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Editörden Editorial

Senex’le Tanışmak:
Yaşlılık Çalışmaları için Düşünümsel Bir Alan

Özgür Arun
Doç. Dr., Baş Editör, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi

 Adres: Gerontoloji Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, Kampüs, Antalya

E-posta: arun@akdeniz.edu.tr

doi: 10.24876/senex.2017.0 
Künye: Arun, Ö., (2017). Senex’le Tanışmak: Yaşlılık Çalışmaları için Düşünümsel Bir Alan . Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi,1, s.1-3

Son beş yılda Türkiye’deki yaşlanma konusuyla 
ile ilgili 167 makale yayınlanmıştır. Araştırmalar, 
projeler, tezler ve kitaplar gibi diğer bilimsel 
çalışmaları da kattığımızda, bu sayı 246’ya 
yükselmektedir. Yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili 
tüm bu çalışmalar değerlendirildiğinde, iki 
genel eğilim görülebilir: Birincisi, Türkiye’de 
yaşlanma değil, yaşlılar çalışılmaktadır. 
İkincisi, yaşlılarla yapılan çalışmalar sorun 
odaklı bir yaklaşımla çözümlenmektedir. Oysa 
yaşlanma ve yaşlılık çalışmaları, basitçe belirli 
bir kronolojik yaş üzerindeki kişiler hakkında 
yapılan çalışmalar değildir. Yaşlanma ve yaşlılık 
çalışmaları, sadece 60 ya da 65 yaşın üzerindeki 
insanlara odaklanmış çalışmalardan oluş(a)
maz. Aksi halde elde edilen bulgularda, sanki 
sadece araştırmanın yapıldığı o özel anda 
ortaya çıkan sorunlar çözümlenir. Bu sorunlar 
da sadece belirli bir yaş grubundaki insanlara, 
yaşlılara, iliştirilir. Nitekim, 65 yaşın üzerindeki 
kadınlardan söz eden çalışmalarda, yaşlı 
kadınların 3’te 1’inin okuma yazma bilmediği 
bildirilmektedir. Bu bilgiyi kullanarak yaşlı 
kadınların düşük eğitimli olduğuna ilişkin 
çözümlemeler yapmak, yaşlanma ve yaşlılık 

çalışması yapıldığı anlamına gelmez. 
Yaşlanma çalışmaları, bu örnekte olduğu gibi 
dezavantajlı kesimleri, yaşam seyri içinde 
ele alarak değerlendirir. Yaşamın erken 
dönemlerindeki eşitsizliklerin ilerleyen yaşlara 
miras kaldığını bilir. Yaşlılar homojen ve yekpare 
bir toplumsal grup olmadıkları gibi, 65 yaşına 
girdikleri gün aniden bir takım kabiliyetlerini 
yitirmiş insanlar da değillerdir. Bu ve benzeri 
veriyle donatılmış çalışmalar, zımnen veya 
açıkça yaşlıların, her bakımdan homojen, 
yaşam koşulları itibariyle birbirine benzeyen, 
hep aynı biçimde eyleyen, tek bir ortak çıkar 
etrafında toplanmış kişilerden müteşekkil 
olduğunu varsaymaktadır. Bu ihtişamlı bir 
sosyolojik yanılgıdır! Yaşlanma ve yaşlılık 60 
ya da 65 yaşından itibaren başlatılmayacağı 
gibi, yaşlılar da homojen toplumsal bir grup 
değillerdir. Son beş yıldaki çalışmalar bir de 
bu bakımdan değerlendirildiğinde, Türkiye’de 
yaşlılık, yalnızca bir kelimeden ibarettir! 

Nitekim, yukarıda sözünü ettiğim çalışmaların 
kahir ekseriyeti yaşlılığı sorun odaklı bir 
yaklaşımla ele almaktadırlar. 

1
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Yaşlanma ve yaşlılığa ilişkin böylesi bulanık bir 
bakış, Türkiye’deki çalışmaların önemli bir başka 
eğilimini temsil etmektedir: Türkiye’de yaşlanma 
ve yaşlılık mütemadiyen bir sorun olarak ele 
alınmaktadır. Oysa yaşlanma bir sorun değildir. 
Yaşlılar da hep sorunlu insanlardan oluşmazlar. 
Tıpkı çocukluk, gençlik ya da yetişkinlik 
denildiğinde olduğu gibi yaşlılık denildiğinde de, 
türdeş bir birliktelikten söz edilemez. Yaşlılar, çağ 
dışı, eskide kalmış, yeniye ve yeniliğe yabancı, 
ağırkanlı gibi sıfatlar iliştirilerek anlaşılamaz. Yaşlı 
denildiğinde hastalık ve ölümün dışında başka 
bir fikir ve tasvir yok mudur? Zira yaşlılar basitçe 
uzun yaşamış insanlar da değildirler. Yaşlılar hep 
emeklilerden de oluşmaz. Yaşlı kadın ve yaşlı 
erkekler, ihtiyar, kocamış, geçkin ya da pirifani 
gibi sıfatlarla ehemmiyetsiz biçimde tanımlanmış 
türdeş toplumsal bir grubu oluşturmazlar. Aksi 
çalışmalar, araştırmalar ve değerlendirmeler, 
yaşlanma ve yaşlılığı genç-yaşlı dikotomisi 
üzerinden kurguladığı için sorunludur. 

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, biraz da bu arka 
plandan hareketle, yaşlanma alanındaki bulanık 
ve bir yörüngeden yoksun çalışmaların dışında 
kendini konumlandırmaktadır. Senex, özgür 
bir akademik platformda, yaşlanma ve yaşlılığı 
münhasıran sorun odaklı analiz etmeyen, onu 
disiplinler arası bir perspektifle tartışarak özgün 
çalışmaları buluşturan, açık erişim politikasını 
benimsemiş olarak bilgiyi belirli bir iktidar 
odağından bağımsız biçimde yaygınlaştırmaya 
çalışan bir buluşma noktasıdır. O, disiplinlerin bir 
araya geldiği bir orkestradır!

Hemen 2017 yılının başlarında, böylesi bir 
buluşma noktasına olan ihtiyacımızı meslektaşım 
Dr. Jason Holdsworth ile paylaştım. Jason, 
doktorasında, Türkiye’deki yaşlanma meselesini, 
bakım-alan ve bakım-veren perspektifiyle ilişkisel 
biçimde çalışmış nadir bilim insanlarından 
birisidir. Aynı zamanda Senex’in ortaya çıkışına 
koşulsuz biçimde ilk desteği sunan bilim adamıdır. 
Ardından Dr. Türkan Yılmaz, yaşlanma ve yaşlılık 
çalışmalarında pratikte 40 yılı aşkın deneyimiyle 

Senex’i ilk destekleyen bilim kadınlarından 
birisidir. 

Senex hakkında fikirlerimi derli toplu biçimde 
yurt dışında sunduğumda da, alana eşsiz katkıları 
olan bilim insanlarından destek aldım. Yaşlanma 
ve yaşlılık çalışan bilim insanlarının ilk ve en büyük 
birliği olan Association for Gerontology in Higher 
Education (AGHE)’ın davetlisi olarak 2017 yılının 
Mart ayında, bu alanda çalışan liderlerin 43. dünya 
buluşmasına katıldım. Bu buluşmada, Rising 
Star ödülünü almak üzere bir konuşma yapmam 
istendi. Konuşmamda, Türkiye’deki yaşlanma ve 
yaşlılık çalışmalarının seyrini değerlendirdikten 
sonra, özgür bir akademik platforma duyduğumuz 
ihtiyacı dile getirdim. Ödül töreni sonrasında, 
AGHE’nin bu 43. buluşmasında, Prof. Dr. Edward 
Ansello’ya, Senex’in danışma kurulunda yer 
almasını önerdim. Sevgili Ed, yanında duran eşine 
döndü ve gülümseyerek “inanabiliyor musun 
Paulette, ne büyük onur!” dedi. Bizler için çarpıcı 
ve olağanüstü bir andı. Ardından ilerleyen gün 
içinde sevgili Jason ile birlikte dört meslektaşımıza 
daha dergiyle ilgili fikirlerimizi açıkladık. Prof. Dr. 
Bei Wu, kendisini Senex’in yayın kuruluna davet 
eder etmez, “sizinle her türlü bilimsel çalışmaya 
varım!” dediğinde çok mutlu olmuştuk. Prof. 
Dr. JoAnn Damron-Rodriguez ile ödül töreni 
sonrasında Senex hakkında coşkuyla konuştuk. 
Sevgili JoAnn dikkatle dinledi ve davetimize 
ilişkin ilk sözü kendine has tarzıyla “evet, 
elbette!” oldu. Aynı gün Prof. Dr. Jan Jukema 
ile görüştük. Sevgili Jan davetimize içtenlikle 
bize sarılarak karşılık vermişti! Ardından, Prof. Dr. 
Feng-Hwa Lu ile konuştuk. Sevgili Feng bizi açık 
yürekli bir gülümsemeyle yanıtladı. Türkiye’ye 
döndüğümüzde ODTÜ’den hocam Prof. Dr. Ayşe 
Gündüz-Hoşgör’e dergi hakkındaki gelişmeleri 
anlattım. Ayşe hoca, dinledikten sonra her 
zamanki içtenliğiyle daveti kabul etti. Prof. Dr. 
James Nazroo’ya bir e-posta gönderdim ve dergi 
hakkındaki gelişmeleri paylaştım. Sevgili James 
yüreklendirici bir yanıt verdi. Daha sonra, Prof. 
Dr. Oscar Riberio ve Prof. Dr. Harald Künemund 
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ile yazışmalar yaptık. Hem sevgili Oscar hem de 
sevgili Harald, Senex’in çıkışını bizimle aynı ortak 
heyecanla karşıladılar. Ne büyük mutluluk! Uzun 
yıllar süren özenli çalışmalarımız neticesinde açık 
yürekli ve adanmış bilim insanlarıyla buluşmuştuk. 
Görüştüğümüz her bir meslektaşımız fikrimizi 
desteklemekte gecikmediler. Bu fikir, Senex’in 
çıkışı, artık tek bir kişiye ait değildi. O, hepimizindi. 

Bugün ilk sayımızda 7 yazıyla sizlerin karşısına 
çıkarken aynı ortak heyecanla, Senex’i hepimizin 
yapmak istiyoruz. Yaşlanma ve yaşlılık alanında 
farklı disiplinlerde çalışan bilim insanları 
ve araştırmacılar, yazılarıyla Senex’e katkı 
sundular. Kıymetli meslektaşlarımız hakemlik 
yaparak bu yazıları değerlendirdiler. Kör 
hakem değerlendirmesi sırasında katkı veren 
meslektaşlarımız, belirlediğimiz 14 günlük 
değerlendirme süreci içinde yazıları daha da 
güçlendiren öneriler sundular. 

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, hepimizin 
ortak eseri olarak, 2017 yılında ilk sayısıyla 
yaşlanma alanındaki macerasına başlıyor. 

Etik ilkelere bağlı araştırmaların yer aldığı, 
katılımcı bir perspektifle bilgi ve kavrayış üreten, 
her türlü ayrımcılıktan azade, bilim insanlarını, 
araştırmacıları, uzmanları ve geçerli güvenilir 
bilimsel bilgiyi takip edenleri buluşturan, bizleri 
birbirimize bağlayan bir platform, bir duruş olsun 
Senex! Bu keşfedici serüvenimizde, bilimsel 
alışverişin özgür, bağımsız, düşünümsel ve 
dinamik bir alanı...
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Araştırma Makalesi Research Article

Yaşlılığın  Mekânsallaşması: Kadıköy Moda’daki Bir 
Apartman Üzerine Nitel Bir Çalışma

Murat Şentürk1 Hamza Kurtkapan2, *
1Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji, 2 Dr., İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji

*Sorumlu yazar, Adres: Sosyoloji Bölümü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

E-posta: hamza.kurtkapan@gmail.com 

Geliş Tarihi: 20 Haziran 2017 ; Kabul Tarihi: 3 Ekim 2017
doi: 10.24876/senex.2017.1
Künye: Şenturk, M. & Kurtkapan, H., (2017). Yaşlılığın Mekansallaşması: Kadıköy Moda’daki Bir Apartman Dairesi Üzerine Nitel Bir Çalışma. 
Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi,1, s.4-19. 

Özet
Yaşlılığın mekânsallaşması, apartman, sokak, mahalle vb. mekânlarda yaşlı nüfusun artması sonucu ortaya çıkan yeni bir 
durumu anlatmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Kadıköy ilçesindeki eski yerleşim bölgelerinden biri olan Moda semtinde 
yaşayan yaşlıların, kullandıkları mekânlarla ilişkilerini incelemek ve ayrıca yaşlıların gündelik hayatlarını nasıl şekillendirdiklerini 
bir apartmandan hareketle ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu apartmanın yaşlı nüfusun yoğun olduğu bir semtte ve 
sokakta yer alması ve kendi içinde de neredeyse tamamının yaşlılara ev sahipliği yapması araştırmaya konu edilmesinde 
etkili olmuştur. Araştırmada nitel araştırma geleneği içerisinde yer alan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu çerçevede 
14 kişi ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiş ve apartmanda, sokakta ve semtte gözlemlerde bulunulmuştur. Betimsel 
analiz yöntemi ile değerlendirilen veriler, Michel De Certeau’nun strateji ve taktik kavramları çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Yaşlıların, yerinde yaşlanmanın önemli imkânlarını hâlihazırda kullanabildikleri ancak yaşlılığın mekânsallaşması sürecinde yeni 
kentleşme dinamiklerinin yaşlıların taktikler geliştirmesini sınırladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Yerinde Yaşlanma • Gündelik Hayat • Yaşlılık Sosyolojisi • Kent Sosyolojisi • Mekânın Sosyolojisi.

The Spatialization of Old Age: A Qualitative Study on an Apartment Building 
in Kadiköy’s Moda District of Istanbul

Abstract
The spatialization of old age describes a novel situation that has appeared as a result of the increasing number of older adults 
individuals living in apartment buildings, streets, and neighborhoods. In addition to presenting how the daily lives of older 
adults individuals are shaped through taking one apartment building as an example located in the Moda district of Kadiköy, 
Istanbul, this study aims to examine the relationship that the older adults living in this same district have with each other and 
the greater community. Since the district of Moda has a high population of older adults individuals, this specific apartment 
building’s location on the street and in the district and the fact that it houses an almost entirely older adults population were 
influential in choosing it for examination. Following a qualitative case study design, in-depth interviews were conducted with 
14 people to collect their observations on the apartment building, the street, and the neighborhood. Descriptive analysis was 
used to evaluate the data in line with the concepts of strategy and tactics developed by Michel de Certeau. The results of the 
study indicate that although elderly are able to take advantage of important aging-in-place opportunities, the dynamics that 
new urbanization brings to the process of spatializing old age is observed to limit their abilities to develop tactics.

Keywords:
Old age • Aging-in-place • Daily life • Sociology of aging • Urban Sociology • Sociology of Space.
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Giriş

Mekânlar, mekânsal ilişkiler ve kentleşme 
süreçleri farklılaşmaktadır ve bu gelişmeler tıpkı 
küreselleşme (Phillipson, 2007) gibi yaşlıların 
mekânla kuracakları ilişkileri de etkilemektedir. 
Yaşlılık ve mekân ilişkisi yalnızca nüfus artışına 
bağlı bir biçimde değil mekânda ve kentte 
yaşanan değişimler ekseninde de ele alınmalıdır. 
Yeni kentleşme, mekânsal değişimin hızını 
artırmakta ve niteliksel olarak farklılaştırmaktadır. 
Değişen yapısı nedeni ile mekânsal koşullar 
yaşlılar için sürekli yenilenen bir stratejik alan 
oluşturmaktadırlar. Yaşlı bireylerin bu stratejik 
alanla nasıl karşılaştıkları ve ne tür taktikler 
geliştirerek mekânda var oldukları önemlidir.

Kent göçünün yapısal farklılaşması, kent 
ekonomilerinin sanayiden hizmet sektörüne hızlı 
biçimde geçişi, kentsel dönüşüm projeleri ve 
uygulamaları, kent merkezlerindeki soylulaştırma 
süreci, kentsel ölçeğin giderek büyümesi, kentte 
yoğunluğun artması ve ayrışma alanlarının 
çoğalması vb. değişimler yeni kentleşmenin 
dinamiklerini oluşturmaktadır. Yerleşmeler 
sisteminde, kentlerin fiziksel yapısında, toplumsal 
tabakalaşmada ve yönetim anlayışında (yönetim 
anlayışının yerini yönetişim yaklaşımının 
almasına) yaşanan değişimleri, dünya 
yerleşmeler sistemindeki dört temel dönüşüm 
olarak değerlendiren Tekeli (2014, s. 65-67), 
kentlerin mekânsal bir ağ olarak örgütlendiğine, 
iş bölümünün, konut ve yerleşim tercihlerinin, 
çalışma ve yaşam biçimlerinin farklılaştığına 
dikkat çekmektedir. Ulusal ekonomilerin büyük 
kentlerin performansları üzerinden yarıştığı 
yeni yerleşme sisteminde, büyük kentlerde tüm 
dün-yaya yayılmış üretim koordine edilmekte, 
yeni üretim biçiminin gerektirdiği karmaşık 
hizmetler üretilmekte, finansman ile yeniliklerin 
pazarı olma işlevleri gerçekleştirilmektedir. 
Yeni üretim biçiminin gerektirdiği üretici 
hizmetlerin gerçekleştiği bu kentlerde merkezi 
iş alanlarının çevresinde çöküntü alanlarının 
soylulaştırılması, yeni orta ve üst orta sınıflar için 

kentlerin çeperlerinde kapıları kapalı lüks konut 
alanlarının inşa edilmesi söz konusudur. Esnek 
üretime geçilmesi, sanayisizleşmenin yaşanmaya 
başlamasıyla istihdam piyasasında mavi 
yakalıların azalması, beyaz yakalıların artması ile 
yeni orta sınıflar yükselmektedir. Bu süreç, yeni 
bir yaşam ve tüketim biçimini ve mekânlarını 
oluşturmaktadır.

Yeni kentleşme, bir yandan fiziksel ya da toplumsal 
koşulları diğerlerinden farklı olan bireyleri 
içermeye çalışırken, diğer yandan kentleşme 
dinamiklerinin hızla farklılaşması sonucu dışlayıcı 
hale de gelebilmektedir. Bu yeni kentleşme süreci, 
yaşlılığın mekânsallaşmasını da içermektedir. 
Kentlerdeki yaşlı nüfusun oranı artmaktadır. 2008 
yılında kentlerdeki (il ve ilçe merkezleri) yaşlı 
nüfusun oranı %5,7 iken, 2014 yılında %7,4’e 
yükselmiştir  (TÜİK, 2014, s. 28). Kentlerdeki 
nüfusun giderek artacağı dikkate alındığında 
yakın bir gelecekte kentsel alanlarda daha fazla 
yaşlının olacağı söylenebilir. İstanbul gibi büyük 
kentlerin tarihi/kadim merkezlerinde yaşlı nüfus 
giderek artmaktadır (Otrar & Şentürk, 2015, s. 
117-120). Yaşlılığın mekânsallaşması; kentlerin 
genelindeki nüfus artışını içermekle birlikte, 
kent içinde belirli alanlardaki yoğunlaşmanın 
bir sonucu olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılığın 
mekânsallaşması apartman, sokak, mahalle 
vb. mekânlarda yaşlı nüfusun artması sonucu 
ortaya çıkan yeni bir durumu anlatmaktadır. Bu 
çerçevede yaşlıların mekânla kurduğu ilişkiler 
önemli hâle gelmektedir. Yaşlıların yaşadıkları 
mekân, çevre, konut ve bakım merkezleriyle 
ilgili araştırmalarda (Andrews & Phillips, 2005; 
Phillips, Siu, Yeh & Cheng, 2005; Phillipson, 
2007) mekânın yaşlı bireye sunduğu uygunluk 
ve kolaylık ekseninde yaşam kalitesinin yeterli 
olup olmadığı değerlendirilmektedir. Zira kent 
mekânlarının fiziksel koşulları yaşlıların yaşam 
kalitelerini etkileyebilmektedir (Phillips, Siu, Yeh 
& Cheng, 2005, s. 147-148).

Yaşlıların barınması ve hizmetlerinin karşılanması 
konularında iki yaklaşım öne çıkmaktadır. Bu 
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yaklaşımlardan ilki olan “yerinde yaşlanma”, 
yaşlının evinde kalarak sınırlı da olsa yakın 
çevresiyle etkileşim içerisinde olmasının 
yararlı olacağını ve böylelikle topluma tam 
entegrasyonun gerçekleşeceğini savunurken; 
“kurumda yaşlanma” olarak tanımlanan ikincisi 
ise yaşlıların kendi ihtiyaçlarını temin edebildikleri 
yerleşik bir mekânı (bakımevi, huzurevi) 
tercih ettiklerini ileri sürmektedir (Kalınkara & 
Arpacı, 2013, s. 55). Yaşlıların mekânla ilişkisini 
inceleyen çalışma alanlarından biri de mekân 
gerontolojisidir. Mekân gerontolojisi hem 
kurumsal bakımı ve yerinde yaşlanmayı hem 
de yaşlılıkta cemiyet ağları oluşturulmasını 
incelemektedir (Esendemir, 2016, s. 412).

Yerinde yaşlanma çoğu kez bir evi ifade 
etse de bu evin içinde yer aldığı fiziksel ve 
toplumsal çevreyi de içerir. Bu kapsamda ev, 
apartman, sokak, mahalle ve hatta semt yerinde 
yaşlanmanın fiziksel ve toplumsal unsurları 
olarak kabul edilebilir. Yerinde yaşlanmanın; 
aile ve topluma olumlu etkisi, bireyin fiziksel ve 
sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini 
yükseltme “potansiyeli”, mevcut sosyal bağların 
devamlılığını mümkün kılması, toplumsal 
dışlanmaya karşı koruma oluşturmasına ek olarak; 
kurum bakımının yüksek maliyetlerine karşı 
korunma sağlaması gibi politik ve uygulama yanı 
güçlü nitelikleri arasında sayılabilir (Kalınkara & 
Arpacı, 2013, s. 56-57). 

Yerinde yaşlanmayla ilgili çalışmalar daha 
çok yaşlıların evlerinin fiziksel durumlarına ve 
yaşlılara uygunluklarına odaklanmaktadır (Cook, 
Martin, Yearns & Damhorst, 2007, s. 202). Ancak 
konutların dâhil oldukları fiziksel ve sosyal çevre 
de değerlendirilmelidir (Kalınkara & Arpacı, 2013). 
Zira yaşam ortamlarındaki yeşil alanlar yaşlıların 
komşularıyla sosyal açıdan temaslarını olumlu 
etkilemektedir (Kemperman & Timmermans, 2014, 
s. 50). Mekânda sosyal alanların varlığı yaşlıların 
öznel olma hallerini pozitif etkilemektedir (Smith, 
2009, s. 146). Bu bağlamda “yerinde yaşlanma, 
sadece konut olanaklarının iyileştirilmesini 

değil, ulaşım, rekreasyonel fırsatların, fiziksel 
aktivite imkânlarının oluşturulmasını ayrıca sosyal 
etkileşim, kültürel bütünleşme ve devam eden 
eğitimi desteklemelidir” (Wahl & Weisman, 
2003’den akt. Wiles, Leibing, Guberman, Reeve 
& Allen, 2011, s. 358).

Yaşlılar gençliklerini geçirdikleri ve alışageldikleri 
mekânlarda yaşlanmayı sıklıkla tercih etmektedir 
(Sabia, 2008; Tang & Lee, 2011, s. 460). Bu 
durumun temel nedenleri arasında kendilerini 
güvende hissetmek arzusu gösterilmektedir 
(Tufan, 2003, s. 140). Yaşlılar hasta ve zayıf 
düştükleri durumlarda bile kendi ev ve sosyal 
çevrelerinde yaşamayı tercih etmektedir (Smith, 
2009, s. 14; Şentürk & Ceylan, 2015). Yaşlanma, 
sağlık ve mekân çalışmaları; ev/hane ve destek/
bakım mekânlarına yaşlıların yüklediği öznel 
anlam üzerine de yoğunlaşmaktadır (Kearns & 
Andrews, 2005, s. 16). Mekân kimliği kişinin kendi 
kimliğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır 
(Peace, Holland & Kellaher, 2005, s. 180). Mekân 
yaşlılar için özellikle eşlerden birinin ölümünden 
sonra duygusallık üzerinden inşa edilen yeni 
anlamlar içerebilmektedir (Cristoforetti, Gennai, 
& Rodeschini, 2011). Yaşlılar için en önemli 
mekân olan ev, diğer kuşaklardan farklı olarak 
geçmişle bugün arasında anıların toplandığı, bir 
çeşit hafıza deposu işlevi görmektedir (Stones & 
Gullifer, 2016, s. 464). 

İnsan ve mekân ilişkisi çerçevesinde (Cook vd., 
2007, s. 205) ev ve apartmanda yaşlıların özellikle 
aile, arkadaş ve komşuları ile sosyal ağların 
kurulmasının ve güçlendirilmesinin önemli 
olduğu görülmektedir (Sixsmith & Sixsmith, 2008, 
s. 224). Yaşlılar yaşadıkları mekânlarda kendileri 
için sorumluklar üretebilmektedir (Tanner, Tilse 
& Jonge, 2008, s. 202). Dünyalarının sürekli 
küçüldüğünü belirten kentli yaşlılar (Cook vd., 
2007, s. 205) ev ve iş yerinin dışında yer alan ve 
“üçüncü mekân” olarak adlandırılan lokanta, 
berber, kasap ve küçük bakkal gibi mekânlarda 
hoş karşılanmakta ve rahat etmektedirler. Zira 
yaşlıların sosyal ilişkilerinde mahallelerindeki 
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satıcı ve dağıtıcı personel önemli bir yer 
tutmaktadır. Yaşlılar “geçiş alanı” denilen balkon, 
bahçe ve cadde gibi alanları kullanmak yoluyla 
toplumla iletişim kurmaktadırlar (Gardner, 2011). 
Ayrıca STK’larda üye veya gönüllü olan yaşlılar 
yerel sosyal aktivitelere üye olmayanlara oranla 
daha fazla katılmaktadır (Means & Evans, 2012, 
s. 1313) ve böylelikle mekânla kurdukları ilişkiler 
de çeşitlilik kazanmaktadır. Yaşlıların mekânlarda 
kurdukları yaygın sosyal ilişkiler arasında alışveriş 
yapma ve arkadaşlarla restoran ve kafelerde 
buluşma sayılabilir (Cook vd., 2007, s. 205). 
Yaşlılara bazen arkadaşları, akrabaları ve bazen de 
komşuları alışverişte yardım etmektedir (Cook vd., 
2007, s. 205). Bu tarz yardımlaşma ilişkileri ancak 
uzun bir süre aynı yerde yaşandığında edinil-
mekte, yaşlıların sosyal hayatını aktifleştirmekte 
ve yaşadıkları mekânı anlamlı kılmaktadır.

İleri yaşta evde yalnız kalma ve görece izole olma 
ile resmi olmayan destekler, komşuluk ilişkileri 
ve iş yapma kabiliyetinde zayıflama olumsuz-
luklar arasında sayılabilir. Yerinde yaşlanma 
hizmet sağlayıcı eş, akraba, bakıcı ve komşular 
üzerinde gerek maddi ve gerekse manevi yıkım 
oluşturabilmektedir (Horner & Boldy, 2008; 
Sixsmith & Sixsmith, 2008). Uzun süreli kullanımdan 
dolayı yıpranan ve eskiyen evlerin tamir ihtiyacı 
ve yaşlılar için daha kullanışlı hale getirilmesine 
duyulan ihtiyaca rağmen; sosyoekonomik 
durumun kötü olması, ev ve çevrelerinin durumu 
ve bireysel deneyimler, yaşadıkları mekânın 
yenilenmesini zorlaştırmaktadır (Renaut, Ogg, 
Petite, & Chamahian, 2015, s. 1298). Eskiyen 
evler yaşlanan insanların hayatını zorlaştırmakta 
ve onlar için tehlike oluşturabilmektedir. Bu 
evler yaşlıların birçok problem yaşamalarına 
(düşme vb.) neden olmaktadır. Evde kalmalarının 
yaşlıları yalnızlaştırdığı ve toplumdan izole ettiği, 
bilişsel ve fiziksel işlevlerini kaybettiklerinde 
çocuklarının ve arkadaşlarının düzenli 
uğrayamamalarının bakımlarını zorlaştırdığı da 
yerinde yaşlanmanın olumsuzlukları arasında 
sayılmaktadır (Timmermann, 2012, s. 24-25). 

Yerinde yaşlanmanın olumsuz sonuçlarından biri 
de yaşlıların sosyal dünyalarının küçülmesiyle 
evlerine mahkûm edilmesi ve yaşamdan izole 
olmalarıdır. Toplumsal mekânların yaşlılardan 
ziyade gençlere uygun olarak organize edilmesi 
diğer bir sorundur (Nair, 2005, s. 110). Bu 
durumun farkına varılmasının bir sonucu olarak 
son zamanlarda kentlerde yaşlılar için kullanışlı 
mekânlar oluşturması bir trenddir (Smith, 2009, 
s. 42). Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün 
geliştirdiği “Küresel yaşlı dostu kentler 
kılavuzu’nda, ev/hane düzeni ve dış alan ve 
binaların yaşlılar açısından düzenlenmesi önemli 
başlıklar arasında yer almaktadır (WHO, 2007). 
Böylelikle kentlerin çevresel şartları yaşlıların 
rahat yaşamalarına uygun hâle getirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Bu çalışmada; kurumda yaşlanma, yerinde 
yaşlanma, mekânsal gerontoloji vb. yaklaşımları 
Türkiye örneğinde ele almak yerine, sürekli 
değişen mekânsal ve kentsel strateji alanında 
yaşlı bireyin hangi taktikleri geliştirdiği ve bu 
taktiklerle mekânla nasıl bir ilişki kurduğunun 
araştırılması hedeflenmektedir. Yeni kentleşme 
sürecinde, yerinde yaşlanma gerçekleşirken 
yaşlıların gerek konuta gerekse fiziksel çevreye 
yönelik taktiklerinin ele alınması mekâna dayalı 
toplumsal ilişkileri kavramaya imkân vermektedir. 
Böylelikle yeni meydan okumalarla karşılaşan 
yaşlıların gündelik hayatlarında nasıl bir özne 
hâline gelmeye çalıştıkları görülebilecektir. Bunu 
gerçekleştirmek için Michel de Certeau’nun 
strateji ve taktik kavramlarından hareket 
edilmektedir. De Certeau’nun (2008, s. 112) 
stratejiden kastı şudur:

“...güçler arasındaki ilişkilerin ancak bir istek 
ya da erk öznesinin (işletme, ordu, kent, 
bilimsel kurum) yalıtılabilir olduğu anda 
gerçekleştirebileceği oyun ya da hesaplaşmadır 
(ya da manipülasyondur). Strateji, bir mülkiyet 
olarak çerçevesi çizilebilecek bir mekânın 
varlığını ön kabul olarak benimser. Bu mekân, 
hedeflerden ya da tehditlerden (müşteriler ya 
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da rakipler, düşmanlar, kent etrafındaki taşra 
bölgesi, araştırmanın amaçları ve konuları vb.) 
oluşan dışarıdakiler kümesiyle kurmuş olduğu 
ilişkileri yönlendirebileceği bir üstür.”

De Certeau (2008, s. 112), stratejinin çerçevesini 
çizerken “mekâna” vurgu yapmaktadır. Strateji 
kendine “özel bir erk” ve “istek mekânı” ayırt 
etmekle başlar. Strateji mekân ilişkileri üzerinden 
kendini kurmaktadır (De Certeau, 2008, s. 115). 
De Certeau (2008, s. 113), “bir mülkiyetin var 
olmamasıyla nitelenen hesaplı eyleme” ise taktik 
adını vermektedir: 

“Taktik mekân olarak sadece ötekinin mekânını 
kullanır. Bu nedenle yabancı bir gücün yasalarıyla 
düzenlenmiş haliyle kendisine dayatılan alanda 
oyununu kurmak zorundadır. Geri çekilme, 
öngörme ve kendini toparlama konumunda, 
kendisine mesafeli durmak için kullanabileceği 
bir yöntem yoktur.” 

Buna göre uzam içinde gerçekleşebilen bir 
hareket olan taktik, bütüncül bir projeye sahip 
değildir. Kendine dayatılan alanda bulunmak 
durumunda olan taktik, fırsatlara bağlı 
olarak hamlelerde bulunur, kazançlarını elde 
edebileceği, saklayabileceği ve gerektiğinde 
çıkışını sağlayabileceği bir imkana sahip değildir. 
Kazandıklarını saklayabilecek bir mekânı 
yoktur. Taktik bu yönüyle özel durumların, 
şartların oluşturduğu çatlakları değerlendirerek 
hamlelerde bulunur, fırsatları kollar. Bu bağlamda 
taktik zayıfın sanatı olarak nitelenmektedir (De 
Certeau, 2008, s. 113-114).

Bu çalışmada ele alındığı hali ile strateji, birçok 
toplumsal aktör ve kentsel faktörün şekillendirdiği 
yeni kentleşme dinamikleriyle biçimlenen kent 
mekânıdır. Burada yeni kentleşme dinamiklerinin 
strateji alanına/kent mekânına etkide bulunduğu 
söylenmelidir. Strateji bu mekânsal ilişkiler 
üzerinde kendini var etmektedir. Taktikler 
bahsedilen değişimler karşısında yaşlı bireylerin 
gündelik hayatları içerisinde ürettikleri hamleler 

olarak tanımlanabilir.

Söz konusu strateji alanında yaşlıların ne tür 
taktikler geliştirdiği sorusuna İstanbul’un Moda 
semti1 ve bu semtte bulunan bir apartman konu 
edilerek cevap aranmıştır. Alan seçimi öncesinde 
Kadıköy ilçesinde yaşlı nüfusunun yoğun 
olduğu üç mahallede (Caferağa, Rasimpaşa, 
Osmanağa Mahalleleri) gözlem yapılarak doğru 
bir karar verilmeye çalışılmıştır. İstanbul’un 
eski ve köklü semtlerinden biri olan Moda 
(Çolak, 2012, s. 96; Akbulut, 2004, s. 106), yaşlı 
bireylerin yoğun olarak yaşadığı bir semt olarak 
değerlendirilebilir.2 Görece sosyo ekonomik 
olarak orta ve üst-orta gelir grubunda yer alan 
yaşlıların yaşadığı bu semtte, yaşlıların apartman 
hayatının mekânla kurduğu ilişkide nasıl 
konumlandığı, apartmandaki sosyal ilişkileri nasıl 
gerçekleştirdikleri ve mekâna dayalı sorunlara 
ilişkin ne tür taktikler geliştirdikleri bu araştırmaya 
konu edilmiştir.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırmanın Modeli

Araştırmacının; gerçek yaşam, güncel sınırlı 
bir durum ya da belirli bir zaman içerisindeki 
çoklu sınırlandırılmış durumlar hakkında çoklu 
bilgi kaynakları aracılığıyla derinlemesine bilgi 
topladığı ve bir durum betimlemesi yapmasına 
imkân veren durum çalışması araştırması 
(Creswell, 2015, s. 97) bu nitel araştırmanın 
desenidir. İyi bir durum çalışmasının söz konusu 
duruma ilişkin betimleme içermesi analizin 
anlaşılması için önemlidir. Araştırmanın sonucu 
hem bir betimlemeyi hem de araştırmacının 
ortaya çıkardığı temaları içerebilir (Creswell, 2015, 
s. 98). Bu araştırmada da bulgular betimlenerek 
belirli temalar dahilinde ele alınmıştır.

Çalışma Grubu

Araştırma verisi, İstanbul/Kadıköy/Moda 
semtinde oturan yaşlılardan toplanmıştır. 
Araştırmaya konu edilen 1971 yapımı Apartman 
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beş katlı, asansörlü ve bahçelidir. Sokağın 
köşesinde yer alan bu apartman; konum itibariyle 
eczane, postane, muhtarlık, park, market, 
Barış Manço Müzesi gibi sosyal mekânlara, 
cami ve kilise gibi ibadet alanlarına yakın bir 
konumda bulunmaktadır. Apartman görece üst 
sosyoekonomik düzeyin yer aldığı bir mahallede 
yer almaktadır. Moda’daki birçok apartmanda 
da olduğu gibi oturanların çoğunluğu yaşlı 
bireylerden oluşmaktadır. Apartmanda toplam 
27 daire bulunmaktadır. Bu dairelerin 20’sinde 
yaşlılar oturmaktadır. Yaşlıların yarısı yalnız (3 
dairede bakıcı bulunmaktadır) yaşamaktadır. 
Apartmandaki 10 kişi 85 yaş ve üzeriyken 15 
kişi ise 65-85 yaş arasındadır. Görüşmeler Yusuf 
Kâmil Paşa Sokağındaki bazı esnaf, postacı, 
idareci ve apartman sakinlerinden görüşmeyi 
kabul eden gönüllülerle gerçekleştirilmiştir. 
Örnekleme için kartopu örneklem yöntemine 
başvurulmuştur. Görüşülenlerin altısı kadın, sekizi 
erkektir. Apartman sakinlerinden sekiz, esnaftan 
dört ve moda semtinde mahalli idarecilerden 
iki kişi olmak üzere toplamda 14 katılımcıyla 
görüşülmüştür. Katılımcıların yarısı 65 yaş 
üstünde ve diğer yarısı da 45-65 yaş aralığında 
yer almaktadır. Katılımcılara atıflar metin içinde 
parantez içinde, kod isimler ve tarih belirtilerek 
yapılmıştır.3

Veri Toplama Aracı

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Araştırmacıya esneklik sağladığı 
için kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece 
apartmanda oturanların apartman yaşamı 
hakkındaki, mahalle sakinlerinin de semt ve 
yaşlılar hakkındaki deneyimleri ve düşünceleri 
elde edilmiştir. Yaşlıların gündelik hayat pratikleri, 
alışveriş alışkanlıkları, komşuluk ve sosyal 
ilişkilerini ortaya koyabilecek şekilde görüşme 
formu hazırlanmıştır. Formun hazırlanmasında 
ön saha gözlemlerinin ve araştırmasının yanı sıra 
ilgili literatürden yararlanılmıştır. Derinlemesine 
görüşmelerin yanı sıra araştırmada gözlem 
tekniği de kullanılmıştır ve gerek apartmanda ve 

sokakta gerekse semtin farklı mekânlarında uzun 
süreli gözlemlerde bulunulmuştur.

Verilerin Toplanması

Verilerin toplanması aşamasında İstanbul 
Kadıköy’deki muhtarlıklara resmi yazıyla 
ulaşılmıştır. Olumlu yanıt veren muhtarlıklar 
içerisinden çalışmamıza uygun olabilecek sokak 
ve apartman seçimleri yapılmıştır. Çalışma 
yapılacak bölgede gözlemler yapılmış ve görüşme 
yapılacak kişilerin tespitinde muhtarlıklardan 
yardım talep edilmiştir. Veri toplama süreci, 
Aralık 2014’de yapılan ilk yazışmalarla başlamış, 
Mart 2015’de sona ermiştir. Gerçekleştirilen iki 
görüşme dışında yapılan tüm görüşmeler ses kayıt 
cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın etik 
kurallar dahilinde yürütülebilmesini sağlamak ve 
katılımcıların güvenini kazanmak için görüşmeye 
başlamadan önce, katılımcılar çalışma hakkında 
bilgilendirilmiş ve onayları alınmıştır. Görüşmeler 
katılımcıların kendilerini daha rahat ve güvende 
hissedecekleri düşünülerek esnaflarla kendi 
çalışma mekânlarında, apartman sakinleriyle 
muhtarlığın misafirhanesinde ve mahalle 
sakinleri ile de Moda Gönüllüleri Derneği’nde 
gerçekleştirilmiştir.

Verilerinin Analizi

Durum çalışması araştırmalarında verilerin analizi 
aşamasında önce betimleme ardından temaların 
analizi gelmektedir. Bu çerçevede araştırmacı 
durumun bağlamını ortaya koyduktan sonra 
ortaya çıkan temaları analiz etmektedir (Creswell, 
2015, s. 101). Bu çerçevede öncelikle ses kayıtları 
deşifre edilerek araştırmacı tarafından analize 
hazır hale getirilmiştir. Araştırmada, katılımcılara 
kimliklerini korumak amacıyla birer takma isim 
verilmiştir. Daha sonra kodlama aşamasına 
geçilerek veriler tekrar okunmak suretiyle sözcük, 
cümle ya da paragraf bazında bölümlere ayrılarak 
temalar geliştirilmiştir. 
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Yaşlılığın Mekânsallaşması: Bir Semt ve 
Apartman

Bu bölümde “Moda semtinde yaşlı olmak” 
tanımlandıktan ve yaşlılığın nasıl mekânsallaştığı 
ele alındıktan sonra değişen mekânsal ve 
toplumsal koşullarda yaşlılar tarafından 
geliştirilen taktiklere yer verilmektedir.

Yaşlıların Mekânı Olarak Moda

Katılımcıların bir kısmının Moda’da daha çok 
yaşlı nüfusun yaşadığına ilişkin kanaatleri 
bulunmaktadır. Hatta bir katılımcıya göre 
Kadıköy ve Moda “cidden yaşlı bir semt”tir [14, 
Başak, K, 50, Mahalle]. Yaşlılığın mekânsallaşması 
sakinlerin değerlendirmelerine yansımıştır.

Moda’da yaşlı nüfusun artışının nedenleri 
sorulduğunda katılımcıların bir kısmı, Moda’da 
otopark  sorununun  olması   nedeniyle 
çalışan gençlerin civar semtlere gitmesi 
olarak aktarmışlardır. Katılımcıların bazıları 
ise çocuklarının yurtdışında yaşamayı tercih 
etmelerinin bir sonucu olarak semtteki nüfusun 
gençleşemediğini ve sosyoekonomik seviye 
olarak üst sınıfta yer alan yaşlı insanların bir 
araya toplandığı bir semte dönüştüğünü ifade 
etmiştir. Katılımcılar ayrıca sanatçı ve yazar gibi 
“seçkin” insanların Moda’yı giderek daha fazla 
tercih ettiğini belirtmiştir. Moda’da insanlara 
mahalleden pek fazla müdahale edilmemesi 
sanatçı, tiyatrocu, yazar vb. grupların bu bölgeyi 
tercihinde bir neden olarak gösterilmektedir. 
Ayrıca Moda’nın görece daha güvenli oluşu da 
üst gelir grubundaki kişilerin yerleşmelerinde 
etkilidir. Moda, sosyoekonomik olarak üst 
düzeydeki yaşlıların olduğu bir semttir:

“Sosyoekonomik seviyenin yüksek oluşuyla başka 
semtlerden Cihangir gibi yerlerden yaşı ilerlemiş 
emekli vb. kişiler Moda’ya gelmektedirler. 
Moda’da sosyal statüsü yüksek insanlar oturuyor.” 
[10, Mert, E, 55, Mahalle]

Moda çevresinde çay bahçesi, deniz kulübü, 

park gibi alanların olması ileri yaştaki insanların 
bir araya gelmelerine olanak sağlamakta, onların 
etkin kalmalarına yardımcı olmaktadır. Moda, 
sakinlerinin özellikle yaz aylarında bir araya gelip 
sohbet edebilmelerine ve yürüyüş yapmalarına 
olanak sağlamaktadır:

“Deniz kulübüne eskiden daha çok gidiyorduk 
şimdi ayda iki defa gidiyoruz, yemek yiyoruz 
sonra arkadaşlarımız var sohbet ediyoruz, ayrıca 
sahilde köşede Moda aile çay bahçesi var orada 
Moda’nın bütün yaşlı kadınları gençleri gidiyor 
ama daha çok yaşlılar öğleden sonraları giderler.” 
[03, Aylin, K, 65, Apartman]

“Eski yerler, deniz kulübü, sahilin yakınlığı, 
kıraathanelerin oluşu buraya yerleşimi cazip kılan 
faktörler arasında sayılabilir.” [10, Mert, E, 55, 
Mahalle]

Eczaneye, sağlık ocağına, markete, dinlenme 
ve eğlenme alanlarına erişim yaşlı bireyler için 
Moda’da yaşamayı kolaylaştırmaktadır. Evin 
eczaneye, güzellik veya berber salonlarına, toplu 
taşıma olanaklarına, hastaneye, aile hekimine, 
sinema, tiyatro, gönüllü ve paralı çalışmalar gibi 
serbest zaman aktivitelerine, dini kurumlara 
yakın olmasının yaşlı bireyler açısından önem 
taşıdığına ilişkin değerlendirmeler literatürde de 
yer almaktadır (Kalınkara, 2000, s.81).

Gündelik Hayatı Kolaylaştıran Bir Mekanizma: 
Mahalle Kültürü

Birçok değişime rağmen “esnafın büyük oranda 
varlığını korumasıyla” mahalle kültürünün 
belirli özelliklerinin sürdüğü semtte, sakinler 
yoksullardan ve hastalardan haberdar olmakta, 
mahallede sosyal etkileşim gerçekleşmekte ve 
birçok katılımcı kendini güvende hissetmektedir. 
Moda’nın sakinlerinin birbirine aşina olması ve 
hâl hatır sorması, insanların kendilerini değerli 
hissetmelerine ve yaşlılıkla ilgili sorunlarla baş 
edebilmelerine destek olmaktadır:

“…mesela ameliyatımdan sonra, önünden 
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geçerken, hayrola ne oldu, aksayarak yürüyorum 
mesela, sorarlar esnaf sorar, ne oldu geçmiş 
olsun diye, ya da uzun zaman gitmezsek kasap 
sorar, bir şey mi var niye gelmediniz diye.” [02, 
Çiçek, K, 75, Apartman]

Moda’daki mahalle kültürünün en önemli 
bileşenlerinden biri “saygıdır”. “Güler yüzlü” 
kasap, “dinlemesini bilen” kapıcı/apartman 
görevlisi, “nazik ve kibar” berber hatta kurye 
getiren kargocu Moda’nın bu kültüründen 
etkilenerek “kibarlaşmışlardır”. Poşet taşımaya 
yardım eden çocuktan, kısa mesafe için 
söylenmeyen taksiciye kadar birçok sosyal 
desteğin varlığı yaşlılar için önemlidir. Hayatın 
zorlaştığı ve yavaşladığı dönemde bu tarz 
bir sosyal çevre, yaşlılık döneminde temel 
ihtiyaçlardan birisidir. Mahalle kültürünün yaşlı 
bireyler için güvenli bir sosyal etkileşim alanı 
oluşturduğu söylenebilir:

 “…Moda’nın insanlarında mütevaziliği var. 
Burada kültür var, medeniyet var, sen otur evde 
gönder karını şurada Dondurmacı Ali’den git 
dondurma al... saat gece birde gider alır gelir 
kimse sormaz ve karışmaz.” [09, Tahsin, E, 70, 
Mahalle] 

Moda’da yaşayan insanların önemli bir 
kısmının uzun süredir burada ikamet ettiği 
gözlemlenmiştir. Katılımcıların aktarımları da 
Moda’nın eski apartmanlarında uzun süreden 
beri oturan insanların olmasının, komşuların 
bir araya gelmesine ve dayanışmalarına olanak 
verdiğini göstermektedir: 

“Bizim bina özel bir apartman ilk yapıldığı 
andan itibaren oturanlar var, kendimi çok 
şanslı görüyorum, çünkü komşuluk ilişkileri 
devam ediyor biz apartmana yeni gelenlere 
(bu yeni gelenler arasında benim oğlum da 
var) aktarıyoruz. Bir gün benim torunum bana, 
‘anneanne neden komşumuz yok’ dedi, ona dilim 
döndüğünce anlatmaya çabaladım… çalıştığımız 
için gibi nedenler saydım. Bir gün binanın 

yöneticisi hanımla oturduk karar aldık, her ay bir 
komşumuzda toplanalım diye, yaşlı insanlar nasıl 
mutlu oldular.” [13, Arzu, K, 50, Mahalle]

Sosyoekonomik ve kültürel olarak üst düzeyde 
yer alan yaşlıların oturduğu Moda semtinde –her 
ne kadar son 20 yıldır mekânsal ve toplumsal 
değişimler yaşansa da– geçmişte kurulan mahalle 
ilişkileri esnafların varlığı ile belirli özelliklerini 
hâlâ korumaktadır. Bu durum mahalledeki 
yaşlıların gündelik hayatını kolaylaştıran –giderek 
zayıflamakla beraber– bir mekanizma olarak 
mahalle kültürünü4 önemli kılmaktadır.

Dayanışmanın Mekânı Olarak Apartman

Araştırmaya konu edilen bu Apartmanın 
sakinlerinin önemli bir kısmı yaşlılardan 
oluşmaktadır. Apartmanın kendisi de “yaşlıdır” ve 
bazı katılımcılara göre hem apartmanın hem de 
bireylerin yaşlılığı mekâna ruhunu vermektedir:

“Apartmanın eski oluşunu şuradan biliyorum, 
asansör sık sık bozuluyor. Bir de örneğin H. 
bey var, evine gidiyoruz, evinde yaşlılık kokusu 
var. Eski eşyalar, yaşanmışlık, yaşlı evi derler ya, 
öyle çok muhteşem bir şeydir.” [06, Zühal, K, 45, 
Apartman]

Apartman içerisinde insanların birbirlerine yardım 
ettikleri (alışveriş, eşya taşıma vb.) ve birbirlerini 
koruma güdüsü (takip etme, merak etme vb.) ile 
hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Özellikle yalnız 
yaşlılar ve bakıcıyla yaşayanları koruma güdüsüne 
sahip oldukları söylenebilir. Bunlar yaşlılar için 
sosyal destek imkânlarıdır:

“Görmesen de birbirine biliyorsun orda yardım 
edecek insanlar N. bey ama çok sessiz, eskiden de 
sessizce ama eşinin öldükten sonra da sessizleşti, 
üzülüyorum.” [03, Aylin, K, 65, Apartman]

Mahalle kültürü, semte olan bağlılığın yanı sıra 
apartman ilişkileri ve sakinlerin özellikleri mekânı 
vazgeçilmez kılmaktadır. 

“Burayı satayım da başka yere gideyim gibi 
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bir düşünceleri yok. Neden mesela bu modayı 
sevdikleri için, apartmanı sevdikleri için. 
Apartman uyumlu, ben buraya geldim geleli 
bir tanesi bile ya... şu daireye git televizyonun 
sesini çok açmış çoluk çocuk rahatsız ediyor diye 
şikâyet ettiklerini duymadım. Birisi bir gürültü 
yapacak yönetim kurulundan izin alır. Bu hafta içi 
hafta sonu genelde yaşlı olduğu için 9 ile 5 arası 
çalışma yapılıyor. O saatten sonra usta çalışmak 
istese de apartman sakinleri çalıştırmaz” [07, 
Musa, E, 45, Apartman]

Apartmanda yaşlıların çok olması diğer sakinlerin 
bir kısmı tarafından avantajlı bir durum olarak 
betimlenmiştir. Yaşlıların apartmanda daha fazla 
vakit geçirmeleri güvenlik konusunda diğer 
sakinleri rahatlatmaktadır:

“…yaşlıların etrafında hep bir akrabası bir bakıcısı 
oluyor çünkü benim bir bebeğim var bunun için 
apartmana giren çıkanın kimler olduğunu bilmem 
gerekiyor bu anlamda benim için bu bir avantaj, 
benim evimdeki bakıcı ile ilgili bir problem 
yaşarsam onlar duyarlar. A. ablamın kocasının 
kulağı ağır işitiyor, ondan dolayı televizyonun 
sesini çok açıyorlar. Ama bu kadarlık olsun.” [06, 
Zühal, K, 45, Apartman]

Apartmandaki farklı yaş ve sosyokültürel grupların, 
bakıcıların ve apartman görevlilerinin de bu 
mahalle kültüründen etkilendiği söylenebilir. 
Geçmişe uzanan bu kültürel birikimin tüm bu 
grupları bir etkileşim içerisinde dönüştürdüğü 
ve yaşlı bireylerin rahat edebilecekleri bir kültürü 
oluşturduğu ileri sürülebilir. Bu kültürün yanı sıra  
apartmanın Deniz Kulübü, Moda Çay Bahçesi, 
belediye parkı gibi donatılara yakın olması 
buradaki yaşlıların sosyalleşmelerine ayrıca 
katkı sağlamaktadır. Yaşlılar sadece alışveriş 
mekânlarını kullanarak değil aynı zamanda semtin 
sahip olduğu kamusal mekânlardan ve sosyal 
imkânlardan yararlanarak sosyalleşmektedir. 
Bu yönüyle apartmanın bulunduğu sokağın ve 
semtin konumu belirleyicidir.

Mekânda ve Gündelik Hayatta Değişimler ve 
Taktikler

1960’lı yıllar ile birlikte hem mekânsal hem 
de toplumsal açıdan farklılaşmaya başlayan 
Moda’nın 1990’lardan sonra nüfus yapısında da 
değişimler yaşanmıştır. Kentin farklı alanlarından 
gelen nüfusun yanı sıra kent dışından da göç 
aldığı söylenebilir. Bu değişim sürecinde 
İstanbul’un eski ve köklü yerleşim yerlerinden biri 
olan Moda’da, zamanla bazı sokaklar daralmış ve 
otopark alanları sınırlanmıştır. Yol kenarlarına park 
eden araçlar da eklenince, acil ulaşım gereken 
durumlarda çeşitli güçlükler yaşanmaktadır: 

“Ambulans sorumluluğu belediyede görüşme 
imkânınız oldu mu arabaları park ettikleri için 
geçemiyorlar itfaiye de aynı şekilde M. Bey 
bundan bir ay evvel bir yangın oldu, sabahın 
köründe bizim apartmanın yanında itfaiye 
giremedi buralara...” [03, Aylin, K, 65, Apartman]

Moda’da kafe ve kafe-bar sayısındaki artışla 
birlikte gürültülü ortamların arttığı katılımcılar 
tarafından sıklıkla dile getirilen hususlar 
arasındadır. Kadıköy metrosuyla beraber 
gelen kalabalıkların bölgedeki hareketliliği 
ve gürültüyü artırdığı da ifade edilmektedir. 
Kadıköy’e erişimin kolaylaşmasıyla birlikte artan 
yoğunlaşma ve tüketim mekânlarının artması, 
Moda’nın hem esnaf yapısında hem de gündelik 
hayat akışında önemli değişimler yaratmıştır. 
Tüketim mekânlarının artması, bazı esnafların 
dükkanlarını küçültmesine veya kapatmasına 
neden olabilmekte, bu durum semtteki ilişkileri 
dönüştürmektedir. Gündelik hayatta da semtin 
daha yoğun bir yerleşim alanına dönüşmesi ve 
gece-gündüz ritminin farklılaşması Moda’nın yaşlı 
sakinleri açısından önemli zorlukları beraberinde 
getirebilmektedir. Bu durum, huzur ve sükûnet 
isteyen yaşlılar için dikkate alınması gereken 
bir sorun olarak katılımcılar tarafından sıklıkla 
zikredilmektedir. 

Moda’nın çarşıya ve alışveriş mekânlarına yakın 



Şentürk & Kurtkapan • Yaşlılığın Mekansallaşması: Kadıköy Moda’daki Bir Apartman Üzerine Nitel Bir Çalışma

13

bir yerleşim alanı olması yaşlıların kentsel yaşama 
entegre olmasında kolaylaştırıcı unsurladır. 
Ancak trafik nedeniyle ve kaldırımların işgali 
sonucu kent içinde yürümek zorlaşmaktadır. Bu 
zorluklara rağmen yaşlıların alışverişe zaman 
ayırdıkları, bu faaliyeti günlük aktivitelerinin 
önemli bir bileşeni hâline getirdikleri söylenebilir. 
Alışverişe yüklenen anlam ve alışveriş yaptıkları 
esnaftan beklentiler, yaşlıların yaşamlarını nasıl 
sürdürdüklerini göstermektedir: 

“Emeklilik öncesinde alışverişimi karşımızdaki 
marketten yapardım, çünkü vaktimiz yoktu. 
Ama emekli olduktan sonra alışverişe daha 
çok vaktimiz olduğu için civardaki marketlere 
gidebiliyoruz. Marketteki çalışanlar bana ismimle 
hitap ediyorlar, hoş geldin abla diyorlar.” [03, 
Aylin, K, 65, Apartman]

Çalışma hayatında alışveriş için zaman bulamayan 
bireyler, emeklilik sonrasında alışveriş için zaman 
bulabilmekte hatta bu pratiği bir çeşit sosyal 
yaşamda tutunabilme ve etkileşimi sürdürebilme 
aracı olarak kullanmaktadırlar. Boş vaktin artması 
alışveriş üzerinde daha fazla düşünmeyi sağladığı 
ve bu etkinliğin bir çeşit oyalanma zamanı olarak 
değerlendirildiği ve işe yararlık duygusunun 
tatmini için kullanıldığı söylenebilir:

“Emeklilikte daha önce yapmadığım bir sistem 
içerisinde alışveriş yapıyorum, ihtiyaçları günlük 
ihtiyaçlar ve periyodik ihtiyaçlar şeklinde ayrıma 
tabi tuttum. Taze sebzeler, meyveler kuru 
bakliyat gibi devamlı olmayan periyodik olarak 
alınan şeyleri listeleyip onları ayda bir alışveriş 
yapıyorum. Alışveriş yaptığım malzemeleri bütün 
marketlerde fiyat listesi kontrolü yaparak alırım. 
Bunu daha ucuza daha kaliteli bir mal almak 
amacıyla olduğu gibi bunun yanında vaktim boş 
olduğu için oyalanmak amacıyla da yaparım.” 
[01, Hüseyin, E, 85, Apartman]

Apartmanda, apartman görevlisinin üstlendiği 
roller arasında alışveriş yapma da bulunmaktadır. 
Özellikle malzemeleri taşımakta güçlük çekileceği 

düşünüldüğünden apartman görevlileri market 
alışverişinde yardımcı rolü üstlenmektedir. Bu 
arada kimi katılımcılar çevre marketleri gezerek 
uygun alışveriş listesini hazırlayarak apartman 
görevlisinin o listedeki ürünleri tespit edilmiş 
yerlerden temin etmelerini istemektedirler:

“Sabahat teyze arada bir çıkıyor dolaşıyor. Mar-
ketlere geziyor. Alınacak bir şey gördüğü zaman 
onu yazıyor. Bana şunu şurada gördüm onları al 
diyor. Ufak tefek şeyleri alıyor ama taşıyamayacağı 
şeyleri bana söylüyor ben de gidip alıp 
getiriyorum.” [07, Musa, E, 45, Apartman]

Apartman görevlilerinin marketlerdeki kişileri 
tanımaları, alışveriş süreçlerinde kolaylık 
sağladığı için yaşlılar bazen kendileri yapmak 
yerine alışveriş için apartman görevlilerini 
görevlendirebilmektedir:

“…marketten bir şey almak istediğiniz zaman 
kapıcı aracılığıyla market siparişleri gönderiyor. 
Sizin gitmenize gerek kalmıyor. Ben mesela gidip 
bir şişe süt aldığımda, benden depozito ister 
ama kapıcıyla göndereceğim dediğim zaman 
benden depozitoyu istemiyor. Kapıcıyı tanıyorlar, 
beni tanımıyorlar.” [01, Hüseyin, E, 85, Apartman] 

Diğer taraftan yaşlı bireylerin hareket kabili-
yetlerindeki azalma da alışveriş pratiklerini etki-
leyen önemli süreçlerden biridir. Satın aldıklarını 
taşımakta zorlananlar, dışarı çıkmakta güçlük 
yaşayanlar siparişlerini sanal marketlerden 
gerçekleştirmektedirler:

“Market malzemelerini taşıyamıyorum sanal mar-
ketten ısmarlıyorum deterjanları sabunları oradan 
alıyorum, ama bu arada market malzemeleri 
gönderdiği elamanlar moda semtine göre başka 
türlü çocuklar getiriyorlar.” [03, Aylin, K, 65, 
Apartman]

Yaşlılar gündelik hayatlarında alışverişi, dışarı 
çıkmak ve kamusallaşmak için bir taktiğe 
dönüştürebilmektedirler. Ancak fiziksel olarak 
alışveriş yapamayacak durumda olan yaşlılar 
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ise apartman görevlilerinden destek almakta 
veya esnafla kurduğu ilişkileri bir taktik olarak 
kullanabilmektedir.

Yalnızlığın Giderilmesinde Mahalle Kültürü ve 
Mekânsal Paylaşımlar 

Yalnız olmak yaşlıların en büyük korkularından 
biridir. Yalnızlık sosyal ilişki noksanlığı ve/
veya ilişkilerdeki kalitesizlik anlamına gelebilir. 
Ancak yalnızlığı dıştan tespit etmek zordur. 
Yalnızlık kişinin iç dünyasında meydana gelen 
bir durumdur (Tufan, 2003, s. 185). Moda’daki 
yaşlıların bir yalnızlık durumuyla karşı karşıya 
oldukları ama bu durumu aşmak için bazı taktikler 
geliştirdikleri söylenebilir: 

“(Modada) Yaşlıların genelde yalnız olduklarını 
söylemek mümkün yalnızlar tabii ki hasta 
olduklarını da söylemek mümkün. Modadakiler 
yalnızlık açısından nispeten biraz daha şanslı 
diyebiliriz.” [02, Çiçek, K, 75, Apartman]

Mahalle kültürünün bir parçası olan esnafların 
dükkanları yaşlı bireyler için yalnızlığın 
giderilmesinde önemli işlevler üstlenmektedir: 

“Bazen sohbet etmek için, et alma bahane-
siyle gelip otururlar, burada yalnız insanlar da 
var, emekli doktor, cerrah emeklisidir. Kimsesi 
olmadığından bakkalda, sucuda, kasapta, oturur 
sohbet eder biz de mahallelimiz deriz hoş 
karşılarız.” [11, Mehmet, E, 45, Mahalle]

Moda’daki yaşlılar, esnaftan sadece alışveriş 
yap-mazlar aynı zamanda muhabbet etmek 
için hâl hatır sormak ve vakit geçirmek için de 
esnafa uğramaktadırlar. Yaşlının çevresindeki 
arkadaş ve komşularından oluşan sosyal ağın 
yararlı ve etkili bir destek sağlaması, bu desteğin 
saygınlık, moral artışı ve yaşamdan tatmin, 
stres verici olaylara tampon olması, başa çıkma 
davranışlarında olumlu katkılarda bulunması 
söz konusudur (Kalınkara, 2011, s.171). Yaşlıların 
esnaf ziyaretleri bir taktik olarak tanımlanabilir. 
Yaşlıların çok olduğu yerlerde mahalle kültürü ve 

esnaf-müşteri ilişkisinin önemli bir etkileşim alanı 
olarak değerlendirilebilir.

Yaşlıların Yardımcıları: Apartman Görevlileri

Mahalle esnafının yanı sıra hem yalnız hem 
de bakıcıyla ya da ailesiyle yaşayan yaşlı 
bireylere yardımcı olan kişilerin başında 
apartman görevlileri gelmektedir. Apartman 
görevlileri yaşlı bireyleri gözeten mahalle 
kültüründe merkezi öneme sahip kişiler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Apartman içi sorunlarda, 
alışverişlerde, yaşlıların bakıcılarının taleplerinde 
vb. durumlarda apartman görevlileri önemli 
roller üstlenebilmektedir. Örneğin bakıcılar sorun 
yaşadıklarında doğrudan apartman görevlilerine 
ulaşmaktadırlar: 

“Bizim apartmanda aşağı yukarı 6-7 tane bakıcıyla 
yaşayan yaşlı var. Yanlarındaki bakıcılara ben çok 
yardımcı oluyorum. Gece gündüz acil bir şey 
oldu mu bakıcıları hemen bana gelirler. Ben de 
beraber giderim yardımcı olurum.” [07, Musa, E, 
45, Apartman]

Yaşlıların talepleri ve evde olmadıkları zamanlarda 
ev işleri genellikle apartman görevlileri tarafından 
yerine getirilmektedir:

“Musa Bey’de anahtarlarınız var. Mesela biz bir 
yere gittiğimiz zaman evimize gelip çiçekleri 
sular” [03, Aylin, K, 65, Apartman] 

“Herkesin anahtarı bendedir hatta Aynur ablanın 
anahtarı bendedir. Bir yere giderler, güvenirler. 
Aynı kendi evim gibi girerim çıkarım, gece yarısı 
da arayabilirler.” [07, Musa, E, 45, Apartman]

Yaşlılar, komşuluk ilişkilerinden mutlu olmakla 
birlikte misafirlerini evlerinde ağırlamak 
konusunda güçlük yaşamaktadırlar ve çoğu zaman 
ağırlamanın yükünü göze alamamaktadırlar. 
Misafir ağırlamak durumunda kaldıklarında 
ise ikramın hazırlanması konusunda apartman 
görevlilerinden destek almaktadırlar. Apartman 
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görevlisi ek hizmet sunmakta ve misafirler için 
çay vb. hazırlığı yaptığını belirtmektedir: 

“Misafirleri geldiği zaman yardımcı oluruz 
poğaça, börek vesaire çayın yanında ikram etmek 
için yanında çoluğu çocuğu yok bizler varız.” [07, 
Musa, E, 45, Apartman]

Apartmanda yaşayan yaşlıların en önemli 
yardımcılarının apartman  görevlileri olduğu 
görülmektedir. Temel vazifelerinin yanı sıra 
yaşlıların ve bakıcılarının yanında olan apartman 
görevlileri Moda semtinin önemli sosyal tiple 
rinden birini oluşturmaktadır. Bu durum üzerinde 
mahalle kültürünün yanı sıra semtin yaşlılarının 
sosyoekonomik düzeyleri de etkili olmaktadır. Zira 
buradaki yaşlılar, ekonomik anlamda apartman 
görevlilerinin hizmetlerinin karşılığını verebilecek 
sosyal sınıfta yer almaktadırlar. Diğer bir deyişle 
yaşlılar ve apartman görevlileri arasında bir 
karşılıklılık ilişkisinden söz edilebilir. Bu anlamda 
görece üst sosyoekonomik düzeyin yaşadığı bir 
mahallede yer alan bu apartmandaki yaşlıların 
geliştirdikleri taktiklerin sınıfsal konumlarıyla 
yakından ilişkili olduğu söylenebilir.

Sonuç Yerine

“Yaşlı bir semt” olan Moda’da, yaşlıların uzun 
bir süredir yerleşik olması gündelik hayatları için 
önemli bir imkândır. Moda’nın kentteki konumu 
–merkeze erişebilirlik, sosyal donatı alanlarının 
olması, esnaf nedeniyle mahalle kültürünün 
varlığı, saygıyla bütünleşik bir yaşama kültürünün 
ve sosyal destek mekanizmalarının bulunması– 
yaşlıların taktik geliştirmelerini sağlamaktadır. 
Diğer taraftan kentin bütünündeki kentleşme 
süreci, ulaşımın merkeze erişimi kolaylaştırması 
ve kent merkezinin belirli toplumsal sınıflar 
(Moda’da bir mutenalaştırma sürecinden 
bahsedilebilir) tarafından kullanılmasıyla daha 
değerli hâle gelmesi, nüfusun yoğunlaşması, 
kalabalığın ve gürültünün fazlalaşması ve 
tüketim mekânlarının hızla artması strateji alanını 
farklılaştırmakta ve yaşlıların taktik geliştirmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu gelişmeler stratejinin 
yeniden kurulmasına işaret ederken yaşlıların –
hâlâ taktikler olsa da– giderek taktik geliştirme 
kabiliyetleri azalmaktadır. Bununla birlikte 
semtteki esnaf ve sakinler, yaşlıların kamusal 
yaşama ilişkin iki taktik geliştirmesine imkân 
vermektedir: Yaşlılar alışveriş ve sosyalleşmek 
için esnaflarla yakın bir ilişki içerisindedir. 
Bahsedilen kentsel değişimler nedeniyle –
sosyal donatı alanları olsa da– yaşlılar kamusal 
mekânları kullanmakta zorlanmaktadır. Yaşlıların 
konutlarında ise gündelik hayata ilişkin hemen 
her sorunda apartman görevlilerinin önemli bir rol 
üstlendiği görülmektedir. Ayrıca apartmanlarda 
çoğunlukla yaşlıların oturmasının hem yaşlıların 
kendi arkadaşlarına hem de yetişkinlerin yaşlılara 
yönelik sosyal destek sağladığı söylenebilir. 
Kamusal mekânda ise esnaflarla iletişim 
kurarak bir çeşit yalnızlıkla baş edebilme taktiği 
geliştirmektedir. Yaşlılar, hem apartmanda hem 
de semtte, yaşlılığın mekânsallaşması sürecinde 
yeni taktikler geliştirerek stratejiye müdahale 
etmeye çalışmaktadır. Yaşlıların orta, üst-orta 
gelir grubunda yer almalarına rağmen taktiklerin 
geliştirilmesinde mekân ve mekâna dayalı top-
lumsal ilişkiler önemli bir konumdadır. Daha 
çok yaşlıların evlerinin fiziksel durumlarına ve 
yaşlılara uygunluklarına odaklanan (Cook vd., 
2007, s. 202) yerinde yaşlanma çalışmalarında 
mekânsal değişimler ve buna bağlı olarak gelişen 
toplumsal farklılaşma dikkate alınarak yaşlılık ve 
mekân ilişkisine odaklanması gerekmektedir.

Yaşlıların yaşamlarının önemli bir kısmını 
sürdürdükleri mahallede ve evde kalmaları 
yaşamlarını daha nitelikli bir biçimde sürdürmele-
rine olanak tanımaktadır (Sabia, 2008; Tang & 
Lee, 2011, s. 460). Bununla birlikte yeni mekânsal 
ve toplumsal süreçlere uygun olarak yaşlılığın 
mekânsallaştığı alanlara uygun politikalar ve 
uygulamalar geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 
Bu bağlamda mekân ve kentler yaşlılara göre 
örgütlenmiş olmadığı için, sosyal çevre ve 
mekân yaşlıların ihtiyaçlarına göre yeniden 
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uyarlanmalıdır (Kalaycıoğlu, 2003, s. 23). Özellikle 
yeni kentleşme dinamikleri ve eğilimleri dikkate 
alınarak bu sürecin olumsuz etkilerinden yaşlıları 
koruyacak ve taktik geliştirme potansiyellerini var 
kılacak önlemler geliştirilmelidir.

Yaşlıların Moda ve incelenen Apartman örneğinde 
mekânla ve mekâna bağlı gelişen ve biriken 
mahalle kültürü ile duygusal bir bağ kurdukları 
söylenebilir. Hem kendi yaşantılarına/anılarına 
hem de  semtin geçmişinin ve bugününün 
yarattığı güçlü birikime önemli ölçüde 
bağlıdırlar. Yaşlı nüfusun sayısı arttıkça daha sık 
karşılaşılacak olan yaşlılığın mekânsallaşmasının 
yeni kentleşme süreçleriyle ilişkisini ele alan daha 
kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Notlar

1. Moda temelde Caferağa mahallesinin 
merkezde olduğu zaman zaman farklı 
mahallelerin de bir kısmını kapsayan alan için 
kullanılan bir semt adı olarak değerlendirilebilir. 
Bu nedenle Moda’dan bahsedilirken bir semt, 
buradaki yaşama kültüründen bahsedilirken 
“mahalle kültürü” kavramı kullanılmıştır.

2. Moda’nın yer aldığı Kadıköy Caferağa 
Mahallesinin Toplam Nüfusu: 24.312 kişi bu 
Nüfusun 4.824’ü 65 üstü kişilerden oluşmaktadır 
ve 65+ nüfusun toplam mahalle nüfusuna oranı 
ise %19,84’dir (TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi, 31Aralık 2014).

3. Çalışma grubu bilgileri ve kod tablosu 
Tablo 1’de sunulmuştur. Kodlama şu şekilde 
gerçekleştirilmiştir: [14, Başak, K, 50, Mahalle]. 
İlk numara katılımcının sıra numarasıdır, sonrası 
sırasıyla şu şekilde ilerlemektedir: Katılımcının 
takma ismi, yaşı ve mekânsal konumu (Mahalle/
Apartman). 

4. Mahalle kültürü, geçmişe duyulan nostaljik bir 
özlem olarak değerlendirilmemelidir. Bu türden 
bir özlem duygusunu içerse de farklı dönemlerde 
birbirine yakın oturan insanların geliştirdiği 
ortak yaşama kültürü olarak tanımlanması yerin-
de olacaktır. Bu çalışmada “mahalle kültürü” 
kavramı, herhangi bir döneme ve belirli bir 
mekânsal ve toplumsal ilişkiler bütününe özgü 
kılınmadan kullanılmaktadır. 
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Tablo.1: Katılımcılara Ait Genel Bilgiler
No Kod Cins. Yaş Medeni 

Durum
Eğitim 
Durumu

Mekânsal 
Konumu

Yerleşik 
Olma 
Süresi

SED Açıklama

01 Hüseyin E 85 Evli Üniversite Apartman 45 Üst Apartman Yöneticisi

02 Çiçek K 75 Evli Lise Apartman 45 Üst Emekli Öğretmen

03 Aylin K 65 Evli Üniversite Apartman 28 Üst Emekli

04 Naci E 70 Bekar Üniversite Apartman 45 Üst Emekli Mimar

05 Jale K 45 Evli Üniversite Apartman 4 Üst İş Kadını

06 Zühal K 45 Evli Üniversite Apartman 5 Üst Avukat

07 Musa E 45 Evli İlkokul Apartman 26 Alt Kapıcı

08 İsmail E 65 Evli Lise Mahalle 35 Orta Emekli Öğretmen

09 Tahsin E 70 Evli İlkokul Mahalle 35 Orta Kuru Temizlemeci

10 Mert E 55 Evli İlkokul Mahalle 20 Orta Berber

11 Mehmet E 45 Evli Lise Mahalle 15 Orta Kasap

12 Şaban E 55 Evli Lise Mahalle 20 Orta Postacı

13 Arzu K 50 Evli Üniversite Mahalle 35 Üst Muhtarlık Heyetinden

14 Başak K 50 Evli Üniversite Mahalle 35 Üst Muhtarlık Heyetinden
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Özet
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duymamaktadırlar. Bu nedenle branşlarına göre değişse de yaşamlarının erken evresinde profesyonel sporu bırakmak zorunda 
kalan bireyler, genellikle orta yaş dönemlerine denk gelen evrede topluma adapte olamamakta ve dezavantajlı konuma 
düşmektedirler. Çoğunlukla bireyler emeklilik dönemine hazırlıksız girmektedirler. Bu nedenle emeklilik süreci ve özellikle de 
ilk emeklilik yılı zor bir dönemdir. Sporcularda ise bu süreç daha zorlu bir dönemi işaret etmektedir. Dünya genelinde yapılan 
araştırmalar, yayınlanan makaleler ve haberlerde profesyonel sporcuların, gönüllü ya da gönülsüz olarak emekliliğe geçiş 
sürecinin zor ve travmatik bir durum halini aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmalara göre profesyonel sporcular, bu süreçte 
ağır psikolojik, biyolojik, ekonomik ve sosyal zorluklarla baş başa kalmaktadırlar. TUİK verilerine göre ülkemizde profesyonel 
spor yapan bireylerin,  çok düşük sayıda olmakla birlikte sportif anlamda yeterlilikleri tartışılabilir düzeydedir. Çünkü sporun 
hem toplum tarafından kabul görmesinin hem de devlet tarafından büyük bütçeler ile desteklenen bir alan haline gelmesinin 
tarihi çok eski değildir. Ebeveynlerin çocuklarını spora yönlendirmeleri çağa uygun olarak yeni yeni şekillenmektedir. Peki, 
spora teşvik çalışmaları devam ederken sporu elit düzeyde yapan insanlar kariyer sonrası dönemde yani emeklilik süreçlerini 
nasıl planlamaktadırlar? Bu çalışmanın amacı; sporcuların profesyonel olarak sürdürdükleri spor hayatlarına son verme 
planlarını, söz konusu süreçte ve emeklilik döneminde yaşamlarını şekillendirdiklerini ortaya koymaktır. Çalışmanın sonucu 
olarak, sporcuların sporu bırakma öncesi, sporu bırakma süreci ve sonrasında oldukça zor bir süreç geçirdikleri ve emeklilik 
sonrası hayatlarını düzenlemekte yardıma ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu dönemde sporcuların ne türde ve ne düzeyde 
yardıma ihtiyaçları vardır ve neler yapılmalıdır?

Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Sporda Emeklilik • Elit Sporcu • Kariyer Sonrası Uyum

Factors Affecting Professional Athletes During Retirement: Retirement or Emptiness?

Abstract
Professional athletes usually do not have the opportunity to take up new hobbies or activities or may not feel the need for 
such activities. Therefore people who have had to quit sports in the early stages of their lives generally have some struggle 
adapting within society thus experiencing disadvantages during the middle-age period of the life cycle. Individuals, as a 
whole, generally enter retirement unprepared. As a result retirement, and especially the first year of retirement, constitutes 
a difficult period. For athletes, this period is even more difficult. International research in the form of published articles and 
news coverage concur that for professional athletes the process of retirement, whether by choice or by necessity, represents 
a difficult and traumatic period. According to research, professional athletes encounter heavy psychological, biological, 
economic, and social struggles during this period. According to the Turkish Statistical Institute’s data, professional athletes 
in Turkey are few in number and their sportive competence is at a discussable level. Only in more recent years have athletes 
gained acceptance within society and commensurate financial support from the government. It is not uncommon during the 
present generation for parents to encourage their children to pursue sports professionally. So, as children are encouraged 
to pursue athletics as a profession, what work is being done to prepare the way for elite athletes to transition into the period 
known as retirement? 



The aim of this study is to put forward a framework assisting professional athletes in making a post-career plan and structuring 
their transition into life during retirement. Results of this study have shown that athletes face very difficult struggles during the 
period prior to, during and after leaving professional sports and require help in reorganizing their lives. During this period, 
the kinds and extent of help required are discussed.

Keywords:
Retirement from Professional Sports • Elite Athlete • Post-Career Integration

Giriş

Bourdieu, 1984 yılında yaptığı çalışmada müzik, 
sanat, edebiyat, spor gibi alanlara ayrıntılı 
yer vermek suretiyle beğeniler teorisini inşa 
etmiştir (Arun, 2013). Beğenilerin tüketimi, bir 
aktörün içinde bulunduğu sosyal ka tegoriye/
sınıfa ve heykel, resim, müzik gibi en muteber 
alanlardan, giyim-kuşam, mefruşat, yeme-
içme gibi en sıradan alanlara değin, kültürel 
ürünlerin ayrıştırıcı hükmünün sürdüğü çeşitli 
alanlarda gerçekleşir (Bourdieu, 1984: 13; akt., 
Arun, 2013). Bourdieu, farklı kültürel alanlarda 
statü elde etmek üzere verilen mücadelede, 
farklı biçimdeki sermaye türleri ve sembollerin 
rol oynadığına işaret etmektedir (Bourdieu, 
1984,1989; akt., Arun, 2013). 

Bireyin sosyal çevresindeki bir değişim, kimlik 
hiyerarşisinde bir değişiklikle sonuçlanır 
(Gergen, 1991). Kişinin çevresi kimlik 
gelişiminde önemli bir role sahiptir. Spor 
da insanların çevresinin niteliği kişi üzerinde 
önemli bir etki oluşturur (Gilmore, 2008) ve 
sosyal çevre emekliliğe uyum sağlamada 
öncül öğelerden biridir. Schlossberg (1981),  
geçişte uyumu etkileyen üç ana faktörden 
bahsetmektedir. Bi rincisi, rol değişimi, ikincisi 
psikolojik yeterlilik, üçüncüsü ise fiziksel 
düzenlemeleri içeren çevresel özelliklerdir 
(Schlossberg , 1981; akt., Krylowicz, 1999).

Sosyal olarak öğrenilen, bireylerce içselleşti 
rilen eğilimler, davranışlar, aktiviteler ve 
özellikler bireylerin yaşam tarzlarına etki 
eder ve bireyleri birbirinden ayırır. Spor ise, 
Bourdieu’ya göre insan bedenine önem 
atfeden habitus içerisinde küçük bir rol 
üstlenmektedir; spor bir alt daldır.  Bireylerin 

spora başlama yaşı ve seçilen spor dalı 
bireylerin tercihlerinden, ekonomik ve 
kültürel sermayelerinden etkilenmektedir. 
Bütün kültürel pratiklerimiz, spor da dahil 
olmak üzere, sahip olduğumuz habitus’un 
görüntüleridir. Bireylerin spora ilişkin 
algıları ise bulundukları toplumsal sınıfı da 
yansıtmaktadır (Warde, 2006).

Vücut yönetimi uygulamaları kültürel 
sermayenin birikimi ve görünümüne bağlıdır. 
Bourdieu (1984) , Ayrım adlı eserinde sporun, 
kültürel ve ekonomik sermayeleri açıklayan 
çeşitli faaliyetlerden biri olduğunu belirtmiştir. 
Ayrımda sınıf temelli habitus kavramını ortaya 
koyarak farklı sosyal sınıflara ait bireylerin 
kültürel ve fiziksel eğilimlerinin de farklı 
olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Bourdieu (1988) 
birinin sporu anlamak için diğer sporlar 
içerisindeki yerinin bilinmesi gerektiğini de 
belirtmiştir. 

Spora yönelik tercihler habitustan gelen 
eğilimlerin sonucudur ve bundan dolayı 
içselleştirilmiş kültürel sermayenin bir 
parçasıdır. Sınıflanabilir aktivite davranışlarının 
önemini açıklamak için vücutsal hexis kavramı 
da ortaya konulmuştur. Bu kavram vücut 
şekli,  sunum, aksanının ve derin bir biçimde 
içselleştirildiğini, çoğunlukla bilinçsizce 
üretilip sunulduğunu ve çoğunlukla sosyal 
köken ve konumlar nedeniyle ortaya çıktığını 
anlatır. Bu tür eğilimler öğrenilmiştir ve hatta 
birikmektedir. Bourdieu sınıf temelli habitusa 
çok büyük önem atfeder. Çünkü sınıf temelli 
habitus bireylerin günlük yaşam içerisinde 
çizdikleri eğilimleri oluşturur (Bourdieu, 1984; 
akt: Warde, 2006). 
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Ancak ekonomik bariyerler sınıf temelli bu 
dağılımı açıklamak için yeterli değildir. Ailevi 
gelenekler, erken yaşta alınan eğitim, zorunluluk 
ve sosyalleşme teknikleri gibi gizli etkenler de 
vardır. Bu etkenler sporu teorik olarak geniş 
endişelerin örneği ya da bileşeni haline getirmiştir. 
Bu nedenle; Vücut önce gelir, daha sonra spor 
vücut şekline göre seçilir (Bourdieu,1984; akt: 
Warde, 2006). 

Sporun birçok fonksiyonu vardır. Spor temelde 
zihni ve vücudu geliştirmenin, sağlıklı ve sosyal 
çevre için ilişkilerin ve dolayısıyla sosyal ve ahlaki 
erdemlerin kaynağıdır. 

Esasında genel mesleki emeklilik ile elit ya 
da profesyonel olarak yapılan spor dalından 
emekli olmak benzer gibi gözükmesine rağmen 
bir sporcu için emekli olmak daha fazla sıkıntı 
verici bir süreç olabilmektedir. Çünkü bu durum 
büyük bir yaşantı değişikliğini içermekle beraber 
sporu bırakma esnasındaki değişimler kişilerin 
psikolojik durumlarını, yeteneklerini ve yaşam 
kalitelerini etkileyebilmektedir.(Erpic vd.,  2004).

Emeklilik olgusu sporcularda diğer meslek 
gruplarına göre farklılık gösterir. Söz konusu 
farklılıkları ikiye ayırmak gerekirse; İlki, bireylerin 
spora çok genç yaşta başlamaları, zamanlarının 
neredeyse tümünü antrenman ve yarışmalarda 
geçirmeleridir. Bu sebeple tecrübelerimize göre, 
kişilerin dış dünya ile iletişimleri azalmaktadır. 
Bu iletişim sorunu aslında toplumla sporcular 
arasında bir duvar örmektedir. Bireyin yaşamının 
önceliği olarak sporu hedef almasından dolayı 
emeklilik olgusu onun için büyük bir travma 
şeklinde nitelendirilebilmektedir

Sporcunun zaman içerisinde oluşturduğu 
kimlik bütünlüğü, tamamen yaptığı sporla ilgili 
olduğundan, sporcu emeklilik döneminde 
olumsuz geçişler yaşamaktadır. Bu süreç 
sporcuda öz saygı yitimini ve kimlik karmaşasını 
beraberinde getirmektedir. Livingston’a 
(2008) göre elit sporcu; uluslararası düzeydeki 
yarışmalarda performans sergilemiş sporcudur.  

Elit sporcuların büyük bir kısmı için emeklilik bir 
kayıptır. Spor kariyerini sonlandırma sürecindeki 
sporcu, kişisel, sosyal ve mesleki bazı olumsuz 
değişimlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu 
değişimler sporcuyu psikolojik, duygusal ve 
davranışsal boyutlarda etkilemektedir. Etkili 
karşı koyma, mücadele esasında genel mesleki 
emeklilik ile elit ya da profesyonel olarak 
yapılan sporlardan emekli olmak benzer gibi 
gözükmesine rağmen sporcu için emekli olmak 
daha fazla sıkıntı verici olabilmektedir. Çünkü bu 
durum büyük bir yaşantı değişikliğini içermekle 
beraber sporu bırakma esnasındaki değişimler 
bireylerin psikolojik durumlarını, yeteneklerini ve 
yaşam kalitelerini etkileyebilir (Erpic vd., 2004). 

Sporcularda emeklilik olgusu ikiye ayırabilmek 
mümkündür. Bu durum sporcuların gönüllü veya 
gönülsüz olarak emekliliğe geçmeleri durumuna 
bağlıdır. Gönüllü emeklilik kişinin kendi isteğiyle 
kariyerine son vermesi olarak tanımlanabilirken, 
gönülsüz (zorunlu) emeklilik özellikle yaş, 
sakatlanma, performans düşüklüğü ve özel 
nedenler olmak üzere dört temel fonksiyon 
şeklinde gruplandırılabilmektedir. Bu fonksiyonlar 
psikolojik, sosyal ve fiziksel olarak emekliliğe 
geçiş süreci içinde şekillenmektedir (Taylor & 
Ogilvie, 1994; Alferman, 2004; Marthinus, 2007 ). 

Sporcuların kariyerlerini sonlandırmada gönüllü 
olup olmamaları da spordan sonraki hayata 
adaptasyon kalitesini önemli derecede etkile 
mektedir. Marthinus’un (2007) belirttiği gibi 
araştırmalar, gönüllü kariyer sonlandırmanın, spor 
sonrası hayata adaptasyonda daha az güçlükle 
karşılamayı sağladığını göstermektedir (akt: 
Bayrak, Çon & Taşmektepligil, 2012). Fakat yine 
de bu durum gönüllü emekli olan sporcularda 
uyum problemlerinin yaşanmayacağı anlamına 
gelmemektedir. Dolayısıyla gönüllü emekli 
olanlar uyum problemlerinin dışında tutulamaz 
(Kerr & Dacyshyn, 2000).

İlerleyen yaş ve buna bağlı performans düşüklüğü 
de en önemli emeklilik nedenlerindendir. Yaş, 
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emeklilik için en önemli faktör olsa da yaşın 
fiziksel, sosyal ve psikolojik etkileri de vardır. 
Bunların hepsi sporcuyu etkilemektedir. Ancak 
sporcuların üst düzeyde yarışabilmeleri fiziksel 
yeterlilikleriyle alakalıdır. Bu durum yukarda 
belirtilen etmenlerden fiziksel boyutu bir 
nebze daha öne çıkarmaktadır. Yaşlanmanın 
doğal sürecinde fiziksel olarak bazı aksaklıklar 
gözlenmektedir. Bu aksaklıklar zamanla sporcuyu 
psikolojik ve sosyal olarak olumsuz etkilemektedir. 
Sporcu bunlarla birlikte bu dönemde olumsuz 
düşüncelere sahip olup, bu süreci başarılı bir 
şekilde atlatamamaktadır.

Sporun doğası gereği bir kazananı bir de 
kaybedeni olacaktır. Bu bakış açısı ayakta kalan 
bireye önem verirken, kaybedenlere daha az 
önem vermektedir. Bir başka etken olan gözden 
düşme ise, rekabet sporlarının her seviyesinde 
oluşabilen sert bir süreçtir (Svoboda & Vanek, 
1982). Popülarite kaybı, Darwin’in doğal 
seleksiyon teorisine benzer olarak sporda hep 
kendini geliştiren ve oyuna adapte olabilenin 
var olabileceği doğal bir süreci ifade etmektedir. 
Yapılan araştırmalar sporcuların aktif sporla 
ilgilendikleri dönemde özellikle “rekabet” 
faktörünün bireyi yıprattığını ortaya koymaktadır. 

İkinci olarak ise sporcuyu psikolojik olarak 
etkileyen; popülarite kaybı yani “statü kaybı”dır. 
Schlossberg (1981), emekliliğe geçiş dönemine 
ilişkin olarak “bir kişiyle ilgili gelişen bir olay 
sonucunda, bireyin davranışlarındaki değişimlere 
ayak uydurmanın gerekeceğini” ifade etmektedir. 
Bu da bireyin sübjektif olarak olayları algılaması 
ve yorumlamasına bağlıdır. Geçiş dönemine 
adapte olabilmek, bireyin topluma ve toplumdaki 
yeni rolüne entegre olmasını kolaylaştırmaktadır. 
Schlossberg’in geçiş dönemi modeli, sporda 
kariyer sonrasına geçiş dönemi için kullanışlı 
olan ve geçiş döneminin başarılı olmasına etki 
eden faktörleri içermektedir. Geçiş döneminde 
kazanılacak kimlik, yeni bir yaşam düzeni 
içerisinde uyumun var olduğunu göstermektedir. 
Her birey için bu dönemin sonuçlarını olumlu 

ya da olumsuz nitelendirmenin yanlış olması 
nedeniyle, gönüllü emekli olanlar için uyum daha 
kolay olmaktadır. Gönülsüz emeklilik sürecine 
girmiş bireyler için ise bu daha sancılı bir dönemi 
kapsamaktadır.

Schlossberg’in, emekliliğe uyum modeli, 
üç faktörün durumu göz önüne alınarak 
değerlendirilen dinamik bir süreçle 
incelenmektedir. Bireyin özelliklerini yaş, cinsiyet, 
sağlık durumu, sosyoekonomik durum, psikolojik 
durum, kişilik ve deneyim oluşturmaktadır. 
Geçiş döneminin özellikleri ise; rol değişimi, 
etki, gönüllü ya da gönülsüz emeklilik durumu, 
zamanlama, başlangıç, beklenti, yenilik ve süredir. 
Geçiş dönemi öncesi ve sonrasında çevresel 
özellikler ise, içsel destek sistemi, kurumsal 
destek ve fiziksel ayarlamalardır. Bu geçiş dönemi 
modelinin, sporcuların kariyer sonlandırmaya 
tepkilerini açıklama ve analiz etmekte kullanılan 
en uygun model olduğu ileri sürülmektedir 
(Crook & Robertson,1991; akt.,Tunçkol & Bayrak, 
2012).

Taylor ve Ogilvie (1994) Sporu Bırakma Uyum 
modelinde uyumun kalitesinin çeşitli faktörlere 
bağlı olduğunu ileri sürmektedirler. Birinci 
faktör, sporu bırakmaya neden olan, kronolojik 
yaş, takıma girememe, sakatlık ve bireyin kendi 
seçimidir. İkinci faktör ise, ekonomik zorluklar, 
ailevi nedenler, teknik adamla veya kulüple 
yaşanan sıkıntılar olarak sıralanmaktadır. Bu 
faktörler çeşitli psikolojik, sosyal, ekonomik ve 
fiziksel etkilerin birleşimiyle mesleki değişikliklere 
karşı koymak zorunda kalmakta ve buna bağlı 
olarak uyum problemleri ortaya çıkabilmektedir. 
Bu değişikliklerin kapsamı ve sporcuların algısı, 
sporu bırakmaya sağlanacak uyumun kalitesiyle 
ilişkilidir. Taylor ve Ogilvie (1994), ikinci faktör 
içerisinde bulunan beş etmenin sporu bırakmaya 
uyumla ilişkili ol duğunu ifade etmektedir. Bu 
faktörler, deneyim, kimlik, algılama, sosyal 
kimlik ve diğer etmenlerdir. Sporu bırakmaya 
uyum, bireyin bu olayı algılaması ve kişiler 
arası ilişki kurma yeteneğinin geliştirilmesi 
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ile sağlanmaktadır. Özellikle tek bir amaçla 
üstün gelmeye çalışma tutumunun bireyin 
sporcu kimliği, sosyal kimliği, sosyal rolü ve 
davranışlarında kısıtlı bir gelişmeye yol açacağı 
öne sürülmüştür. Spora katılım ve yükselinen 
nokta kişinin sübjektif algısına bağlıdır.

Spor kariyerini sonlandırmadaki sürecinde 
sporcu, kişisel, sosyal ve meslek uyum, bireye 
katkıda bulunan üçüncül etkenler, sosyal ve 
çevresel değişkenlerden oluşan bir çeşit tezdir. 
Bunlar sosyo ekonomik statü, azınlık statüsü, 
kronik sakatlıklar, medeni hal, yaş, müsabakalara 
harcanan süre ve başarı seviyesidir. Taylor ve 
Ogilvie’nin (1994) modelindeki üçüncü faktör, 
sporu bırakmaya uyum için elde edilebilen 
kaynaklardır. Bunlar, karşı koyma yeteneği ve 
sosyal destektir. Bunlara ek olarak spor sonrasını 
hedefleyen planlama eklenebilir. 

Yöntem

Bu çalışma nitel araştırma yöntemini esas alan, 
genel tarama modelinde yapılandırılmıştır. Bu 
tekniğin kullanılmasının amacı, katılımcı kariyer 
sonrası dönemdeki sporcuların alanlarında 
rekorlara imza atmış olmaları ve üstün başarı 
elde etmeleri neticesinde verecekleri bilgilerin 
önem arz etmesindendir. Bireyler sporculuğu 
üst düzeyde yaptıkları ve sporun içinde oldukları 
için; sporcuların karşılaştıkları sorunları ve olayları 
daha iyi aktarabilecekleri beklenmiştir. Bu sürece 
sporcuların bazıları benzer, bazıları ise farklı 
tepkiler verebilmektedir. Bireylerin bu süreci 
kendilerinin yaşadıkları ve anlamlandırdıkları 
şekilde anlatmaları çok önemlidir. Çalışılan grup 
Dünya ve Avrupa’da dereceler alan, uzun süre 
milli takımlarda görev almış kişilerdir. Tüm bu 
sebeplerden dolayı sporun içindeki sorunları 
daha  doğru bir şekilde sunabilmeleri beklenen 
durumdur. Araştırma aynı zamanda biyografik 
kalıntılar da taşımaktadır. Sporcuların sorunlarını 
daha iyi ele alabilmek adına derinlemesine 
mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma evrenini 
Türkiye genelinde elit düzeyde spor yapmış 

üçü kadın yedisi erkek toplam on (10) katılımcı 
oluşturmaktadır. Bu katılımcıların branşları halter, 
futbol ve tekvandodur. 

Amaç

Türkiye de sporcuların emeklilik dönemine dair 
yapılmış bir çalışma ve yayın bulunmamaktadır. 
Ancak bu süreç önemli ve karmaşık bir süreçtir. 
Sorunsallaştıdığımız ve merak ettiğimiz konu 
bireylerin; kariyer başlangıçları, kariyer dönemleri 
ve asıl kariyer sonrası döneme geçişlerinde 
karşılaştıkları problemlerdir. Bu sebeple 
araştırmanın amacı elit sporcuların; sporu 
bırakma döneminde, sonrasında ve ilerleyen 
yaşlarda karşılaştıkları durumları ve sorunları 
ortaya ko yabilmek ve sporcuların karşılaştıkları 
bu sorunlara çözüm önerileri sunabilmektir. 
Araştırma ülkemizi;  Olimpiyatlar ve Dünya 
Şampiyonalarında temsil etmiş 10 (on) sporcu ile 
yapılmıştır. Bu nedenle bireylerin karşılaştıkları 
durumların daha iyi algılanması, bireylerin 
sübjektif düzeyde etkilenme durumları “neden?” 
ve “nasıl?” sorularının yanıtlarının araştırmanın 
seyri için önemli olduğundan araştırma nitel 
araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 
Bu açıdan sporcuların emeklilik dönemine 
geçişlerinde yaşadıkları sorunların neler 
olduğunu, bireylerin kişisel özelliklerinin bu 
sorunların oluşmasında ya da çözümünde ne 
kadar etki ettiğinin anlaşılması, bu sorunların 
bireylerin yaşamlarında ne tür etkiler bıraktığını 
anlayabilmek ve diğer sporcular açısından bu 
sürecin hayal edilmesi yerine anlamlandırabilmesi 
için bir araştırma sunabilmektir.

Araştırmanın Örneklemi

Sporda emeklilik olgusu ile ilgili literatür 
incelendiğinde sporcuların genelde otuzlu 
yaşlarda emekli oldukları ortaya görülmektedir. 
Bu bağlamda araştırmanın örneklemi; elit 
düzeyde spor yapmış bireyler arasından kartopu 
örneklem tekniği ile seçilmiş, otuz beş yaş 
üzerinde olan, emeklilik dönemine geçmiş on 
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katılımcı ile oluşturmuştur. Araştırma üç ana 
başlık altında yapılmış ve analiz edilmiştir.

Bulgular 

Spora başlama dönemi 

Sporcuların sporla tanışmaları ve spora 
yöneldikleri dönemde kendilerini etkileyen 
faktörler incelendiğinde sporcuların genellikle 
sporla tanışma süreçlerinde oluşan olumlu olaylar 
sonucunda spora başladıkları görülmektedir. 
Daha sonrasında bireyin çabası ile spor hayatı 
devam etmiştir. 

Sporda yaş, cinsiyet, eğitim ve mesleki sınıf 
gibi faktörler fiziksel katılımın bazı unsurlarıdır. 
Spora başlamayı etkileyen diğer faktör ise 
bireylerin ailelerinde sporla ilgilenen birey olup 
olmamasıdır. Bu durumu Bourdieu’nun kültürel 
sermaye ve habitus kavramları; yani bireyin aile 
ve toplumdaki etkileri içselleştirmesi durumu 
etkilemektedir. Ailede sporla ilgilenen birey 
olması kişilerin spora başlamasında teşvik edici 
bir etkendir ve sporun içerisinde olan aile fertleri, 
kişiyi daha doğru yönlendirebilmektedir. 

Sosyal alanlar içinde yaratılan etkiler, ne rastgele 
eylemlerin aritmetik toplamı ne de ortak bir 
planın bütünleşmiş sonucudur. Sosyal bir aralıkta 
meydana gelen rekabet tarafından üretilirler. Bu 
sosyal aralık, rekabetin genel eğilimlerini etkiler. 
Bu eğilimler, temel hukukunu oluşturdukları 
oyunun yapısının içine yazılmış olan varsayımlara 
(iki alan arasındaki ilişkilere) bağlıdır (Bourdieu, 
2005: 61). Bourdieu bir alanın oluşumunu üç 
evrede ele alır. Bu üç evre sırasıyla; özerkliğin 
kazanılması, ikici yapının ortaya çıkması ve 
simgesel serma yenin oluşumudur.

Bununla birlikte ailede spor yapan birey olmayan 
katılımcılar için önemli olan olgu ise sporcu olmak 
olgusudur. Bourdieu, farklı kültürel alanlarda 
statü elde etmek üzere verilen mücadelede, farklı 
biçimdeki sermaye türleri ve farklı sembollerin 
rol oynadığına işaret etmektedir (Bourdieu, 1984, 

1989; akt., Arun, 2013). Bu bağlamda katılımcılar 
için statü elde etmek diğer faktörlerden ön 
plandadır. Özellikle sporcu olmakla birlikte 
toplumda kazanılan statü ve ekonomik sermaye 
bu durumu teşvik etmektedir.

Katılımcı 1.3

“…bizim orada komşumuz vardı, ilk antrenörümdü 
zaten.... O zaman sporcuydu kendileri tabi… 9 
yaşında o geldi halterci olmak ister misin dedi. 
…Benim için sporculuk çok önemliydi… Hani 
yaptığım işin ne olduğu önemli değildi. “

Katılımcıların spora başlama yaşının 8-12 yaş 
aralığı olması, katılımcıların günlük hayatlarını, 
özellikle da eğitim hayatlarını etkilemektedir. 
Katılımcılar antrenman ve eğitim hayatlarını 
programlamaya çalışmaktadırlar. Kültürel 
sermayelerini sporla bütünleştiren katılımcılar, 
eğitim hayatlarını ikinci plana atmışlardır.

Katılımcı 1.4

“Kesinlikle çok zor sporla birlikte, özellikle 
profesyonel anlamda spor yapıyorsanız eğitim 
yaşantınızı ikinci plana atmış oluyorsunuz, sporu 
ön planda tuttuğunuz zaman; aile ve eğitimi 
ikinci plana atmış oluyorsunuz, bu yüzden de 
sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz.”

Ailesinde sporcu bulunan ve spor hayatının bir 
güvencesinin olmadığını söyleyen katılımcılar 
aynı zamanda eğitim hayatlarına koşullar 
elverdiği sürece devam etmişlerdir.

Katılımcı 1.10

“Çok zor bir dönem benim için lise ve üniversite 
dönemine geldi, hani klişe bir laf ‘gençliğimi 
yaşayamadım’ benim içinde geçerli,  o konuda da 
başarılı olmak isteyen bir insandım, sporculuğun 
er ya da geç bittiğini bilerek eğitimimin öneminin 
farkında olan bir insandım.”

Bu Bourdieu’nun kurumsallaşmış kültürel 
sermayenin toplumda ne kadar geçerliliği 
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olduğunu ve sınıflar arasında nasıl işlediğini 
gösteren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak Ward’ın çalışmasında eğitim düzeyi spora 
katılımı etkileyen önemli bir faktördür. Eğitim 
seviyesi, spora katılım arttıkça artmaktadır. 
Eğitim düzeyi aynı zamanda seçilen spor branşını 
da etkilemektedir.

Kariyer Dönemi ve Sonrası

Kariyer dönemlerinde bireyler profesyonel 
olarak çeşitli resmi müsabakalara katılmışlardır. 
Katılımcıların ortalama 16 yıl aktif bir spor 
geçmişleri vardır, bu süreçte gün içerisinde iki 
kez antrenman yaptıklarını, tamamen spor odaklı 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılar aktif spor 
yıllarında odak noktalarının “spor” olduğunu, 
geriye kalan her şeyin ikinci planda olduğunu 
belirtmişlerdir. Bu bağlamda sosyalizasyon 
sürecinde sınıfa ilişkin tüm öğrenmelerimiz 
bizim kültürel sermayemizi oluşturur. Eğitim de 
başlı başına bir sosyalizasyondur. Eğitimi ikinci 
plana atan ya da son veren katılımcılarda bu 
sosyalizasyon evresi neredeyse son bulmuştur. 
Ancak spor yaşamına devam eden sporcuların 
sosyalizasyon evreleri, günlük yaşamları ve 
sporun alanının izin verdiği sınırlar içerisinde 
devam eder. 

Katılımcı 1.7

“Ekonomik sorun yaşadım. İnanın, hiçbir geliri 
niz yok ve anladığınız bir iş de yok. Sporu aniden 
bırakmışsınız. Baya bir kaygı yaşadım. En sonunda 
aile şirketi vardı kendimi orada buldum ve aile 
şirketinde yöneticilik yaptım. “

Katılımcı 1.8

“Sosyal olarak dezavantajlı konumda olduğumuz 
söyleniyor, tabii çok planlı programlı yaşamak 
zorunda olduğumuz için bir takım şeylerden 
mahrum kalıyorduk. İnsan eğitime de devam 
ediyorsa bunu nerden kısacak, tabii ki sosyal 
hayattan. Sporun en önemli getirilerinden birisi 
de sosyalleştirme sürecine katkı sağlaması, ama 

zaman kısıtlanması olduğu için insanlar sosyal 
hayatlarını geri plana itiyor.“

Diğer bir etken ise sporcuların sporu bırakma 
evresinde ekonomik ve kültürel sermayelerini 
oluşturan etmenlerde karşılarına çıkan sorunlardır. 
Bireyin eğitim alanında herhangi bir uzmanlığı 
olmaması, yaşamının devamında ekonomik 
sermaye sağlayamamasına neden olabilir. Bu 
durum bireylerin ekonomik sermayelerinin olması 
ve mensup oldukları sınıfın getirdiği avantaj ve 
dezavantajların özellikle sporcuları önemli ölçüde 
etkilediğini gözler önüne sermiştir.

Katılımcı 1.5

“Ben bıraktığımda zaten çok küçüktüm 16 
yaşındaydım, yanlış yönlendirmelerden dolayı 
bıraktım. Sporu daha doyuma ulaşamadan 
bırakmıştım, bir Avrupa bir Dünya şampiyonası 
görmüştüm. Üniversite hiç aklımda yok, 
unutmuşum üniversite diye bir şey olduğunu. 
Toplumsal olarak tek akla gelen evlilikti, ben 
de evlendim. Üniversite okumam gerektiğinin 
sonradan farkına vardım ve üniversite okumaya 
başladım. Spora da doyamamıştım, yemek içmek, 
su gibi bir ihtiyaçtı. Ayrıca sporculukta başarı 
kazandığım için ister istemez popüler olmuş ve 
statü kazanmıştım, ama sporu bıraktıktan sonra 
sıradanlaşmıştım. Bir anda kimse seni tanımıyor, 
kimse seni bilmiyor …”

Hedeflerine genç yaşta ulaşan kadın katılımcı, 
devamında toplumsal cinsiyet faktörü ile karşı 
karşıya kalmıştır. Eril tahakküm burada en büyük 
etmenlerden biri olarak göze çarpmaktadır. 
Katılımcı, sınıfı ve kültürel sermayesinin 
oluşturduğu tercihler dâhilinde eğitim hayatına 
devam etmeyi hiç düşünmeyerek, aile ve 
toplumun belirlediği rolleri üstlenerek evlenip 
çocuk sahibi olmuştur. Habitusunun ve kültürel 
sermayenin bireyin yaşamını etkilemesinden 
dolayı, birey kazandığı sosyal statünün getirileri 
nedeniyle spor yaşantısına geri dönmüştür.

Katılımcı 1.4
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“Artık bırakma yaşının geldiğini düşünüyorsun. 
Türkiye’deki sporcuların en büyük sorunlarından 
birisi de yaş ilerledikçe camia tarafından da 
‘yaşlandın’ diye spordan dışlanıyorsun, böylelikle 
en verimli olabileceğin çağlarda spordan kopmuş 
oluyorsun.”

Önemli noktalardan bir diğeri ise yaş olgusudur. 
Özellikle toplumlarda eğitim ile edinilmiş 
meslek gruplarından birisine sahip olan insanlar 
altmışlı yaşlarda emekli olurken, sporcular en 
geç kırklı yaşlarda emeklilik sürecine girmiş 
bulunmaktadırlar. Sporcular bu evrede büyük 
problemlerle karşılaşmaktadırlar. 

Katılımcı 1.3

“Emeklilik kaygısı şu şekilde başladı; sabah 
10.00-12.30, öğleden sonra 16.00-19.30 saatleri 
arasını nasıl dolduracağımı düşündüm. Çünkü 
bu saatler idman saatlerimdi. Öğlen yatıyorum o 
güzel, ama geri kalan saatimde hayatım boyunca 
hep çalışmıştım. O saatler içerisinde benim 
için dünyada hayat yok. Oradaki hayat salonda 
benim için.”

Pek çok sporcu yeni hayata adaptasyonda zorluk 
yaşar ve hayatlarında büyük bir boşluk oluşur 
(Erpic vd., 2004). Geçişte yaşanan kaygının 
derecesi kişide güven eksikliğine neden olabilir 
(McKnight, 2009). Bireyler dış çevreden gelen 
emekli şeklindeki nitelendirmeye karşı daha 
duygusal tepkiler vermektedirler. Bu sosyal 
nitelemeye tepki içsel olmakta, birey kendini 
geri çekmekte ve negatif bir içsel değerlendirme 
yapmaktadır (Barnes, 2002). Katılımcılar bu 
süreçle baş edemediklerini belirtmiş ve aktif spor 
yaşamlarına kısa süreli geri dönüşler yapmışlardır.

İleri yaş dönemleri

Bu dönemde karşımıza yaş sorunu çıkmaktadır. 
Bireylerin orta yaşlarda emeklilik dönemlerine 
geçmeleri, ileri yaşlarda beklenen sorunlarla 
bugünden karşı kaşıya gelmelerine neden 
olmaktadır. Orta yaş dönemi diğer mesleklere 

sahip bireylerin işlerinde daha yeni yükseldikleri 
yaş aralıkları olmasına karşın, sporcularda 
emeklilik dönemine denk gelmektedir. Bu durum 
sporcular için dezavantaj oluşturmaktadır.

İleri yaş dönemi planlarını bireylerin geçmişte 
kazandıkları ya da oluşturdukları sermayeleri 
etkilemektedir. Özellikle ekonomik ve kültürel 
sermayeleri yanında yaş faktörü de bireylerin 
ileriye yönelik planlarını doğrudan etkilemektedir. 
Örneğin; sosyal güvenliği olan ve emekli maaşı 
alan bireylerin planları daha sabitken diğer 
katılımcılar net bir şey söylememektedirler.

Katılımcı 1.5

 “Sağlıklı yaşam için spor yapan birisi olarak 
aktif kalmak istiyorum. Badminton oynamayı ilk 
defa 99 yılında 21 yaşındayken Kore’de kamp 
yaparken 70 yaşlarında bir çiftten öğrendim. 
Beni asıl şaşırtan ise o yaşta sokakta badminton 
oynuyor oluşlarıydı.  Ben de ileride onlar gibi 
olmak istiyorum.”

Katılımcı 1.7

“Şöyle bir planım var; 55 yaşından sonra eşimle 
birlikte köye yerleşip sakin bir hayat sürerken 
bahçemle ve doğayla ilgilenmek istiyorum.” 

Ancak eğitim ile kazanılmış kültürel sermayeye 
sahip katılımcılar; aşağıdaki örnekte görüldüğü 
üzere akademik alanda olanlar gibi, sahip 
oldukları mesleğe ileri yaş dönemlerine kadar 
devam edebileceklerdir. Bu durum bireyin 
kazanılmış statü ve kültürel sermayesiyle 
ilişkilendirilebilir.

Katılımcı 1.10

“Şimdilik mesleğime devam etmek istiyorum. 
Mesela akademisyenlerin 65 yaşına kadar 
çalışma şansı var, şu anda da verimli bir 
dönemimdeyim. Yavaş yavaş akademik olgunluk 
anlamında yardımcı doçentlik sürecim başlamış, 
bir taraftan da kendimi geliştirmek için sosyoloji 
okumak istiyorum, öğrenciliğe tekrar başladım 
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yani, hayatta öğrenme süreçleri asla bitmez, 
ama kendimi çok yetersiz hissediyorum. Hayat 
ne getirir bilmiyorum ama sağlıklı olursam, 
kurumum da benden memnun olursa verimli 
olduğuma inandığım sürece 55-60 yaşıma kadar 
aktif olarak akademisyenlik yapmak, gençlere 
hizmet etmek istiyorum. Sağlığım elverdiği 
sürece bunlara devam edeceğim, hayattan da 
kendime zaman ayırmak istiyorum, aileme zaman 
ayırmak istiyorum. “

Tartışma, Öneriler ve Sonuç

Bourdieu’nun Ayrım eserinde belirttiği üzere 
farklı sınıflar spora farklı anlamlar atfetmektedir. 
Alt ve alt orta sınıf bedeni yoran; enstrümantal 
olmayan ya da ucuz olan ulaşılabilir sporları 
tercih etmekte; (örneğin; halter, kik boks ve 
futbol gibi) orta, üst orta ve üst sınıf; sağlık 
için spor yapmakta; içinde enstrümantali olan 
ya da belirli bir sermaye gerektiren sporları 
tercih etmektedirler (örneğin; golf, kayak 
gibi). Stempel (2005) da yaptığı çalışmada 
Bourdieu’nun sınıf statü ayrımını destekleyen 
nitelikte sonuçlar elde etmiştir. Bu çalışmasında 
dominant sınıfların yorucu aerobik sporlar, orta 
seviyede ağırlık çalışmaları ve kendileri ile orta 
ve alt seviye arasına sınırlar çizmek için şiddet 
içeren ve direkt üstünlük kurulan rekabetçi 
sporları tercih etmektedirler (Stempel, 2005). 
Aynı çalışma üst sınıfların diğer sınıflara üstünlük 
kurmak ve onlardan ayrılmak için yorucu sporları 
tercih ederek vücutlarını disiplinli bir biçimde 
geliştirdiklerini göstermektedir (Stempel, 2005). 
Aynı yıl yapılan bir diğer çalışmada Mehus 
(2005) eğitim seviyesi yüksek olan bireylerde 
sporun doğrudan tüketiminin (herhangi bir spor 
aktivitesine fiziksel olarak katılımın) endirekt 
tüketime kıyasla (herhangi bir spor aktivitesine 
fiziksel olarak katılmayıp izleyici olmak) daha 
yüksek olduğunu göstermiştir. Bourdieu’nun 
Ayrım eserinde bahsettiği gibi toplumsal olarak 
farklı sınıflara mensup bireyleri spor ayrı zaman 
ve yerlerde de olsa karşılaşmalarına imkân tanır. 
Çalışmamıza katılan bireylerin çoğunun alt ve alt 

orta sınıf olması ve yaptıkları sporların; halter, 
kik boks ve futbol olması aslında bu durumu 
destekler niteliktedir.

Kariyer öncesi dönemde bireyler çocuk yaşlarda 
olduklarından genelde spora erişimin yakın 
mesafede olması ve ailenin teşvikinin önemi 
ortaya çıkmaktadır. Bireylerin sahip oldukları 
sosyal ağların hem spora katılıma olanak sağladığı 
hem de bu durumu sınırlandırdığı gösterilmiştir, 
sınırlı sosyal ağları olan bireylerin daha az aktif 
olduğu görülmüştür (Widdop ve ark., 2016). 
Bu bağlamda ailede spor yapan bireylerin 
olması çocuğun spora teşvik edilmesinde 
olumlu bir etmen olmakla birlikte, katılımcıların 
belirttikleri üzere en önemli çatışmanın Türkiye 
koşullarında eğitim saatleri ile antrenman 
saatlerinin çakışması ya da bireylerin ailelerinin 
yönlendirmesi dâhilinde eğitimin daha önemli 
olduğu ve eğitime öncelik vermeleri gerektiği 
olgusudur. Katılımcıların belirttikleri üzere spor 
yapan bireylerin çoğu ülkedeki eğitim sistemi 
gereğince Üniversite sınavı sebep gösterilerek 
spordan uzaklaşmak zorunda kalmışlardır. 
Profesyonel spor yapanlar için bu döneme dair 
destek verilmesi ya da olan sorunları çözecek 
çözümler üretilmesi gerekmektedir. 

Bireylerin kariyer dönemlerinde ise bu sürecin 
zorlukları hakkında ve oyun alanlarında karşılarına 
meslekleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlar söz 
konusudur. Özellikle bu dönemde meslekleri 
ön planda olduğundan bireyler mesleklerinin 
getirdiği şekilde günlerini planlamakta 
çoğu zamanlarda milli takım kamplarına 
da katıldıklarından hem bir sistem içinde 
olduklarından ve sosyal olarak takım arkadaşları 
hariç sosyal hayata katılamadıklarından 
bahsetmektedirler. Bu da aslında bireylerin 
belirttiği ve araştırmamızın önemli noktalarından 
birisi olan katılımcıların hepsinin tek seferde sporu 
bırakamadıklarını ve daha sonra da spora başlayıp 
bırakmalarının nedeni olabilir. Katılımcılarımız 
sporu ilk bırakma kararı ve devamında topluma 
adapte olamadıklarını gün içerisindeki 
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programlarını düzenleyemediklerini bu sebeple 
spora geri döndüklerinden bahsetmişlerdir. 
Kendilerini biraz daha hazır hissettikleri 
dönemde sporu bırakma kararı almışlardır. 
Devamında da en büyük etmenin çevrelerindeki 
‘yaşlandın’’ sözleriyle yaş baskısı yüzünden 
olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların özellikle 
bu kavramın sporda daha çok hissettirildiğinden 
bahsetmişlerdir. Özellikle yabancı ülkelerde 
sporcuların daha ileri yaşlarda sporu bıraktıkları, 
bu konuda danıştıkları zaman Türkiye kadar 
yaş konusunda baskı yapılmadığı belirtilmiştir. 
Bu durum aslında Türkiye’ de her alanda olan 
bizim çalışmamız dâhilinde ise spordaki ageism 
kavramını bir kez daha gözler önüne sermektedir. 
Toplumdaki bu ayrım, ötekileştirme ve dışlaman 
ile başa çıkılmalı, önüne geçilmelidir.

Araştırmanın her evresinde karşımıza çıkan 
toplumda ‘kadın olma’’ olgusu sporunda içinde 
de hissedilebilir düzeydedir. Özellikle kadın 
katılımcıların sporda kadın olmanın dezavantajlı 
konumu sürdürdüğünü beyan etmişlerdir. 
Daha önemlisi kadın katılımcılarımızın yaptıkları 
branşlarında da kadın olmanın daha zor 
olabileceği verilerimizde mevcuttur. Örneğin 
toplumda voleybol ya da jimnastik sporu kadına 
özgü olarak kabul edilirken kadın sporcunun 
halter sporunu yapması kabul edilmemektedir. 
Bu durum aslında toplumsal normların 
şekillendirdiği ataerkil sistemin, Bourdieu’nun da 
bahsettiği eril tahakküm olgusunun sporun içine 
de ne kadar işlediğini göstermektedir. Bulgular 
kısmında yer alan elit sporcumuzun beyanları da 
bu durumu destekler niteliktedir.

Aynı zamanda katılımcılarımızın özellikle beyan 
ettikleri, ligde sporcu olmanın yanı sıra milli 
takımda da görev yapmanın büyük bir şeref 
olduğu ancak milli takımlar organizasyonlarda 
birinci olamadıklarında devletin onları 
desteklemediklerini yeni yeni düzenlenen 
yönetmelikler olsa da bu konuda eksiklik olduğunu 
ve her sporcunun dâhil olduğu bir sosyal güvenlik 
sisteminin oluşturulması gerekliliği, oluşturulan 

bu sosyal sistemin sporcular için olması 
gerekliliğinin üzerinde durulmaktadır. Türkiye 
koşullarında yeni şekillenen bu oluşumların bu 
işte uzman kişiler tarafından özellikle sporcunun; 
maddi, manevi, ruhsal, sosyal ve psikolojik 
etkileri üzerinde durularak yapılması gerekliliği 
üzerinde durulması gerektiğini savunmaktadırlar. 
Sporculuğun diğer mesleklerden çok farklı 
olduğunun vurgulanmasının yanı sıra; profesyonel 
sporcuların emeklilik dönemine adapte 
olamadıkları hem çalışmamızda hem de alanla 
ilgili yayınlanan diğer çalışmalarda görülmektedir. 
Türkiye de özellikle bu konuda sahadan veri 
bulunmaması bizim çalışmamıza bir nebze olsa 
da önem atfetmektedir. Çalışmanın önemli 
bulgularının yanı sıra sporcuların emeklilik kararı 
alıp emekli olik sürecine girdiklerinde, yeniden 
kariyer dönemine döndükleri verilerimiz arasında 
yer almaktadır. Bu da toplumdaki sosyalizasyon 
süreçlerine bireylerin adapte olamadıklarını 
göstermektedir. Sporcuların topluma adapte 
olabilmeleri dâhilinde spora başlama yaşı ile 
birlikte toplumda düzenlemeler yapılmalı, kariyer 
döneminde sporculara destek olunmalıdır. 
Özellikle emeklilik dönemine ilişkin sporculara 
kariyer dönemlerinde bilgilendirmeler yapılmalı, 
emeklilik süreci boyunca da özellikle sosyal, 
psikolojik ve fiziksel yönden yönlendirmeler, 
bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Tüm veriler ışığında aslında birey daha çocuk 
yaşlarda iken toplumda spor, sporcu olmak 
başlıklı bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 
Sporu profesyonel olarak sürdüren bireylere 
hayatları boyunca içerisinde bulundukları 
dönem dâhilinde uzmanlarca destek verilmelidir. 
Özellikle Türkiye de sporun meslek tanımı 
tam olarak şekillendirilmeli, sosyal güvenlik ya 
da sporcuyu sosyal, psikolojik, ekonomik ve 
gerekli görülen alanlara özel sistemler sunulmalı 
ve sporcular bu sisteme dâhil olmalıdır. İleri 
yaşlar içinde aslında veteran takımlar, veteran 
ligler oluşturulup hem sporcuların hem halkın 
belki de katılım sağlayacağı organizasyonlar 
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yapılabilecektir. Yerel belediyelerin spora teşvik 
amaçlı yaptıkları spor parkları daha sistemli, 
sürdürülebilir merkezler haline getirilmeli gerekeli 
uzmanlar görevlendirmelidir. Bu yapılar aslında 
toplumdaki her birey için yapılmalı bu sistemler 
dâhilinde topluma entegre olan bireyler ‘spor’’ 
hakkında daha bilinçli olacaklarından ilerisi için 
hem sporu meslek açısından yapacak bireye 
hem de aktif yaşlanacak bireye yatırım yapılmış 
olacaktır. Tüm bunlar dâhilinde hükümetlere 
düşen yük biraz daha hafifleyebilecek, toplum 
daha sistematik ve düzenli bir spor sistemini 
oluşturabilmesi hedeflenebilecektir.

Bütün bu veriler ışığında çalışmamız Türkiye 
örnekleminde kendi verisine sahip olan tek 
çalışma olması özeliğiyle önem taşımaktadır. 
Ancak yapılan bu çalışma zaman ve maddi 
sınırlılıklar nedeniyle on kişi gibi görece küçük 
bir örneklemle gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de 
sporcuların kariyer sonrası dönemine ilişkin daha 
güncel veriler elde edilmeli ve daha objektif 
analizler yapılmalıdır.
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Özet
Neoliberal politikaların ortaya çıkardığı, sağlığı ve doğayı tahrip edici aşırı tüketim politikalarına karşı alternatif olarak insan 
sağlığını dikkate alan, doğayı koruyucu ve sürdürülebilir tüketimi savunan etik tüketim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayış içinde 
gıdanın tüketimi ve yemek yeme tercihlerinin de yeniden belirlendiği görülmektedir. Etik gıda tüketim pratikleri, eğitimli ve 
yüksek gelir sahibi olan ortasınıf bireyinin gündelik alışkanlıkları içinde giderek daha fazla yeralmakta ve kültürel kimliğinin bir 
parçası, sınıfsal bir habitus olarak ortaya çıkmaktadır. Etik tüketim biçimi, ortasınıf denilen kategori içindeki kültürel farklılıklar 
nedeniyle farklı tercihler halinde ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıkları oluşturanlardan birisi de yaş kategorisidir. Bu çalışmanın 
temel amacı da yaşla birlikte ortaya çıkan etik gıda tüketimi tercihlerini ortaya çıkarmak ve  sergilemektir. Çalışmanın yöntemi 
etnografik araştırma olarak tasarlanmıştır. İstanbul’da eğitimli ve meslek sahibi, gelir düzeyi orta ve üzeri olan 92 kişi ile 
gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler yoluyla veriler elde edilmiştir. Yapılan görüşmeler, (1)Gıda satın alma pratikleri, (2)
Pişirme pratikleri, (3)Beslenme pratikleri, (4)Boş zamana ait gıda pratikleri olarak yarı yapılandırılmış sorulardan oluşmaktadır. 
Elde edilen veriler genç ve orta yaş kategorilerine bağlı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular arasında, gençlerin etik 
gıda tüketimi pratiklerinde, muhafazakarlaşma ya da yeni çevreci kimlik edinmeyle bağlantılı olarak radikal tercihlerin ortaya 
çıktığı, diğer yandan estetik olma kaygılarının da tercihlerini belirlediği görülmektedir. Buna karşılık orta yaştakilerin sağlıklı 
olma kaygılarının daha fazla olması ve etik gıda tüketimine yeni bir kültürel alan edinme olarak yönelmeleri ile tercihlerin seçici 
bir şekilde ortaya çıktığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Etik • Yemek • Tüketim • Yaşlılık • Ortasınıf

Preferences of Taste in Ethical Food Consumption According to Age: An Ethnographic 
Field Study in İstanbul

Abstract
As an alternative to destructive health and nature consumption policies introduced by excessive neoliberal policies, 
an ethical consumption understanding which is concerned for human health, protection of nature and the defense of 
sustainable consumption has emerged. It is seen that food consumption and eating preferences have been redefined 
according to this understanding. It is seen that educated and high-income individuals of the middle class take part in ethical 
consumption practices and that as these new practices gradually find increasing prominence in their daily habits, they emerge 
as a class habitus and a part of cultural identity. Though ethical consumption is one of the cultural consumption fields, 
different preferences emerge due to cultural differences existing in the middle classes. One of the elements that constitute 
class differences is age category. The main objective of this study is to reveal and disclose the ethical food consumption 
preferences that emerge according to age factor. The method of this research is designed as an ethnographical study. Data 
is retrieved by in depth interviews in Istanbul with 92 well-educated professional individuals having middle or upper income 
earnings. The interviews consist of semi-structured questions about (1) Food purchasing practices, (2) Cooking practices, (3) 
Nutrition practices, and (4) Food practices connected to leisure time. Data is analyzed according to young and middle age 
categories. Among the findings, it is seen that the ethical food consumption practices of the young group manifest as radical 
preferences in relation with either gaining conservative tendencies or acquiring an environmentalist identity, and on the other 
side, concern of being esthetical determines preferences. On the contrary, it has been observed that preferences emerge in 
a more selective way among middle-aged group cohorts since they have greater concern about being healthy and tend to 
perceive ethical food consumption as procuring a new cultural field.

Keywords:
Ethics • Eating • Consumption • Aging • Middle Class
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Giriş ve Arkaplan

Etik çerçeve içindeki tüketim pratiklerine yö-
nelme, 1980’lerde Neoliberal politikaların 
meydana getirdiği aşırı tüketime yönelik 
eleştirilerle ortaya çıkar. Bu eleştiriler içinde 
özellikle, çevresel farkındalıklar, insan haklarından 
adil olmayan küresel ticarete, sürdürülebilirlik, 
büyük şirket gücü, öteki küresel toplumsal adalet 
kaygıları (küresellik karşıtlığı) hareketine kadar 
uzanan geç kapitalist kaygılara duyulan endişeler 
vardır. Çevreci farkındalığın artışı ile tüketim 
toplumu eleştirisi yükselmiştir. Tüketicileri daha 
dikkatli veya farklı tüketmeye, hibrid arabalar, 
enerji tasarrufu cihazlar ya da organik çilekler 
satın alma gibi, teşvik etmektedir. Tüketici geri 
dönüştürülebilir ürünü satın alarak ve etik üretilmiş 
ürünü talep ederek az da olsa gezegeni korumaya 
teşvik edilmektedir (Johnston, 2008; Seyfang, 
2006). Öte yandan, çevreci farkındalıkların 
ortaya çıkmasının da etik tüketim anlayışının 
oluşmasında önemli bir etkisi vardır. Oluşan çevre 
bilincinin yeşil ürün seçimine dâhil edilmesiyle 
çevre dostu ürünler alınmaktadır. Böylece 
gelecek kuşakların tüketim kapasitesine zarar 
vermeyecek tarzda akıllıca tüketmeyi amaçlayan 
yeni bir çevre bilincinin oluşması sağlanmaktadır 
(Gabriel, & Lang, 2006). Sassatelli (2006) eleştirel 
söylemlerde özellikle çevre örgütleri tarafından 
vurgulanan doğa, insanlık ve sağlık kavramlarının 
öne çıkarıldığını belirtmiştir. Etik tüketim, Soper’ın 
(2006) açık bir şekilde gösterdiği gibi dönemin 
tüketim politikalarının meydana getirdiği 
olumsuz etkilere karşı alternatif bir tüketimin 
yapılabileceği anlayışından ortaya çıkar. “ 
…‘Alternatif hedonizm’ refah sağlayan tüketimin 
yaşanmasıyla birlikte ortaya çıkan sevimsiz yan 
ürünler (gürültü, çevre kirliliği, tehlike, gerilim, 
sağlık riskleri, aşırı israf ve çevre üzerinde estetik 
etki) tarafından tehlikeli hale gelen tarza ve bu 
nedenle, iyi yaşam hakkında düşünüşe yol açan 
değişimlere işaret eder. Aynı zamanda, “tüketim 
politikası” hakkında nispeten yeni düşünüş tarzını 
da gösterir çünkü onun çağrılarına yanıt verenler, 

diğer tatmin edici tüketim tarzlarıyla risk altına 
giren hazları güvence altına almaya çalışan bir 
bakışla tüketmeye yö nelmişlerdir.”

Etik tüketim pratikleri çevre ile ilgili ise de özellikle 
gıdaya yönelik gerçekleşmekte ve politik bir 
tutum olarak da ortaya çıkmaktadır. Johnstone 
(2008) gıdaya yönelik bu hareketlerin tüketicileri 
eleştirel düşünmeye, daha seçici satın almaya ve 
günlük öğünleri içinde yeralan ürünlerin getirdiği 
çevresel ve toplumsal maliyetler hakkında bilgi 
edinmeye teşvik ederek düşünümsellik yarattığını 
ifade etmiştir. Johnson ve arkadaşları (2011) etik 
yemek yemenin basit anlamıyla yemek yeme 
kuralları olarak anlaşılmasından çok, kültürel 
olarak kavramsallaştırıldığının altını çizerler. 
Bunun organik olmakla, adil ticaretle, yerellikle, 
hayvanlar üzerinde denenmemiş olması vb. ile 
kurulan ilişkiler ile ortaya çıktığını gösterirler. 
Diğer bir ifadeyle, bireysel olarak yapılan 
tüketimlerle sosyal ve çevresel alanı değiştirmesi 
arasında bir bağlantı kurulmaktadır. 

Etik tüketim anlayışına bağlı olarak gıda ve 
yemeğe olan ilgi, yüksek oranda eğitimli ve 
zengin ortasınıflar arasında ortaya çıkmaktadır. 
Bu sınıfın bilinçli olarak çevresel, etik ve politik 
nedenlerle gerçekleştirdikleri etik yemek 
pratiklerini hem yeni bir tutum olarak ve hem 
de sınıfsal bir kültür olarak ortaya çıkardığı 
belirtilmektedir(Johnston, & Baumann, 2010; 
akt., Johnson vd., 2011). Bourdieu (1984) Ayrım 
kuramında yemek yeme pratiklerinin sınıfsal bir 
ayrım ürettiğini göstermiştir. Sınıfsal ayrımların, 
aile geçmişi ve eğitim ile ortaya çıkmasının 
yanısıra bunların gündelik beğeni tercihleri 
üzerinde de etkili olarak  ortaya çıktıklarını 
göstermiştir. Bu çerçevede yemek yeme pratikleri 
de ekonomik ve kültürel sermayeye, yani eğitim 
ve gelir düzeyine bağlı olarak mesleki farklılıklara, 
göre değişkenlik göstermektedir. Etik yemek 
tüketim pratiklerini gerçekleştirenlerin eğitimli 
ve gelir düzeyi yüksek orta sınıf (Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Butler, & Savage,1995) bireyler olmaları, 
etik alışkanlıklar ve beğeniler geliştirmelerini, 
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habituslarını bu anlamda yeniden kurmalarına 
olanak vermektedir. Yeni habitus deneyimleri 
ile birlikte sınıfsal ayrım pratiklerinin de yeniden 
üretildiği görülmektedir.

Etik tüketim pratikleri, ekonomik ve kültürel 
sermayeye önem veren ortasınıfın ayrım sağlayıcı 
sınıfsal pratikleri olarak ortaya çıkmakla birlikte, 
ortasınıfın kendi içinde kültürel farklılıklar olması 
nedeniyle bu beğeni pratikleri de farklılaşırlar. 
Bu farklılıklar yaşa, cinsiyete ya da mesleki 
farklılıklara göre kurulabilmektedir. Son yıllarda 
yapılan tabakalaşma çalışmalarında ise cinsiyet, 
etnisite, yaş grupları vb. daha fazla dikkat edil-
meye başlanmıştır. Ortasınıf pratikleri içinde 
kadın ve erkek cinsiyetleri arasında da farklılıklar 
ortaya çıkmaktadır. Bourdieu (1998) toplumsal 
ayrışmayı meydana getiren eğilimler setinin, 
habituslerin kültürel farklılıklarla olduğu kadar 
toplumsal cinsiyet ile de ortaya çıktığını belirtir 
(akt., Weininger, 2014). Öte yandan Bennett ve 
arkadaşları (2009) ortasınıf içindeki beğenilerin 
farklılaşması konusunda daha sonraki çalışmalarda 
diğer bir kültürel ayrımın da yaş kategorisi 
ile birlikte ortaya çıktığını göstermişlerdir. 
Bourdieu’nün kuramsal yaklaşımından hareketle 
Türkiye’de yaşlılık ile ilgili çalışmaları ile bilinen 
Arun (2015) yaş kategorisinin önemli bir değişken 
ol duğu saptamasını yapar. Arun (2015), yaş 
kategorilerine bağlı bir biçimde ortaya çıkan 
beğenilerin üç farklı patika izlediğini belirtmiştir. 
Seçkin beğeniler etrafında bireylerin yaşlandıkça 
daha fazla organize olduklarını ancak popüler 
beğeniler sözkonusu olduğunda yaşın, tam 
tersi bir etkisinin ortaya çıktığını belirtir. Yaşlılara 
göre gençlerin daha fazla popüler beğenilere 
eğilimli olduklarını saptamıştır. Sıradan 
beğeniler arasında yaşın kritik bir şekilde aktivite 
göstermediğini ister genç olsun isterse yaşlı, 
sıradan beğeniler etrafında yaşa bağlı olarak 
ayrım ortaya çıkmadığını, kuşaklararası sembolik 
çatışmanın daha çok popüler beğeniler ile seçkin 
beğeniler arasında ortaya çıktığını belirtmektedir.

Araştırmanın Amacı

Etik tüketim pratikleri, orta sınıf kategorisinin 
habitus ve kültürel sermayesini oluşturarak 
toplumsal ayrışma meydana getiren gündelik 
pratikler arasında yeralır. Bu pratikler ortasınıfın 
kendi içindeki kültürel farklılıklara (meslek, 
etnisite, eğitim ), cinsiyete ve yaşa bağlı olarak 
farklılaşmaktadır. Bu çalışmada yaş kategorisinin 
ortaya çıkardığı kültürel farklılıkları çalışmak 
amaçlanmıştır.

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmanın yöntem kısmında öncelikle konu 
ile ilgili literatür kaynaklarına başvurulmuştur. 
İkinci aşamada ise İstanbul’da etnografik alan 
araştırması yöntemi benimsenmiş olup kartopu 
uygulamasına göre de kişiler seçilmiştir. Saha 
çalışmasından toplanan veriler niteliksel içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Bu yöntemle etik 
yemek yeme ve bedenin yeniden üretiminde, 
yaşa bağlı olarak hangi pratiklerin ortaya çıktığı 
tespit edilmektedir. Elde edilen pratikler kişilere 
ait olmak yerine alana ait, alanı tanımlayıcı 
pratikler olarak yorumlanmıştır.

Çalışmanın İstanbul’da yapılmasının nedeni, 
ele aldığımız eğitimli ve gelir düzeyi ortalama 
üzerinde olan ortasınıf kategorisinin daha fazla 
görünür hale geldiği bir kent olmasıdır. Balkan 
ve Rutz’un (2016) da işaret etmiş olduğu gibi, 
İstanbul yeni bir girişimci ruhla ortaya çıkan orta 
sınıfın kendini görünür hale getirdiği bir kenttir. 
Diğer yandan kentin toplumsal dinamiği içinde, 
öteden beri geleneklerle ve İslami dini kültürle 
toplumsal kimliğini kuran bir kesim ve Türkiye’nin 
batılılaşma sürecine paralel olarak ortaya çıkan 
seküler ya da modern düşünce ile kimliklenen 
toplumsal bir başka kesim daha vardır. Ayrıca 
mevcut bu iki farklı kesim arasında gidip gelen 
ara kategorilerin de olduğunu söyleyebiliriz.

Görüşme yapılan kişilerde yaşam tarzı 
farklılaşmasına dayanarak iki ana grup 
oluşturulmuştur. Bu gruplardan biri seküler diğeri 
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ise İslami yaşam tarzlarını esas alan gruptur. Bu iki 
ana gruptan İslami grupta 37 kişi, seküler grupta 
ise 55 kişi yeralmaktadır. Bunlardan 25 kişi genç 
gruba, 30 kişi ise orta yaş grubuna aittir. Diğer 
grup İslami yaşam tarzına ait olanların sayısı, 26 
kişi genç grup, 11 kişi ise orta yaş grubuna aittir.

İslami gruptan görüşme yaptığımız kişilerin 
mesleklerine baktığımızda bu meslekleri, 
akademisyen (14 kişi), İslami sermayeye ait 
medya kuruluşu çalışanı (14 Kişi), özel öğretmen 
(2 kişi), hastane idare personeli (2 kişi), doktor (2 
kişi), eğitim koordinatörü (1 kişi) ve yüksek lisans 
öğrencilerinin (2 kişi) oluşturduğu görülmektedir. 
Seküler grupta görüşme yaptığımız kişilerin 
meslekle-rine baktığımızda ise bu kişilerin 
mesleklerinin, mühendis (7 Kişi), emekli öğretmen 
(1 Kişi), gümrük-lojistik (2 Kişi), emekli bankacı 
(1 Kişi), şirket yöneticisi (7 Kişi), mimar (1 Kişi), 
doktor (6 Kişi), emlakçı (2 Kişi), akademisyen (9 
Kişi), muhasebeci (2 Kişi), medya çalışanı (2 Kişi), 
kimyager-biyolog (3 Kişi ), banka yöneticisi (2 
Kişi), özel okul idarecisi (1 Kişi), öğretmen (3 Kişi), 
pazarlama ve halkla ilişkiler (3 Kişi), konservatuar 
öğrencisi (1kişi) ve emekliden (1 Kişi) oluştuğu 
görülmektedir.

Görüşülen kişilerin tespitinde İstanbul’da yaşıyor 
olması, eğitimli ve gelir düzeyi ortalamanın 
üzerinde olması (gelir seviyesi, 5000 TL ve üzeri) 
ve yaşam tarzını İslami ya da seküler olarak be-
nimseme ölçütleri aranmıştır. Bu ölçütlere uyan 
92 kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. 

Yapılan görüşmelerde, etik yemek yeme ve 
bedenin yeniden üretim pratiklerini ortaya 
çıkarmak için dört temel süreç ele alınarak 
yarı yapılandırılmış sorular sorulmuştur. (A)
Gıda satın alma süreciyle ilgili olarak: Gıda 
seçiminde neye bağlı olarak özen gösteriyor, 
hangi gıdaları satın alıyor, nereden satın alıyor, 
satın alınmayan gıdalar neler, gıda alışverişinde 
mevsime bağlı olma alışkanlığı, gıda satın 
alma davranış alışkanlıkları, gıda ürününde 
tüketicilere ait bilgilere dikkat edilmesi ve 

tüketicilerin sorumluluk alışkanlıkları, tüketime 
bağlı olarak satın alma davranış alışkanlıkları. 
(B)Pişirme süreci ile ilgili olarak: Sağlıklı mutfak 
teknolojilerinin kullanımı alışkanlıkları, hangi 
yemekler pişiriliyor, pişirme sürecinde gıda 
tüketim alışkanlıkları, çevreyi koruyucu tüketim 
alışkanlıkları. (C)Beslenme süreci ile ilgili olarak: 
Haftaiçi ve haftasonu sabah, öğle, akşam yemek 
yeme alışkanlıkları, beslenme alışkanlığının 
kurulmasında yenilmeyen ya da çok az yenilen 
yemekler, ne amaçla diyet programı uyguluyor, 
hangi diyet pratiği uygulanıyor. (D)Sosyalleşme 
ve boş zaman süreci ile ilgili olarak: Dışarıda 
tercih edilen restoranlar, evde misafir ağırlamak, 
İstanbul’daki yemek ile ilgili aktivitelere katılma 
alışkanlıkları.

Yukarıda belirtilen dört temel süreçte katılımcıların 
tercih pratiklerine bakılarak İstanbul’daki etik 
yemek yeme ve bedenle ilgili beğenilerin 
betimlenmesine geçilmiştir. Bu tanımlamanın 
yapılmasında hem Bourdieu’nün (1984) ve 
hem de Türkiye’de yapılmış çalışmaların ortaya 
çıkardığı beğeni kümeleri yol gösterici olmuştur. 
Yapılan bu çalışmalarda sınıfsal beğeniler 
genelde üç küme etrafında toplanmaktadır. 
Ortasınıfa ait olan beğeni kümelerinin, kültürel 
farklılıkları kapsayan, hepçil beğenilere doğru 
yönelim içinde oldukları, ancak aynı zamanda 
popüler formları da kullandıkları, öte yandan 
yukarıdaki saptamalar ışığında, yerel olanların 
da geleneksel olana daha yakın beğeniler 
yaptıkları saptanmıştır. Bu çerçeveden hareketle 
elde ettiğimiz pratikler yığınının düzenlenmesi 
yapılmıştır. Ortaya çıkan bu tercihler yığınını 
beğeni kümeleri olarak sınıflandırdığımızda, 
tercihlerin birbirleriyle biraraya geldiği ve farklı 
tercihlerin artık kurulmadığı da ortaya çıkmaktadır. 
Tercihlerin tekrar ettiğinin tespit edildiği andan 
itibaren görüşmelerin de kesilmesine karar 
verilmiş ve yeterli veri elde edildiği kanaatine 
ulaşılmıştır.

Buna göre İstanbul’daki etik yemek yemek ve 
bedene ilişkin ortaya çıkan pratikler farklı beğeni 
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gruplarına göre ayrıştırılmıştır: (1)Geleneksel olan 
beğeni içinde yeralan pratikleri, Türk gelenekleri 
ile uyumlu olan, aile, akraba, geleneksel kültürle 
bağlantılı olan pratikler olarak ele alabiliriz (örn: 
Yöresel gıdalar, sıcak-sulu geleneksel yemekler, 
yöresel fast food yemekler, akraba, eş ve dosttan 
gıda satın almak vb.). (2)İslami dini beğeni içinde 
yeralan pratikler, dini kurallara ve dini bilgilere 
bağlı olarak ele alınabilir (örn.: Helal kavramına 
bağlı olarak satın alınan gıda ürünleri, İslami 
peygamberin sözlerine bağlı kalarak yapılan gıda 
tüketimi ve beslenme şekilleri, İslami sermayeli 
gıda şirketlerinden yapılan satın almalar ve 
gidilen restoranlar vb.). (3) Popüler ya da meşru 
beğeni olarak ele aldığımız pratikleri, daha çok 
ticarileşmiş ya da endüstrileşmiş olan, kitlesel 
beğeniler içinde yeralanlar olarak belirlemek 
mümkündür (örn.: Markalı gıdalar, endüstriyel 
gıdalar, fast food tipi beslenme, marketlerden 
gıda satınalma, popüler restoranlarda yemek 
yeme vb.). Son olarak ise (4)kültürel ya da seçkin 
beğenileri tanımlayabiliriz. Bunlar, farklılık ya da 
ayrım kurmak çabası içinde olan, daha çok estetik 
kaygı güden ve kültürel olarak bilgi ve donanımla 
ya da özel organizasyonlarla ortaya konulmuş 
pratikler olarak da ele alınabilir (örn.: Egzotik 
ya da ithal gıda ürünleri satın almak, alternatif 
gıda satıcılarından satın almak, internet yoluyla 
gıda satın almak, küçük üreticiyi desteklemek, 
kooperatifler kurmak, işyeri organizasyonları 
yapmak, sivil toplum örgütlerine katılmak, 
bilgilenmek, alternatif beslenme pratikleri 
uygulamak, egzotik yemekleri denemek vb.).

Analiz sürecinde beğeni grupları olarak 
yapılandırdığımız gruplar, kültürel ve yaşa bağlı 
olarak ele alınmıştır. Kültürel olarak ele aldığımız 
gruplandırmanın Türkiye’de batılılaşma sürecine 
bağlı olarak ortaya çıkan İslami ve seküler olarak 
ortaya çıkan kültürel ayrışma olarak belirledik. 
Kültürel farklılaşma ile birlikte yaş da beğenilerin 
farklılaşmasında önemli bir değişken olduğu 
ortaya çıkmaktadır (Arun, 2015).

Buradan itibaren analiz süreci, öncelikle (a) İslami 

ve seküler olarak yapılan gruplandırmayı, (b)bu 
iki grup arasında ortaya çıkan genç ve orta yaşın 
etik yemek yeme ve bedenin yeniden üretiminde 
neyi tercih ettikleri ile ilgilidir.

Bulgular 

1-Gıda satın alma süreci: 

Etik gıda seçiminde öncelikli olarak öne çıkan 
temel kaygıya baktığımızda, İslami yaşam tarzı 
içindeki gençlerde dini inanç kaygısı ile birlikte 
çocuk sahibi olmanın öne çıktığını, buna karşılık 
olarak seküler yaşam tarzı içindekilerde ise 
sağlıklı ve çocuk sahibi olmak kaygılarının öne 
çıktığı görülmektedir.

İslami yaşam tarzındaki orta yaş bireylerde çocuk 
sahibi olmak, dini inanç ve sağlıklı olmak istekleri-
nin öne çıktığı, seküler yaşam tarzındaki birey 
lerde ise çocuk sahibi olmak ile sağlıklı kalmak 
kaygılarının öne çıktığı görülmektedir. 

Hangi gıdaların satın alındığına baktığımızda, 
gençler ile orta yaşlı olanlar arasında bazı farklı 
pratiklerin olduğu görülmektedir. Özellikle İslami 
yaşam tarzı içindeki gençlerin dinsel kurallara 
uygun gıda seçimine yöneldikleri görülmektedir. 
Bu çerçevede helal et ve helal gıda ürünlerini 
satın alma kaygısı vardır. Seküler yaşam tarzı 
içinde olanların ise popüler beğeniler içinde 
oldukları görülmektedir. Markalı olan organik 
gıda ürünleri içinde özellikle şarküteri ürünleri 
tercih edilmektedir. Diğer yandan kültürel ya da 
seçkin beğenilerin de özellikle ithal gıdalara ilgi 
duyulması ile ortaya çıktığı görülmektedir. Her 
iki kesim de geleneksel beğenilere açıktırlar. 
Bunlar, salata, sebze ve meyve, zeytinyağı, 
tereyağı gibi geleneksel, yöresel ya da ev yapımı 
gıdalar da olabilmektedir. Özetle gençlerin 
etik gıda satın almaya yönelik ilgileri oldukça 
fazladır. Bu etik alan sağlıklı olmak açısından 
öne çıktığı gibi İslami kimlik kaygısı nedeniyle 
de önem taşımaktadır. Bununla birlikte gençlerin 
aşırı tüketim alışkanlıklarından da tamamen 
vazgeçmedikleri gözlemlenmektedir. Etik 
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gıda satın alma konusunda, özellikle seküler 
yaşam tarzı içindekilerin yeni ve radikal olanı 
denemekten kaçınmadıkları görülmektedir.

Orta yaş ve üzeri olanlar açısından etik gıdanın 
satın alınması sağlık açısından önemlidir. 
İslami yaşam tarzı içinde olanların dini açıdan 
öngörülen helal sertifikalı gıdaları satın alması 
özellikle et konusunda önemlidir. Diğer helal 
sertifikalı ürünlere yönelik ilginin gençlerdeki 
kadar olmadığı görülmektedir. Bunun yerine 
geleneksel beğeniler içinde oldukları ve 
doğal, yöresel gıda ürünlerine yöneldikleri 
gözlemlenmiştir. Seçkin beğenilere karşı 
muhafazakar tutumun orta yaştakiler için de 
sözkonusu olduğu görülmektedir. İthal gıda 
ürünlerine karşı çekimser yaklaşım vardır.

Seküler yaşam tarzı içindekilerin hem geleneksel 
hem de seçkin beğenilere yönelimleri 
bulunmaktadır. beğenilere açık oldukları 
görülmektedir. Süt, peynir, yoğurt, salatalar, 
sebzeler, balık, zeytin yağı, tereyağı gibi doğal 
ya da ev yapımı gıda ürünlerinin satın alınması 
öncelik taşımaktadır. Bunlarla birlikte popüler 
beğenilere de eğilimli oldukları gözlenmektedir. 
Bunlar içinde özellikle markalı organik gıdaların 
daha çok satın alındığı görülmektedir. Seküler 
yaşam tarzı içinde olanların seçkin beğenilere 
sahip oldukları ve ithal gıdalara yöneldikleri 
görülmektedir. Orta yaştakiler için sağlıklı 
olma kaygısı içinde etik gıda alışverişi önem 
taşımaktadır. Özellikle seküler yaşam tarzı 
içindekilerin, yaşla birlikte gelişen bilgiye ve 
refah seviyesine sahip olmaları nedeniyle yeni 
gıdaları deneme imkanları artmakta ve gıdalar 
konusunda sahip oldukları bilgi, doğru tercihler 
yapmalarına olanak vermektedir.

Gıda satınalma sürecinde gıdanın nereden satın 
alındığına baktığımızda, İslami yaşam tarzına 
sahip gençlerin dini beğenilere bağlı olarak ve 
dini kuralları gözeterek, helal gıda ürünlerinin 
satıldığı İslami kimlikli marketlere gitme, kasap ya 
da etini kendi kesmesi gibi pratiklere yöneldikleri 

görülmektedir. Gençler açısından gıdanın temin 
edilmesinde önemli faktörlerden ilki, çalışıyor 
olmaları nedeniyle popüler beğeniler içinde 
olduklarıdır. Gençlerin en kolay erişilebilecek, 
güvenilir, İslami sermayeli ya da helal sertifikalı 
marketlere yöneldikleri görülmektedir. Ancak 
diğer bir durum da, hem dijital alanı kullanma 
becerileri hem de ailelerin sağladığı yöresel 
imkanlar sayesinde, popüler beğeni pratikleri 
içinde oldukları kadar geleneksel beğeni 
pratiklerini de benimsemeleri ve geliştirmeleridir.

Seküler yaşam tarzı içindeki gençler popüler bir 
tercih olarak Migros, Makro gibi marka marketlere 
ilgi göstermektedirler. Ayrıca etik amaca daha 
çok odaklanarak hepçil beğeni pratiklerini 
geliştirmekte, ekolojik çiftliklerden, sanal 
marketten ya da doğrudan üreticiden alışveriş 
yapmaktadırlar. Geleneksel beğeni pratikleri 
olarak, gıdanın semt pazarlarından, yöresel ürün 
satan dükkanlardan ya da yöresel tanıdıklardan 
temin edilmesi de tercih edilmektedir. 

Orta yaşta olanların pratiklerine baktığımızda, 
İslami yaşam tarzına sahip olanların dini beğeni 
pratikleri olarak İslami kimlikli marketlerden 
alışveriş yaptıkları ancak popüler beğeniye 
uygun olan marka marketleri de tercih ettikleri 
görülmektedir. Bunun yanında geleneksel 
beğeni içinde tanıdık, akraba ilişkileri ile de gıda 
satın aldıkları görülmektedir. 

Geleneksel beğeni pratikleri seküler yaşam 
tarzına sahip orta yaşta olanlar arasında da 
ortaya çıkmaktadır. Gençlerden farklı olarak 
geleneksel olan semt pazarları, manav, köylü 
pazarı gibi yerlerden alışveriş yapma pratiklerinin 
ortaya çıktığı görülmektedir. Seküler yaşam 
tarzı içindekilerin popüler beğeni pratikleri 
olarak marka marketlerden alışveriş yaptıkları 
da görülmektedir. Diğer yandan alışveriş 
pratiklerinde internet kullanımının yaygın bir 
şekilde olmadığı fakat farklı alışveriş olanaklarına 
sahip oldukları görülmektedir. Bunlar içinde 
doğal ürün satan küçük dükkanlar ve tüketici 
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kooperatifleri gösterilebilir. Özetle, yaşla birlikte 
sosyal ilişkilerin ve bilginin ortaya çıkması alışveriş 
imkanları açısından da farklı seçeneklerin ortaya 
çıktığını göstermektedir. Bu süreçte hangi 
gıdaların satın alınmadığına baktığımızda, her iki 
yaşam tarzındaki gençler ile orta yaşta olanların 
pratiklerinde belirgin bir farklılık gözlenmemekle 
birlikte, orta yaşta olanların sağlık açısından 
daha dikkatli oldukları görülmektedir. Sağlıklı 
beslenme etiğine bağlı olarak, geleneksel 
beğeni içinde yer alan gıdalardan özellikle şeker, 
beyaz ekmek ya da makarna gibi sağlığa zararlı 
olduğu kabul edilen gıdaların satın alınmadığı 
görülmektedir. Bunların yanısıra popüler beğeni 
içinde yeralan ve sağlıksız olduğu tespit edilen 
tavuk, mısır, dondurulmuş gıdalar ve katkı maddeli 
endüstriyel gıda ürünlerinin de satın alınmadığı 
görülmektedir. Bu konuda özellikle İslami 
yaşam tarzı içinde olan gençlerin dini beğeni 
pratikleri olarak dikkat ettiği gıdaların başında, 
dinen yasaklanmış olan domuz eti, domuz eti ile 
yapılmış gıda ürünleri, çikolatalar, asitli içecekler, 
dondurulmuş gıdalar yer almaktadır ve bu ürünler 
satın alınmamaktadır. Gençlerin bu konuda daha 
fazla duyarlı olmalarının, İslami kimlik edinme 
açısından önemli bir pratik olarak ortaya çıktığını 
söyleyebiliriz. Bununla birlikte seküler yaşam tarzı 
içindeki gençlerin, şarküteri ürünleri konusunda 
orta yaşta olanlar kadar hassas olmadıkları 
gözlenmektedir.

Etik amaçlı gıda satın alma sürecinde önemli bir 
nokta da, gıdanın mevsiminde tüketilmesidir. Bu 
anlayışla her iki yaşam tarzında olan gençler ve 
orta yaşta olanların geleneksel beğeni olarak 
gıdanın mevsiminde tüketilmesi pratiğine duyarlı 
oldukları gözlenmektedir. Bununla birlikte 
gençlerin mevsiminde olmayan bazı gıdaların 
tüketimine yöneldikleri görülmektedir.

İslami yaşam tarzı içindeki gençler için gıda satın 
alma sürecinde satınalma davranış alışkanlıkları, 
dini beğeniye bağlı olarak, devamlı aynı yerden 
İslami sermaye sahibi bir marketten, ürün satın 
almak ya da helal sertifikalı gıda ürünlerini satın 

almaktır. Geleneksel beğeniye uygun olarak 
da, satıcı ile yakın diyalog kurarak olmaktadır. 
Seküler yaşam tarzı içindeki gençlerin tercihleri 
ise, popüler beğeniye uygun olarak hep aynı 
yerden satın almak tercihi yapılırken burası marka 
marketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da 
güvenilir bir marka olması ürünün tercih nedeni 
olabilmektedir. Geleneksel beğeniye uygun 
olarak da satıcı ile yakın diyalog kurmak önem 
taşımaktadır. 

İslami yaşam tarzına sahip orta yaş bireyler için de 
benzer satınalma davranış pratiklerinin varolduğu 
görülmektedir. Ancak seküler yaşam tarzına 
sahip olanlar için hep aynı yerden, güvenilir bir 
marketten satın alma pratiği, popüler beğeni 
pratiği içinde yeralmaktadır. Diğer yandan 
geleneksel beğeni pratiği olarak, satıcı ile yakın 
diyalog kurmanın ve gıdayı markasına güvenerek 
satın alma pratiklerinin yaş ve bilgi edinme ile 
ilişkili olduğunu söyleyebiliriz.

Etik tüketim alışkanlıkları ile ilgili olarak ortaya 
çıkan önemli bir pratik de, gıda ürününde 
tüketicilere ait bilgilere dikkat edilmesi ve 
tüketicilerin sorumluluk alışkanlıklarıdır. İslami 
ya da seküler yaşam tarzı farklılaşması olmadan 
gençlerin, popüler beğeni pratiği olarak 
gıdanın son kullanım tarihine bakma, ambalajın 
görselliğine dikkat etme, katkı içeriklerinin 
bilgisini edinme alışkanlığı içinde oldukları 
görülmektedir. 

Yaşam tarzı farklılaşması olmaksızın orta yaşta 
olanların gençlerle birlikte popüler beğeni 
pratiklerini geliştirdikleri görülmekle birlikte 
farklı pratikler de ortaya çıkarmaktadırlar. Bunlar 
arasında ürünün paketleniş şekline dikkat etmek, 
üretici bilgilerine bakmak, tüketici yasal haklarını 
aramak, sorgulamak, gıda ürünün korunma 
koşullarına dikkat etmek pratikleri gösterilebilir. 
Tüketici bilgileri açısından gençlerin etik bilgileri 
okuma alışkanlıklarının olduğunu söylemekle 
birlikte orta yaşta olanların bu pratiklerin yanında 
daha seçici olarak bilgilenme pratiklerine 
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yöneldikleri görülmektedir.

Etik amaçlı gıda satın alma sürecinde, tüketime 
bağlı olarak satın alma davranış alışkanlığı da 
önem taşır. Bu alışkanlıklardan ilki, popüler tüketim 
pratiklerinin diğeri de sürdürülebilir tüketim 
pratiklerinin benimsenmesidir. İslami yaşam tarzı 
içindeki gençlerin, dini açıdan israf kavramıyla 
ilgili olarak, sürdürülebilir tüketim anlayışı içinde, 
ihtiyaca göre satın alıp taze tüketmek pratiklerinin 
daha fazla benimsendiği görülmektedir. Seküler 
yaşam tarzı içindeki gençlerin ise popüler beğeni 
anlayışı içinde, fazla gıda tüketimine yönelme 
ve yeni buzdolabı teknolojileri sayesinde 
gıdayı depolama pratiklerini geliştirdikleri 
görülmektedir. Bu gıdalar ister geleneksel olarak 
salata amaçlı isterse seçkin olarak ithal ürün ya da 
yöresel ürün olsun farketmemektedir. Fazla gıda 
tüketme pratiği ortaya çıkmaktadır. Bu konuda 
orta yaşta olanların da izledikleri sürdürülebilir 
tüketim pratikleri olmakla birlikte popüler beğeni 
pratiklerine de yöneldikleri, ihtiyaçtan fazla 
satın alıp buzdolabında depolamak pratiğini 
geliştirdikleri görülmektedir.

2-Pişirme süreci

Pişirme sürecinde ortaya çıkan etik pratikler, 
sağlıklı mutfak teknolojilerinin kullanılması, hangi 
yemeklerin pişirildiği, gıda tüketim pratiklerinin 
ve çevreyi koruyucu tüketim alışkanlıklarının ne-
ler olduğu ile ilgilidir.

Pişirme teknolojilerini kullanma pratiklerinin 
gençler açısından popüler beğeni anlayışı içinde 
ortaya çıktığı görülmektedir. Seramik tencereler, 
granitler, buharlı tencereler, kızartma makinaları, 
pilav ya da çorba, yoğurt makinaları veya 
saklama kapları gibi yeni teknolojileri kullanma 
ve deneme isteklerinin daha yoğun olarak 
ortaya çıktığı görülmektedir. Kullanılan yeni ve 
popüler teknolojilerin yanısıra fırın ve düdüklü 
tencere gibi geleneksel beğeniye uygun pişirme 
teknolojilerinin de kullanıldığı görülmektedir.

Orta yaş ve üzeri olanların teknolojiyi kullanma 

pratiklerine baktığımızda, popüler beğeniye 
uygun olan, vok tava, mikrodalga fırın, döküm 
tencere, buharlı tencere gibi teknolojileri dene-
mek ve kullanma pratikleri görülmekle birlikte 
gençlerin tercih ettiği pilav, çorba veya yoğurt 
yapımında kullanılan makinaların ya da saklama 
kaplarının çok yoğun olarak tercih edilmediği ve 
geleneksel olan teknolojilerden vazgeçilmediği 
görülmektedir. Buna uygun olarak fırın, düdüklü 
tencere ya da çelik kaplar daha yoğun şekilde 
kullanılmaktadır.

Pişirme pratikleri ile ilgili olarak İslami yaşam 
tarzındaki gençlerin geleneksel beğenilere 
uygun sıcak ve sulu, tencere yemeklerini, 
zeytinyağlı yemekleri, tatlıları pişirme pratikleri 
öne çıkarken popüler beğeni içinde, fast food 
tipi yemek pişirme, az pişmiş, çiğ ya da sote 
yemek pratikleri geliştirdikleri görülmektedir. 
Diğer taraftan, seçkin beğenilere karşı örneğin 
dünya mutfağı yemeklerinin pişirilmesine çok 
fazla ilgi duyulmamakta ancak yöresel yemek ya 
da deneysel pişirilmiş yemekler görülmektedir. 
Seküler yaşam tarzı içindeki gençlerin ise popüler 
beğeni anlayışı içinde, ızgara yemeklerine 
yöneldikleri görülmektedir. Geleneksel bir 
biçimde zeytin yağlı sebze yemekleri, sıcak ve 
sulu, tencere yemekleri ve az pişmiş yemek 
pişirme pratiklerinin de olduğu görülmektedir. 
Seçkin beğeniler içinde şekersiz tatlılar, dünya 
mutfağından ve deneysel pişirilmiş yemeklerin 
yer aldığı görülmektedir.

İslami yaşam tarzı içindeki orta yaşta olanlar 
geleneksel beğeniye uygun olarak, zeytinyağlı 
ve sıcak, sulu yemekleri pişirmeyi tercih 
etmektedirler. Seküler yaşam tarzı içindekiler 
geleneksel beğeniye göre zeytinyağlı sebze 
yemeklerini, popüler beğeniye göre ise az 
pişmiş, çiğ sebze yemekleri pişirmeyi ve 
ızgara ile salataları tercih etmektedirler. Seçkin 
beğeniye göre ise, dünya mutfağı, baharatlı 
sebze yemekleri, vegeteryan yemekler, yemek 
sosları, şekersiz tatlıları ve etnik yemekleri pişirme 
pratiklerinin var olduğu görülmektedir.
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Pişirme sürecinde gıda tüketim pratiklerinin ne 
şekilde ortaya çıktığına baktığımızda, İslami hayat 
tarzı içindeki gençlerin dini beğeniye uygun 
olarak gıda tüketiminde artık gıda bırakmamak 
konusuna dikkat ettikleri görülmektedir. Bu 
durum özellikle, muhafazakar gençlerin dini kimlik 
edinmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Diğer bir pratik ise geleneksel beğeniye uygun 
olarak artan gıdaların buzdolabına konulması 
ya da bir başkasına verilmesi yoluyla fazla 
gıda tüketimi ve gıda artığını değerlendirme 
yoluna gitmeleridir. Ayrıca evde yoğurt, salça 
vb. şeklinde yapılan gıda üretim pratikleri 
olduğu gibi gençler açısından, gıda üretimini 
geleneksel olarak ailenin yapması ve gençlerin 
de bu üretimden yararlandırılması durumu ortaya 
çıkmaktadır. Popüler beğeni olarak gıdanın 
çöpe atılması pratiği de görülmektedir. Seküler 
yaşam tarzındaki gençlerin hepçil beğenilere 
uygun olarak evde gıda üretimi pratiklerine ilgi 
gösterdikleri, geleneksel beğeniye uygun olarak 
artık gıdalarını bir başkasına ya da bir hayvana 
vererek değerlendirdikleri görülmektedir.

Diğer yandan orta yaşta olanlar açısından 
özellikle İslami yaşam tarzındakiler için yine dini 
beğeni olarak gıdanın israf edilmemesi önem 
taşımaktadır. Bunun için tüketilmeyen gıdaların 
bir başkasına verilmesi, değerlendirilmesi gibi 
geleneksel beğeni pratikleri geliştirilmiştir. 
Ayrıca evde gıda üretimi, gıda yetiştirilmesi 
gibi geleneksel uygulamaların yapıldığı da 
görülmektedir. Seküler yaşam tarzındaki orta 
yaşta olanlar, gıdanın israf edilmemesine önem 
verirken bunu dinsel bir pratik olarak yapmaktan 
öte seçkinci bir beğeni olarak, sürdürülebilir bir 
pratik olarak ele almaktadırlar. Aynı zamanda 
geleneksel beğeniye uygun olarak bahçe ve tarla 
ekimi gibi gıda yetiştirme pratiklerine yöneldikleri 
de görülmektedir.

Özetle gençlerin evde gıda üretimi yapımına, 
ortayaşta olanların ise gıda yetiştirmeye yönelik 
ilgilerinin olduğu gözlenmektedir. Bu durumun 
da, teknoloji ve tüketim kültürü ile gençlerin 

daha fazla ilgili oldukları, üretim konusu ile de 
kültürel alana olan ilginin orta yaştaki bireyler 
arasında daha fazla olduğu söyleyebiliriz. 

Sağlıklı pişirme sürecinin ortaya çıkardığı 
pratiklerden biri de çevreyi koruyucu tüketim 
alışkanlıklarıyla ilgilidir. Bu konuda her iki yaşam 
tarzındaki gençlerin popüler beğeniye uygun 
olarak, çöplerin ayrıştırılması, yağ atıklarının 
depolanması, plastik kullanmamak ve pil atıklarını 
ayırma pratiklerine yöneldikleri görülmektedir. 
Orta yaşta olanların ise popüler beğeniye 
uygun olarak bu pratikleri gerçekleştirmekle 
birlikte, seçkin beğeniler içinde farklı pratiklere 
yöneldikleri de görülmektedir. Çevre konusunda 
özellikle geri dönüşüme yönelik olarak, 
belediyelerin uygulamalarına katılma talebinde 
bulunmak, kağıt atıklarını ayırmak, yasal olarak 
tüketici haklarına sahip çıkmak, çevrede gübre 
üretimi için gıda atıklarından kompost yapmak, 
kimyasal atıkların kullanımına dikkat etmek gibi 
pratikler de ortaya çıkarmaktadırlar.

3-Beslenme süreci

Bu sürece ilişkin pratikler, beslenme alışkanlıkları, 
yenilmeyen ya da çok az yenilen yemeklerin ne-
ler olduğu ve buna bağlı olarak bedene yönelik 
diyet yapma ile ortaya çıkmaktadır.

Beslenme alışkanlıkları ile ilgili pratiklere 
baktığımızda İslami yaşam tarzındaki gençlerin 
geleneksel beğeniye uygun olarak klasik sabah 
kahvaltısı yaptıkları görülmektedir. Dini bir tercih 
olarak yemek öğünlerinin iki defa yapılması 
sebebiyle öğle yemeklerinin yenilmediği 
gözlenmekle beraber, popüler bir tercih 
olarak şirket yemeklerinin de tercih edilmesi 
sözkonusudur. Bunun yanısıra çok fazla olmamakla 
birlikte salata, yoğurt gibi çeşitli gıdalar da tercih 
edilmektedir. Akşam yemeklerine baktığımızda 
ise geleneksel beğeniye uygun olarak tencere 
yemeklerinin ağırlıklı olarak tercih edildiği 
görülmektedir.

Seküler yaşam tarzı içindekilerin geleneksel 
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beğeniye uygun olarak klasik kahvaltının 
yanısıra popüler beğeniye uygun fast food tipi, 
müsli ilaveli kahvaltının ya da seçkin eğilimlere 
uygun olarak farklı kahvaltı pratikleri de ortaya 
çıkmaktadır. Bunlara, yeşillik ile birlikte kahvaltı 
yapmak, çiğ sebze kahvaltısı ve yulaf ezmesi 
gösterilebilir. Öğle yemeklerinde popüler 
olarak, şirket yemekleri tercih edilmekle birlikte 
çiğ sebze, salata, tek çeşit ızgara ve zeytinyağlı 
yemekler, akşam yemeklerinde ise salata vb. 
hafif yemekler ağırlıklı olarak tercih edilmektedir. 
Bir diğer pratik ise tek çeşit ızgara veya sebze 
yemeklerinin yenilmesidir.

İslami yaşam tarzını benimsemiş orta yaş 
katılımcılar, sabah kahvaltısı için geleneksel 
beğeniler içinde yeralan klasik Türk kahvaltısını 
tercih etmektedirler. Öğle yemekleri ise yine dini 
bir tercih olarak günde iki öğün yeme alışkanlığını 
devam ettirenler vardır. Akşam yemeği ise 
popüler beğeniye uygun olarak salata ya da tek 
çeşit ızgara yemek tercih edilmektedir.

Seküler yaşam tarzı içinde olanların ise sabah 
kahvaltısında, geleneksel beğenilere uygun 
olarak klasik Türk kahvaltısı tercih ettikleri 
bununla birlikte seçkin beğenilere uygun olarak 
çeşitlendirlmiş olan kahvaltı seçeneklerine 
de yönelmeleri sözkonusudur. Yeşillik ağırlıklı 
kahvaltı, müsli, yulaf ezmesi seçenekleri tercih 
edilmektedir. Öğle yemeği olarak şirket yemekleri 
tercih edilmekle birlikte salata ile beslenme ya 
da tek çeşit sebze ile beslenme pratikleri de 
tercih edilmektedir. Akşam yemeğinde ise salata 
tipi yemek, tek çeşit et, tavuk, balık ve tek çeşit 
baklagil yemekleri ile beslenme pratiklerinin 
olduğu görülmektedir. Bu yaştakiler açısından 
ara öğünlerin de önemli ol-duğu görülmektedir.

Sağlıklı yemek etiğine bağlı kalacak biçimde 
yenilmeyen ya da çok az yenilen yemek 
pratiklerinin neler olduğuna baktığımızda, 
İslami yaşam tarzı içindeki gençlerin geleneksel 
beğeniye uygun olan hamur işlerini, kızartmaları, 
yağlı ve tatlı yemekleri, hayvani gıdaları, popüler 

beğeniye uygun olan fast food tipi yemekleri 
tercih etmedikleri görülmektedir. Bunların 
dışında, dini beğenilere uygun olarak helal 
et kaygısı nedeniyle fast food tipi yemekler 
tercih edilmemektedir. Seçkin beğeniye uygun 
olan dünya yemeklerinin de tercih edilmediği 
görülmektedir. Seküler yaşam tarzı içindeki 
gençlerin ise geleneksel beğeniye uygun olan 
yağlı, çok pişmiş, tatlı, kızartma gibi yemekleri 
tercih etmedikleri görülmektedir. Popüler 
beğeniye uygun olan fast-food tipi yemeklerin 
de tercih edilmediği görülmektedir. 

İslami yaşam tarzı içindeki orta yaşta olanlar, 
geleneksel ve popüler beğeni içindeki yağlı, 
tatlı ve kızartma tipi yemekler ile fast food tipi 
yemekleri tercih etmemektedirler. Gençlerde 
olduğu gibi, seçkin beğeni içinde olan dünya 
yemeklerine karşı da çekincelidirler. Seküler 
hayat tarzı içindeki orta yaştaki bireyler açısından, 
geleneksel ve popüler beğenilere uygun yağlı ve 
tatlı yemekler tercih edilmezken et yemeklerinin, 
hayvani gıdaların ve sakatat yemeklerinin de 
tercih edilmediği görülmektedir.

Beslenme sürecinde hem gençlerin hem de orta 
yaşta olanların belli bir diyet programlarının ol-
duğu görülmektedir. İslami yaşam tarzı içindeki 
gençlerin hem dini inancı gereği hem de estetik 
kaygılar ile diyet yaptıkları, seküler yaşam tarzı 
içindekilerin ise estetik ve sağlık kaygıları gibi 
nedenlerle diyet yaptıkları görülmektedir. İslami 
yaşam tarzındaki orta yaşta olanların, dini inançları 
gereği ve sağlıklı olmak ile ilgili kaygılarının 
önemli oldukları görülmektedir. Seküler yaşam 
tarzı içinde olanlar açısından öncelikle estetik 
kaygı ve sağlık kaygısı ortaya çıkmaktadır.

Bu konuda hangi diyet pratiği gerçekleştirildiğine 
baktığımızda İslami yaşam tarzı içindeki gençle-rin, 
dini beğenilere uygun olarak bedensel pratikler 
uyguladıkları görülmektedir. Dini beğeniye 
uygun olarak, yasak olan gıdaları yemedikleri, 
dini inançları gereği belli günlerde oruç tuttukları, 
et ve sebze ağırlıklı beslenme diyeti uyguladıkları 
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görülmektedir. Seküler yaşam içindeki gençler 
ise popüler diyet pratiklerine yönelerek kalori 
hesabı yapmakta, et ve sebze ağırlıklı beslenme 
diyetleri ya da Akdeniz diyetini uygulamaktadır. 
Bunların dışında seçkin beğenilere uygun olarak 
salata ağırlıklı çiğ beslenme ve alkali beslenme 
gibi farklı diyetlere de başvurmaktadır.

Bu durum İslami yaşam tarzındaki orta yaşta 
olanlar için de geçerlidir. Dini beğenilere uygun 
olarak gençlerin tercihlerine benzer pratikler 
geliştirmelerinin yanında popüler olan Akdeniz 
diyetine de yöneldikleri, geleneksel olan et ve 
sebze ağırlıklı beslenme diyetini uyguladıkları da 
görülmektedir. Seküler yaşam tarzında içindeki 
orta yaşta olanlar açısından popüler beğeniye 
uygun olan Akdeniz diyeti önem taşımaktadır. 
Bunun dışında seçkin beğenilere uygun olarak 
farklı diyet biçimleri de görülmektedir: Alkali 
diyet, makrobiyotik beslenme, yoga diyeti, vegan 
beslenme, sağlık destek kürleri tercih edilen 
diyetler arasındadır. Geleneksel olarak et ve seb-
ze ağırlıklı beslenme diyeti de takip edilmektedir. 
Özetle beslenme konusunda gençlerin 
beslenme ve diyet programını daha ciddi olarak 
uyguladıkları ve dini kimliğin de bu çerçevede 
yeniden tanımlandığı görülmektedir. Diyetle 
ilgili tüketim uygulamalarının artmasının da bu 
beslenme biçimini takip etmede önemli olduğu 
söylenebilir. Orta yaş için sağlıklı beslenmenin 
önemi ortaya çıkmakla birlikte gençlerden farklı 
pratikler gözlenmemektedir.

4-Etik yemekle ilgili sosyalleşme ve boş 
zamana ait pratikler

Sosyalleşme ve boş zamanla ilişkili olarak, dışarıda 
yemek yemek, evde misafir ağırlamak, İstanbul’da 
sağlıklı yemek etiği ile ilgili aktivitelere katılmak 
ve bu konuda medya kullanımına ilişkindir.

Dışarıda yemek yemekle ilgili tercihlere 
baktığımızda İslami yaşam tarzındaki gençler, dini 
beğenilere uygun olarak, helal et restoranları, 
İslami kimlikli restoranlar ve helal fast food gibi 

yerleri tercih ederken, geleneksel olarak ise 
kebapçılar, içkisiz geleneksel Türk yemekleri 
restoranları ya da geleneksel Türk yemeklerini 
tercih etmektedirler. Popüler beğenilere uygun 
olarak Türk fast food (Döner, pide vb.) ya da 
balık restoranları tercih edilmektedir. Seçkin 
beğenilere uygun olarak dünya mutfaklarına 
olan ilgi farklı islam ülkelerinin mutfaklarına ilgi 
şeklindedir. Ayrıca etnik mutfaklar, steakhouse 
ve et restoranları da ilgi çekmektedir. Seküler 
yaşam tarzı içindeki gençlerin tercihleri ise 
geleneksel beğeniye uygun olarak kebapçılar, 
geleneksel Türk yemekleri olmaktadır. Popüler 
beğeniye uygun olarak ise, sağlıklı hamburger, 
balık restoranlar, salata çiğ beslenme, sokak 
yemekleri vb. daha fazla tercih edilmektedir. 
Seçkin beğenilere uygun olarak, şef ağırlıklı 
steakhouse restoranlar, dünya mutfakları, içkili 
kafeler ilgi çekmektedir. Gençlerin tercihleri 
arasında öne çıkan bir başka yerin ise  çocuklarını 
bırakabilecekleri oyun bahçeleri bulunan alışveriş 
mekanları ve restoranlardır.

İslami yaşam tarzı içindeki orta yaşta olanlar 
gençler gibi dini beğeniye uygun olan, İslami 
kültür özelliğini taşıyan restoranları tercih 
etmektedirler. Geleneksel olarak kebapçı ve 
geleneksel Türk yemekleri de tercih edilmektedir. 
Popüler beğeniye uygun olarak Türk fast food 
yemekler tercih edilmekte, hepçil beğenilere 
uygun mutfaklara ilgi duyulmamaktadır.

Seküler yaşam tarzı içindeki orta yaşta olanlara 
baktığımızda, geleneksel olarak kebapçıların, 
meyhane tarzı yerlerin ya da geleneksel Türk 
yemeklerinin tercih edildiği görülmektedir. 
Popüler beğeniye uygun olarak ise balık 
restoranları, sağlıklı fast food tipi yemekleri 
tercih edilmekte, seçkin eğilimlere uygun 
olarak çeşitlilik artmaktadır. Dünya mutfaklarına, 
etnik restoranlara, kültürel deneyim sağlayan 
mutfaklara ve  vejeteryan restoranlarına 
ilgi duyulmaktadır. Bu grubun öne çıkan 
özelliklerinin yeni moda olan restoranları takip 
etmek yerine daha özel gurme denilen tatları ya 
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da farklı mutfakları denemek isteğinin olduğu 
gözlemlenmektedir.

İstanbul’da yapılan yemekle ilgili aktiviteleri 
takip etme ve bu aktivitelere katılma pratiklerinin 
neler olduğuna baktığımızda İslami yaşam tarzı 
içindeki gençlerin dini beğeniye uygun olarak 
İ.B.B.(İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yemek 
eğitim atölyelerine katıldıkları, İ.B.B. İslami usullere 
göre yapılmış spor tesislerinden yararlandıkları, 
İ.B.B.’nin organize ettiği yemek etkinliklerine 
katıldıkları görülmektedir. Geleneksel beğenilere 
uygun şekilde, İstanbul’da geleneksel mutfakların 
yemeklerini denedikleri, yöresel etkinliklere 
katıldıkları görülmektedir. Popüler beğenilere 
uygun olarak ise yemek mekanlarını arayıp takip 
ettikleri, AVM’lerin gerçekleştirdiği etkinliklere 
katıldıkları görülmektedir. Bununla birlikte sivil 
toplum örgütlerinin gıda ile ilgili aktivitelerini 
kısmen izlemekle birlikte katılmadıkları da 
görülmektedir.

Seküler yaşam tarzı içindeki gençlere 
baktığımızda, popüler beğeni olarak yemek 
mekanlarını takip ettikleri, AVM’lerin etkinliklerini 
izledikleri, yemek ve eğlence etkinliklerine 
katıldıkları görülmektedir. Seçkin beğenilere 
uygun olarak özel yemek eğitimlerine katıldıkları, 
gıda ile ilgili olan sivil toplum kuruluşlarının 
etkinliklerinden haberdar olup bu etkinliklere 
katıldıkları görülmektedir.

İslami yaşam tarzı içindeki orta yaşta olanların 
popüler beğeniye uygun olarak yemek eğlence 
etkinliklerinden haberdar olup katıldıkları, 
seçkin beğenilere uygun olarak, gıda ile ilgili 
söyleşi ve panellere katılıp bilgi edindikleri, 
sivil toplum hareketlerinden haberdar oldukları 
ve İstanbul’daki otantik geleneksel mutfakları 
denedikleri görülmektedir.

Seküler yaşam tarzı içindeki orta yaşta olanların 
popüler beğeniye uygun olarak yemek 
eğlence etkinliklerinden haberdar oldukları ve 
İstanbul’daki yemek mekanlarını takip ettikleri 

görülmektedir. Seçkin beğenilere göre ise gıda 
ile ilgili sivil toplum etkinliklerinden haberdar 
olup katıldıkları, geleneksel otantik mutfakları 
denedikleri ya da İstanbul çevresinde boş zaman 
faaliyeti olarak tarımla uğraştığı görülmektedir.

Sonuçlar

İstanbul’daki İslami ve seküler yaşam tarzı içindeki 
gençler ve orta yaşta olanların etik yemek yeme 
ve bedensel yeniden üretim pratikleri ile ilgili olan 
verilerden elde ettiğimiz sonuçlar bu konudaki 
eğilimleri gözleme fırsatını vermektedir.

Gıda satın alma konusunda gençlerin 
eğilimlerinin, dini ve geleneksel amaçlı 
tercihlerinin, muhafazakarlaşma eğilimi içinde 
olduklarını, yükselen İslami değerleri benimseme 
ve kimlik ediniminin sözkonusu olduğunu ve etik 
yemek süreci ile bu kimliği birlikte yorumladıklarını 
söyleyebiliriz. Bunun yanısıra popüler tercihler 
ise piyasanın sunduğu ekolojik tüketim kültürüne 
yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. Kültürel/seçkin 
tercihlerin ise iktidarın tüketim politikalarına 
karşı sürdürülebilir ve çevreci bir tüketim anlayışı 
halinde yeni bir kimlik olarak benimsenmesi ile 
ortaya çıktığını ve etik yemek tüketimine doğru 
yöneldiğini söyleyebiliriz.

Orta yaştakilerin etik gıda tüketimi tercihlerinde, 
geleneksel ve dini pratikler varolan  muhafazakar 
değerlerden vazgeçmemek anlamına 
gelmektedir. Bu anlamda etik pratiklerin pek 
çoğu aslında geleneksel yaşam tarzı içinde de 
varolan pratiklerdir. Diğer yandan popüler yolları 
tercih ederek yapılan tercihlerin, gençlerde 
olduğu gibi artan refah düzeyi ile birlikte hem 
sağlıklı olmak amacıyla hem de yeni moda gıda 
ürünlerini takip etmek, denemek, tatmak isteği 
olarak etik gıda tüketimi yapılmaktadır. Kültürel/
seçkin yollarla yapılan etik pratikler ise yaşla 
birlikte ortaya çıkan zamanın değerlendirilmesi, 
yeni uğraşlar edinilmesi ve toplumsal farkındalık 
oluşturmak amaçlı olarak da ortaya çıkmaktadır.

Pişirme sürecinde gençlerin sağlıklı yemek 
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etiği pratiklerinin yine farklı eğilimler ile ortaya 
çıktığı görülmektedir. Yeni yemek çeşitlerinin 
ve pişirme biçimleri ve teknolojilerinin giderek 
piyasa tarafından sunulması, medyada yeralması 
karşısında gençlerin popüler tercihlerinin ortaya 
çıktığı görülmektedir. Yemeklere yönelik ilgi 
sadece etik gıdalara olmayıp farklı yemeklere 
de yönelmektedir. Diğer yandan gençlerin etik 
gıdaların pişirme bilgisini popüler pratiklerle elde 
etmelerinin bir nedeni de medya pratiklerinin 
gelişmiş olmasıdır. Bu sayede gençler hem yeni 
yemeklerin pişirme bilgilerini edinebilmekte 
hem de muhafazakar etiğin bilgisine kolayca 
erişebilmektedirler. Pişirme pratikleri açısından 
geleneksel tercihler yapmalarının açıklaması 
olarak aile ile bağlarının henüz kopmamış olması 
gösterilebilir. Kültürel/seçkin tercihlere yönelen 
gençler, etik gıda tüketiminde özellikle çevrenin 
korunmasına yönelik bilinçli pratikler ortaya 
çıkarmaktadırlar. Bunun nedeninin yukarıda 
belirttiğimiz gibi çevreci bir tüketim anlayışını 
kendilerine kimlik olarak almalarıdır.

Orta yaşta olanların pişirme pratiklerinin, 
popüler pratikler olarak tercih edilmesinde 
piyasanın öne çıkardığı yeni yemek kültürüne ilgi 
duyuyor olmaları kadar sağlıklı olma kaygılarının 
da öne çıktığı söylenebilir. Geleneksel 
pratiklerin de tercih ediliyor olmasının yaşla 
birlikte yeniden değerlendirilen geleneksel 
pratiklerin terkedilmediğini ya da muhafazakar 
olma isteği nedeniyle de bu pratiklerin tercih 
edildiğini söylemek mümkündür. Diğer yandan 
kültürel/seçkin tercihlerin ortaya çıkmasında 
yaşla birlikte ortaya çıkan boş zamanın pişirme 
sürecindeki pratikleri arttırdığını ve bir hobiye 
dönüştürdüğünü de söylemek mümkündür. Bu 
nedenle etik gıdaya yönelmenin önemli hale 
geldiği görülmektedir.

Beslenme konusunda gençlerin izledikleri 
pratiklerin kültürel amaçlı pratikler olarak 
ortaya çıktığı görülmektedir. Sağlıklı gıdaya 
ilginin ortaya çıkması, yeni gıdaları deneme 
isteklerinin öne çıkması ile etik beslenmeyle 

ilgi kurulmaktadır. Gençlerin dini pratiklere 
yönelerek etik beslenmeye yöneldikleri ancak 
yine muhafazakarlaşmanın da ortaya çıktığı 
görülmektedir. Popüler amaçlı pratiklerin 
gerçekleştirilmesinde, bedene yönelik estetik 
kaygıların önemli rolünün olduğu görülmektedir. 
Geleneksel pratiklere bağlı olarak özellikle 
popüler hale gelen sağlıklı geleneksel 
uygulamaların yeniden keşfedilerek uygulandığı 
görülmektedir.

Orta yaşlılar açısından kültürel/seçkin pratiklerin 
gerçekleştirilmesi sağlıklı beslenme pratikleri 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanısıra popüler 
pratikler ile piyasanın yönlendirdiği sağlıklı bir 
bedene kavuşma isteği de ortaya çıkmaktadır. Öte 
yandan dini uygulamalar etik beslenme aracılığı 
ile de devam etmektedir. Sağlıklı beslenme 
için popüler hale gelen sağlıklı geleneksel 
uygulamaların yapıldığı görülmektedir.

Etik yemekle ilgili sosyalleşme ve boş zamana 
ait pratiklere baktığımızda gençlerin geleneksel, 
popüler ya da kültürel/seçkin tercihleri özellikle 
yeni yemek ve lezzetlerini keşfetme, sosyalleşme 
ve eğlenme isteğine yönelik olarak ortaya çıktığı 
gözlemlenmektedir. Bununla birlikte dini olarak 
ortaya çıkan pratikler, dini kimliğin, muhafazakar 
etiğin yeniden üretilmesine olanak tanımaktadır.

Bu konuda orta yaşta olanların etik gıdaya 
yönelik geleneksel, popüler ya da kültürel/
seçkin tercihleri ise yine yeni yemekleri tatma 
isteklerinden kaynaklı olduğu kadar kültürel 
seçkinci olmak ve hobi geliştirmek amacıyla da 
ortaya çıkmaktadır.

Yazarın Notu
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Özet
Bu araştırmada amaç, özel ve kırılgan bir grup olan yaşlılarda adli bilimler açısından önemli olan cinayet olgusunu incelemektir. 
Bu araştırmada son beş (5) yıl içinde Türkiye’de yaşlıların katil veya kurban oldukları olaylara ilişkin sosyo-demografik ve suçlara 
özgü bilgileri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında internet üzerinden özel bir arama motoru kullanılarak 
“Yaşlı Cinayet” kelimeleri anahtar kelimeler olarak kullanılmış olup tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda 47 vakaya rastlanılmış 
olup bu vakalardan elde edilen bulgulara göre; Cinsiyet değişkeni açısından kurbanların % 60’ı kadın, % 38,2’si erkek iken % 
1,8’i hakkında bilgiye rastlanılmamıştır; Kurbanların yaş ortalaması 71,52’dir. Katillerin profillemesine bakıldığında; % 44,1’i 
erkek, % 10,9’u kadın ve % 40’ ı hakkında bilgiye rastlanılmamıştır; Katillerin yaş ortalaması ise 31,6’dır. Elde edilen bulgular 
sonucunda cinayet olgusu açısından yaşlıların daha çok olayın kurbanı oldukları ve yapılan incelemede bazı fiziksel, mekansal, 
psikolojik, sosyal, ekonomik önlemlerle yaşlıların bu tür cinayet olgularında kurban veya katil olmalarının belli oranlarda 
önlenebilir olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Yaşlılık • Cinayet • Katil • Kurban

Older Adults As Victims or Perpetrayers of Murder: An Investigation

Abstract
The aim of this research is to investigate an important unit of forensics called being killer/victim of an eldercide. According 
to this aim socio-demographic and crime-specific information about specific incidents in which older adults in Turkey have 
been murdered or sacrificed in the last five (5) years, were analysed. The words “Older Adult Murder” were used as keywords 
to internet search. Search results revealed 47 cases, of which, 60% of the victims was female and 38.2% was males while the 
gender of 1.8% of cases was unknown. The average age of victims were 71.5 years of age. Gender profiles of  killers revealed 
that  44.1% was male, 10.9% was female and the gender of 40% of killers was unknown. The average age of killers was 31.6 
years of age. Findings from the data suggest that older adults are generally the victims, and according to physical, spatial, 
psychological, social and economic-related steps of prevention, incidence of older adults becoming victims of murder or 
themselves killers, may to some extent be prevented.

Keywords:
Older Adult • Murder • Killer • Victim
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Arkaplan ve Amaç

Ülkemizde nüfusun yaşlanması ile birlikte yaşlılık 
döneminin biyolojik ve psikososyal özelliklerine 
ilişkin bilgi sahibi olma düzeyimiz gün geçtikçe 
artmaktadır (Cangöz, 2013) ve yaşlılık dönemine 
özgü  bu değişimler de göz ardı edilemeyecek 
kadar önemlidir (Yıldız, 2012). Özellikle son 
yıllarda gerontoloji bilim dalının öneminin hızla 
arttığı  ve farklı disiplinler tarafından yaşlı ve 
yaşlılık konusunda çok farklı çalışmalar yapıldığı 
göze çarpmaktadır. Bu çalışmalarda ele alınan 
konuların yaşlılık ve bakım sigortası (Çağlar, 
2015), yaşlılarda göç (Kartal & Alptekin, 2015), 
yaşlılardaki fiziksel yetersizlikler, kronik hastalıklar 
(Çivi & Tanrıkulu, 2000), yaşlılardaki duygusal 
sorunlar (Parlar Kılıç & ark. 2014) yaşlılığın 
algılanması ve yaşlı ayrımcılığı (Akdemir, Çınar & 
Görgülü, 2007), yaşlılarda intihar davranışı (Aslan 
& Hocaoğlu, 2014), huzurevinde yaşayan yaşlılara 
ilişkin psikososyal değişkenler (Altay & Aydın-
Avcı, 2009) olduğu görülmektedir.

Bu çalışmanın konusu olan “yaşlı ve cinayet”, 
yaşlılık literatüründe sınırlı sayıda da olsa yer 
almaktadır. Yaşlı nüfusun artması, yaşlılığa ilginin 
artması ile birlikte yaşlılarda adli sorunlar artmakta 
ve/veya daha çok gündeme gelmektedir (Lök, 
2015; Akdemir & ark. 2008). Yaşlıların öznesi 
olduğu adli sorunlardan biri olan cinayetler 
kapsamında literatürde yaşlıların katil ve kurban 
oldukları cinayetlere ilişkin  yeterli sayıda yayın 
bulunmamaktadır. Adli bilimler açısından önemli 
bir konu olan cinayet (homisid) aynı zamanda tüm 
insanlığı ilgilendiren bir konudur (Oral, 1999). 
“Hukuki manada cinayet yasal gerekçeler ve 
haklı ya da mazur görülmeyen durumlar dışında 
bir diğer insanı öldürmek” diye tanımlanır 
(Oral,1999, s. 1418). Cinayetler; kriminal, seksüel, 
kişisel nedenler ile grupsal olmak üzere tiplerine 
ve stillerine göre “Suç Klasifikasyon El Kitabın”da  
dört grup altında ele alınabilmektedir. Bu 
cinayetlerin de kendi içlerinde domestik cinayetler 
(matrisid, filisid, patrisid), seri cinayetler, kitlesel 
cinayetler şeklinde gruplandıkları görülmektedir. 

Sebepleri açısından cinayetlere bakıldığında; 
sosyoekonomik faktörlerin (dağılmış aile yapısı, 
yabancılaşma, yoksulluk, vb.), biyolojik faktörlerin 
(cinsiyet kromozom anomalileri, psikiyatrik, 
nörolojik bozukluklar, vb.) ve psikososyal 
faktörlerin olduğu görülmektedir (Oral, 1999).

Yaşlı cinayetleri konusu, iki büyük nedenden 
dolayı önemlidir. İlki neredeyse her yaşlı 
cinayeti ile ilgili yayında belirtildiği gibi yaşlı 
popülasyonunda meydana gelen büyük artıştır. 
İkincisi ise yaşlı cinayetlerinin sayıca az olmasına 
rağmen diğer yaş gruplarına göre daha farklı 
karakteristik  özelliklere sahip olmasıdır (Riedel, 
2013).

Yukarıda belirtildiği gibi literatürde sınırlı sayıda 
da olsa yer alan araştırmalardan bazıları şu 
şekildedir: 

Erel, Aydın-Demirağ ve Katkıcı (2011) yaşlılardaki 
intihar ve cinayetlerin Aydın verileri adlı 
çalışmalarında, Aydın’da 01.01.2003-21.12.2007 
tarih aralığındaki 65 yaş üstü bireylerin otopsi 
kayıtları incelenmiş ve 148 cinayet ve intihar 
vakasını değerlendirmişlerdir.  1347 otopsinin % 
10.9’unun (148) 65 yaş üstü bireylere ait olduğu 
ve bu olguların %7,4’ünün de cinayet olduğu 
belirtilmiştir.

Krienert ve Walsh (2010)’e göre yaşlı 
cinayetlerinde, erkekler daha çok kurban 
konumundalardır ve katilleri 45 yaşın altındadır; 
kadınların katillerinin ise 45 yaşın üstünde olduğu 
saptanmıştır. Aynı zamanda erkekler, büyük bir 
olasılıkla tanımadıkları kişiler tarafından cinayete 
kurban giderken, kadınlar ise eşleri ya da 
çocukları tarafından öldürülmektedir .

Yaşlıların kurban oldukları cinayetlere bakıldığında 
yabancıların, tanıdıkların ve akrabaların fail olma 
oranlarının eşit olduğu görülmektedir. Yaşlı 
kurbanlar genellikle hırsızlık gibi başka bir suç 
sırasında öldürülmektedir. Ancak anlaşmazlık 
ya da kavga durumunda meydana gelen 
cinayetlerin yüzdesi ile başka bir suçla ilişkili 
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cinayetlerin yüzdesi arasında büyük farklılıklar 
bulunmamaktadır. 65 yaş altındaki bireyler için 
ise cinayetin bir tanıdık tarafından, anlaşmazlık 
ya da kavga durumunda işlenmesi yüksek bir 
ihtimaldir (Bachman,1994). 

Yapılan bir araştırmaya göre yaşlıların doğal 
olmayan ölüm sebeplerine bakıldığında; 
cinayet %13.1’lik bir yüzdeye sahiptir. Bu cinayet 
vakalarında, en çok kullanılan cinayet methodu 
bıçaklama (26 vaka, 31.0%), silah ile vurma (25 
vaka, 29.8%) ve künt travmadır (13 vaka, 15.5%) 
(Akar & ark. 2014).

Yaşlı bireyler tarafından işlenen cinayetler nadirdir 
ve  dinamikleri açısından gençler tarafından 
işlenenlerden daha farklıdır (Reutens & ark., 2015). 
Ancak fazla sayıda yaşlı; cinayet, saldırı ve ciddi 
cinsel suçları sebebiyle mahkum konumundadır. 
Yaşlı birey; organize, profesyonel ve beyaz yakalı 
suçlarda önemli bir rol oynamaktadır. Yaşlılarda 
cinayet sebebiyle tutuklama, kovuşturma ve 
hüküm giyme durumu -popülasyondaki sayılar 
da göz önüne alındığında- gençlere göre anlamlı 
bir biçimde daha düşüktür. Çoğu araştırmacı 
yaşlıların suça katılma oranlarındaki artışın yaş 
demografisindeki değişimler sebebiyle ortaya 
çıktığını düşünmektedir (Newman & Newman, 
1982).

Son olarak; Karaca (2008) aktardığı vaka 
çalışmasında fiziksel ve bilişsel olarak sağlık 
sorunları yaşayan 76 yaşındaki bir yaşlının başka 
bir yaşlı tarafından öldürülmesini anlatmakta ve 
yaşlı  bakımevlerinin güvenlik sorunu ile ilgili 
değerlendirmeler yapmaktadır.

Konu ile ilgili varolan sınırlı literatür göz önüne 
alındığında bu çalışmanın amacı; yaşlıların kurban 
veya katil oldukları cinayetlere ilişkin betimsel 
bulgular ortaya koymak olarak belirlenmiştir.  
Bu çalışmanın, yaşlı bireylerin adli sistemdeki 
durumlarına ilişkin sınırlı olan literatüre konunun 
yeniliği/güncelliği itibari ile katkısı olabileceği 
ve yeni araştırma alanları için fikir verebileceği 

düşünülmektedir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırmada  beş (5) yıllık bir süre içinde 
Türkiye’de yaşlıların katil/cinayet şüphelisi 
veya kurban oldukları olaylara ilişkin sosyo-
demografik ve suçlara özgü bilgileri ortaya 
koymak amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında 
29 Haziran 2015 - 2 Temmuz 2015 tarihleri 
arasında internet üzerinden özel bir arama 
motoru kullanılarak “yaşlı, cinayet” kelimeleri 
anahtar kelimeler olarak kullanılmış olup, Türkçe 
yazılmış sayfalar ve 1 Ocak 2010 - 1 Haziran 2015 
yılları arası filtrelenerek tarama yapılmıştır. Yapılan 
tarama-da birinci derece akrabaların kurban ya da 
katil olması durumunda veriler değerlendirmeye 
alınmamıştır. Değerlendirmede kurbanlara ve  
katil/cinayet şüphelilerine ilişkin sosyo-demog-
rafik bilgiler (yaş, cinsiyet, medeni durum) olaya 
ilişkin bilgiler, cinayet aleti, kurban-katil/cinayet 
şüphelisinin yakınlıklarına ilişkin bilgiler, olayın 
işlendiği yer, mevsim gibi bilgiler derlenmiştir. 
Yapılan bu araştırmada SPSS 22 paket programı 
kullanılarak veriler analiz edilmiş ve yaşlıların 
kurban veya katil oldukları olaylara ilişkin 
betimsel analiz sonuçları ortaya konulmuştur. 
Tarama sonucunda 47 olaya rastlanılmış olmakla 
birlikte tek bir cinayetten birden fazla katil/
cinayet şüphelisi veya kurban olmasından ötürü 
örneklemin  kişi bazında sayısı 55 olarak ele 
alınmıştır.

Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de yaşlıların 
katil/cinayet şüphelisi veya kurban oldukları 
olaylara ilişkin sosyo-demografik ve suçlara özgü 
betimsel bulgulara yer verilecektir. 

Tablo 1: Örneklem Grubunda Yer Alan Kurbanın 
Cinsiyetine İlişkin Bilgiler

Kurbanın Cinsiyeti N %
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Kadın 33 60,0

Erkek 21 38,2

Bilinmiyor 1 1,8

Toplam 55 100

Tablo 1’de görüldüğü gibi örneklem grubunda 
yer alan kurbanların cinsiyetlerine bakıldığında 
33 kadın (%60,0), 21 erkek (% 38,2) kurban olduğu 
ve 1 (%1,8) kurbanın da cinsiyetinin bilinmediği 
anlaşılmaktadır.

Tablo 2: Örneklem Grubunda Yer Alan Kurbanın 
Medeni Durumuna ve Kiminle Birlikte Yaşadığına 
İlişkin Bilgiler

Kurbanın Medeni Durumu ve Kiminle 
Yaşadığı

N %

Evli 17 30,9

Bekar 1 1,8

Yalnız Yaşıyor, Medeni Durumu Bilinmiyor 9 16,4

Dul 2 3,6

Medeni Durumu ve Kiminle Birlikte Yaşadığı 
Bilinmiyor

26 47,3

Toplam 55 100,0

Tablo 2’de görüldüğü gibi örneklem grubunda 
yer alan kurbanlardan 17’si evli (%30,9), 1 tanesi 
bekar (%1,8), 9 tanesi yalnız yaşamakta ve medeni 
durumu bilinmemektedir (%16,4), 2 tanesi dul 
(%3,6) ve 26 tanesinin de medeni durumu veya 
kiminle yaşadığına ilişkin bilgi yer almamaktadır.

Tablo 3: Örneklem Grubunda Yer Alan 
Kurbanların Yaş Ortalamasına ilişkin Bilgiler

N Ortalama ss.
Kurbanın Yaşı 53 71,528 11,444

Tablo 3’de görüldüğü gibi örneklem grubunda 
yer alan 53 kurbanın yaş ortalamasının 71, 528 
± 11,444 olduğu görülmektedir. Kurbanlardan 2 
kişinin yaşı bilinmemektedir.

Tablo 4: Örneklem Grubunda Yer Alan 
Kurbanların Öldürülme/Katillerin-Cinayet 
Şüphelilerinin Cinayetleri İşleme Sebeplerine 
İlişkin Bilgiler

Cinayet Sebebi N %
Maddi Sebepler 23 41,8

Aşk Cinayeti 2 3,6

Tartışma 3 5,5

Tecavüz Niyetinin Gerçekleşememesi 1 1,8

Psikolojik Problemler 1 1,8

Bilinmiyor 25 45,5

Toplam 55 100,0

Tablo 4’de görüldüğü gibi kurbanların 
öldürülme, katillerin cinayeti işleme sebeplerine 
bakıldığında; 23 kişinin maddi sebepler (%41,8), 2 
kişinin aşk cinayeti (%3,6), 3 kişinin katil ile tartışma 
(%5,5), 1 kişinin  katil tarafından tecavüz niyetinin 
gerçekleşmemesi (%1,8), 1 kişinin de katilin  
psikolojik problemleri sebebiyle öldürüldüğü ve 
25 kişinin de öldürülme sebebinin bilinmediği (% 
45,5) görülmektedir.

Tablo 5: Örneklem Grubunda Yer Alan 
Kurbanların Öldürülme Yöntemine İlişkin Bilgiler

Kurbanların Öldürülme Yöntemi N %
Bıçaklama 16 29,1

Kiralık Katil ile 2 3,6

Boğazı Kesilerek 7 12,7

İşkence Edilerek 3 5,5

Yakılarak 2 3,6

Kafasına Cisim ile Vurularak 6 10,9

Fakında Olunmadan/ İstemeden 1 1,8

Ateşli Silahla 8 14,5

Bir Cisimle Boğularak 4 7,3

Zehirlenerek 1 1,8

Boynu Kırılarak 1 1,8

Balta ile Parçalanarak 1 1,8

Şişlenerek 1 1,8

Bilinmiyor 2 3,6

Toplam 55 100,0

Tablo 5’de kurbanların öldürülme yöntemine 
ilişkin bilgilere bakıldığında; 16 kurbanın 
bıçaklama yoluyla (%29,1), 2 kurbanın kiralık katil 
tutma yoluyla (%3,6), 7 kurbanın boğazı kesilerek 
(12,7), 3 kurbana işkence edilerek (%5,5), 2 
kurban yakılarak (% 3,6), 6 kurbanın kafasına 
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cisim ile vurularak (%10,9), 1 kurbanın farkında 
olunmadan, istenmeden (%1,8), 8 kurbanın silahla 
(%14,5), 4 kurbanın bir cisimle boğularak (% 7,3), 
1 kurbanın zehirlenerek (% 1,8), 1 kurbanın boynu 
kırılarak (% 1,8), 1 kurbanın balta ile parçalanarak 
(% 1,8), 1 kurbanın şişlenerek (% 1,8) öldürüldüğü 
görülmektedir ve 2 kurbanın da öldürülme 
yöntemine ilişkin bilgi bulunmamaktadır (%3,6).

Tablo 6: Örneklem Grubunda Yer Alan Katillerin/
Cinayet Şüphelilerinin Cinsiyetine İlişkin Bilgiler

Katillerin/Cinayet Şüphelilerinin Cinsiyeti N %

Kadın 6 10,9

Erkek 27 49,1

Bilinmiyor 22 40,0

Toplam 55 100

Tablo 6’da görüldüğü gibi örneklem grubunda 
yer alan katillerin/cinayet şüphelilerinin 
cinsiyetlerine bakıldığında; 6’sının kadın 
(%10,9), 27’sinin erkek (%49, 1) olduğu ve 22 
(%40,0)  katilin/cinayet şüphelisinin cinsiyetinin 
bilinmediği anlaşılmaktadır.

Tablo 7: Örneklem Grubunda Yer Alan Katillerin/
Cinayet Şüphelilerinin Yaş Ortalamasına İlişkin 
Bilgiler

N Ortalama ss.
Katil lerin/Cinayet 
Şüphelilerinin Yaşı

30 31,600 16,510

Tablo 7’de görüldüğü gibi örneklem grubunda 
yer alan ve yaşları bilinen 30 katilin/cinayet 
şüphelisinin yaş ortalamasının 31,600 ± 16,510 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 8: Örneklem Grubunda Yer Alan Katillerin/
Cinayet Şüphelilerinin Adli Sicil Kaydına İlişkin 
Bilgiler

Katillerin/Cinayet Şüphelilerinin Adli 
Sicil Kaydı

N %

Sabıkalı 2 3,6

Bilinmiyor 53 96,4

Toplam 55 100,0

Tablo 8’de görüldüğü gibi örneklem grubunda 
yer alan katillerin/cinayet şüphelilerinin adli sicil 
kayıtlarına ilişkin 2 kişinin sabıkalı olduğu (%3,6), 
53 kişinin de adli sicil kaydına ilişkin bilgisinin 
bulunmadığı (%96,4) görülmektedir.

Tablo 9: Örneklem Grubunda Yer Alan 
Kurbanların ve  Katillerin/Cinayet Şüphelilerinin 
Yakınlık-Tanışıklık Düzeyine İlişkin Bilgiler

Kurbanların ve  Katillerin/Cinayet 
Şüphelilerinin 
Yakınlık-Tanışıklık Düzeyi

N %

Komşu 3 5,5

Arkadaş 1 1,8

Kiracı 1 1,8

Eski Tanıdık 3 5,5

Çalışan 1 1,8

Evlatlık 1 1,8

Tanımıyor 45 81,8

Toplam 55 100,0

Tablo 9’da görüldüğü gibi  örneklem grubunda 
yer alan kurbanların ve katillerin/cinayet 
şüphelilerinin yakınlık-tanışıklık düzeylerine 
bakıldığında 3 kurbanın komşusu tarafından (% 
5,5), 1 kişinin arkadaşı tarafından (% 1,8), 1 kişinin 
kiracısı tarafından (% 1,8), 3 kişinin eski tanıdığı 
tarafından (%5,5), 1 kişinin çalışanı tarafından 
(%1,8), 1 kişinin evlatlığı tarafından (%1,8) 
öldürüldüğü ve 45 kişinin tanımadığı kişiler 
tarafından (%81,8) öldürüldüğü görülmektedir.

Tablo 10: Örneklem Grubunda Yer Alan 
Cinayetlerin İşlendikleri Mevsimlere İlişkin 
Bilgiler

Cinayetin İşlendiği Mevsim N %
İlkbahar 16 29,1

Yaz 14 25,5

Sonbahar 11 20,0

Kış 14 25,5

Toplam 55 100,0

Tablo 10’a bakıldığında cinayetlerin 16 tanesinin 
(%29,1) ilkbahar mevsiminde, 14 tanesinin 
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(%25,5) yaz mevsiminde, 11 tanesinin sonbahar 
mevsiminde (%20,0) ve 14 tanesinin de kış 
mevsiminde (% 25,5) işlendiği görülmektedir.

Tablo 11: Örneklem Grubunda Yer Alan 
Cinayetlerin Yaşandığı İllere İlişkin Bilgiler

Cinayetlerin Yaşandığı İller N %
Elazığ 3 5,5

Aksaray 3 5,5

Kahramanmaraş 5 9,1

Gaziantep 1 1,8

Rize 1 1,8

Aydın 1 1,8

Ankara 1 1,8

Eskişehir 4 7,3

Balıkesir 2 3,6

Tekirdağ 1 1,8

Bursa 4 7,3

Düzce 1 1,8

Adana 2 3,6

Karabük 1 1,8

İzmir 4 7,3

Edirne 1 1,8

İstanbul 6 10,9

Sinop 1 1,8

Konya 2 3,6

Antalya 1 1,8

Çorum 1 1,8

Kütahya 1 1,8

Tokat 1 1,8

Bilecik 1 1,8

Ordu 1 1,8

Bitlis 1 1,8

Yozgat 2 3,6

Sakarya 1 1,8

Denizli 1 1,8

Toplam 55 100,0

Tablo 11’de görüldüğü gibi Gaziantep, Rize, 
Aydın, Ankara, Tekirdağ, Düzce, Karabük, 
Edirne, Sinop, Antalya, Çorum, Kütahya, Tokat, 
Bilecik, Ordu, Bitlis, Sakarya ve Denizli illerinde 
1’er cinayetin işlendiği (her bir il için % 1,8), 
Balıkesir, Adana, Konya ve Yozgat illerinde 2’şer 

cinayetin işlendiği (her bir il için % 3,6),  Elazığ 
ve Aksaray illerinde 3’er cinayetin işlendiği 
(her bir il için % 5,5), Eskişehir, İzmir ve Bursa 
illerinde 4’er cinayetin işlendiği (her bir il için % 
7,3) Kahramanmaraş’ta 5 cinayetin işlendiği (% 
9,1) ve İstanbul’da 6 cinayetin  işlendiği (% 10,9) 
görülmektedir.

Tablo 12:  Örneklem Grubunda Yer Alan 
Cinayetlerin Adli Süreçlerine İlişkin Bilgiler

Cinayetlerin Adli Süreçleri N %
Katil veya Cinayet Şüphelisi Tutuklu/Hü-
kümlü

21 38,2

Katil veya Cinayet Şüphelisi Soruşturma 
Sürecinde

32 58,2

Bilinmiyor 2 3,6

Toplam 55 100,0

Tablo 12’de görüldüğü gibi cinayetlerin adli 
süreçlerine ilişkin 21 cinayetin katil veya cina-
yet şüphelisinin tutuklu ya da hükümlü olduğu 
(%38,2), 32 cinayetin katil veya cinayet şüphelisinin 
soruşturmasının devam ettiği (%58,2) ve 2 cina-
yetin adli sürecine ilişkin de bilginin yer almadığı 
(% 3,6) görülmektedir.

Sonuç

Yaşlılık dönemi fiziksel ve duygusal fonksiyonlarda 
doğal olarak ortaya çıkan değişimlerden  dolayı 
farklı alanlarda sorunların ve mağduriyetlerin 
artış gösterdiği bir dönem olabilmektedir. Bu 
sorunlardan biri de yaşlı bireyin adli sistemin 
öznesi haline gelmesidir. Bu kapsamda yaşlılar 
başta istismar ve ihmal  konusu  olmak üzere adli 
sistemde mağdur, kurban ya da şüpheli/sanık 
konumuna düşebilmektedirler. 

Örneklem grubunda yer alan yaşlı kurbanların 
cinsiyetlerine bakıldığında; 33 kadın, 21 erkek 
olduğu ve 1 kurbanın da cinsiyetinin bilinmediği 
anlaşılmaktadır. Bu bulgu, Krienert ve Walsh 
(2010)’ın erkeklerin daha çok kurban olduklarına 
ilişkin bulgularıyla çelişmektedir. Medeni 
durumu bilinen kurbanlardan 12 kişinin bekar/
dul/yalnız yaşayan kişiler oldukları bilinmekte ve 
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Sokullu-Akıncı’ya göre bekar/dul olan kadınların 
cinayet dışı farklı suç mağduru olma riskleri 
daha yüksek olabilmektedir (Sokullu-Akıncı, 
2008).  53 kurbanın yaş ortalamasının 71,52, 
yaşları bilinen 30 katilin/cinayet şüphelisinin 
yaş ortalamasının 31,60 olduğu görülmektedir. 
Krienert ve Walsh (2010); yaşlı erkek katillerinin 
45 yaşın altında, kadın  katillerinin 45 yaşın 
üstünde olduğunu saptamışlardır.  Öldürülme 
sebepleri ve öldürülme şekilleri/araçları ele 
alındığında; kurbanların öldürülme/katillerin 
cinayeti işleme sebeplerinin; maddi sebepler, aşk 
cinayeti, katil ile tartışma, katil tarafından tecavüz 
niyetinin gerçekleşmemesi, katilin  psikolojik 
probleminin bulunması ve kurbanların öldürülme 
yöntemlerinin de; bıçaklama, kiralık katil tutma 
yoluyla, boğazı kesilerek, işkence edilerek, 
yakılarak,  kafasına cisim ile vurularak kaza ile, 
silahla, boğularak, zehirleyerek, boynu kırılarak, 
kurbanın balta ile parçalanması ve  kurbanının 
şişlenmesi şeklinde olduğu görülmektedir. 

Öldüren ve öldürülen arasındaki ilişki ele 
alındığında çoğunluğun tanışıklığının olmadığı, 
yabancı kişiler tarafından öldürüldüğü 
görülmüştür.  

Genel olarak öldürme yöntemleri ve sebeplerine 
bakıldığında Bachman (1994) ve Akar ve ark. 
(2014)’ın bulguları ile benzerlikler olduğu 
görülmektedir. Cinayetlerin mevsimlere göre 
sıklığı incelendiğinde; 16 tanesinin ilkbahar 
mevsiminde, 14 tanesinin yaz mevsiminde, 11 
tanesinin sonbahar mevsiminde ve 14 tanesinin 
de kış mevsiminde işlendiği görülmektedir. Bu 
bulguda yer alan cinayetlerin en çok ilkbahar 
mevsiminde işlenmiş olması, Bayraktar ( 2016 
)’ın yapmış olduğu boşanma katliamları ile ilgili 
tarama çalışması ile tutarlıdır. Sonuç olarak özel 
ve kırılgan bir grup olan yaşlılık konusunun 
adli bilimler kapsamındaki konularda daha 
fazla araştırılması gerekliliğinin görüldüğüne 
inanılmaktadır.
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1),1-30.

Yazarın Notu
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Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı 
Kongresinde Sözel bildiri olarak sunulmuş ve 
özeti kitapçıkta yer almıştır.
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Özet
Çalışmada yaş ayrımcılığı kapsamında her yaştan insanın takip ettiği mizah dergilerinde yaşlıların temsili üzerine odaklanılmıştır. 
Dolayısıyla çalışmanın amacı egemen ideoloji ekseninde yaşlılarla ilgili hegemonik söylemin mizah yoluyla yeniden üretimini 
ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmanın örneklemi olarak kamuoyunda belli bir dağıtım ve erişim alanına sahip mizah 
dergilerinden Penguen ve Uykusuz dergileri seçilmiş, bu dergilerin satış rakamlarının en fazla olduğu 2015 (Demir, 2016, 9) 
yılında yaşlılarla ilgili çıkan karikatürlerden 8’i semptomatik olarak belirlenerek incelenmiştir. Karikatürler, Roland Barthes’ın 
göstergebilim yöntemine uygun olarak düz anlam, yan anlam ve mit bağlamında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda medyada 
ötekiler için alternatif bir alan olarak görülen mizah dergilerinde yaşlılara yönelik yaş ayrımcılığının olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Yaş Ayrımcılığı • Mizah • Karikatür • Medya

The Reproduction of Ageism in Humor Magazines

Abstract
This study focuses on the representation of older adults from the perspective of ageism in humor magazines read by people 
of all ages. In this regard, the aim of this study is to assert the reproduction of the hegemonic discourse about older adults 
determined by the dominant ideology through humor. Penguen and Uykusuz, among the most widely distributed and highly 
accessed humor magazines in Turkey, were chosen as the sample of the study. Eight of the humor magazine issues, including 
images of older adults in the year 2015 when sales figures for these humor magazines peaked (Demir, 2016, 9), were analyzed. 
These cartoons were examined in terms of the connotation, denotation and myth categorizations of the semiotic analysis as 
proposed by Roland Barthes. It has been revealed that ageism exists in these humor magazines, and may be regarded as an 
alternative platform to realize “otherness” in the media. 

Keywords:
Ageism • Humor • Cartoons • Media
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Arkaplan

Yaş ayrımcılığı, diğer ayrımcılık (etnik, 
cinsel, dini, biyolojik vb.) türleri arasında 
değerlendirilmektedir. Gündelik yaşam pratikleri 
içerisinde sürekli bir biçimde yaşa dayalı 
ayrımcılığın üretildiği düşünüldüğünde, çoğu 
kişinin farkında bile olmadan yaptığı bir tür olarak 
görülebilir. Özellikle yaşlılara karşı olan bakış açısı 
günümüz toplumsal, ekonomik, sosyal ve siyasal 
koşullar içerisinde o denli meşrulaştırılmıştır ki 
kimse ayrımcılık yaptığının bilinciyle davranışlarını 
belirlemez.

Yaşlılara karşı zihnimizde oluşan belirli kalıplar, 
doğal süreç içerisinde meşrulatırılarak 
oluşturulmuştur. Bu kalıplar, egemen sistem 
tarafından üretilen politikaların yansıması 
olarak medya metinleri aracılığıyla kimi zaman 
izlediğimiz bir film ile kimi zaman okuduğumuz 
gazetede, mizah dergileri ile zihnimize nüfus 
etmekte ve nesilden nesile aktarılmaktadır. 

Bu çalışmada mizah dergilerinde yaşlıların 
temsiline odaklanılarak yaş ayrımcılığının 
nasıl üretildiği analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Mizah dergileri genellikle alternatif bir medya 
olarak muhalefet eden, direniş alanı olarak 
görülmektedir. Ancak söz konusu yaşlılar 
olduğunda egemen yapının kurallarına karşı 
olan bu alanda bile yaş ayrımcılığının yapıldığı 
görülmektedir.

Bu nedenle çalışmanın birinci bölümünde 
yaş ayrımcılığı kuramsal bakış açısıyla ele 
alınıp ayrımcılığın üretiminde medyanın rolü 
açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde ise 
çalışmanın göstergebilim ile çözümlendiği 
belirtilmiştir. Roland Barthes’ın anlamdırma 
düzeyleri olarak ele aldığı düz anlam, yan 
anlam ve mit bağlamında belirlenen karikatürler 
incelenmiştir. Analiz sonucunda mizah 
dergilerinde yaşlıların ‘hasta, sağlıksız, eski, 
dindar, gençlere özenen, çirkin, yoksul vb.’ 
mitlere dayanılarak gösterildiği ortaya çıkmıştır. 

Yaş Ayrımcılığı 

Yaşlılık, insan hayatının kaçınılmaz ve doğal 
bir sonucudur, denilebilir. Bireyler bu süreci, 
kalıtımsal özelliklerine ya da bulundukları 
sosyo-kültürel koşullara bağlı olarak farklı 
yaşayabilmektedirler. Bu bağlamda yaşlılık, 
biyolojik (vücutta meydana gelen değişikliklere 
bağlı), duygusal (yaşam görüşü ve yaşam şekline 
bağlı) ve fonksiyonel (farklı toplumlarda aynı 
yaştaki kişilerin karşılaştırılmasına bağlı olarak 
yaşlanma) olarak sınıflandırılmaktadır (T.C. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012, s.2). Dünya 
Sağlık Örgütü yaşlılığı yaşa dayalı olarak; 45-59 
yaş arası orta yaş, 60-74 yaş arası yaşlılık, 75-
89 yaş arası ileri yaşlılık, 90 ve üstü ise ihtiyarlık 
olarak kategorilendirmiştir (T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 2012, s.2).

Yaşlılık konu edildiğinde en fazla değinilen 
konunun biyolojik yaşlılık olduğu söylenebilir 
(Aközer, Nuhrat & Say, 2011, s.119). Dünya 
Sağlık Örgütü’nün yaptığı sınıflandırmanın da 
biyolojik yaşa bağlı olduğu görülmektedir. Sosyal 
yaşlanma ise üzerine çok fazla düşünülmeyen 
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa 
sosyal yaşlanma ile toplumun yaşlılara karşı 
‘bakış açısı’nın, yaşlılıkla birlikte yaşanan ‘rol 
kayıpları’nın, ‘kaygı-stres’in yaşlanmayı etkileyen 
faktörler arasında yer aldığı belirtilmektedir 
(Aközer vd., 2011, s.120). Buradan hareketle 
yaş ayrımcılığı konusu önem kazanmıştır ki bu 
(ageism) kavram tartışılarak akademik alanda 
araştırma konusu olmaya başlamıştır. 

Literatürde yaş ayrımcılığı (ageism), yaşlarından 
dolayı insanların sosyal ilişkilerinde (iş yaşamında, 
gündelik hayatlarında vb.) ayrımcılığa uğramaları 
olarak açıklanmaktadır (Çayır, 2012, s.164). Bu 
kavram ilk kez 1968 yılında Robert Butler tarafından 
gündeme getirilerek yaş nedeniyle insanların 
olumsuz tutum, inanç ya da eylemlere maruz 
kalması olarak tanımlanmıştır (Fahr, 2004, s.16). 
Benzer bir biçimde Woolf da yaş ayrımcılığının 
–izm olarak yaşlı erişkinlere karşı olan önyargıyı 
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temsil ettiğini belirtmiştir (Webster University, 
Ageism and Introduction). Buradan hareketle 
yaşlılığın biyolojik sınıflandırılmasının yanı sıra 
sosyolojik olarak ele alınmasının da önemli ve 
gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlamda 
Macionis (2013), yaşlılığın sadece fiziksel ve zihin 
yapısı ile ilgili olmadığını, yaşlanmanın kültürel 
bir süreç içinde hatta ırk, cinsiyet, sınıf gibi sosyal 
tabakalaşmanın bir boyutu olarak algılanmasının 
altını çizmektedir. Yani yaşlılık, toplumsal ve 
kültürel bir sorun olarak ele alınmalıdır (akt., 
Dağdelen, 2017, s.288). Benzer bir biçimde Çayır 
(2012), yaşlılığın ‘kültürel bir kurgu’ olduğuna 
dikkat çekerek insanların erken yaşta da 
günümüz koşullarında yaşlı sayılabildiklerine ve 
bu nedenle ayrımcılığa uğrayabildiklerine dikkat 
çekmektedir (Çayır, 2012, s. 169).

Kültürel olarak bakıldığında yaş ayrımcılığının 
modernizm teorisiyle ilişkilendirilerek modern 
toplumlarda ortaya çıktığı vurgulanmaktadır. 
Özkul ve Kalaycı (2015), Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının 2011 yılındaki hazırladıkları raporu 
referans alarak yaşlılığın  sembolik bir hale 
geldiğini şu sözleriyle açıklamaktadırlar: 

“Geleneksel toplumlardan modern toplumlara 
geçişte yaşanan sanayileşmenin, kentleşmenin, 
göçün, iş olanaklarının artmasının, farklı mesleki 
özelliklerin ortaya çıkmasının, kitle iletişim 
araçlarının yaygın kullanılmasının, örf, adet ve 
geleneklerde, kültürel ve demografik yapıda, 
ekonomik ve eğitim sisteminde meydana gelen 
değişimlerin aile yapısı üzerine yaptığı etki, 
toplumsal değişim sürecinin niteliğini ve niceliğini 
ortaya koymaktadır. Yaşlı, modern toplumda, 
geleneksel toplumdaki aileyi temsil etme 
gücünü, dolayısıyla aile ilişkilerini yönlendirme 
inisiyatifini kaybetmiştir. Bu değişimler, modern 
toplumlarda yaşlılık statüsünü sembolik bir 
öneme indirgemiştir” (s.262-265).

Benzer biçimde Helman (2005), bu geçiş 
döneminde yaşam tarzının değişmesi, kentleşme, 
teknolojinin insan yaşamında öneminin artması ile 

bireyselleşmenin ön plana çıktığını vurgulayarak 
yaşlılardan beklenilen rollerin azaldığına, bunun 
sonucunda da yaşlıların saygınlıklarını yitirmeye 
başladıklarına işaret etmiştir (akt., Özkul & Kalaycı, 
2015, s. 262). Bu bağlamda geleneksel toplumda 
deneyimi önemsenen yaşlılara atfedilen anlam 
ve rollerin, modern toplumlarda değişmeye 
başladığı görülmüştür (Dağdelen, 2017, s.284). 
Bu değer düşüşü ise modernleşmenin sebep 
olduğu faktörlerle ilişkilendirilmiştir: 

• “Azalan doğum ve ölüm oranları nüfustaki 
yaşlı oranının artmasına neden olmuştur. 

• Artan teknoloji ve otomasyon kullanımı 
yaşlı çalışana talebi azaltmıştır. 

• Hızla değişen teknoloji ve yeni meslekler/
iş alanları yaşlıların mesleki yeteneklerini ‘eski’ 
kılmıştır.

• Artan emeklilik oranları yaşlıların aldıkları 
maaşları ve sahip oldukları sosyal statüyü 
azaltmıştır.

• Çocuk odaklı eğitim ve hızlı sosyal değişim, 
eskiden yaşlıların prestijinin temelini oluşturan 
bilginin çoğunu ‘eski’ haline getirmiştir. 

• Şehirleşme, yaşlıların kırsal alanlarda 
veya kentin bozulan alanlarında kalmalarına; 
statü ve prestijlerinin daha da azalmasına neden 
olmuştur.” (Palmore,1990, s.68-69).

Palmore’a (1990, s.31) göre yaş ayrımcılığı, ilk 
olarak devlet kurumları tarafından yapılmaya 
başlanmıştır.  İstihdam alanında, sağlık 
hizmetlerinde hatta aile içerisinde bile yaşlılara 
yönelik ayrımcılık ortaya çıkmıştır. Meyers (1998), 
emek piyasasında gençlerin istenmesinin, 
yaşlı insanların emekliye ayrılmalarının talep 
edilmesinin, hastanelerde yaşlarından dolayı 
hastalıkların onların doğal bir parçası olarak 
görülmesinin vb. durumların ayrımcılığı yaratan 
unsurlar olduğunu vurgulamıştır (Fahr, 2004, 
s.18). Bu unsurların ise yaşlılarda ‘yoksullaşmaya, 
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özgüven eksikliğine, bağımlı yaşamalarına, 
yaşlılığa hazırlanamamalarına, sosyal 
yoksunluklarının olmasına, arkadaş ve aile kaybına 
uğramalarına’ neden olduğu ileri sürülmüştür 
(Dönümcü, 2007). Benzer bir biçimde Çayır (2012, 
s.167-169) da yaş ayrımcılığı ile yaşlıların ‘bağımlı 
ve bakıma muhtaç olarak algılama, muhatap 
almama, sosyal hayattan dışlama, suistimal 
etme’ gibi davranışlara maruz kaldığını belirterek 
yaşlıların diğer ayrımcılık türlerinde olduğu gibi 
kendileri hakkındaki önyargıları benimsediklerini 
ve kabullendiklerini belirtmiştir.

Tüm bu süreçler, yaş ayrımcılığının, sosyal 
öğrenme yoluyla kültürel değer olarak kuşaklar 
arasında aktarılmasına hizmet etmiş ve yaşlılığın 
sosyal bir soruna dönüşmesine yol açmıştır. Çünkü 
kuşaklar arasındaki çatışmanın azaltılacağı ya da 
dayanışmayı teşvik eden durumlar yaratılmamıştır 
(Vasil & Wass, 1993, s.72). Örneğin, yaşlanmayla 
ve yaşlılıkla ilgili negatif stereotipler genellikle 
yaşlıların ‘hasta, çirkin, akıl hastası, faydasız, 
yalnız, iktidarsız, yoksul ve depresyonda olan 
kişiler olduğu yönündedir (Palmore, 1990, s.20). 
Negatif kalıpların yanı sıra pozitif stereotipler ise 
yaşlıların ‘nazik, bilge, güvenilir, özgür ve mutlu 
olduklarına vurgu yapar (Palmore, 1990:46). 
Kart (1994), toplumda yaşlılarla ilgili klişeleşmiş 
stereotipleri şöyle belirtmiştir:

(a) yaşlılar bunamadan kaçamaz,

(b) yaşlıların çoğu yalnız ve ailelerinden ayrı, 

(c) yaşlıların çoğunluğu sağlıksız,

(d) yaşlılar, gençlerden daha fazla suç mağduru 
olma ihtimaline sahiptir,

(e) yoksulluk içinde yaşayan çoğunluk, 

(f) yaşlılar yaşlandıkça daha dindar hale gelir, 

(g) yaşlı işçiler daha az üretkendir ,

(h) emekli olan yaşlılar genellikle sağlıkta bir 
düşüş yaşarlar,

(i) çoğu yaşlı insanın cinsel ilişkiye ilgi veya 
kapasitesi yoktur, 

(j) yaşlıların çoğu bakımevlerinde yaşar (Fahr, 
2004, s.27).

Butler de neyin eski olduğunu kronolojik olarak 
zamanın belirleyeceği algısıyla eski olarak 
yaşlıların stereotipleştirildiğini söyler. Aynı 
zamanda bunamadan kaçamadıkları ve yaşlılığın 
dinginlik ve sukunetle eşitlendiğini belirtir (akt., 
Fahr, 2004, s.27). Bu bağlamda Arun (2016, 
s.32-44) yaşlıların ‘eski, çağ dışı, yeniye yabancı, 
ağırkanlı, ne denildiğini anlamayan, basitçe uzun 
yaşayan, sadece emeklilerden oluşan, ihtiyar, 
kocamış, geçkin homojen bir grubu oluşturduğu 
düşünülen kişiler’ olarak yansıtılamayacağını, 
‘yaşlı denildiğinde hastalığın ve ölümün dışında 
başka görüntülerin de zihnimizde canlanması’ 
gerektiğine dikkat çekmektedir. Yaş ayrımcılığını, 
Türkiye’de de yaşlılarla ilgili ‘toplumsal cinsiyet, 
eğitim, sosyal sınıf, sağlık’ alanlarında yeterince 
politika üretilememesinin sonucu olarak görür.

Yaş Ayrımcılığı ve Medya

Yaş ayrımcılığı ile ilgili stereotiplerin medya, dil ve 
mizah yoluyla kolayca aktarıldığı savunulmaktadır 
(Webster University, Ageism and Introduction). 
Medya, başkalarını anlayabilmemiz açısından 
insanlara görüntüler sunmakta ve bu görüntüler 
aracılığı ile başkaları hakkında fikir edinilmesine 
aracılık etmektedir. Edinilen bilgiler ise insanların 
zihinlerinde stereotiplerin güçlenmesine neden 
olmaktadır (akt., Harrison, Reynolds-Dobbs & 
Thomas, 2008, s.50). Dolayısıyla medya ulusal 
ve uluslararası alana dair hemen hemen her 
konuda insanları bilgilendirdiğinden bilgiye 
ulaşmanın en hızlı ve en kolay yolu olarak 
görülmekte, bu nedenle kültürel değerlerin 
yaratılmasında ve sürdürülmesinde de önemli bir 
rolü bulunmaktadır (Fahr, 2004, s.20). 

Medya, sembolik modelleme ile çocukların ve 
yetişkinlerin sosyal tutumlarını ve davranışlarını 
etkileyebilmektedir (Bandura, 1977, s.39). Bu 
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anlamda bireyin davranışlarında olumlu ya da 
olumsuz etki yaratabilen medya, ekonomik ve 
sosyal politikalar nedeniyle sorun haline gelen yaş 
ayrımcılığının oluşmasında önemli etkenlerden 
biri olarak görülmektedir (Yüksel Özmen, 2013, 
s.114). Benzer biçimde Bandura (1977, s.40), 
günlük yaşamda çevrelerindeki küçük bir kesimle 
temas halinde olmalarına bağlı olarak, insanların 
medyada gördükleri, duydukları, okudukları 
şeyler ile toplumsal gerçeklik algılamalarını 
oluşturduklarına dikkat çekmektedir (Yüksel 
Özmen, 2013, s.111).  

Bu durumun yaratılmasında yani gerçekliğin 
toplumsal inşasında ideolojinin önemli bir 
rolü bulunmaktadır. Çünkü ideoloji, simgeler 
ve anlamların etkileşimi ile oluşan dünyanın 
içinde var olur. Eleştirel çalışmalar bu bağlamda 
ideolojiyi merkeze alarak toplumsal iktidarın 
dilsel pratikler aracılığıyla nasıl oluştuğunu 
kavramaya çalışır. Ve iktidar ilişkilerinin dilin 
içinde kodlanıp dil aracılığıyla dolaşıma girdiğini 
ileri sürmektedir (Karaduman, 2009, s. 42; 44). 
Dilin ifadesi ise söylemdir. Dolayısıyla Van Dijk’a 
(2010, s.12) göre bu bağlamda iktidar bilişsel bir 
çerçeveye sahiptir ve iktidar insanların ‘nasıl ve 
ne düşünebilecekleri, bilgi kavramları, tutumları, 
düşünce ve ideolojileri üzerinde denetim kurarak’ 
onların zihinlerini ve eylemlerini kontrol ederek 
hakimiyet kurabilmektedir.

İdeoloji hem dilsel hem de göstergesel yapılardan 
yararlanarak gerçekliği kurar. Voloşinov (2001), 
insanların maddi gerçeklik üzerinden kendilerini 
ürettiğini ve yeniden ürettiğini ileri sürer. 
Göstergelerin maddi dünyayı ve gerçekliği 
anlatmaya çalıştığını, ancak kendine eklemlenen 
ideoloji ile dönüşüme uğrayarak kendini var 
ettiğini savunur. Bunun sonucunda göstergelerin 
artık yalnızca bir gerçekliğin parçası olmadığını 
başka bir gerçekliği yansıtacağının altını çizer. 
Dolayısıyla gösterge varsa ideolojinin olacağını, 
ideolojik herşeyin ise göstergesel değere sahip 
olacağını vurgular (Çoban, 2003, s.252-253). 
Dil bir anlamlandırma pratiği olarak görülür ve 

gerçekliğin dilin dışında oluşsa da dil aracılığıyla 
anlaşıldığı vurgulanır (Çoban, 2003, s.249; 251). 
Bu anlamda dilsel iletilerin egemen ideolojinin 
izlerini taşıdığı, ideolojik bir etkinin olmadığı 
bağımsız bir dilsel ve iletişim sürecinden söz 
edileyeceği ve ideolojinin rızanın üretilmesinde 
etkin bir araç konumuna geldiği söylenebilir 
(Çoban, 2003, s.254- 255). 

Medya ise rızanın üretilmesinde ve iktidarın 
hakimiyet kurabilmesi için bu sistemin bir parçası 
gibi işlev görmektedir ve sistemi ‘muhafaza 
etme ve sisteme meşruluk kazandırma rolünü’ 
oynamaktadır (Petkovic, 2010, s.173). Bu anlamda 
medya kültürel homojenlik içerisinde iktidarın 
belirlediği şeklin dışında kalan diğerlerini 
ötekileştirir (Gürkan Pazarcı, 2005, s.157). 
Sorunların toplumsal/kültürel, ekonomik ve politik 
nedenlerini sorgulamayan bir politika izleyerek 
üretim yapar (Cangöz, 2013, s.76). Çelenk (2010, 
s.222), medyadaki ayrımcılığın temsil düzeyinde 
olduğunu ileri sürerek medyanın, bazı kesimlerin 
dışlanmasına aracılık ettiği için ayrımcılığı 
ürettiğini söylemektedir. Çelenk’e (2010) göre 
medyanın ‘gerçeklikle’ ilişkisi ‘simgesel olarak 
onu yeniden üretmekle sınırlıdır’. Bu yeniden 
üretim sürecinde ise medya, dışlanan kesimleri 
yok sayarak ya da önyargıları stereotipleştirerek 
ayrımcılığı üretmekte ve sürdürmektedir (Çelenk, 
2010, s.223). Medyanın buradaki amacının ise 
iktidar sahiplerinin çıkarlarını korumak istemesi 
olarak değerlendiren Göregenli (2012, s.62), 
iktidar sahiplerinin mevcut konumlarının 
devamlılığı için ayrımcılığın bir ihtiyaç olduğunun 
altını çizmektedir. Dolayısıyla politik bir boyutu 
olan bu yeniden üretim süreci medya aracılığıyla 
işlemektedir. Göregenli (2012) ayrımcılığın 
asıl aktörleri iktidar sahipleri olsa da bunu 
yaygınlaştıranın ve meşrulaştıranın ayrımcılığa 
uğrayan mağdurlar olduğunu belirtmektedir. 
Mağdur, medyada değersizleştirildiğinden, 
hak taleplerinin de meşru olarak görülmesi 
güçleşmektedir. Ve bu değerlesizleştirme, 
mağdurların kendi içlerinde ayrımcı tutumlar ve 
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önyargılar sergilemesine neden olduğundan, 
ayrımcılığın yaygınlaşması söz konusu 
olmaktadır. Çünkü medya ve iktidar tarafından 
üretilen bu ayrımcılık mağdurlar tarafından da 
içselleştirilmektedir (Göregenli, 2012, s. 62).

Bu durumu yaşlılık açısından ele aldığımızda 
yaşlılığın medyada olumsuz bir şekilde sunulduğu 
görülmektedir (Çayır, 2012, s.167). Örneğin, 
yaşlı karakterler sıklıkla gri saçlı, gözlüklü, 
baston kullanan kişiler olarak tasvir edilmektedir 
(Vasil & Wass, 1993, s.77). Yapılan araştırmalar 
incelendiğinde JoEtta, Vernon, Williams, 
Phillips ve Wilson (1990)  ‘Media Stereotyping: 
A Comparison of the Way Elderly Women and 
Men Are Portrayed on Prime- Time Television’ 
adlı çalışmalarında yaşlı kadınların televizyon 
programlarında temsiline ilişkin 139 programı 
incelemiş, genel anlamda yaşlıların yetersiz ve 
olumsuz temsil edildiklerini ortaya koymuşlardır. 
Bu çalışmada aynı zamanda cinsiyete göre 
yaşlı kadınlara yaşlı erkeklerden daha az yer 
verildiği saptanmıştır. Latika Vasil ve Hannelore 
Wass (2006) ‘Media: A Literature Review And 
Implications For Educational Gerontologists’ 
makalesinde kitle iletişim araçlarındaki yaşlıların 
temsiline ilişkin 28 ampirik çalışmanın bulgularını 
değerlendirmiş, yaşlılara ABD nüfus oranı 
göz önünde bulundurulduğunda az temsil 
edildiği sonucuna varmıştır. Bununla birlikte 
yaşlıların olumsuz görüntülerle, basmakalıp 
terimlerle marjinalize edildiği, önemli rollerde ve 
pozisyonlarda yeterince yaşlılara yer verilmediğini 
belirtmiştir. Maya Khemlani David ve Ponmalar 
N. Alagappar (2013) ‘Representation Of The 
Elderly In A Malaysian English Daily’ çalışmasında 
2007’den 2011’e kadar olan süreçte English Daily 
gazetesindeki yaşlılarla ilgili 326 habere içerik 
analizi uygulamış, yaşlıların sağlıksız ve yardıma 
muhtaç kişiler olarak haberlerde temsil edildiği 
sonucuna ulaşmıştır. 

Ülkemizde konuyla ilişkin araştırmalar 
incelendiğinde de benzer sonuçların ortaya 
çıktığı söylenebilir. Demez (2012), ‘Gençlik İdeali: 

Anti Aging Uygulamaları ve Değişen Yaşlılık 
Algılarının Medyada Temsili’ konulu çalışmasında 
Hürriyet Gazetesi’nde 1997-2011 arasında 
yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili 205 haberi incelemiş, 
analiz sonucunda yaşlılığın istenmeyen bir durum 
olduğu üzerine yoğunlaşarak haberlerde ‘yaşlılığı 
engelleme, yok sayma, en azından erteleme 
yollarının ipuçlarını veren yorumların’ yer aldığı, 
bununla birlikte ‘yaşlılığın doğal bir yaşam süreci 
olduğu bilgisinin yerine gençliğin yüceltildiği’ 
çıkarımında bulunmuştur. Yüksel Özmen  (2013) 
ise ‘Türk Kültüründe Yaşlının Yeri ve Medyayla 
Yaşlılığın Değişen Konumu’ makalesinde 
medyada yaşlıların sunumunu ‘fiziksel ve ruhsal 
açıdan zayıf ve sağlıkları bozuk şekilde’, ‘konum 
olarak ve aktivite olarak stereotipleştirilmiş’, 
‘fiziksel olarak çekiciliğini yitirmiş’, ‘karakter 
özelliklerinin resmedilişi olumsuzluk taşımaktadır’ 
şeklinde dört başlık altında toplamıştır. Ve sonuç 
olarak yaşlıların iki şekilde temsilinin ön plana 
çıktığını söylemiştir. Özmen (2013) kültürel 
anlamda yaşlıların, ‘hürmet edilen ve kıymetli 
kişiler’ olarak haberlerde sunulduğunu belirtirken 
aynı zamanda ‘toplumsal atık’ gibi haberlere 
konu olduklarına dikkat çekerek yaşlılara yönelik 
kalıpsal yargıların yeniden üretildiğini ileri 
sürmüştür. Kuruoğlu ve Salman (2017), ‘Medyada 
Yaşlılık ve Türk Sinemasında Yaşlılık Temsili’ adlı 
araştırmalarında 1950 yılından itibaren gösterime 
girmiş olan Türk filmlerinde, yaşlı temsillerinin nasıl 
biçimlendiğini ortaya koymuşlar, çalışmalarında 
yaşlıların genellikle sağlıksız olarak temsil 
edildikleri ve yaşlıların sosyoekonomik gelişmişlik 
açısından sunumlarının farklılık gösterdiğini 
belirtmişlerdir. Maddi durumu iyi olanların farklı 
hobiler edinebildikleri, yoksul olanların ise 
çalışmak zorunda kaldıkları şeklinde temsillerin 
olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca yaşlıların 
toplum tarafından dışlanmamaları için kendi alt 
kültürlerini oluşturduklarına dair temsillerinin 
olduğu sonucuna da ulaşmışlardır. Tuncal vd. 
(2017) ‘Yaşlılara Bakış Açısının Karikatürlerdeki 
İzdüşümü Konusunda Uzman Görüşleri’ adlı 
çalışmada da yaşlılığın karikatürlerde nasıl ele 
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alındığına ilişkin uzman görüşleri incelenmiştir. 
Çalışmada 2012-2013 yılları arasında iki karikatür 
dergisinde yaşlılıkla ilgili olan karikatürlere 
ilişkin anket formu düzenlenmiş, formlar dört 
değerlendirici tarafından doldurulmuştur. 
Araştırma sonucunda karikatürlerin %70,6’sında 
‘bunama (%25.3), teknolojik gelişmelere uyum 
sağlayamama (%12,1), rijidite-esnek olmama 
ve yeniliğe açık olmama (%11) ile ölüm kaygısı 
(%9,9)’ gibi yaşlıların olumsuz yönleriyle temsil 
edildiği gözlenmiştir.

Amaç

Çalışmada yaşlıların medyada nasıl temsil 
edildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Bu bağlamda mizah dergilerinde yaşlıların 
temsili üzerine odaklanılmıştır. Çünkü mizah 
dergileri içerik açısından ‘politik ve apolitik’ 
mizahi unsurlara yer vermekte, ‘siyaset, cinsellik, 
aile ve okul gibi toplumsal kurumlar, gündelik 
yaşam vb. konular’ı eleştirel bakış açısıyla ele 
almaktadır (Tellan, 2015, s.2). Mizah dergileri, 
iktidara yönelik muhalefet edebilen, bir direniş 
alanı ve ötekilerin seslerinin yer alabildiği bir 
alternatif medya olarak tanımlansa da (Tellan, 
2015, s.4) karikatürlerde olayların, insanların, 
duygu ve düşüncelerin doğal olanla ters düşen 
yanlarını abartılı çizimlerle aktararak (aktaran 
Tuncal vd., 2017, s.45) sosyal algının oluşmasına 
katkıda bulunmaktadır (Tuncal vd., 2017, s.45). 
Dolayısıyla yaş ayrımcılığının mizah dergilerinde 
üretilip üretilmediği çalışmada tartışılmıştır.

Yöntem

Medyada yaşlılık temsillerinin çok fazla olmadığı 
varsa bile yetersiz temsil edildiği araştırmalar 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Yaşlıların medyada 
temsiline odaklanan çalışmalar (Kuruoğlu 
& Salman 2017; Demez, 2012; Tuncal vd. 
2017, Özmen 2013) sınırlı olduğundan dolayı 
çalışmada yaşlıların mizah dergilerinde temsiline 
odaklanılmış, egemen ideoloji ekseninde 
yaşlılarla ilgili hegemonik söylemin mizah yoluyla 

yeniden üretimi analiz edilmiştir. 

Bu nedenle çalışmada Türkiye’nin en çok takip 
edilen mizah dergilerinden Uykusuz ve Penguen 
dergileri tercih edilmiştir. Uykusuz ve Penguen 
dergilerinin tirajlarının en fazla olduğu 2015-
2016 yılı içerisindeki yaşlılarla ilgili yayınlanan 
karikatürler çalışmanın örneklemini oluşturmuştur 
(Demir, 2016, s.9). Bu kapsamda yaşlılarla ilgili 
Uykusuz dergisinde 48, Penguen dergisinde 46 
olmak üzere toplam 94 karikatür yayınlandığı 
görülmüştür. Örneklemin belirlenmesinde ise üç 
kriter göz önünde bulundurulmuştur. Bunlardan 
ilki literatürde bulunan yaşlılıkla ilgili mitlerdir. 
Butler, Palmore ve Kart’ın belirttiği yaşlıların 
‘hasta, çirkin, verimsiz, yalnız, iktidarsız, yoksul, 
bunak, yalnız, depresyonda, sağlıksız, mağdur, 
dindar, bakımevlerinde yaşayan, kronolojik 
olarak eski ola, akıl hastası, emeklilikte hasta 
olan’ stereotiplerine örnek karikatürler analizde 
kullanılmıştır. İkincisi ise araştırmada gündelik 
yaşamda yaş ayrımcılığının üretildiğinin ortaya 
konulması amaçlandığından karikatürlerin 
gündelik yaşama ilişkin olmasıdır. Bu çerçevede 
gündem bağlantılı siyasi karikatürler ve seri 
şeklinde yayınlanan karikatürler çalışma dışında 
bırakılmıştır. Bu iki kriteri karşılayan karikatürler 
arasından ise araştırmanın amacına uygun 
Uykusuz dergisinin 6, Penguen dergisinin 
1 olmak üzere 7 karikatürü çözümlenmiştir. 
Üçüncü kriter ise 94 karikatür içerisinde pozitif 
stereotipi içeren 5 karikatür olması ve genelleme 
yapılamayacağı kanısıyla çalışmada negatif 
stereotiplere odaklanılmış, pozitif stereotipleri 
içeren karikatürler çalışma dışında tutulmuştur.

Seçilen karikatürler, Roland Barthes’ın 
göstergebilim yöntemine uygun olarak 
düz anlam, yan anlam ve mit bağlamında 
çözümlenmiştir. Yaşlılarla ilgili karikatürlerin 
nasıl temsil edildiğini anlamak için anlam 
evrenini çözümlemeyi amaçlayan göstergebilim, 
yöntem olarak belirlenmiştir. (Özgür, 2006, s.27).  
Göstergebilim, göstergelerin ve onların çalışma 
biçimlerinin araştırılmasıdır. Göstergebilimin üç 
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temel çalışma alanı söz konusudur:

1. Göstergeler: Göstergeler insanlar tarafından 
yaratılmakta ve insanların onları kullandıkları 
biçim içerisinde anlaşılmaktadırlar. İletişim 
de göstergeler ve kodlar bulunmaktadır ve 
göstergeler anlamı oluşturmaktadır. 

2. Kodlar: Göstergeleri düzenleyen sistemler 
kodlardır. Kodlar, göstergelerin birbirleri ile 
ilişkisini ortaya koymaktadırlar. 

3. Kültür: Kültür, kodlar ve göstergeleri 
kapsamaktadır. Göstergeler ve kodlar kültürün 
var oluşunu biçimini belirler (Fiske, 1996, s.62). 

Barthes göstergeler zincirinden bahsederek 
anlamlama sürecini açıklar. Barths’a göre 
anlamlama süreci anlatım düzlemi ve içerik 
düzleminden oluşur (Barthes, 2009, s.84). Bunlar 
gösteren (anlatım düzlemi) gösterilen (içerik 
düzlemi) olarak adlandırılır ve ikisi arasında 
bir bağlantı vardır. Çağrışımsal toplamları ise 
göstergeye işaret eder ve gösterge bir anlamdır 
(Barthes, 2014, s.182). lk dizgenin oluşumu ile 
birlikte iç içe geçmiş iki anlamlama sistemi oluşur. 
Bu zincirin ilk halkası olarak tanımlanabilecek 
ilk anlamlama sistemi (gösteren, gösterilen ve 
gösterge) düz anlamı oluşturur. İkincisi ise yan 
anlamdır. Yan anlam gösteren, gösterilen ve 
anlamlamayı kapsar. Düz anlamın göstergeleri 
yan anlamın gösterenini oluşturur (Barthes, 2009, 
s.85). Barthes bu anlamlama sürecinde ikinci 
dizgeyle mitin oluştuğuna dikkat çeker. 

Fiske (1996), düz anlamın göstergenin 
‘ortakduyusal’ anlamına gönderme yaptığını 
belirterek düz anlamı şöyle açıklar:

“Bir sokak manzarası fotoğrafı belirli bir sokağı 
gösterir; “sokak” sözcüğü binalar arasında uzanan 
bir şehir yolunu anlatır. Ama ben aynı sokağı önemli 
derecede farklı biçimlerde fotoğraflayabilirim. 
Renkli bir film kullanabilir, donuk bir gün ışığı 
seçebilir, yumuşak bir odak ayarı yapabilir ve 
sokağı çocuklar için mutlu, sıcak, şefkat dolu 

bir oyun alanı haline getirebilirim. Ya da siyah 
beyaz bir film, sert odak ayarı, güçlü kontrastlar 
kullanabilir ve aynı sokağı oyun oynayan çocuklar 
için soğuk, zalim, barınılmaz ve yıkıcı bir mekan 
haline getirebilirim. Bu iki fotoğraf, aynı anda ve 
birbirine yalnızca birkaç santimetre uzaklıktaki iki 
fotoğraf makinesi tarafından çekilmiş olabilir. Bu 
iki fotoğrafın düzanlamsal anlamı aynı olacaktır. 
Farklılığı yaratan yananlamlarıdır. [...] Düzanlam 
neyin fotoğraflandığıdır; yananlam ise nasıl 
fotoğraflandığıdır (Fiske, 1996, s.116).”

Yan anlam ise kültüre özgü olan, göstergenin 
kullanıcı ile buluştuğunda yarattığı etkileşimi 
betimlemektedir (Fiske, 1996, s.116-117). Barthes 
(1993), yananlam gösterenlerinin düz anlam 
gösterenlerinden oluştuğunu söyleyerek düz 
anlamın anlamsal bakımından kapandığını yan 
anlamın ise tam kapanmamış bir yapısı olduğunu 
söyleyerek ideolojinin yan anlam gönderi alanına 
sızdığını işaret etmiştir. Benzer bir biçimde 
Hall’de yan anlamın ideolojik değer taşıdığını 
söyler (Çoban, 2003, s.257). Mit ise Barthes’a 
göre ‘bir kültürün, gerçekliğin ya da doğanın 
bazı görünümlerini açıklamasını ya da anlamasını 
sağlayan bir öyküdür’ (Fiske, 1996, s.119). 
Mit söylemsel bir pratiktir ve tarihöncesinin 
gerçekliğini aktararak onları simgeleştirir. Bunu 
yaparken dilin tüm özelliklerini kullanır ve 
tarihöncesinin ‘doğayla, toplumla, ekonomik 
ve siyasi yapıyla olan ilişkilerini yansıtır (Çoban, 
2003, s. 262). Barthes (2014, s.207), miti ise 
gerçekten ideolojiye yani ‘yalancı dünya’ya geçişi 
sağlayan bir araç olarak tanımlar. Mitin işlevinin 
gerçeği boşaltmak ve gerçeğin tarihsel niteliğini 
silmek olarak belirtir.  Barthes’a göre (2014, s. 
210) egemen ideoloji kendisini maskeleyerek 
miti üretir ve tanımlar. Amaç ise yalancı doğa 
içerisinde insanın kendisini yaratmasına izin 
vermeyerek insanı durdurmaya çalışmaktır (2014, 
s. 218).

Dolayısıyla mit, belirli bir dönemde egemen 
olan toplumsal sınıfın ürünü olarak onların 
gerçekliğini işaret etmektedir. Ürettikleri 
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anlamlar o dönemin izlerini taşımaktadır. Ancak 
mit olarak işleyebilmesi taşıyıcısı oldukları 
anlamların egemen toplumsal sınıfa ait olduğunu 
gizleyebilmesinde yatmaktadır. Yani, doğal 
olduklarını vurgulayabildikleri sürece mitler 
yaşarlar ve ideolojinin taşıyıcısı olarak işlerler 
(Fiske, 1996, s.119).

Bulgular

Görsel 1: “Yaşlılar Eskidir Mitinin Kullanıldığı 
Karikatür”, Uykusuz 2015, sayı 40.

Düz anlam: Karikatür, dış mekanda geçmektedir. 
Karikatürde 2080 yılının İstanbul’u tasvir edilmiştir. 
En arkada elindeki tepside çay ve kahve taşıyan 
bir genç görünmektedir. Buradan dış mekanın 
bir kafe olduğu anlaşılmaktadır. Genç olan 
kişi masada tek başına oturmakta, önde yer 
alan masada 3 yaşlı erkek sohbet etmektedir. 
Kişilerin fiziksel özellikleri yaşlı ve genç ayrımının 
yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Yaşlı bireylerin 
yüzleri kırışık, beyaz saçlı ve saçlarının büyük 
çoğunluğu dökülmüştür. Yaşlılardan birinin 
gömlek üzerine süveter giydiği, diğerlerinin ise 
ceket giydikleri görünmektedir. Kıyafetlerinin 
eski olduğu üzerlerindeki çizgilerle gösterilmiştir. 
Yaşlılardan birinin önünde Posta Gazetesi 
bulunmaktadır. Genç erkeğin ise siyah saçlı, 
siyah uzun t-shirtünün üzerine kısa kollu beyaz 
bir t-shirt giydiği, cildinde kırışıklık olmadığı 

görünmektedir. Gencin, sohbet eden yaşlıları 
dinlemekte olduğu gösterilmektedir.

Yan anlam: Karikatürde 2080 yılının İstanbul’u 
yaşlılar üzerinden anlatılmaktadır. 3 yaşlı erkeğin 
sohbetlerinde “Siz nerden emeklisiniz?, Reklam 
Ajansından Kreatif Direktörüm. Ne güzel. 
Siz Muhterem? 56 sene yazılım şirketinde 
çalıştım. Mobil uygulama geliştiricisiydim…” 
cümlelerinden yaşlıların meslekleri ile emekli 
oldukları anlaşılmaktadır. Bu sohbeti dinleyen 
genç erkeğin ise “Hiç normal dede kalmadı lan…” 
sözleriyle yaşlılığın eskilik miti ile özdeştirildiği 
anlaşılmaktadır. Genç tarafından yadırganan 
durum, yaşlıların geleneksel meslekler yerine 
çağın koşullarına uygun modern mesleklere 
sahip olmalarıdır. Dolayısıyla, yaşlıların durumu, 
sahip oldukları mesleklerden dolayı ‘normal 
olmayan’ şeklinde genç erkeğin gözünden 
yansıtılmaya çalışılmıştır. Burada, yaşlılara karşı 
yapılan ayrımcılık iki karşıtlığın bir arada olma 
durumu şeklinde yansıtılmaktadır. Yaşlı eskidir, 
meslekleri ise yeni ve moderndir. 

Genel stereotiplere bakıldığında yaşlı insanlar, 
gençler tarafından ‘yaşam tarzları, hayata 
bakışları ve giyimleri ile eski olanı ifade ettikleri 
için modası geçmiş olmakla tanımlanırlar’ 
(aktaran Demez, 2012, s.98). Dolayısıyla, yaşlı 
erkekler emekli olduklarında cafede oturarak 
sosyalleşen, can sıkıntısından bulmaca çözen 
kişiler olarak resmedilmiştir. Aynı zamanda, 
gazetenin adının özellikle belirtilmesi de buna 
işaret etmektedir. Araştırmalarda Posta Gazetesi, 
en çok satın alınan gazete (Connected Vivaki, 
2016) olarak ilk sıralarda yer almasına rağmen 
karikatürde, magazin ve eğlence içeriği yoğun 
olan (Marketing Türkiye, 2015) bu gazeteyi 
sadece yaşlıların okuduğu algısı yaratılmaktadır. 

2080 yılında iş ve çalışma koşullarının değişeceği 
öngörüsüyle hazırlanan bu karikatürde yaşlı 
insanların bu yeni mesleklerden emekli olacağı 
düşüncesi ile okuyanlar gülümsetilmeye 
çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra, yaşlı insanların 
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eski mesleklere sahip olması gerektiği algısı 
güçlendirilmektedir. Benzer bir biçimde dil 
kullanımında da bu durum gösterilmeye 
çalışılmıştır. Eskilik miti, dil üzerinden, yaşlı erkeğin 
“Siz Muhterem?” şeklindeki konuşmasında eski 
bir sözcük olan ‘muhterem’  kelimesinin seçimiyle 
aktarılmıştır. Genç erkek ise gençlerin kullandığı 
argo sözcükleri kullanarak gençlerin konuşma 
jargonuna uygun şekilde konuşturulmuştur. 

Mit: “Yaşlılar Eskidir”

Bu mit ile insanlar nesnelerle özdeştirilir.  Tıpkı 
bir eşyanın uzun kullanımıyla eskiyeceği gibi 
insanların da yaş aldıkça eskiyeceği düşünülür. 
Oysaki, bir insanın eskimesi mümkün değildir. 
‘Çok uzun bir zamandan beri var olan ve üzerinden 
çok süre geçmiş olarak’ tanımlayabileceğimiz 
eski, insanla ilişkilendirildiğinde anlamsızdır. 
Çünkü eski olarak atfedilen şeyler durağandır. 
Var olduğu zamanda kalır. İnsan ise sürekli 
gelişen, değişen ve sürekli kendini yenileyebilen 
bir varlıktır. Bu bağlamda, yaşlılık, yalnızca 
geçmişle ilişkilendirilerek olumsuz bir biçimde 
mitleştirilmiştir. Emekli olduktan sonra insanların 
pasifleştiği, verimsizleştiği gösterilerek egemen 
ideolojinin verimlilik temelinde değerlendirdiği 
yaşlılara yönelik tutumu bu karikatürde 
doğallaştırılmaktadır.

Görsel 2: “Yaşlılar Yoksuldur ve Yenilikleri Takip 

Etmez Mitinin Kullanıldığı Karikatür”, Uykusuz 
2015, sayı 52.

Düz anlam: Karikatürde iç mekanda kapıyı açan 
bir genç ve kapıdan içeri giren yaşlı bir erkek 
görünmektedir. Gencin suratında yaşlı erkeği 
gördüğünde (beklediğim başıma geldi şeklinde) 
korku ifadesi bulunmaktadır. Yaşlı erkeğin 
ellerinde ‘BİM’ yazan poşetler, üzerinde atkı ve 
palto, kafasında ise ‘Stars Wars’ yazılı bir şapka 
bulunmaktadır. Yaşlı erkeğin yüzünde kırışıklığa 
vurgu yapan çizgiler vardır. Poşetler, yaşlı erkeğin 
elinde dengeli bir biçimde durmamakta, yüz 
ifadesinden ve duruşundan onları taşımakta 
zorlandığı anlaşılmaktadır. Başındaki şapka 
ise etrafındaki çizgilerle belirginleştirilerek 
gösterilmektedir. 

Yan anlam: Karikatürde ‘Star Wars7: Güç 
Uyanıyor’ filminin vizyona girmeden önce 
BİM’de Star Wars ürünlerinin satılmaya başlaması 
konu edilmiştir. Karikatürde BİM mağazasında 
satıldığından dolayı bu ürünleri ancak yaşlıların 
satın alabileceği, yaşlılara yönelik yoksulluk 
miti ve yenilikleri takip etmeme miti üzerinden 
aktarılmaya çalışılmıştır. 

Yaşlı kişinin yoksul olduğunu vurgulamak için 
marketin logosu poşetlerde büyük bir şekilde 
yer almıştır. Çünkü belirtilen marketin yerleşik 
algısı ucuz, kalitesiz ürün satan, üst sınıfa 
hitap etmeyen bir market olduğudur (Kaya 
ve Ayluçtarhan, 2015, s.19-20). Araştırmalar 
günlük alışveriş ucuz ve kolay ulaşılabilir olması 
bakımından her kesimden insanın tercih ettiğini 
gösterse de (Kaya ve Ayluçtarhan, 2015, s.19-
20; FortuneTurkey, 2014; onedio, 2017) marketin 
yerleşik algısı üzerinden karikatürde yaşlı erkeğin 
yoksul olduğuna işaret edilmiştir. 

Ayrıca film vizyona girmeden önce Star Wars 
orjinal ürünlerinin satışa çıkarılacağı duyurulduğu 
andan itibaren (mynet, 2015), sözlüklerde ve 
sosyal medyada konu hakkında çok sayıda 
konuşulmuş, entry girilmiş (ekşi, 2015) ve ürünün 
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birçok takipçisi tarafından ürünler hemen 
alınarak fotoğrafları sosyal medya hesaplarından 
paylaşılmıştır (Scroll, 2015). Karikatürde ise yaşlı 
bireyin bu durumdan haberdar olmaması ve 
üşüdüğü için ihtiyaç duyduğu bir ürün olarak 
şapkayı satın aldığı anlaşılmakta, genç erkeğin 
bu durumu beklediğim başıma geldi şeklindeki 
‘bende bundan korkuyordum’ sözleriyle 
anlatılmaktadır. Burada yaşlı kişinin hem 
gündemden haberdar olmayan hem de Star 
Wars’u bilmeyen bir kişi olarak konumlandırıldığı 
görülmektedir. 

Mit: “Yaşlılar Yoksuldur ve Yenilikleri Takip Etmez”

Bu mitte yoksulluk yaşlanmanın bir sonucuymuş 
gibi gösterilir. Gerçekten de mevcut ekonomik 
koşullara bakıldığında bireylerin yoksullaştığı 
görülmektedir. Yeniliklerin ve trendlerin 
takip edilmesi bireylerin hayat algısına, kişilik 
özelliklerine, gelir durumlarına vb. bağlı olarak 
ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu karikatürde ise 
yoksulluk gibi yeniliklerin takip edilememesi 
de yaşlı olma durumuyla ilişkilendirilerek 
mitleştirilmiştir. Ancak bu yaşla değil; ekonomik 
ve sosyal politikalarla ilişkilidir. Bu mit yaşlılıkla 
yoksulluk arasında bağlantı kuran ekonomik ve 
sosyal politikaları görünmez kılar. 

Görsel 3: “Yaşlılar Çirkindir ve Dindardır Mitinin 

Kullanıldığı Karikatür”, Uykusuz 2015, sayı 46.

Düz anlam: Karikatürde iki yaşlı erkek dış 
mekanda yer almaktadır. Yürürken sohbet 
ettikleri görülmektedir. Biri elinde baston, 
kafasında bere, uzun kollu, birbirinden farklı 
renklerde giysiler giyen, yüzü diğerine göre daha 
kırışık, kaşları uzamış, burnu büyük ve uzun boylu 
olarak tasvir edilmiştir. Diğeri ise daha bakımlı, 
kısa kollu, uyumlu renkler giyen, daha sevimli bir 
kişi olarak görünmektedir.  

Yan anlam: Karikatürde iki yaşlı arasında geçen 
konuşmalar çirkinlik ve dindarlık miti üzerinden 
kurgulanmıştır. Konuşmalarda elinde baston 
olan yaşlı “Ben de senin gibi Bulut Dede olmak 
istiyorum lan…Cennet garanti bir şey senin için… 
Kesin Gidersin.. Önce şu kaşlardan kurtulmam 
lazım..” derken kendini çirkin olarak gördüğü 
ve kendisinde güzel olanın cennete gideceği 
düşüncesinin hakim olduğu görülmektedir. 
Diğeri ise “Oğlum bir rekat namaz kılmışlığım yok 
lan… Sen benden iyisindir..”, diyerek cennete 
dindarlığın gerektirdiklerini yerine getirmediği 
için gidemeyeceğini vurgulamaktadır. 

Burada yaşlıların negatif sunumu söz konusudur. 
Karikatürde yaşlılar dindar, dindar olmayan, 
çirkin ve güzel sınıflandırması ile gösterilmiştir. 
Fiziksel özelliklerine bakıldığında çirkin olarak 
gösterilmek istenen yaşlının burnunun büyük 
ve uzun gösterilerek çirkin tanımı yapılmaktadır. 
Kıyafetleri, renk seçimi ile bu durum 
desteklenmektedir. Yaş aldıkça insanların dine 
yöneldiği, çirkinleştiği gösterilmeye çalışılmıştır. 
Oysaki gençler arasında güzellik çirkinlik 
mevzusu bir amaca yönelik olduğunda bu amaç 
genellikle kız arkadaş edinme gibi konularda 
gösterilmekte, ancak burada yaşlılar söz konusu 
olunca tip, ancak Allahın sevgisini kazanmakla 
ilişkili ele alınmakta ve cennete girme koşulu 
olarak gösterilmektedir. Bulut dede ise türbesi 
de olan insanların sevdiği bir dede olarak 
bilinmektedir. Karikatürde bu sevginin nedeni 
fiziksel özelliklerle ilişkilendirilmiş, adamın 
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bulut dedeliği sevimliliği ve güzelliği üzerinden 
kurulmuştur. 

Mit: “Yaşlılar Çirkindir ve Dindardır”

Karikatürde işleyen dindarlık miti iki şekilde 
görünür. İlk olarak cennete gitme ve ölüm 
sonrası hayatın nasıl olacağına ilişkin kaygı, yaşlı 
insanların sıradan sohbet konusu olarak gösterilir. 
Bu mit yaşlılık ve ölüm korkusu arasındaki 
ilişkiyi doğallaştırmaktadır. Çirkinlik/güzellik 
ikilemi üzerinden işleyen diğer mit ise dindarlık 
miti ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre, güzellik 
dünyevi bir olgudur ve dindar bir kişi güzellik 
kaygısı taşımayacağı için kişisel görünümünü 
önemsemez. Kişisel görünümüne önem 
veren bir kişi ise dinsel sorumluluklarını yerine 
getirmeyecektir. Bu bağlamda ele alındığında 
ölüm korkusunu yoğun şekilde yaşayan ve 
“doğal” olarak ahirete yatırım yapan yaşlıların 
güzel ve bakımlı olmasının beklenmeyeceği, 
ahirete yatırım yapmadığı için güzel ve bakımlı 
olan yaşlıların ise başkalarından beklediği (tanrı da 
dahil olmak üzere) sevgiyi ve kabulü bu özellikleri 
nedeniyle kazanacakları vurgulanmaktadır.

Görsel 4: “Yaşlılar Muhtaç/Mağdurdur, Dindardır, 
Sağlıksızdır Mitlerinin Kullanıldığı Karikatür”, 
Uykusuz 2015, sayı 19.

Düz anlam: Karikatürde bir yaşlı kadın ve genç 
erkek gösterilmektedir. Genç erkek ayrı bir 
odada telefonla görüşüyorken yaşlı kadının onu 
dinlediği görülmektedir. Evin duvarlarında yeşil 
renkte dua tabloları vardır. Karakterlerin fiziksel 
özelliklerine bakıldığında yaşlı kadının başında 
renkli çiçek desenli siyah bir yazma olduğu, renkli 
bir elbise giydiği görülmekte, yüz ifadesinden 
kızgın olduğu anlaşılmaktadır. Genç erkek ise 
eşofman ve sarı bir tshirt giymiştir. Pencerenin 
önünde telefonla konuşurken diğer taraftan 
dışarıya bakmaktadır. Dışarıda ise havanın kötü 
olduğunu işaret eden çizgiler görünmektedir. 

Yan anlam: Karikatürde anneannesinin torunu 
tarafından işe gitmeme bahanesi olarak 
kullanıldığı görülmektedir. İşe gitmeme sebebi 
olarak anneannesinin namaz kılarken düştüğünü 
ve ona bakmak zorunda olduğunu söylemektedir. 
Anneanne “kimbilir ben kaç kere öldürdün, 
hastaneye yatırdın, serumlar yedirdin, hayırsız 
torun” diyerek karşılaştığı duruma hayıflanmakta 
ancak bu durumla yüzleşmeden kendi kendine 
içerlemektedir. Bu bağlamda yaşlı kadının 
karikatürde aciz, zayıf ve mağdur olarak temsil 
edildiği görülmektedir. 

Yaşlı kadın karikatürde dindarlık miti, 
sağlıksız miti ve mağdur miti üzerinden 
konumlandırılmıştır. Yaşlı kadının dindar olduğu 
hem fiziki görünümüyle hem de evde kullandığı 
eşyalarla gösterilmeye çalışılmıştır. Yaş aldıkça 
insanların ölüm korkusu ile dine yöneldiği algısı 
karikatürde güçlendirilmiş ve bu doğrultuda bir 
anneanne temsili sunulmuştur. Bu anneanne 
ayrıca torununun telefon konuşmasını kapı 
arkasına saklanarak gizlice dinlemektedir. 
Bu temsil edilme şekli yaşlı kadının meraklı 
olduğu, özel alana saygı göstermediği gibi 
geleneksel klişeleri de pekiştirmektedir. Ayrıca 
torunun, anneannesini bahane ederken sürekli 
sağlığı üzerinden yalan söylemekte olduğu 
anlaşılmaktadır ve hastalıkların yaş aldıkça 
artması bunun gibi bahanelerin inandırıcılığını 
arttırmaktadır. İşe gitmeme nedenlerinin kabul 
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görmesinin ise bu tür söylemlerin toplumda 
geçerli olduğunu göstermektedir ki bu durum 
karikatürle de desteklenmektedir. Dolayısıyla bu 
yerleşik algılara uygun bir anneanne figürünün 
karikatürde temsil edildiği görülmektedir. 

Mit: “Yaşlılar Muhtaç/Mağdurdur, Dindardır, 
Sağlıksızdır”

Bu karikatürde de yine din olgusunun 
yaşlı insanlarla ilişkilendirilerek her yaşlının 
dindar olduğu ve olması gerektiği inancı 
pekiştirilmektedir. Torununun anneannesiyle 
ilişkili ortaya koyduğu bahanelerin sürekli 
bir şekilde kabul görmüş olduğu bilgisi yaşlı 
insanların sürekli sağlık sorunu yaşaması 
durumunun normal olduğunu göstermektedir. 
Oysaki sağlık durumu yaşlılığın değil, yaşlanma 
süreçlerinin sonucudur. Yine aynı şekilde yaşlı 
kadının tüm hayıflanmasına rağmen torunuyla 
aynı evde gösterilmesi yaşlı insanların mutsuz 
olmalarına ya da şikayet etmelerine yol açan 
ortamlar olsa da aileleriyle yaşamaları sürecini bir 
zorunluluk olarak ortaya koymaktadır. Bu mit aynı 
zamanda yaşlı insanların bakıma muhtaç kişiler 
olduğu inancını da genelleştirir. 

Görsel 5: “Yaşlılar Yalnızdır ve Depresyondadır 
Miti”, Penguen 2015, sayı 29.

Düz anlam: Karikatürde bir kadın ve erkek, bir kız 
ve bir erkek çocuk ile yaşlı bir erkek görülmektedir. 

İç mekanda tasvir edilen karikatürde yaşlı erkek, 
tekli koltukta çökük bir oturuş şekliyle, elleri 
koltuğun üzerinde, bacakları bitişik bir şekilde 
oturmakta ve üzgün görünmektedir. Erkek 
telefonuna bakmakta, kadın selfie çekmekte, 
kız çocuğu elinde tabletle oynamakta ve 
kadına dayanır pozisyonda arkası dönük şekilde 
oturmaktadır. Erkek çocuk ise yere uzanmış ve 
bilgisayarı ile ilgilenmektedir.  

Yan anlam: Karikatürde yaşlı erkeğin yalnızlığı 
konu edilmektedir. Bir bayram sabahının 
karikatürize edildiği yaşlı erkeğin ‘Bu bayramda 
gelmediler’ sözünden anlaşılmaktadır. Yaşlı 
erkeğin bu sözlerinden aynı odada 4 kişinin 
varlığına rağmen yanında kendisini yalnız 
hissettiği belirtilmektedir. Baba ve anne olarak 
tasvir edilen kadın ve erkek ile torunları olduğu 
anlaşılan çocukların kendisiyle ilgilenmediği yaşlı 
adamın sözlerinden algılanmaktadır. Yanında 
olan çocukları ve torunlarının kendisiyle iletişim 
kurmadığı, teknolojik ürünlerle zaman geçirmeyi 
daha çok tercih ettikleri gösterilmektedir. Yaşlı 
erkek burada oturuş pozisyonuyla mağdur olarak 
ve oturuşundaki çekingenlikle hayat enerjisini 
yitirmiş şekilde görülmekte, aynı zamanda 
beden diliyle iletişime açık olduğu şeklinde 
konumlandırılmıştır. Çocukları ve torunları ise 
oturuş pozisyonları ile çok rahat tasvir edilmekte 
ve her birinin başka bir yöne bakması, yaşlı 
erkekle iletişim kurmak istemediklerine işaret 
eder şeklindedir. Yaşlı erkeğin üzgün olduğunun 
gösterilmesi ve diğerlerinin bu durumu 
umursamaz oluşları yaşlı erkeğin acınacak bir 
durumda olduğu şeklinde algılanmaktadır. 

Mit: “Yaşlılar Yalnızdır ve Depresyondadır”

Yalnızlık miti bir kimsenin yanında ve hayatında 
kimsenin olmadığı şeklinde tanımlanır. 
Dolayısıyla yalnız insan mutsuz olur. Karikatürde 
geleneksel ve modern ikiliği üzerinden 
yalnızlık miti işlevlik kazanmaktadır. Geleneksel 
değerleri benimseyen yaşlı erkek, modern çağın 
gündelik pratiklerine uygun davranmamakta 
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ve teknolojiden anlamadığı için bununla 
birlikte eşi olmadığı için yalnız olduğuna vurgu 
yapılmaktadır. Aynı zamanda yaşlı olduğu için 
iletişim kurulmak istenmediği, saygınlığının 
azaldığı, bir önemi olmayan köşeye itilmiş, hayata 
dair hiçbir beklentisi ve enerjisi olmayan yalnız bir 
erkek olarak resmedilmektedir. Yaşlı insanın tek 
beklentisinin ve ihtiyacının sadece torunlarının 
ve çocuklarının sevgisi olduğu gösterilmektedir. 
Yalnızlığının sebebi olarak ise torunlarının 
ve çocuklarının ilgisizliği gösterilmiştir. Oysa 
modern topluma geçişle birlikte çekirdek ailenin 
önem kazanması, ekonomik problemlerin 
yaşlıları tüketici konumuna zorunlu kılması, 
gündelik hayatta kuşaklar arasında değerlerin 
ve ilkelerin dönüşmeye başlaması yaşlılar için 
sorun olmaya başlamıştır. Tüm bu koşullar 
yok sayılarak asli sorumluluğun ne olduğu ve 
kimlerde olduğu gözardı edilerek sorumluluk 
kişiselleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yaşlanma 
süreçlerindeki farklılıklara göre yaşlı insanların 
koşullarının, yaşam tarzlarının ve beklentilerinin 
değişebileceği düşünülmemekte ve 
gösterilmemektedir.

 

Görsel 6: “Yaşlılar Verimsizdir Mitinin Kullanıldığı 
Karikatür”, Uykusuz 2015, sayı 27.

Düz anlam: Karikatürde dış mekanda yaşlı bir çift 
oturmakta ve orta yaşlı bir erkek ayakta alaycı bir 
ifadeyle çifte bakmaktadır. Fiziksel olarak yaşlı 
çiftin gözlük kullandığı, yüzlerinin kırışık olduğu, 
büyük burunlu tasvir edildiği görülmüştür. Yaşlı 

kadının surat ifadesinden kızgın olduğu, yaşlı 
erkeğin ise gülümsediği anlaşılmaktadır. Orta 
yaşlı adam ise çifti umursamayan bir tavırla ayakta 
durmaktadır.

Yan anlam: Yaşlı erkek ve orta yaşlı erkek 
karakterlerinin konuşmalarında yaşlıların verimsiz 
olduklarına dair algının bu mitle yansıtıldığı 
görülmüştür. Yaşlı erkeğin ‘Ercan ben eski 
toprak mıyım?’ diye sorduğu görünmektedir. 
Eski toprak, ‘yaşlandığı halde dinç olan kimse’ 
anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu (TDK), 
2017). Diğer erkek karakter bu soruya ‘Hayır’ 
cevabı ile karşılık vermiştir. Yaşlı erkeğin diğer 
sorusu ‘Nasıl yani Yeni Toprak mıyım?’ olmuştur. 
Bu soruya verilen cevap da “hayır” olmuştur. 
‘Neyim ben?’ sorusunun karşılığı ise ‘Saksısın 
sen abi’dir. Saksı, çiçek yetirilen bir kaptır,  bunun 
dışında kullanım alanı yoktur ve bırakılan yerde 
kalır. Yaşlı erkeğe bu söz söylenerek hiçbir şey 
olmadığı, boş boş durduğu, verimsiz olduğu 
işaret edilmiştir. Yaşlı kadının, ‘senden nefret 
ediyorum’ şeklinde karşılık verdiği görülmüş, 
yaşlı erkeğin ise bu alaycı tavrı gülümseyerek 
karşıladığı görülmektedir. Bu tepkiler farklı olsa 
da çiftin bu durumu kabul ettiği ve bu duruma 
hak verdikleri tepkilerinden anlaşılmaktadır. 

Karikatür, yaşlandıkça verimsiz, işe yaramaz 
şekilde yaşlıları tasvir etmektedir. Hatta 
yaşlıların kendilerinin de bu görüşü benimsediği 
şeklinde yaşlıları sunmaktadır. Yaşlıların oturarak 
gösterilmesi de bu algıyı güçlendirmektedir. 
Burada ayrıca yaşlı erkek espri yeteneği olan 
hoşgörülü tasvir edilirken yaşlı kadın mutsuz, 
sevimsiz ve ciddi bir biçimde resmedilmiştir.

Mit: “Yaşlılar Verimsizdir” 

Karikatür, yaşlıların verimsiz olduğu mitine 
dayanarak oluşturulmuştur. Buna göre yaşlılık 
hiçbir koşulda üretmenin mümkün olmadığı bir 
durumdur. Bu durumun altında yatan nedenler 
ise yaşlıların yetersizlikleri, fiziksel olarak bir işe 
yaramayacak durumda olmaları ve yeniliklere 
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kapalı olmaları olarak gösterilmektedir. Bu durum 
yaşlıların fiziksel yetersizliklerine bağlı bir neden 
değil, yaşlılara yönelik ekonomik politikaların 
üretilmemesinden ortaya çıkan bir sonuçtur. 

Görsel 7: Yaşlılar Bunaktır ve İktidarsızdır”, 
Uykusuz 2015, sayı 18.

Düz anlam: Karikatürde yaşlı erkek ve genç bir 
kadının konuşması gösterilmiştir. Kadının, ‘Kaçır 
beni buralardan Sunullah’ sözleri üzerine yaşlı 
erkeğin, kadının göğüs ucuna dokunarak ‘Bibip’ 
dediği gösterilmektedir. 

Yan anlam: Bu karikatürde kadının bulunduğu 
ortamdan huzursuz olduğu ve yaşlı erkekten 
beklentisi olduğu yansıtılmakta ancak yaşlı erkeğin 
sorunu algılamadığı ve duygusal tepkilerinde 
uyumsuzluk olduğu gösterilmektedir. Yaşlı erkek 
sorunla ilgilenmek yerine cinsel davranışları 
hatırlatacak davranışlar yapmaktadır. Burada yaşlı 
erkeğin bunak miti ve iktidarsız miti üzerinden 
temsil edildiği görülmektedir. 

Mit: “Yaşlılar Bunaktır ve İktidarsızdır”

Bunama, beyin hücrelerinde oluşan hasarların 
ve hücre kayıplarının sonucunda oluşmaktadır. 
Bunama ile kişinin, duygularını ve davranışlarını 
kontrol etmesi zorlaşmaktadır (Academic 
Hospital, Bunama). Yaşlı erkeğin yaşından dolayı 
bunadığı ve aynı zamanda cinsel davranışta 
bulunsa bile bunu anlamlandırmakta güçlük 
çektiği gösterilmektedir.  Oysa bu sorunlar yaş 

aldıkça herkesin yaşabileceği sorunlar değildir, 
kişilerin yaşlanma süreçleriyle  veya farklı birçok 
sebebe bağlı olarak oluşabilmesi ile ilgilidir. 

Sonuç

Egemen ideoloji ekseninde yaşlılık, istatistiksel 
verilerle tanımlanır.  Yaşlılara yönelik ekonomik, 
sosyal ve kültürel politikaların üretilmemesi, 
yaşlıların bilinçli bir biçimde pasifleştirilmesine, 
itibar kaybına uğramalarına yol açmaktadır. Bu 
nedenler gözardı edilerek egemen ideoloji 
ekseninde oluşturulan kültürel kurgu içerisinde 
yaşlılara yönelik tutum doğallaştırılmaktır. 
Yaşlıların toplum içerisindeki rolleri bilinçli bir 
şekilde sınırlandırılarak kendileri ve yaşam koşulları 
verimsizleştirilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar 
yaşlılığı sosyal bir soruna dönüştürse de sorunlar, 
fiziksel ve biyolojik bir sürecin doğal bir parçası 
olarak gösterilmektedir. 

Nitekim yapılan analizler ışığında mizah 
dergilerinde yaşlılarla ilgili karikatürlerin yer 
aldığı görülmüştür. Ancak bir yıl içerisinde 94 
karikatürün yer alması yaşlıların yetersiz temsil 
edildiğinin göstergesidir. Bununla birlikte 
yaşlıların olduğu karikatürlerde ve analiz edilen 
karikatürlerde yaşlıların çoğunlukla olumsuz 
temsil edildiği ortaya çıkmıştır. Literatürdeki 
stereotiplere göre yapılan analizde yaşlıların 
‘eski, yalnız, yoksul, sağlıksız, mağdur, dindar, 
verimsiz, muhtaç, bunak, iktidarsız’ olduklarına 
yönelik mitlerin var olduğu bunun yanında 
‘yenilikleri takip edememe,’ mitinin de bulunduğu 
görülmüştür. Yaşlıların bakımevlerinde yaşadığı, 
akıl hastası, emeklilikte sağlığında düşüş 
yaşayanlar mitleri bağlamında bir karikatüre 
rastlanmamıştır. Bu durum mitin kültüre özgü –
özellikle bakımevlerinde yaşayanlar miti olduğu 
gerçeğiyle anlaşılabilir. 

Genel olarak bakıldığında mitlerin yaşlılıkla 
ilgili ekonomik ve sosyal koşulları gözardı ettiği 
yoksul, sağlıksız, verimsiz ve mağdur olmalarının 
yaşlılığın doğal sonucu olarak karikatürlerde 
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yansıtıldığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte 
yaşlanma süreçleri de görünmez kılınıp yaşlılığın 
sonuçları biçiminde mitler anlamlandırılmıştır. 
Analizde göze çarpan başka bir detay ise konu 
yaşlılarla ilişkili olmasa da güldürme öznesi olarak 
yaşlıların tercih edilmesidir. Burada da mitlerin 
işleyişinin yaşlılar üzerinden gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Ancak bu güldürme işlevinin 
hareket ettiği nokta normal şartlarda yaşlılarla 
ilişkili olarak düşünülmeyen öğelerin yaşlılarla 
ilişkilendirilmesidir. 

Sonuç olarak araştırmanın sınırlılığı göz önünde 
bulundurulduğunda belirli bir dönem içerisinde 
ele alınan bu karikatürler kapsamında egemen 
sistemin yaşlılara yönelik oluşturduğu ve 
meşrulaştırıldığı mitlerin, gerçekleri gizleyerek, 
mizah dergileri aracılığıyla insanlara aktarıldığı, 
insanların zihinlerinde modeller oluşturduğu 
yorumu 

yapılabilir. Aynı zamanda bu çalışmada pozitif 
stereotipler ele alınmamış, yaşlı erkeklerin yaşlı 
kadınlardan daha fazla temsil edildiği gözlenmiş, 
ancak toplumsal cinsiyet bağlamında karikatürler 
değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla toplumsal 
cinsiyet bağlamında ve pozitif stereotipleri 
içeren karikatürlerin değerlendirilmesi sonraki 
çalışmalar açısından ele alınıp incelenerek alana 
katkı sağlayabilir.

Yazarın Notu

Bu çalışma 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında 
düzenlenen Senex: Lisansüstü Yaşlılık 
Çalışmaları Kongresi’nde sunulmuş ve kısa özeti 
yayınlanmıştır. 
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Özet
Planlama geleceği kurma eylemidir ve dolayısı ile geleceğin bilimsel veriler kullanılarak hayal edilebilmesi ile ilgilidir. Herhangi 
bir planlama çalışmasında geleceği kurgularken kullanılacak en temel bileşenlerden bir tanesi nüfus verisidir. Her planlama 
bir nüfus tahmini ile başlar. Başarılı bir nüfus tahmini, nüfus büyüklüğü yanında nüfus yapısını ve meydana gelebilecek olası 
değişiklikleri de öngörmelidir. Aksi halde diğer bütün bileşenler doğru kurgulansa bile başarılı bir planlamaya ulaşmak mümkün 
olmayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü, OECD, Dünya Ekonomik Forumu gibi kuruluşların raporlarında dünyanın yaşlılık olgusu 
ile karşı karşıya olduğu ve yakın gelecekte yaşlanmanın temel meselelerden bir tanesi olacağı belirtilmektedir. Dünya bu 
değişime hazırlıklı olmalıdır. Nüfusta yaşanan bu dönüşümün toplumsal birçok konuda değişime yol açması beklenmektedir. 
Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, istihdam vb alanlarda yeni model önerilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu alanlardan bir tanesi de 
toplumun ortak kullandığı ve temel ihtiyaçlarına cevap verebilen yeşil alanlardır.Yeşil alanların temel öğesi bitkiler ve bitkisel 
tasarımdır. Bitkiler sahip oldukları çeşitlilik ile tasarımda gerek estetik açıdan gerekse fonksiyonel olarak çok fazla sayıda 
seçenek sunmaktadır. Bununla birlikte hatalı tür seçimi ve uygulamalar nedeni ile bitkilerden kaynaklı çeşitli kısıtlamalar ve 
zararlanmalar olabileceği de bilinmektedir. Özünde zaten birçok seçenek barındıran bitkisel tasarım, bir de yaşlılık bileşeni 
eklendiğinde daha da dikkatli ele alınması gereken bir konu haline gelmektedir. Nüfusta yaşanacak olası değişimler kamusal 
alanlarda ve huzurevi, bakımevi bahçelerinde özel bir bitkisel tasarıma yönelmeyi gerektirmektedir. Bu çalışma yaşlanma 
olgusu çerçevesinde tür seçiminden uygulama şekillerine kadar yaş dostu bitkisel tasarım konusunu irdelemektedir. Çalışma 
sonunda yaş dostu bir tasarıma erişebilmek için gerekli öneriler ortaya konulmuştur.     

Anahtar Kelimeler:
Yaşlı Dostu • Bitkisel Tasarım • Peyzaj Tasarım

Age-Friendly Planting Design

Abstract
Planning is an act of building a foundation for the future, and so it is about imagining the future using scientific data. The 
most basic component to be used when imagining the future in any planning work is population data. Every plan begins with 
a population forecast. A successful population forecast should predict population size as well as population structure and 
possible changes in population. Otherwise, it will not be possible to achieve a successful plan even if all the other components 
are correct. Reports from organizations such as the World Health Organization, OECD, and World Economic Forum indicate 
that aging will be one of the main global issues of the near future. The world must be prepared for this impending change. 
This transformation in population is expected to lead to many societal changes. New model proposals will be needed in areas 
such as health, education, social security, and employment. Among the areas requiring attention are the transformation of 
green area spaces into public usage places that meet foundational needs of society. The main components of green areas 
are plants and planting designs. With regard to both aesthetic and functional diversity, plants offer a wide range of variety 
and design potential. However, it is also known that there may be various restrictions and harm caused by wrong plant 
species selection and applications. Intrinsically, while planting design harbors many creative possibilities, when the aging 
component is added, the subject then need be considered even more carefully. Potential changes in the population require 
implementation of specialized planting design in public spaces and nursing home gardens.



This study examines the issue of age-friendly plant design from the selection of species to application types in the framework 
of aging. At the conclusion of the study, several suggestions are put forward for attaining age-friendly planting design.

Keywords:
Age-Friendly • Planting Design • Landscape Design

Giriş

20. yüzyıl, dünya nüfusunun yaş yapısında 
meydana gelen değişim bakımından insanlık 
tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve yaşlı nüfus 
özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
dikkat çekici oranlarda artmıştır. Yaşlı nüfusta 
dünya genelindeki bu artış, dünyanın birçok 
bölgesindeki doğum hızlarında kayda değer 
düşüşlerin gözlemlenmesi, beslenme ve temel 
sağlık hizmetlerinde gerçekleşen gelişmeler 
sonucu ortalama yaşam süresinin uzaması, 
bebek ve çocuk ölümlülüğünün kontrol edilebilir 
düzeylere gerilemesi ile gerçekleşmiştir. Doğuşta 
beklenen yaşam süresi yüzyılın ilk yarısında, 
özellikle Avrupa ülkelerinde 20 yıllık bir artış 
göstermiştir ve bu oranın 2050’ye kadar 10 yıl 
daha artacağı tahmin edilmektedir (DPT, 2007).

Dünya nüfusu belirgin bir şekilde yaşlanmaktadır. 
Bu süreç az gelişmiş ülkelerde daha hızlı bir 
şekilde yaşanmaktadır. Özellikle gelişmekte 
olan ülkeler yaşlanma süreci ve demografik 
dönüşümü çok hızlı olarak ve önümüzdeki 20-
40 yıl içerisinde yaşayacaklardır (Sardon 2006, 
Allen, Beales, Busolo, Clark, Eldridge, Gonzalez, 
Gorman, Hall,  Heslop, Hinchliff & Humphreys 
2002). Günümüzde, dünyada yaşlıların nüfus 
içinde yüzdesinin en fazla olduğu kıta, Avrupa (% 
20) ve en az olduğu kıta ise % 5 ile Afrika’dır. 2050 
yılına gelindiğinde, Avrupa’da yaşlı nüfus oranı 
% 37’ye çıkarken Afrika’da % 10 olacağı tahmin 
edilmektedir. Günümüzde, toplam nüfus içinde 
yaşlıların yüzdesinin en yüksek olduğu ülkeler; 
Japonya, Avusturya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, 
Slovenya, Yunanistan, İsveç ve İtalya’dır (United 
Nations, 2009; Kinsella & Wan, 2009, Shrestrha, 
2000). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ekonomik 
İşbiriği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya 

Ekonomik Forumu gibi kuruluşların raporlarında 
belirtildiği üzere 2000’li yıllardan itibaren tüm 
dünyada yaşlanma olgusu ön plana çıkmaktadır. 
Söz konusu raporlarda 2050 yılında dünyanın 
sahip olacağı yaşlı nüfusun 2 milyara ulaşacağı 
ve 2000 yılındaki oranın üç katı seviyeye geleceği 
öngörülmektedir (United Nations, 2012; OECD 
2015; UNDESA,2007).

Mevcut demografik eğilimlerin devam edeceği 
varsayımından hareketle yapılan hesaplamalar, 
21. yüzyılın tüm dünyadaki beklentilere paralel 
olarak Türkiye’de de yaşlı yüzyılı olacağına işaret 
etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfusun 
yüzdesel dağılımları ve toplam nüfusa oranlarına 
göz atıldığında görülecektir ki 1990’lı yıllara 
kadar yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %4 
seviyelerinde iken 2000’li yıllarda belirgin bir artış 
göstermiş ve günümüzde %8,3 seviyesine kadar 
yükselmiştir (Şekil 1). Projeksiyonlar bu oranın 
daha da yükseleceğini göstermektedir.
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Şekil 1. Türkiye’de Yaş Gruplarının Yıllara Göre 
Dağılımı ve Yaşlı Nüfus Değişimi (TÜİK 2017)

Nüfusta yaşanan bu dönüşümün toplumsal birçok 
alanda değişime yol açması beklenmektedir. 
Yakın gelecekte sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, 
istihdam ve benzeri alanlarda yeni model 
önerilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu alanlardan 
bir tanesi de yeşil alanlardır. Yeşil alanlar 
bu sürece hazırlıklı olmalıdır. Birçok alanda 
olduğu gibi yeşil alanlar da yaş dostu olarak 
kurgulanmalı ve gelecekteki kullanıcılarının istek 
ve beklentilerine paralel olarak planlanmalıdır. 
Yeşil alanların üzerinde düşünülmesi gereken en 
önemli bileşeni bitkisel tasarımdır. Geniş bir bitki 
yelpazesi içinden hangi türlerin seçileceği ve ne 
tarz bir bitkisel tasarım gerçekleştirileceği bu 
noktada önem kazanmaktadır. Tercih edilen bitki 
türleri ve tasarım, alanın sahip olacağı renk, ses, 
koku, iklimsel konfor, fonksiyonel kullanım, bakım 
şartları ve be özelliklerini ön plana çıkarabilecek 
ve kullanıcılar için olumlu ya da olumsuz yönde 
bir tercih sebebi olabilecektir.

Amaç

Mekânlar içinde yaşayan insanları etkilemektedir, 
bu anlamda zaman, mekân ve insan arasında 
diyalektik bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısı 
ile peyzaj mimarlığını diğer tasarımcı meslek 
disiplinlerinden ayıran temel fark, kullanılan 
tasarım bileşenlerinden bir tanesinin “zaman 
boyutu” olmasıdır. Şüphesiz zaman kavramı her 

meslek disiplini için farklı boyutta ve şekilde 
önem arz etmektedir ancak canlı materyalle 
çalışan peyzaj mimarlığı meslek disiplini  için 
bu süreç çok daha dinamik ve hızlı olmaktadır. 
Peyzaj zamana bağlı olarak değişir. Bu zaman 
aralığı çeşitli bitkilerde yıllarla tanımlanabilecek 
kadar uzun bir süreci içerse de, bazı türler ve 
tasarımlar için çok daha kısadır. Bitkiler yıl içinde 
farklı mevsimlerde çeşitli fizyolojik değişimler 
gösterirler, hatta bu değişim bazı türlerde gün 
içinde bile meydana gelebilmektedir. Zaman 
değiştikçe bitkilerin rengi, boyu, formu, yaprak-
çiçek-tohum-meyve oluşumu ve dökümü gibi 
özellikleri ortaya çıkmakta veya kaybolmaktadır. 
Bu nedenle bitkisel tasarım yapılırken tür 
seçimlerinin ve uygulama şeklinin doğru olarak 
belirlenmesi, belirli periyotlar ve uzun yıllar göz 
önünde bulundurularak ve aynı zamanda mimari 
yapılarla beraber bir bütünlük arz edecek şekilde 
bir tasarım yapılması gerekmektedir.

Yaş dostu peyzaj tasarımda bitkisel tasarım, 
sadece sanatsal ve görsel anlamda değil çevreyi 
insan yaşamı açısından daha uygun hale getirme 
amaçlı olarak kurgulanmalıdır (Xu, 2017). İnsan 
ve çevre arasındaki güçlü ilişki bu kurgunun 
nedenidir. Sarı ve Sağsöz’e (2011) göre; kişinin 
yaşama alanı ve yakın komşuluk birimleri 
huzurevinde kalan yaşlılar için çok önemlidir. 
Yaşam çevresinden fazla uzağa gidememe, fiziksel 
yetersizlikler, yapılan sosyokültürel faaliyetlerdeki 
azalma gibi bir takım yaşlılık sorunları, yaşlı bireyi 
daha fazla yerel ilişkilere ve etkileşimlerinin daha 
çok yakın çevreyle olmasına zorlamaktadır. Bu 
nedenle huzurevi konum ve çevresel özellikleri 
yaşam kalitesi, kullanıcı memnuniyeti ve 
özellikle sürdürülebilir kent yaşamı açılarından 
önem taşımaktadır. Şener (2009) “Yaşlılık, 
yaşam doyumu ve boş zaman faaliyetleri” adlı 
çalışmasında serbest zaman faaliyetlerinin yaşlı 
bireylerin yaşam kalitesinin artmasında önemli 
bir faktör olduğunu belirtmiş, insanların bir işle 
meşgulken daha sağlıklı ve mutlu olduklarını 
hiçbir uğraşı ile meşgul olunmayan zamana sahip 
olmanın psikolojik olarak risk oluşturduğunu ve 
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can sıkıntısı nedeniyle kişiyi zararlı alışkanlıklara 
teşvik ettiğini ileri sürmüştür.       Yaşlılık döneminde 
bitkilerle ilgilenmek en uygun serbest zaman 
aktivitelerinden birisidir ve yaşlılar üzerinde 
olumlu etkileri bulunmaktadır. Yine yapılan 
bir derleme çalışmasında Amerika, İngiltere 
Malezya, Kanada, İsviçre ve Japonya’daki çeşitli 
sağlık yapılarının dış mekânları farklı tasarım 
kriterleri kapsamında değerlendirilmiş ve çalışma 
kapsamında kullanılan yedi başlıktan bir tanesi 
bitkisel tasarım olarak belirlenmiştir (Shukor, 
Stigsdotter & Nilsson, 2012).   

Yeşil alanlar her şeyden önce kamusal ve sosyal 
alanlardır. Bu anlamda topluma bir çok olanak 
sunmakla birlikte özellikle dezavantajlı bazı 
gruplar için önemli sosyalleşme mekânlarıdır. 
Yapılan bilimsel çalışmalar yeşil alanların yaşlı 
bireyler üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve 
yaşlı bireylerin bitkiler hakkında olumlu fikirlere 
sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Antalya 
kentinde bulunan kamuya ait huzurevlerinde 
yaşayan yaşlılarla birebir görüşme yolu ile 
elde veriler göstermektedir ki; bahçe alanını 
kullanan bireylerin tamamı, bahçeyi kullandıktan 
sonra “olumlu” duygular hissetmektedir. Bu 
duygular gruplandığında en fazla kullanılan 3 
betimlemenin “huzurlu”, “rahatlamış” ve “iyi” 
olduğu görülmektedir (Cüce, 2017). Doğal 
çevreler insan sağlığını korumakta ve insanları 
zihinsel hastalıklara karşı desteklemektedir 
(Kaplan, 2001, Nilsson, Sangster, Gallis, Hartig, 
de Vires, Seeland & Schipperijn, 2011).

Kullanıcı algıları üzerinde büyük etkisi olan yeşil 
alanlarda, kullanılacak bitki türlerinin seçiminin 
ve bitkisel tasarım uygulamalarının dikkatli bir 
şekilde yapılması gerekmektedir. Konu yaş 
dostu tasarım olduğunda, klasik bitkisel tasarım 
anlayışından daha farklı bileşenlerin de göz önüne 
alınması gerekmektedir. Gerek tür çeşitliliğinin 
fazla olması gerekse uygulama şekillerinin 
çok fazla olasılık içermesi nedeni ile bitkisel 
tasarım uygulamaları bilimsel veriler eşliğinde 
gerçekleştirilmelidir. Bu çalışmanın amacı yaş 

dostu yeşil alanlar yaratılabilmesi sürecinde bitki 
tür seçimi ve bitkisel tasarım uygulama şekilleri 
hakkında dikkat edilmesi gereken genel özellikler 
hakkında bilgi vermektir. 

Yaş Dostu Tasarımda Dikkat Edilmesi Gereken 
Kriterler

Yaş dostu bitkisel tasarım kapsamında yerel 
özellikler göz ardı edilemeyeceği için genele dair 
kesin bir bitki listesi ya da tasarım tipi oluşturmak 
mümkün değildir. Ancak tür seçimi ve tasarım 
için dikkat edilmesi gereken bazı kriterler 
bulunmaktadır.

- Bitkisel tasarımda özel bir grup için tür seçimi 
yapılırken uzak durulması gereken iki ana 
bitki grubu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
bünyesinin herhangi bir bölümünde (kök, 
gövde, yaprak, tohum, meyve) zehirli bir madde 
içeriği bulunduran türler ve diğeri ise fiziksel 
olarak çeşitli yaralanmalara yol açabilecek olan 
dikenli veya sivri yapıdaki bitki türleridir. Yaşlılık 
döneminde görülme sıklığı artan Alzheimer ve 
Demans hastaları için özellikle bu iki bitki grubu 
tehlike arz etmektedir. Tehlikenin boyutu bazı 
durumlarda yaşam kaybına sebebiyet verecek 
derecede yüksek olabilmektedir. Bu nedenle söz 
konusu türlerin kamusal alanlarda ve özellikle 
huzurevi ve bakımevi bahçelerindeki kullanımları 
kısıtlanmalı, engellenmeli ya da kontrol altında 
tutulmalıdır. 

- Tür seçiminde bitkilerin o an sahip oldukları form 
değil, ergen dönemde sahip olacağı form ve taç 
yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle 
gelişimi yatay yönde gerçekleşen ve alttan 
dallanma yapısına sahip olan türlerin kullanım 
alanlarının yakınında konumlandırılması o an için 
sorun yaratmasa da 5-10 yıllık bir zaman diliminde 
ve bakımlarının yapılmaması durumunda, 
özellikle yollarda olmak üzere kullanım alanlarında 
fiziksel daralmalara neden olacağı ve diğer her 
türlü kullanımın bu durumdan etkilenebileceği 
unutulmamalıdır. Özellikle tekerlekli sandalye, 
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baston ve benzeri desteklerle dolaşım sağlayan 
yaşlılar, daralan dolaşım hatlarında problemlerle 
karşılaşabilmektedir.

- Yaş dostu bitkisel tasarımla ilgili göz önünde 
bulundurulması gereken bir diğer faktör çeşitli 
mevsimlerde gerçekleşen dal, yaprak, tohum ve 
özellikle meyve dökümüdür. Parklarda ve yaya 
yolu kenarında bulunan türlerden kaynaklanan 
mevsimsel dökümler, yaya olarak veya çeşitli 
yardımcı araçlar ile gerçekleştirilen dolaşıma 
engel olabilmekte, takılma, denge bozulması ve 
özellikle kayma gibi nedenlerle yaralanmalara 
neden olabilmektedir. Bu tarz bir döküm 
yürümeyi, baston ya da ona benzer destek 
araçlarını kullanmayı, akülü veya manuel tekerlekli 
sandalyenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini 
etkileyebilecektir. Dolaşım esnasında meydana 
gelebilecek küçük bir takılma veya kayma, yaşlı 
bireylerin bundan sonraki bütün hayatlarını çok 
ciddi bir şekilde olumsuz yönde etkileyebilecek 
bir düşme eylemi ile sonuçlanabilecektir.

- Bitkisel tasarımda göz önünde bulundurulması 
gereken bir başlık, bitkilerin dönemsel olarak 
yaydıkları koku özelliğidir. Yapılan görüşmelerde 
bitki kaynaklı kokuların genellikle olumlu 
olarak algılandığı ve talep edildiği bilinse de, 
özellikle çeşitli ruhsal veya zihinsel hastalıklara 
sahip bireylerle ilgili bu konuda yeterli bilimsel 
çalışmalar bulunmamaktadır. Engelliler 
üzerine yapılan bir çalışmada (Gökçe, 2012) 
otistik bireylerin özellikle kokulardan rahatsız 
olduğu yönünde elde edilen veriler bunun bir 
göstergesidir. Yaşlılık döneminde karşılaşılabilen 
Alzheimer ve Demans hastalıklarının koku ile ilgili 
herhangi bir hassasiyetin bulunup bulunmadığı 
yapılacak çalışmalarla ortaya konulmalıdır. 
Bu noktada özellikle kokuların, söz konusu 
gruplar için hatırlamayı destekleyecek bir araç 
olarak kullanılabileceği “koku hafızası” üzerine 
araştırmalar yapılmalıdır.  

- Bazı bitki türleri özellikle vejetasyon döneminde 
çeşitli alerjik rahatsızlıklara neden olabilecek 

polenler yayabilmektedir Bu durum özellikle 
yaşlı bireyler arasında nefes darlığı yaşayan 
bireyler için konfor bozucu olabilmektedir. 
Uygun tür seçimleri kamusal alanlarda daha zor 
olmakla beraber, özellikle huzurevi ve bakımevi 
bahçelerinde kontrol altında gerçekleşmeli, 
rahatsızlık yaratabilecek türler elemine 
edilmelidir.

- Bitkiler bulundukları alana doğrudan veya dolaylı 
olarak ses etkisi getirebilmektedirler. Doğrudan 
olan sesler genellikle rüzgârla olan etkileşime 
bağlı olarak bitkilerin dal, yaprak, tohum, meyve 
gibi yapılarının fiziksel özelliklerinden kaynaklı 
olarak alana katılırlar. Dolaylı sesler ise, bitkilerin 
birçok farklı canlıya doğrudan yaşam alanı 
oluşturmasına bağlı olarak ortaya çıkabilen, kuş, 
çekirge, kurbağa ve benzeri canlılara ait doğa 
sesleridir. Bu sesler bir çok meditasyon türünde 
tedavi edici, rahatlatıcı olarak kullanılmaktadır.

- Peyzaj dinamik bir yapıdır ve değişkendir. 
Bu değişkenliğin en önemli aktörü bitkilerdir. 
Çeşitli türler farklı zamanlarda yaprak, çiçek, 
tohum, meyve oluşturur, farklı dönemlerde farklı 
renklere ve formlara sahip olurlar. Tasarımcıların 
yeşil alanlarda yaratacakları ortamı iyi 
kurgulayabilmeleri için öncelikle türleri ve türlerin 
dönemsel-mevsimsel-uzun sürede ortaya çıkacak 
özelliklerini iyi analiz etmesi gerekmektedir. 
Örneğin çok güzel çiçek rengine sahip olan ancak 
aynı çiçeklenme döneminde aktif olan türlerin 
seçilerek bir arada kullanılması, renk anlamında 
başarılı bir kompozisyon yaratsa da bu etki 
kısa süreli olacaktır. Bunun yerine uygun türler 
seçilmesi halinde ilkbaharın başından başlayarak 
sonbahara kadar daha renkli ve canlı bir ortam 
yaratılması mümkündür.  Ayrıca birbirine yakın 
renklerin kullanıldığı bir tasarım içerisinde soliter 
olarak kullanılabilecek ve karşıtlık yaratabilecek 
bir tür, mekânı tanımlayan ve yönlendirici 
olabilecek bir öğe olarak kullanılabilecektir.

- Yaşlıların bitki bakımları ile ilgilenmeleri 
özellikle huzurevi – bakımevlerinde ve özel 
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konutlarda görülmekte ve yapılan çalışmalar 
bu tarz aktivitelerin yaşlı bireyler üzerinde 
hem psikolojik hem de fiziksel olarak olumlu 
etkileri olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan 
yaş dostu bitkisel tasarım kapsamında dikkat 
edilmesi gereken diğer bir faktör bitkilerin 
bakım koşulları göz önünde bulundurularak 
seçilmesidir. Bitkilerin bakım istekleri türden türe 
farklılıklar içerir. Özellikle bakım isteği farklı olan 
türlerin kullanılması ve bakımların yaşlı bireylerin 
sorumluluğunda bulunması durumunda, 
sürdürülebilir bir bahçe yaratılması açısından 
problemler doğurma potansiyeli taşımaktadır. 
Düzenli bir şekilde biçilme, budanma, 
gübrelenme, ilaçlanma vb. istekleri bulunan 
türlerin bakımı diğer türlere göre çok daha 
zor olacaktır. Bu durum genellikle doğal bitki 
örtüsünden seçilen türlerde gözlemlenmeyip, 
egzotik türlerde ortaya çıkmaktadır. 

- Bitkisel tasarım doğru yapıldığı takdirde estetik 
olarak ortaya koyacağı güzelliklerin yanında alana 
fonksiyonel olarak da katkı koyabilecektir. Yeşil 
alanlarda bitkiler kullanılarak çeşitli kullanımları 
ve aktiviteleri yönlendirme, gizleme, ön plana 
çıkarma gibi işlevsel özellikler kullanılabilmektedir. 
Örneğin yaşlı bireylerin kendileri için tehlike 
yaratabilecek alanlara girmeleri bitkisel çitler 
yardımı ile sağlanabilmekte, çukur, bozuk zemin, 
havuz, uçurum, dikenli ve sivri bitki türleri gibi 
gerektiğinde uzak durulması gereken alanların 
doğal bir yönetimi yapılabilmektedir. Ayrıca 
yeşil alanların sık dokulu bitkilerle tamamen 
çevrelenmesi de mümkün olup, zihinsel veya 
mental hastalıklara bağlı kaybolmalar ve 
yaşanabilecek zararlanmalar kontrol altında 
tutulabilmektedir. 

- Doğru bir bitkisel tasarım ile mekânlarda iklimsel 
konfor sağlanabilmekte, her türlü iklim için yeşil 
alanlar cazibe merkezi haline gelebilmektedir. Bu 
süreçte bitkilerin doku ve form özelliği ön plana 
çıkmaktadır. Uygun tür seçimi ve bitkisel tasarım   
yardımı   ile   mekânın   maruz  kalacağı

rüzgâr, güneş ışığı, nem gibi iklimsel bileşenler 
kısmen kontrol edilebilecektir. Uygulamanın 
yapılacağı alanda öncelikle detaylı bir iklim analizi 
gerçekleştirilmeli, varsa mikroklimatik etkiler göz 
önüne alınarak ihtiyaç duyulan yönde tür seçimi 
ve tasarım gerçekleştirilmelidir.

Sonuç Yerine

Yaşlanma olgusunun giderek ön plana çıktığı 
günümüzde yaş dostu tasarım kavramı, üzerinde 
çalışılması gereken önemli bir tasarım problemi 
olarak önümüzde durmaktadır. Yaş dostu peyzaj 
tasarım kapsamında çalışılması gereken bitki 
türü seçimi ve bitkisel tasarım süreci, çalışma 
yapılacak alanın yerel özellikleri de göz önüne 
alınarak gerçekleştirilmeli, farklı sosyal yapılar, 
iklimler, fiziksel ve ekonomik şartlar, doğal koşullar 
göz önünde bulundurularak ve sürdürülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde kurgulanmalıdır. Parkların 
gelecekteki kullanıcılarına yönelik başarılı bir 
tasarım ancak bu şekilde mümkün olabilecektir.
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Dedem Bir Kiraz Ağacı; Angela Nanetti 
tarafından 1998 yılında kaleme alınan ve 
Türkiye’deki ilk baskısı Günışığı Kitaplığı 
tarafından 2011 yılında Türkçe Edebiyata 
kazandırılan bir çocuk romanıdır.Yazar Angela 
Nanetti; bu alanda kaleme aldığı eserleriyle 
Hans Christian Andersen, Chronos Ödülü 
gibi uluslararası prestije sahip ödüller  alan ve 
dünya çapında tanınan bir yazardır. Ayrıca yazar, 
yaklaşık yirmi dile çevrilen Dedem Bir Kiraz 
Ağacı adlı eseriyle 2002 yılında Alman Gençlik 
Edebiyatı Ödülü’ne de aday gösterilmiştir. 
Angela Nanetti’nin Günışığı Kitaplığı 
tarafından Türkçe’ye çevrilen başka eserleri de 
bulunmaktadır. Günışığı Kitaplığı; 1996 yılında 
kurulan, çocuklar ve gençler için Çağdaş Türk 
ve Dünya edebiyatından eserler yayınlayarak 
onların hayatlarına dokunmayı amaç edinen bir 
yayınevidir. Ayrıca Günışığı Kitaplığı’na bağlı 

olarak kurulan ON8 markası genç yetişkinlere 
yönelik eserleri okuyucusuna sunmaktadır. 
Keçi ismini verdikleri bir e-dergi aracılığı ile 
düzenledikleri konferanslar ve seminerleri de 
yayınlayan Günışığı Kitaplığı; çeşitli sosyal 
sorumluluk projeleri yürüterek okumak arzusu 
taşıyan her bireye ulaşmayı hedeflemektedir. 
Benim Dedem Bir Kiraz Ağacı adlı eserle 
tanışmam da Günışığı sayesinde oldu. Böylece 
hem onların dünyasına girmiş hem de yeni bir 
kahramanın hayatında tanıklık etmiş oldum.     

Dedem Bir Kiraz Ağacı ile karşılaşılan ilk anda 
kitabın kapak sayfası insanın dikkatini çekiyor. 
Suzan Aral tarafından düzenlenen, sıra dışı bir 
kiraz ağacının ve onun dalları arasında uçan bir 
çocuğun resmedildiği kapak, okuyucuya kitabın 
içeriğinin ne kadar yaratıcı olabileceğine dair 
ipuçları veriyor ve merak uyandırıyor. 
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Ayrıca kitap içerisinde Anna Balbusso ve Elena 
Balbusso tarafından hazırlanmış resimlere yer 
verilmesi ve bu resimlerin  anlatılan bölümlerden 
sonra konulması; okuyucunun hem kendi hayal 
gücüyle anlatılanı resmetmesine izin vermiş 
hem de hayal gücüyle oluşturduğu bu resimler 
ile kitapta yer alan resimler arasında ilişki 
kurabilmesine olanak sağlamış. Bir çocuğun 
aile içerisindeki yaşantısı üzerinden kurgulanan 
bu kitap, sekiz bölüm halinde oluşturulmuş ve 
her bir bölüm, o bölümde anlatılacaklara atıfta 
bulundurularak isimlendirilmiş. Ayrıca, kitabın 
girişinde kitap kahramanlarının isimleri ve bu 
isimlerin okunuşları yazılmış. Bu iki noktanın 
da, hem okuyucunun her bölüme dair odağı 
yakalaması hem de okuma esnasında rahat 
ederek metne bağlılığını devam ettirebilmesi 
açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

Bir çocuğun aile ilişkilerinde yaşadıklarını, 
çocuğun kendi ağzından okuduğumuz bu kitap; 
anne-baba, büyükanne-büyükbaba ve çocuk 
arasında yaşanan, şehir ve köy yaşantısının 
odaklardan biri olduğu, bir çocuğun gözünden 
yaşlanma sürecini görebileceğimiz, hayvanların 
ve ağaçların yaşamımızdaki yerine değinen 
muhteşem bir kitap. 

Çocuk kahramanımız Tonino, köyde yaşayan 
anneannesine ve dedesine düşkün bir çocuktur 
ve onlarla birlikte köyde geçirdiği vakit Tonino 
için oldukça önemlidir. Özellikle Tonino’nun 
annesiyle yaşıt olan kiraz ağacı Felice ve 
özellikle anneannesinin özenerek büyüttüğü 
kaz Alfonsina, köyde geçirdiği zamanlara dair 
hatıralarının önemli bir parçasıdır. Anneannesi 
Teodolinda ve dedesi Ottaviano arasında 
yaşanan aşk ise Tonino’nun şehirdeki evde 
bulamadığı sıcaklığı köyde bulabilmesinin önemli 
sebeplerinden birisidir. Teodolinda’nın ölümü ile 
sonrasında yaşananlar ve Tonino’nun yaşanan 
bu değişikliklere karşı bakış açısı, okuyucuyu 
sürükleyici bir hikayenin içine çekmektedir. Dedesi 
Ottaviano’nun eşini kaybetmesinin ardından; 

eşinin çok sevdiği kaz Alfonsina, kiraz ağacı 
Felice, kızı Felicita ve torunu Tonino ile kurduğu 
sıcacık ilişki, bir kaybın ardından hayata tutunmak 
için bir sebebin varlığının ve kuşaklararası ilişkinin 
ne kadar önemli olduğunu bizlere hoş bir dille 
anlatıyor. Bu kitabı güçlü kılan en önemli şey 
ise hayata dair birçok şeyi vererek okuyucuya 
neden sonuç ilişkisi kurma imkanı sağlaması. 
Ottaviano Dede’nin yaşadığı topraklara gelen 
el koyma kararı, bunun ardından hastalanarak 
şehre gidip orada kalmak zorunda olması ile bu 
yaşananların sonucu olarak  Ottoviano’nun bazı 
bilişsel bozukluklar yaşayarak bir bakım evine 
yerleştirilmesi ve sonrasında Ottoviano, kızı 
Felicita ve Tonino arasında yaşananlar, kurulan 
bağlar ve bu bağların Tonino’nun gözünden 
yansıtılması okuyucunun olayları birçok boyutta 
değerlendirmesine yardımcı oluyor. 

Kuşaklararası ilişkilere yapılan vurgu kitabın 
neredeyse her sayfasında karşımıza çıkıyor. 
Paylaşım, dayanışma, sevgi ve bilginin karşılıklı 
olarak aktarımı kuşaklararası ilişkiler açısından 
sıklıkla işlenen noktalardan. Kuşaklararası ilişkiler 
çerçevesinde şekillenen olumlu ailesel ilişkiler 
ağının bu denli sade ve anlaşılır bir şekilde 
kaleme alınması,  anlatılmak istenenin yerine 
ulaşmasına da oldukça yardımcı oluyor. Örneğin; 
kitabın yetişkin karakterlerinin çeşitli deyişlerle 
fikirlerini anlattığı durumlarda Tonino’nun bu 
deyişleri gerçek anlamıyla düşünmesi ve bunlara 
verdiği tepkiler, okuyucuya hem eğlenceli bir 
anlatım sunmuş hem de metnin öğretici yönünü 
kuvvetlendirmiş. 

Bir diğer önemli nokta ise yaşlanma sürecinin 
bu ilişkilere dahil edilmesi açısından oldukça 
önemli. Özellikle, yaşlanma sürecinde insanların 
yaşadıkları yere duydukları bağlılığın ne kadar 
önemli olduğu, yaşlanma sürecine dair değişik 
yaşlar için farklı yansımalara yer verilmesi ve 
aslında bir kiraz ağacının ve bir kazın da bu süreç 
bağlamında yer edinmesi kitabın özgünlüğünün 
bir göstergesi niteliğinde.
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Angela Nanetti’nin bir çocuğun gözünden 
aile ilişkilerini kaleme aldığı bu eser; özenle 
kurgulanmış;  yazar tarafından anlatılmak istenen 
şeylerin  metnin her aşamasında sıkmadan güzel 
bir üslupla yer bulduğu, sıcak, içten, çocuk ve 
yetişkin okuyucular için hayaller dünyasının 

ufuklarında gezinebilmek adına bir kapı açan, 
hayatı düşünmeye teşvik eden ve tüm bunları 
farklı bakış açıları kazandırarak yapan; eğlenceli, 
eğitici ve bir o kadar da hayatın içinden bir kitap 
olarak okuyucularını bekliyor.




