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Editorial

Yaşlanma Çalışmalarında Geleceğe Bakmak
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.2018.15
Künye: Arun, Ö., (2018). Yaşlanma Çalışmalarında Geleceğe Bakmak. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 2, s.1-2

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 2017 yılında ilk
sayısında, düşünümsel ve dinamik bir platform
olma çağrısıyla macerasına başlamıştı. Senex’in
2018 yılı ikinci sayısı tam da bu çağrıya uygun
olarak demografi, göç, toplumsal cinsiyet ve
kentte yaşlanma başlıklarında çalışmalara yer
vermektedir.
Son 6 yıl içinde Türkiye yaşlanma alanındaki
makalelere
bakıldığında,
neredeyse
hiç
çalışılmayan temaların başında göç, toplumsal
cinsiyet ve kent araştırmaları gelmektedir (Arun,
2018). Bu durum, yaşlanma alanının biraz da
ne ile meşgul olduğunu, alanın nasıl organize
olduğunu da göstermektedir. Türkçe yayınlanan
makalelerin ve alandaki tez çalışmalarının
sayısındaki son yıllardaki artış umut verici olsa da,
çalışma konularındaki yönsüzlük ve tekdüzelik,
alandaki aktörlerin akademik sermayelerinin
hacminin de sınırlarına işaret etmektedir.
Bununla birlikte Senex’in ikinci sayısında, tam da
bu öngörüden hareketle, göç, toplumsal cinsiyet
ve kent araştırmaları başlıklarına yer vermesi bir
tesadüf değildir. Sonraki sayılarda da, benzer bir
yönelimle, alanı açmak için yeni dosya konularına
yer verilecektir.

için yöntembilime ilişkin derinlik ve çeşitlilik bir
başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarının
geneli yöntemsel olarak oldukça zayıftır (Arun,
2018). “Derleme” diye bir türün varlığı ve
içeriği bizatihi yöntemsel kavrayışın nelerden
müteşekkil olduğuna işaret etmektedir. Derleme
olarak belirlenmiş türün, belirli bir alanda, belirli
bir temayı ele alıp, ilgili tematik başlığa ilişkin
tüm çalışmaları sistematik olarak tarayarak,
bilimsel bilgiyi sınıflandıran, temel eğilimlerin ve
sıcak meselelerin tespit edilmesi mümkün kılan
literatüre taramasından oldukça uzak olduğu dikkat
çekmektedir. Nitekim, literatür taramalarında,
derleme denilen türden farklı olarak, bilgi
gelişigüzel biçimde sınıflanmaz, eklektik olarak
sunulmaz; ele alınan tematik başlıktaki kuramsal
ve yöntemsel tüm katkılar analitik biçimde
değerlendirilir (Arun, 2018). Böylece, kuramlar,
kavramlar ve yöntembilime ilişkin pratik, görece
yeni çalışma konuları bağlamında çeşitlenerek,
sunulabilir. Böylesi bir perspektiften hareketle,
Senex, 2018 yılı sayısında, araştırma makaleleri
ve teorik müdahalelerin yanında, sahadan notlar
bölümüyle de, yöntemsel çeşitliliğe katkı sunacak
tartışmaları ele almaktadır.

Her ne kadar çalışmaların teması bir açılım
sağlamak için başlangıç olsa da, alanda Yaşlanmayı basitçe, hastalık-sağlık dualitesiyle
ilişkiselliği dinamik bir yörüngede sürdürebilmek sınırlayarak ele alan pozitivist indirgemeci
1
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yaklaşımın, Türkiye yaşlanma alanında bir
perspektif geliştiremeyeceği anlaşılmaktadır.
Yaşlanmaya ilişkin yaygın düzeyde akademik
ilginin çeşitlenerek katlanması, kuramsal açıdan
ve yönteme dair kavrayışın da bilhassa yaşam
döngüsü perspektifiyle değerlendirilmesini
kaçınılmaz kılmaktadır.
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Ayrıca, ortaçağ tarihi alanında çalışmalarını
sürdüren genç araştırmacılar için bir kitap
değerlendirmesine de bu sayıda yer verilmektedir.

Senex’i ikinci sayısıyla da hepimizin yapan;
yazarlarımıza, kör hakem değerlendirmesi
sırasında katkı veren meslektaşlarımıza, mizanpajı
ve görsel düzenlemeleri gerçekleştiren gönüllü
Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, böylesi bir ekibimize minnettarım. Nihayetinde, Senex,
arka plandan hareketle, 2018 yılında ikinci disiplinlerin bir araya geldiği bir orkestradır!
sayısında, demografi, göç, toplumsal cinsiyet
ve kent çalışmalarıyla çeşitlenmiş bir yelpazede Kaynakça
yazılara yer vermektedir. Araştırma makalelerinin
Arun, Ö., (2018). Türkiye’de Yaşlanma Çalışmaları:
yanında, sahadan notlar bölümünde, biri
Dün, Bugün, Yarın. Akdeniz İnsani Bilimler
Türkiye’den diğer ise Vietnam’dan olmak üzere
Dergisi, 8(2), 41-61.
iki makale sahanın sesini Senex’in sayfalarına
taşımaktadır.
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Abstract
Turkey is swiftly transforming into an aging country due to its demographic dynamics. In Turkey predominant cultural values
are “family-oriented”. Older individuals are traditionally taken care of by family and the community. Today, a majority of the
older age population lives in family households. While significant proportions of older adults live with their child(ren), societal change is altering co-residence patterns where older adults increasingly prefer to live independently (“Couples without
resident children” or “One-person households”). We attempt to explore living arrangement preferences of middle-aged
persons concerning their own old age. This study specifically intends to describe influences of family resources, socioeconomic status and cultural preferences on these preferences. Data is drawn from the ‘Research on Family Structure 2011’
survey. Multinomial Logistic Regression models are used to examine factors associated with older age living arrangement
preferences. The analysis unit was individuals aged 50-59 who had at least one child. The findings show that individuals who
have higher socioeconomic resources and have adopted more modern or secular attitudes are more likely to prefer ‘nursing
home’ or ‘home care service’ options compared to ‘co-residence with children’. On the other hand, those who have family
resources and have adopted more traditional attitudes are more prone to choose to co-reside with their children. Familial
and socioeconomic resources and cultural tendencies significantly influence preferences for old-age living arrangement
choices. Considering ongoing trends of population aging and societal changes, demands and expectations of individuals
regarding old age living arrangements and care needs may turn out to be among the increasingly pressing issues Turkey
will face over the next one to two decades.
Keywords:
family • home care • intergenerational relations • nursing home • values

Türkiye’de Orta Yaşlı Bireylerin
Gelecekteki Yaşam Aranjmanı Tercihleri

Özet
Türkiye demografik dinamikleri nedeniyle hızla yaşlanan bir ülkedir. Türkiye’de kültürel değerler baskın olarak “aile odaklı”dır. Yaşlılar geleneksel olarak aile ve çevre tarafından bakılmaktadırlar. Günümüzde Türkiye’de, yaşlı nüfusun büyük çoğunluğu aile hanehalklarında yaşamaktadır. Yaşlıların öncemli bir bölümün çocuklarıyla birlikte yaşamasına karşın toplumsal
değişikliklerle birlikte bu yerleşim modeli de değişmektedir. Günümüzde yaşlı yetişkinler giderek bağımsız yaşamayı tercih etmektedir (“çocuksuz çiftler” veya “tek kişilik haneler” şeklinde). Bu araştırma, ailevi ve sosyoekonomik kaynakların ve
kültürel tercihlerin orta yaşlı bireylerin gelecekteki yaşam aranjmanlarına dair tercihlerine olan etkisini betimlemeye çalışmaktadır. Veriler, “2011 Türkiye Aile Yapısı” araştırmasından alınmıştır. Yaşlılık dönemine ilişkin yaşam aranjmanları ile ilgili
faktörleri incelemek için Multinominal Lojistik Regresyon modelleri kullanılmıştır. Analiz birimi en az bir çocuk sahibi olan
50-59 yaşlarındaki bireylerdir. Bulgular, daha yüksek sosyoekonomik kaynaklara ve daha modern veya seküler bir bakış açısına sahip olan bireylerin, “huzurevi” veya “evde bakım” opsiyonlarını “çocuklarla birlikte yaşama”ya tercih ettiklerini göstermektedir. Öte yandan, ailevi kaynakları daha yüksek olan ve daha geleneksel bakış açısına sahip bireylerin, çocuklarıyla
birlikte yaşama aranjmanını daha muhtemel olarak tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Ailevi ve sosyoekonomik kaynakların ve
kültürel eğilimlerin yaşlılık dönemi yaşam tercihlerini anlamlı derecede etkilemektedir. Türkiye’de süregelen nüfus yaşlanması ve sosyal değişim eğilimleri dikkate alındığında; bireylerin yaşlılık dönemi bakım ihtiyaçları ve yaşam aranjmanlarına ilişkin talep ve beklentilerinin bir on veya yirmi yıl içinde ihtimam gerektiren bir konu haline geleceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Aile • evde bakım • kuşaklararası ilişkiler • huzurevi • değerler
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there is an increase in independent forms of
living arrangements—alone or with spouse only
(United Nations 2017). Mutual responsibilty
between the generations increasingly more
meet with spatial proximity. The “living nearby”
arrangement allows for maintanence of both
close family ties and higher levels of privacy at
the same time (Gierveld, 2009, Karagiannaki,
2011). As a matter of fact, nowadays, in settings
where certain levels of affluence and social
change towards modernization have been
reached, older adults often desire to maintain a
certain level of autonomy in daily life.

Population aging is one of the most critical
social and demographic issues facing most
countries throughout the world today. Although,
its timing, pace and scale vary across countries,
population ageing is an inevitable development
for the societies completing their demographic
transition. Today, Turkey is also notably an ageing
country. The population of 65 years of age
and over is expected to grow from the current
7.7 percent to approximately 10 percent of the
population in 2023, an increase of about 2.7
million persons (TSI, 2013). That means Turkey
will soon enter the “old population” category Living arrangement of older adult population in
according to United Nations classification Turkey
(United Nations, 2007).
Table 1 shows living arrangements of older
Issues concerning family composition and living adults (aged 65 or over) in Turkey according to
arrangements are also becoming important TDHS-2008 and 2013 results. The majority of
as population aging shows its influence on older adults, 8 out of 10, live in some form of
societies (Bongaarts & Zimmer, 2001; Yi, 2008). family household. Figures in Table 1 show that
Especially in the developing world, old age the proportion of older adults co-residing with
populations mainly depend on their children as child(ren), whether in nuclear or extended family
the main provider of psychological and material household form, declined by about 8 percentage
support and care. Institutionalization rates are points over time, from 52.8% in 2008 to 44.4%
usually low due to lack of specialized facilities in 2013. A significant amount of this decline
and cultural dispositions like filial obligations stemmed from the decline in living in extended
(Kevin & He, 2009). On the other hand, the family form, 34% to 27%. This trend is actually
forces of modernization: rapid socio-economic concurrent with an increase in the proportion
development, urbanization, migration, increasing of older persons that lived independently (sum
labor force participation of women, increasing of the “Couples without resident children” and
education levels, rise of secular-rational values “One-person households” categories) from
at the expense of tradional-religious values 44.9% to 52.1% (7.2 percentage points). Similarly,
and individualisation compels us to review the propensity to live in a multi-person household
sustainability of the prevelant intergenerational rose 1.2 percentage points. Nearly 1 out of 6
co-residence and interdependence patterns older persons live in one-person households
(Aytaç, 1998; Kalaycıoğlu & Rittersberger-Tılıç, according to TDHS-2013 results. Older women
are almost 3 times more likely than their male
2000; Tufan & Yazıcı, 2009).
counterparts to live alone.
Today, according to cross-country comparions,
general trends in living arrangements of older
people show that, on the one hand, there is a
trend in the decline of co-residence with adult
children arrangements, and, on the other hand,
4
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Table 1. Living arrangement of older adults (aged 65 or over) in Turkey according to TDHS-2008 and 2013: Percentage
distribution of aged 65 or over household members by family and non-family households

Family Households

TDHS-2008

TDHS-2013

Difference

(1)

(2)

(2)-(1)

86,2

Nuclear family

82,0

-4,2

52,2

55,0

2,8

Couples without resident children

33,4

37,6

4,2

Couples with at least one resident child

12,9

11,7

-1,2

Lone parents with at least one resident child

5,9

5,7

-0,3

Extended family

34,0

Non-family Households

27,0

13,8

One-person households

-6,9

18,0

4,2

11,5

14,5

3,0

Single male

2,5

3,7

1,2

Single female

9,0

10,8

1,8

Multi-person households
Total

2,3

3,5

100,0

Source: Prepared by author using information given in Koç. et. al., (2015: 28)
TDHS: Turkey Demographic and Health Survey

1,2

100,0

Table 2. Number, capacity the number of individuals looked after, and proportions of occupancy of nursing homes in
Turkey, 2017 (December)
Number
of nursing
homes

Capacity

Number of
individuals
looked after

Proportion
of fullness
(%)

144

14 793

13 692

92.5

47

179

164

91.6

2

570

566

99.3

Nursing homes affiliated with local municipalities

22

3 402

2 381

69.9

Nursing homes affiliated with associations and foundations

29

2 454

1 717

69.9

5

508

355

69.8

182

10 184

7 128

69.9

384

32 090

26 003

81.0

Type of nursing home

Nursing homes affiliated with The General Directorate of
Disability and Elder Services
Old age homes
Nursing homes affiliated with other ministries

Nursing homes affiliated with minorities
Private nursing homes
Total
Source: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018

5
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In Turkey, institutional care services provided
older adult populations are mainly categorized
in two headings: “Nursing homes”, “Older
adult care and rehabilitation centers”. Nursing
homes are the boarding social work institutions
that are found to be satisfying the social and
psychological needs of individuals aged 60
years and over. Nursing homes are managed
by the General Directorate of Disabled and
Older Adult Services, by other ministries, and
by local municipalities, non-profit organizations
and the private sector. According to official
figures pertaining to 2017, the total capacity of
all nursing homes is 32,090 and occupancy rates
are at 81 per cent (see Table 2).

| Journal of Aging Studies

In the latest ‘Family Structure in Turkey 2016
(TAYA-2016)’ research, individuals age 18 and
over were asked the question of how they
want to live in older adult ages when they are
too old to care for themselves. The majority of
participants (37.6%) opted for co-residence with
their children. The second most desired living
arrangement was getting home care service with
29.4%, and the third one was living in a nursing
home with 11%. On the other hand, nearly one
out of five of the participants did not have any
idea about where they would live in their older
years. As for the 65 and older age group, those
who chose co-residence with their children was
51.3%. Home care service was the second choice
with 28% and the least preferred option was to
Older adult care and rehabilitation centers are live in a nursing home with 7.7% (TSI and MFSP,
also boarding social work institutions though 2017).
they have different purposes; these institutions
aim at satisfying special health care needs of Aims
those older adults who have mental or physical
deterioration. Both the number and capacity of Exploring the preferences and expectations of
these types of facilities have rapidly increased middle-aged persons about their later years is
in recent years due to increasing interest of the an important research topic in population aging
private sector. There were 74 centers in 2007 research. This research topic has close relations
for 4,349 persons in total. The number and to social policy planning due to the fact that, in
capacity of centers has increased to 399 centers about one or two decades, most of the members
accommodating 24,474 persons, respectively, of this generation will have moved beyond age
in 2014. Occupancy rates of public nursing care 65. Today, rapid and perpetual economic and
centers is around 90 percent whereas it is around social changes lead to increased diversity among
individuals in terms of their socioeconomic
75 percent for private centers (TSI, 2015: 79).
situation, cultural attributes, and health
Home care services are a community based care conditions. Each age cohort and/or various
option that come to the fore when an individual social groups in the same age cohort would
becomes dependent on other persons for have diverse preferences and expectations
assistance. In Turkey home care services can about their future. Therefore, in order to develop
be categorized into three headings; i) unofficial appropriate social policies for the future, I
and paid services; individuals pay for the service need to take into account diversification of
from their own private financial sources, ii) life circumstances of aging individuals and the
unofficial and unpaid service are provided influence of these circumstances on individual’s
by adult children or other close relatives or preferences.
neighbours, and iii) official services are provided
by particularly founded institutions serving well- This prevalence study aims to make a contribution
being and health services to disabled and older to the literature in this direction. The living
arrangement patterns in old age are closely
individuals (Öztop, Sener, & Güven, 2008).
6
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interrelated with the type and extent of support
one can obtain from ones family. Sociological
life course perspective argues that continuities
and cumulative experiences of an individual turn
out to be determining factors of subsequent
transitions they will experience in the future
(Wingens, Valk, Windzio, & Aybek, 2011). For
instance, having large numbers of children would
be an enabling factor to prefer co-residence with
children instead of solitary living. On the contrary,
having few children, in other words a deficiency
with respect to this demographic resource,
might be an inhibiting factor in making the same
preference. In the same fashion, individuals who
have attained higher levels of socioeconomic
resources and/or a more individualistic outlook
throughout their lives would be more likely
to choose non-traditional living arrangement
patterns over the traditional ones. In contrast,
those individuals who lack socioeconomic
resources and/or have not gained individualistic
values over against collectivist ones are less
likely to do so given the same choices. In brief,
demographic, socioeconomic and cultural
attributes of middle-aged individuals are the
three key resources that can be seen in the
individual-level constitutive elements of their old
age living arrangement preferences. Thereby, I
suppose that demographic, socioeconomic and
cultural attributes of middle-aged individuals in
Turkey can be seen as their personal resources
that enable or inhibit them when making
preference among traditional or non-traditional
old age living arrangement patterns.

as well as Ankara and İzmir. The fieldwork was
conducted between August and October 2011.
As part of this research, information was collected
from 12,056 households and 44,117 household
members. Furthermore, detailed interviews
have been conducted with 23,279 household
members who were 18 years of age or older.
The unit of analysis for this study is individuals
aged 50-59 who have at least one living child. This
group represents the middle aged generation
who may potentially live with their child(ren)
in the future. This group is comprised of 3,065
individuals.

Dependent variable:
In RFST-2011, information on old age living
arrangement preferences of respondents is
gathered via the following question: How would
you like to live when you get too old to look after
yourself? The dependent variable of the study is
a categorical variable consisting of five groups:
“Going to a nursing home”, “co-residence with
children”, “taking home care service”, “no idea”
and “other”. As given in Table 2, 4 out of 10
individuals voiced preference to co-reside with
their children when they feel too feeble to look
after themselves. Those participants who choose
non-traditional living arrangement patterns,
such as a nursing home or home care services,
was composed of 30.4 per cent.

As stated in the purpose of study section, the
analysis adjusted for three main dimensions,
namely, family resources, socio-economic
Methodology
resources and cultural attributes. Each dimension
contains a different number of independent
Data of this study stems from “Research on
variables. The independent variables are
Family Structure in Turkey” (RFST-2011) that
arranged in a way that the last category in each
was conducted by the General Directorate of
forms a point of reference for that variable.
Family and Community Services of the Turkish
Ministry of Family and Social Policies (GDFSR).
RFST-2011 is based on the three-phase, multilayer and randomized sample which targeted to
represent rural and urban Turkey, NUTS Level 1
7
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Table 3. Descriptive statistics for the dependent variable (50-59 age group)
Dependent Variable

Levels

N

%

313

10,2

1288

42,0

Take home care services

620

20,2

No idea

755

24,6

Other

72

2,3

Missing

17

0,6

3065

100,0

Go to a nursing home

Living Arrangement Preferences:

“How would you like to live when you
get too old to look after yourself?”

Co-residence with Children
(comparison category)

Total
Table 4. Descriptive Statistics for (Categorical) Independent Variables
Independent Variables

Total Number of Children

Family
Resources

N

%

1 Child

255

8,3

2 Children

928

30,3

3 Children

874

28,5

4 Children

485

15,8

5+ Children (ref.)

523

17,1

Solitary

113

3,7

Single Parent

150

4,9

Husband & Wife

849

27,7

1440

47,0

Non Family Household

27

,9

Extended Family (ref.)

487

15,9

College/University or above

266

8,7

High School

334

10,9

Secondary

314

10,2

1627

53,1

Have not completed a level of
schooling (ref.)

523

17,1

Province center/Abroad

669

21,7

Township

984

32,1

Village (ref.)

1413

46,1

Total

3065

100,0

Husband&Wife and Child(ren)

Family Types

Socioeconomic
Resources

Levels

Education

Primary

Sociocultural
Attributes

Types of Place of
Residence Until Age 18

Table 5. Descriptive Statistics for (Index) Independent Variables
Asset Index

Social Tolerance

Religiosity

Filial Obligation

Mean

25,30

22,61

60,40

81,55

Std. Deviation

13,955

24,320

22,350

24,763

Min

0

0

0

0

Max

100

100

100

100

Missing cases

189

121

13

15

8
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Family resources dimension:

of education. There are 6 categories for this
variable: “College/University or above”, “High
1)
“Total number of children” shows the School”, “Secondary”, “Primary”, and “Have
number of children that a respondent has; not completed a level of schooling”.
categories are “1 child”, “2 children”, “3
children”, “4 children” and “5 or more children”. Cultural tendencies dimension:
2)
“Family Types” presents the current
living arrangement of participants. There are 6
categories for this variable: “Solitary”, “Single
Parent”, “Husband & Wife”, “Husband & Wife
and Child(ren)”, “Non Family Household” and
“Extended Family”.

Socio-economic resources dimension:
Measures of household socioeconomic status
can be reflected by information on income,
consumption or expenditure. However, the
collection of accurate income and consumption
data are very difficult tasks for household
surveys. Under these circumstances, principal
components analysis (PCA) can be used to
create an asset index (Rutstein & Johnson, 2004;
Vyas & Kumaranayake, 2006). I have computed
an asset index using availability of household
durable items that are supposed to capture
socioeconomic differences among households.
Thus, this variable can be seen as a proxy
variable to represent socioeconomic conditions
of middle-aged individuals. Appendix tables
show the detailed list of variables used in this
procedure. Min-Max normalization procedure
employed to normalize the generated factor
scores that normalized the distribution to have a
range of 0-100. Lastly, the distribution is divided
at the points that form the five 20 percent
sections so as to form a categorical variable:

I have followed a similar procedure to that
mentioned above. Factor scores again
normalized in a way that the distribution has
had a range of 0-100. Lastly, each distribution
is categorized into three equal groups (33 per
cent sections): “Low”, “Middle” and “High”. A
detailed list of items and further explanations
about the procedure can be found as a table in
the Appendix.
1)
“Types of Place of Residence Until Age
18” intends to show whether a participant has a
rural or urban background.
2)
“Social Tolerance Index” is assumed to
show to what extent a participant sees certain
individualistic behaviors as acceptable. Items we
employed to form this index are representing
atypical situations in Turkey’s collectivistic
cultural setting. For example, if a person gets a
“High” value from this index we suppose that
he/she has a high degree of permissiveness for
marriages between individuals from different
religious or ethnic backgrounds.

3)
“Religiosity Index” shows religiousness
of a participant. The items used in construction
of this variable measure the extent to which
a participant considers religious precepts in
his/her decision making; namely in choosing:
spouse, friend, neighbor, job, political party to
vote for, dressing and eating. If religion has a
1)
“Asset Index” is a categorical variable that decisive role in most of these decisions, then
is supposed to represent socioeconomic status that participant receivec a “High” value in the
of households. It has 5 categories; “Highest”, Religiosity Index.
“High”, “Middle”, “Low” and “Lowest” groups.
4)
“Filial Obligation Index” presents to
2)
“Education” is a categorical variable what extent a participant values having a son
that provides information about attained level or daughter and to what extent they have
9
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expectations of their children (today and in the
future). For example, higher degree of consent
about the statements “The child provides
material support to his parents when he grows
up” and “The child takes care of his parents when
they are old” means that participant received
“High” value in the Filial Obligation Index.

living arrangement preferences arise due to
differences in family resources, socioeconomic
resources and cultural tendencies. The model
results are presented in Table 5. The indicators
about model fitting information show that
the model with all independent variables
outperformed the null model (i.e. model without
any independent variable). - 2 Log Likelihood
Background characteristics of the study (-2LL) is lower for the final model (6122,0) than
population are provided in Tables 4 and 5.
the null model (6681,9); this shows inclusion of
independent variables has improved upon the
Method of analysis
null model. The Likelihood Ratio chi-square test,
Multinomial Logistic Regression models are p < .001, also indicates that our model predicts
used to evaluate factors associated with significantly better than the null model.
older age living arrangement preferences.
Effect of family resources
Multinomial logistic regression is the extension
for the (binary) logistic regression when the The number of children has a significant influence
categorical dependent outcome has more for “going to nursing home” option relative
than two categories (Retherford & Choe, 1993; to co-residence with children preference. The
Chan, 2005). Analysis display, if an independent lesser the number of children a participant has
variable, has an effect on the outcome of the the higher the likelihood they will opt for “going
dependent variable, and if so, gives information to nursing home” option instead of choosing coabout the size of that effect.
residence with children. For instance, of those
In the analysis, a reference category of a
dependent variable has to be chosen for
comparison. In this study, preferring to stay with
children was chosen as a reference category,
for it is the most frequently preferred old age
living arrangement pattern. The odds ratios
display how the risk of preferring other options,
namely, the ‘nursing home’, ‘home care services’
and ‘not having any idea’ compared to risk of
preferring ‘co-residence with children’ changes
with the independent variable in question,
while holding all other variables constant in the
models. Parameters with significant positive
(negative) coefficients increase (decrease) the
likelihood of that response category with regard
to the reference category.

middle-aged participants with one child, odds
ratio of preferring “going to nursing home”
option is more than 4.3 times higher than the
“co-residence with children” choice, given the
other variables in the model are held constant.

There is high-level relationship between
participant’s prevalent family type and their
old age living arrangement preferences.
Those participants living alone, in non-family
households, in husband & wife and in husband
& wife and children family types are respectively
more prone to choose “nursing home” and
“home care” options compared to middleaged individuals living in extended family
households. That is, given all other independent
variables remain constant, the simpler the form
of participant’s family type, the more likely
Results
they will choose non-traditional old age living
The multinomial logistic regression analysis arrangement patterns.
indicates to what extent differences in old age
10
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Effect of socioeconomic resources:

originating from villages.

The model findings about the asset index variable
has shown that those participants who got the
highest level in this index are more likely to prefer
a non-traditional old age living arrangement
pattern compared to the participants who live
in the least affluent households. That is, for the
highest level of affluence relative to the lowest
level, the relative risk of preferring nursing home
and home care would be expected to increase
by nearly two times, given that other variables
remain constant.

High individualistic values are seen to lead
participants to prefer the “nursing home” option
in old age living arrangement relative to the
“co-residence with children” choice. Likewise,
participants who are less religious and have a low
level of filial expectations are more likely to prefer
modern types of old age living arrangements.

Likewise, when the effect of the education level
is considered, we found that those participants
who have at least obtained a university or
college degree, compare to those who have not
completed a school, are more than 2 times more
likely to prefer going to a “nursing home” and
receiving “home care” options relative to the
“co-residence with children” option. Moreover,
the relative risk of high school and primary
school graduates preferring the “home care”
arrangement over “co-residence with children”,
is also higher than that of uneducated individuals,
given all other independent variables in the
model remain constant.

Effect of cultural tendencies:
Cultural tendency variables also have significant
influence on old age living arrangement
preferences. For the province center/abroad
type of residence until age 18, relative to village
type residence, the odds ratio of choosing
“nursing home” to “co-residence with children”
would be expected to increase by a factor of 2.28.
There is a similar result when comparing “home
care” preference relative to “co-residence with
children”. That is, those participants who lived
in a province center/abroad or in township until
the age of 18 are more likely to choose modern
options of old aged living arrangements over coresidence with children than those participants

Discussion
Turkey is a country where predominant cultural
values are familistic and relations among family
members are strong. Care of older adults is
accepted as the responsibility of family and the
community by tradition. Nevertheless, intensive
social and economic factors such as urbanization,
economic development, female labor force
participation, migration, secularization and
changing life styles, increasing level of education
have been transforming Turkey’s social structure
into a modern, urban and industrial one. The
persisting familistic practices are more and more
intertwined with cultural trends of modern urban
middle-class. There has been a trend of transition
from complex and crowded family types to
simple and small (i.e. nuclear) families where
increasingly more older people live near their
adult children as opposed to residing with them.
In brief, Turkey is in a period wherein relations
and interdependencies between cohorts are
being redefined along with increasing diversity
in society.
This study aimed to provide insight into the
old-age living arrangement preferences and
care expectations of middle-aged individuals,
between 50 and 59 years of age, in Turkey. We
found that middle-aged individuals preferences
are related mainly with their familial and
socioeconomic resources and cultural attributes.
These three main factors could be seen as
important resources that enable or constrain
individuals in making preference among

11

Table 6 – Multinomial logistic regression analysis to identify factors associated with preferring nursing home service or home care services relative to co-residence with children option
Nursing home relative to co-residence with child(ren)

Home Care relative to co-residence with child(ren)

Odds
ratio

95% Confidence Interval for
Exp(B)

Odds
ratio

95% Confidence Interval for
Exp(B)

1 Child

4.28***

(2.08 - 8.80)

0.86

(0.51 - 1.44)

2 Children

2.97**

(1.57 - 5.63)

1.19

(0.83 - 1.69)

3 Children

1.92

**

(1.01 - 3.65)

0.90

(0.64 - 1.27)

4 Children

3.04

**

(1.54 - 5.99)

1.73

(1.20 - 2.51)

5+ Children (ref.)

1.00 (ref)

Total Number of Children

1.00 (ref)

Family Types
Solitary

3.77**

(1.64 - 8.65)

3.41***

(1.77 - 6.56)

Single Parent

1.58

(0.77 - 3.23)

0.74

(0.39 - 1.41)

Husband & Wife

1.83**

(1.08 - 3.09)

2.03***

(1.42 - 2.89)

Husband&Wife and Child(ren)

1.72**

(1.06 - 2.77)

1.83***

(1.32 - 2.52)

Non Family Household

3.66

(1.06 - 12.6)

1.60

(0.45 - 5.70)

Extended Family Household (ref.)

1.00 (ref)

**

1.00 (ref)

Asset Index
Highest

2.20**

(1.09 - 4.43)

1.98**

(1.37 - 2.88)

High

1.61

(0.86 - 3.04)

1.29

(0.91 - 1.83)

Middle

1.09

(0.58 - 2.04)

1.47

Low

1.05

(0.63 - 1.73)

1.70**

Lowest (ref.)

1.00 (ref)

**

(1.05 - 2.06)
(1.19 - 2.43)

1.00 (ref)

Education
College/University or above

2.20**

(1.09 - 4.43)

3.01***

(1.72 - 5.28)

High School

1.61

(0.86 - 3.04)

2.19**

(1.36 - 3.53)

Secondary

1.09

(0.58 - 2.04)

1.07

(0.68 - 1.71)

Primary

1.05

(0.63 - 1.73)

1.41

Have not completed a school (ref.)

1.00 (ref)

* p <0.1, ** p <0.05, *** p<0.001

*

1.00 (ref)

(1.01 - 1.96)

Table 6 – Multinomial logistic regression analysis to identify factors associated with preferring nursing home service or home care services relative to co-residence with children option (Continues)

Nursing home relative to co-residence with child(ren)
Odds
ratio

95% Confidence Interval for

Exp(B)

Home Care relative to co-residence with child(ren)
Odds
ratio

95% Confidence Interval for

Exp(B)

Residence type until age 18
Province center/Abroad

2.28***

(1.53 - 3.39)

1.30*

(0.97 - 1.76)

Township

1.81**

(1.25 - 2.63)

1.53**

(1.18 - 1.96)

Village (ref.)

1.00 (ref)

1.00 (ref)

Individualistic Values Index
High

1,39*

(0.96 - 2.01)

1,25

(0.95-1.65)

Middle

0,84

(0.55 - 1.27)

1,20

(0.91-1.58)

Low (ref.)

1,00 (ref)

1,00 (ref)

Religiosity Index
Low

2,37***

(1.61 - 3.49)

1,51**

(1.15 - 2.00)

Middle

1,08

(0.72 - 1.63)

0,81

(0.62 - 1.07)

High (ref.)

1,00 (ref)

1,00 (ref)

Filial Obligation Index
Low

1,64**

(1.09 - 2.47)

1,48**

(1.10 - 2.00)

Middle

1,15

(0.81 - 1.70)

1,07

(0.83 - 1.37)

High (ref.)

1,00 (ref)

R2 (Nagelkerke)

0,204

Wald F

111,544

* p <0.1, ** p <0.05, *** p<0.001

1,00 (ref)

117,963
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traditional or non-traditional living arrangement and rise in individualism. Considering ongoing
patterns.
trends of population aging and societal changes,
we argue that demand and expectations of
Middle-aged individuals who have fewer individuals regarding old age living arrangements
children, live in small and simple families, live and care needs may turn out to be among the
in more affluent conditions, have a high level of more pressing issues that Turkey will face over
education, are exposed to urban environments the next one or two decades.
longer and have embraced individualistic
values, and have modern and secular values The magnitude of importance of this issue will
are significantly more likely to prefer non- likely depend upon the expansion rate of the
traditional living arrangement patterns over a urban middle class and to what extent they will
“co-residence with children” arrangement. In serve as a model of behavior for social segments,
contrast, our analysis has shown that having high including socioeconomically less affluent
numbers of children and living in more complex and culturally more traditionalistic segments
households, in low socioeconomic status and of society. In this respect, we anticipate that
having adopted popular collectivistic, traditional prevalence of co-residence with adult children will
and religious values are associated with continue to decline in Turkey along with declining
increased propensity to choose a “co-residence fertility rates, increases in educational levels
with children” living arrangement pattern over and income, and the spread of non-traditional
other options. This finding suggests that having outlooks on life. Even so much so that some parts
high familial resources is an enabling factor for of middle-aged individuals who would prefer to
middle-aged individuals to prefer a traditional live with their children in their old age may not
living arrangement pattern. On the other hand, be able to do so due to declines in adherence to
lack of socioeconomic resources might inhibit traditional patterns among younger generations.
choosing a non-traditional path for old age Regarding the fact that old age care institutions,
living arrangements. Less affluent middle-aged in particular nursing homes, have been negatively
individuals presumably prefer to stay with their stigmatized in Turkey, there would be increasing
children more often because they might think demand for home care services. Presently, such
that their socio-economic resources will be services are mainly provided by adult children of
insufficient to obtain the services provided by older adults, and there is an acute shortage of
the private care market.
qualified professional personnel working in this
field. Social policies should be directed such that
Preferences of these individuals are subject both the number and quality of service providers
to change over time in relation to changes in in the home care services area should be raised
local environmental, individual, institutional and rapidly.
political conditions. This is one of the limitations
of the study. Thus, studies in this direction need
to be repeated at regular intervals. Additionally,
the factors that determine the preferences of
individuals in Turkey need to be examined under
different scientific models.
Modernization experiences of several societies
has shown that there is important relationship
between rising levels of education, affluence
14
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ANNEX: Construction of Index variables
Indexes

Items used to construct indexes
Residential heating system: (0: no, 1: yes)
- central heating
- independent boiler
- space heaters
Ownership of residence: (0: no, 1: yes)
Ownership of household durables: (0: no, 1: yes)
- internet connection
- gas/electric oven
- microwave oven
- food processor/mixer/blender
- dishwasher
- garbage disposal
- washing machine

Asset Index

- dryer
- iron
- vacuum cleaner
- LCD/plasma television
- paid TV channels
- satellite TV
- camcorder
- DVD/VCD player
- camera
- laptop computer
- desktop computer
- private car
- taxi/minibus/bus
- tractor
Index Construction: The higher the socioeconomic status, the higher is the index value
derived from the Principal Component Analysis.
Factor scores derived from the analysis results are divided into five equal groups and
turned into categorical variable:
5. Lowest, 4. Low, 3. Middle, 2. High, 1. Highest
Agreement with statements: 1: I agree, 3: I don’t agree
- Couples can live together out of wedlock (official or religious)

Social Tolerance
Index

- Men can marry women from a different religion or nationality
- Women can marry from a different religion or nationality
- Couples can have children out of wedlock
- One could marry a person s/he met on the Internet
- Confession is not an issue in marriage
Index Construction: The higher having individualistic values, the higher is the index value
derived from the Principal Component Analysis.
Factor scores derived from the analysis were divided into three equal groups and turned
into categorical variable:
1. High, 2. Average, 3. Low

17
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ANNEX: Construction of Index variables (continue)
Indexes

Items used to construct indexes
How important is your religious belief to: 1: Not at all, 5: Very
- Spouse selection
- Friend selection
- Neighborhood relations

Religiosity Index

- Job selection
- Voting
- Clothing
- Food selection
Index Construction: The higher the religiosity, the higher is the index value derived
from the Principal Component Analysis.

Factor scores derived from the analysis results are divided into three equal groups and
turned into categorical variable: 1. High, 2. Average, 3. Low
Agreement with statements: 1: I agree, 3: I don’t agree
- Only male children continue the bloodline
Filial Obligation Index

- Daughters are closer to the family
- Male children increase the mother’s prestige
- Having children helps spouses grow closer
- The child provides material support to his parents when he grows up
- The child takes care of his parents when they are old
Index Construction: The higher the filial obligations, the higher is the index value derived from the Principal Component Analysis.
Factor scores derived from the analysis results are divided into three equal groups and
turned into categorical variable: 1. High, 2. Average, 3. Low
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Özet
Türkiye’nin kuruluşundan itibaren, özellikle de 1950 yılı sonrasında, çok hızlı bir demografik dönüşüm süreci yaşadığı
görülmektedir. Bu süreçte, nüfusun doğurganlık ve ölümlülük örüntüsünde ve seviyesinde meydana gelen değişimler nüfusun
yaşlanması sürecinin başlamasına neden olmuştur. Günümüzde nüfusun yüzde 8’ini oluşturan yaşlı nüfusun (65 yaş ve üstü
nüfus) payının 2025 yılında yüzde 10’a; 2050 yılında ise yüzde 21’e yükselmesi beklenmektedir. Türkiye’nin yaşadığı demografik
dönüşüm sürecinde yaşadığı bir başka olgu da göç sürecine katılan nüfusun cinsiyet ve yaş yapısında yaşanan değişimdir. Klasik
göç teorilerinin göçün cinsiyet (erkek nüfus) ve yaş (genç nüfus) seçici bir süreç olduğuna ilişkin öngörülerini yanlışlayacak
biçimde, Türkiye’de göç sürecine giderek daha fazla kadının ve yaşlının dâhil olduğu görülmektedir. Bu anlamda bu çalışmanın
temel amacı, 2009-2016 döneminde iller arasında yaşanan iç göçün yaş yapısının analiz edilerek zaman içinde yaşlı nüfusun
göç sürecine katılım seviyesinin ve bu göçün yönünün (kır-kır; kır-kent; kent-kent) değişimini incelemektir. Bu analizlerde yaşlı
nüfusun yaş grupları (65-74, 75-84 ve 85 ve üstü) ile cinsiyet yapısı da dikkate alınmaktadır. Çalışmanın veri kaynağını, 2009-2016
yıllarında TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden derlenerek her yılın Aralık ayında yayınlanan göç istatistikleri
oluşturmaktadır. Çalışmanın bulguları göç sürecine katılan yaşlı nüfusun zaman içinde hem sayısal büyüklük olarak hem de oransal
olarak arttığını; yaşlı göçünün kır-kent yönlü olmaktan çıkarak daha çok kent-kent yönlü bir konuma geldiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:
yaşlı nüfus • yaşlılık • göç • yaşlı göçü • göç yönü

The Change in the Size and Direction of Older Adults Migration in Turkey

Abstract
Starting from the foundation of Turkey, especially from 1950s Turkey has experienced a rapid demographic transition process.
During the demographic transition process, as a result of the decline in the fertility and mortality rates the population
of Turkey has entered a population aging process. Currently, the share of older adults population in Turkey is around 8
percent, and expected to rise 10 percent in 2015 and 21 percent in 2050. Another development observed in the process
of demographic transition in Turkey is to increase in the number of older adults population who takes part in the migration
process. This development falsifies most of the classical migration theories that defined the migrants as mainly males in the
prime working age groups. Within this context, the main objective of the proposed study is to determine the change in the
size and direction of the older adults migration process by analysing the age and location structures of the migrants along the
years of 2009-2016. The direction of migration is classified under four categories: Urban to rural; rural to urban; urban to urban
and rural to rural. The age groups and sex of older adults population are also considered in the study. The age groups are
categorized as 65-74, 75-84 and 85 and over in order to understand how the size and direction of migration differ according to
age groups. The data source of the study is from the data sets of 2009-2016 Address Based Population Registration System in
Turkey. The results put forward that the number and percentage of older adults population partake in the migration process
is on the way of increasing continuously, and the direction of migration is on the way of changing from a pattern of urban to
rural to a pattern of urban to urban in the period of 2009-2016.
Keywords:
older adults population • aging • migration • older adults migration • direction of migration
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yüzde 10,2’ye; 2040 yılında ise yüzde 16,3’e;
2060 yılında ise yüzde 22,6’ya yükselmesinin
beklendiği de dikkate alındığında (Koç ve
diğerleri, 2010; TÜİK, 2018), Türkiye’de göç
sürecine giderek daha fazla yaşlının katılacağına
ilişkin bir öngörüde bulunmak yanlış olmayacaktır.
Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı, 20092016 döneminde iller arasında yaşanan iç göçün
yaş yapısının analiz edilerek zaman içinde yaşlı
nüfusun göç sürecine katılımı seviyesinin ve bu
göçün yönünün değişimini incelemektir.

Türkiye’nin özellikle 1950’li yıllardan başlayarak
yaşadığı demografik dönüşüm sürecinde ölüm
ve doğum oranlarının hızlı bir şekilde düşmesi ile
genç bir nüfus yapısından yaşlı bir nüfus yapısına
doğru geçiş yaptığı görülmektedir. Nüfusun
yaşlanması sürecinde (1) kadın başına beş çocuk
olan doğurganlık oranının 1950’lilerden itibaren
hızla azalarak günümüzde ikame seviyesinin
hemen üzerine kadar düşmesi (2) 1950’li
yıllarda 55 yıl olan doğuşta yaşam beklentisinin
günümüzde 75 yıla kadar yükselmesinin oldukça Veri Kaynağı ve Yöntem
önemli katkısı bulunmaktadır (Koç ve diğerleri,
Çalışmanın temel veri kaynağını, Türkiye İstatistik
2010).
Kurumu (TÜİK) tarafından 2009-2016 yılları
Doğum ve ölüm hızlarının değişimi yanında bu arasında her yıl yayınlanan iller arası iç göç
süreçte Türkiye demografisinin yaşadığı bir başka istatistikleri oluşturmaktadır. Bu istatistiklerde
değişim de göçün seviyesinde ve örüntüsünde illerin aldığı ve verdiği göçlerin büyüklükleri yaş ve
yaşanan değişimdir. 1950’li yıllarda daha çok cinsiyet ayırımında verilmektedir. Bu çalışmada,
erkek ve genç göçü olarak kırsal alanlardan bu bilgilerin yanında iç göçün yönünde yaşanan
kentsel alanlara doğru yaşanan iç göçün, zaman değişimi ortaya koyabilmek için özel bir analiz
içinde değişim göstererek her yaş ve cinsiyetten planı yapılarak TÜİK’ten talep edilmiş ve göçlerin
insanın katıldığı ve daha çok kentsel alanlardan çıkış ve varış noktaları belirlenmeye çalışılmıştır.
kentsel alanlara doğru yaşanan bir niteliğe Sayısal büyüklüklerden oluşan bu tablolar, yaş
dönüştüğü görülmektedir (İçduygu, 2014). ve cinsiyet bazında oransal büyüklüklere de
Süreç içinde, klasik göç teorilerinin göçün erkek dönüştürülerek kullanılmıştır.
ve genç seçici bir süreç olduğu varsayımını
yanlışlayacak biçimde kadınların, çocukların Çalışmada göçün büyüklüğüne, örüntüsüne
ve özellikle de yaşlıların da göç hareketlerine ve yönüne ilişkin olarak yapılan analizlerde
katıldığı görülmektedir. Göçün erkek ve genç zaman boyutu yanında göç edenlerin cinsiyet
seçici bir süreç olmaktan çıkarak her yaş ve ve yaş yapıları da dikkate alınmaktadır. Yaşların
özellikle
yaşlı
nüfusun
cinsiyetin katıldığı bir sürece dönüşmesinde gruplanmasında
aile birleşmelerinin ve kentsel alanlarda giderek belirlenmesi sürecinde 65 ve üstü yaşlardaki nüfus
artan eğitim ve istihdam olanaklarının her yaş ve bir bütün olarak alınmıştır. Yaşlı nüfusun kendi
cinsiyetten nüfus için bir çekim merkezi yaratması içindeki göç seviyesi ve örüntüsü anlamındaki
farklılıklarını daha iyi ortaya koyabilmek amacıyla
büyük rol oynamaktadır.
yaşlarının 65-74; 75-84 ve 85 ve üstü yaşlar şeklinde
Göç sürecine katılan nüfusun yaş yapısının gruplanması yoluna da gidilmiştir. Yaşlı göçünün
değişiminin bir başka nedeni de demografik çocuk ve yetişkin göçünün sayısal ve oransal
dönüşüm sürecinde nüfusun yaşlanmasıdır. büyüklüğü ile karşılaştırılması için çalışmada
1950’li yıllarda nüfusun sadece yüzde 3’ünü ayrıca, 0-14 yaş grubu “çocuk”; 15-64 yaş grubu
oluşturan yaşlı nüfusun (65 yaş ve üstü nüfus) “yetişkin” ve 65 ve üstü yaşlarda “yaşlı” olarak
günümüzde nüfusun yüzde 8’ini oluşturduğu tanımlanarak karşılaştırmalı analizler yapılmıştır.
görülmektedir. Yaşlı nüfusun payının 2023 yılında
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Göçün yönüne ilişkin analizlerde ise, göçün çıkış
ve varış noktasının niteliği dikkate alınarak göçler
şehirden şehire; şehirden köye; köyden şehire;
köyden köye olarak gruplanmıştır. İl bazında
yapılan analizlerde ise illerin alınan, verilen ya
da net göç büyüklüğü anlamında sıralanmasına
ilişkin analizler yapılmıştır.
Göçe ilişkin yapılan analizlerde yıllar bazındaki
verinin 2009-10; 2011-13; 2014-16 şeklinde
gruplanması yoluna gidilmiştir. Bu gruplamada
yaşlı nüfusun nüfus içindeki ve yaşlı göçünün
göçler içindeki paylarının yıllar itibariyle
birbirine olan benzerliği dikkate alınmıştır. Bu
gruplamanın bir başka rasyoneli de yıllara göre
göçün büyüklüğünde ve örüntüsünde meydana
gelen değişimlerdeki sayısal oynamaların önüne
geçerek daha düzleştirilmiş bir veriyle analiz
yaparak yorumlara gitmektir.
Literatür
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT)
gerçekleştirdiği projeksiyonlar dünyadaki birçok
ülke için yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki
payının giderek arttığını göstermektedir (Lanzieri,
2013). Bu artışa bağlı olarak özellikle uluslararası
literatürde yaşlı göçü, yaş ile göç arasındaki
ilişki ve yaşlı nüfusun göç etmesiyle çıkış ve
varış noktasında doğabilecek olası sonuçlar
yaşam boyu göç etme davranışı çerçevesinde
ele alınmıştır (Bradley and Longino, 2009;
Warnes; 2009). Population Reference Bureau
(2007) yayımladığı raporunda Güney Amerika’da
yer alan Columbia için yaşlı nüfus ve göç etme
eğiliminin olası sonuçlarını öngörebilmek
için belli varsayımlar altında 2030 yılı için
ülkedeki yoksulluk oranı, istihdam oranı ve bazı
sağlık göstergeleri üzerine gerçekleştirilen
projeksiyonlarının sonuçlarına yer vermiştir.
Avrupa merkezli yayınlarda daha çok İngiltere,
Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç,
ABD gibi gelişmiş ülkelerden İtalya, İspanya,
Yunanistan ya da Malta gibi gelişmiş ülkelerin
sahil kesimlerine (Illes, 2006; Sunil ve Rojas, 2005;

Ünücü ve diğerleri, 2009; Hall, 2011) ya da Türkiye,
Tunus, Mısır, Bulgaristan, Meksika ve Romanya
gibi gelişmekte olan ülkelerin sahil kesimlerine
emeklilik sonrası dönemlerini geçirmek üzere
göç eden yaşlıların göç süreçlerinin ve yaşam
koşullarının ele alındığı görülmektedir. Bu
raporda yaşlıların giderek artan yaşam sürelerinin
emeklilik sonrası dönemlerinde göç etme
eğilimlerinin artmasına neden olduğuna vurgu
yapılmaktadır. Litwack ve Longino (1987) yaşlı
nüfus arasındaki göç eğiliminin emekli olma, orta
derecede sağlık sorunu yaşama ve ileri derecede
kronik hale gelen sağlık sorunu yaşama şeklinde
üç farklı bakış açısı ile ele alınması gerektiğini
vurgulamışlardır. Ayrıca çevresel faktörler, aile
üyelerine ve tedavi olanaklarına olan yakınlık
ve daha ucuz yaşam koşulları yaşlıları göç etme
davranışına iten faktörler arasında sayılmaktadır
(Zaiceva, 2014). Uluslararası literatürde yaşlı
göçünün göç mü yoksa ülke içindeki farklı
coğrafyalarda ya da başka ülkelerde sahip olunan
ikinci evlere yapılan turizm hareketi mi olduğuna
ilişkin tartışmaların yapıldığı çalışmalar da
bulunmaktadır (Breuer, 2005; Tosun ve diğerleri,
2009).
Göç ve yaş arasında ilişki kuran ve bu ilişkinin
emeklilik ve iş piyasası üzerindeki olası sonuçları
doğrultusunda değerlendiren birçok çalışma
mevcuttur. Almanya’da yürütülen bir çalışma
62-74 yaş aralığındaki erkek göçmen nüfusun
emeklilikleri sonrasında kendi ülkelerine dönüş
yaptıklarını göstermektedir (Yahirun, 2009).
Bunun tersine, tek çocuk politikasının egemen
olduğu Çin’de yürütülen bir çalışma yaşlı nüfusun
kent ve kır bazındaki göç sürecini incelemiş ve
yaşlı nüfusun çocuk ve yetişkinlere göre daha
az göç etme eğiliminde olduğunu göstermiştir
(Bodvarsson ve diğerleri, 2014). Başka bir
çalışmada ise, Çin’de özellikle çocuklarının
kentsel alanlara göç etmesiyle kırsal alanlarda
yalnız kalan yaşlıların refah seviyesinin azalmasına
yol açtığına vurgu yapılmıştır (Giles ve diğerleri,
2010). Jones (2008) tarafından yapılan bir başka
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çalışmada, ülkelerinde yapılan çalışmalara
bakıldığında, benzer sorunların Tayvan, Vietnam,
Güney Kore, Kamboçya gibi hızlı bir yaşlanma
sorunu olan ülkelerde de yaşandığına dikkat
çekilmektedir.
Türkiye’de yaşlı göçüne ilişkin yayınların daha
çok gelişmiş ülkelerden gelerek Türkiye’nin
sahil kesimine yerleşen yabancı yaşlıların uyum
sorunlarına, yaşam koşullarına ve ekonomiye
olan katkılarına vurgu yapıldığı görülmektedir
(Toprak, 2009; Sağır, 2011; Baltacı, 2011;
Dayıoğlu, 2012). Toprak (2009) çalışmasında,
Antalya’da emeklilik sonrası dönemlerini
yaşamak için göç eden yaşlı yabancıların sosyokültürel ve ekonomik uyum süreçlerini ele aldığı
çalışmasında, ülkelerinde Türkiyeli göçmenlerle
temas kurmuş olan yabancı yaşlıların daha hızlı
bir uyum süreci yaşadığına dikkat çekilmektedir.
Dayıoğlu (2012) çalışmasında Alanya’da yaşayan
Almanya kökenli yaşlılara odaklanmakta ve
emeklilik sonrası bu ilçeye yerleşen yabancıların
giderek artan bir şekilde Türkiyeli nüfusa uyum
sağladıklarını; Almanya’dan Alanya’ya yeni yaşlı
göçünün gerçekleşmesinin yolunu açtıklarını
belirtmektedir. Baltacı (2011) çalışmasında genel
olarak Alanya’da yaşayan yabancıların özel
olarak da yaşlıların yaşam koşullarına bakmakta
ve bu yaşlıların emeklilik dönemlerini Türkiye’de
geçirmek konusunda yaptıkları tercihle ekonomik
olarak çok önemli bir avantaj yakaladıklarına
işaret etmektedir. Yine bu çalışmada, yaşlı
yabancıların ilçede verilmekte olan sağlık
hizmetlerinin gelişimine katkıda bulundukları
belirtilmektedir. Sağır (2011) çalışmasında, yaşlı
yabancılarla gerçekleştirdiği mülakatlardan ve
ilçe bazındaki ekonomik verilerden yararlanarak
Finike’de yaşayan yabancıların uyum sorunları
yanında, ilçe ekonomisine olan katkılarına vurgu
yapmakta; özellikle de yaşlı yabancıların ilçedeki
sağlık hizmetlerinin gelişimine olan katkılarından
bahsetmektedir.
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Yaşlı Göçünün Büyüklüğünün Değişimi
Tablo 1’de 2009-2016 yılları arasında yaşanan
iç göçün yaş gruplarına göre sayısal dağılımı
verilmektedir. Ele alınan dönemde, göçün
sayısal büyüklüğü yıllar itibariyle bir artış
göstermektedir. 2009 yılında 2 milyon 237 bin
olan göç büyüklüğünün 2016 yılında 2 milyon
619 bine yükseldiği görülmektedir. Çocuklar
arasında gerçekleşen göçün yıllar itibariyle
durağan olduğu gözlenirken, özellikle 15-24 yaş
grubundaki göçün sayısal büyüklüğünde zaman
içinde önemli bir artış görülmektedir. 25-64 yaş
grubundaki göçün sayısal büyüklüğünde, yıllar
itibariyle bir dalgalanma görülse de, dönem
başı ve dönem sonu sayısal büyüklükler dikkate
alındığında bir artış olduğu görülmektedir.
Yaşlı göçünün sayısal büyüklüğünün ise, ara
yıllarda dalgalanma görülmekle birlikte, 2009
yılında 67 binden 2016 yılında 85 bine yükseldiği
görülmektedir. Yaşlı yaş gruplarına biraz daha
yakından bakıldığında, bu artışın özellikle 6574 ve 85 ve üstü yaş gruplarındaki yaşlıların
göç eğilimlerinin artışından kaynaklandığı
görülmektedir. 2009-2016 döneminde göç
sürecine dâhil olan 65-74 yaş grubundaki yaşlıların
sayısal büyüklüğü yaklaşık olarak 41 binden 53
bine; 85 ve üstü yaşlardaki yaşlılar arasından göç
sürecine dâhil olanların sayısal büyüklüğü ise, iki
kat artarak yaklaşık 4 binden 8 bine yükselmiştir.
Bu dönemde, göç sürecine katılan 75-84 yaş
grubundaki yaşlıların sayısal büyüklüğünde sınırlı
bir artış görülmüştür. Bu yaş grubunda göç eden
yaşlıların sayısı, aynı dönemde, 22 binden 24 bine
yükselmiştir.
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Tablo 1. İç göçün yaş gruplarına göre sayısal büyüklüğü, 2009-2016
Yaş

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0-14

454,933

493,069

471,985

460,063

454,167

458,546

444,500

464,384

15-24

665,595

645,303

732,357

703,727

849,148

901,017

977,465

943,015

25-34

545,098

621,600

629,957

581,425

594,001

588,321

606,178

575,510

35-44

257,410

258,771

252,158

253,454

267,022

276,639

275,054

279,844

45-54

157,417

159,888

152,474

151,224

169,483

175,201

167,325

162,122

55-64

89,719

104,622

102,709

94,599

115,718

146,605

131,803

109,409

65-74

40,946

48,414

47,856

43,475

53,252

88,175

76,099

53,319

75-84

21,948

23,605

24,577

23,047

24,632

37,525

32,701

23,449

3,915

4,807

6,108

6,800

6,856

9,246

9,313

8,351

2,360,079

2,420,181

2,317,814

2,534,279

2,681,275

2,720,438

2,619,403

76,826

78,541

73,322

84,740

134,946

118,113

85,119

85+
Toplam göç
Yaşlı göçü

66,809

Tablo 2. İç göçün yaş gruplarına ve gruplanmış yıllara göre sayısal ve oransal dağılımı

Sayısal büyüklük

Yüzde dağılımı

Yaş

2009-10

2011-13

2014-16

2009-10

2011-13

2014-16

0-14

948,002

1,386,215

1,367,430

20.6

19.1

17.0

15-24

1,310,898

2,285,232

2,821,497

28.5

31.4

35.2

25-34

1,166,698

1,805,383

1,770,009

25.4

24.8

22.1

35-44

516,181

772,634

831,537

11.2

10.6

10.4

45-54

317,305

473,181

504,648

6.9

6.5

6.3

55-64

194,341

313,026

387,817

4.2

4.3

4.8

65-74

89,360

144,583

217,593

1.9

2.0

2.7

75-84

45,553

72,256

93,675

1.0

1.0

1.2

8,722

19,764

26,910

0.2

0.3

0.3

Toplam göç

4,597,060

7,272,274

8,021,116

100.0

100.0

100.0

Yaşlı Toplam

143,635

236,603

338,178

3,1

3,3

4,2

85+
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Analiz döneminde yer alan yılların gruplanması
ile elde edilen oransal dağılımlara bakıldığında
(Tablo 2), çocukların yani 0-14 yaş grubunun göç
sürecine katılımında sürekli bir artış görülürken;
yetişkin yaş gruplarından 25-24 yaş grubunda
artış; 25-34, 35-44 ve 45-54 yaş gruplarında
ise azalma görülmektedir. Daha sonraki yaş
gruplarında özellikle de 65 ve sonrasındaki
yaş gruplarında, yani yaşlılar arasında, göç
sürecine katılımın dönemler itibariyle belirgin
bir görülmektedir. 2009-2011 döneminde bütün
göçlerin içinde yaşlı nüfusun payı yüzde 3,1
iken; bu oranın 2012-2013 döneminde yüzde
3,2’ye; 2014-2016 döneminde ise yüzde 4,2’ye
yükseldiği görülmektedir. Şekil 1’de 65-74, 7584 ve 85 ve üstü yaşlardaki yaşlıların dönemler
itibariyle göç sürecine katılımındaki artış net bir
şekilde görülmektedir.
Şekil 2 ve 3, göç sürecine katılan kadın ve
erkeklerin yaş dağılımının benzer olduğunu
göstermektedir. Bu benzerliği bozan temel
unsurun 15-24 yaş grubunda kadınların erkeklere
oranla giderek daha yüksek oranlarda göç
sürecine katılmasıdır. Yaşlı nüfusun toplam göç
içindeki payına bakıldığında, her iki cinsiyet
içinde dönemler itibariyle bir artış görülmekle
birlikte, söz konusu artışın kadınlar arasında daha
yüksek olduğu görülmektedir.
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üstü yaşlarda erkeklerden daha yüksek oranlarda
göç sürecine katılmaktadır. Kadınların 15-24 yaş
grubunda göç sürecine daha yüksek oranda
katılması, Eryurt ve diğerleri (2015) tarafından
da belirtildiği gibi, bu yaşlarda kadınlar arasında
evlilik nedeniyle yapılan göçlerin yoğun olması
ile açıklanabilir. Bu bulgular, özellikle yaşlılık
döneminde göç sürecine katılan yaşlılar arasında
erkeklerin payının yüzde 25-30 seviyesinde
kaldığını; kadınların payının ise özellikle en yaşlılar
arasında yüzde 75 seviyesine kadar yükseldiğini
göstermektedir.
Sadece yaşlı nüfusun bulunduğu yaş grupları
ele alındığında (Şekil 7), hem erkek hem de
kadın yaşlılar arasında, 65-74 yaş grubundaki
yaşlıların göç sürecine yoğun bir biçimde
katıldığı; yaş arttıkça da göç sürecine katılımın
azaldığı görülmektedir. Yaşlı göçü içinde 85 ve
üstü yaşlarda bulunan yaşlıların payında dikkati
çeken bir artış yaşandığı gözlenmektedir. 20092010 döneminde göç sürecine katılan yaşlı nüfus
içindeki 85 ve üstü yaşlardaki yaşlıların payı
yüzde 6 iken, bu oranın 2014-2016 döneminde
yüzde 8’e yükseldiği görülmektedir. Erkek yaşlılar
arasında söz konusu artış sınırlı kalırken, kadın
yaşlılar arasında zaten yüksek olan oranda yüzde
8 gibi bir seviyeden yüzde 10 seviyesine bir artış
olmuştur.

Tablo 8’de gruplanmış yıllara göre verilen
1,000 nüfusa düşen göç sayıları bir kez daha
Türkiye’nin yaşadığı demografik dönüşümün
bir sonucu olarak çocuk nüfus arasında göç
sürecine katılımın azaldığını, yetişkin ve yaşlı
nüfus arasında ise artığını göstermektedir. 1,000
nüfusa düşen göç sayısındaki değişimin özellikle
yaşlı nüfusta çok belirgin olduğu görülmektedir.
2009-2010 döneminde her 1,000 yaşlı nüfusa 14
göç düşerken bu sayının 2014-2016 döneminde
18’e yükseldiği görülmektedir. Her 1,000 erkek
Şekil 5 ve 6’da içgöç sürecine katılan erkek ve yaşlı arasında dönemler itibariyle artışın 14’ten
kadınların yaşlarına ve dönemlerine göre yüzde 19’a; her 1,000 kadın yaşlı arasında ise 14’ten
dağılımı verilmektedir. Bu analizler, erkeklerin 17’ye yükseldiği görülmektedir.
çocukluk dönemi (0-14 yaş grubu) ile 25-64 yaşları
arasında kadınlardan daha yüksek oranda göç
sürecine katıldığını göstermektedir. Kadınlar ise,
genç işgücü çağında (15-24 yaş grubu) ve 65 ve
Şekil 4’te verilen geniş yaş grupları dikkate
alındığında, 2009-10 döneminde tüm göçlerin
yüzde 3,5’ini oluşturan yaşlı kadınların, 2014-16
döneminde yüzde 4,4’e yükseldiği görülürken;
erkekler arasında bu oranın yüzde 2,8’den yüzde
4’e yükseldiği görülmektedir. Bu analizlerin
sonuçları, bir kez daha da çocuk nüfusun
göç sürecine katılımının azaldığını; çalışma
çağı nüfusunun ile yaşlı nüfusun göç sürecine
katılımının ise artığını göstermektedir
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Göçün Yönünde Yaşanan Değişimler
Şekil 9’da görüldüğü gibi, Türkiye’de 20092016 döneminde göçün yönüne ilişkin önemli
değişimler olmuştur. Tüm göçler içinde şehirden
şehire olan göçlerin payı yüzde 61’den 2013
yılında yüzde 81’e; 2016 yılında ise yüzde 86’ya
yükselmiştir. Köyden şehire olan göçlerin
toplam göçler içindeki payında ise sürekli bir
azalma yaşanmıştır. Bu göçlerin tüm göçler
içinde 2009 yılında yüzde 22 olan payı, 2013
yılında yüzde 10’a; 2016 yılında ise yüzde 8’e
düşmüştür. Benzer şekilde, şehirden köye olan
göçlerin tüm göçler içindeki payında da 20092016 döneminde yüzde 14’ten yüzde 6’ya bir
gerileme olmuştur. Köyden köye yapılan ve 2009
yılında tüm göçlerin ancak yüzde 3’ünü oluşturan
göçlerin de zamanla azalarak yüzde 1’in altına
kadar gerilediği görülmektedir. Göçün yönünde
meydana gelen bu değişimin bir kısmı 2013
yılından itibaren uygulanmaya başlanan “Bütün
Şehir Yasası” olarak bilinen ve idari bölünüşte
önemli değişikleri içeren yasayla ilişkilidir.
Ancak, söz konusu yasanın geçerli olduğu 2013
ve sonrasında göçün yönünde meydana gelen
değişimlerin de temel olarak şehirden şehire
olan göçlerin payının artması, diğer yönlere
meydana gelen göçlerin payının ise, azalması
şeklindeki bulguları destekler nitelikte olduğu
görülmektedir.
Göçün yönünün değişimine geniş yaş grupları
temelinde bakıldığında (Tablo 10), 2013 yılından
2016 yılına geçişte hem çocuk, hem yetişkin hem
de yaşlı yaş gruplarında şehirden şehire göçün
payında önemli bir artış olduğu görülmektedir.
Diğer yönlü göçlerde ise çocuk ve yetişkin
nüfusların payında azalma gözlenmektedir.
Şehirden şehire göçün payının diğer gruplara
göre daha düşük olduğu yaşlı nüfusa bakıldığında,
bu nüfus grubunda köyden şehire olan göçün
payının yüzde 15,9’dan yüzde 17,4’e yükseldiği
görülmektedir. Bu yaş grubunda 2013 yılında
yüzde 21 gibi oldukça yüksek seviyede bulunan
şehirden köye doğru olan göçlerin payının 2016
yılında yüzde 11’e gerilediği görülmektedir.

Bu bulguların, Tablo 11’de sadece yaşlı nüfusun
göçünün yönünü gösteren bulgularla uyum
içine olduğu görülmektedir. Göçün yönüne yaşlı
nüfusun cinsiyeti de dikkate alınarak 2013-2016
dönemi temeline bakıldığında (Şekil 12 ve Şekil
13), hem erkek hem de kadın nüfus için şehirden
şehire olan göçün payının arttığı görülmektedir
Erkek yaşlılarda artış yüzde 57’den yüzde 70
seviyesine; kadın yaşlılarda ise yüzde 64’ten yüzde
72 seviyesine gerçekleşmiştir. Erkek ve kadın
yaşlılar arasında köyden şehire olan göçlerin
payı yıllara göre dalgalanmakla birlikte, dönem
başı ve dönem sonu itibariyle bakıldığında bu
yönlü göçün toplam göçler içindeki payının
erkek yaşlılar için bir azalma; kadın yaşlılar için
ise bir artma eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
Şehirden köye ve köyden köye olan göçlerde ise
hem erkek yaşlılar hem de kadın yaşlılar için bir
azalma görülmektedir. Erkek yaşlılar için şehirden
köye olan göçlerin büyüklüğü kadın yaşlılardan,
özellikle son iki yılda, daha yüksektir.
Yaşlı göçünün yönünün değişimine yaş grupları
temelinde 2013 ve 2016 yılları için bakıldığında
(Şekil 14), tüm yaş gruplarında şehirden şehire
yapılan göçlerin payının oldukça yüksek olduğu
ve artma eğiliminde bulunduğu görülmektedir.
Buna ek olarak genç yaşlılardan yaşlı yaşlılara
doğru gidildikçe şehirden şehire olan göçlerin
oranı artmaktadır. Köyden şehire olan göçlerin
payının, her iki dönem için de, yaş artıkça arttığı
görülmektedir. Bu göçlerin payının 2013-2016
döneminde özellikle 75-84 ve 85 ve üstü yaş
gruplarında arttığı dikkati çekmektedir. Şehirden
köye olan göçlerin payının her iki yıl için de yaş
arttıkça azalması, yaşın artması ile kişilerin uzak
mesafeler için hareket yeteneğinin sınırlanması
ile ilişkili olabileceği gibi, şehirlerdeki sağlık
imkânlarının fazlalığı ile ilişkili olabilir. Bu göç
türünün tüm yaş gruplarında 2013 yılına kıyasla
2016 yılında azalma eğilimi içinde olduğu
görülmektedir. Köyden köye olan göçlerin payı
ise, her iki dönem için de ihmal edilebilecek
seviyededir.
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Göçün yönüne yaşlının cinsiyeti ve yaş grupları
temelinde bakıldığında (Şekil 15 ve Şekil 16),
şehirden şehire olan göçlerin hem yıllar itibariyle
hem de yaş grupları itibariyle her iki cinsiyet
için de artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Hem erkekler hem de kadınlar için benzer bir
artış, köyden şehire olan göçlerin toplam göçler
içindeki payında da gözlenmektedir. Kadın
yaşlılar arasında köyden şehire olan göçlerin payı
erkeklere oranla daha yüksektir. Bu durum, kadın
yaşlıların yaş arttıkça sağlık hizmetlerinin daha
gelişmiş olduğu şehirlere olan talebinin artması
ile ilişkili olabilir. Şehirden köye olan göçlerin
payının yaşla birlikte azaldığı; bu azalmanın,
özellikle 2016 yılında oldukça belirgin olduğu
görülmektedir.
İllerin Aldıkları ve Verdikleri Yaşlı Göçüne
Göre Sıralanması
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ve İstanbul’un net göç sıralamasının en sonunda
yer alması, bu illerin verdikleri yaşlı göçünün
aldıkları yaşlı göçünden oldukça yüksek olması
ile ilişkilidir.
Sonuç
Çalışmanın temel bulguları, Türkiye’de 20092016 yılları arasında yaşlı göçünün hem toplam
göçler içindeki payı; hem de 1,000 nüfusa düşen
göç sayıları anlamında arttığını göstermektedir.
Yaşlı göçünün sayısal büyüklüğü söz konusu yıllar
arasında, ara yıllarda dalgalanma gözlenmesine
karşın, 67 binden 85 bine yükselmiştir. Oransal
olarak bakıldığında, yaşlı göçünün toplam göçler
içindeki payının aynı dönemde yüzde 3,1’den
yüzde 4,2’ye; 1,000 yaşlıya düşen göç sayısının
ise 14’ten 18’e yükseldiği görülmektedir. Bu
sonuçlarla tutarlı olarak yaşlıların cinsiyetine
göre yapılan analizler, Türkiye’de hem kadın
hem erkek yaşlı nüfusun giderek daha fazla göç
sürecine katıldığını göstermektedir. Yaş grupları
temelinde bakıldığında, yaşlı nüfusu oluşturan
her yaş grubunun göç sürecine katılımının arttığı
gözlenmektedir. 2009-2010 döneminde toplam
göç içindeki payları yüzde 6 olan 85 ve üzeri
yaşlardaki yaşlıların toplam göçler içindeki payının
2014-2016 döneminde yüzde 8’e yükselmesi
dikkati çekmektedir. Bu durum, özellikle yaşam
süreleri daha yüksek olan kadın yaşlılarda daha
net olarak gözlenmektedir. Bu gelişmeler, nüfusun
yaşlanması sürecinde Türkiye’de yaşlı göçünün
artarak devam edeceğini göstermektedir.

Alınan yaşlı göçünün toplam göç içindeki payının
en yüksek olduğu ilk 10 il arasında ilk sırayı yüzde
8,2 ile Sinop alırken; en düşük olduğu ilk 10 ilin
son sırasında yüzde 0,8 ile Hakkâri yer almaktadır
(Tablo 3) En yüksek yaşlı göçü alan ilk 10 ilin
daha çok Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Sinop,
Kastamonu, Artvin, Giresun, Rize gibi iller olduğu;
en az yaşlı göçü alan 10 ilin tamamının ise Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan iller olduğu
görülmektedir. En yüksek oranda yaşlı göçü
veren ilk 10 ile bakıldığında ise, Sinop’un yüzde
7,4 ile en üst sırada yer aldığı gözlenmektedir.
İstanbul’un yüzde 5,6 ile en çok yaşlı göçü veren
iller arasında yer alması dikkati çekmektedir. En
çok yaşlı göçü veren iller sıralamasında son 10 il
arasında yer alan illere bakıldığında ise, bu illerin
Yaşlı göçünün yönüne bakıldığında, çocuk
yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki
ve yetişkin nüfusta da olduğu gibi, şehirden
iller olduğu görülmektedir.
şehire olan göçlerin artma eğiliminde olduğu
Alınan ve verilen yaşlı göçlerinin yüzdeleri görülmektedir. Yaşlı göçünü diğer yaş
arasındaki farktan hesaplanan net yaşlı göç gruplarından ayıran temel unsur, diğer gruplarda
yüzdesine bakıldığında ise, net yaşlı göçü azalma eğilimi içinde olan köyden şehire ve
seviyesinin en yüksek ilin yüzde 1,7 ile Sivas; en şehirden köye olan göçlerin yaşlılar arasında
düşük illerin ise yüzde -1.1 ile Ankara ve yüzde halen yüksek olmasıdır. Yaşlıların yaşları arttıkça
-1.6 ile İstanbul olduğu görülmektedir. Ankara köy yönlü göçlerinin azaldığı; özellikle kent yönlü
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göçlerinin ise arttığı görülmektedir. Bu bulgular,
sağlık ve ulaşım imkânlarının daha gelişmiş
olduğu kentsel alanların yaşlılar için önemli bir
çekim merkezi olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca,
yaşlıların şehirlere göç etmeyi tercih etmelerini
şehirlere daha önce göç etmiş olan çocuklarına
ya da diğer aile bireylerine yakın olmak istekleri
ile de ilgili olabilir. Yaşlıların göç sürecinde daha
çok şehirleri tercih etmelerinde emeklilik sonrası
yaşamlarına kentsel alanlarda devam etmek
istemeleri de rol oynayabilir. Yaşlılar arasında,
çocuk ve yetişkin nüfus gruplarından farklı olarak,
şehirden köye doğru olan göç eğiliminin de, söz
konusu göç biçiminde bir azalma gözlenmesine
karşın, halen yüksek olduğu görülmektedir. Bu
durumun, temel olarak yaşlıların yaşamlarının
ileriki dönemlerinde daha sakin bir yaşamı
tercih etmeleri ya da yaşlılık dönemlerini
memleketlerinde geçirmek istemeleri ile ilişkili
olabilir. Bu sonuçlar, yaşlıların talep göstereceği
sağlık, ulaşım, bakım, spor vb. sosyo-ekonomik
ve altyapı yatırımlarının sadece kentsel alanlarda
değil, kırsal alanlarda da yapılması gerektiğine
işaret etmektedir.
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Yaşlı göçüne iller bazında bakıldığında, özellikle
Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerin aldıkları
yaşlı göçünden çok daha fazla yaşlı göçü
vermelerinin dikkat çekici olduğu görülmektedir.
Bu bulgu, yaşlıların yaşlılık dönemlerini geçirmek
için daha huzurlu ve sakin bir yaşamın olduğunu
düşündükleri daha çok orta büyüklükteki
şehirleri tercih ettiklerini göstermektedir.
Bu nedenle, kentsel alanlarda yaşlılar için
yapılacak yatırımların büyükşehirler yanında yaşlı
nüfusun payının giderek arttığı daha çok sahil
kesimlerinde bulunan orta büyüklükteki kentlere
doğru kaydırılması yararlı olacaktır.
Türkiye’de nüfusun yaşlanması sürecine koşut
olarak artan yaşlı göçünün zamanlaması, yönü
ve sonuçları üzerine yapılmış çalışmaların
sınırlı olduğu görülmektedir. Türkiye’de yaşlı
göçüne ilişkin çalışmalar daha çok, emeklilik
sonrası dönemlerini geçirmek üzere Türkiye’nin
sahil kesimlerine yerleşen yabancı yaşlılara
odaklanmaktadır.
Bunun tek istisnası, iç
göç sürecine katılan yaşlı nüfusun sayısal
büyüklüğünün ve özelliklerinin tartışıldığı Yavuz
(2016) çalışmasıdır. Bu nedenle, yaşlı nüfusa ilişkin
veriye dayalı politikaların geliştirilmesi için yaşlı
göçünün büyüklüğü, yönü ve sonuçlarının tüm
yönlerini ortaya koyacak nicel ve nitel çalışmaların
yapılması, bu alandaki boşluğun doldurulmasına
önemli bir katkı sağlayacaktır.
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Tablo 3. İllerin aldıkları, verdikleri ve net yaşlı göçü yüzdelerine göre sıralanması(*)
Alınan Göç Yüzdesi

Verilen Göç Yüzdesi

Net Göç Yüzdesi

En Yüksek İller
SİNOP

8.2

SİNOP

7.4

SİVAS

1.7

SİVAS

7.7

KASTAMONU

6.7

RİZE

1.4

KASTAMONU

7.4

ERZİNCAN

6.3

GİRESUN

1.3

ERZİNCAN

6.9

ÇANKIRI

6.1

ARDAHAN

1.2

ARTVİN

6.9

ARTVİN

6.1

BAYBURT

1.1

GİRESUN

6.5

SİVAS

6.1

ÇORUM

1.1

BAYBURT

6.5

YALOVA

6.0

TUNCELİ

1.0

YALOVA

6.4

İSTANBUL

5.9

BİNGÖL

1.0

ÇANKIRI

6.3

GÜMÜŞHANE

5.6

ORDU

0.9

RİZE

6.1

BAYBURT

5.3

BALIKESİR

0.9

En düşük İller
AĞRI

1.9

GAZİANTEP

1.6

BURDUR

-0.2

KÜTAHYA

1.8

ADIYAMAN

1.5

KIRIKKALE

-0.2

BATMAN

1.8

AĞRI

1.5

KIRŞEHİR

-0.2

VAN

1.7

DİYARBAKIR

1.5

İZMİR

-0.2

DİYARBAKIR

1.7

HATAY

1.5

KÜTAHYA

-0.3

GAZİANTEP

1.6

VAN

1.3

ANTALYA

-0.4

HATAY

1.6

BATMAN

1.3

KOCAELİ

-0.4

ŞANLIURFA

1.3

ŞANLIURFA

1.2

KARABÜK

-0.5

ŞIRNAK

1.1

ŞIRNAK

0.9

ANKARA

-1.1

HAKKARİ

0.8

HAKKARİ

0.9

İSTANBUL

-1.6

(*)İllerin aldıkları, verdikleri ve net yaşlı göçlerinin hesaplanmasında, ara dönemlerdeki dalgalanmaların etkisini yok etmek için 2009-2016 yıllarındaki ortalama değerler kullanılmıştır.
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Özet
Aktif yaşlılık, bireylerin 65 yaş sonrası dönemde sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılabilmelerini anlatır. Yaşın
ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan bir takım bedensel gerilemeler, bireylerin aktifliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca
kentsel mekân ve donatıların gençler lehine düzenlenmesinden kaynaklı bazı fiziksel engeller de yaşlıların aktifliğini
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden yaşlıların aktivitelerini arttırma yönünde desteklenmeleri gerekmektedir. Bu
çalışmada, İstanbul’da ilçe yerel yönetim hizmetlerinin yaşlıların aktifliklerine katkısını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.
Araştırma İstanbul’da yaşlı nüfusun fazla olduğu ilçe belediyelerinde görevli ve gönüllü 30 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Mülakatlar 15 Haziran- 20 Ağustos 2016 tarihleri arasında yarı yapılandırılmış görüşme formu eşliğinde yapılmıştır. Araştırma
verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Bulgular arasında yerel yönetimler çeşitli çevre düzenlemeleri yaparak yaşlıların
aktifliklerine dolaylı, onları gönüllü organizasyonlara dahil ederek de doğrudan katkı sağladığına dair ifadeler yer almaktadır.
Belediyelerin yaşlıları aktif olmaya motive edici hizmetleri arasında sağlanan ekonomik kolaylıkların yanında, gezi ve sinema gibi
kültür-sanat etkinliklerine katılmalarını kolaylaştırmak başta sayılabilir. Sosyal yaşam merkezleri gibi mekanlarda atölye faaliyetleri,
eğitim, spor faaliyetleri, yemek toplantıları, dini sohbetler ve deneyim aktarım faaliyetleri de bu çerçevede değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler:
Aktif Yaşlılık •Gönüllülük • Kentleşme• Sosyal Hizmet • Yerel Yönetimler

Active Aging and Local Government Practices: The Case of Istanbul

Abstract
Abstract
Active aging refers to the ability of individuals to participate more in social and economic life after 65 years of age. A number
of bodily decline that occur with the progress of age negatively affect the activeness of individuals. In addition, some physical
obstacles stemming from urban space and equipment also affect the activity of the older adults. Therefore, older people
need to be supported in some ways.
In this study, it is aimed to reveal the contribution of the district local government services to the activeness of the older adults
in Istanbul. The survey was conducted with 30 participants in the municipalities where the aged population is high in Istanbul.
Interviews were held between June 15 and August 20, 2016 in the accompaniment of a semi-structured interview form.
Research data were analyzed by descriptive analysis technique. Among the findings, local governments directly and indirectly
contribute to the activities of the older adults by making various environmental regulations and volunteer organizations.
Among the motivating services of the municipalities for being active of older adults are the economic facilities as well as
culture and art activities such as trip and cinema. Also, workshops, training, sports activities, meal meetings, religious chats
and experience transfer activities could also be considered in this context in social life centers
Keywords:
Active Aging • Volunteering • Urbanization • Social Work • Local Governments
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Giriş
Teknoloji ve sağlık alanlarında yaşanan
gelişmelere bağlı olarak artan yaşam süresi
ve azalan doğurganlık ile nüfus giderek
yaşlanmaktadır (Turner & Tatlıcan, 2011: 132).
2010 yılında dünyada 800 milyon olan 60 yaş
üstü birey sayısı 2050 yılında 2 milyara ulaşacağı
tahmin edilmektedir (UN, 2013). Dünyadaki
genel eğilime uyan biçimde Türkiye’de de nüfus
içerisinde yaşlıların oranı giderek artmaktadır.
Ancak
Türkiye’deki
nüfus
yaşlanmasının
gelişmiş ülkelere oranla daha hızlı olduğu ön
görülmektedirler. Ülkemizde 2018’de %8,5 olan
65 yaş üstü nüfus oranının, 2030 yılında %12’yi,
2050 yılında ise %20’yi geçeceği varsayılmaktadır
(UNDESA, 2017). Ülkemizde önümüzdeki otuz yıl
gibi kısa bir sürede yaşlıların oranı tıpkı gelişmiş
ülkelerdeki gibi hem ekonomik hem de sosyal
yaşamı etkileyecek anlamda kritik bir miktara
ulaşacağı düşünülmektedir.
Türkiye’deki yaşlı nüfusun büyük bir kısmının
gelecekte ağırlıklı olarak kentlerde ve özellikle
büyük kentlerde yaşayacağı ön görülmektedir.
Yaşlılık döneminde güvenli bir çevrede aktif
yaşayabilme
başarılı yaşlılık için önemlidir
(Şentürk, Altan, 2015: 16). Kentlerde yaşayan
yaşlıların aktifliklerine yerel yönetim hizmetlerinin
katkı sağladığı söylenebilir. Çalışmada bu
kurumların
yaşlıların
aktifliklerine
katkısı
incelenmiştir. Yaşlıların aktifliğinden kastedilen
onların sosyal, kültürel anlamda hayata
katılmalarıdır. Bu çerçevede belediyelerin çevre
düzenlemeleri ve gönüllülük etkinlikleri başta
olmak üzere, yaşlılara yönelik çeşitli ekonomik
kolaylıkları, eğitim, seminer, atölye, gezi, sanat gibi
kültürel ve sosyal etkinlikleri incelenmiştir. Yerel
yönetimlerin yaşlıların kullanımına tahsis ettikleri
sosyal yaşam merkezlerindeki etkinliklere de bu
gözle bakılmıştır. Böylece sosyal belediyecilik
kapsamında yerel yönetim hizmetlerinin kentte
yaşayan yaşlıların aktifliklerine katkısı yeniden
betimlenmiştir.
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Yerel yönetim sınırları içinde ikamet eden halkın
yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan
sosyal yardım ve hizmetlerin bütünü, sosyal
belediyecilik
kapsamında
değerlendirilir
(Akarsu, 2014). Sosyal belediyecilik kapsamında
Türkiye’de sağlıklı kentler birliği bünyesinde pek
çok belediyede yaşlıların aktifliklerine yönelik
hizmetleri bulunmaktadır.
Literatürde yaşlılık döneminde üretkenliğin
hem bireysel hem de toplumsal önemini
açıklayan aktivite kuramı bulunmaktadır. Bu
kuramda yaşlılık döneminin olabildiğince aktif
geçirmenin bireylerin yaşam doyumuna olumlu
yansıyacağı, anlamlı ve başarılı yaşlılıkta etkili
olacağı belirtilmektedir. Bu kurama göre yaşlılar
bedensel durumları el verdiği sürece aktifliklerini
devam ettirme eğilimi göstermektedirler
(Achenbaum vd., 1996: 3–58; Cockerham, 1991:
53). Bu, yaşlılıktaki pek çok sorunun üstesinden
gelebilme adına gereklidir (Powell, 2006: 49;
Victor, 2005: 21). Yaşlılık döneminde kaybolan
rollerin yerine yenileri gelmektedir. Aktivite
kuramında yaşamdan geri çekilmenin genellikle
yaşamın son evresinde yani çok kısa süreliğine
gerçekleştiği iddia edilmektedir (Kalınkara, 2011).
Ayrıca yaşlılıkta aktifliğin toplumsal bilinç ile ilgili
olduğu söylenebilir. Toplumsal bilinç kavramı
belirli bir konudaki farkındalığı içermektedir.
Avrupa’da “aktif yaşlanma yılı” gibi uygulamalar
ile toplumsal bilinç kazandırma amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda ilgili karar alıcıların aktif yaşlılık
olanaklarını
geliştirmelerini
teşvik
etme
hedeflenmektedir. Böylece yaşlılık döneminde
bakıma muhtaçlığı azaltmak istenmektedir
(Ceylan, Ayar ve Güner, 2015: 83-84). Bu
çalışmada aktif yaşlanma kavramı yerine aktif
yaşlılık kavramı özellikle tercih edilmiştir. Çünkü
aktif yaşlanma kavramı bütün yaşamı kapsayan
genel bir aktifliği anlatırken, aktif yaşlılık ise
belirli bir yaştan sonrasındaki üretkenliği
belirtmektedir. Burada yaşlılık döneminde aktif
olma değerlendirildiğinden aktif yaşlılık kavramı
kullanılmıştır.
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1990’ların başından itibaren ortaya çıkan sosyal
katılım ve aktif yaşlılık kavramı fiziksel aktifliği,
işgücüne, sosyal, ekonomik ve kültürel olaylara
katılımı içermektedir (Kalınkara, 2013: 1). Dünya
sağlık örgütü yaşlılık dönemine odaklanarak
sağlıklı yaşlanma ve daha fazla katılımcı olma
mesajını da içeren aktif yaşlılık kavramını
öne çıkartmaktadır. Aktif yaşlılığın yaşlıların
yaşam kalitelerini arttırdığı ve sosyal güvenlik
konusundaki fırsatları en üst düzeye çıkartmayı
amaçladığı belirtilmektedir (Yalçın, 2013: 18-19;
Baran, Bahar Özvarış, 2012:25; Baran, Kurnaz,
2013: 7). Artan yaşam süresinde olabilecek en
yüksek kalitede yaşamayı içeren aktif yaşlılık
bireyin toplumda etkin olması, ilişki ve rollerini
sürdürmesi
bileşenlerinden
oluşmaktadır
(Aydıner Boylu, Ayfer 2013: 130). Bu yaklaşım,
yaşlıların herhangi bir engellilik durumlarında
bile toplumsal faaliyetlere katılabilmelerini
içermektedir. Bu sayede yaşlılar ailelerine,
akranlarına daha az yük olmakta hatta topluma
katkı sunabilmektedirler. (Yalçın, 2013: 18)
Yaşa bağlı yaşanan bilişsel, fiziksel, ekonomik
vb. gerilemeler, bazı yaşlıları desteğe muhtaç
kılmaktadır. Yaşa bağlı yaşanan gerilemeler, bazı
yaşlıları desteğe muhtaç kılmakta böylelikle de
toplumun yaşlılara yönelik yükü artmaktadır.
Ayrıca yaşlıların çoğu bedensel ve fiziksel
gerilemeler yaşamasa da bireysel ve sosyal
birtakım
engellerle
karşılaşabilmektedirler.
Unutulmamalıdır ki Türkiye’de aktif yaşlılığa
dönük tüm bu politika ve uygulamaların bir
ucunda giderek artan yaşlı bağımlılık oranının
getireceği ekonomik ve sosyal yükleri azaltabilme
politikacılar tarafından hedeflenmektedir (Ceylan,
Ayar ve Güner, 2015: 83-84).Tablo 1’deki Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılında yaşlı
bağımlılık oranı %12,6 olarak ilan edilmiştir. Aktif
çalışma çağındakilerden 100 bireye düşen 65 yaş
üstü bireyleri ifade eden bu oranın 2023’de %15’i,
2040’ta ise %25’i geçeceği tahmin edilmektedir
(TÜİK, 2018). Bu bireylerin aktiflikleri onların
bağımlılıklarını azaltmaktadır. Böylece kamunun

yaşlılarla ilgili bazı sorumluluklarını azaltacağı
düşünülür. Bundan dolayı Türkiye’de aktif yaşlılık
politikası önemlidir .
“Yaşlanan bir nüfusa” sahip olan ülkemizde
yaşlıların daha fazla aktif olarak hayata dahil
olmaları gerekmektedir. Yaşlılık döneminde aktif
olabilen ileri yaştakiler gençlere daha az bağımlı
olmaktadırlar. Bundan dolayı bu çerçevede sosyal
politika uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bazı yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik sabah
sporu yaptırmaları ve yaşlıların toplanacakları
mekân tesis etmeleri bu uygulamalara örnek
gösterilebilir. Ancak yine de yerel yönetimlerin bu
tarz hizmetlerinin yaşlıların aktifliklerine ne kadar
çözüm üretebildiği tartışmalıdır. Bu faaliyetler,
genelde yapıldığı üzere yaşlılar haftası gibi özel
zamanlarda değil de tüm yıl boyu yapılması
gerekmektedir (Ceylan, Ayar ve Güner, 2015:
102).
Türkiye’de
yaşlılara
yönelik
yapılması
gerekenler, sosyal politikanın önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Yaşlıların aktif yaşayabilmeleri
için çevresel birtakım düzenlemeler bu
uygulamalardandır. Yerel yönetimler bazı
durumlarda yaşlıların özelliklerini düşünerek
kamusal alan düzenlenmesi yapmaktadır.
Böylece onların daha fazla sosyal alana çıkmaları
desteklenmektedir. Yanı sıra yerel yönetimlerin
yaşlılara özel mekân tahsis etmeleri, sosyal ve
kültürel faaliyetleri de kentteki yaşlıların daha
fazla sosyalleştirdiği söylenebilir.
Yerel yönetimlerde yaşlıların yararlandığı
sosyal ve kültürel hizmetlerden kastedilen, bu
hizmetlerden
yararlananların
çoğunluğunu
yaşlıların oluşturduğu ya da onlara özel
düzenlenmiş konser, tiyatro, sinema, gösteri
gibi hizmetlerdir. Ancak bahsedilen bu hizmetler
Türkiye’de illere göre farklılık göstermektedir.
İstanbul’da yapılan bir araştırmaya göre
İstanbul’un ilçe belediyelerindeki bu tarz sosyal
ve kültürel hizmetler, Türkiye ortalamasından
fazladır. İstanbul’da belediyelerin %71,80’inde
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yaşlılara özel gün ve yaşlılık haftası kutlanmakta;
%35,90’ında kültürel hizmetler ve %35,90’ında
ise gezi etkinlikleri düzenlenmektedir (Ceylan,
Ayar ve Güner, 2015: 102). Bu çalışmanın amacı
İstanbul’da yaşayan yaşlıların aktif bir hayat
geçirebilmelerinde yerel yönetimlerin katkısını
ortaya koyabilmektir. Bu çerçevede İstanbul’da
bir kısım ilçe belediyelerin sosyal yaşam
merkezlerinin faaliyetleri, gönüllülük etkinlikleri,
projeleri, indirim uygulamaları incelenmiştir. Yerel
yönetim hizmetleri yeniden değerlendirilmiştir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın Modeli
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üzerinde yapılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri nitel veri toplama aracı
olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan yarı
yapılandırılmış görüşme formu literatür taraması
ve ön saha araştırmaları ile geliştirilmiştir. Yerel
yönetimlerin yaşlılara yönelik hizmetleri hakkında
ilgili profesyoneller ile mülakat yapılmıştır.
Katılımcıların yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik
hizmetleri hakkında yeterli bilgi birikimine
sahip oldukları varsayılmıştır. Katılımcıların
araştırma sorularına samimi ve içtenlikle doğru
cevap verdikleri düşünülmüştür. İlgili yaşam
merkezlerinde yapılan gözlemler ile çalışma
güçlendirilmiştir. Ayrıca yerel yönetimlerin
faaliyet raporları doküman analizine tabi tutularak
veri kaynaklarını çeşitlendirmek amaçlanmıştır.
Böylece çoklu teknik kullanılarak araştırmanın
geçerliliğine katkı hedeflenmiştir. (Kümbetoğlu,
2005: 49)

YYerel yönetimlerin kentte yaşayan yaşlıların
aktiflik düzeylerine katkısı nitel araştırma
sınırları içerisinde incelenmiştir. Yaşlılar ile en
fazla etkileşimde olduğu düşünülen bir grup
profesyonel ile mülakat yapılmıştır. Bu çerçevede
araştırmada hem betimleme yapılmış hem de
çeşitli temalar geliştirilmiştir (Creswell, 2015: 98;
Yıldırım ve Şimşek, 2008: 75). Elde edilen veriler
yerel yönetimlerin kentte yaşayan yaşlıların Verilerin Toplanması ve Analizi
aktifliğindeki rolünü değerlendirmeye yaramıştır.
Çalışmaya resmi izin yazışmalarıyla başlanılmıştır.
Çalışma grubu İstanbul’un ilçe yerel yönetimlerde Haziran 2016’de Kadıköy ve Bağcılarda pilot
çalışan personellerden oluşmaktadır. İlçelerin uygulama ile başlanılan çalışmada Ağustos
seçiminde o ilçedeki yaşlı nüfusun yoğunluğuna 2016’da yapılan mülakatla tamamlanmıştır.
bakılmıştır. İstanbul’da toplam yaşlı nüfus Etik kurallar çerçevesinde görüşme öncesinde
sayısının yüksek olduğu Kadıköy, Üsküdar, katılımcılara bilgi verilerek katılımcıların onayları
Fatih ve Maltepe ilçeleri ile yaşlı nüfus oranının alınmıştır. Görüşme formu eşliğinde yapılan
yüksek olduğu Beşiktaş, Şişli ilçelerinde ağırlıklı mülakatların dört tanesi hariç tamamında ses
olarak çalışılmıştır. Ümraniye, Eyüp, Bağcılar, kaydı alınmıştır. Yerel yönetim personeliyle
Beylikdüzü, Bakırköy, Eyüp ilçelerinden birer mesai saatleri içerisinde yapılan görüşmeler
katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların kimi zaman yarım saati aşmayacak şekilde kısa
yarısı 50 ile 70 yaş arasında iken diğer yarısı 30 zaman
dilimlerinde
gerçekleştirilebilmiştir.
ile 50 yaş arasında yer almaktadır. Belediyelerde Görüşmelerden elde edilen bulgular betimsel
görüşmeyi kabul eden katılımcılara kartopu analiz tekniğine tabi tutulmuştur. Bu aşamada
örneklem tekniği ile
ulaşılmıştır. Toplamda öncelikle ses kayıtları deşifre edilerek analize
30 katılımcının 13’ü erkek 17’si kadından hazır hale getirilmiştir. Bu çözümlenen
oluşmaktadır. Katılıcıların yarısı hizmet sağlayıcı görüşmeler kodlanarak, kategorilere ulaşılmıştır
memur, dokuzu birim amiri ve altısı emeklilerden (Creswell, 2015: 101). Betimsel analizde elde
oluşmaktadır. Katılımcılara ait atıflar kod isimler edilen veriler önceden belirlenen başlıklar
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altında toplanıp yorumlanmıştır. Katılımcılara kod özellikle bazı yaşlıların aktifliğine dışsal bir engel
isimleriyle referans gösterilerek onların kimlikleri olabilmektedir. Bazı mekanlardaki hareket
korunmuştur (Kümbetoğlu, 2005: 175).
kabiliyetlerini kısıtlayan kaldırım, yaya geçidi,
park ve bahçe ile toplu taşıma hizmetlerindeki
Bulgular
aksaklıklar yaşlılar için engel taşıyabilmektedir.
Katılımcıların önemli bir kısmı kent donatı ve
Kentler yaşlılar için pek çok avantajlar
alanları planlanırken yaşlıların pek dikkate
barındırmasının yanında birtakım sorunları da
alınmadığından şikâyet etmektedirler. Ayrıca bazı
içermektedir. Kentte yaşayan yaşlılar giderek
katılımcılar Kapitalizmin “gençlik ve üretkenlik
daha fazla sosyal hayattan uzaklaşmakta ve
mitleri” üzerinden kentsel mekanların gençlere
onların aktiflikleri azalmaktadır (Moody&Sasser,
göre planlanmasından yakınmaktadırlar. Bu
2012: 7; C. R. Victor, 2005: 25; Weeks, 1984: 19–
durum da haliyle yaşlıların sosyal katılımını ve
33). Kentlerde değişen aile yapısı bu sorunları
dolayısıyla aktifliklerini olumsuz etkilediğini
tetiklemektedir. Büyük kentlerde artan bireysellik
belirtmektedirler.
tüm yaş grupları içerisinde en fazla yaşlıları
etkilemektedir (Baran, 2012: 147). Bu durum İstanbul’da yapılan bir araştırmaya göre kentlerde
kentlerde yaşlıların sosyal hayata katılımlarını yaşayan yaşlıların önemli bir oranı fiziksel olarak
kolaylaştırıcı hizmetleri planlamayı zorunlu sosyal yaşama katılabilme potansiyeline sahiptir
kılmaktadır. Bu çerçevede yerel yönetimlere (Otrar ve Kurtkapan, 2015). Ancak katılımcıların
büyük sorumluluk düşmektedir. Bu çalışmada bazısına göre bu yaşlıların bir kısmı çeşitli
kentsel mekânlarda yaşlılara yönelik sosyal, kaygıları sebebiyle kamusal alana çıkmıyorlar:
kültürel ve eğitim odaklı İstanbul’un yerel Yaşlıların büyük bir kısmı düşmekten korktuğu
yönetim hizmetlerine bakılmıştır.
için merdivende, kaldırımda yürümek istemiyor.
Bahsedilen
hizmetlere
geçmeden
önce
kentte yaşlı olmanın dezavantajları sorusuna
katılımcıların verdiği cevaplardan hareketle
kentlerin yaşlılar için taşıdığı engellerden
bahsetmek gerekebilir. Katılımcıların bazısı
kentte yaşayan yaşlıların aktifliğine içsel ve
dışsal çeşitli engellerden söz etmektedirler.
Bu katılımcılar içsel engeller arasında yaşlıların
kendilerini toplumdan soyutlama ve bir kenara
çekilme isteğinden söz etmektedirler. Bazı
yaşlıların ekonomik yetersizliklerini de onların
kendilerinden kaynaklı içsel bir engel olarak ifade
edilmektedir. Kimi yaşlıların giderek kötüleşen
ekonomik koşulları nedeniyle kentte ulaşım,
rekreasyon ve dinlenme mekânı masraflarıyla
karşılaşmaları sebebiyle sosyal yaşama daha az
katılabildiklerine dikkat çekilmektedir.

Tiyatroya, sinemaya gitmeye ihtiyacı var ama
gitmiyor(20, 40, E, Amir).Katılımcıların bazıları
gibi kentteki bu zorluklardan dolayı evlerinden
dışarı çıkamayan yaşlıların sayıları gün geçtikçe
artmaktadır.
Yaşlıların sosyal aktifliklerinin önünde onların kişisel
ve ekonomik özelliklerinin yanı sıra sosyal içerikli
dışsal birtakım engeller de bulunabilmektedir.
Katılımcıların bazısı toplumda yaşlıları dışlayıcı
algının yaşlıların aktifliğinde engel oluşturduğunu
belirtmektedirler. Ülkemizde yaşlılık dönemine
ilişkin toplumun yaşlılık algısı hiç de iç açıcı
değildir. Bu algının genel hatlarını yaşlı
hizmetlerini kurumların organize etme biçimleri
gösterebilir. Araştırmada belediyelerin yaşlılarla
ilgili çalışmaları genellikle engelli ve hasta yaşlılar
üzerinden yaptığı görülmektedir.

Bazı yaşlılar bedensel gerilemelere bağlı Katılımcıların yaşlıların aktifliğine ket vuran
hareket zorluğu yaşayabilmektedirler. Yaşlıların olumsuz algının değişmesiyle ilgili önerileri
özelliklerine uygun yapılmayan kentsel mekanlar bulunmaktadır. Bazı katılımcılar bu olumsuz
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algının değişmesi adına eğitim kurumlarında
ve ailede gerekli bilincin bireylere verilmesi
gerektiğini belirtmektedirler. Ayrıca kültürel
mirasımızdan gelen güzelliklerden hareketle
yaşlılara davranış ilkelerinin geliştirilmesi
gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcılardan birisi
yaşlıları acınacak bireyler olarak görmenin yerine
onların desteklenmesi gereken bireyler olarak
görülmesi gerektiğini belirtmektedir. Yaşlılara
yönelik bu desteklenecek aktif bireyler olarak
görmenin özellikle ailede ve ayrıca okulda
gençlere aşılanması gerektiğini belirtmektedirler:
Kızım(a) sokakta gördüğü (yaşlıyı) acınacak bir
insan olarak (değil de) desteklenecek bir insan
olarak görme(si) gerektiğini öğretirim. Böylece
yaşlıların da bir şeyler yapabileceklerini (kızıma)
hissettiririm (11, 41, E, Uzman). Yaşlıları üretken
ve aktif görmenin onları daha fazla girişken ve
faal kıldığı bilinen bir gerçektir.

düşüncesinin yaygınlık kazanması gerekmektedir.
Yerel yönetimlerin emeklilik döneminde gönüllü
olunabilecek alanlar açması gerekmektedir. Zira
gönüllük çalışmaları ekonomik anlamda doyuma
ulaşmış yaşlıların sosyal ve psikolojik açıdan da
doyuma ulaşabilmelerine yardımcı olabilecektir.
Ayrıca gönüllü faaliyetlere katılabilme, yaşlıların
kişisel özellikleri ile yakından ilişkilidir.

Gönüllü organizasyonlar ile aktif yaşlılık

Ayrıca yaşlıların kentsel sorunların çözümüne
ilişkin gönüllü olarak geliştirdikleri proje
örneklerine rastlanılmıştır. Yerel yönetimlerin
yaşlıların deneyim, birikim ve üretkenliklerinden
yararlanılabileceğine güzel bir örnektir: Emekli,
70 yaşlarında eski okul müdürleri, profesör,
emekli olmuş bireyler iftar organizasyonundan,

Bazı
katılımcılar
belediyelerin
gönüllü
faaliyetlerine katılan yaşlıların belirli özellikleri
üzerinde
durmaktadır.
Öncelikle
sosyal
sorumluluk bilincine sahip yaşlıların, daha
fazla gönüllü oldukları belirtilmektedir (09,
57, E, Amir). Yine başka bir katılımcı, sosyal ve
paylaşımcı kişiliğin yaşlının gönüllü çalışmalara
katılmasını teşvik ettiğini belirtmektedir. Ayrıca
bu gönüllülerin sosyal ve ekonomik düzeylerinin
yüksek olduğu belirtilmektedir. Katılımcının birisi
eğitimli yaşlıların bir kısmının gönüllü ve aktif
Katılımcıların bazısına göre Türkiye’de şöyle olduklarını belirtmektedir (27, K, 65, G, Emekli).
bir şey var: Yaşlandım, köşeye çekil; bu doğru
değildir(20, 40, E, BA, Amir). Zira yurtdışından Sosyal yaşamda aktif olan yaşlıların daha
gelen, 80, 90 yaşındaki yaşlılar danslar ediyorlar, fazla gönüllülük etkinliklerine katıldığı ifade
bizim yaşlılarımız ise maalesef ölümü bekliyor (11, edilmektedir: Biz onları [gönüllü yaşlıları] daha
41, E, Uzman.) İlk önce yaşlılarımızda bu zihniyetin çok aktif yaşlı kategorisinde görüyoruz. (07,
değişmesi gerekmektedir. Yaşlıların belirli bir 27, K, Uzman). Bu yaşlılar kentsel sorunları
yaştan sonra kenara çekilirim düşüncesinden tartışabilmekte, mahallenin ihtiyaçlarına dönük
vazgeçmesi gerekmektedir. Ayrıca bu yaşlıların sorumluluk alabilmektedir. Yaşlılık döneminde
kentte daha fazla kamusal alana çıkabilmeleri aktif olabilme daha önceki dönemlerindeki
için öncelikle toplumda yerleşik olan “yaşlılar işe deneyim ve alışkanlıkları ile yakından ilgilidir. Bu
yaramaz” algısının ortadan kalkması ve yaşlılık duruma örnek olarak katılımcının birisi, emeklilik
dönemine ilişkin pasif yaşlı algısının değişmesi sonrası gönüllü çalışmalarda bulunmasını meslek
hareketliliğe
bağlamaktadır:
gerekmektedir. Zira kentte yaşayan yaşlıların yaşamındaki
büyük çoğunluğu beden ve zihin sağlığı yerinde Çalışma hayatım çok aktifti, emeklilik sonrası bu
yaşlılardan oluşmaktadır (Otrar, Kurtkapan, 2015: aktifliğimi gönüllü faaliyetler ile sürdürdüm (27,
65, K, Emekli).
135).

Katılımcıların bazısına göre kentte yaşayan
yaşlıların belediyelerin gönüllü faaliyetlerine
katılmaları onları daha aktif kılmaktadır. Onlara
göre “emeklilikte artık çalışılmaz” düşüncesinin
yerine emeklilikte gönüllü ol ve aktif kal
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çocuk eğitimine kadar çeşitli projeler getirmişler bulunan yaşlılar daha fazla aktif kalabiliyorlar.
(16, 45, E, Amir).
Bundan dolayı yaşlılıkta gönüllü olma ile aktiflik
arasında doğrudan bir ilişki olduğu söylenebilir.
Deneyim aktarabilecekleri mekanlar oluşturulan
yaşlılar köşelerine çekilmek yerine birikimlerini Aynı
zamanda
belediyelerin
gönüllü
gençlere aktarma ve aktif olma fırsatına kavuşmuş faaliyetlere katılmak yaşlıların psikolojilerine
olmaktadırlar. Katılımcıların bazısına göre kente de iyi gelmektedir. 70 yaşlarına dayanmış resim
sahip çıkan kent için üreten, düşünen ve paylaşan öğretmenliği yapan katılımcı sanatsal faaliyetlere
yaşlılar oluşturma, kamunun politikalarının katılan yaşlıların rahatladığını kendilerini mutlu
merkezinde olmalıdır: Kültür merkezlerinde hissettiklerini belirtmektedir: Buraya gelip bu tür
o bilgi birikimli yaşlılarımızın birikimleri sanatsal etkinlik yapan [yaşlı] insanlar evlerine
değerlendirilebilir. Tavsiye denilen zahmetsiz huzurlu gidiyorlar (28, 65, E, Emekli). Ayrıca yaşlılar
bilgiyi taşıyan ihtiyarların bilgilerinin aktarımı sosyal yaşam merkezlerinde gönüllü olarak
sağlanmalıdır (15, 40, E, Amir). Günümüzde eğitmenlik yapan yaşlı katılımcı, bunun onun
çocukların gelişiminde deneyim aktarımının psikolojisine iyi geldiğini dile getirmektedirler:
önemine dikkat çeken kimi katılımcılar, emeklilerin Ben [sosyal yaşam merkezinde] böyle bir
birikimin değerlendirilmesi için belediyelerde hizmetin parçası olmaktan çok mutluyum (27, 65,
proje geliştirilmesinin önemini vurgulamışlardır: K, Emekli).
Uzmanlığı olan emeklilerin bilgi, birikim ve
deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz (09, 57, E, Yerel yönetim hizmetleri yaşlıların aktifliklerini
Amir). Bu doğrultuda çeşitli projeler, etkinlikler desteklemektedir.
ve organizasyonlar yapılabilir: Özellikle sporcular
Yerel yönetimlerin yaşlıların aktif katılım
meslek icabı genç yaşta emekli oluyorlar, bunlar
engellerini kaldırmaya yönelik hizmetlerinden
parklarda her sabah (halka) spor yaptırabilirler
söz edilebilir. Katılımcıların bazısı başta ev/hane,
(07, 27, K, Uzman).
apartman, kaldırım olmak üzere cadde, yol ve
Belediyenin çeşitli faaliyetlerinde gönüllü olan park gibi mekanların inşasında yaşlılara pozitif
yaşlıların sosyal hayatta aktif oldukları söylenebilir. ayrımcılık yapılarak gerekli düzenleme yapıldığını
Katılımcılardan birisi yaşlılardan bir grubun belirtmişlerdir. Kamusal alanın inşasında yaşlıların
gönüllü olarak evlenecek çiftlere sağlık alanında ve engellilerin çeşitli engellerini göz önünde
bilgilendirme yaptıklarını anlatmıştır: Aktif yaş bulundurma, kent planlamacılarının temel
alanlar, evlenme dairesinin önünde evlenecek gündemleri arasında yer almaktadır.
çiftleri Akdeniz Anemisi kontrolü yapmaları
konusunda, nazikçe uyardılar (09, 57, E, Amir).
Ayrıca yerel yönetimlerin açmış oldukları eğitim
programlarında yaşlıların gönüllü eğitmenlik
yaptıkları tespit edilmiştir. Bu gönüllüler bazen
bu kurslarda farklı görevler de alabilmektedirler.
Hatta temizlik işlerini bile yapabilmektedirler:
Tüm ofisin, tuvaletlerin temizliği[ni] tamamen
gönüllü yaşlılarımız yapıyor (09, 57, E, Amir).
Bahsedilen gönüllü faaliyetler ile yaşlılar sosyal
yaşama daha fazla katılabildikleri söylenebilir.
Hem aktif yaşlılar gönüllülük faaliyetlerinde daha
çok yer alıyorlar hem de gönüllülük faaliyetlerinde

Katılımcıların bazısı İstanbul’da yaşlı dostu kent
bağlamında yaşlıların hareket engellerini azaltıcı
çalışmaya yola sıfır kaldırım düzenlemesini
saymaktadırlar: Kaldırımları yeniledik, kaldırım
yüksekliğini düşürdük (16, 45, E, Amir). Bir
katılımcı ilçelerinde engebeli alan ve yüksek
tepelerin çok olduğunu ve bunun yaşlılara
yaşattığı zorluğu aşabilme adına keskin
yokuşları kademelendirecek yürüyen merdiven
ve asansör uygulaması yapmayı planladıklarını
söylemiştir. Ayrıca bazı katılımcılar kentin yokuşlu
yerlerine uygun banklar konularak yaşlıların

44

senex • Yaşlılık Çalışmaları Derg İs İ
dinlenerek hareket edebilecekleri alanlar
oluşturulduğundan söz etmektedirler. Ayrıca bazı
katılımcıların anlattığı yerel yönetimlerin yoksul
yaşlılara verdikleri tekerlekli veya akülü sandalye
yardımlarını da bu çerçevede değerlendirilebilir.
Yerel yönetimlerin yaşlıların aktifliğini arttırıcı
hizmetler sorusuna katılımcıların neredeyse
tamamı 65 yaş üstü bireylerin yararlanabildiği
ücretsiz toplu taşımacılık hizmetini dile
getirmişlerdir.
Bazı
belediyelerin
sosyal
merkezlerinde ücretsiz ya da indirimli çay, su
ikramı ile umumi tuvaletlerin yaşlılara ücretsiz
olması yaşlıları toplumsal hayata katılmaya
cesaretlendirdiği söylenebilir. Özellikle maddi
yoksunluk yaşayan yaşlılar için sosyal katılımda
zorlaştırıcı öğelerin başında tuvalet ve dinlenme
yeri maliyeti gelmektedir. Bu yüzden kentte
umumi tuvaletlerin ücretsiz, erişilebilir ve temiz
oluşu, biyolojik olarak sık tuvalet ihtiyacı olan
yaşlıların kamusal alana katılımlarında büyük bir
öneme sahiptir.
Yerel yönetimlerde çevre düzenlemesi ve
ekonomik zorlukları aşma faaliyetlerinin yanı
sıra çeşitli gezi, eğitim, yaşlılık haftası gibi
organizasyonların da yaşlıların aktifliğine katkı
sağladığı söylenebilir. Katılımcıların bir kısmı
belediyelerdeki yaşlıların da katılabildiği gezi
faaliyetlerinin önemli amaçlardan birinin yaşlıları
aktif ve sosyal kılma olduğunu belirtmişlerdir:
İstanbul içinde geziler organize ediyoruz ki
evlerinden çıksın sosyalleşsin ve aktif olsunlar
(13, 45, E, Amir). Yerel yönetimlerin şehir içi başta
olmak üzere civar şehirlere geziler organize
ettiklerini belirtmişlerdir. Bu gezilerde yaşlılar
genelde şehir içinde müze ya da tarihi camilere;
şehir dışında ise Edirne ve Çanakkale’ye
götürülmektedir. Belediyelerin düzenlediği
gezi faaliyetlerine yaşlılar genellikle tüm yaş
gruplarıyla birlikte katılmaktadırlar. Ancak kimi
zaman sosyal yaşam evini kullanan yaşlılara özel
düzenlenen geziler de bulunmaktadır.
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eğitim ve seminer faaliyetlerini de yaşlıların
aktifliklerine katkı sağlayan hizmetler arasında
saymaktadırlar. Atölye eğitimleri ve kurslar
aracılığıyla bazı yaşlıların yeni uğraşlar
edinebildiklerini belirtmektedirler (08, 34, K,
Uzman). Ayrıca belediyelerin yaşlılar sosyal
yaşama katılmalarına destek olma adına sinema
ve tiyatro etkinlikleri olmaktadır. Yaşlılar bu
hizmetleri tüm yaş grubundakilerle birlikte
almaktadırlar. Bazen yaşlılara özel olarak da
düzenlenmektedir: Yaşlıları sinemaya götürüp,
onlara nostaljik film izletiyoruz (05, 28, K, Uzman).
Ayrıca belediyelerin yaşlıların aktifliğini arttırmaya
yönelik sanat atölyeleri bulunmaktadır: Resim
atölyesine on [yaşlı] katılıyor. Resme ait pek çok
şeyi öğretiyoruz. En sonunda (resimleri) Kültür
Merkezi’nde sergiledik (28, 65, E, Emekli).
Diğer taraftan bazı katılımcılar yerel yönetimlerce
yaşlılara yönelik özel gün ve haftalarda
düzenledikleri
yemek
programlarından
bahsetmişlerdir. Sosyal yaşam merkezinde ya da
lokal bünyesinde yapılan bu organizasyonlara
yaşlılardan
katılımın
fazla
olmadığından
şikâyet edilmektedir. Belirli zamanlarda yemek
düzenliyoruz ama kaç kişi oluyor, 60 kişi oluyor.
O da senede bir kere anca oluyor (08, 34, K,
Uzman). Ayrıca kimi katılımcılar belirli periyotlarla
diyanette görevlilerin yaşlılara yaptığı sohbet
ve etkinliklerden söz etmişlerdir: İki haftada
bir Diyanet’ten bir hoca cuma günleri sohbet
ediyor, Kuran okuyor ve dualar ediyor (14, 60,
K, Amir). Bahsedilen özel gün, yemek ve dini
sohbet organizasyonlarının yaşlıların aktifliklerine
katkı sağladığı söylenebilir. Ayrıca yaşlı nüfus
oranının yüksek olduğu bazı ilçelerde belediye
yaşlılara sabahları hoca eşliğinde spor etkinliği
organize etmektedir: Belediye onlara (yaşlılara)
profesyoneller tahsis ediyor ve sabahları spor
yapıyorlar (09, 57, E, Amir).

Katılımcıların önemli bir kısmı belediyelerin
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Yine de bahsedilen çevresel düzenlemelerin ve
hizmetlerin yetersizliğini katılımcı (yaşlılara) onlara
özel, onların rahat, konforlu hareket edebileceği
alanlar arttırılmalı (20, 40, E, Amir) sözüyle
belirtmektedir. Bu tarz şikayetler ile birlikte
kimi katılımcıların bir takım istek ve önerileri de
olmuştur. Katılımcıların bazısı belediyelerden
özellikle ormanlık alanlarda daha fazla sosyal tesis
açmalarını ve bu tesislerde yaşlılara daha fazla
ekonomik ayrıcalık tanınmasını istemektedirler
(01, 40, E, Uzman). Şunu belirtmek gerekir ki
belediye tesislerinde koşulların iyileştirilmesi ve
ücretlendirmede yaşlılar lehine iyileştirmelere
gidilmesi onların aktifliklerine katkı sağlayacaktır.

Yaşlıların artan kamusal alan ihtiyacı ve sosyal
yaşam evleri

Çalışma yapılan beş ilçede bulunan bazı
sosyal yaşam merkezlerinin kentte yaşayan
yaşlıların aktifliklerinde önemli bir yere sahip
olduğu söylenebilir. Bu merkezler yaşam evi,
emekli kahvesi, lokal gibi isimlerle açılmışlardır.
Katılımcıların bazısı sosyal yaşam merkezlerinin
sağlık amacıyla değil de daha çok sosyalleşme
amacıyla kullanıldığının altını çizmiştir: Aslında
amacımız, 65 yaş üzeri bireyleri sosyal anlamda
desteklemek, onları aktif duruma getirmektir
(03, 30, K, Uzman). Bazı yaşlılar bu merkezler
aracılığıyla daha fazla toplumsal hayata
Katılımcıların bazısına göre yaşlıların bir kısmının dahil olabilmektedirler. Ayrıca katılımcıların
aktifliklerini sürdürebilmeleri ekonomik ve bazısı buralarda kimi yaşlıların çeşitli hobiler
mekânsal açıdan yerel yönetimlerin bir miktar geliştirebildiğinden bahsetmektedirler.
desteği ile mümkündür. Örneğin fotoğraf
merakı olan bir yaşlı bu fotoğrafların baskı Peki bu merkezlerde yapılacak aktiviteleri neye
ve sergilenmesi için yerel yönetim tarafından göre seçiyorsunuz? Sorusuna katılımcıların bazısı
desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir: yaşam merkezlerindeki faaliyetler, yaşlıların
[fotoğrafların] büyütme maliyeti bulunmaktadır. istekleri ve diğer il ve ilçelerdeki iyi örnek
Nerede sergileyeceksin, belediye bunlara baksın, uygulamalara göre seçtiklerini belirtmektedirler.
sergiye değer bulduklarının maliyetini üstlenip, Böylece yaşlıların her türlü kültürel faaliyetlerini
yapabilecekleri şekilde donattık(ları) (13, 45, E,
sergilesinler (30, 68, E, Emekli).
Uzman), bu merkezlerde yaşı ilerlemiş yaşlıların
Yerel yönetimlerin sadece yaşlılara yönelik (kaliteli zaman geçirecekleri) meşgul olacakları,
hizmetler nedir sorusuna katılımcıların tamamı faaliyetler düzenlendiklerini belirtmektedirler
ücretsiz toplu taşıma hizmeti cevabını vermişlerdir. (20, 40, E, Amir). Katılımcıların bazısı yaşlıların ev
Yaşlıların aktifliklerine katkı sağlayıcı bu hizmet ve içinde zamanlarının çoğunu televizyon izleyerek
yaşlılara yönelik çevre düzenlemeleri ile şehir içi ve vakit geçirdiklerinden şikâyet etmektedirler:
dışı geziler çalışma yapılan ilçelerin tamamında; Yaşlılar evde tek başına, televizyonun başında
sosyal tesislerde indirim ve eğitim ve seminerler zamanını geçiriyorlar. Şimdi o insan buraya
tamamına yakınında; sanat atölyeleri, sinema ve gelince bir şeyler yapıyor, oyalanıyor (28, 65,
tiyatro yarısından fazlasında; yaşlılar özel yemek, E, Emekli). Yaşlılar için mahalli düzeyde açılan
dini sohbet ve sabah sporları ise çok azında sosyal yaşam merkezleri onların çeşitli etkinlikler
yapılmaktadır. Yaşlıların aktifliklerini arttıran genel aracılığıyla aktif olmaları açısından işlev gördüğü
hizmetlerin yanı sıra çalışma yapılan ilçelerin bir söylenebilir.
kısmında açılmış olan ve bazı ilçelerde açılacak
olan sosyal yaşam evleri de yaşlıların aktifliğine Ayrıca yaşlıların aktif olabilecekleri kamusal
alan ihtiyaçları bulunmaktadır. (Yaşlılar için)
katkıları bağlamında analize dahil edilmiştir.
kamusal alan yaratmak lazımdır. Buralarda
yaşlılar kendilerini temsil edebiliyorlar(02, 32,
E, Uzman). Bunun için de yerel yönetimlerin
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sorumluluk alması gerekmektedir: Özel alanda,
özel ihtiyaçlarını karşılayan yaşlılar, kamusal
ihtiyaçlarını (bu merkezlerde) karşılıyor (02,
32, E, Uzman). Belediyelerin sosyal yaşam
merkezleri, bazı yaşlıların arkadaşları ile buluşup
sohbet edebildikleri kamusal alanların başında
gelmektedir. Yaşam merkezlerinin yaşlıların
bütün ihtiyaçlarına cevap verdiği söylenemez.
Ancak bu merkezler özellikle yalnız yaşayan
yaşlılar açısından kentte park ve çay bahçesi
kadar önemli bir alternatif kamusal alandır.
Bireyselliğin arttığı kent yaşamında yalnızlık
yaşlılarda baş edilmesi gereken önemli bir
konuyu oluşturmaktadır. Günümüz kentlerinde
çeşitli nedenlerle evlerinden çıkmayan yaşlıların
varlığı bir gerçektir. Bu yaşlılardan bir kısmının
çeşitli kaygılarını azaltarak onların gidecekleri
alanlar güvenilir mekanlar açmak yerel
yönetimlerin sorumlulukları arasındadır: Bu (yaşlı
yaşam) merkezlerin esası yaşlıları evden çıkarma
projesidir (27, 65, K, Emekli). Katılımcıların önemli
bir kısmı yaşlıların bu merkezler sayesinde daha
fazla sosyal alana katılabildiğinden (10, 45, K,
Uzman) ve sosyalleşebildiğinden (08, 34, K,
Uzman) söz etmektedirler.
Yaşlılar için kentte yalnızlık önemli bir problem
olmaktadır. Belediyelerin sosyal yaşam merkezleri
özellikle evlerinde yalnız yaşamak zorunda
kalan yaşlıların kaliteli zaman geçirebilmelerine
yardımcı olmaktadır (11, 41, E, Uzman). Kentte
yalnız yaşayan ve evlerinden çıkabilen yaşlılar
genellikle vakitlerinin çoğunu park, çay bahçesi,
kahvehane, lokal ve bahsedilen merkezlerde
geçirmektedirler. Yaşlılar günün belirli zaman
dilimlerinde bu merkezlere gelerek sohbet
etmekte, dinlenmektedirler.
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yaşında kadın üyemiz sağlıklı, hatta yürümesi
güzel, ancak evinden çıkmıyor. Bir iki defa geldi
buraya. Daha sonraları her Cuma Türk sanat
koromuz için süslenerek gelmeye başladı (08, 34,
K, Uzman). Kentte yaşayan yaşlılarda zayıflayan
sosyal ilişkilerin telafisi adına (bu merkezler) yeni
arkadaşlar edinebilme imkânı sunulabilmektedir
(28, 65, E, Emekli). Kendi akranları ile iletişim
kurmaya bu merkezler olanak sunabilmektedir.
Diğer kuşaklarla ilişkiler adına belediyelerin
sosyal yaşam merkezleri ile diğer kuruluşlar
arasında karşılıklı ziyaretler yapılmaktadır.
Yaşlılar bu kapsamda çocuk esirgeme kurumu
ya da belediyenin kreşlerindeki çocukları
ziyaret etmektedirler. Merkezlerde kimi zaman
birkaç grup oluşturup her hafta bir grup Çocuk
Esirgeme’ ye gidip dedelerin ve ninelerin
çocuklara hikâye okuma günleri, kitap okuma
günleri düzenleniyor (14, 60, K, Amir). Katılımcı,
kimsesiz çocuklara yönelik yapılan bu etkinliğe
merkezdeki yaşlıların yüzde doksanının katılımda
istekli olduğunu belirtmektedir. Ayrıca belediye
çalışanı katılımcı (03, 30, K, Uzman), yaşam
evlerini ziyaret eden gençlerin yaşlılar ile sohbet
ettiklerini birlikte müzik dinlediklerini ve fotoğraf
çektiklerini belirtmiştir. Her iki durumun da
yaşlıların aktifliklerine olumlu katkı sağladığı
söylenebilir.

İleri yaşlarında evden dışarı çok fazla çıkamayan
bazı yaşlıların yaşam merkezlerindeki sanatsal
faaliyetler aracılığıyla evden daha fazla
çıkabildikleri belirtilmektedir. Yeni arkadaşlıklar
kurulmakta hatta bu arkadaşlıklar torunlarını
evlendirilmeye kadar varabilmektedir: 90
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Sonuç

tüm yaş grubuyla birlikte yaşlı vatandaşların da
yararlanabildiği gezi, eğitim, atölye, seminer, spor
“Yaşlılık döneminde işe yaramak, bir yerlere etki faaliyetleri de yaşlıların aktifliklerine direk katkı
etmek, yaşlıları motive etmektedir.”
sağlayan hizmetler olarak değerlendirilebilir.
								
Yaşlıların aktifliğine direk katkı sağlayan onlara
(Sosyal Hizmet Uzmanı)
özel belediye hizmetleri içerisinde yaşlıların
kullanımına tahsis edilmiş sosyal yaşam merkezi
Yerel yönetimlerin yaşlı aktifliğine katkısı çevre
ve alanlar başta gelmektedir. Bu merkezlerde
düzenlemelerinden, kültürel etkinliklere; gönüllü
yaşlılar sosyalleşmekte, hobiler geliştirmekte,
organizasyonlardan, sosyal yaşam merkezleri
kaliteli zaman geçirmekte ve yer yer üretim
hizmetlerine kadar pek çok uygulama üzerinden
yapabilmektedirler. Merkezlerdeki gönüllülük
elde edilen notlar belirli bir düzenlemeye tabii
etkinlikleri, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler
tutulup yazıya aktarılmıştır. Yerel yönetimlerin
ile çeşitli proje ve ziyaretler yaşlıların aktifliğine
yaşlıları aktif kılıcı hizmetleri iki boyutta
hizmet etmektedir. Özel gün kutlamaları ve
değerlendirilebilir. Bunlar, aktifliğe dolaylı ve
yaşlılar haftası etkinlikleri yaşlılarda başlıca
direk katkı şeklinde sıralanabilir. Öncelikle dolaylı
aktiflik arttırıcı faaliyetler arasında sayılabilir.
katkılardan söz edecek olursak, yerel yönetimlerin
Sosyal yaşam merkezleri gibi mekanlarda yemek
çevre düzenleme ve çeşitli ekonomik yardım
toplantıları, dini sohbetler ve deneyim aktarım
hizmetleri sayılabilir.
faaliyetleri de bu çerçevede değerlendirilebilir.
Yaşa bağlı bedensel gerilemelerle birlikte Özellikle yalnız yaşayan yaşlıların evlerinin dışında
bazı yaşlılar kamusal alana çıkmakta zorluk gidip günün belirli vaktini burada geçirme
yaşayabilmektedirler. Kaldırımlar ve toplu yaşam imkanına kavuşabilmektedirler.
alanlarındaki donatıların
yaşlılara
uygun
olmaması bu durumun başlıca nedenleri
arasında sayılabilir. Bu doğrultuda apartman
girişleri, kaldırım, yaya geçidi ve park/bahçelerde
belediyelerce yapılan çevre düzenlemeleri
yaşlıların aktifliğine dolaylı katkı sağladığı
söylenebilir.
Ücretsiz
umumi
tuvaletlerin
yaygınlaştırılması, sosyal tesislerin yaşlılara
özel indirimler hatta kimi yerlerde ücretsiz çay
ve su servislerinin olması da bu çerçevede
değerlendirilebilir. Özellikle yerel yönetimlerin
yaşlılara sağladığı toplu taşımalarda indirimli
seyahat ayrıcalığı onların sosyal katılımını teşvik
ettiği belirtilmelidir.
Diğer taraftan yaşlıların aktifliğine direk katkı
sağlayan hizmetler arasında belediyelerin
mahalle düzeyinde yapmış oldukları sosyal
sorumluluk projelerine yaşlıları dahil etmeleri
sayılabilir. Bu gönüllülük faaliyetleri arasında
kurslarda eğitmenlik ve toplumu bilinçlendirme
faaliyetleri ilk sırayı almaktadır. Belediyelerin
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Yerel
yönetimlerde
yaşlıları
aktif
kılan
hizmetlerden ücretsiz toplu taşıma, şehir içi ve
dışı geziler çalışma yapılan ilçelerin tamamında;
eğitim ve seminer hizmetleri ile çevre düzenleme
tamamına yakınında, sanat atölyeleri, sinema ve
tiyatro pek çoğunda, yaşlılara özel yemek, dini
sohbet ve sabah spor programları çok azında
yapıldığı gözlenmiştir. Yerel yönetimler yaşlılara
yönelik politikalar oluştururken genellikle
yaşlıların fikirleri alınmamaktadır.
Yaşlılık döneminde işe yaramak, bir yerlere
etki etmek yaşlıları motive ediyor (02, 32, E,
Uzman). Sonuç kısmının başlığa taşıdığımız
alıntıdan hareketle yaşlıların toplumda aktör
olarak görülme isteği bariz bir şekilde ortaya
çıkmaktadır. Ancak bu durum salt özneyle
halledilecek bir şey olmadığı, toplumsal sisteme
yani yapıya da iş düşmektedir. Öncelikle kentte
yaşayan yaşlılara yönelik “aktif yaşlı” anlayışının
yerleşmesi gerekmektedir. Ayrıca yaşlara yönelik
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çeşitli hizmet ve uygulamaları planlamaya ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu konuda en önemli sorumluluk
yine kamuya, kamuda da yerel yönetimlere
düşmektedir. Belediye hizmetlerinin yaşlıların
aktifliklerine katkısını inceleyen bu çalışmada,
alana mütevazi katkı hedeflenmektedir.
Ek 1. Katılımcı Listesi
Katılımcı Kodu

Yaş

Cinsiyet

Mesleği

1, 40, E, Uzman*

40

E

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

2, 32, E, Uzman*

32

E

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

3, 30, K, Uzman *

30

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

4, 28, K, Uzman**

30

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

5, 28, K, Uzman*

28

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

6, 45, K, Amir**

45

K

Müdür ya da Birim Amiri

7, 27, K, Uzman**

27

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

8, 34, K, Uzman*

34

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

9, 57, E, Amir*

57

E

Müdür ya da Birim Amiri

10, 45, K, Uzman*

45

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

11, 41, E, Uzman*

41

E

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

12, 55, E, Emekli**

55

E

Emekli

13, 45, E, Amir*

45

E

Müdür ya da Birim Amiri

14, 60, K, Emekli*

60

K

Emekli

15, 45, E, Amir*

45

E

Müdür ya da Birim Amiri

16, 45, E, Amir*

45

E

Müdür ya da Birim Amiri

17, 50, K, Amir**

50

K

Müdür ya da Birim Amiri

18, 40, K, Uzman**

40

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

19, 35, K, Uzman*

35

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

20, 40, E, Amir*

40

E

Müdür ya da Birim Amiri

21, 32, K, Uzman**

32

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

22, 60, E, Amir **

60

E

Müdür ya da Birim Amiri

23, 40, K, Uzman**

40

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

24, 42, K, Uzman*

42

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

25, 42, K, Amir**

42

K

Müdür ya da Birim Amiri

26, 45, K, Uzman**

45

K

Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog ya da Psikolog

27, 65, K, Emekli*

65

K

Emekli

28, 65, E, Emekli*

65

E

Emekli

29, 68, E, Emekli**

65

E

Emekli

30, 68, E, Emekli*

65

E

Emekli

*Araştırmada referans verilen katılımcılar
**Araştırmada referans gösterilmeyen ancak analize dahil edilen katılımcılar
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Abstract
Abstract
The current author is a social science researcher living in Vietnam for nearly a decade. Before developing a field work
framework to do research about Vietnamese older adults, we start with the author’s everyday life observations without any
reference to a scholarly source. Although the author penned a number of books and articles on Vietnam, these references
are intentionally removed for a lively, everyday life account. These observations, we guess will convince the readers that
Vietnamese older adults worth studying from an anthropo-gerontological perspective: Vietnamese old people are respected
in the society; old age is not associated with sickness or problem; the meaning of old age is different also because of circular
view of life and death etc. The tentative questions for interviews follow these observations. Finally relevant academic research
about Vietnamese older adults is reviewed to compare the observations with academic knowledge.

Keywords:
Vietnamese older adults • anthropo-gerontology • family values • circular life and death narratives • and the interpretations
of old age

Vietnamlı Yaşlılarla İlgili Antropolojik Gözlemler, Sorulacak Sorular ve Vietnam’da
Gerontolojiyle İlişkili Araştırmalar

Özet
Bu metnin yazarı yaklaşık on yıldır Vietnam’da yaşamakta olan bir sosyal bilim araştırmacısıdır. Vietnamlı yaşlılarla araştırma
yapmak üzere bir alan çalışması çerçevesi geliştirmeden önce, herhangi bir akademik kaynağa başvurmaksızın yazarın günlük
yaşamla ilgili gözlemleriyle başlıyoruz. Yazar, Vietnam üstüne kitaplar ve makaleler yazmış olsa da, bu kaynaklara, gözlemlerin
daha canlı ve günlük olmasını sağlamak amacıyla bilinçli olarak yer verilmedi. Bu gözlemlerin, okuru, Vietnamlı yaşlıların
antropo-gerontolojik bir bakış açısıyla incelenmeye değer olduğuna ikna edeceğini tahmin ediyoruz: Vietnamlı yaşlılar
toplumda saygı görüyor; yaşlılık, hastalık ve sorunla ilişkilendirilmiyor; yaşam ve ölüme yönelik döngüsel bakış nedeniyle
de ileri yaşın anlamı farklı vb. Bu gözlemleri şimdilik son şekli verilmemiş olan görüşme soruları izliyor. Son olarak, Vietnamlı
yaşlılarla ilgili gözlemleri akademik bilgiyle karşılaştırmak üzere, konuya ilişkin akademik çalışmalar gözden geçiriliyor.
Anahtar Kelimeler:
Vietnamlı yaşlılar •antropo-gerontoloji • aile değerleri• Döngüsel ölüm ve yaşam anlatıları ve ileri yaşa ilişkin yorumlar.
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Anthropological Observations on Vietnamese Notes on Vietnamese Family Structure
Older Adults
As a typical indicator of an agricultural society,
Notes on Vietnamese Folk Religion
in traditional Vietnamese culture, the families are
expected to have as many children as possible.
Despite of urbanization and industrialization, That was originally for two reasons: For family
older people are still highly respected in work and as a social security system. In the
Vietnam. One of the major reasons of this respect traditional Vietnamese family, the youngest
involves the folk religion which is tightly tied son (not daughter) is expected to live with their
with the national culture. Although Vietnamese parents and own the house after they die. It is
are mostly Buddhist or atheist or both (as obviously patriarchal in contrast to Vietnamese
Buddhism does not require a belief in God(s)), relevant laws which promote egalitarianism.
for most of the rituals including death and birth, The logic behind allotting this social task to the
folk religion which is a combination of ancestor youngest involves the fact that the youngest one
worship, animism, shamanism and Chinese is expected to live at least as long as his parents.
beliefs (especially Confucianism and Taoism)
is more applicable. Nobody can be converted With the wars and revolutions, this family
to this belief system, as it does not form an structure was mostly untouched as Vietnamese
official, institutional religion. It is rather part of revolutionaries had no intention to fight with
the national culture. So introduction to these their own national culture; but the law, as stated
belief systems is possible only by naturalization. above, is in favor of egalitarianism, rather than
Furthermore, let us note that this belief system patriarchy. That is why, Vietnam has one of the
is not completely consistent, at times it is self- highest indicators for gender equality. Women’s
contradictory, but this is not considered to be a participation to social and political life is very
problem for the followers, just like the situation high, even higher than those for some of the
in some other religions. For example, belief in European countries. On the other hand, the
ghosts, paradise and hell and rebirth which are urbanization ratio is changing and economic
theoretically irreconcilable are concatenated in a activities are getting diversified. In other words,
religious monolith.
not all the families are in villages or equivalent
rural areas, and not all of them are engaged in
According to Vietnamese folk religion, the house agriculture only. Although Vietnam’s population
has a special importance. The deceased are is more than 90 million, the number of cities
considered to live in the house as ghosts. Thus, with at least 2 million people is only 2, Hanoi
it is a ‘settled’ belief succeeding the hunter- (exceeding 7 million) the capital, and Ho Chi
gatherer religions. There should be ancestor Minh City (formerly Saigon, nearly 7 million)
worship days to commemorate the ancestors which is the economic engine of the country
with full participation of the extended family. (similar to the case for Ankara and Istanbul). So
This partially explains the respect for older adults although urbanization is a trend to be influential
in Vietnam: As the older adults will become in Vietnam, Vietnamese prefer to live in small
ancestors, they are highly respected.
cities which have ties with the rural areas.
So many families are nowadays engaged with
trade, industrial activities or service sectors (very
typically restaurants and coffee shops) which
do not require a high of number of children for
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support. Secondly, in contrast to the past ‘Que
será, será / Whatever will be, will be’ kind of
parenting, i.e. “let’s have the baby first, we can
think about it later on” , a quality parenting
approach is getting more common which focuses
on providing the best opportunities possible for
each child. This mentality, the diversity of family’s
economic activity and the rising economic costs
of parenting lead to decline of the number
of children per family and accordingly the
household and family size.
With a larger family size, the respect for older
adults was even more guaranteed: If Child 1
can’t help his daddy, Child 3 would have time.
By the way, within the Vietnamese family, the
children are called by their numbers. Even when
they are called as Aunt or Uncle, usually they
are called by their number on the basis of birth
order. Number 1 is not allotted to anybody. The
oldest in the birth order is called Number 2. For
example, Uncle 2 (chú hay), Aunt 7 (dì bảy),
Sister 3 (chị ba). The maternal relatives and
paternal relatives are completely separated by
different expressions. Unlike the case in English,
maternal uncle and paternal uncle have
different terms: Cậu for maternal uncle (‘day’ in
Turkish) and chú for paternal uncle (‘amca’ in
Turkish). Even for maternal uncle’s wife and
paternal uncle’s wife, different expressions are
used. In such a family configuration, the family
is not only extended, it can be super-extended:
Distant relatives of nth degrees are named as if
they are closer members of the family. This is an
excellent family net for Vietnamese older adults.

state that it is nevertheless rare for Vietnamese
older adults not to be taken care of by the family
network. Uncared older adults are considered to
be shame for the families: “What kind of a family
would not care for their older adults?!! Shame!”
Older adult nurseries or care centers are unheard
of. In short, older adult care is considered to be a
family responsibility.
Traditionally, Vietnamese family members live
close to each other. For example, a neighborhood
may consist of close and distant members of a
set of concentric, prototypical families. However
this proximity is no longer applicable in areas
where some family members moved somewhere
else for job opportunities. But even in that case,
they would not miss ancestor worship days and
return home for any serious family issue.
Notes on Vietnamese Social and Culture Life
Typical entertainment of the Vietnamese is
karaoke and drinking alcohol. Drinking has a
significant value in culture. Vietnamese drink
for any occasion without moderation. That is
why alcohol-caused illnesses are very common
in Vietnam. However, drinking habits follow
the patriarchy: Women rarely drink. It is known
that women live longer than men worldwide
on average. But this age difference can be
even larger in Vietnam because of the gender
differences in excessive drinking.
Vietnamese are known to live longer. This is
usually attributed to their simple life without
stress (after the Vietnamese-American War),
simple meals and positive attitudes not only
for life, but also for death. For Buddhism there
is no paradise or hell, but in Vietnamese folk
religion, people can go to hell if they did bad
things including murder, robbery, not respecting
older adults etc. There is an afterlife. They will
return to life in another body, and this can be
either a human beings’ or an animal’s. This
cycle of rebirth will continue until people will

However by shrinking of this family net due to the
decline of the family/household size as a result of
3 major factors mentioned above, the
Vietnamese older adults can also have less
support in case of a life difficulty including a
health emergency. The social insurance system
in Vietnam is considered to be weak and far
from meeting the needs of the older adults.
That is why the family net is vital for survival.
Based on our observation we can
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find a way to arrive at the stage of eternal bliss, Tentative Interview Questions to be Asked
Nirvana. Thus people who die don’t feel like that for Vietnamese Older Adults
is the end of the story, and the funerals are not
field work
always gloomy. Life continues in new bodies and For an anthropo-gerontological
with Vietnamese older adults, a few questions
through the children of the family.
would be especially interesting. For one thing, in
Final Notes
Vietnamese culture being old is not associated
with negative terms in contrast to the situation
Vietnam, diverging with the case in China, did not in countries like Turkey. So the meaning and
enforce any form of one child policy. Contrary to construction of old age in Vietnam would be
the situation in China, Vietnamese government completely different. So we can ask them about
promoted families to have as many children as their interpretation of old age. Secondly, we can
possible after the war (i.e. after 1975) to balance ask whether they feel the negative consequences
the lopsided distribution of women and men at of the shrinkage of the household. Thirdly, we can
reproductive age. Not only men, but also women ask them their interpretation of life and death.
had joined the ranks of guerilla warfare, but still As death is not the end of everything according
a higher percentage of men were in combat to Vietnamese culture, their interpretation of old
and among casualties. Government’s promotion age is expected to be different as well: With a
coincided with Vietnamese traditional values circular model of life and death, old age would be
which brought a population boom until 21st the last stage before rebirth rather than the last
century. After the war, the government told the stage before the end of everything. Of course in
female guerillas and women in general to return other cultures too there is a belief in afterlife, but
to their home to have children. So the percentage as the name implies it is after life, in other words,
of female soldiers in Vietnamese army is limited. it starts only when the life ends, and that is not
the case for Vietnamese folk religion. Fourthly,
Respect for older adults can go to its extremes
we can ask them about their daily activities, as
to lead to gerontocracy which is known to mean
this can be a source of inspiration for older adults
government by older adults. This is also against
of other cultures.
an egalitarian understanding of democracy.
Older people should be respected, but only as A Brief Overview of Gerontology-Related
much as other age groups. Recently the average Research in Vietnam
age of Vietnamese politics is declining, and
this also has implications for the future policies. Before conclusion, we review a number of
The youngest of the Vietnamese-American War gerontology-related research studies conducted
combatants are now in their 60s, and their leaders in Vietnam: Lam, Mai & Hong (2013) note that
are in 70s and 80s. As the war was over by 1975, not surprisingly there are regional differences
currently more than two-thirds of the Vietnamese in the percentage of older adult population
society were born after the war. Thus the war across Vietnam, and their access to health
generation will be less influential in Vietnamese services. Majority of them live in rural areas.
politics soon. This may have implications not Two-thirds of the Vietnamese older adults live
only over politics but also societal dynamics. So with their children, although this percentage is
let us note the intergenerational ideological gap declining annually. Even a decade ago, Giang
on this occasion.
& Pfau (2007) identified the rural-urban gap in
terms of Vietnamese older people’s quality of
life. However, both settings have advantages
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and disadvantages for old age. While Ha &
Vo (2016) find that quality of life is better for
urban Vietnamese older adults than rural ones,
anecdotal evidence provides another account
with regard to intensity of family care in rural
areas.

always been seen as a responsibility and filial
piety of children and their extended families.
Therefore, providing healthcare for aged
people in their family and community context is
important” (p.224).

Finally, agreeing with our observation, Mai et al.
Nguyen et al. (2017) investigated quality of life (2017)’s statistical analysis associate manhood
of Vietnamese older adults in rural areas and with alcoholism in Vietnam. Based on these
checked its relationship with a set of variables, findings, we can also ask Vietnamese older adults
their housing arrangement, family care, and past
concluding that;
and present drinking habits.
“While higher QoL in elderly men was significantly
correlated with 5 factors, aged ≥ 80 years, Within the limited space we had in this section,
following Buddhism and Christianity, having we could only refer to a handful of gerontologybetter connection and without illness in the past related research studies in Vietnam. In the
6 months, these among female counterparts are future study, some other relevant works will be
aged ≥ 80 years, completing secondary level or properly presented and discussed such as Hoi,
above, having medium and high socioeconomic Thang & Lindholm, 2011; McCann et al., 2004;
status and without illness in the last 6 months” Teerawichitchainan, Knodel & Pothisiri, 2015;
Teerawichitchainan, Pothisiri & Long, 2015;
(p.63).
Vietnam Ministry of Health, 2017 etc.
Regardless of rural/urban divide and converging
with our observation that ancestor worship Conclusion
requires a ‘settled’ life, Tran & Vu (2018) find
It is seen that an anthropo-gerontological
that one of the most important factors in life
perspective is rare in Vietnam. Most of the
satisfaction of the Vietnamese older adults is
research either concerns demographics or
permanent housing.
medicine/health, nevertheless a number of
Similar to our observation about older papers published on well-known gerontology
adult care as family responsibility, Yamada journals are to be noted. Thus, we expect that our
& Teerawichitchainan (2015) conclude that field work would provide valuable information
“[i]ntergenerational coresidence significantly for gerontology and anthropology communities.
increases the psychological well-being of the
older adults in Vietnam” while Nguyen & Nguyen
(2010) state the following:
“Similar to many other countries worldwide,
Vietnam is facing a challenge of an ageing
population. This challenge is even more difficult
to overcome because Vietnam is a developing
country lacking an established aged care
infrastructure and system. Many aspects of aged
care have largely been relied on families of aged
people due to a strong influence of Confucian
philosophy. Looking after aged parents has
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Özet
Bu makale Avrupa’dan Türkiye’ye gelen ve emekli göçü olarak bilinen fenomene odaklanmıştır. Bu fenomene bağlı olarak,
2000’lerden itibaren hızla yükselen bir şekilde Türkiye’nin rivierası olarak bilinen güney sahillerine yerleşen bir “yerleşik
yabancı” kitlesinden söz edilebilir. Bu tipte bir göç şekli Türkiye’de yerel, ulusal ve uluslararası düzlemde tartışmalar
yaratmış, özellikle konu popüler söyleme “yabancıya toprak satışı” olarak yansımıştır. Bu makalede meseleye yerel
düzlemden bakmak hedeflemiş ve saha çalışması teknikleri kullanılarak Alanya’daki Alman göçmenlere halkın verdiği
tepkilere odaklanılmıştır. Özellikle “yabancı” kavramı ve algısı temel teorik tartışmanın zeminini oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Yerleşik Yabancılar •Emekli Göçü • Alanya • Almanya • Yabancı Kavramı

Al (m) anya : “Sweet Home” ? Retirement Migration and Its Local Reception
Abstract
This article focuses on the phenomenon that is widely known as retirement migration that flows from Europe to Turkey.
From the 2000’s on, one can talk about a considerable number of “ foreigners” who started to reside in the southern
shores that is known as Turkish riviera. One can argue that retirement migration have created multilayered discussions
on the local, national and international levels; specifically this discussion was paraphrased as “property sales to foreigners”
in the popular discourse. This article targeted to view the issue from local perspective and endeavored to discuss the
reaction of the locals to the German citizens who became the resident foreigners of Alanya.By using the field work technics
this work investigates how the concept of “foreigner” or “stranger” is formed and reformed in this context.
Keywords:
Resident Foreigners •Retirement Migration • Alanya • Germany • The concept of Stranger
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Türkiye’de ve dünyadaki “göç” literatürü göç
alan ve veren ülkeler/bölgeler arasındaki farklara,
itici ve çekici faktörlere odaklanan çalışmaların
ve raporların ağırlıkta olduğu bir literatürdür.
Avrupa merkezli çalışmalarda özellikle insan
hareketliliğin kaynağını ve döngülerini tespit
ederek ileriye dönük tahminler yapma amacı
öne çıkmaktadır. Modern devlet sisteminin
rasyonelliğine göre kitle hareketliliğinin belirsiz
karakterde olması bir potansiyel güvenlik sorunu
olduğundan göç (üstü örtülü ya da açık şekillerde)
genellikle “güvenlik ve demokrasi paradoksu”
bağlamında ele alınır (Faist, 2006). Bunun
yanında Avrupa merkezli söylemi eleştiren ve
göç konusuna daha alternatif açılardan bakmaya
gayret eden öncü çalışmalar vardır ve sayıları
giderek artmaktadır (Lazaridis, G. & Wickens, E.
1999; Unat, 2002; Erder, 2006; İçduygu & Kirişçi,
2009; Castles & Miller, 2009). Göç literatüründe
göze çarpan temel tartışma noktalarından biri;
göç istikametinin refah düzeyi az olan ülkelerden
refah düzeyi daha yüksek olan ülkelere yönelmesi
halinde insan hareketliliğinin bir güvenlik bağlamı
içinde okunması, tersi olduğunda yani refah
düzeyi yüksek olan ülkelerden refah düzeyi az
olan ülkelere göç edildiğinde ise bu fenomenin
bir çeşit “turizm” bağlamında okunmasıdır.

belirli bir kesimde artan ekonomik refah, kolay
ve ucuz ulaşım imkânları, Kuzey Avrupa'da
Güney ülkelerine kıyasla alım gücü daha
yüksek olan ve giderek artan yaşlı nüfusun
hareketliliğidir (Williams ve Hall 2000;Gustafson,
2002).

Bu yazıda, yukarıda sözünü edilen klasik
göç ve güvenlik bağlamından ayrışan ikinci
tip göç tarzına odaklanılmaktadır. Alanya'ya
emekli göçü ile gelip mülk alan, yerl(i)leşen,
yani kısaca “kasabaya gelen yabancıların”
yerleşik olanlar tarafından nasıl algılandıkları
incelenmektedir. Popüler söyleme “yerleşik
yabancılar” olarak yerleşen emekli göçmenlerin
ulusal ve yerel düzlemde nasıl algılandığı
karşılaştırılarak analiz edilmeye çalışılmaktadır.

- 1950’li yıllardan sonra refah seviyesinin artışı,

Avrupa nüfusu giderek yaşlanmaktadır: 2016
yılındaki verilere göre 7,4 milyar kişiye ulaşan
dünya nüfusunun %8,7’si 65 yaş üstü kişilerden
oluşmaktadır (TÜİK, 2017). Dünya Bankası’nın
1950’den 2060’a dek uzanan bir zaman
diliminde yaptığı projeksiyonlara göre 2050
yılında 60 yaş grubunun dünya nüfusuna oranı
%21 olacaktır (Chisik, Önder ve Qirjo 2016).
Bu durumun iki noktaya işaret ettiği
söylenebilir, bunlardan ilki şudur: Avrupa
nüfusundaki yaşlanma, ekonominin canlanması
ve göçmen ihtiyacı süreçleri doğru orantılı
işlemektedir.
Bu
nedenle
Avrupa’da
ekonomilerin canlı tutulması için genel, tutarlı
ve esnek bir göç politikasına ihtiyaç vardır. İkinci
önemli nokta ise Avrupa’da göçmen karşıtı
tavırlar söz konusu olduğunda başı çeken
grubun yine 60 yaş üstü olmasıdır (Winkler,
2015). Burada paradoksal olan nokta, göçmen
karşıtı tavırlarıyla öne çıkan yaşlı ve emekli
kesimin aynı zamanda “emekli göçü” ya da
“son durak göçü” olarak bilinen insan
hareketliliğinin de baş aktörü olması ve Akdeniz
ülkelerine yönelmesidir. Bu yönelim birçok
sebeple açıklanabilir (Girgin ve Kuru, 2017):

-

Sağlık

sektöründeki

-

Yaşam

süresinin

gelişmeler,
uzaması,

20.
yüzyılın
ortalarından
itibaren
büyük
şehirlerin
yoğunluğundan
uzak
huzurlu
bir
yaşam
sürmek
isteyen
emeklilerin Akdeniz'in iklim koşullarından
Türkiye’de “yerleşik yabancı“ olarak adlandırılan istifade etmek için Avrupa ülkelerinden
göçmen grubunun Türkiye'ye gelmesine yol açan Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere yönelmesi.
emekli göçü’nün geçmişi 1960'lara dek uzanır.
Emekli göçü esas olarak 1990'larda rakamsal Ama yine de yukarıda belirtilen sebeplerin
olarak artan bir fenomene dönüşmüştür. Temel söz konusu paradoksu çözmeye yeterli
ortaya çıkış nedenleri: insan ömrünün uzaması, olup olamayacağı ancak yapılacak kapsamlı
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çıkabilir. Ulusal Düzlemde Tepkiler: “Ekonomik Akıl”
ile “Kartografik Endişe”1 nin Arasında
Biz bu yazıda amacımızı ve kapsamımızı sınırlayıp
emekli göçüne ve bunun yerel ölçekte yarattığı Emekli göçü Türkiye'nin gündemine “yabancılara
etkilere odaklandık. Genel tanımlardan yola toprak satışı” bağlamında yerleşmiş ve kısa
çıktık. Emekli göçü; klasik göç yollarının Doğu'dan sürede siyasal bir tartışmaya dönüşmüştür.
Batı'ya veya Güney'den Kuzey'e, fakir ülkeden Uluslararası ölçekte bakıldığında yabancı uyruklu
zengin ülkeye doğru uzanan sosyo-ekonomik ve kişilerin taşınmaz mülk edinmesindeki limitlerin
siyasi öğelerle koşullandığı bir dünyada kelimenin boyut ve derecesi; “gelişmekte olan” ülkelerde,
klasik anlamıyla göç olarak algılanmamıştır. Emekli “gelişmiş” ülkelere göre çok daha farklıdır.
göçü bir insan hareketliliğidir fakat yaşam tarzı Dünya Bankası’nın araştırmalarına bakıldığında
itibariyle keyfi, iradi ve hatta turizmle tetiklenen gelişmiş ülkeler dışındaki ülkelerde, taşınmaz
bir hareketlilik olarak tanımlanmıştır (Hines, 2001; ediniminin politik açıdan en duyarlı konu olarak
Castles & Miller, 1998). Oysa giderek artan sayıda algılandığı ve bu bağlamda özellikle tarımsal
emekli göçü alan Türkiye’de emekli göçü sadece alanlarda olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin
turizmle tetiklenen bir aktivite olarak değil aynı taşınmaz edinimiyle ilgili kısıtlamaların yaygın
zamanda yukarıda değindiğimiz bağlamda olduğu görülmektedir (Chisik, Önder & Qirjo,
ulusal güvenlik uzantısı olan bir mesele gibi 2016). Türkiye'de 19 Temmuz 2003 tarihli Resmi
algılanmıştır. Bu konunun detaylarına ileriki Gazete’de yayımlanan; Tapu Kanunu ve Köy
paragraflarda değineceğiz, öncelikle Türkiye’ye Kanunu’nda değişiklik öngören yasa ile tüzel
emekli göçünün gelişimine kısaca yer verelim. ve gerçek kişilere taşınmaz mal edilme hakkı
tanınmıştır. Bu tarihten itibaren mecliste, sokakta
Türkiye 1990’larda popüler bir hedef olmadan ve medyada “yabancıya toprak satışı” tartışması
önce emekli göçünün merkezleri İspanya, baş göstermiştir.2 Bu tartışmayı 2006 yılında
İtalya, Fransa ve Yunanistan’dı. 1990'lardan Rahşan Ecevit başlatmıştır. Rahşan Ecevit'e göre
sonra Türkiye dünyaca ünlü bir emekli göçü Türkiye tapuyla işgal edilmişti, Ecevit’e göre
destinasyonu olmuştur. 2000'lerde özellikle “Yabancılar arazi satışıyla Türkiye'yi içeriden
Alanya, Didim gibi ilçelerin bulunduğu Ege ele geçirmektedir ve ellerinde bir işgal haritası
ve Güney sahilleri çok popüler haline gelmiştir vardır”; Ecevit’in sözleriyle: “Bütün Trakya'yı
(Unutulmaz, 2008; Balkır ve Kırkulak, 2007; Südaş, Yunanlılar aldı. Hatay elden gitti. GAP topraklarını
2005; Görer & Erdoğanaras, 2006). Örneğin Yahudiler kapattı. Ani Harabelerinin etrafını
Alanya Belediyesi’nin 2008 yılındaki resmi İngiliz şirketleri ele geçirdi” 3 .
verilerine göre beldede 10.000 kadar “yerleşik
yabancı“ vardır. Bu rakam TÜİK verilerine Konuya dair hukuki zemine bakıldığında
göre 2017 yılında 14.149‘a çıkmıştır. Belediye yabancıların mülk edinebilecekleri toprak
bu grubu “yeni Alanyalılar” olarak algılamış; miktarının 2,5 hektarı geçemeyeceği, bu
yaşadıkları problemleri, dileklerini ve isteklerini miktarın Bakanlar Kurulu izniyle 30 hektara
tartışabilecekleri gayrı resmi bir “yabancılar kadar çıkarılabileceğini görüyoruz. Türkiye'de
meclisi“ kurmuştur. Ulusal düzlemde ise bu konu yabancıların mülkiyetindeki araziler 5 milyon
daha çok “tehlike arz eden” bir mesele olarak hektar olarak kayıtlara geçmiştir. Tapu ve
tartışılmıştır. Alanya'daki yerel halkın “yabancı“ Kadastro Müdürlüğü’nün yabancıların taşınmaz
algısına geçmeden önce emekli göçünün edinme kayıtlarına göre (2010) Türkiye'de 2002–
ulusal düzleme “yabancıya toprak satışı“ olarak 2010 arasında toplam 85 bin 676 yabancı, konut
yansımasına ve konunun güvenlik merkezli ve arsa satın almıştır. İstanbul'da ise 9 bin 778
ele alınmasının olası nedenlerine bakalım. yabancının gayrimenkulü vardır. 4
araştırmalar

sayesinde

açığa
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Aslında hukuki terimlerle konuşacak olursak
yabancılara toprak satışı olarak görülen bu
fenomene örnek oluşturan birçok vakada külliyen
toprak/arazi satışı değil, bir mülkiyet hakkı devri
söz konusudur. Bu durum ülkemizde birçok kişi ve
kurum tarafından endişeyle karşılanmış ve medya
da endişenin kabarmasına yönelik yayınlara
yer vermiştir. Kısacası yabancıların yerleşik hale
geçmesi bir korku nedenine dönüşmektedir.
Bunun birçok haklı veya haksız sebebi olabilir ve
bu sebepleri detaylıca tartışmak bu yazıyı aşan
ve hukuk sosyolojisinin alanına giren geniş bir
konudur. Ama şu nokta üzerine düşünmek gerekir
ki bu korkuyu canlı tutan en önemli tarihsel
neden Türkiye’de toprağa dair rasyonel ve
tarihsel bir yaklaşımın gelişmemesidir. Rasyonel
yaklaşımdan kast edilen ülke kaynaklarının ve
bayındırlık işlerinin, sosyal ve adaletli paylaşım
üzerinden değer haline gelmesidir. Türkiye'de
coğrafi olarak “bölünme korkusu, sürgünler,
zorunlu göç” gibi sosyo-politik dinamikler toprak
ve insan arasındaki tarihsel bağı zedelemiştir
(Durgun, 2011). Bunun yanında ülke topraklarının
tapu ve kadastrosu ve coğrafi bilgi sisteminin
inşası halen devam ettiği için işin mülkiyet boyutu
da karmaşıklaşmıştır.

| Journal of Aging Studies

“Yabancıların mülk edinmesi, ülkenin güvenliğini
tehdit eden bir gizli işgal yöntemi mi?”
“Acaba ülke üzerinde ne oyunlar oynanıyor?”
Türkiye’de alışageldiğimiz komplo teorileriyle
beslenen bu varsayımların karşı cephesinde
ise meseleye sadece ekonomik akıl tarafından
bakan varsayımlar vardır. Karşı tezi savunanlar
yabancıların taşınmaz edinmesini cari açığa
sürülecek bir merhem olarak göstermektedirler
ve yabancıların mülk edinmesinin hem bölgeyi
hem ülkeyi kalkındıracağını, bunun Avrupa
Birliği'ne eklemlenmek için kaçırılamayacak bir
fırsat olduğunu savunmaktadırlar.

Emekli göçü konusunda Türkiye’deki popüler
söylemde model olarak yoğun emekli
göçü destinasyonlarından biri olan İspanya
gösterilmektedir. İspanya'nın son 20 yılda
yerleşik yabancılara mülk satışından 800 milyar
doların üstünde gelir elde ettiği bildiriliyor. Hatta
“nasıl bazı ülkelere vize uygulanmıyorsa, emlak
sektöründe de sınırlar kaldırılsın” diyenler vardır5
. Bu yaklaşımlara göre gayrimenkulle giren
sermayenin borsa ve faize gelen sıcak para gibi
Türkiye'den hızla çıkma riski de bulunmamaktadır.
Dolayısıyla satılan toprakların oranının belli bir
İkinci önemli nokta ise özellikle 2003'ten
seviyeyi geçmemesi koşuluyla yabancılara arsa
itibaren mülkiyet hukuku ve Köy Kanunu ile ilgili
ve taşınmaz satışının ekonomiye büyük katkı
düzenlemelerin “yabancı” kavramı üzerinden
sağlayacağı umulmaktadır 6.
tartışılmasıdır. Bu durum problemlere ve olgulara
eleştirel bakmak (örneğin 2002'den beri izlenen Özetle, giderek büyüyen tartışma iki odak
ekonomi-politiği, yani üretime dayanmayan üzerinden siyasallaşmaktadır: Ulusal güvenlik ve
ama sıcak paraya yaslanan “büyüme modelini” küresel emlak pazarı. Oysa iç politikanın kendi
tartışmak ya da yerel ekonomilerin kendi gerilim hatlarında kaynayıp giden bu meseleye
dinamiklerine bakmak vb.) yerine ulusal bilinci dair unutulan önemli bir sosyolojik boyut vardır:
“yabancı korkusu” ile titreştirmeyi ve komplo Emekli Göçü. “Emekli göçü nedir? Kimler
teorisi üretmeyi teşvik etmektedir.
neden hangi amaçla gelir? Bu hareketliliğinin
Popüler söylemde (medya, siyasal parti demeçleri
ve yayınlar) bu konunun iki cepheden tartışıldığını
görüyoruz: İnşa döneminden beri “kartografik
endişe” ile beslenen savunmacı kolektif bilinç,
refleks olarak ilk şu soruları soruyor:

uzun ve kısa vadede yerel ekonomik-sosyolojikkültürel düzlemde yaratacağı etkiler nelerdir?”
gibi sorular şimdiye dek ne yazık ki “ekonomik
akıl” ve “kartografik endişe” arasında sıkışıp
kalmıştır. Türkiye'de yabancıların mülk edinmesi
süreci rasyonel bir zeminde tartışılamamaktadır.
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“Yabancılar
kimler?
Neden
Türkiye'ye
yöneliyorlar? Nasıl karşılanıyorlar? Yerel ölçekte
nasıl bir etki-tepki yaratıyorlar? Yerel-Bölgesel
ekonomiler hangi olası etkiler, tepkiler, olgular ve
vizyon üzerinden gelecek planlarını yapmalıdır?”
gibi sorular askıya alınmıştır. Bu nedenle medyada
emekli göçü ile gelenlerin çoğunlukta olduğu
“yabancıların” mülk alımı ile ilgili işgal haritaları
ve abartılı istatistikler yayımlanmış, komplo
teorilerine bolca yer verilmiştir7 . Bu istatistiklerin
birçoğunda Alanya ve Antalya bölgesi özellikle
öne çıkmış, en çok mülk edinen grup olarak da
Alman ve İngiliz vatandaşlarına işaret edilmiştir.
Yerleşik Yabancı Algıları: Müşteri, Turist,
Efendi, İçimizdeki Düşman...
Araştırmamız yukarıda özetlemeye çalıştığımız
siyasal bağlam üzerinden Alanya’ya yerleşen
Alman vatandaşlarının yerel ölçekte nasıl
karşılandığını incelemektedir. Temel varsayımımız
ulusal düzeyde bir güvenlik meselesi haline
gelen emekli göçünün yerel ölçekte daha
farklı algılanmış olabileceği üzerine kuruldu.
Dolayısıyla araştırmamızda yerel ölçekte konunun
daha pragmatik ve ekonomik kazanç yönünden
ele alınacağı ve ulusal güvenlik temasından bir
sapma olacağı varsayıldı. Ulusal düzlemdeki
temel tartışma şöyle özetlenebilir:
•
Hukuki: Yapılan değişiklik doğru mu?
Yararları ve zararları nelerdir?
•
Sosyal: “Yerleşik
düzenini bozar mı?

yabancılar”

toplum

Siyasal: AB tartışmasına karşı Sevr sendromu:
Emekli göçü “ekonomik akıl” ile yaklaşılması
gereken bir fırsat mı? “Yerleşik yabancılar”
Avrupa Birliği elçileri mi?

•
Alanya’da “yabancı” algısı nasıldır? Bu
algıda Almanlara dair bir farklılık var mıdır?
•

Ulusal güvenlik düzleminden farklı mıdır?

•
Farklı meslek grupları yerleşik yabancıları
nasıl görmektedir?
•
Ekonomik
anlamda
yabancıların
varlığından kazanç sağlayan sektörler daha
olumlu mu yaklaşmaktadır?
Daha önce yapılan çalışmalar genellikle
buraya yerleşen Alman vatandaşlarının profilini
çıkarmaya dönüktür (Dayıoğlu, 2008). Bu
çalışmalardan edindiğimiz bilgilere göre emekli
Alman göçmenler diğer ülke vatandaşlarına,
Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin vatandaşlarına,
göre daha uzun süre ikamet etmektedirler.
Ayrıca kendi ülke insanlarıyla yaşamak isteyen
yerleşik yabancıların büyük çoğunluğunu Alman
vatandaşları oluşturmaktadır (Balkır & Kırkulak,
2008: 24-25). Bu nokta, Alanya’daki Alman gruba
odaklanmak için iyi bir sebep oluşturmaktadır.
Türkiye’de yaşayan Almanlara ilişkin yine güncel
yayınlardan Zeki Uslu ve Sonja Galler’in Kommen
& Bleiben (2010) adlı, röportajlardan oluşan
çalışması dikkate değerdir. Yazarlar sadece
İstanbul ya da Antalya değil Ankara, Diyarbakır,
Bodrum, Batman gibi farklı şehirlerde yaşayan
ve pek çok farklı meslek grubundan Almanla
röportaj yaparak zengin bir portre sunmaktadırlar.
Uslu ve Galler’in çalışması Alanya’nın fırından
kasabına ve lokantalarına hatta özel Alman
mezarlığına dek bazı Almanlara Türkisches
Mallorca’yı hatırlattığının altını çizmektedir
(Galler & Uslu, 2010: 26). Dayıoğlu’nun (2012)
Alanya çalışmasına göre genelde emeklilik
sonrası yerleşilen Alanya’da 40 kişiden 35’i 60 yaş
üstüdür. Görüşmeye katılanların yarısına yakını 8
yıldır diğer yarısı da 10 yıldan fazla bir süredir
Türkiye’de ikamet etmektedir.

Yerel düzlemde ise emekli göçü fenomenine
dair kültürel, ekonomik ve sosyolojik etki-tepki
ilişkilerine dair daha çok veriye ve araştırmaya Bizim çalışmamız ise buradaki yerleşik yabancı
gereksinim vardır. Bu yazıya kaynaklık eden Almanların yerleşik halk tarafından nasıl
araştırmamızın temel çıkış noktaları şunlardır:
algılandığına odaklı mikro bir araştırmadır.
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Araştırma niteliksel bir araştırmadır ve
yorumsamacı
yaklaşımı
benimsemiştir.
“Yabancılar”a yerel aktörlerin gözünden bakarak
onların anlam dünyası çözümlenmeye çalışılmıştır.
Bu bölümde saha çalışmamıza dair bazı bulgular
paylaşılacak ve sonraki bölümde analiz edilmeye
çalışılacaktır. Yapılan saha çalışması 3 aylık bir
zamana yayılmış yaklaşık 38 kişi ile derinlemesine
görüşmeler yapılmıştır.

ofisleri

Alanya'daki yerel tepkilere dair gözlemler ve
mülakatlar bazı temel soruların ışığında ortaya
çıkmıştır: Ulusal düzlemde ve küresel düzlemde
ekonomik ve siyasal yönleriyle tartışılan “yerleşik
yabancılar” yaşadıkları yerin halkı tarafından nasıl
karşılanıyor? Alanyalılar yeni Alman komşularına
nasıl bakıyor? Araştırmanın ana varsayımı yerleşik
yabancıların yaşadıkları yerde olumlu algılanacağı
yönünde kurgulanmıştır. Alanya'nın 1960'lardan
bu yana turizm geçmişi olması, uzun süren yaz
sezonu yüzünden yerel ortamın kozmopolit
yaşam tarzlarına alışkın olması, yerleşik
yabancıların yerel ekonomiye getirecekleri katkı
gibi faktörler bu varsayımı güçlendirecek
yöndedir. Mülakat için seçilen kişilerin profili
belirlenirken özellikle farklı mesleklerden, gelir
gruplarından, sınıftan ve cinsiyetten kişiler
(Turizm işletmecileri, esnaf, emlakçılar, belediye
yetkilileri, Türk-Alman dostluk dernekleri, ev
hanımları, siyasal parti temsilcileri, işadamları)
olmasına özen gösterilmiştir. Yapılan mülakatlar
sonucu karşımıza farklı ve nüanslı yabancı
imgeleri çıkmıştır.

İlçe sakinleri: Emekliler, Öğretmen, Doktor,
Avukat, Ev Hanımı, Ev - Bahçe & DekorasyonTemizlik Çalışanları

Grup B: (15 görüşme- 4 kadın, 11 erkek)
Ticaret dünyasından yerel aktörler: Emlak ve
İnşaat sektörü, Otel ve Restoran İşletmecileri,
Esnaf, Taksi Şoförleri, Hizmet Sektörü, Siyasi Parti
ve Dernek Temsilcileri
Grup C: (10 görüşme- 2 kadın 4 erkek)

Grup D: (5 görüşme- 3 erkek 2 kadın)
Yerleşik Yabancılar: Hür Türk ve Türk-alman
Dostluk Derneği üyeleri
Emekli Alman göçmenler ve “yerleşik yabancılar”
ile İlgili fikirlerin gruplanışına baktığımızda
aşağıdaki
kombinasyonları
görürüz.
Bu
kombinasyonları aşağıda örnekler ve ifade
kesitleriyle temsil etmeye çalıştım.
Görüşmecilerin İfadelerinden Kesitler :
Grup A ve B:
Almanlar Alanya’da sadece ev almıyor aynı
zamanda Alanya’da kaliteli yaşam arıyor.

“Yerleşik Almanlar şeker gibi insanlar. Burada
hava temiz, yaşam açık havada geçiyor, yiyecekler
ve sağlık hizmetleri onların bütçesine göre çok
ucuz. Kaliteyi ucuza alıyorlar elbette burayı tercih
Kısaca görüşme yaptığımız grubu tanıtan bir
edecekler.”
kategorileştirme yapacak olursak 4 temel
kategori sayabiliriz:
“Hayvanlara barınak yaptırıyorlar, çöpleri

ayrıştırıyorlar, Noel’de sıcak şarap yapıyorlar,
elektrik su faturalaları, dolmuş tarifeleri yabancı
Alanyalılar ve Almanlar arasındaki aracı dilde yazılıyor, mahallenin gençleri de özenip
mekanizmalar: Dernekler- Hür-Türk, Türk yabancı dil öğreniyorlar, yani aslında yabancılar
Alman Dostluk Derneği- Belediye -Merkez, buraya değişik bir hava katıyorlar.”
Belde ve Köyler-, İş ve Ticaret Sektörü:
“Alanya kozmopolit bir yer oldu, yabancılar
ALTSO -Alanya Ticaret ve Sanayi Odasısayesinde dünya kenti haline geldi, burası
Alanya Turizm ofisi, Resmi evrak konusunda
64
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Grup A: (8 görüşme- 3 kadın, 5 erkek)
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medeniyetlerin uyumunu ve ortak yaşamını o bölgeyi “kurtarılmış bölge” ilan ettikleri,
simgeliyor. Almanların çoğu öldükten sonra da “Türkleri kendi topraklarına sokmayacakları” gibi
buraya gömülmek istiyorlar”.
düşünceler ortaya çıkmaktadır. Altyapı yetersizliği
ve çarpık yapılaşmanın emekli göçü ile başladığı
Grup B ve C:
düşünülmektedir. Bu bağlamda yerel düzlem de
dikkat çeken uygulamalar şöyle gruplandırılabilir:
Almanların ve Yabancıların gelişiyle Alanya’ya
para medeniyetten önce geldi.
•
Yerel düzlemde hukuk tartışmasının
“Yabancıların gelişiyle her şey değişti, aile
düzeni ve ahlak etkilendi, zamanında verimsiz
arazi diye kız çocuklarına bırakılan sahil arsaları
değerlendi, damatlar emlak zengini oldu, parayı
görünce ailesini unutanlar oldu, boşanmalar
arttı, yabancı hayata özenme oldu ama sadece
parayla medeniyet olmuyor.”
“Almanlar buraya gelince çevreden ve
Güneydoğu’dan buraya göçenler de arttı, hırsızlık,
tecavüz, yolsuzluk arttı, işsizler buralara akın etti,
yabancı kadınlarla evlenip köşeyi dönmek isteyen
sahtekârlar türedi, huzur bozuldu.”

üzerinden atlayan bir uygulama: “Hülle Satışı”
, yani tapuda gayrimenkulü Türk vatandaşı
üzerinde göstermek; söz konusu satış şekli
hakkında herhangi bir veri söz konusu olmadığı
için in cognito bir durum arz etmektedir.
•
Mülk alan yabancıların düşük miktarda
vergi beyanında bulunmaya teşvik edilmesi.
•
Mülkü kullanmadıkları dönemlerde, inşaat
şirketlerinin yabancı müşterilere kira garantisi
vermesi.

•
Belde belediyelerinin özel meclis kararı
ile imar planını kanun esasları dışına çıkararak
“Kendi evimizde Gastarbeiter (misafir işçi) olmak kıyılara çok katlı binalar yapımına izin çıkarması.
istemiyoruz.”
Yaptığımız
görüşmelerde
yabancıların
“Yabancılara kapıları açalım ama sonuna kadar algılanması ve adlandırılması söz konusu
değil.”
olduğunda dikkat çeken ana noktalardan ilki
yerleşik yabancı kavramına ilişkin. “Yerleşik
“Deniz daha çok kirlendi, nüfus arttı, toprağımız
Yabancı” kavramının (genelde üst yapılar yani
yabancılara satıldı. Almanlar bir kelime Türkçe
belediye ve araştırmacılar tarafından kullanılan
konuşmuyor. Türk yemeği yemiyor. Türk ürünleri
kitabî bir terim) yerel gündelik kullanımda
tüketmiyor. Türk yaşamına uyumlu davranmıyor.
bir popülerliği yoktur. Mülk sahibi yabancılar
Kendi piyasalarını yarattılar, bu işten daha
yerleşik yabancı ya da göçmen olarak değil,
çok yabancı yatırımcı kazandı biz değil. Kendi
uzun dönem kalıcı olan turistler gibi algılanıyor.
dükkânlarını açıp kendi dillerini konuşarak
Durum böyle olunca gündelik yaşamın “turistlere
yaşıyorlar. Ne yazık ki Alanyalılar Almanlara uymak
göre düzenlemesi” tepkilere neden oluyor.
zorunda kaldı, onlar uyum sağlamaya çalışmadı.”
Örneğin Ramazan davulunun yasaklanması,
Görüşmelerde yerel ekonomik aktörlerin büyük gayrimüslim mezarlıkların açılması, emekli yaş
çoğunluğu yabancıları bir fırsat olarak görse de grubuna hitabeden sektörlerin çoğalması (özel
onlarla kültürel alışveriş içinde olmak ya da komşu sağlık hizmetleri, ev ve bahçe hizmetleri, hayvan
olmak istemediklerini ifade ettiler. Bu durumda barınaklarının açılması, kamusal alandaki tabela
yabancıların kendilerine ait bölgeler oluşturması ve işaretlerin Almanca ve İngilizce olması vb. )
söz konusu olacaktır ki Alman vatandaşlar bunu
Mülk sahibi olup Alanya’ya yerleşen emekli
tercih etmektedir. Ama bu tür siteler rezidans
göçmenler ise bu değişimden memnun olmakla
şeklinde kurulduğunda ise bu sefer “Almanların”
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beraber kendi açılarından gördükleri eksikleri
dile getirmekteler ve dolayısıyla araştırmamızda
Grup D’yi oluşturan kesimden gelen tepkileri de
şöyle sıralamak mümkündür:
•
“Turist muamelesi görmek”: Ören
yerlerinde düzenlenen etkinliklere katılırken (örn.
Aspendos) kendilerinden “turist” ücreti alınması.
•
Gümrük mevzuatı nedeniyle mobilya gibi
ev eşyalarının depolarda bekletilmesi ve depo
ücreti talep edilmesi.
•
Devlet hastanelerinde muayene olmak
için Alanya değil Antalya’dan onay verilmesi
•
Noterde bir arsa ya da evin birden fazla
kişiye satılması veya işlem takibi için vekalet
verilen kişilerin malları üstlerine geçirmesi.
•
Olta ile balık avlamak için ruhsatın
Alanya’dan değil Antalya’dan verilmesi.
Alanya'daki emekli göçü ile ilgili popüler
söylemden görebildiğimiz kadarıyla yerleşik
yabancı algısı ulusal ve küresel söylemle yer yer
örtüşse de daha çelişik ve dinamiktir. Yabancıya
dair ulusal düzlemde de karşımıza çıkan
pragmatik yaklaşım burada da etkindir.
Pragmatik yaklaşıma göre yabancılar yerel
ekonominin
yeni
müşterileridir
ve
bir
görüşmecinin deyimi ile “şeker gibi insanlardır”.
Bu algıda müşteri imgesi yer yer turist
imgesi ile örtüşmektedir, çünkü “önemli olan
yabancıları memnun etmek, para kazanmak ve
Türk kültürünün güzel ve hoşgörülü yüzünü”
göstermektir. Pragmatik algıya göre “yabancıların
Alanya'ya uyum sağlamalarından çok Alanya'nın
onlara uyum sağlaması” gerekmektedir. Başka
bir deyişle, gündelik yaşamın Batılı normlara
uyumlanması daha makbul ve medeni bir
girişim olarak görülmektedir. Belediye içinde
kurulan Yabancılar Meclisi’nin talepleri ve
etkinlikleri gelecekteki Alanya'nın sunacağı
daha yüksek yaşam kalitesinin standartları
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olarak algılanmaktadır. Alanyalı işadamlarının,
inşaat ve emlak sektörü temsilcilerinin gözünde
“yabancılar sadece ev değil iyi bir yaşam
beklentisi
satın
almaktadırlar”.
Özetle,
ekonomik açıdan direkt faydalanan kesim
yani yerel ekonomiye yön veren aktörler olan
işadamları, emlakçılar, inşaat şirketleri ve yan
sektörlerinde
hizmet
verenler
yerleşik
yabancıların varlığı ile ilgili olumlu bir tablo
çizmektedir. Emekli göçü ekonomik beklentinin
yanında Alanya’nın sosyo-kültürel dönüşümü
için de bir itici güç olarak görülmektedir.
Belediye, Yabancılar Meclisi, Türk-Alman dostluk
dernekleri temsilcilerinin büyük çoğunluğu
olumlu yaklaşım taşımanın yanında bu
yaklaşımın artması için de çaba göstermekte ve
aracılık etmektedirler. Bu grupta özellikle
“Alanya’yı bir çekim merkezi haline getirmek”,
“kaliteli yaşam beklentisi satmak”, “yabancıları
memnun etmek”, “insanların medeniyet
öğrenmesi” gibi ifadeler mülakatlarda en çok
tekrar
eden
tabirler
olarak
dikkat
çekmektedir. Bu ifadelerin taşıdığı anlam
dünyası bir alt metin olarak hizmet veren
ile
müşteri-turist (hizmet alan) kavramını
pekiştirmektedir. Hizmet verenlerin gözünde
yerleşik yabancı, “Batılı” olması itibariyle
yüksek
yaşam
standardına
uygun
beklentileri
olan,
kaliteli
hizmet
ile
memnun edilmesi gereken bir müşteri imgesi ile
örtüşmektedir.
Göç literatüründe çok rastlanan entegrasyon
kavramı burada çok farklı bir düzleme oturur.
Klasik anlamda entegrasyon göç eden kişinin
geldiği yere uyum sağlama sürecine işaret
ederken, burada emekli göçmenlerin adet,
ihtiyaç ve geleneklerine göre bir ortamın
hazırlanması söz konusu oluyor. Duruma
olumlu bakanların bir çoğu bunu “karşılıklı
entegrasyon”
olarak adlandırmayı tercih
ediyor.
Bu
bağlamda
birçok
öğe
entegrasyonu kolaylaştıran elementler olarak
görülüyor:
•

Ramazan davulunun yasaklanması,

•

Kilise açılması,

66

Durgun • Al (m) anya : “Tatlı Vatan”?

•
Noel kutlamalarının
organize edilmesi,

kamusal

alanda Mülakatlarda karşımıza çıkan söylemdeki
“medeniyet eksikliği”, “parayı görgüsüzce ve
ahlaksızca tüketme” vurgusu Alanya’da yeni ve
•
Kurban ve Ramazan bayramlarında “eğitimsiz zenginlerin yozlaştırdığı bir eğlence
yabancıların bayramlaşmaya davet edilmesi,
kültürüne” işaret etmektedir. Bu söylem ahlakçı
bir anlayış ile desteklenmektedir: “Aile düzeninin
•
Hristiyan mezarlıkları oluşturulması,
bozulması”, “geleneksel değerlerin yitirilmesi”
•
Yaşlıların bakımı ve sağlık kontrolleri için gibi süreçlere dikkat çekilmektedir. Söz konusu
yabancı dilde konuşulan hastaneler ve kliniklerin endişe, saha çalışmamız boyunca duyduğumuz
“Alanya’ya medeniyetten önce para geldi”
açılması,
cümlesiyle özetlenmektedir. Yerleşik yabancılara
•
Hayvan barınaklarının arttırılması,
dair olumsuz söylemin uçlara taşındığı noktalarda
“yabancıların Türkleri sevmedikleri, niyetlerinin
•
Elektrik ve su faturalarının iki ya da çok
ülkenin nimetlerinden faydalanmak olduğu ve
dilli olması
yerel halkı küçük gördükleri” ifade edilmektedir.
Özellikle belediye nezdinde kolaylık göstermenin Burada karşımıza çıkan yabancı algısında efendidaha çok yabancının Alanya’ya yerleşmesine hükmedici yön ağır basmaktadır.
vesile olacağına, bu sayede yerel ekonominin
Özellikle Almanya'ya işçi göçü ile gitmiş ve
direkt olarak küresel ekonomiye eklemleneceğine
Alanya'ya dönüş yapmış olanlarla yapılan
dair yoğun bir beklentinin oluştuğu görülüyor.
mülakatlar araştırmamıza ilginç detaylar ve
Fakat bu olumlu tabloyu bozan olaylar da vuku benzetmeler katmıştır. Örneğin bu kişiler
bulmaktadır: Örneğin bölgede yerleşik yabancılar Avrupa'daki kendi göç deneyimlerine atıf
kötü deneyimler yani dolandırma, sahtecilik, yaparak, emekli göçü ile Alanya'daki yerleşik
eleştirmektedirler.
Yabancıları
gasp, tecavüz gibi olaylar yaşamaktadır. Bu tip yabancıları
olaylar Alanyalılar tarafından genelde bölgeye “Avrupa'daki terbiyeyi burada göstermedikleri
dışardan (özellikle Mersin) geçici-mevsimlik için” kınamaktadır ve yerleşik yabancıları “orta
iş beklentisi ile gelen “Güneydoğululara” sınıf ve orta sınıfın altında kalan Avrupalılar”
atfedilmektedir ve bu bağlamda emekli göçünün olarak tanımlamaktadırlar. Bu yoruma göre
tetiklediği iç göç bir sorun olarak algılanmaktadır. “alt sınıf Avrupalılar kendi ülkelerinde
lüks
hayatı
Alanya'da
Yaptığımız mülakatlarda “Alanya’da yabancı yaşayamayacakları
korkusu yok, esas onlar bizden korkuyor” yaşamaktadır”, çünkü Türkiye ekonomisinin
diye düşünen görüşmeciler, sahil turizmini dinamiklerine oranlandığında “üst sınıfa atlamış
ve kültürünü bilmeyen “Güneydoğuluların gibi” görünmektedir.
yabancıları korkuttuğu yargısını taşımaktadır.
Bunların yanında saha araştırmamız süresince
yaptığımız
derinlemesine
mülakatlarda
özellikle medeniyet ve para ilişkisi Alanya’da
yabancıların mülk edinmesi konusunda en çok
gündeme getirilen ilişki olarak öne çıkmaktadır.
Konuştuğumuz kişiler bu durumu, toprak sahibi
köylülerin tarım ya da kıyı arazilerini inşaat ve
emlak şirketlerine satarak “aniden zenginleşip
sınıf
atlamalarıyla”
ilişkilendirmektedirler.

Bundan sonraki bölümde görüşmelerimizde
karşımıza çıkan yabancı imgelerini yakından
inceleyeceğiz. Bu yaklaşımları 4 ayrı imge ve tip
üzerinden düşündük. Söz konusu tiplemelerin
Weberci anlamda kullandığımız kalıplar olduğunu
ekleyelim. Yani bu kalıplar birebir gerçeklik ile
örtüşmemekte ama yabancı imgesini anlamamız
için bize kılavuzluk etmektedir. Weberci ekolün
de savunduğu gibi ideal tip tek, saf ve yalın
şekilde olgularda bulunmaz hatta bizim ele
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aldığımız örnekte yabancı algısı örtüşen, çatışan,
çelişen kalıplara girmektedir:
a) Müşteri olarak yabancı
b) Efendi olarak yabancı
c) İçimizdeki düşman olarak yabancı
d) Turist olarak yabancı
Araştırmamızda yerleşik yabancıların ekonomik
ve sınıfsal statüleri hakkında güvenilir ve
bütünsel istatistiksel veri henüz oluşmadığı
için bir genelleme yapamamaktayız. Ama
yine de Türkiye'ye gelen yerleşik yabancıların
diğer ülkelere (İspanya, İtalya ve Yunanistan)
gidenlere göre daha alt bir ekonomik sınıftan
geldiğini tahmin etmemize neden olan bazı
ipuçlarına sahibiz. Yapılan mikro analizler ve
elde edilen veriler emekli göçü için Türkiye'nin
tercih edilmesinin sebebini ucuzluğu ve Avrupa
Birliği ülkesi olmamasına bağlamaktadır. Türkiye
Avrupa Birliği'ne üye olduğunda fiyatların
artacağı ve Türkiye'nin çekiciliğini yitireceğini
düşünen yerleşik yabancılar da mevcuttur
(Unutulmaz, 2006 ve 2008; Balkir & Kirkulak, 2007;
Südaş, 2005; Bahar, 2006; Görer & Erdoğanaras
et al., 2006). Efendi olarak yabancı imgesini
destekleyen bazı ipuçları da yabancıların Türkçe
öğrenmeyerek ve yerel halkla yabancı dilde
iletişim kurarak Alanyalıları kendi standartlarına
uyum sağlamak zorunda bırakmalarıdır. Örneğin
“yerleşik yabancılar Türk yemeği yemeden,
yerel ürünler tüketmeden, etkileşime girmeden,
sürekli pazarlık yaparak, rezidans tipi konutlarda
oturarak kendi lüks gettolarını yaratmaktadırlar,
hatta içlerinde kendi iş sektörlerini ve emlak
şirketlerini kuranlar vardır ve bu durum yerel
girişimcilerin önünü kesmektedir”10. Bu durumu
kaygı verici bulanlardan bazıları kendi evimizde
“Gastarbeiter” olmak istemiyoruz ifadesiyle
kaygılarını özetlemişlerdir11. Yerel halk içinde
yerleşik yabancılar ile en az teması olan ve Avrupa
deneyimi olmayan gruba göre ise “durum
kaygı verici olmanın ötesindedir”12. Yabancıları
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içimizdeki düşman olarak algılayan bu yaklaşıma
göre yabancıların bir kısmı “Avrupa Birliği
tarafından buraya gizli ajan olarak yollanmıştır”.
Rezidans ve yazlık site benzeri konutlarda toplu
bir şekilde yaşayarak önce “kurtarılmış bölgeler
yaratacak sonra da Türk toprağına kendi
bayraklarını dikeceklerdir”. Bu yaklaşıma göre
emekli göçü “bir milli güvenlik meselesidir”, bu
yaklaşımı benimseyenler özellikle “Filistin'in İsrail
tarafından başlatılan topraksızlaştırma sürecini
yaşadığını Türkiye'nin de bundan ders alması
gerektiğini” vurgulamaktadır13. Bu endişe ve
kaygıları daha da uç noktalara taşıyanlara göre
“Avrupa Birliği Türkiye'de Ermeniler, Rumlar
ve Kürtlerden sonra yeni azınlıklar yaratma”
peşindedir.
Teorik Değerlendirme Çerçevesi ve Analiz
20. yüzyıla damgasını vuran sosyolog ve felsefeci
Georg Simmel’e (1908) göre sosyallik, ister
zihinsel ister fiziksel olsun, kaçınılmaz olarak
mekânsaldır. Her ilişki ağı bir sınıra işaret eder;
sınır ise içerisini ve dışarısını, yabancıyı ve yerliyi
ayırır. Simmel bu sebeple “toplum” kavramını
tarif ederken toplumsal tipleri (yoksul, yabancı
vb.) ve ilişki biçimlerini (çatışma, tahakküm, ticaret
vb.) kapı ve köprü metaforları ile anlatır (Simmel,
1908). Simmel’e göre kapalılık veya açıklık
sosyal alanı tanımlayan en temel karakteristik
göstergedir. Yabancı adlı makalesine göre (1908)
“Sirius gezegenindekiler bize yabancı olamazlar,
çünkü onlara dair hiçbir bilgimiz yoktur. Siriuslular
bizim için yokturlar uzak ve yakın olmanın
ötesindedirler. Yabancı ise paradoksal bir şekilde
bizim tanıdığımız birisidir: Toplumun dıştaki
öğesidir. Kapı ağzındadır. Gelen ve gitmeyendir.
Bir açıdan da yabancı, dış mekânın başladığı
yerdir, bu nedenle iç mekânı var eden en asli
öğedir. Bütün bunların yanında fiziksel olarak
yakınımıza gelse de zihinsel anlamda dışarıda,
kenarda kalandır, ayıklanandır.”
Simmel’e göre yabancı karşımıza türlü şekillerde
ve tiplerde çıkar. Ekonominin kadim tarihinde
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“yabancı“ devreye tüccar olarak girer. Kapalı
ekonomilerde, cemaatler arasında mal değiş
tokuşunu sağlayan ve aracı olanlar yabancılar yani
gezgin tüccarlardır. Kimi zaman ise “yabancı“
karşımıza yargıç olarak çıkar, örneğin eski İtalyan
şehirlerinde görülen davalara başka şehirden
yargıç istenirdi, başka şehirden olan yargıçların
çıkar ilişkilerinden azade ve daha nesnel
olacakları beklentisi vardı. Simmel’in analizine
göre yabancının bu dışarlıklı konumu eğer
belirli bir yere yerleşirse daha da belirginleşir.
O yere dâhil olmaya çalıştıkça içeridekidışarıdaki arasındaki, aralarındaki farkların
farkındalığı artar. Simmel elbette bu yaklaşımı
19. yüzyıl modern toplumunun, şehirlerin
ulusal ekonominin ve sınırların oluşum sürecine
bakarak oluşturuyor. Bu bağlamda “yabancının
hiçbir zaman birey olarak algılanmadığını belirli
bir grup ya da kategori olarak görüldüğünü
ifade ediyor. Örneğin Ortaçağda Frankfurt’ta
Yahudilere konan vergi önceden belirlenmekte
iken Hıristiyan yurttaşların ödedikleri vergi verili
bir zaman diliminde servetlerine oranlanarak
belirleniyordu. Bu durum yabancı olanın özsel
ve tümel bir varlık olarak algılandığına “bizden”
olanın ise tekil ve özel sayıldığına ilişkin güzel
bir örnek oluşturur. Örneğin “turist”, “yoksul”,
göçmen gibi kategoriler de benzer şekilde tümel
kalıplar içinde sabitlenen tiplemelerdir. Yani
aslında yabancı zihinsel bir kategoridir; modern
veya postmodern koşullar altında zihnimizde
dönüşerek var olur. Simmel’in yabancı kavramı
hakkında kısa ama çarpıcı yorumlar yapan
Ulus Baker'e göre Simmel bu konuda bize çok
şeyler anlatan ve hatırlatan bir formül üretmişti,
mesela "yabancılaşma sürecinin ürünü olarak
yabancı... Bir düşmanlığın nesnesi olarak
yabancı... Korkulur kişi olarak yabancı” (Baker
2001). Böylelikle yabancının da tipleri olduğu
görülmektedir. Baker’in yukarıdaki analizini
takip edersek “toplumsal tipler geneldir, ama
bu durum onların ‘tip’ olma karakterini ortadan
kaldırmaz; günümüzde herkes bir şeylere
yabancıdır; birilerince yabancı olarak görülür.

O zaman yabancılığın ana formülünü sosyolojik
olarak üretemezsiniz sosyoloji yapamazsınız,
yabancıyı da anlayamazsınız”(Baker, 2001).
Dolayısıyla mekânsal algıların dönüştüğü ve
insan hareketliliğinin farklı gerçeklikler ürettiği
günümüzde, özellikle de göç çalışmaları
yazınında Simmel’in kullandığı anlamıyla
“yabancı”, göçmenlerin toplumsal konumu
açısından açıklayıcı bir kavramsal araç olarak
kullanılmaktadır.
Alanya’daki saha araştırmasından edindiğimiz ve
kategorize etmeye çalıştığımız yerleşik yabancı
algısına Simmel’in gözünden baktığımızda
neler bulabiliriz? İlk etapta Simmel’in yabancı
kavramından yola çıkarak yerleşik yabancı olarak
adlandırılan kişilerin Alanya’ya ve Alanyalılara
yabancı olmadığını söyleyebiliriz, çünkü Alanya ve
Almanya arasındaki göç ve turizm hattı geçmişe
uzanmaktadır. Bu bağlamda görüşmecilerimizin
Gastarbeiter terimin kullanması iki ülke arasındaki
göç tarihine popüler bir göndermedir. Bunun da
ötesinde hem Alanya'da hem de dünyada emekli
göçünün turizm geçmişi ile olan bağlantısını
düşününce yabancı denince hemen akla gelen
turist ve müşteri tipidir. Alanya örneğinde de
gördüğümüz gibi “yabancı” bu imgenin içini
doldurduğu ölçüde bir sorun yoktur. Yani yerleşik
yabancı bir turist gibi davranıp para harcadığı
ve hizmet beklediği ve ülkesine geri gittiği
sürece sorun yoktur. Fakat “yerleşik yabancı”
bu tipolojinin dışına taşmaktadır, çünkü gidici
değildir mülk sahibidir, kalıcıdır. Simmel’in
de altını çizdiği gibi “yabancının bu dışarlıklı
konumu belirli bir yere yerleştiği için daha da
belirginleşmiştir. O yere dâhil olmaya çalıştıkça
içerideki-dışarıdaki
arasındaki,
aralarındaki
“farkların farkındalığı” artar. Rahatsızlıklar da bu
noktalardan doğmaktadır. Örneğin Alanya’da
“yabancıdan” elde edilen gelir artmıştır, ama
aslan payı emlak ve inşaat sektörüne akmaktadır:
bu bakımdan küçük esnaf ya da işletmeciler
alışık oldukları eski turizm gelirinden ve bölgeye
akan ekonomik faydadan mahrum kalmışlardır.
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Semt pazarına giden, pazarlık eden, sokakta
Noel kutlaması yapan, belediyeye gidip şikâyet
dilekçesi veren, devlet hastanesinde tedavi
gören, köy mezarlığına defnedilen yerleşik
yabancı alışık olunan turist ya da müşteri olarak
“yabancı” imgesine ters düşmektedir. Bu
nedenle tepkiyle karşılanmaktadır. Ayrıca emekli
göçü yerel ekonominin dinamiklerini beslediği
için Güneydoğu ve çevre coğrafyalardan iç göçü
de tetiklemektedir.
Genel bir kategori olarak yabancı Batılı, efendi
(alt sınıftan gelse de) güçlü, zengin kimse olarak
tasavvur edilmektedir. Bu yönüyle yabancı
modernite ve medeniyet temsilcisidir. Bir bakıma
belki de Türk kültürünü Batı kültürü ile kurduğu
aşk-nefret ilişkisi ve “savunmacı modernleşme”
süreci yüzünden emekli göçü örneğinde
entegrasyon
klasik
göç
terminolojisinin
tersine bir anlam kazanmıştır. Yani Alanyalıların
yerleşik yabancılara entegre olmasından söz
edilebilmektedir. Bu durum da zaman içinde
rahatsızlık yaratacak konulardan birine dönüşme
potansiyeline sahiptir.
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halkın, yöre sakinlerinin, yerel belediyelerin ve
yerleşik yabancıların sesine kulak verilmezse,
yukarıdan dayatılacak kural ve kısıtlamalar uzun
vadede anlamlı olmayacaktır.
Alanya’daki yerel basından daha güncel ve
düşündürücü bir yorum ile bitirelim:
“Bir de sayıları azalan yerleşik Almanlarımız
var; başbakanın her fırsatta ortak yaşam projesi
için örnek verdiği; belediye başkanının “yeni
Alanyalılar” diye nitelediği… Basına yansıtılışıyla
Almanlarla
Alanyalılar
etkileşim
içinde
zannediliyor. Nasıl Thilo Sarrazin Almanya’daki
Türkleri sisteme entegre olmamakla suçladıysa,
Şansölye Merkel “Ülkede birbirinden kopuk
paralel topluluklar istemiyoruz” dediyse,
Alanya’daki Almanlarımız da aynen böyle
yaşıyorlar… Alanyalıya fazlaca dokunmadan;
kendi cemaatleri içinde… Alman’ın evini satıp
gidişinin bir nedeni Alanya’daki vahşi değişim…
Muz bahçeleri içindeki, ilerde asla önüne inşaat
izni verilmez diye aldığı evinin önüne tatil dönüşü
dikilen apartman, düş kırıklığı olmalı… Gittikçe
pahalılaşan yaşamı Türk insanı fark etmese de(!)
Alman gayet iyi algılıyor. Yıllar önce Mark ile satın
aldığı mülkünün kazandığı değeri çocuklarına
aktarma kaygısı da geri dönüşünde rol oynuyor.
En büyük etkenlerden birisinin, gittikçe yaşlanan
Alman’ın, yaşamının son yıllarını daha güvenlikli
bir sağlık sistemi sunan kendi ülkesinde
geçirmek olduğu söyleniyor… Sonuçta, sayısal
olarak kaybetmediğimiz söylense de, nitelik
olarak kaybedilen Almanın yeri doldurulacak gibi
görünmüyor.”(Açıkalın, 2010)

Biz bu mikro araştırmada ulusal düzlemde
siyasallaşan emekli göçü fenomenine yerel
perspektiften yaklaşıp, yapılan mülakatlar sonucu
ortaya yabancı algısı ve imgelerinden parçalar
sunmaya çalıştık. Yabancı algısının bakıldığı yere
göre değişen dinamik ve çok boyutlu bir algı
olduğunu gördük. Konunun siyaset bilimcilerine
ve göç sosyologlarına ilham verecek tarafları
olduğu ve daha derinlikli analizlere ihtiyaç
olduğu ortadadır, tartışmaya açıktır. Kısaca şu
öneriyle bitirelim: Emekli göçünün Türkiye’deki
yansımalarına çok boyutlu bakabilen, turizmin Notlar
şekil değiştirmesi, tarım arazilerinin statüsünün
1. “Cartographic Anxiety” terimi ilk defa
değişmesi, küreselleşen inşaat-emlak sektörünün
Sankaran Krishna tarafından Hint ulusçuluğu
basıncı altında kalan hukuksuzluk ve usulsüz inşaat
bağlamında kullanılmıştır. Bkz. Sankaran Krishna
gibi konuları denetleyen idari düzenlemelerin bir
“Cartographic Anxiety”, Political Geography:
an önce gerçekleşmesi elzem görünmektedir. Bu
A Reader, ed. J. Agnew, Londra: Arnold, 1997,
düzenlemeler yapılırken mikro ve makro ölçekte
s.81- 92.
rasyonel gelişim planı ve vizyonu geliştirilmezse,
bu planlar yapılırken yerel ölçekteki atmosferin, 2. Bu tartışmanın sürdüğü dönemde Alanya
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Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO)'nun 2008
verilerine göre 17,850 yabancı uyruklu şahıs mülk
sahibidir. Alanya, Türkiye’deki yabancıların mülk
ediniminde %24.4 oran sahibidir. Ayrıca Bkz.
Fatih Yılmaz, &Ahmet Yeşil, Property prices fall
with cancellation of law on property sales to
foreigner, Today’s Zaman, 01 May 2008.
3. http://www.internethaber.com/turkiyeninisgal-haritasi-31313h.htm,
eklenme
tarihi
10.07.2006, güncellenme tarihi 25.19.2015, erişim
tarihi 28.07. 2018
4. Yabancıların taşınmaz edinimi ile ilgili detaylı
bilgi için Bkz. Bayındırlık ve İskan bakanlı tapu ve
Kadastro Müdürlüğü Yabancı İşleri dairesi
Başkanlığı tarafından yayınlanan Genelgeler
www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/
GENELGELER/867.doc
5. 2006 yılı Temmuz ayında Maliye Bakanı
Unakıtan, İspanya modelinin Türkiye'de de
uygulamaya
konulması
konusunda
bürokratlardan bir çalışma yapmalarını istemişti.
Bu arada Unakıtan, yürürlüğünün durdurulması
ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne
götürülen yabancılara mülk satışını yeniden
düzenleyen 5444 sayılı Tapu Kanunu'nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için
mahkemede
savunma
yapmıştı.
(http://
www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4882620.asp?
m=1)
6. 2008 yılında Maliye bakanı Unakıtan’ın konu ile
ilgili basın demeci için Bkz. 9 Mayıs 2008 tarihli
haber:
http://www.haber7.com/guncel/
haber/318095-unakitan-yabanciya-satisi-savundu
erişim tarihi 27.07.2018

7. Örneğin bu teorilere göre “Yunanlılar
Trakya’yı, İsrailliler GAP bölgesini satın
almışlardır.” Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki
sulak arazilerin çoğunluğunun yabancıların eline
geçtiği iddia edilmektedir. İsraillilerin kimliklerini
gizleyerek Güneydoğu Anadolu'da toprak aldığı
öne sürülmektedir. Hatta daha ileri gidilerek
“GAP, ikinci bir Filistin olabilir” denmektedir.
2008 yılında savunulan bu yaklaşıma göre
eskiden beri tartışma konusu olan Hatay’ı ise
“Suriyeliler satın almaktadır”. Oysa Suriye
tebaası üzerinde gözüken tapu kayıtları, 1939'da
Hatay'ın anavatana katılmasından önceki
kayıtlardır
ve
“Milli
Emlak”
tarafından
dondurulmuştur. Türk vatandaşlarına ait olup da
Suriye tarafında kalmış taşınmazların durumu da
aynıdır.
8. Yukarıda yer alan veriler 2008 yılında HaziranAğustos ayında Alanya’nın merkezinde ve
beldelerinde yapılan alan araştırmasında elde
edilen veriler ve yapılan derinlemesine
görüşmelerden elde edilen verilerdir. O
dönemin konjonktürünü yansıtır. Çalışmanın
günümüzde yeniden güncellenmesi ve tepkilerin
ne kadar süreklilik gösterdiğinin yeniden
ölçülmesi gerekir.
9. Alanya Ticaret Odası Temsilcileri ile yapılan
görüşme (08.04.2007)
10. Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi
ile görüşme (03.07.2007)
11.

Alanya esnafı ile görüşme (05.07.2007)

12. Alanyalı bir ev hanımı ile görüşme
(10.07.2007)
13. Alanya Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi
ile görüşme (03.07.2007)
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Özet
Yaş ve toplumsal cinsiyetin oluşumu sürekli olup, zaman, mekan ve en önemlisi dahil olunan kültüre göre değişiklik
gösterebilmektedir. Yaş; tıpkı toplumsal cinsiyet kavramı gibi, toplum içerisinde bireylerin bir gruba dahil olup olmayacağını
ve dahil olduğu grup içerisinde hem uyması gereken kuralları hem de deneyimlerini belirleyen bir unsurdur. Nasıl ki, toplumsal
cinsiyet, yaşamın her aşamasında ve her koşulda yeniden üretiliyorsa, yaş da yalnız bireyler tarafından değil, bireyin etrafını
saran toplum tarafından her adımda yeniden inşa edilmektedir. Üstelik, hem toplumsal cinsiyetin hem de yaşın bu yeniden inşa
süreçleri, birbirlerinden bağımsız değildir. Bireylerin deneyimleri ve fikirleri, söz konusu iki kategorinin etkileşimi neticesinde
şekillenmektedir. Bu çalışmada; her iki kavramın benzerlikleri, etkileşimi ve birbirlerinin yeniden üretimindeki rollerini, yaşamın
erken dönemlerinden itibaren deneyimlenen süreçler olarak incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal
cinsiyeti oluşturma ve yaşı oluşturma kavramlarından söz edilmiş ve ikisi arasındaki etkileşim çeşitli çalışmalarla örneklendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Toplumsal Cinsiyet •Yaş • Kesişimsellik

The Intersectionality of Age and Gender:
Doing Gender and Doing Age
Abstract
The gender and age formation processes are constant and may differ according to the time, the place and most importantly
the culture which has been involved in. The concept of age, similar to the concept of gender, is an element which determines
whether the individuals may get involved in a group of the society and also determines both the rules to obey and the
experiences in the involved group. Just as gender is reconstructed in every phase of the life and in all conditions, age is also
reconstructed in every phase not only by the individuals, but also by the society that surrounds the individual. Moreover, this
reconstructing processes of both gender and age are not independent of each other. The experiences and thoughts of the
individuals are formed as a result of interaction of two stated categories. In this paper, the similarities, interactions of both
concepts and their roles on reconstruction of each other are aimed to be reviewed not only as the experiences of older adults,
but also as the procedures experienced through the life course. In accordance with this purpose, the concepts of doing
gender and doing age are discussed and the interactions between them were exemplified with various studies in the field.
Keywords:
Gender •Age • Intersectionality
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“…Paketlerinizi bir erkek taşırsa, sebebi sizin ve ilk kez Türkçe’ye çevirisi “Moskova’da Yanlış
bir kadın olmanızdır; bir kadın taşırsa, o kadın Anlama” olarak uyarlanan “Malentendu à
sizden genç demektir ve siz de kendinizi yaşlı Moscou” isimli romanından alıntıdır. İfadeyi
hissedersiniz.”
biraz incelediğimizde, bir bireyin hem toplumsal
Simone de Beauvoir cinsiyetin oluşumunu hem de ileride söz edileceği
Moskova’da Yanlış Anlama gibi yaşın oluşumunu “çantayı kimin taşıdığına
göre” deneyimlediğini gösteren bir örnek olarak
(Çeviren: Aysel Bora)
karşımıza çıkmaktadır. Ancak, tıpkı romandaki
karakterin ifade ettiği gibi, eşitsizliklerin başka
ne tür eşitsizlikleri doğurduğunu incelemenin
Giriş
yanında, buna yönelik algıların nasıl meydana
geldiği de, üzerinde durulması gereken önemli
Sosyal Gerontoloji çalışmalarında sunulan bir noktadır. Bu görüşten yola çıkarak, bu
double jeopardy tezi, kadınlar için yaşlanmanın çalışmada; toplumsal cinsiyet ve yaş arasındaki
bir
problem
olduğu
yönünde
işarette kesişimselliğin, sosyal olarak nasıl ortaya çıktığı,
bulunan bir yaklaşımdır ve günümüze örneklerle ve konuya ilişkin yapılan çalışmalar
değin, toplumsal cinsiyet ve belirli bir yaş üzerinden yalnız yaşlı bireyler ya da eşitsizlikler
grubuna dahil olmanın getirdiği eşitsizlikleri bağlamında değil, yaşam boyu süren etkileşimsel
vurgulamak üzere kullanılmıştır.
Dahası bu bir süreç olarak nasıl açıklandığını ifade etmek
yaklaşım, yaş ve toplumsal cinsiyet grubu ve bu sayede, yaş ve cinsiyet arası etkileşimin
üyeliğinden kaynaklanan ikincilleştirmelerin, inceleneceği sonraki çalışmalara kuramsal bir
nasıl birbiri üzerinden yeniden üretildiklerini de rehber sunmak amaçlanmıştır. Ancak, yaş ve
açıklamaktadır (Krekula, 2007, s.161). Türkiye’de toplumsal cinsiyetin kesişimsel ilişkisinden söz
de yakın bir tarihte, Arun (2015a), yaş, toplumsal etmeden önce, konu ile ilişkili bazı kavramların
cinsiyet ya da gelir durumunun sağlık veya açıklanması gerekmektedir. Bu sebeple, öncelikle
engellilik durumlarını değerlendirirken izole toplumsal cinsiyeti oluşturma ve yaşı oluşturma
edilmesinin yetersiz kalacağını, bu sebeple, kavramları ayrı ayrı ele alınacaktır.
söz konusu kavramlar arasındaki kesişimselliğe
dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiştir (akt: Toplumsal Cinsiyeti Oluşturma
Arun ve Elmas, 2016, s. 358). Dolayısı ile, farklı
sosyal kategorilere dahil olmanın, bireyler Feminizmin eleştirilerini 1960’lar ve 1970’lerde
üzerinde oluşturduğu etki yadsınamaz bir durum sınırlı yasal oy kullanma hakkının ötesine
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, söz konusu taşıması ile toplumsal cinsiyet ve kültür üzerine
kesişimselliğin uygun şekilde incelenmesi düşünmenin miktarında artış meydana gelmiştir
kadar, kesişimselliklerin,
hangi durum ve ve bu dönem İkinci Dalga Feminizm’in ortaya çıkış
süreçlerin sonucu olarak ortaya çıktığının dönemi olarak da kabul edilmektedir (Smith ve
incelenmesi de önemli hale gelmektedir. Riley, 2016, s. 366). Simone de Beauvoir’ın İkinci
Cinsiyet ve yaş kavramlarının etkileşimini ve Cins (Second Sex) isimli çalışması, İkinci Feminist
modern toplumlarda özellikle kadınların nasıl Dalga’nın da başlangıcı olarak görülmektedir.
yaşlılığa ilişkin negatif imge ve stereotipleri Bu dönemde, kadının toplumdaki konumu ve
içselleştirdiklerini vurgulayan ilk kişi olarak kadının ikincilliğinin nedenleri sorgulanmış, bu
karşımıza çıkan Simone de Beauvoir (Silver, bağlamda ise, toplumsal cinsiyet, cinsellik ve
2003, s. 384), alandaki katkılarının yanı sıra çeşitli iktidar ilişkileri ataerkillik açısından incelenmeye
edebi çalışmalara da imza atmıştır. Yukarıdaki başlanmıştır (Baştürk Akca ve Tönel, 2011, s. 16).
ifadeler, söz konusu edebi çalışmalardan olan Böylece, toplumsal cinsiyet kavramı yaygın olarak
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1970’lerin başında kullanılır hale gelmiştir. Kavram;
cinsiyetin biyolojik özelliklerden bağımsız şekilde
kadın ve erkeğin toplumsal olarak algılanışı ve
kültürel açıdan kadın ve erkek olma süreçlerini
işaret etmektedir (Demez, 2005, s. 29). Cinsiyet ve
toplumsal cinsiyet ayrımını vurgulamaktaki amaç,
biyolojik farklılıkların mevcut fiziksel ya da mental
etkilerinin, ataerkil güç sistemini sürdürmek ve
kadınlar arasında doğal olarak ev işlerine yatkın
olduklarına dair bilinç oluşturmak için abartılmış
olan görüşler eleştirmektir (Pilcher ve Whelehan,
2004, s. 56). Bu noktada, bir diğer önemli kavram,
“cinsiyetleştirilmiş ” kavramıdır. Cinsiyetleştirilmiş
kavramı, özelliği maskülen veya feminen olan, ya
da toplumsal cinsiyet yoluyla farklı yönleri temsil
eden durumlar için kullanılmaktadır. Söz gelimi,
pembe ve mavi cinsiyetleştirilmiş renkler olarak
karşımıza çıkmaktadır, zira genel algı, pembenin
feminen; mavinin ise maskülen bir renk olduğuna
yöneliktir. Bunun yanında, ücretli çalışma türleri
(yarı zamanlı ya da tam zamanlı), meslek türleri
(bakımın kadınsı bir meslek olarak atfedilmesi
gibi) yine cinsiyetleştirilmeye örnektir (Crompton,
1996).
Toplumsal cinsiyeti oluşturma kavramı ise, West
ve Zimmerman (1987) tarafından, Garfinkel
(1967), Goffman (1976, 1977, 1979) ve McKenna
(1978)’ye
ait
çalışmalara
dayandırılarak
açıklanmıştır. Buna göre; çalışma temel olarak
cinsiyet, cinsiyet kategorisi ve sunumu olmak
üzere üç temel kavramı içermektedir ve bireylerin
dahil oldukları toplum içerisinde kadınlık ya
da erkekliğe ilişkin temel doğaları algıladığını,
bu doğalarla belirli bir durum ya da içerik
dahilinde her iki toplumsal cinsiyetin ortaya
çıkışına yönelik ortak görüş elde etmelerinin
kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktadır (West ve
Zimmermann, 1987). West ve Zimmermann’ın
yararlandığı etnometodolojik yaklaşıma göre,
toplumsal cinsiyet önceden var olan değil,
etkileşim yolu ile oluşturulan bir durumdur ve bir
edinimdir. Bu bağlamda, bireyler öğrendikleri
toplumsal cinsiyet aktivitelerini açığa çıkarmak

üzere uygularlar ve hem başkaları tarafından
değerlendirilirken, hem de kendilerini örtük bir
değerlendirmeye tabi tutarlar (Kelan, 2010, s.
179). Bu durum ise, toplum içerisinde cinsiyet
sunumunu uygularken her bireyin dikkate
alındığını ve eğer normlar dahilinde yapılan
hesaplamaların dışına çıkarlarsa, toplumsal
olarak bir çatışma içerisinde bulunacaklarını
ve bu uyumsuzluğun cezasız kalmayacağını
göstermektedir (West ve Zimmerman, 1987). Dahil
olduğumuz toplum içerisinde, hem bireysel hem
de yaşadığımız toplumun yapısı ile ilgili olarak,
her birimizin cinsiyetimize (sex) uygun bir cinsiyet
sunumu gerçekleştirdiğimizi, dahası, söz konusu
sunum ile, davranışlarımızın da uyumlu olması
gerekliliğini ileri sürmektedir. Bu bakımdan, West
ve Zimmerman’ın örneklendirdiği gibi, cinsiyet,
sosyal çevre tarafından kişinin genitaline bakılarak
tespit edilemese de, giyim tarzı ile bunu sunduğu
varsayılmaktadır ve davranışlarındaki feminenlikmaskülenlik oranı ile, cinsiyet sunumuna uyumlu
olması gerekmektedir.
Toplumsal cinsiyetin oluşumu ve sunumuna
yönelik bu süreçler, yaş ile benzerlikler
göstermektedir. Yaş da yine toplumsal cinsiyet
gibi, toplumsal olarak düzenleyici bir ilkeye
hizmet eder ve bu sayede farklı yaş grupları
arasında kimlik ve güce dayalı farklılıkları
belirleyerek organize olmayı sağlar. Bu konuda
da yine ilk görüşlerini sunanlardan birisi olarak
Simone de Beauvoir (1970) karşımıza çıkmaktadır.
Kadının ikincilliğini vurgularken, kendi yaşlanma
sürecini deneyimleyen ve annesine verdiği uzun
dönemli bakım ile yaşlılığı gözlemleme fırsatı
bulan de Beauvoir, İkinci Cins’ten sonra en önemli
yapıtlarından biri olarak adlandırılan (Deutscher,
2008; Tidd, 2004) “Yaşlılık” isimli çalışmasını
sunmuştur. Ona göre evrensel bir yaşlı tanımının
yapılması imkansızdır, çünkü toplum, bireyleri
ayrıcalıklılar ve dezavantajlılar olarak ikiye
bölmektedir. Farklı ekonomik, sosyal ve kültürel
imkanların bulunduğu bu ortamda, avantaj ve
dezavantaj ayrımı, yaşlılığın eşsiz ve tek tip bir
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boyut olmasını engelleyecektir. Dolayısıyla,
yaşlılığın anlamını bulmak için, mevcut toplumsal
grubun dahil olduğu kültürel yapı içerisinde
yaşlılara nasıl davrandığını ve grup üyelerinin
bireysel olarak kendilerini nasıl tanımladıklarını
incelemek gerekmektedir. Bu noktada, yaşlılığı
incelerken zaman ve mekan unsurunun
değerlendirilmesi gerekmektedir (de Beauvoir,
1970). Bireyler, tıpkı toplumsal cinsiyet gibi, yaş
ile ilişkili örtük ya da açık bilgileri, yaşamlarının
daha ilk yıllarından itibaren edinmeye başlarlar
ve bu bilgileri yaşam seyri boyunca taşımaya,
kullanmaya ve yeniden üretmeye devam
ederler (Calasanti vd., 2006, s. 20). Dolayısı ile
yaş ilişkilerine odaklanmak, bireylerin yaşam
içerisinde konum ve deneyimlerinin yaşa bağlı güç
ilişkileri içerisinde yer aldığını, dahası toplumun
yaşa uygun davranış ve görevleri sınırlandırma
sürecini anlamamıza yardımcı olacaktır (Calasanti
vd., 2006, s. 18).
Yaşı Oluşturma
Yaşı oluşturma kavramı, toplumsal cinsiyeti
oluşturma kavramına benzetilerek geliştirilmiş
bir kavramdır. Kesişimsellik perspektifinden
bakıldığında, yaş ve toplumsal cinsiyetin
yalnız benzerlikleri değil, ikisinin de gündelik
yaşam pratiklerinde eş zamanlı yapılandırıldığı
ve karmaşık şekilde etkileşime geçtiği
görülmektedir (Richter, 2018). Bu kavramı,
ilk olarak kullanan Cheryl Laz (1998), West
ve Zimmerman’ın (1987) toplumsal cinsiyeti
oluşturmaya yönelik kavramsallaştırmasının,
yaş için de uygulanabileceğini ve pek çok ortak
noktaları bulunduğunu vurgulamıştır. Ona göre,
yaş da tıpkı toplumsal cinsiyet gibi bir edinimdir.
Dolayısı ile, yaşın oluşumu, tamamlanan değil,
sürekli ve bireylerin rolleri, benliği ve kimliğini
oluşturup devam ettirdiği bir süreçtir. Bu süreçte,
bireyler kendi varlıklarına ilişkin oluşumları
gerçekleştirirken, bir yandan evrensel anlayışa da
sürekli olarak katkı sunmaktadır.
West ve Zimmerman (1987), her ne kadar
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çalışmalarında yaşı oluşturma kavramından
doğrudan söz etmese de, anasınıfı öğrencileri
üzerinden bunu örneklendirmiştir. Söz konusu
örnek, Cahill’in (1986a) gerçekleştirdiği çalışmaya
dayanmaktadır. Buna göre çalışma, edinilen
toplumsal cinsiyet rollerine uygun davranıp
davranmama konusunda, çocukların yaşa yönelik
grup içi ve bireysel olarak bir takım sınırlamalara
tabi tutulduğunu göstermektedir. Eğer bir kız
çocuğu, dahil olduğu cinsiyet kategorisine göre
bir cinsiyet sunumunda bulunmaz ise, çevresi
tarafından “hala bebek olmak” ile suçlanmaktadır.
Dolayısı ile, yaşına uygun davranmak toplumsal
cinsiyeti; toplumsal cinsiyete göre davranmak ise
benzer şekilde yaşı oluşturan süreçlerdir. Ve bu
durum, daha sosyalizasyon sürecinin başında yer
almaktadır. Daha sonraları, toplumsal cinsiyet
ve yaşlanma alanında çalışan pek çok kişi, bu
konuya ilişkin yaklaşımlarda ve çalışmalarda
bulunmuştur. Bunlardan birisi, Moore (2001)
tarafından sözü edilen cinsiyetleştirilmiş yaş
(gendered age) ifadesidir. Cahill’in çalışmasına
benzer şekilde çocuklar üzerinde inceleme
yapan Moore (2001), bir yaz kampı içerisinde
farklı yaş ve toplumsal cinsiyet gruplarına dahil
çocukların etkileşimlerini gözlemlemiştir. Çalışma
sürecinde, çocuklar arasında yaş ve toplumsal
cinsiyete bağlı örtük bir sınıflandırma olduğunu
ve kendi aralarında yaptıkları bu dağılıma göre
her grubun farklı seviyelerde statü, otorite ve
kontrol hakkı olduğunu ifade etmiştir. Dolayısı
ile onun çalışmasında da vurguladığı gibi, yaş
olgusu kronolojik değil, sosyal kriterlere bağlı
olarak oluşturulmaktadır ve diğer kategorilerden
bağımsız değildir (Moore, 2001, s. 853). Daha
sonra, Krekula (2007) çalışmasında, yaşı kodlama
(age coding) ifadesinden söz etmiştir. Yaş ve
toplumsal cinsiyetin etkileşiminin tamamıyla çifte
risk (double jeopardy) tezi ile açıklanamayacağını
ileri sürmektedir. Zira, söz konusu tezin, cinsiyet
ayrımcılığı ve yaş ayrımcılığının birleşiminin
kadınlar için erkeklere göre yaşlılığı daha sorunlu
hale getirdiğini ileri sürmesine rağmen, toplumsal
ve kültürel dinamikler dahilinde, yalnız bu yönde
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çalışmanın yetersiz olacağını savunmuştur. Çünkü,
ayrımcılık ve eşitsizliğin ötesinde, toplumsal
cinsiyet ve yaşın oluşumu, nitel çalışmalar
ile değerlendirilmesi gereken deneyimleri
ortaya çıkarmaktadır. Argümanını ilerletmek
için, Sontag’ın (1978), erkeklere kazanımlarına
göre, kadınlara ise görünüşlerine göre değer
atfedildiği görüşünden yararlanmıştır. Böylece,
kadınlar ileri yaş ile birlikte toplumun kabul ettiği
çekicilik özelliklerinden mahrum kalmanın krizi
ve utancı ile karşı karşıya kalıyorsa, erkekler de,
onlara atfedilen “eril özellikler”in, kaybı, zayıflık,
bağımlılık ve pasiflik gibi yeni durumların ortaya
çıkışının kaygısını yaşamaktadır. Bu durum ise,
farklı yaşlanma deneyimlerini yine cinsiyete bağlı
olarak elde etme ile açıklanmaktadır (Krekula,
2007, 2009).
Laz (1998), birileri, bizlere yaşımıza göre
davranmamız gerektiğini söylediğinde, yaş ile
kastedilen şeyin doğumdan itibaren geçen yıllar
olduğunu bildiğimizi, bizden bu konuda neler
yapmamız beklendiğini ve sıklıkla yanlış (yaşına
uygun olmayan şekilde) davranmış olmanın
getirisini hesaba katacağımızdan söz etmektedir.
Bu durum, tıpkı, West ve Zimmerman’ın
toplumsal cinsiyeti oluştururken, toplumun
beklentisinin dışına çıktığımızda ödeyeceğimiz
bedeller ile benzerlik göstermektedir. Bireylerin,
yaşlandıklarında belirli bir düzen dahilinde
rol değişimi yaşadığını varsayarız ve eğer söz
konusu düzende bir sapma meydana gelirse ya
da zamanlama ile ilgili bir hata gerçekleşirse, bu
sapmayı işaretleme eğilimi gösteririz (Laz, 1998,
s. 85-86).
Dolayısı ile, tıpkı toplumsal cinsiyeti oluşturma
kavramının, dahil olunan cinsiyet kategorisine
uygunluğunun dikkate alınırlığı gibi, yaşı
oluşturma süreci de, dahil olunan yaş kategorisine
uyumlu olup olmamanın denetlenmesini
ifade etmektedir (Utrata, 2011, s. 619). Ancak
Krekula, yaşı oluşturmanın stereotiplemeden
farklılaştığını ifade etmektedir. Stereotipler,
bir grubun üyelerine ilişkin davranış, özellik ve

niteliklere yönelik düşünce ve inançları içermekle
birlikte, yaşı oluşturma bir durum ve eylemi ifade
etmektedir. Yaşı oluşturma, bireyler kimliklerini
oluştururken, herhangi bir eylemin farklı yaş
gruplarına göre uygunluğunu denetlemeyi
içermektedir ve bu sebeple, bireyler içerisinde
bulundukları sosyal süreçlerin temeline bu
denetlemeyi koymaktadır. Bu sebeple Krekula,
(2009, s. 8-10) bunu bir pratik, “oluşturulan”
bir şey olarak kabul etmektedir. Dahası, elbette
stereotiplerin oluşumu bu süreçten bağımsız
değildir ve bunu yaşlı bakıcıları örneği ile
açıklamaktadır: Bebeksi konuşma ya da üstten
konuşma davranışını edinen ve uygulayan
bakıcılar, yaşam seyirleri boyunca düşük mental
kapasiteyi, yaşlılık ile birlikte kodlamakta ve
dolayısı ile bakım sürecinde yeniden üretmektedir
(s.13). Bu durum ise, yaş ayrımcılığının bir belirtisi
olarak karşımıza çıkan örneklerdendir (Nelson,
2005; akt: Arun ve Pamuk, 2014, s. 21). Bu noktada,
yaşın oluşturulma süreci, yalnızca toplumsal
cinsiyet değil, engellilik gibi diğer kategoriler ile
birlikte meydana gelebilmektedir ve sonrasında
çeşitli önyargı, stereotip ve ayrımcılıkların açığa
çıkmasına neden olmaktadır.
Bazı Örnekler
İçinde bulunduğumuz toplumsal yapılar, yalnız
toplumsal cinsiyet değil, yaş ile ilgili de bir
takım normlara uyumluluğu gerekli kılmaktadır.
Bu durum, gündelik yaşama, ifadelere, çalışma
yaşamına ve özel yaşama bir şekilde yansımaktadır
ve yalnızca günümüze özgü değildir. Tarihsel
açıdan bakıldığında, özellikle toplumsal cinsiyet
ve yaşın kesişimselliğinin, negatif anlamlarla
kullanıldığı örneklerden birisi, İkinci Dünya Savaşı
süresince Nazi toplumunun, Yahudi kadınlara
yönelik yaptığı propaganda afişleridir. Yapılan
incelemeler, bu gruptaki kadınların yaşlı ve çirkin;
ya da genç ve fazla erotik şekilde tasvir edildiğini
göstermektedir (Wehby, 2012, s. 3). Söz konusu
propagandalar, belirli bir toplumsal gruba yönelik
olumsuz imaj oluşturmanın yanında, aslında
yaşa yönelik de bir algı meydana getirmektedir.
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Zira, “yaşlılık ve çirkinlik” ya da “genç ve fazla örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.
erotik” kavramlarının bir araya gelmesine neden
olmuştur.
Bir yüksek lisans tezi kapsamında, evlenmek için
ideal yaşın ne olduğuna ilişkin katılımcılara soru
yöneltilmiştir. Buna göre, kadınların evlenme
yaşına yönelik en sık ifade edilen yaş grubunun,
%64,8 lik bir oranla 18-25 yaş aralığı olduğu, 36
yaş ve üzeri olarak ifade eden kişi oranının ise
%0,9 ile sınırlı kaldığı görülmüştür. Aynı çalışma
içerisinde, erkeklerin ideal evlilik yaşına yönelik
yanıtlar ise, erkeğin yaşının daha büyük olması/
olabileceği yönünde bir algıyı göstermektedir:
Buna göre, %48,1’lik bir oranla çoğunluğun 25Tablo 1: TDK’da Gösterilen Kadın ve Yaşına 30 yaş arasında evlenilmesi gerektiği, bu oranı
Yönelik Deyimler
ise, 36 yaş ve üzerinin takip ettiği görülmüştür
(Karaboğa, 2008, s. 12). Erkeklerin evlilik yaşına
ilişkin daha yüksek bir yaş sınırı belirtmesi yukarıda
Deyim
Anlamı
örneklendirilen deyimlerdeki gibi, belirli bir yaşı
Evde Kalmak
Kızın evlenme çağı geçmiş olmak
geçmiş ve evlenmemiş kadının artık yaşlandığını
Kocakarılığı Tutmak
Geçimsiz, inatçı, şirret yaşlı bir kadın gibi davranmak
Tohuma Kaçmak
1)Üreme veya üretme gücü kalmamak. 2)Yaşlanmak, evlenve dolayısı ile kabul edilen “kadınlık” normlarını
me çağı geçip kartlaşmak
taşımadığı anlayışının yeniden üretilmiş hali
Jigola Tutmak
Yaşlı, zengin bir kadın, genç bir erkekle ilişki kurmak
Kaynak: TDK, 2018.
olarak yorumlanabilir.
Laz (1998, s. 104), yaşın oluşumuna kaynaklık eden
unsurlardan birisinin, dil olduğunu ifade etmiştir.
Türkiye’deki duruma bakıldığında, kadına
yönelik yaş kodlamasının ortaya çıktığı yerlerden
birisi gündelik deyimlerdir. Söz konusu deyimler,
kadının evlilik yaşına yönelik bir yaş ayrımcılığını
da gözler önüne sermektedir (Altun, 2009, s.14).
Türk Dil Kurumu’nun web sitesinde yayınladığı
yaş ve toplumsal cinsiyetin kesişimselliğini
gösteren deyimlerden bazıları şu şekildedir:

Söz konusu deyimlere ve anlamlarına bakıldığında,
bir kadının evlenmesine yönelik bir yaş sınırı
olduğu, evlenme yaşının geçmesinin olumsuz
bir durum olarak algılandığı görülebilmektedir.
Dahası, yaşlı bir kadın olmak, negatif özellikler
ile betimlenirken, yaşlı bir kadının kendisinden
genç bir erkekle birlikte olması da yine olumsuz
bir şekilde ifade edilmektedir. Dolayısı ile, yaş
probleminin, kadınlar açısından pek çok kuruluş
tarafından belirlenen resmi sınır 65’e ulaşmadan
da, ortaya çıkabildiği, üstelik, toplumsal cinsiyet
oluşturulurken (evlenme yaşının gerektirdiği
normlara uyarak evlenmek), aynı zamanda yaşı
da oluşturduğu (geçimsiz yaşlı bir kadın gibi
davranmak) ve bu sürecin aslında karşılıklı ortaya
çıktığı görülebilmektedir. Aynı zamanda, söz
konusu deyimler, Laz’ın (1998) ifade ettiği gibi,
bireylerin rol değişiminde zamansal düzene
uymaması durumunda meydana gelen sapmayı,
toplumsal olarak işaretleme eğiliminin de bir

Yaş ve toplumsal cinsiyetin oluşum süreçlerinin
kesişim noktalarından bir diğerinin, beden
kavramı olduğu görülmektedir. Ciltteki kırışıklıklar
gibi bedensel özellikler, kişinin kendi içerisinde
ve kişilerarası etkileşiminde, yaşına ilişkin belirli
bir konumda hissetmesine hizmet etmektedir.
Ancak, bunların söz konusu konumlandırmaya
katkı sağlaması için, kültüre bağlı olarak
yorumlanmış olması da gereklidir (Laz, 1998, s.
104). Bireylerin yaşlanma sürecinde bedenleriyle
ilgili elde ettiği deneyimler, nasıl göründükleri ve
davrandıklarına bağlı olarak şekillenmektedir ve
bu deneyimler, toplumsal cinsiyetten bağımsız
değildir. Dolayısı ile, yaş ile uyumlu görünüm ve
davranışın sonuçları, toplumsal cinsiyete göre
değişebilmektedir (Calasanti, 2005, s. 10). Twigg
(2004), kadınların çekiciliği konusunda, belirleyici
unsurun erkekler olmasının beraberinde, yaş
unsurunun araya girmesi ile bir de genç bakışı
unsurunun dahil olduğundan söz etmektedir
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(Calasanti vd.,2006, s. 21). Dolayısı ile tek bir
bakış açısı (erkek bakışı) ile değerlendirilen
kadın, ilerleyen yaş ile birlikte artık iki tür
bakış açısı (erkekler ve gençler) tarafından
değerlendirilmekte ve bu değerlendirmeler,
tekrar ve tekrar toplum içerisinde yeniden
üretilmektedir.
Demez’in (2012), yaşlılık algısının medyada
temsiline yönelik gerçekleştirdiği çalışmada,
toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilen
metinlerin ağırlıklı olarak yaşlılığın; kadın olmak,
kadının bedeni ve görünümündeki olumsuzluk
ile ilgili olarak sunulduğu, dahası yine kadınların
yaşın ilerlemesi ile birlikte bedenlerinden
memnun olmadıkları ya da olmamaları
gerektiğine yönelik görüşlerin gündemde
tutulduğu görülmüştür. Aynı çalışmada, estetik
yaptırmış bir ünlünün, medya tarafından
eleştirilmesi,
(s.111-112)
oluşturulan
yaş
kodlamasının dışına çıkmanın ve “yaşlı bir kadın
olarak, estetik gibi bir uygulamaya başvurmaya”
toplumsal olarak verilen tepkiyi örneklendirmesi
olarak yorumlanabilir. Ancak, yaşı oluşturma
süreci ile ilgili önemli noktalardan birisi, sürecin
tek boyutlu bir süreç olmadığıdır. Krekula'nın
(2009) mülakat gerçekleştirdiği kadınlar arasında
bir katılımcı, çevresinin kodlamasına göre “yaşlı
kadın” olarak ifade ederken aslında “o kadar
da yaşlı hissetmediğini” ifade etmiştir. Yine
aynı çalışmada, başka bir kadın, yaşlı olduğu
için, asla cinsel yaşamının olmayacağını beyan
etmiştir.
Hırvatistan’da, yaşlıların yaşlanma
deneyimleri üzerine görüşlerini içeren başka bir
çalışmada, katılımcılardan 75 yaşında bir kadın,
makyaj yapmak ve spor giyinmek istediğini ama
bu tür davranışların gençlere uygun olduğunu
(içselleştirme) ve toplumun kendisini, bu tür
davranışların yaşı için uygun olmaması sebebiyle
yargıladığını ifade etmiştir (Zeman ve Geiger
Zeman, 2015, s. 82). Söz konusu iki örnek,
yaş ve toplumsal cinsiyetin kesişimselliğinin
homojen olmadığını, bu sebeple her ne kadar
ortak toplumsal kural ve tanımlamalar olsa da,

bireysel deneyim ve algının farklılaşabileceğini
açıklamaktadır.
Son yıllarda, yaş ve toplumsal cinsiyetin ilişkisi
üzerine incelemeler, erkeklik çalışmalarının
ilerlemesi ile yaşlılık ve erkeklik olgusu üzerinde
de durmaya başlamıştır. Smith ve diğerleri
(2007) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada,
60 yaş üzeri erkeklerin, başarılı yaşlanmayı
bağımsızlıkla,
bağımsızlığı
ise
erkekliği
korumakla ilişkilendirdikleri görülmüştür. Bu
gerekçe ile yaşlılıkla birlikte meydana gelen
fiziksel ya da sosyal kayıplar (görme bozukluğu
nedeni ile araç kullanamaz hale gelmek gibi),
bağımsızlıklarına bir tehdittir ve erkekliklerini
olumsuz etkilenmektedir. Dahası, yardıma
ihtiyaçları olduğunda, yine cinsiyet kimliklerine
yönelik bir tehdit olarak algıladıklarından,
en kötü aşamaya gelene kadar yardım talep
etmedikleri öğrenilmiştir. Benzer şekilde bir
başka çalışmada ise, erkeklerin, doktora kadınlar
kadar kolay gidemediklerini, doktordan yardım
istemenin kadınsı olan kırılganlığa işaret ettiğini
ve erkeklik algısı için tehdit oluşturduğunu ifade
ettikleri görülmüştür (Thompson Jr. ve Barnes,
2016). Bu örnekler toplumsal cinsiyet rollerinin,
yaşlılıkla meydana gelen değişim ve kayıplara
uyum sağlama şekilleri üzerindeki etkilerini
değerlendirmek açısından oldukça önemlidir.
Demir (2017) tarafından yakın bir zamanda,
mizah dergilerinde yaş ayrımcılığının yeniden
üretimi üzerine yapılan bir çalışma, her ne kadar
doğrudan yaş ve toplumsal cinsiyetin oluşum
süreçlerine ilişkin bir incelemede bulunmasa
da, Türkiye’de, yaşlılığın kadın ve erkek için
nasıl oluştuğu/oluşturulduğunu karikatürler
üzerinden değerlendirmek için önemli örnekler
sunmaktadır. Söz konusu örneklerden birisi,
yaşlı bir erkek ile genç bir kadının iletişimini
gösteren bir karikatürdür. Yaşlı erkek, bunak ve
iktidarsız olarak temsil edilirken (Demir, 2017, s.
71), yaşlanma sürecinde erkeklerin, toplumsal
cinsiyet kaybı ve cinsiyetsizleştirilmesine örnek
olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı çalışmada
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örneklerden bir diğeri ise, yaşlı bir kadın ile
torununun iletişimini gösteren bir karikatürdür
(s. 68). Bu karikatürde ise, yaşlı kadının yine özel
alan sınırları içerisinde (ev içi) ve müdahaleci
bir profil ile çizildiği görülmektedir. Bu gibi
örnekler, yaşlılığa ilişkin imgelerin yine toplumsal
cinsiyetten bağımsız şekilde oluşturulmadığını
incelemek açısından yararlı olacaktır.

birinden sapmış olmak ise, diğer kategoriye
aitliğin kaybı anlamına gelmektedir. Bu sebeple,
özellikle deneyimler söz konusu olduğunda, yaş
ve toplumsal cinsiyetin birbirinden bağımsız
düşünülmemesi, özellikle nitel çalışmalarda,
bireylerin mevcut durum ve deneyimlere
verdikleri tepkileri anlamlandırabilmek açısından
oldukça önemlidir.

Tüm bu örnekler ile görülmektedir ki, yaşam
seyri boyunca edinilen toplumsal cinsiyet rolleri,
yaşlılığın algılanışı ve deneyimlenişi üzerinde
etkilidir. Kadın ve erkeklerin, dahil oldukları
toplumsal cinsiyet bazında, yaşlılığa ilişkin
öz algıları ve yine çevreye yönelik algıları da
değişmektedir.

Sunulan yaşlı imgelerinin, toplumsal cinsiyete
göre nasıl şekillendiğine dikkat etmek
gerekmektedir. Geleneksel görüşe göre, özel
alan ve duygular ile bağdaştırılmış bir kadının,
kamusal alan ve mantık ile bağdaştırılan bir
erkeğe göre (Demez, 2005, s. 30) yaşlanma
deneyimi ve yaşlanma sürecine yönelik hem
bireysel algısı hem de toplumsal olarak algılanışı
aynı olmayacaktır. Elbette, bazı durumlarda,
yaşlıların bireyselliklerinin yok sayıldığı ayrımcı
tutumlar meydana gelebilmektedir (Butler,
1969; Nelson, 2005). Söz gelimi, tek tip bir
yaşlılık algısı (bunama, çocuklaşma vb.)
aslında yaşamı boyunca bir toplumsal cinsiyet
grubunun üyesi olarak deneyim ve bakış açısı
elde etmiş kişileri cinsiyetsizleştirmek anlamına
gelmektedir. Oysa yukarıda sunulan bazı
örnekler, cinsiyetsizleştirmeye karşı duyulan
kaygının, bireylerde kendilerini ve ihtiyaçlarını
gizlemeye yönelik bir eğilim oluşturduğunu
göstermektedir. Bunların yanında, demans gibi,
nörodejenaratif hastalıklarda dahi, bireylerin
verdikleri tepkilerin, toplumsal cinsiyet kimliği ile
bağdaştırıldığı çalışmalar mevcuttur (Westwood,
2016; Boyle, 2017). Bu noktada bilgi eksikliği ve
yanlış inançlar ile tek tipleştirilmiş demanslı birey,
toplumsal cinsiyetine yönelik çeşitli tepkiler
verebilmekte ve özellikle mahremiyet konusunda
(erkek bakıcının demanslı bir kadını banyo
ettirmesi gibi) bir kriz ortamı oluşabilmektedir.
Bu gibi durumlar için ise, bakım sunan kişilerin
eğitilmesi, biyografi çalışması gibi (SpechtToman, 2018) uygulamaların bakım hizmetine
dahil edilmesi, bakım sunulan bireyin anlaşılması
açısından yararlı olacaktır.

Sonuç
Toplumsal cinsiyet ve yaş yaşanılan toplum
içerisinde, sürekli yeniden üretilmekle birlikte,
birbirlerinin üretim sürecine de etki etmektedir.
Tıpkı West ve Zimmerman’ın (1987) çalışmasında
sunduğu örnek gibi, yaşına uygun davranmak ait
olduğu toplumsal cinsiyete dahil olma hakkını
verirken, toplumsal cinsiyetine uygun davranmak
da yine dahil olduğu yaş grubunun onaylanması
anlamına gelmektedir (Laz, 1998; Moore, 2001;
Krekula, 2007). İki sürecin birbiriyle etkileşimi
olmasının yanında pek çok ortak noktası
bulunmaktadır. Öncelikle, yaş ve toplumsal
cinsiyetin oluşum süreçleri, süreklidir ve zaman,
mekan ve en önemlisi dahil olunan kültüre göre
değişiklik gösterebilmektedir. Her iki sürecin
de hem bireysel hem de toplumsal aşamaları
mevcuttur ve eğer söz konusu aşamalardan biri
diğerine uyumlu olmazsa, çoğunlukla söz konusu
yaş veya toplumsal cinsiyet grubunda yer alan
bireyler, toplumsal olarak tepki görme ihtimali ile
karşı karşıyadır.
Yaşamda edinilen pek çok deneyim, bireylerin
zihninde, her iki kategoriye ait ve birbirinden
ayrılması mümkün olmayan bir takım imgeleri
oluşturmaktadır. Söz konusu kategorilerden
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Tüm bu ifadelerin ışığında, yaşlılık çalışmalarında
toplumsal cinsiyet unsurunun, yaşlılığın ve en
önemlisi yaşlanma sürecinin deneyimlenmesine
yönelik
incelemelerde
dikkate
alınması,
Türkiye’de yaşlılığın nasıl oluşturulduğu ve sonraki
süreçlerde yaşlılığa karşı hem bireysel hem de
toplumsal tutum ve algıların nasıl şekillendiğini
anlamak açısından yararlı olacaktır.
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One of the most important changes brought
about by technological developments has
been the increase in human life. While this
has, in the first instance, resulted in us focusing
on the matters of health and quality of life,
it has also had a big impact on social and
demographic changes. Indeed, the activeness
of groups of individuals over the age of 60 or 65
– who we generally perceive as being old – has
also changed in line with these developments.
Aging studies are no longer only directed at
ensuring a comfortable life to a particular age
group, in the medical and physical sense, but
also at their visibility within society, the manner
in which they are perceived by other individuals
of society and the manner of living and thinking
of these individuals. As such, aging studies
has been transformed into a comprehensive
field. The work entitled, Growing Old in the

Middles Ages – “Winter Clothes us in Shadow
and Pain”, written by S. Shahar, looks into the
position of the individuals within this age group
during the Middle Ages. It evaluates their
positions in urban and rural areas and working
life, and the approaches of society and the
social institutions to the aged, in the light of
sources from the Middle Ages.
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The chapter entitled, Introduction: On the
history of old age in Medieval Europe [1-11]),
begins with examples related to the existence
of the aged as a social class, which was both a
symbolic and an actual part of the world and
society, in the Late Middle Ages Period, which
is accepted as being the period between the
12th and 15th centuries. Old age in the Middle
Ages is like a double-faced medallion. While on
the one hand, it is identified with both mental
and physical weakness, on the other hand it is
also seen as a period of life where wisdom has
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been reached and where individuals have been
cleansed of their lustful desires. When a priest,
who was receiving confessions in the Middle
Ages, categorised the individual in front of him
within society, he would first ask whether they
were free or enslaved, rich or poor, healthy or
sick, married or single and whether their mental
condition was stable or not, followed by whether
they were children, youth, adults or old aged
(infantes, adolescentes, iuvenes et senes). The
other matters which are focused on in the chapter
are the fact that the aged were a marginal class,
together with women and children, they lacked
an institutional structure concerned with their
needs, and were appraised from the point of view
of their “usefulness”. The chapter describes the
scope of the book as the definition and image
of old age in the Middle Ages, their position
within the symbolic order and their status in
Latin Europe, and the work continues with the
first main chapter entitled, Who were the Old in
the Middle Ages? [12-35].
The fundamental issue of the chapter answers the
question, “After what age were people deemed
to be old in the Middle Ages?” The author
argues that the perception that people over the
age of 40 were deemed to be old was not the
reality and gives supporting evidence from legal
texts. He shows that the categorisation of 3, 4, 6
and 7-stage life spans covers different periods
in literary works and letters. Indeed, the word
senectus, which means “old aged” in Latin, has
been used in a manner meaning middle-aged
in some texts, while the word senium has been
used as a different word for the very old. While
legal texts refer to varying figures between 55
and 70, the age limit for exemption from work
requiring physical strength, such as serving
the king, taking part in battle and swearing an
oath of vassalage in person is stated as 60, and
the age limit for participating in administrative
duties and being elected for these is stated as
86
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70. Therefore, the author posits that old age was
not perceived at a very early age, but, contrary to
popular assumptions, as a period which began
to be experienced between the ages of 60 and
70.
The chapter entitled, The Old Body [36-59],
has been separated into the symbolic and
metaphorical meanings of old age, in the
physical sense, during the Middle Ages. The
medical texts from the period portray old
age as something which cannot be avoided
or reversed, but which can be delayed. Texts
from the Middle Ages give advice – which we
are also accustomed to hearing today – such
as eating small amounts frequently, benefiting
from the sun, light exercise and avoiding stress
and worry in order to experience old age, which
was thought to emerge as a result of the loss of
moisture and heat from the body, at a later time
and in a more comfortable manner. In addition
to providing a physiological definition, this
chapter also discusses the metaphoric meanings
ascribed to an old body. While on the one hand,
the old body – which is generally envisioned as
male – represents peace and wisdom, as it has
moved away from lust, on the other, it purports
both physical and mental incompetence in the
texts where previously associated with physical
and mental strength. An old woman, on the other
hand, always evokes evil and sin, while; what is
good and beautiful is envisioned as young.
Chapter four, entitled, Transcending Age,
Transcending the Body [60-69], deals with
opposing concepts such as old age and youth
and the body and the spirit, based on statements
in texts from the Middle Ages. Various statements
centred on the body and age point to the
existence of 4 fundamental ideals in the Middle
Ages. These are the “prolonging of the period
of remaining young”, which deals with old age
as a completely negative process, “long life or
the surpassing of estimated life expectancy by
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an individual”, “the establishment of equality From the chapter entitled, Churchmen in their
between the ages” and “a spirit which will remain Old Age [98-113], the old aged population is
young forever”.
closely examined within different sub-groups
and social strata. It can be seen that the church
The chapter entitled, Who and What is an Old had a positive impact on the employment of the
Man, and How He Should Conduct Himself? elderly, in a manner which contradicts the belief
[70-87], is of a nature which completes the other that growing old constitutes a barrier to working.
three chapters, which endeavour to define Indeed, even if gerontologists were united in
old age in the Middle Ages. In the first part the opinion that intellectual activity slows down
of the chapter, expectations of the “old” are together with physical activity, the wisdom, virtue
examined within a social framework. Within this and experience brought by old age provides
context, the expectations of the old and the role them an advantage in religious duties.
assigned to them by society on matters such as
love, sex and marriage, have been discussed. Chapter five, entitled, Old Age in the Ranks of
This is followed by discussions on the areas the Rulers and Soldiers [114-131], discusses the
wherein older adults were utilised within society, governing classes, such as the kings, rulers and
and which were deemed to be their duties and feudal lords from the viewpoint of age. It can be
responsibilities, which make them visible within seen that kings were crowned at an early age in
society, such as acting as witnesses both within order to ensure the continuity of their dynasty
the community and in court and their importance and that only a few would be accepted as being
in the evidencing of nobility. In contrast with the old when they died. On the other hand, the rulers
other matters, the fact that social expectations with authority in institutions such as the council
directed at men and women are dealt with and the assembly, were mostly restricted to
separately, and the fact that social gender roles lower age limits such as 25, 30 or 40, as old age
related to older adults are included in the literary and wisdom were mostly deemed to accompany
and legal texts, is a characteristic which sets this each other, and as a result, older individuals
chapter apart from other chapters in the book.
were more widespread in these positions. In
addition to this, the fact that baboons, which
In the Middle Ages, religion was a phenomenon possess a social network, select their leaders
which influenced social life, the economy and from among their older members, despite being
politics and religious texts also included guidance more physically weak, is an interesting example,
which referred to expectations of relationships which is given as an analogy.
between parents and their children. The short
chapter entitled, ‘Honour Thy Father and Thy The work continues to examine the position of
Mother’ [88-97], references examples in the the elderly from different segments of society,
Bible and other books and statements in literary in the chapter entitled, Old Age in the Urban
works (and indeed, the laws which established Society [132-145]. Here, it concentrates especially
penalties for not looking after parents who on the working lives and retirement periods of
were in need of care in England and Italy) and older adults in urban life. While retirement age
discusses the approaches requiring children to differed from occupation to occupation, it can
honour and respect their parents in the Middle be seen that merchants retired at a considerably
Ages.
older age and that doctors and craftsmen mostly
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worked until they died. The chapter, where men
and women are discussed separately, states that
the aged left capital to the young, before they
began their working lives, in order to ensure
both commercial continuity and the continuation
of the family vocation.
In contrast, as survival in village life was highly
dependent on physical endeavour, the position
of older individuals in rural areas was different
from those who lived in the cities. Even without
any underlying illnesses or disabilities, the loss of
physical strength has an impact on the retirement
periods of older individuals in particular. Chapter
nine, entitled, Old Age in the Peasantry [146-162]),
discusses two fundamental retirement models,
one of which is where an older individual leaves
his land and property to his sons, and the other
is where he continues to manage them, while at
the same time having ceased active working life,
and the effects of these models on the older and
younger generations.
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The final chapter, entitled, The Old and The
Charitable Organizations [162-170], deals with
old age within the context of charitable activities
in the Middle Ages. There was no support system
directed at the elderly during the Middle Ages.
However, the church, which also possessed both
a political and a social function, organized the
structuring of charitable activities. It provided
offerings made by it’s constituency to the older
adults as well as the social groups that were in
need of support. The chapter ends by evaluating
the activities of the church and the support
provided to older adults.
The study has emerged as a result of a meticulous
examination of the primary and secondary
political and legal texts, as well as the literary
texts belonging to the Middle Ages. It presents
a revised historical point of view of aging in the
Middle Ages as a reference point for those of us
working in fields related to aging today.

