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Japonya’nın dünyamıza hediye ettiği eşsiz
anime yaratıcısı Hayao Miyazaki’nin The Wind
Rises (2013) filminde bir sahne oldukça
çarpıcıdır. Filmde küçük kız çatıda uzanmış
gece gökyüzünü izleyen ağabeyine
“Gözlüklerini takmamışsın! N’apıyorsun
burada?” diye sorduğunda, uçak tasarımcısı
olma hayalleri kuran Jiro şöyle yanıtlıyordu
“Yıldızlara bakıyorum. Uzaklara bakmak
gözlere iyi geliyormuş!”

1-2 Kasım 2019 tarihlerinde üçüncüsünü
gerçekleştirdiğinde (www.senexkongre.com)
bu çalışmaların nitelikli bir kısmını hep birlikte
izleme, öğrenme şansına sahip olduk. Ana
tartışma konusunun gelecek kuşaklar olduğu
Senex kongresinin üçüncüsü; hukuk, mimari,
iletişim, sosyoloji, demografi, kamu yönetimi,
iktisat, gerontoloji, sosyal hizmetler, coğrafya
gibi sosyal ve beşeri bilimler alanlarından çok
sayıda genç araştırmacıya kapılarını açmıştı.
Farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların
nitelikli araştırmalarını özgür bir platformda
tartışması aynı zamanda aralarında sosyal
diyaloğun da gelişmesine katkı sunuyordu.
Akademide yaşlanma çalışmaları alanında
somut olarak gördüğümüz bu gelişmenin
yanında, 2019 yılında popüler kültür
dergilerinin de yaşlanma başlığında özel
sayılar hazırlaması önemli bir diğer gelişmeydi.
Bu dergilerde, yaşlanma süreci ve yaşlılık
dönemine ilişkin literatürdeki kimi kadim
tartışmaların gündelik yaşam içinde izlerini
bulduğunu, popüler biçimde gündemin bir
parçası haline geldiğini gördük. Örneğin
Birikim gibi neredeyse 40 yıllık yayın hayatına
sahip aylık bir politika dergisinin iki sayısını
yaşlanma konusuna ayırması; farklı disiplinlere
mensup araştır macıların bu başlıktaki
tartışmalarını sosyal yönelimli olacak biçimde
ele alması oldukça anlamlıydı. Bununla birlikte,
akademi dışında sivil toplumun, alanda hem

Senex’in üçüncü yılında, bizler de yıldızlara,
geleceğe ve uzaklara bakıyoruz. Uzaklara,
geleceğe bakmak zihne de iyi geliyor. Hayaller
kuruyoruz. Hep birlikte nefis bir düş görüyoruz.
Senex’in ikinci sayısı yayınlandığında, ilk
sayıdaki düşünümsel ve dinamik bir platform
olma çağrısının karşılığını bulduğuna
inanıyorduk. Üçüncü sayımızda ise bu enfes
düşü hep birlikte gerçekleştir menin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Son bir yıl içinde yaşlanma ve yaşlılık
çalışmaları alanında çok sayıda gelişme
yaşandı. Bunlardan ilki, bilimsel çalışmalarda
kendini gösterdi. Yaşlanma çalışmaları alanında
artık sayıları bir elin parmaklarıyla hesap
edilemeyecek düzeyde bilimsel çalışmanın
yapılıyor olması oldukça umut verici. Nitekim
Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi,
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politikanın hem de akademinin gündemini
oluşturan yaşlanma başlığındaki tartışmalara
aktif biçimde uygulamalarıyla katıkı sunması,
varlığını göstermek üzere kapasite
geliştirmeye önem vermesi, insan kaynağına
yatırım yapan çalışmalar ortaya koyması da bir
başka adım olarak kendini gösterdi.

büyük ölçüde sosyal boyutları itibariyle ele
alınacağını göreceğiz. O vakit, Senex, farklı
disiplinlerden gelen araştırmacıların alana
sunacağı böylesi bir katkıyı kapılarını açmış
bekliyor olacak.
Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, böylesi
çarpıcı dönüşümlerin yaşandığı bir dönemin
aynı zamanda bir tanığı olarak, 2019 yılında
üçüncü sayısında, hak, ayrımcılık, bakım,
toplumsal cinsiyet, yerinde yaşlanma gibi
alanlardaki çalışmalarla çeşitlenmiş bir
yelpazede yazılara yer vermektedir. Araştırma
makalelerinin yanında, sahadan notlar
bölümünde, farklı ölçeklerde tartışmaları
Senex’in sayfalarına taşıyoruz.

Türkiye’de, yerelden başlayarak genişleyen bir
halkada, kır ve kent ölçeğinde uygulamalı
çalışmalar yapan, yaşlananların bir çift sözünü
gündemimize taşıyacak sivil toplum
girişimlerine o denli büyük bir ihtiyaç
duyuyoruz ki… Merkezi hükümetlerin
yetkilerini yerele doğru devretmesi, yerel
yönetimlerin eşitsizlikleri çözmek maksadıyla
atılan bu ani adım için hazırlıksız olması,
hizmetlerin de ufalanmasına ve dağılmasına
yol açıyor. Bu dağılmayla birlikte, çocukluktan,
gençliğe ve yetişkinliğe uzanan bir süreçte,
yaşamın ilk evrelerinden ilerleyen evrelerine
doğru, yaşlılık dönemine bırakılmış
dezavantajlarla dolu büyük bir mirası görüyor,,
hükümetlerin bunun üstesinden gelmekte
zorlandığı bir döneme tanıklık ediyoruz.
Gelecek 10 yıl zenginleşmeden yaşlanan bir
ülkede, sosyal, ekonomik ve çevresel
kalkınmayı sürdürülebilir kılmak nasıl mümkün
olacak? Hizmetler, toplumun tüm kesimlerine
eşit ve adil biçimde nasıl sunulacak? Bu
sorulara verilecek bulguyla donatılmış yanıtlar,
yaygın ve dayanıklı olduğu kadar çeşitlilik
içeren bir sivil toplum girişimiyle çözülebilir. Bu
b a ğ l a m d a , ö r n e ğ i n S e n e x : Ya ş l a n m a
Çalışmaları Derneği’nin (www.senex.org.tr)
2019 yılında yaptığı çağrı, yatay dayanışma
ilişkilerinin tesis edilmesiyle sorunların
aşılabileceğini ve güçlü yönlerin sürdürülebilir
kılınabileceğini bizlerle paylaşıyordu.

Senex’in üçüncü sayısından itibaren Tez Ödülü
başlıklı yeni bir bölüme de yer ayırmaya
başlıyoruz. Tez ödülü bölümünde, Yaşlanma
Çalışmalarında Üstün Başarı Tez Ödülü’nü
almış araştırmacılara yer vereceğiz. Akdeniz
Üniversitesi ve Lund Üniversitesi (İsveç)
işbirliği, Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle
Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi tarafından
verilen bu ödül;
Türkiye’nin demografik dönüşüm
sürecinde yaşlanma çalışmalarına olan ilgiyi
artırmak,
lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda
sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve
yaşlılık alanında ufuk açıcı araştırmaları
özendirmek,
araştırmacılar arasında etkileşimli bir ağ
oluşturarak sosyal diyaloğu geliştirmek
amacıyla sunulmaktadır.
Yaşlanma Çalışmalarında Üstün Başarı Tez
Ödülü’nü 2019 yılında almış olan üç
araştırmacı, lisansüstü çalışmaları sırasında
g e rç e k l e ş t i rd i k l e r i a r a ş t ı r m a l a r ı n ı n i l k
gününden başlayarak son ana kadar geçen
süredeki akademik serüvenlerini bizlerle
paylaşıyorlar. Yaş dostu çevre, bakım ve
geronteknoloji ile zaman kullanımı gibi
kavramları ele alarak operasyonelleştiren genç
araştırmacılar, çalışmalarıyla aynı zamanda
alanda ilk olma özelliğini de taşıyorlar. Her biri,

2019 yılında yaşanan bu gelişmeler iki mühim
boyutun da altını kalın biçimde çiziyordu:
Birincisi, yaşlanma çalışmaları sadece yaşlılarla
ilgili değildir! İkincisi, yaşlanmak aynı zamanda
sosyal bir meseledir. Nitekim yakın gelecekte
de, sosyal ve beşeri bilimlerin dışında, fen,
mühendislik, tıp ve ziraat gibi alanların içinde
yaşlanma ve yaşlılık meselesinin ne denli
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kendi disiplininde, özgünlüğü, araştırma
sorusu ve yöntemiyle, alana sundukları bilimsel
katkılar düşünüldüğünde ilklere imza atıyorlar.
Böylece, Senex, alanda gerçekleştirilmiş seçkin
araştırmaları akademinin, sosyal politikanın ve
sivil toplumun gündemine de taşımanın
yollarının arayışında… Hem ödül almış
çalışmaların hem de onların yaygınlaşmasına
aracılık eden Senex’in bu yeni bölümünün
alana kavrayış sunmasını diliyorum.

meslektaşlarımıza, ilgisini esirgemeyen
yazarlarımıza, mizanpaj ve redaksiyonda emek
veren ekibimize minnettarım.

Üçüncü sayımızda da, açık erişimi benimsemiş
Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’ni hepimizin
yapan tüm katkı verenlere; kör hakem
değerlendirmesi sonucu ona can katan

Miyazaki, H., (2013). The Wind Rises. Japan:
Studio Ghibli.

En nihayetinde yıldızlara, uzaklara, geleceğe
bakıyoruz, hayaller kuruyoruz. Ortak bir düş
görüyoruz. Düşümüzü hep birlikte
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Kaynakça
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Research Article

Bakım Verenlerin Bakım İhtiyacı Riski: Bakım Alan Kişinin Mıknatıs Etkisi
Veli Özkurt
Öğretim Görevlisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Adres: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Uluborlu, Isparta
E-Posta: veliozkurt@isparta.edu.tr
Geliş Tarihi: 24 Ağustos 2019; Kabul Tarihi: 2 Aralık 2019
Doi: 10.24876/senex.2019.17
Künye: Özkurt, V., (2019). Bakım Verenlerin Bakım İhtiyacı Riski: Bakım Alan Kişinin Mıknatıs Etkisi. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi,
3, s. 4-18.
https://orcid.org/0000-0003-2482-1156

Özet
Bakım ihtiyacı, dikotomik şekilde doğrudan yaşla ilişkili olmamakla birlikte oransal olarak yaşlı grup içinde daha yoğun
karşılaşılan bir meseledir. Nüfus projeksiyonları incelendiğinde ise gelecek yıllarda yaşlı nüfusun artış eğilimi ile dünyanın
önemli bir kesiminin bakım gereksinimi olacağı düşüncesinden hareket edilmektedir. Bakım hizmetlerine ihtiyacın
artmasıyla, sürecin diğer aktörleri olan bakım verenlerin sorunları ve beklentileri de önem kazanmaktadır. Bu bağlamda,
gerçekleştirilen çalışma ile bakım sürecinin bakım verenler üzerindeki fiziksel, ruhsal, sosyal, ekonomik etkileri ve bu
sorunların bakım verenleri potansiyel bakım ihtiyacı olan kişiler haline getirmesi durumunu ele almak amaçlanmıştır.
Çalışma, 2018 yılında gerçekleştirilen "Bakım Sürecinde Geronteknolojinin Etkin Kullanımı: Bakım Verenlerin Algılarına
İlişkin Nitel Bir Çalışma" başlıklı yüksek lisans tezi (Özkurt, 2018) kapsamında toplanan veriler kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma deseniyle tasarlanan çalışmada, informal ve formal bakım veren 30 katılımcıyla yüz
yüze mülakat tekniği kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Bulgular incelendiğinde bakım verenlerin %53,3'ünde en az bir
kronik hastalık, %63,3'ünde fiziksel sorun, %83,3'ünde ruhsal sorun ve %73,3'ünde günlük yaşamda olumsuz etkilenme
tespit edilmiştir. Öte yandan katılımcıların %86,7'sinin yaşadıkları bu sorunları bakım rolleriyle ilişkilendirdiği; %96,6'sının
fiziksel desteğe ve %83,3'ünün araçsal desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Buna karşın, bakım verenlerin bu sıkıntıları
aşmak noktasında çaresiz kaldıkları dikkat çekmektedir. Sonuç olarak bakım sürecinde fiziksel, psikolojik, sosyal,
ekonomik ve teknik altyapı anlamında yetersiz destek imkanlarının, bakım verenler için yıkıcı bir etkisi ortaya çıkmaktadır.
Öyle ki, bakım alan kişi mıknatıs etkisiyle kendisine bakan kişiyi zamanla bakım alan konumuna sürükleyebilmektedir.
Anahtar Kelimeler:
İnformal bakım • Formal bakım • Bakım veren yükü • Mıknatıs etkisi

Risk of Caregivers’ Care Needs: The Magnet Effect of Care-receiver
Abstract
The need for care is an issue that although it is not directly related to age in a dichotomic manner, is more commonly
encountered in the aged group. When the population projections are analyzed, it is assumed that because of the
increasing propensity of the older people population in the coming years that a significant part of the world will be in
need of care. With the increasing need for care services, the problems and expectations of the caregivers, who are the
other actors of the process, gain importance. In this context, it is aimed to examine the physical, psychological, social
and economic effects of the care process on caregivers.and the fact that these problems make caregivers in need of
potential care. The study was carried out in 2018 by using the data of the master thesis titled "Effective Use Of
Gerontechnology in The Process Of Care: A Qualitative Study Related To Perceptions Of Caregivers" (Özkurt, 2018). In
the study, designing with qualitative research pattern, with 30 participants who were informal and formal caregivers,
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interviews were conducted with use face to face interview technique. When the findings were examined, 53,3% of
caregivers had at least one chronic disease, 63,3% had physical problems, 83,3% had mental problems and 73,3%
detected negative effects on daily life. On the other hand, it was determined that 86,7% of the participants experienced
these problems have been associated with care roles, 96,6% physical support and 83,3% needed instrumental support.
However, it is noteworthy that caregivers are desperate to overcome these problems. As a result, in the process of care,
insufficient support opportunities in terms of physical, psychological, social, economic and technical infrastructure have
a devastating effect for caregivers. In such a way that, the care-recipient can drag the caregiver to care-recipient
position with the magnet effect in time.
Keywords:
Informal care • Formal care • Caregiver burden • Magnet effect

Giriş

arasında 80 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısının
137 milyondan 425 milyona çıkarak üç katına

İnsanoğlu, tarih boyunca her zaman daha uzun

ve 2100 yılında yaklaşık 7 katına çıkacağı
tahmin edilmektedir (BM, 2017b).

yaşamanın gayesini taşımıştır ve günümüzde
insanlar hala bu mücadelenin peşindedir.
Yaşamsal koşulların ve imkanların gelişmesi, tıp
ve teknoloji alanındaki ilerlemeler, sağlık

Türkiye de dünyadakine benzer bir yaşlanma
sürecinin içine dahil olmuştur. Nüfusun
yaşlandığını gösteren en önemli

hizmetlerindeki gelişmeler insanoğlunu en eski
hedeflerinden biri olan uzun yaşama her

göstergelerden birisi olan ortanca yaş 1935
yılında 21,21, 2000 yılında 24,83 (TÜİK, 2012)

geçen gün biraz daha yaklaştırmıştır. Ancak
makro düzeyde bakıldığında toplumsal

iken 2018 yılı itibariyle 32'ye yükselmiştir
(TÜİK, 2019). Diğer bir gösterge olan

yaşlanmanın perde arkasında üç temel
faktörün olduğu görülmektedir: doğum

doğurganlık hızı; Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü'nün Türkiye Nüfus ve Sağlık

oranlarındaki azalma, ölüm oranlarındaki düşüş
ve göç pratiklerindeki değişim. Bu üç temel

Araştırması (TNSA) verilerine göre 1970'de 5,6
(HÜNEE, 2004) iken 1998 yılında 2,6 ve 2003

faktör ve diğer gelişmeler insan ömrünü
önemli düzeyde arttırmıştır. Öyle ki, yaşlanma

yılında 2,2 olarak ölçülmüştür. Son 15 yıllık
sürede ise doğurganlık hızı durağanlaşmış ve

geçtiğimiz yüzyılda kendisini hissettiren en
önemli toplumsal olaylardan birisi olarak

2018 yılında 2,3 olarak tespit edilmiştir
(HÜNEE, 2019). Türkiye, bu demografik

karşımıza çıkmaktadır.

dönüşüm sürecini dünyanın en hızlı yaşayan
ülkelerinden birisidir. 1960-2013 yılları

İnsanın yaşam süresinin uzaması ilkin dünya
nüfusunun artmasını ve akabinde küresel çapta

arasındaki demografik yapı incelendiğinde
genel nüfusun üç kat artışına karşılık yaşlı

yaşlanma senaryosunu ortaya çıkarmıştır. 1990
yılında dünyadaki yaşlı nüfusu yarım milyar

nüfusun yedi kat arttığı (Arun, 2013) ve 2018
yılı itibariyle genel nüfusun %8,8'ini

iken 2017 yılı itibariyle ikiye katlanarak 1 milyar
civarına ulaşmıştır, 2100 yılında ise 3,1 milyara

oluşturduğu görülmektedir (TÜİK 2019).

ulaşması öngörülmektedir (BM, 2017a). Bu
demografik değişimin yanında yaşlı nüfus

İstatistikler gösteriyor ki insanoğlu uzun yaşam
yolunda verdiği mücadelede büyük mesafe

artarken yaşlıların da kendi içinde katlanarak
artığı ve artmaya devam edeceği dikkat

katetmiştir. Ancak her mücadelede olduğu gibi
amaca giden yolda yeni sorunlar gündeme

çekmektedir. Öyle ki, 2017-2050 yılları

g e l e b i l m e k t e d i r. Ya ş l ı l ı k v e t o p l u m s a l
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yaşlanmanın kendisi bir sorun olmamakla
birlikte, bireyler ve toplumların hızla çoğalan

kaçınılmaz bir son olduğu anlamına
gelmemektedir. Bakım ihtiyacı dikotomik

ve farklı dinamikleri barındıran yaşlı nüfusa
ekonomik-politik anlamda hazır olmaması bu

şekilde sadece yaşla açıklanabilecek bir
mesele değildir. Yaş dışında bireylerin yaşam

gruptaki kişiler için bazı sorunlar
doğurmaktadır.

döngüsü içindeki avantaj ve dezavantajları
bakım gereksiniminin arka planını

Yaşlı nüfustaki artış son yıllarda farklı

oluşturmaktadır. Yaşam döngüsü perspektifiyle
bütüncül bir bakışla ele alınan çalışmalarda,

disiplinlerin konuya ilgisini arttırmıştır ve
özellikle son çeyrek yüzyılda yaşlanma ve

bakım ihtiyacının 'yaş'tan çok sınıfsal konumla
ilgili olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır (Arun,

yaşlılıkla ilgili çalışmaların sayısı artmıştır.
Çalışmalar sağlık, yaşam kalitesi, aktif ve

2018).

başarılı yaşlanma, eğitim, dulluk, yoksulluk,
kuşaklararası ilişkiler ve çatışma, sosyal çevre,

Bakım konusunda yaşla ilişkili olarak ele
alınması gereken en önemli boyut, yaşam

göç, yalnızlık, şiddet ve ihmal gibi konular
üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak yaşlı nüfusu

süresinin uzamasıyla bağımlı geçirilen yılların
da uzamasıdır. Sağlık/bakım hizmetlerindeki

ilgilendiren en önemli konulardan birisi
bakımdır. Refah ülkelerinde bile halen bakım

gelişmeler, sürecin daha az yakınmayla
sürdürülmesini veya daha kontrol edilebilir

hizmetlerinde sıkıntılar yaşanırken gelişmemiş
veya az gelişmiş ülkelerde bu alandaki

olmasını sağlamaktadır. Yaşam süresinin
uzaması yanında 65 yaşından sonraki yaşam

sıkıntılar çok daha hissedilir ve dozu artan bir
ş e k i l d e d e n e y i m l e n m e k t e d i r. B a k ı m

beklentisi de artmaktadır.

hizmetlerinin karşılıklı insan ilişkisine dayanan
doğası nedeniyle, süreç bakım alan bireyler

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir erkeğin
ortalama 16 yıl, kadının ise 19,2 yıl daha

kadar onlara bakım verenleri de yakından
ilgilendirmekte ve etkilemektedir.

yaşayacağı öngörülmektedir (TÜİK, 2019). Bu
durum bakım konusuyla ilgili olarak; ilkin

Gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında,

bakım alan kişinin daha uzun süre bakım
hizmeti talebi olacağı anlamına gelmektedir.

yukarıda bahsedilen arka plandan hareketle,
informal ve formal bakım hizmetlerinde bakım

İkinci olarak, bakım verenlerin de daha uzun
süre bakım hizmeti sağlaması gerektiği

verenlerin sorunları ve bu sorunların bakım
verenler üzerindeki etkisinin nasıl olabileceği

anlamını taşımaktadır.

konusu irdelenecektir.

Bakım meselesiyle ilgili diğer bir yanılgılı
yaklaşım ise bakımın yönüyle ilgilidir. Zira

Arkaplan

bakım ihtiyacı sadece yaşlılarda görülmediği
gibi bakım verenler de sadece "yaşlılara bakım

Bakıma ihtiyacı yaygın bir yanılgı olarak
doğrudan yaşla ilişkilendirilmektedir. Yapılan

verenler" değildir. Genellikle bakımın yönü
genç/yetişkinlerden yaşlılara doğru olsa da

çalışmalarda yaşlılık döneminde kronik
hastalıkların ve günlük yaşam aktivitelerindeki

yaşlıdan yaşlıya veya yaşlıdan gençlere bakım
hizmeti sağlanan durumlar artmaktadır. Tam

destek ihtiyacının arttığına dair sonuçlara
ulaşılmıştır (Arpacı, 2009; Arun, 2015; İnci ve

anlamıyla hatalı olmasa da bir yanıyla eksik
olan bu iki yanılgıdan uzaklaşılması halinde

Erdem, 2008). Ancak bu, her yaşlının hasta
veya bakım ihtiyacı olacağı ve bunun

bakım verenlerin düşünülenden daha büyük
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bir kesimi temsil ettiği ve bakım veren
profilinin çeşitlendiği görülebilecektir.

evlenmeyenlerin veya boşanma oranlarının her
geçen gün artması gibi aile tiplerindeki

2011 yılı verilerine göre OECD ülkelerinde

küçülmeye doğru giden değişim, dulluk,
bireysel yaşam tarzı ve özellikle kırsal

yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin %13'ü
informal veya formal bakım hizmetlerinden

alanlardaki hizmetlerin yetersizliği veya erişim
zorluğu gibi durumlar bakım konusuyla ilgili

faydalanmıştır (OECD, 2014). Güncel veriler
bilinmemekle birlikte DSÖ Türkiye'de 2050

riskleri arttırmaktadır. Bu değişimler, özellikle
bakımın yaygın olarak informal biçimde

yılında 6,6 milyon civarında bakım hizmeti alan
kişi olacağını öngörmektedir (Manthorpe,

sürdürüldüğü düşünüldüğünde daha sancılı bir
süreci doğurmaktadır. Türkiye'de ilk Kalkınma

Clough, Cornes ve Bright, 2007 akt. Aksu ve
Fadıloğlu, 2010). Arun'un (2015) çalışmasına

Planlarında hiç yer verilmeyen bakım konusu,
son Kalkınma Planlarında yüzeysel şekilde

göre yaşla birlikte temel ve araçsal günlük
yaşam aktivitelerinde destek ihtiyacı

dahil edilmiştir ve bakım hizmetlerinin aileler
üzerinden sürdürülmesi vurgulanmıştır. Aile

artmaktadır. Ayrıca 75 yaş üzerindeki her 5
kişiden birisi günlük yaşam aktivitelerinde, her

bireyleri, bakım gereksiniminin karşılanması
için rasyonel bir yol olabilir. Ancak bu yol,

üç kişiden birisi araçsal günlük yaşam
aktivitelerinde destek ihtiyacı hissetmektedir.

aileler yeterli şekilde desteklendiği takdirde
akılcı olacaktır.

Bakım alan sayısının artması, bakım alan ve
bakım veren profilinin değişimi, kültürel

Toplumsal cinsiyet açısından bakıldığında,

farklılaşmalar, yaşamsal değişimler ve kişisel
beklentilerdeki çeşitlenmeler gibi faktörler

bakım verme görevinin ilk ve kaçınılmaz olarak
kadınların sorumluluğundaki bir konu halini

bakım hizmetinin nerede, nasıl, kim tarafından,
hangi şartlarda, hangi imkanlarla sağlanacağı

aldığı görülmektedir. Geçmişten beri
süregelen bu tablo, toplumsal değişimlere

ve finansmanı ile ilgili olarak yeni stratejiler
üretilmesini bir ihtiyaç olarak ortaya

rağmen halen kadınların asli görevi gibi
g ö r ü l m e k t e d i r. K a d ı n l a r ı n b a k ı m

çıkarmaktadır.

hizmetlerindeki yoğunluğu informal bakımda
olduğu gibi formal bakımda da kendisini

İnformal bakım, küresel anlamda bakım
hizmetlerinin önemli bir kısmını

hissettirmektedir.

karşılamaktadır. Araştırmalar ABD'de 44
milyon informal bakım veren olduğunu ve tüm

Bakım meselesiyle ilgili tartışılan en önemli
konulardan birisi de bireysel ve çevresel

bakım hizmetlerinin %80'ini karşıladığını
(AARP, 2014 akt. Bujnowska-Fedak ve Grata-

unsurların etkilediği bakımın kalitesidir. Bakım
verenin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, sağlık

Borkowska, 2015: 98), benzer şekilde
Avrupa'da da bakım hizmetlerinin %80-90

durumu, bakım sağladığı kişiyle yakınlığı,
bakım vermeye gönüllülüğü, baş etme

oranlarında (Lecovich, 2008; Oğlak, 2008)
infor mal olarak aile içinde verildiğini

becerileri ve sosyal desteği bakım kalitesi
üzerindeki önemli bireysel etmenlerdendir.

göstermektedir. Türkiye'deki çalışmalar da
b e n z e r b i r t a b l o y a i ş a re t e t m e k t e d i r

Bakım ortamının fiziki özellikleri, araç-gereç ve
ekipmanların mevcudiyeti, bakım verme süresi,

(Holdsworth, 2015).

elde edilen kazanç ve yasal düzenlemeler ise
bakım kalitesini etkileyen çevresel

Geniş aileden çekirdek aileye geçiş, az çocuklu
veya çocuksuz hanelerin yaygınlaşması, hiç

faktörlerdendir. Bu faktörler hem bakım alanı
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hem bakım vereni doğrudan ya da dolaylı
olarak etkilemektedir. Bireysel ve çevresel

etmekte ve yeni bakım gereksinimlerini
d o ğ u r a b i l m e k t e d i r. B u b a ğ l a m d a ,

faktörlerin olumsuz yöndeki gelişimi bakım
veren bireyde zamanla fiziksel, psikolojik,

gerçekleştirilen çalışma ile informal bakım,
evde bakım ve kurumsal bakım kapsamında

sosyal ve ekonomik açından olumsuz etkiler
doğurabilmektedir. Öyle ki bakım verenlerin

bakım verenlerin yaşadığı sorunları tespit
etmek, bu sorunların farklı bakım

yaşadıkları bu sorunlar, zamanla bakım verenin
'bakım alan' konumuna gelebilmesine neden

modellerindeki benzer ya da farklılaşan
yönlerini ortaya koymak ve sorunların

olabilmektedir.

çözümüne ilişkin önerileri sunmak
amaçlanmıştır.

İnformal ve formal bakım verenlerle yapılan
çalışmalarda kişilerin yaşadığı sorunların hem

Yöntem

uluslararası hem de ulusal literatürde benzerlik
gösterdiği dikkat çekmektedir. Kalınkara ve

Çalışma, 2018 yılında yapılan "Bakım

Kalaycı'nın (2017) çalışmasında bakım
verenlerin %35,5'inde fiziksel yük, %24,9'unda

Sürecinde Geronteknolojinin Etkin Kullanımı:
Bakım Verenlerin Algılarına İlişkin Nitel Bir

sosyal yük, %15,7'sinde duygusal yük,
%26,8'inde kronik hastalık ve %49,8'inde aile

Çalışma" başlıklı yüksek lisans tezinin (Özkurt,
2018) verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

ilişkileri ve sosyal yaşantıda bozulmalar tespit
edilmiştir. Bir başka çalışmada bakım

Araştırmanın saha çalışması, 2018 yılının MartNisan aylarında Antalya ilinin Kepez,

verenlerin %60,6'sının bakım görevinden
dolayı kendisine zaman ayıramadığı,

Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerindeki özel
bakım merkezlerinde, belediyeler

%78,8'inin kendisini sürekli yorgun hissettiği
görülmüştür (Larsen, 1998 akt. Atagün vd.,

bünyesindeki evde bakım birimlerinde ve bu
bölgelerdeki informal bakım verenlerle

2011). Akça ve Taşçı'nın (2005) çalışmasında
ise bakım verenlerin 1 / 4 ' ü n ü n g ü n l ü k

yürütülmüştür. Nitel araştırma deseniyle
tasarlanan çalışmada veriler derinlemesine

yaşantısında olumsuz etkilenme,
%62,5’inde sosyal hayatta aksama,

mülakat tekniği kullanılarak toplanmıştır.
Mülakatlar sırasında 6 alt bölümden oluşan

%34,4'ünde ruhsal sorun, %67,3'ünde çabuk
öfkelenme ve %22,5'inde fiziksel sağlık

yarı-yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır.
Katılımcılara kota örneklem, kartopu örneklem

sorunları gibi şikayetlere sahip olduğu
görülmüştür. Bakım verenlerin yaşadığı bu tür

ve network örneklem teknikleriyle ulaşılmıştır.
Çalışmada her üç bakım modelinden 10'ar

sorunlar; kişilerin ekonomik, sosyal ve araçsal
destek imkanlarından yoksunluğu ile yakından

olmak üzere toplamda 30 katılımcı ile yüz yüze
görüşmelerle veriler toplanmıştır. Verilerin

ilişkilidir. Kalınkara ve Kalaycı'nın (2017)
çalışmasında bakım verenlerin yarıya yakınının

analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır.

(%44) bakım verirken destek alamadığı; diğer
yandan Sherman'ın (2012) çalışmasında, bakım

Bulgular: Betimsel Analizler

verenlerin %68'inin yakınlarından sosyal destek
aldığı halde bunun yetersiz kaldığı ve çoğunun

Araştırma kapsamında görüşülen evde bakım
birimleri ve özel bakım merkezlerinde görevli

araçsal desteğe ihtiyaç duyduğu saptanmıştır
(Or, 2013). Bakım verenlerin beklediği

formal bakım verenler ile informal bakım
verenlere ilişkin betimsel bilgiler; cinsiyet, yaş,

destekleri alamaması, zaten zorlu olan bakım
sürecini daha yıpratıcı bir boyuta entegre

eğitim düzeyi, bakım hizmetlerine ilişkin alınan
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eğitim, sosyoekonomik statü ve bakım alan
kişiyle yakınlık açısından incelenmiştir.

katılımcıların bakım eğitimlerine bakıldığında,
informal bakım verenlerin sadece %10'u,
bakım verdiği kişinin durumuna uygun bakım
eğitimi almıştır. Geriye kalan kısım ise bakım

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Profili

süreçlerini kendi deneyimleri doğrultusunda
doğaçlama şekilde sürdürmektedir. Formal
bakım kapsamında ise bakım verenlerin
yönetmelikler dahilinde belirlenen asgari
düzeyde bakım eğitimi olması gerekmektedir.
Dolayısıyla formal bakım verenlerin tamamı
bakım eğitimi almıştır. Ancak bu eğitimin
hangi düzeyde alındığına bakıldığında,
çoğunluğunun (%75) düşük eğitimli olup kurs/
sertifika düzeyinde bakım eğitimi aldığı
görülmektedir.

Katılımcılar cinsiyet bağlamında
incelendiğinde literatürle benzer şekilde
kadınların oranının daha fazla olduğu

Katılımcılara sosyoekonomik durumu anlamaya
yönelik doğrudan sorular sorulmamış olsa da

görülmektedir. İnformal bakım verenlerin
%70'i, evde bakım verenlerin %90'ı ve

özellikle informal bakımda araştırmacının
gözlemleri ve mülakatlar sırasındaki

kurumsal bakım verenlerin %60'ı kadınlardan
o l u ş m a k t a d ı r. Tü m b a k ı m m o d e l l e r i

cevaplarda kullanılan bazı ifadeler katılımcıların
s os yo e kon omi k du r um u n a ili ş ki n f ik ir

kapsamında bakıldığında neredeyse her dört
bakım verenden üçü (%73,3) kadındır. Yaş

vermektedir. Hem informal hem de formal
bakım verenlerin genel itibariyle ekonomik

bağlamında değerlendirildiğinde; informal
bakım verenlerin ortalama yaşı (57,9 yaş), evde

anlamda zorluk çektiği, aile geçimini
sağlamakta zorluklar yaşadığı söylenebilir.

bakım verenlerin (43,2 yaş) ve kurumsal bakım
verenlerin (44,7 yaş) ortalama yaşından 13 yıl

Bunun yanında informal bakım verenlerin
bakım görevlerinden gelir elde edememesi

dolaylarında daha fazla olarak tespit edilmiştir.
Öte yandan tüm katılımcılar itibariyle en genç

yanında başka bir işte de çalışamaması, evde
bakım aylığı alanlar için bu ücretin yetersiz

bakım verenin 20 yaşında, en yaşlı bakım
verenin ise 70 yaşında olduğu görülmektedir.

kalması ve formal bakım verenlerin aylık
ücretlerinin düşüklüğü sosyoekonomik statüye

Ortalama yaşlardaki farklılaşma ve en küçük/en
büyük yaşlar arasındaki yelpazenin genişliği,

olumsuz olarak yansımaktadır.

bakım türlerinin yapısına ve bakımın çeşitlenen
yönüne ilişkin fikir verici niteliktedir.

İnformal bakım veren katılımcılar ile bakım
verdikleri kişi arasındaki yakınlık derecesi

Araştırmaya katılanların eğitim düzeylerine

incelendiğinde %10'unun oğluna, %30'unun
eşine, %30'unun babasına, %20'sinin annesine

bakıldığında genel olarak bakım verenlerin
düşük eğitimli kişilerden oluştuğu

ve %10'unun ise hem babası hem de
kayınpederine bakım sağladığı görülmektedir.

görülmektedir. İnformal bakım verenler dışında
formal bakım verenlerde de neredeyse üç

Bunun yanında informal bakım verenlerin
bazılarının (sandviç kuşak) yetişkin bir bireye

kişiden ikisinin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki
eğitimleri dikkat çekicidir. Diğer yandan

bakım verirken bazen torunlarına da bakım
verdikleri saptanmıştır. Ayrıca tüm bakım
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verenler arasında özellikle kadınların, bakım
rolleri dışında aile içi sorumlulukları da

50 saat (6gün/8-9 saat) bakım sağlamakta ve
gerekli hallerde fazla mesai yapmaktadırlar.

yoğunlukla yerine getiren kişiler oldukları
dikkat çekmektedir.

Formal bakım hizmetleri, yönetmeliklerce
sınırlarının çizilmiş olması nedeniyle haftalık/

Bakım Verenlerin Çalışma Koşulları ve

günlük çalışma süresi ve özlük hakları
açısından informal bakıma nazaran daha iyi

Deneyimleri: Fırsatlar-Kısıtlılıklar-Zorlayıcı
Yönler

çalışma şartları sunmaktadır. Formal bakımdaki
bu duruma karşın informal bakım verenlerin

Bakım hizmetlerinin kalitesi ve bakım alanın bu
hizmetten duyduğu tatmin, çeşitli kişisel ve

tamamı haftanın tüm günlerinde ve neredeyse
kesinti olmaksızın bakım verdiği kişiyle

çevresel faktörlerle ilişkilidir. Ancak iki yönlü bir
boyut taşıyan bakım hizmetleri; yapısı, ortamı,

ilgilenmektedir. Kısacası 7 gün/24 saat bakım
veren rolünden çıkamamaktadır. Kişiler sadece

imkanları ve kısıtlılıkları ile bakım alan kadar
bakım veren açısından da önem teşkil

"nöbetleşe bakım" kavramıyla ifade
edilebilecek olan; ertelemesi veya feragat

etmektedir. Bu bağlamda kaç kişiye bakım
verildiği, bakım görevinin ne kadar süre

etmesi mümkün olmayan durumlarda,
başkasından destek alabilmesi halinde kısa

yürütüldüğü, bakımın hangi ortamda, hangi
fiziki ve teknik altyapı ile sürdürüldüğü,

süreli olarak bakım görevinden
uzaklaşabilmektedir. Ancak daha çarpıcı olan

ekonomik, sosyal, psikolojik ve araçsal destek
imkanlarının neler olduğu ve bakım

husus, bu kesintisiz bakımın kısa vadeli
olmayışıdır.

görevinden sağlanan kazanç gibi unsurlar
bakım veren kişiyi etkilemektedir.

Formal ve informal bakım hizmetlerinin

Katılımcıların bakım verdikleri kişi sayısına

yapısında bulunan bu farklılıklar ve farklılıklara
ilişkin yaşanan sorunlar dışında; bakım verilen

bakıldığında, evde bakım verenlerin günde
ortalama 6-7 kişiye bakım sağladıkları

ortamın özellikleri, araçsal destek imkanları ve
psikolojik/sosyal/ekonomik desteklerdeki

görülmektedir. Bakım merkezlerinde çalışanlar
ise kurumlar arası ve mesai saatlerine göre

yetersizlikler bu süreci bakım veren açısından
olumsuz etkileyebilmektedir. Nitekim bakım

farklılık göstermekle birlikte günlük ortalama
14-16 kişiye bakım sağlamaktadır. İnformal

verenlerin ifadeleri ve araştırmacı tarafından
bizzat görülebilen bakım ortamlarındaki

bakım verenlerin ise büyük çoğunluğu tek
kişiye bakım sağlarken yalnızca bir katılımcı

gözlemler gösteriyor ki hem formal hem de
informal bakımda fiziki koşullar genel olarak

dönemsel olarak iki kişiye bakım
sağlamaktadır.

yetersiz, bakım alan kişinin durumuna ve
verilen hizmete uygun değildir. Ayrıca özellikle

Katılımcıların deneyimleri ve çalışma süreleri

informal bakım verenlerin bekledikleri sosyal
ve ekonomik desteği alamadıkları, bu nedenle

incelendiğinde; evde bakım verenlerin
deneyim süresi 2,5-10,5 yıl arasında, kurumsal

yaşanan zorlukların katlandığı dikkat
çekmektedir. Formal bakım kapsamındaki

bakım verenlerin deneyimleri 0,5-17 yıl
arasında ve informal bakım verenlerin

bakım verenlerin ise yarıya yakını (%45)
yönetici/müdür/amirlerinin süreci

deneyimleri 2-20 yıl arasında değişmektedir.
Haftalık çalışma süresi evde bakım verenler

kolaylaştıracak veya iyileştirecek destek
imkanlarının oluşturulması yönünde istekli

için 40 saat (5gün/8saat) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal bakım verenler ise haftada ortalama

olmadığı görüşündedir. Bunun en önemli iki
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nedenini ise maliyet ve bilgisizlik olarak
belirtmişlerdir.

da buna işaret etmektedir. Bu durumlar ve
çoklu sorunlarla mücadele riskinin artması ise

Bahsedilen tüm bu durumlar bakım verenleri

bakım verenin yaşam kalitesinde düşüş, sağlık
sorunları ve ölüm riskinin artması gibi

baş etmesi güç bir sürecin içine dahil
etmektedir. Nispeten daha sağlıklı bakım

durumları beraberinde getirmektedir.

verenler fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik
aç ıd an bi r takım sor unlarla yüzle ş me k

Gerçekleştirilen bu araştırmanın verileri
incelendiğinde ise literatürdekine benzer

durumunda kalmaktadır. Sonucunda ise
yaşanan sıkıntılar, bireylerin baş etme

şekilde bakım verenlerin yarısından fazlasında
(%53,3) en az bir kronik hastalık olduğu

becerilerine bağlı olarak bir derece aşılabildiği
gibi yaygın olarak daha kötü sonuçları

görülmüştür. Bunun yanında %63,3'ünün belboyun ağrısı, fıtık, eklem sorunları gibi fiziksel

doğurmaktadır.

sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların
%83,3'ü çabuk öfkelenme, bunalım gibi ruhsal

Bakım Rolünün Bakım Verenler Üzerindeki
Etkisi

sorunlardan ve %73,3'ü ise günlük
yaşamındaki olumsuz etkilenmeden şikayetini

Bakım hizmetleri, bakım ihtiyacı olan kişi

dile getirmiştir. Tüm katılımcılar arasında
kronik, fiziksel, ruhsal ve gündelik yaşamdaki

sayısındaki artışa bağlı olarak önemi her geçen
gün artan ancak hala konuya ilişkin birçok

alanların hiçbirisinde sorun yaşamayanların
yalnızca %6,6'lık bir kesimi oluşturması ise

sorunun aşılamadığı hatta yeni sorunların
eklendiği bir alandır. Bu bağlamda son yıllarda

dikkat çekmektedir.

bakım verenlerin sorunlarına ilişkin çalışmaların
sayısı da artmıştır.

Toplumsal cinsiyet bağlamında ele alındığında;
kadınların %59'unun kronik hastalığa sahip

Montgomery, Rowe ve Kosloski (2007) yaşlı

olduğu, %72,7'sinin fiziksel sorun, %81,8'inin
ruhsal sorun ve %72,7'sinin günlük yaşamda

bakımının bakım verenler üzerindeki olumsuz
etkilerini ele aldıkları çalışmalarında bu etkileri

olumsuz etkilenme gibi durumlar tecrübe
ettiği görülmektedir. Bu oranlar erkeklerde

i) bakım verenin fiziksel sağlığının bozulması, ii)
bakım verenin ruh sağlığının bozulması, iii)

sırasıyla %37,5; %37,5; %87,5 ve %75'dir.
Sosyal sorunlar açısından, toplumsal cinsiyet

bakım veren-bakım alan ilişkisinin bozulması
ve iv) zamanında yaşam tarzının ihlali olmak

bağlamında çarpıcı bir farklılık görülmemekle
birlikte özellikle fiziksel ve ruhsal sağlık

üzere dört grupta toplamıştır (Montgomery
vd., 2007 akt. Çapan, 2016: 35).

anlamında kadınların dezavantajlı olduğu
görülmektedir.

Önemli olan nokta ise tüm bu alanlardaki

Ancak en kritik olan ise; katılımcıların

sorunların birbirine ilişkin katalizör etkisidir.
Zira tek bir alandaki sorun, çözülememesi

%86,7'sinin tüm alanlardaki sorunlarının, bakım
vermeye başladıktan sonra ortaya çıktığı veya

halinde ilerleyen zamanlarda birden fazla alana
yansıyarak bakım verenlerin karşısına

mevcut sorunlarının şiddetinin arttığı
yönündeki subjektif değerlendirmeleridir.

çıkabilmektedir. Akça ve Taşçı'nın (2005)
çalışmalarındaki, bakım verenlerin %16,4'ünde

Bahsedilen sorunlar ve bakım verenlerin bu
subjektif değerlendirmesi, bakım hizmetlerinin

ruhsal sorunlara bağlı olarak fiziksel
yakınmaların ortaya çıkması yönündeki bulgu

yıkıcı etkisine işaret etmektedir.
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Tartışma ve Sonuç:

üzerindeki etkisi yaşla birlikte değişiklik
gösterebilir. Nitekim bu çalışmada, yaş arttıkça

Kişisel Özellikler Bağlamında Farklılaşma:
Toplumsal Cinsiyet ve Yaş

deneyimlenen sorunlar genel olarak
farklılaşmasa da ileri yaşlardaki bakım

Yapılan çalışmalar bakım hizmetlerinde

verenlerde etkisinin daha fazla olduğu
görülmüştür. Bu nedenle bakım hizmetlerinde,

genellikle kadınların yoğunlaştığını
göstermektedir (Ganguli ve Hendrie 2005;

toplumsal cinsiyet ve yaş bağlamındaki
ayrışmalar ve bakımın yönündeki değişimler

Holdsworth, 2015). Ancak daha derin bir
bakışla incelendiğinde bu yoğunlaşmasının

göz ardı edilmemelidir.

sadece toplumsal cinsiyetle ilişkili olmadığı;
yoksulluk ve düşük eğitim gibi faktörlerden de

Çalışma Koşulları Bağlamında Farklılaşma:
Süre ve Destek

etkilenerek yaşam seyrinin bir çıktısı olarak
şekillendiği görülmektedir. Formal eğitim ve

Bakım verilen toplam süre, haftalık/günlük

bakım alanındaki eğitim, kişilerin bakım
süreçlerini daha iyi yönetebilmesi ve baş

bakım verme süresi, süreç içindeki deneyimler,
bakım verilen kişi sayısı, bakım ortamı ve

edebilme becerileri açısından önemli bir
kriterdir. Ancak çalışmalar gösteriyor ki

destek imkanları bakım veren kişinin yaşam
kalitesi ve sağlığı üzerinde etkili faktörlerdir. Bu

özellikle kadın olmak ve ileri yaşta olmak,
bakım verenleri her iki eğitim türü açısından da

çalışmayla benzer şekilde, yapılan diğer
çalışmalar da kişilerin bakım verme süresinin

dezavantajlı konuma getirmektedir (Gitlin vd.,
2003; Greenwood vd., 2008 akt. Mollaoğlu,

artmasına bağlı olarak bakım yükü, tükenmişlik
ve sağlık sorunlarının görülme olasılığının

Tuncay ve Fertelli, 2011). Diğer yandan
kadınların bakım rolü dışında ev ve aile

arttığına işaret etmektedir (İnci, 2006; Işıkhan,
2018). Diğer yandan haftalık çalışma süresine

yaşantısında da önemli sorumlulukları
üstlenmesi, sağlık sorunları açısından kadınları

bakıldığında literatürde bu çalışmadakinin
aksine ortalama bakım sürelerinin önemli

daha riskli bir yere konumlandırmaktadır
(Horowitz 1985 akt. Arpacı, 2009).

derecede düşük olduğu görülmektedir.
Avustralya'da informal bakım verenlerin

Yaşam süresinin uzaması, bakım verilen yılların

haftalık bakım verme süreleri ortalama 13 saat
iken Kanada'da 16 saat (Oğlak, 2017),

uzaması anlamına geldiği gibi aynı zamanda
bakımın yönüyle ilgili de yeni boyutlar ortaya

ABD'de ise çoğunluğunun 40 saatten fazla
(Day, 2008 akt. Oğlak, 2008) olduğu

çıkarmaktadır. Gelişmeler, insanların ileri
yaşlarının daha sağlıklı geçirilebilmesine zemin

belirtilmektedir. Akyar ve Akdemir'in (2009)
çalışmasında ise bakım verenlerin yarısının,

hazırlamaktadır. Kişiler takvimsel olarak yaşlı
olsa da hala sağlıklı, dinç ve bağımsız

günün 20-24 saati ve haftanın ortalama 15,4
saatini bakım hizmetlerine ayırdığı

olabilirler. Bu bağlamda, ileri yaştaki bir kişinin
kendi kuşağına veya alt kuşaklara bakım

görülmektedir.

verdiği durumlar artmaktadır. Yani geçmiş
yıllardan itibaren alışılagelmiş olan genç veya

İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresinin 45
saati ve günlük çalışma süresinin 11 saati

yetişkinden yaşlıya doğru olan bakımın yönü,
yeni boyutlar kazanarak yaşlıdan yaşlıya veya

aşmaması gerekmektedir (İş Kanunu, 2003,
madde: 63). Bu bağlamda formal bakım

yaşlıdan gençlere doğru da olabilir. Bu açıdan
bakım verenlerin yaşadığı sorunların birey

kapsamındaki evde bakım hizmetlerinin,
şartları tam anlamıyla sağladığı; kurumsal
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bakımda ise haftalık/günlük çalışma sürelerinin
kısmen aşıldığı görülmektedir. Buna karşın

Farklı Deneyimler - Ortak Sorunlar

informal bakımda, literatürdekine benzer ama
çok daha dramatik bir tablo karşımıza

Gerçekleştirilen çalışma informal bakım, evde
bakım ve kurumsal bakım olmak üzere üç

çıkmaktadır. Bu doğrultuda katılımcıların bakım
verdikleri süreye ilişkin öznel

bakım türü kapsamında yürütülmüştür. Her üç
bakım modelinin de kendisine özgü çalışma

değerlendirmelerine bakıldığında formal
bakım veren on kişiden sekizi süreden şikayet

sistematiği, çalışma şartları, fiziki ortamı, teknik
altyapısı olmasına ve katılımcıların da farklı yaş,

etmezken informal bakım verenlerin %90'ı
sürenin fazlalığından ve kendine vakit

eğitim düzeyi, deneyim ve karakteristik
özellikleri olmasına rağmen bakım verenlerin

ayıramamaktan yakınmaktadır.

neredeyse tamamı benzer fiziksel, ruhsal ve
sosyal sorunları tecrübe etmektedir. Yani, "her

Öte yandan bakım süresi özellikle informal
bakım verenleri fiziksel sağlık, psikolojik sağlık

şey farklı" olmasına rağmen "sorunlar
benzer"dir. Bakım verenlerin yaşadığı bu

ve sosyal hayat dışında ekonomik anlamda da
olumsuz etkilemektedir. Bakım rolü nedeniyle

olumsuz deneyimler literatürdeki benzer diğer
çalışmalarla örtüşmektedir. Yapılan çalışmalar

kişilerin, fırsat maliyeti kavramıyla
açıklanabilecek olan, kısmî zamanlı çalışmak

bakım verme görevinin yaşam kalitesini
düşürdüğü, kişinin sağlığını çeşitli alanlarda

durumunda kalmak ya da çalışmayı bırakmak
gibi durumlar yaşadığı çalışmalarda tespit

olumsuz etkilediği, sağlık hizmeti kullanımını
v e ö l ü m r i s k i n i a r t t ı rd ı ğ ı n o k t a s ı n d a

edilmiştir. Bakım verme şartlarındaki zorlukları
aşmak noktasında fiziksel, sosyal, ekonomik ve

uzlaşmaktadır (Haley vd., 2004; Proulx ve
Snyder, 2009; Koopmanschap, 2004 akt.

araçsal destek imkanlarının yetersizliği veya
yokluğu ise sorunları arttırmaktadır. Literatürde

Çapan, 2016: 35; Navaies-Waliser vd., 2002).
Özetle, bakım verenlerin yaşadığı sorunlara

bazı çalışmalarda, bakım verenlerin önemli bir
kısmının bakım sunarken çeşitli destekler

ilişkin nitelikli çözümler üretilemediği takdirde
bakım verenlerin bakım alan kişiler haline

aldığına ilişkin bulgular olmakla birlikte
(Kalınkara ve Kalaycı, 2017; Or, 2013) bu

gelmesi oldukça sıradan bir durum olabilir.
Nitekim bunun örneklerinin sayısı her geçen

çalışma kapsamında böylesi bir durumdan söz
edilememektedir.

gün artmaktadır.

Hem informal hem de formal bakımdaki

Bakım Hizmetlerinin Yıkıcı Boyutu: Bakım
Alanın Mıknatıs Etkisi

çalışma şartları bakım veren sağlığını olumsuz
etkilese de en önemli tehlikenin destek

Bakım verenlerin fiziksel, ruhsal, sosyal ve

eksikliği olduğu söylenebilir. Bakım verme
sürecindeki tüm alanlara ilişkin şartları

ekonomik anlamda yaşadığı zorluklar bakım
hizmetlerinin yıkıcı boyutunu gözler önüne

iyileştirmek en akılcı çözüm olmakla birlikte,
iyileştirmelerin sağlanamaması halinde bu

sermektedir. Ancak bakım hizmetlerinin;
hizmetin yapısına uygun planlama ve

sorunların üstesinden gelebilmek için
destekten yoksunluk durumu, yaşanan

uygulamaların olmaması, bireysel veya
kamusal anlamdaki destek yetersizliği, bakım

sorunları perçinleyerek bakım verenlerin
sağlığı üzerinde olumsuz etkililer

ortamı ve teknik altyapı imkanlarının
yetersizliği neticesinde olumsuz etkilere sebep

yaratmaktadır.

olduğu görülmektedir. Öyle ki gerçekleştirilen
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Şekil 1: Bakım Alan Kişinin Mıknatıs Etkisi

sürecin tamamen dışındaymış gibi yaklaşılması
bakım verenleri farklı alanlarda yaşanan

bu çalışmada erkeklerin %87,5'inin ve
kadınların tamamının bakım süreçlerinde

sorunların içine itmek mahiyetini taşımaktadır.
Bu durum ise bakım verenleri sıkıntılı bir

fiziksel açıdan zorlandığı ve destek ihtiyacı
hissettiği görülmektedir. Buna ek olarak tüm

sürece dahil etmektedir. Hatta bakım veren
kişinin zamanla bakım ihtiyacı duyan kişiler

katılımcılar arasında her dört erkekten üçünün
ve yaklaşık her on kadından dokuzunun bakım

haline gelmesine neden olabilmektedir. Bakım
verenlerden bazılarının sözleri, yetersiz destek

uygulamalarında araçsal desteğe ihtiyaç
duyması dikkat çekmektedir. Diğer yandan

durumunda kişilerin içinde bulundukları
yıpratıcı duruma işaret etmektedir. İnformal

özellikle informal bakım verenlerin %90'ı
bakım verme süresini fazla bulmaktadır. Tüm

bakım veren bir katılımcının “... yaşarsa
seneye ne oluruz bilmiyorum yani,

bakım türlerinde de çalışma ve bakım verme
koşulları, bakım ortamlarının fiziki

korkuyorum, gücüm yetmiyor çünkü
kendisine." sözleri; evde bakım veren bir

uygunsuzluğu ve teknik altyapı açısından
yetersizliği bakım verenlerin yaşadığı sorunları

katılımcının "Şimdi zaten hani hasta olan kişi
yatıyor. Evet, bakımı bir şekilde yapılıyor, altı

tetiklemektedir.

bir şekilde değişiyor, karnı bir şekilde doyuyor,
üç öğün değildir belki iki öğündür, doyuyor.

Bakım alan kişilerin bağımlı olduğu
ihtiyaçlarının karşılanması, nitelikli bir bakım

Ama bakan insanın hayatı tamamen bitiyor,
hasta vefat edene kadar o sıkıntı devam

sağlanması ve böylece kaliteli ve insan
onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için bakım

ediyor." sözleri; bir diğerinin kendi sağlık
durumuyla ilgili "3 senede bu olduysa 10 sene

verenlerin rolü kaçınılmazdır. Bakım alanlar için
-ne kadar sağlanabildiği tartışma konusu

sonra ne olacak bunu düşünüyorsun." sözleri
ve kurumsal bakım kapsamındaki bir

olmakla beraber- her açıdan tam bir hizmet
gayesi güdülürken; onlara bakan kişilere,

katılımcının bakım rolüyle ilgili "... sakat olan
insanlar da oldu bu yüzden." sözleri kişilerin
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yaşadığı sorunların boyutunu açıkça gözler
önüne sermektedir.

Gerçekleştirilen çalışmada ve diğer
çalışmalarda görüldüğü üzere; bakım vereni

Bakım alan kişinin, kendisine bakım veren

destekleyecek fiziksel, psikolojik sosyal, yasal,
ekonomik ve araçsal destek imkanlarının

nispeten daha sağlıklı kişiyi bağımlı hale
getirmesi veya erken ölüm riski yaratması, tüm

yokluğu ya da yetersizliği halinde bakım veren
kişiler manyetik alanın çekim gücüne karşı

bakım türlerinde mıknatısın manyetik alanı ve
çekim gücüne benzetilebilir (Özkurt, 2018).

koyamamaktadır. Bakım alan kişi, ona bakım
hizmeti sunan aile bireyini, yakınını, arkadaşını

Mıknatısın bir ucu eksi, yani güney kutbu;
diğer ucu ise artı, yani kuzey kutbu ifade

veya profesyonelleri kendisine doğru çekerek
onun da bakım desteği talep eder hale

etmektedir. Bakım alan ve daha sağlıklı
kişilerin desteğine bağımlı bireylerin,

gelebilmesine ya da erken ölümüne sebep
olabilmektedir. Bakım hizmetlerindeki bu

mıknatısın eksi (güney) kutbunu; nispeten daha
sağlıklı ve bağımsız bireylerin ise mıknatısın

durum, mıknatıs etkisi (Özkurt, 2018) olarak
kavramsallaştırılabilir.

artı (kuzey) kutbunu temsil ettiğinden yola
çıkalım (Şekil-1):

Öneriler

Mıknatısla ilgili olarak en çok bilinen

Gerçekleştirilen çalışma ve literatürdeki benzer

bilgilerden ilki, aynı kutupların birbirini ittiği ve
zıt kutupların birbirini çektiğidir. İkincisi ise

çalışmalar bakım hizmetlerinin sadece bakım
alan için değil, aynı zamanda onlara bakım

manyetik alanın yönünün artıdan eksiye doğru
olduğudur. Bu konuyu bakım meselesiyle

veren kişiler için de sancılı bir sürecin tecrübe
edildiğini göstermektedir. Duygusal bağ,

ilişkilendirecek olursak; örneğin iki artı kutup,
yani iki sağlıklı ve bağımsız kişinin sosyal

toplumsal yaklaşımlar ve çaresizlik gibi bazı
d u r u m l a r b a k ı m v e re n l e r i , b u g ö re v i

hayatın pek çok alanında birbirinin desteğine
ihtiyacı olabilmekle birlikte bakım hizmetleri

"adanmışçasına her koşulda" sürdürmeye
mecbur kılmaktadır. Bu durum, öğrenilmiş

anlamında birbirlerini ittiklerini görmekteyiz.
Yani iki bağımsız birey arasında, bakım

bağımlılığa (Kahana ve Young, 1990 akt.
Holdsworth, 2013) dönüşerek bakım verenlerin

anlamında manyetik çekim alanı oluşmaz ve bu
anlamda birbirinden uzaktırlar. Ancak diğer

sorunlarını katmerlemektedir.

senaryo olan bir tarafın eksi kutup yani bakım
ihtiyacı olduğu ve diğer tarafın artı kutup yani

Bir sözde insanların taşıdığı yükü bir süre sonra
fark etmemeye başladığından bahsedilir.

bağımsız olduğu durumda ise bakım hizmetleri
anlamında bir manyetik çekim alanı

Ancak, insan bu yükü dayanabileceğinden
uzun süre taşırsa, sonunda yorgun ve bitap

oluşmaktadır. Yani bakım ihtiyacı olan kişinin
mecburî bir şekilde başkasından bakım

düşer. Bu bağlamda bakım sorumluluğunu
bakım verenlere yükleyip, kişilerin sırtlandığı

desteği alması gerekliliği doğmaktadır. Bu,
bakım hizmetleri için manyetik çekim alanının

yükü bir şekilde fark etmemesini beklemek ya
da sürdürülebildiği yere kadar sürdürülmesini

oluştuğu anlamına gelmektedir. Diğer yandan
bu gereksinimin karşılanması için sağlıklı ve

beklemek yerine çözümler üretmek
gerekmektedir. Zira bakım verenlerin yükü

bağımsız kişiler, manyetik çekim alanının içine
g i r m e k t e , y a n i b a k ı m s ü re c i n e d a h i l

taşıyamadığı veya taşımaktan vazgeçtiği
noktada hem bakım alan kişilerin hem de

olmaktadır.

toplumun genelinin dayanağı bir anda ortadan
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kalkmış olacaktır. Bakım alan bireyleri,
kendisini ve geleceğini bakım verenlerin

geronteknolojik tasarımların ve ürünlerin
bakım süreçlerine mutlaka dahil edilmesi

dayanıklılığına ve mücadele gücüne yaslayan
bir bakım sistemi anlayışı ise bakım veren bu

gerekmektedir. Unutulmaması gereken bir şey
var ki "geç, hiçten iyidir”

kişilerin yükü taşıyamaz hale gelmesiyle birlikte
er ya da geç iflas edecektir. Diğer yandan,
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Özet
Trans bireyler, transfobik bir dünyada sistematik bir baskı, nefret söylemi ve nefret şiddetiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.
Barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde sorunlar yaşamaktadırlar (Witten ve Carpenter, 2015). Trans bireylerin
yaşlılık dönemlerini içeren çok az çalışma bulunmaktadır. Türkiye’deki yaşlılık çalışmalarında da trans bireyler görmezden
gelinmektedir. Bu çalışmanın amacı, 40 yaş ve üzeri trans kadınların “yaşlanmayı” nasıl deneyimlediklerini anlamaktır.
Çalışma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.
Görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile gerçekleştirilmiş ve ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Life course
perspektifi ile gerçekleştirilen bu çalışmada, MaxQDA nitel veri analizi programı aracılığıyla tematik analiz yapılmıştır.
Çalışmada “LGBT Bireylerin Yaşlılık Dönemlerine İlişkin Beklentileri, İhtiyaçları ve Talepleri” adlı yüksek lisans tezi için
gerçekleştirilen saha çalışmasının verileri kullanılmıştır. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Mersin olmak üzere
6 ilde saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu altı ilden sadece İzmir ilinde 40 yaş ve üzeri trans kadına ulaşılamamıştır.
10.08.2018-12.11.2018 tarihleri arasında yürütülen saha çalışmasında, 40-65 yaş arası 11 trans kadın katılımcıya
ulaşılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde, “yaşam öyküleri ve deneyimleri”, “yaşlanmadan
ölmek”, “yaşlı trans kadın olmak” ve “yaşam sonu planları” temalarına odaklanılmıştır. Bu temalar çerçevesinde yapılan
analizlerde, katılımcıların yaşamları boyunca cinsel kimliklerinden dolayı transfobi ve şiddete maruz kaldıkları; erken
dönemlerinde yaşadıkları olayların yaşlılık dönemlerini etkiledikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:
Transgender • Nitel araştırma • Tematik analiz • Yaşam döngüsü perspektifi • MaxQDA

Dying Without Aging: Getting Older as a Trans Woman
Abstract
Trans people face with systematic oppression, hate discourse and hate violence in a transphobic world. They have
problems in access to housing, education and health services (Witten ve Carpenter, 2015). There are few studies which
included old age period of trans individuals. Trans individuals are also ignored in aging studies in Turkey. The aim of this
study is to disclose the stories of trans women aged 40 and over experiencing “aging”. The study was conducted using
qualitative research method. In-depth interviews were conducted with the participants. Interviews were conducted with
a semi-structured interview form and recorded by voice recorder. Thematic analysis method was used and MaxQDA
analysis program was used for data analysis. The study was carried out with a life course perspective. In this study, the
data of the field study carried out for the master thesis entitled “Expectations, Needs and Demands of LGBT Individuals
Related to Old Age Period” were used. Field work has been carried out in 6 provinces: Ankara, Izmir, Istanbul, Antalya,
Gaziantep and Mersin. No trans women over 40 was encourted in İzmir. The field interviews were carried out between
10.08.2018-12.11.2018. A total of number of 11 trans women with an age range of 40 to 65 years were reached out.
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In this paper, 4 themes (out of 7 main ones in the master study) were focused on as “life stories and experiences”,
“dying without aging”, “being an aging trans woman” and “end-of-life plans”. The participants reported that they were
exposed to transphobia and violence because of their sexual identity throughout their lives. It has been seen that the
events experienced by individuals in their early stages affect the aging periods.
Keywords:
Transgender • Qualitative research • Thematic analyses • Life course perspective • MaxQDA

Giriş

geçirmeyen veya geçirmek istemeyen bireyleri
de içeren daha kapsayıcı bir terim olarak

LGBTİ çalışmalarında kavramlar ve terimler

k a r ş ı m ı z a ç ı k m a k t a d ı r ( A PA , 2 0 1 5 ) .
Transseksüel kavramı, genellikle cinsiyet uyum

birbiriyle geçişken, tanımlanması zor ve sürekli
bir değişim halindedir.
Güncel tanımlara

operasyonunu geçir miş bireyler için
kullanılmaktadır (Michel vd., 2002:353). “Trans

baktığımızda, cinsel yönelim, bireyin cinsiyet
kimliğinden bağımsız olarak aynı ve/veya karşıt

kadın” (male to female) doğuşta atanan
cinsiyeti erkek olup kendini kadın olarak

cinsiyetine karşı fiziksel ve duygusal çekimi
(Human Rights Campaign, 2018) olarak

tanımlayan kişiye denmekte iken “trans erkek”
(female to male) ise doğuşta atanan cinsiyeti

tanımlanmaktadır. Eğer birey karşı cinsine ilgi
duyuyorsa heteroseksüel, hem cinsine ilgi

kadın olan ve kendini erkek olarak tanımlayan
kişiye denmektedir (APA, 2019). Çalışmada

duyuyorsa eşcinsel olarak kaba bir şekilde
tanımlanmakta ve erkek eşcinseller için “gey”,

katılımcıların cinsiyet kimliği beyanları esas
alınmıştır. Cerrahi bir operasyon geçirip

kadın eşcinseller içinse “lezbiyen” kelimesi
kullanılmaktadır. Her iki cinsten hoşlanan birey

geçirmediğine bakılmaksızın kendini “trans”
olarak tanımlamaları önemlidir. Makalede

ise biseksüel olarak tanımlanmaktadır.
Heteroseksüellik “doğal, normal” veya

transgender kavramı yerine kısaca “trans”
kavramı kullanılmaktadır.

toplumsal normlara göre “kabul gören” bir
cinsel yönelim çeşidi iken eşcinsellik ise
“anormal, sapkınlık” olarak görülmektedir
(Boswell,1990:20). Cinsiyet kimliği ise bireyin

Bahsedilen şekilde kavramsal çerçevesi
belirlenen çalışmanın verilerini, “LGBT
Bireylerin Yaşlılık Dönemlerine İlişkin

cinsiyet kimliği ile ilgili kendi içsel deneyimidir.
Bir diğer deyişle, bireyin kendini hangi cinsiyet

Beklentileri, İhtiyaçları ve Talepleri” başlıklı
yüksek lisans tezinin araştırmasında elde

olarak tanımladığı ve ait hissettiği cinsiyetteki
beyanı olarak tanımlanabilir. Bu bireysel

edilen veriler oluşturmaktadır.
Ancak bu
çalışmada “trans yaşlanma” konusuna

tanımlama, biyolojik olarak doğduğunda sahip
olduğu cinsiyetten farklı olabileceği gibi aynı

odaklanıldığından; bu kapsamda saha
sürecinde toplanan veriler içerisinden sadece

da olabilir. Burada unutmamak gerekir ki;
cinsiyet kimliği ile cinsel yönelim birbirinden

“trans kadınlar” çekilerek yeniden analiz
edilmiştir. Çalışmada “40 yaş ve üzeri trans

farklı kavramlardır (Human Rights Campaign,
2018). Örneğin; birey hem trans olup hem de

kadınlar nasıl yaşlanmaktadır?” sorusuna
cevap aranmaktadır. Bu bağlamda, bu

eşcinsel olabileceği gibi biseksüel veya
heteroseksüel de olabilir.

çalışmada hedeflenen 40 yaş ve üzeri trans
kadınların yaşlanmayı nasıl deneyimlediklerini

Transgender kavramı şemsiye bir terim olarak

anlamaktır.

kullanılmakta; cerrahi bir operasyon geçiren,
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Türkiye’de yaşlılık ve LGBTİ çalışmaları ele
alındığında literatürde trans kadınların

sorudur. Trans koğuşları bazı cezaevlerinde
olsa da bazı bölgelerdeki cezaevlerinde tecrit

yaşlanma deneyimleri konusunda yeterli
çalışma ve alan araştırması bulunmamaktadır.

uygulaması yapılabilmekte ve insan hakkı
ihlalleri yaşanmaktadır. Trans bireyler

Çalışma yaşlanma alanında trans kadınların
yaşlanma deneyimlerini ele alan ilk alan

yaşlandıkça aşina olmadıkları bir hizmet
dünyasının içine girmektedirler (Persson,

araştırması olma özelliği taşımakta; bu
nedenle, alandaki eksikliği doldurması ve yeni

2009:642). Heteroseksist uygulamaların
transların varlığını yok saydığı ve çözüm

çalışma alanlarına ışık tutması
amaçlanmaktadır.

üretmekte zorlandıklarını söylenebilir. Trans
yaşlanması ile ilgili literatürde yapılan

Arkaplan

çalışmalar incelendiğinde dört ana tema
üzerinde durulduğu görülmüştür. Bu temalar;

Translar açılma (coming-out) gerçekleştirdikten

“bariyerler”, “yaş ve cinsiyet kesişimselliği”,
“alana ulaşmanın zorluğu” ve “LGBT’lerin

sonra öncelikle aileden başlayarak kamusal
hayatta birçok zorlukla karşılaşılabilmekte;

içerisindeki T’ler” olarak adlandırılmıştır.

hatta, açılma süreçlerinin öncesinde kendi
içlerinde de kimlik bunalımları

İlk olarak, literatüre bakıldığı zaman genellikle
trans bireylerin yaşlılık dönemlerinde

yaşayabilmektedirler. Heteroseksist, ataerkil ve
cinsiyetçi bir yapının içerisinde olumlu veya

karşılaştıkları zorluklara odaklanıldığı
görülebilir. Persson (2009:641-642) trans

olumsuz deneyimledikleri yaşamlarının yaşlılık
dönemlerini de etkileyeceği beklenmektedir.

yaşlıların bir takım özel endişelerle karşı karşıya
kaldığını vurgulamıştır. Genellikle, yeterli sağlık

Yaşlı transların yaşamları boyunca uğradıkları
ayrımcılık ve transfobi fiziksel ve zihinsel olarak

hizmetlerine, uygun fiyatlı konutlara ve diğer
sosyal hizmetlere erişemediklerini; sosyal

sonraki yaşamlarını etkilemektedir (Siverskog,
2014:387).

izolasyonun, yaş ayrımcılığının, transfobinin,
homofobinin ve mevcut düzenlemelerin,

Heteroseksizm, yaşlanma ile erkeklik/kadınlık

görünmez azınlığı daha da ayırmak için bir
engel teşkil ettiğini dile getirmektedir. Sağlık,

arasındaki karmaşık ve nüanslı ilişkiyi de
gizlemektedir (Thompson,2004:714). Bu

barınma ve eğitim hizmetlerine erişimde de
sorunlar yaşamaktadırlar (Witten ve Carpenter,

bağlamda, transların özellikle hizmet
sağlayıcılar açısından nerede ve nasıl

2015). Cook-Daniels (1998:42) ise trans
bireylerde özellikle cinsiyet uyum operasyonu

konumlandırılacakları hakkında kesin ve net bir
a y r ı m b u l u n m a m a k t a d ı r. B u d u r u m ,

geçirmemenin bir engel teşkil ettiğini
vurgulamıştır:

huzurevleri, bakımevleri gibi kurumsal hizmet
sağlayıcılar için de benzer bir duruma sebep

Trans bireyler cinsiyet uyum operasyonunu

olmakta; ikili cinsiyet sistemine göre hazırlanan
b a r ı n m a y e r l e r i n d e t r a n s l a r ı n n e re d e

geçirmemişlerse sağlık hizmeti sağlayıcılar ya
da banyosunu yaptıracak bakıcılarının bilgisiz

konumlandıracağı sorun olabilmektedir. Bu
durumun sadece bakım ve sağlık alanında

olması; onları rahatsız edebilmektedir. Bu
durum trans yaşlıların bu tür hizmetleri

değil; birçok kamusal alanda da mevcut
olduğu söylenebilir. Örneğin; cezaevlerinde

kullanma olasılıklarını düşürebilmektedir. Alay
konusu olmak yerine hayat kurtarıcı acil tıbbi

trans bireylerin erkek mi; yoksa, kadın mı
koğuşunda kalacağı cevaplanmamış bir

müdahaleyi reddetmeyi dolayısıyla kendilerini
ihmal etmeyi seçebilmektedirler.
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İkincisi ise yaşlı transların hem trans olarak
hem de yaşlı olarak yaşadıkları ayrımcılıktır. Yaş

kesişmesi giderek önem kazanan bir konu
haline gelmiştir (akt; Witten, 2016:58). Ancak

ve cinsiyet kesişimselliğin sadece trans
yaşlanmasında değil; LGBT yaşlanmasında da

yaşlı gey, lezbiyen, biseksüel ve trans insanlara
ulaşmak zordur (Yahnke, 2005:284).

vurgulandığı görülebilir. Cahill ve arkadaşları
(2000:18) yaşlı LGBT’lerin sadece

Cinsel yönelim görünmez bir kimliktir ve

heteroseksizm, homofobi ve transfobinin yanı
sıra ageism ile de dışlandıklarını dile

bugünün yaşlı eşcinselleri daha yoğun bir
baskı ve ayrımcılık ortamında oldukları için

getirmişlerdir. Harley ve Teaster (2016:5)’e
göre ise ageism, LGBT’lerin daha fazla azınlık

günümüz gençleri gibi açık olmamaları
muhtemeldir (Yahnke,2005:284). Orta yaş veya

hissine kapılmasına neden olabilmektedir.

yaşlı transseksüellerin yaşam döngüleri içinde
yaşadıkları sorunlar hakkında doğru bilgi

Trans bireyler toplumsal cinsiyet normlarına
uymadıkları için dışlanmış ve toplumdan imha

vermek zordur; çünkü bu grup cinsel kimlik/
cinsiyet kimliklerini gizlemektedirler (Witten,

edilmiş ve zaman zaman düzelmeleri için tıbbi
işlemlere maruz bırakılmışlardır. Günümüzde

2009:37).

yaşlanma sürecindekiler hem trans hem de
yaşlı oldukları için çifte damgalanmaya maruz

Son olarak karşılaşılan tema ise LGBT
topluluğun içerisinde trans bireylerin daha az

kalmaktadırlar (Antunes ve Mercadante,
2013:71). Antunes ve Mercadante (2013:79).

görünür ve daha dezavantajlı olduğunu
söyleyen çalışmalardır. Smith (2019:193), yaşlı

Ayrıca, yaşlı translar, yaşlanmanın izlerini
saklasalar bile trans oldukları için yine de kabul

eşcinsel erkeklerin yaşlılıkta ihmal edindiğini
düşünse de yaşlı transların görünürlüklerinin

edilmeyeceklerini vurgulamışlardır. Witten’a
göre de anekdotsal kanıtlar LGBT bireylerin

daha sınırlı olduğunu dile getirmektedir.
Gerontoloji literatüründe LGBT topluluğundaki

yaşlandıkça “dolaba geri döndüklerini” yani
tekrar kimliklerini gizleme yoluna gittiklerini

“T” sessizdir ve trans yaşlanma deneyimini
görünmez kılmaktadır ( Persson, 2009: 634).

göstermektedir. Kendilerini “trans” olarak
tanımlayan bireyler uyguladıkları bazı

Frediksen-Goldsen ve arkadaşlarının, 50 yaş ve

operasyonları (örneğin; memeden silikon
çıkarma gibi) geri çekme eğiliminde

üzeri 2201 LGBT ile gerçekleştirdikleri
ç a l ı ş m a n ı n % 7 ( 1 7 4 k i ş i ) ’s i n i t r a n s l a r

olabilmektedir (Witten, 2012:4). Yapılan alan
araştırmalarında yaş ve cinsiyet kimliği

oluşturmaktadır. Nicel olarak analiz ettikleri
verilerinin sonucunda, trans yaşlıların lezbiyen,

kesişimselliğinin kanıtları bulunmaktadır.
Siverskog (2014:391-398) 62-78 yaş arasındaki

gey ve biseksüel yaşlılara göre düşük fiziksel
sağlık, engellilik, depresif semptomlar ve

altı transla yapmış olduğu nitel araştırmada
çalışmasının verilerinin analizinde üç tema

algılanan stres açısından daha yüksek riskler
taşıdığı görülmüştür (Fredriksen-Goldsen vd.,

belirlemiştir. Belirlediği temalardan biri de
cinsiyet kimliği ve yaşın kesişimselliğidir.

2013:492-497). Johnson ve arkadaşları da
benzer şekilde trans yaşlıların na-trans (trans

Üçüncü olarak vurgulanan konu ise yaşlı

olmayan) yaşlılarla karşılaştırıldığında fiziksel ve
ruhsal sağlık, ayrımcılık, damgalanma, sigara

LGBT’lere ulaşılmasının zorluğu ve yaşlı
LGBT’lerin görünmezliği ile ilgilidir. Küresel

ve alkol kullanımında daha yüksek risk altında
olduğunu söylemektedirler. Diğer yandan,

düzeyde, LGBT yaşlı nüfusu arttıkça, yaşlılık
statüsü ile cinsel kimliğin veya cinsiyet kimliği

önemli sağlık eşitsizliklerine rağmen bazı
kanıtların yaşlı translarda dayanıklılığa ve
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çabuk iyileşme özelliğine de işaret ettiğini
vurgulamışlardır (Johnson vd.,2018:719-720).

yapıldıktan sonra elle kodlamalar yapılmış ve
analizde MaxQDA analiz programı

Yöntem

kullanılmıştır. Analizde 104 kodlama ve 343
işaretleme yapılmıştır.

Çalışmada nitel araştırma yöntemi

Çalışmada yaşam döngüsü (life course)

kullanılmıştır. Nitel araştırmada araştırmacının
geçmiş deneyimleri, teorik bakış açısı

perspektifi kullanılmıştır. Yaşam döngüsü
perspektifi, bireysel yaşlanmanın fiziksel,

çalışmanın nasıl görüldüğü ile ilgili kilit rol
oynamaktadır ve araştırmacı müdahildir

psikolojik ve sosyal yönlerinin çoğu zaman
kronolojik yaş tarafından dikte edilmediğini

(Neuman, 2014; Bhattacharya, 2017). “Veriler,
katılımcı duyarlılığı ile doğal ortamda toplanır,

söylemektedir. Yaşlanmanın bir süreç içerisinde
bireylerde biriken bir dizi faktör tarafından

model veya temalar kurarak hem tümevarımsal
hem tümdengelimsel olarak analiz

şekillendiğini göstermektedir (Dannefer ve
Settersen, 2010:3).

edilir”(Creswell, 2013:65). Çalışmada 40 yaş ve
üzeri bireylerin seçilmesinin nedeni, LGBTİ

Bulgular

jargonunda (lubunca) yaşlı anlamına gelen
“balomoz” ifadesi 40-55 yaş arasındaki

Demografik Bulgular

bireyler için kullanılmasıdır. Bu bağlamda
örneklem 40 yaş ve üzeri olarak seçilmiştir.

Katılımcıların demografik bilgileri Tablo 1’de
sunulmuştur. Katılımcıların yaşları 40-65 yaş

M a k a l e d e “ L G B T B i r e y l e r i n Ya ş l ı l ı k

aralığındadır. Eğitim durumlarına bakıldığında
katılımcılardan 5 kişi ilkokul mezunu, 2 kişi lise

Dönemlerine İlişkin Beklentileri, İhtiyaçları ve
Talepleri” adlı yüksek lisans tezi için

mezunu, 3 kişi üniversite mezunu, 1 kişi ise
yüksekokul mezunudur. Trans kadınlar cinsiyet

gerçekleştirilen saha çalışmasındaki veriler
k u l l a n ı l m ı ş t ı r. S a h a ç a l ı ş m a s ı

kimliklerinden dolayı eğitim hayatından
ayrılmak durumunda kaldıklarını dile

10.08.2018-12.11.2018 tarihleri arasında
Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin ve

getirmişlerdir. Gökyüzü kod adlı katılımcı,
üniversite eğitimi boyunca yoğun bir

Gaziantep şehirlerinde gerçekleştirilmiştir.
Trans kadın örneklemi ele alındığında sadece

transfobiye maruz kalmasından dolayı
eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını

İzmir şehrinde trans kadın katılımcıya
ulaşılamamıştır. Katılımcılara kartopu örneklem

ifade etmiştir. Üniversite mezunu olan
katılımcılar ise eğitim hayatından sonra cinsiyet

tekniği ile ulaşılmıştır. Yarı-yapılandırılmış soru
formu ile katılımcılarla yüz yüze görüşmeler

geçişine (hormon tedavisi, cerrahi
operasyonlar vb.) başladıkları için

y a p ı l m ı ş t ı r. G ö r ü ş m e l e r k a t ı l ı m c ı l a r ı n
yaşadıkları şehirlerde ve kendi seçtikleri

mesleklerinde çalışamadıklarını dile
getirmişlerdir. Trans kadınların çoğunluğu

mekanlarda -evlerinde, arkadaşlarının
evlerinde- gerçekleştirilmiştir. Antalya(1 kişi),

“zorunlu seks işçiliği” (8kişi) yaptıklarını,
yaşamlarının bu döneminde seks işçiliği

Mersin (2 kişi), Gaziantep (4 kişi), Ankara (3
kişi), ve İstanbul (1 kişi) illerinde toplamda 11

yapmayan 3 katılımcı ise daha önceki
dönemlerinde seks işçiliği yapmak durumunda

trans kadın ile görüşülmüştür. Görüşmeler ses
kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Veriler

kaldıklarını dile getirmişlerdir. Katılımcıların
çoğunluğunun (7 kişi) sosyal güvencesi olduğu

tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz
e d i l m i ş t i r. Ve r i l e r i n d o k ü m a n t a s y o n u

görülmektedir. Özellikle zorunlu seks işçiliği
ya pa n t r a n s k ad ın l ar, k e n di i s te k l e ri y l e
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Tablo 1: Demografik Bilgiler Tablosu
Yaşam Öyküleri ve Deneyimler
sigortalarını kendileri yatır maktadırlar.
Katılımcıların gelir düzeylerinin ise oldukça

Yaşam öyküleri ve deneyimler teması,

değişken olduğu görülebilir, ortalamanın
üstünde gelir seviyesine sahip olanlar olduğu

katılımcıların erken dönemlerinde onları
etkileyen olayları temsil eden ve görüşmenin

gibi asgari ücretle geçinenler de
bulunmaktadır. Bir diğer çarpıcı bulgu,

doğal sürecinde ortaya çıkmış bir temadır.
Eflatun kod adlı katılımcı gençlik

katılımcıların tamamına yakınının (9 kişi) yalnız
yaşadığıdır. Yalnız yaşamayanlar katılımcılardan

dönemlerinde İstanbul’da yaşadığı fiziksel
şiddeti ve baskıları şu şekilde aktarmıştır:

biri annesi ile yaşarken diğer katılımcı ise trans
misafirhanesinde yaşamaktadır. Katılımcıların

O tren şeyi, benim. Onlar herkes farklı yöne
gidiyor. Trenlere de doldururduk işte emniyet
alındık. İşte şey de bırakıldık Kartal’da Pendik’te

tamamı cinsiyet kimliğini açık bir şekilde
yaşamaktadırlar.
Ailelerinin eğitim düzeyini

indik. O zaman geylere 5 yıl damga vuruyorlardı
bir tane gey vardı damga vurmuşlardı. Öyle.
Çuvallara konulup böyle trenlere konulup yok.
Sadece Pendik’e kadar. Pendik’te indik tekrar
evlerimize geldik. Tabi bu da bana onu şeyi

“orta” (4 kişi), “üst” (3 kişi), “alt” (2kişi) ve
“orta üstü”(2 kişi) şeklinde tanımlamışlardır.
Ailelerinin gelir düzeylerini ise çoğunluğu (6
kişi) “orta”, “orta üstü” (3 kişi), “alt” (1 kişi) ve

hatırlatır, Hitler sürgünü gibi bir şey. Yani biz o
devirlerden. Şeyi anlatayım. İstanbul emniyet
müdürlüğü Sansaryan Han’dır. Orada ne
işkenceler. Orada şunu yazardı “Burda Allah yok”.
Çünkü işkence görüyorsun. Allah diye

“üst” (1 kişi) olarak beyan etmişlerdir.
Nitel Bulgular

bağırıyorsun. “Okumadın mı kapıdan içeri
girerken, burada Allah yok peygamber tatilde”
yazardı. Muhammed aşkına dur derdin.
“Muhammed yok bilmiyor musun” derdi. Yani o
süreçlerden bugüne kadar geldik ( Eflatun, 65

Nitel bulguların değerlendirileceği bu
bölümde, yaşam öyküleri ve deneyimler,
yaşlanmadan ölmek, yaşlı trans kadın olmak ve
yaşam sonu planları temalarına yer verilmiştir.

yaşında).

24

Kocabıyık • Yaşlanmadan Ölmek: Yaşlı Trans Kadın Olmak

Eflatun, gençlik dönemlerinde genelev ve
gazinolarda çalışmış; Türkiye’nin farklı

Özellikle işte …. lakaplı bir tane şey vardı, ahlak
komiseri, transları alıp işte uzun zaman şeyde
tutup işte orada işkence yaptığı dönemlerdi. Bir
gecede en az 3 defa 4 defa gece kulüplerinin
basıldığı dönemlerdi. İstanbul’daki trans kadınlar

şehirlerinde çalışmak için bulunmuş; doğayı,
hayvanları seven, bitkilerle özel olarak
ilgilenen, pembe kimliğe sahip, kişisel
bakımına düşkün, evcil hayvanlarıyla beraber

orada 14 tane trans kadın, bu durumu proteste
etmek ve kamuoyuna duyurabilmek için açlık
grevi başlattılar. Açlık grevi başlatıldığının ikinci
günü biz Ankara’dan 7 trans kadın Ankara’dan
İstanbul’a destek amaçlı geldik (Elif, 58 yaşında).

yaşayan, sabahları güne erken başlayan biri
olarak kendini tanımlar. Yaşama bağlılığını şu
cümlelerle dile getirmiştir:

Gri kod adlı katılımcı, sosyal güvencesi
Onun için hayat benden çok şey aldı gitti. Ben
Edirne’ye gazinoya gittim 15 günlüğüne. O 15
gün oldu bir ay. Ben yukarı git yat, aşağı in çalış.
Ay ben dedim artık en sonunda gideyim de bir
dışarı çıkayım. Bahar gelmiş börtü böcekler sanki

olmayan, yalnız yaşayan, sağlık sorunları olan görüşme esnasında bile ağrıları olan- ancak

ya düşün ahıra kapatılmış inek bile sabah o
doğaya gidiyor. Her şeyi görüyor. Dedim, yani
inek benden daha özgür. Ahıra kapatılan o
hayvanlar daha özgür, o can dostlar. Şimdi ben
hayatın intikamını alıyorum, ben yaşıyorum,

seks işçiliği yapan biridir. Ailesi ile 20 yıl
görüşmemiş ve yeni yeni görüşmeye

hayatı, o güneşi görüyorum, otları görüyorum.
Çimenleri görüyorum, hayvanları seviyorum,
dokunuyorum.

de ahlak polisi tarafından yaşadığı şiddeti
anlatmıştır:

Eflatun, yaşamında acı deneyimler yaşasa da
yaşamının bu döneminde o mağduriyeti dile

Müşterililer tarafından kaçırıldım. Çok darp
edildim. Çok kaçırıldım. Bunların yanı sıra hem
müşteriden tehlike yaşıyorum hem de ahlak diye

sosyal güvence eksikliğinden dolayı hastaneye
gidemeyen, giderlerini karşılayabilecek kadar

başlamıştır. Uzun yıllar Ankara’da yaşamıştır.
Ankara’da 2000’li yıllarda hem müşteriler hem

getirmekten hoşlanmamaktadır. Geçmişinden
güç kazanan ve yeni başlangıçlara açık, her

tabir ettiğimiz polislerden sorun yaşıyoruz. Öyle
bir kovalıyorlardı ki bizi sanki katil kovalıyorlar. İki
katlı bir katlı binalardan atlıyorduk. Çok ayağımı
burktum. Birisinde arkadaşım 2004 de olabilir
2005 de olabilir arkadaşım atlayacağı boşluğu

zaman umut dolu olduğu görülmektedir.
Aslında Eflatun’un ifadeleri trans kadınların
güçlü olduğunun bir göstergesidir.

hesap edemiyor. Bir katlık bir mesafe zannediyor
üç dört kat çıkınca düşüp ölmüştü. Polislerden
kaçtığı için bunu yaşadı. Yakalandığımızda ahlaka
giderdik bir tane odanın içinde 4 duvar, yer beton
hiç bir şey yok oturacak. Şiddete maruz kalırız

Elif kod adlı katılımcı, elektrik mühendisi
olmasına rağmen trans kadın olmasından
dolayı mesleğini yapamamış; uzun yıllar
üniversite okuduğu Ankara’da yaşamış;

sözlü olarak fiziksel olarak. Asla kapı açılmaz
lavaboya falan gitmemize izin verilmez. O
dönemler bizde girdi çıktı yapılırdı. Nasıl.
Emniyetin 24 saat tutma gözaltı süresi var. Seni
alıyor 24 saat tutuyor kapının önüne çıkıyorsun.

annesine bakım vermek için memleketi olan
Mersin’e yerleşmiştir. Annesi ve babası vefat
ettikten sonra, kardeşleriyle aynı apartmanda
yaşayan ve kendine ait bir evi olan, aktivist,

Çıkış işlemin yapılıyor kapının önünden tekrar seni
alıyor. Girdi çıktı olarak. Kışın yere suya dökerlerdi
öyle otururduk. Yıl 2003 veya 4 senesinde
emniyet toplu bir şekilde Ankara’da öyle bir sıkı
uygulama başladı ki bütün ne kadar trans, eskort

evcil hayvan sahibi ve sivil toplumda çalışan
biri olarak kendini tanımlar. 80’li ve 90’lı
yıllarda İstanbul’da trans kadınlarının
yaşadıklarını ve arkadaşlarına destek için

var hepsi alındı. Ayrı ayrı hücrelerde tutuluyoruz.
Dayak yiyoruz. 2 gün kaldım 2 gün boyunca
dayak yedim. Ve en sonunda Yakupabdal köyü
vardır Mamak çöplüğünün orada gecenin bir
yarısı artık böyle her yerim mosmor vaziyette

İstanbul’a gittiklerini anlatmıştır:

oraya atıldım ve bunu ahlak polisleri tarafından
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atıldım. O dönem gazetelere falan çıktım şiddete
maruz kaldım diye. Balyozun ilk çıktığı
dönemlerdi. Çünkü Ankara’da bir dönem balyoz
furyası esiyordu. Daha sonra evimde saldırıya
uğradım bıçaklandım (Gri, 40 yaşında).

aktivist, trans kimliğinden dolayı eğitim
hayatını yarıda bırakmak durumunda kalmış
biri olarak kendini tanımlar. Türkiye’de trans
kadınların yaşlanamamasını “Ya şöyle aslında

Arzu kod adlı katılımcı, lise mezunu, sosyal

baktığında aslında bu ülkede eceliyle ölen
veya eceliyle yaşlanan trans kadın sayısı çok

güvencesi olmayan, evcil hayvan sahibi, seks
işçisi, müşterilerine “misafirim” diye hitap

azdır. Bu bir realite. Bu bir gerçek. Türkiye’de
eceliyle ölen trans kadın sayısı çok

eden, 3 erkek ve 1 kız kardeşi olan (ablası ve
eniştesiyle ilişkisinin iyi olduğuna vurgu

azdır” (Gökyüzü, 40 yaşında) sözleriyle dile
getirmiştir.

yapan), bakıma muhtaç annesine tedavi
masrafları için yardımcı olan biri olarak kendini

Mavi kod adlı katılımcı, sivil toplumda çalışan,

tanımlar. 17 yaşında evden çıkıp İstanbul’a
giden Arzu, uzun yıllar orada yaşamış ve

aktivist, sosyal güvencesi olan, üniversiteyi
bitirdikten sonra kamuda çalışırken geçiş

yaşadığı nefret saldırısını “Sokakta çakıştığım
dönemlerde oldu. Anlatmıştım o gün orada.

sürecine başladığı için mesleğinde
çalışamamış; zorunlu olarak bir dönem seks

Kaçırıldım, tecavüze uğradım ve intiharın
eşiğinden.. saçımdan tuttular çektiler beni,

işçiliği yapmış ve yalnız yaşayan biri olarak
kendini tanımlar. “Ben 55, 60’ını gören bir

yoksa orada paramparça olmuştum
aşağıda” (Arzu, 40 yaşında) sözleriyle

trans için diyorum ki yani çok diyorum şanslı.
Hıı yani bir nefret cinayetine gitmemiş

anlatmıştır.

diyorum”
(Mavi, 56 yaşında). Mavi de
Gökyüzü ile benzer fikirlere sahip ve

Katılımcıların deneyimlerinden anlaşılacağı gibi
yaşamlarının erken dönemlerinde yoğun

yaşlananan transları şanslı olarak
değerlendirmektedir. Elif de
Gökyüzü ve

ş i d d e t , b a s k ı v e n e f re t s a l d ı r ı l a r ı y l a
k a r ş ı l a m ı ş l a r, ö l ü m d e n d ö n m ü ş l e r v e

Mavi’yi destekler nitelikte arkadaşının nefret
cinayetine kurban gittiğini şu sözleriyle

arkadaşlarının ölümlerine tanıklık etmişlerdir.

aktarmıştır:

Yaşlanmadan Ölmek

O zamanlar 48 yaşında falandı. Ondan sonra işte
akşam oluyordu şey içiyordu mesela kaçak şey
köprü altımı ne yapılan rakılar var. İşte gidiyordu
ondan alıyordu, ondan içiyordu. Makyajını
yapıyordu, sokağa çıkıyordu. Hani bir gün dayak

Yaşlanmadan ölmek teması, saha aşamasında
ortaya çıkan ve katılımcıların sıklıkla dile
getirdiği bir diğer temadır. Katılımcılar, nefret
cinayetlerinin fazla olması sebebiyle yaşlı

yemese ertesi gün dayak yiyordu. Hani sadece
karnını doyurabilmek için yani ertesi gün ayakta
kalabilmek için seks işçiliği yapıyordu. Hani şeyi
düşünmüyordu burdan ben bir para kazanayım ve
ben geleceğimi kurtarayım diye düşünmüyordu.

transların çok az olduğunu, yaşlanamadan
yaşamlarını kaybettiklerini dile getirmişlerdir.
Türkiye’deki nefret cinayetlerinde 2018 yılında
51 trans öldürülmüştür. Bu istatistiklerle

Sadece yarını kurtarmak için seks işçiliği
yapıyordu. Ne yazık ki geçen yıl yine aynı sokağa
çıkıyor. Sokağa çıktıktan sonra birileri tarafından
dövülüyor. Arabadan atılıyor. Ondan sonra evine
geliyor. Eve geldikten sonra da evde galiba ölü

Türkiye, Avrupa’da nefret cinayetlerinde birinci
sırada yer almaktadır (Transgender Europe,
2018).

bulunuyor. Ondan sonra şeye götürüyorlar işte
adli tıbba götürüyorlar. Hastaneye adli tıbba
götürüyorlar. Ertesi gün gittik cenazesini aldık
geldik. Götürdük, gömdük. Haniii bittiii, hayat

Gökyüzü kod adlı katılımcı, trans
misafirhanesinde yaşayan, seks işçiliği yapan,
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biitti. Belki de daha farklı yaşayabilirdi (Elif, 58
yaşında).

Aslında STK içinde de ötekisin. Bir trans kadın
olarak da ötekisin yaşlı olarak da ötekisin
aslında. Ben daha dinamiğim ben daha gencim
daha iyi kavrarım daha iyi yaparım. Böyle bir
algı var. Yani mümkünse biz müsaade ettiğimiz

Elif’in anlatıları aslında ülkemizdeki trans
kadınların zorunlu seks işçiliğine maruz

kadar sen STK’nın içinde yer al. Böyle. Şimdi
söyle aslında dinozor olarak bakıyorlar aslında
bize (gülüyor). Miladını tamamladın sen
(gülüyor) artık bu alandan çekil. Ama bir taraftan
da STK’ların bizim gibi dinozorlara ihtiyacı var

kalmasının, transfobinin, nefret cinayetlerinin
kısa bir özetidir. “Daha farklı yaşayabilirdi“
sözleri ataerkil sisteme olan siteminin bir
göstergesidir.
“Yaşlanmadan ölüyoruz ki

aslında (Mavi, 56 yaşında).

zaten. Yani şu anda çok az sayıda yaşlı bir birey
vardır, 50 yaş üstü trans olan. Çünkü

Mavi, sivil toplum içerisinde yaşlı ve trans

yaşlanmadan ölüyoruz”(Gri, 40 yaşında). Gri,
kendisi de ağır nefret saldırılarına maruz kalmış

kadın olmasından dolayı çoklu ayrımcılığa
uğramaktadır. Yaşlı transların “dinazor” olarak

ve o da yaşlanmadan öldükleri konusunda
diğer katılımcılara benzer düşünmektedir.

görüldüklerini belirtmiştir. Yaşlı trans kadınların
yaşamlarını sürdürebilmek için düşük ücretlerle
seks işçiliğine devam ettiğini, bir kısmının
daha genç transların yanında kalıp ev içi

Katılımcıların dile getirdikleri düşüncelerinde,
erken dönemde yaşadıkları şiddetin, nefret
saldırılarının ve cinayetlerinin, transfobinin,

hizmetlerini görüp barınma sorununu bu
şekilde çözdüklerini veya seks işçiliği yaptıkları

dışlanmaların, ötekileştirilmelerinin, her geçen
gün nefret cinayetine giden bir arkadaşlarına

şehirleri terkedip daha küçük yerleşim
y e r l e r i n d e y a ş a m a y ı t e rc i h e t t i k l e r i n i

tanıklık etmelerinin etkili
olduğu
görülmektedir. Katılımcılar için trans kadının

söylemiştir:

nefret cinayetinden öldürülmesi “kabul edilen
bir gerçeklik” olmuştur. Dannefer ve Settersen

Fakat çevremde yaşlanmış translar var tabi. Ya,
hani kendini böyle geçindirecek kadar bazı
imkânları elde eden trans kadınlarda var ama hala
60 yaşında olup da hala seks işçiliği yapan trans

(2010:7) vurguladığı gibi bireyin erken dönem
yaşam deneyimleri ilerleyen dönemlerini

kadınlarda var. İşte 40’ından sonra o diğer genç
translar gibi yüksek ücretlere çalışmayacaktır hani.
10 liraya kadar bile oral yapabilecek bir hale
dönüşür. Öyle. Yani 70 yaşında mı şey … anne
hala Bayram sokağında 3 kuruşa 5 kuruşa seks

tahmin etmek ve anlamak için önemlidir. Bu
çalışmada da ortaya koymuştur ki; trans
kadınların yaşlılık dönemlerini erken dönem
yaşanmışlıkları, deneyimleri etkileyen önemli

işçiliği yapıyor…Ha şey genç trans kadınların
yanında annelik yapanlar var veya böyle genç
transların veya eski arkadaşlarının barınma sözünü
alıp o sorunu çözüp tamamen onlarının işini
gücünü yapan translar var. Tabi ki bunun yanında

bir unsurdur.
Yaşlı Trans Olmak

gençliğinde bazı birikimler yapmış fakat o çalıştığı
şehirleri tek etmiş, daha böyle küçük kasabalarda
daha doğrusu ucuz yaşam kaynağı olan yerlerde
birçok arkadaşımı tanıyorum. (Mavi, 56 yaşında).

Ya ş l ı Tr a n s K a d ı n O l m a k t e m a s ı i s e
katılımcıların kendi yaşlılıkları hakkındaki
düşüncelerini veya çevresinde gördüğü/
tanıdığı yaşlı trans kadınların durumlarını

Eflatun ise yaşlı trans kadınların yaşamı
sevdiklerini ve deniz kenarı olan şehirleri tercih

aktardığı bir temadır. Mavi sivil toplumda hem
trans kadın olmaktan hem de yaşlı olmaktan

ettiklerini, hayata dört elle tutunduklarını
vurgulamıştır:

dolayı yaşadığı ayrımcılığı şu sözleriyle
anlatmıştır:
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Tabiki içimizde yaşlı transseksüel arkadaşlar var.
Hayatı severler kiminin sigortası vardır kiminin
yoktur. Herkes birbirine yardım ve destek de
bulunarak ayakta kalırlar. Çoğu zaten Antalya’da
yaşar, Kuşadası’nda, İzmir’de. Bundan birkaç sene

kardeşleri var hala hazırda yaşamda kız kardeşleri
var ve mesela en son bir tanesi mesela kız
kardeşinin yanına döndü gitti mesela. Şu anda kız
kardeşiyle beraber yaşıyorlar. Böyle…. Bir de
şöyle cinsiyet uyum operasyonunu geçirmiş

önce eski tevellüd dediklerimiz bir araya geldik.
O resim çok güzeldi. Hepimiz hayatı yine
seviyoruz. Hepsi hayata 4 şeyle tutulmuş kişiler.
Buradaki yaş ortalamaları o gün şöyle baktığımda
70 yaşında olanlar, 65,60 olanlar. Asla kendilerini

insanlar genelde kendi kabuklarına çekilmeyi
tercih ediyorlar. Bunun çok duyulmasından,
bunun çok dillere düşmesinden ya da kimliklerinin
açığa çıkmasından hoşlanmıyorlar ve istemiyorlar.
Çok da haklılar. Çünkü, o sürece gelene kadar çok

yaşlı demeyen işte dediğim gibi kiminin şeker
hastalığı kiminin diz ağrıları kiminin bel ağrıları
ondan sonra bir de hayatın vermiş olduğu o
çizgileri yüzümüzde taşıyoruz. Ne kadar estetik de
yaptırsak da ne kadar gerdirttikse de- gerçi ben

fazla bedel, çok fazla vebal ödüyorlar. O süreci
oluştuktan sonra o süreci bitirdikten sonra haliyle
de kendi içlerine dönüp kendi kimliklerini
yaşamak istiyorlar (Gökyüzü, 40 yaşında).

de o yok da- yine de 60 yaşındaki insanla 15-18
yaşındaki bir insanın şeyi bir olmuyor (Eflatun, 65
yaşında).

Gökyüzü, cinsiyet uyum operasyonu geçiren

Sarı kod adlı katılımcı, ailesi ile ilişkileri iyi,
kendine ait bir evi olan, daha önceden aşçılık

arkadaşının huzurevinde gördüğü baskıdan
dolayı kimliğini gizleme yoluna gittiğini

trans kadınların kimliklerini gizlemeyi tercih
ettiklerini vurgulamıştır. Gri, tanıdığı bir

aktarmıştır:

yapmış, son 15 yıldır seks işçiliği yapan,
akşamları annesinin yanına dönen ve sosyal

İki tane arkadaşım var benim ve birisi şuan çok

güvencesi olmayan biri olarak kendini tanımlar.
Sarı, ayrıca araştırmada ailesi tarafından kabul

zor koşullarda. Neden, göğsü var ve trans birey
olduğu için transseksüel olmadığı için göğsünün
olması onu kadın yapmıyor. Hisleri, düşünceleri
onu kadın yapmıyor. Bu insanı erkek huzurevinde
kaldırıyorlar. Ve orada sürekli şiddete maruz

görmüş tek trans kadındır.
Huzurevi gibi bir yere gitmiştik yaşı 60 küsurdu bir
tane trans vardı. Onu gördüm, üzüldüm. Hiçbir
şeyi yokmuş. Zamanında çok zenginmiş her şeyi
varmış. Ama her şey elinden gittikten sonra
huzurevine bırakılmış. Sanki diğerlerinden ayrı

kalıyor, hakarete maruz kalıyor…Hatta daha sonra
kız göğüslerini çıkarttı (Gri, 40 yaşında).

Literatüre bakıldığında benzer bulgulara
rastlanmaktadır. Witten (2012) de transların

gibiydi. Onu gördüğümde çok üzülmüştüm. Onu
hiç unutamıyorum. Yaşlılık bizim için çok kötü
(Sarı, 40 yaşında).

yaşlandıklarında bazı cerrahi operasyonlardan
vazgeçtiklerini “dolaba geri döndüklerini” dile
getirmiştir.

Yaşlılığın translar için çok kötü olduğunu
düşünmektedir ve huzurevinde gördüğü trans

Yaşam Sonu Planları

kadından etkilenmiştir. “Sanki diğerlerinden
ayrı gibiydi” cümlesi ile durumuna tanıklık

Yaşam sonu planları, ise saha sürecinde
kendiliğinden ortaya çıkan bir başka temadır.

ettiği bireyin oraya ait olmadığını
düşündüğünü belirtmiştir. Gökyüzü, pembe

Bu tema altında elde edilen bulgularda
katılımcıların yaşamlarını sonlandır ma

kimliğe sahip (cinsiyet uyum operasyonu
geçirmiş) tanıdığı yaşlı trans kadınların,

düşüncesi dikkat çekicidir.

ailesiyle beraber yaşadıklarını aktarmıştır:

Bir trans birey için ne kadar acıtır ki zamanında

Bir kaç kişi tanıyorum, 50 ve üstü. İkisi de cinsiyet
uyum operasyonlarını geçirmiş insanlar. Pembe
kimliğe sahip insanlar. İkisi de ailesiyle yaşıyor.
Annesi ve babası vefat ettikten sonra, kız

seni kabul etmeyen veya o kapıyı çarpıp çıkıp
gidiyorsun ya. Tekrar o kapıya muhtaç oluyorsun
ve muhtaç olduğunda benim ailemde dâhil sana

28

Kocabıyık • Yaşlanmadan Ölmek: Yaşlı Trans Kadın Olmak

şu soruyor. Bak görüyor musun? 20 yıl gittin şunu
şunu yaptın, bak buraya geldi. O yediğim bir kap
ekmek bile bazen göze batıyor. Evet, şuan
yaşlılığımda ne yapabileceğim, iki kere intihar
denedim ama olmadı (hafif gülüyor). Belki yine

Özellikle trans bireyler, yaşamlarında
karşılaştıkları ayrımcılık, transfobi, dışlanma ve

deneyebilirim. Çünkü insan eti ağırdır. Yani, hele
bizler için çok daha zor. Ya yaşlanmadan ölmeyi
istiyorum (Gri, 40 yaşında).

(Mabey’dan akt. Harley ve Teaster,2016:14).
Çalışma dahilinde elde edilen bulguların,

sosyal destek eksikliğinden kaynaklı umutsuz
olabilirler ve intihar eğilimleri olabilir

literatür ile benzerlik gösterdiği görülmektedir.
İntihar her ne kadar trans kadınların

Gri, daha önceden intiharı denediğini, zor
durumda kalırsa yine yapabileceğini,

deneyimledikleri acı tecrübelerin bir sonucu
olarak görülse de aslında onlar açısından

yaşlanmadan ölmek istediğini ve zor durumda
kalıp ailesinin yanına dönmenin onun için ne

“güçlü bir duruş” ve “onurlu bir davranış”
olarak değerlendirilmektedir.

kadar onur kırıcı olduğunu dile getirmiştir.

Sonuç

Hazine kod adlı katılımcı, üniversite mezunu,
seks işçisi, yalnız yaşayan, beyaz yakalı bir

Sonuç olarak, yaşlı trans kadınlar erken yaşam

aileden geldiğini söyleyen, caz dinlemeyi
seven, yabancı dil bilen, üniversiteyi cinsiyet

dönemlerinde şiddete, ayrımcılığa ve
transfobiye maruz kalmışlardır. Yaşamlarında

kimliğinden dolayı zor koşullarda tamamlamış,
yurtlarda ayrımcılığa ve transfobiye maruz

nefret saldırılarına ve nefret cinayetlerine
tanıklık etmişler veya birebir bu durumlarla

kalmış, ailesiyle ilişkilerini için “Ailem nefret
ediyor. En son bana intihar etmedin mi diye

karşılaşmışlardır. Bu bağlamda yaşadıkları
olumsuz deneyimlerin yaşlılık dönemlerini de

sordular” şeklinde cevap veren biri olarak
kendini tanımlar. “Demek ki intihar en doğal

etkilediği ve “yaşlanmadan ölmek”
düşüncesinin hâkim olduğu görülmüştür.

hakkım, intihar edeceğim. Öyle düşünüyorum.
Biraz daha ayakta duramadığım zaman intihar

Yaşlanmak birçok insan için doğal bir süreç
iken trans kadınlar açasından yaşlanmak bir

çok onurlu ve en doğal hakkım. Bunu yapcam”
(Hazine, 50 yaşında). Görüşme esnasında zor

“şans” olarak görülmekte ve kendilerini
yaşlanabilecek kadar yaşadıkları için “şanslı”

koşullarda yaşadığını ve ilerleyen yaşına
rağmen hala seks işçiliği yapmanın çok onur

tanımlamaktadırlar.

kırıcı olduğunu ve ayakta duramadığı zaman
intihar edeceğini dile getirmiştir. Gökyüzü de

Trans kadınlar yaşlanmaya beraber ageism ve
transfobinin beraberinde getirdiği çifte

kendisi için intiharın bir tercih olabileceğini
aktarmıştır:

ayrımcılığı yaşadıklarını dile getirmişlerdir.
Trans kadınlar yaşadıkları ayrımcılık sonucunda
zorunlu seks işçiliğine itilmekte ve yaşlılık
döneminde de artan sağlık sorunlarına rağmen

Benim için şöyle bir şey var. Çok gelecek kaygısı
güden birisi değilim, çok umurumda değil aslında
gelecek. Yani ne olacağı umurumda değil
gerçekten. Bugün yaşıyorum yarın yaşar mıyım?
Bilmiyorum. Çok istiyor muyum yarın yaşamak
hayır istemiyorum. Ama yaşarsam da yaşarım
falan yani. O yüzden böyle şeyim aman işte

başka güvenceleri olmamasından dolayı
zorunlu seks işçiliğine “ucuz ücret karşılığında”

benim geleceğim ne olacak kafasında falan
değilim. Çok zorlanırsam ben de intiharı bir yol
olarak seçerim, tercih ederim. Çok rahatım bu
konuda yani (Gökyüzü, 40 yaşında).

döneminde trans kadınların bir kısmının
aktivizm ile uğraşırken bir kısmının da daha

devam etmektedirler. Anlatılardan elde edilen
yaşlanma deneyimlerine bakıldığında, yaşlılık

genç trans kadınlara “annelik” yaptığı
belirlenmiştir. Daha genç trans kadınların
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yanında kalıp ev içi hizmetlerini yerine
getirerek barınma sorununu çözenler de vardır.

psikolog, gerontolog, sosyal hizmet uzmanları,
bakım verenler vb.) trans gender konusunda

Burada trans kadınların yaşamlarını sürekli bir
mücadele halinde geçirdiklerini ve güçlü

eğitimler verilmelidir. Yaşlanma ve yaşlılık
çalışmalarının daha kapsayıcı olması açısından

karakterlere sahip olduklarını vurgulamak
önemlidir. Trans kadınların bir kısmı yaşlılık

sadece ikili cinsiyet sistemine indirgenmemeli
ve çalışmalara toplumsal cinsiyet normlarının

döneminde daha çok yaşama bağlanmakta ve
artık sadece kendileri için yaşadıklarını dile

dışında kalan bireyler de dahil edilmelidir.
Akademik ortamda dahi tartışamadığımız bu

getirmişlerdir.
Katılımcıların tanıdıkları yaşlı
trans kadınlarla ilgili anlatılara baktığımız

konuyu sadece “cinsel azınlık” kategorisi
altında görmemek önemlidir.
Bu alanda

zaman ise, özellikle cinsiyet uyum
operasyonları geçiren trans kadınların, bir

özellikle hak temelli bir yaklaşımla
gerçekleştirilecek araştırmalara ihtiyaç vardır.

kısmının daha kırsal bölgelere yerleşip
kimliklerini gizleme yoluna gittikleri; bir

Yazarın Notu: Bu çalışma Senex: III. Lisansüstü

kısmının ise ayrımcılığa uğramadan bakım
hizmeti alabilmek için “dolaba geri

Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde sunulmuştur.
Araştırmanın saha süreci Lund Üniversitesi

döndüklerini” (trans kimliğini belli edecek
cerrahi uygulamalardan vazgeçtiklerini)

Raoul Wallenberg Enstitüsü, İnsan Hakları
Araştırmaları Hibe Programı kapsamında

belirtilmiştir. Özetlemek gerekirse, yaşlı trans
kadınların birbirinden farklı yaşlanma

desteklenmiştir.

deneyimledikleri ve homojen olmadıkları
görülmüştür.
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Abstract
This short piece which is written in the format of the notes from the field discusses plans to do life narratives and
wisdom research among Turkish older adults. The starting point was a brief literature review of gerontology-related
research in Turkey which will not be presented here due to space limitations. Secondly, the site and accordingly the
sample of the anthropological study had to be decided. Thirdly, international gerontology-related research was
reviewed to decide on theoretical discussions, methodology and conceptual tools to analyze the data. The notes
conclude with a proposal for research in gero-narratology which is proposed to be the study of the structural and
authorship properties of older adults’ narratives.
Keywords:
Life narratives • Wisdom research • Wisdom-fostering life events • Anthropo-gerontology • Gero-narratology

Sahadan Notlar: Türkiyeli 70 Yaş ve Üstü Yaşlılarla Yaşam Anlatıları ve Bilgelik Kazandıran
Yaşam Olayları Araştırması Yapmak
Özet
Alandan notlar formatında yazılmış bu kısa yazı, Türkiyeli yaşlılarla yaşam anlatıları ve bilgelik araştırmaları yapma
planlarını tartışmaktadır. Başlangıç noktası, Türkiye’de gerontolojiyle ilgili araştırmaların kaynak taramasıydı; ancak bu
tarama, yer darlığı nedeniyle burada paylaşılmayacak. İkinci olarak, antropoloji çalışmasının yeri ve buna bağlı olarak
örneklemi konusunda bir karara varılmalıydı. Üçüncü olarak, gerontolojiyle ilgili uluslararası araştırmalar, kuramsal
tartışmalar, yöntembilim ve verileri çözümlemek için gerekli kavramsal araçlara karar vermek üzere gözden geçirildi.
Notlar, yaşlıların anlatılarındaki yapısal özellikleri ve yazarlık özelliklerini çalışan bir alan olması öne sürülen geroanlatıbilim ya da yaşlı anlatıbilimi alanında bir araştırma önerisiyle noktalanıyor.
Anahtar Kelimeler:
Yaşam anlatıları • bilgelik araştırmaları • bilgelik kazandıran yaşam olayları • antropo-gerontoloji • gero-anlatıbilim
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Introduction: From Anthropology to GeroNarratolog

about what centenarians think is behind their
longevity).

After our anthropological field work on identity
construction of Bartın city, we came across a

Methodology Options

particular set of narratives that drew our
attention: These were captain narratives by

Then we moved to the problem of
methodology. What kind of a methodology

septuagenarians and octogenarians. We
submitted a paper on their narratives and

could we use? For such a topic, we agreed
that a qualitative method would be more

noticed that what they told us is in fact just a
piece of a greater picture: That was the life

appropriate as it involves narratives rather than
attitudes or behaviors that can be researched

narratives and wisdom narratives. This was how
our interest in what we call as gero-narratology

through standardized questionnaires. We
decided to mobilize a semi-structured

(i.e. the study of the structural and authorship
properties of older adults’ narratives) started.

interview format which would keep us guided
without any forced choices common in

As a first step for our next research program,
we reviewed gerontology research conducted

structured interviews, and at the same time
allow us to be flexible about the way or order

in Turkey and that is how we came across
‘Senex’. In the first and second issues of

we would ask our questions.

‘Senex’ we read gero-research from different
perspectives. We noted Arun’s (2017) warning

OK, it would be qualitative, but what kind of
questions should we ask? Our topic was clear:

against studies that homogenize older adults,
and studies that consider old age and older

Life narratives and wisdom narratives. But how
we articulate the topic and translate it to

adults as a problem. In contrast to this
negative view, we consider old age as a time

everyday conversations would be pivotal for
reliability and validity of our research.

of reflection and wisdom. We think we will
have lots of things to learn from old people.

Reviewing the relevant international literature,
we listed 6 methodological options:

Our belief has been reinforced by our
anthropological field work with septuagenarian

M1: We could directly ask them: “Tell me your

and octogenarian captains as explained
above.

life story” as in Carr, Kimberley & Biggs (2013),
and Karlsson et al. (2014). We could ask their

We have read some other works published on

life story “in the predefined areas from
childhood, adult life, to present life and

‘Turkish Journal of Geriatrics’. We noticed, as
explained by Özkul & Kalaycı (2015) that most

include significant persons, places and events
in their stories, as well as their thoughts on the

of the gero-research is on health and medicine
fields. Özkul & Kalaycı’s (2015) article was very

future.” (Karlsson et al., 2014, p.2793). But this
appears to be too generic. As a response we

useful to survey the current state of geroresearch. Among a limited number of articles

could receive lots of irrelevant or almost
irrelevant information.

from non-health field, we found Öztürk, Çelik
& Tapur’s (2017) article especially interesting;

M2: We could ask particular questions about

however unlike the first impression, it was far
from our research topic, as they investigated

what they regret in life etc. as in Torges,
Steward & Duncan (2009). But this focuses on

how people can live long lives (in fact it is

only negative side of life experiences. We
prefer a more balanced approach.
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M3: We could ask their priorities in best and
worst times of life in various life areas such as

Q.1) When you compare your current self with
your young ages, what are the differences in

job, career, education, family/livelihood,
health, better life, relationships etc. through

your thinking and behavior?

standardized scales as in Møller et al. (2008).
Although this may be helpful for life narratives,

Q.2) We can ask whether they think life
brought wisdom for them. How and why? If

it doesn’t provide information about wisdom.

the response is positive we can ask them to
give examples for such an event. (Typical

M4: We could do as in the case of M3 (Møller
et al., 2008), but additionally classify the best

answers would be “when I lost my wife, I
started to think about my life and ...”

and worst life events in a table as done by
Møller & Theuns (2013) in their Table 5. This

or “when I was retired …”).

could be used for comparison. Nevertheless,
same comment was applicable as of M3.

Theoretical Explanation: We expect older
adults to have more cognitive flexibility as it is

M5: We could use a mixed method including a

likely that they had experienced at least one
‘life-changing’ event. This can be connected to

standardized wisdom scale and an
autobiographical task asking to narrate

creativity research (cf. Blinded for review). We
can check the relationship between these life-

“wisdom-fostering life events” (Weststrate et
al., 2018). We thought that a standardized

changing events and older adults’ selfperceived creativity. Another possibility is that

scale would be too narrow for the narration of
life experiences, but we viewed the

maybe creativity has nothing to do with age.

autobiographical task as feasible and useful.

Q.3) We can ask a question about their daily
activities.

M6: We could ask questions about their
current situation (e.g. daily activities,

Q.4) We can ask informal questions about how
they interpret old age.

relationship with others etc.) as in Yamasaki &
Sharf (2011). That could make sense together

We will narrow down the sample, and the

with other questions, so that we could know
how older adults of high and low life

sample characteristics may bring additional
questions. For example, we can focus on rural

satisfaction differ in their daily lives.

older adults or educated older adults or retired
older adults or a particular generation. If we

Proposal for Our Methodology
Reviewing these 6 methodological options, we

will do the research at a rural setting, then we
can also ask how they moved to the village,

came up with our own methodology. We
decided to ask the following questions:

and their impressions about the village.

Demographic Questions: Age, gender, marital

F o r D a t a A n a l y s e s a n d T h e o re t i c a l
Background

status, income level, education level, number
of children and grandchildren, details about

For data analyses and theoretical background,
we searched the academic databases and

children and grandchildren, number of
relatives living nearby and their details,

decided that among hundreds of articles, the
following were the most relevant for our

number of friends living nearby and details etc.

research purposes: Abram et al., 2014; Baltes
& Smith, 2008; Bluck & Habermas, 2000;
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Bluck, Alea & Ali, 2014; Bohlmeijer et al.,
2011; Cappeliez, Guindon, & Robitaille 2008;

specifically a gerontology book, a number of
chapters portray wisdom by older adults.

Grysman & Hudson, 2013; Guendouzi, Davis &
Maclagan, 2015; Hartog, et al., 2017; Hooker

Finally, we have ‘the Handbook of Psychology
of Aging’ edited by James E. Birren and K.

& McAdams, 2003; McFadden, 2005;
Medeiros, 2016, 2005; M. Pasupathi, E.

Warner Schaie. This well-known book which
made its 6th edition includes a chapter on

Mansour & Brubaker, 2007; Pasupathi, Weeks&
Rice, 2006; Stones & Gullifer, 2016; Weiss,

‘Wisdom and Aging’ as Chapter 20 of the
book. Likewise the next chapter in the book

2014; Zeman & Zeman, 2015.

entitled ‘Autobiographical Memory and the
Narrative Self over the Life Span’ is particularly

In addition to what we did so far, we can
identify a set of cultural elements to interpret

relevant for our research. We are planning to
s h a re o u r f i n d i n g s w i t h ‘ S e n e x ’ a n d

our future findings, considering Prof. İzzet
Duyar’s clear-cut delineation of how cultural

international gerontology communities. Thanks
for reading…

differences may be influential over the
experience and construction of old age (Duyar,

Notes

2008). Secondly, we will review a number of
relevant books to improve our theoretical

1 For some other recent socially-oriented works
published on Turkish Journal of Geriatrics see Akpınar
Söylemez et al. 2018; Bakırhan et al., 2017; Polat,
Yalçınöz Baysal & Aktaş, 2017; Şahin & Erkal, 2018.
2 The demographic questions will be asked at the end of

approach. In fact one of our initial source of
inspiration was a book by a gero-narratologist:
William L. Randall’s (1995) ‘The Stories We Are:
An Essay on Self-Creation’ (Toronto: University

the interview in order not to interfere with the main topic.
3 In Turkish: Şimdiki halinizle gençlik halinizi
karşılaştırdığınızda, o zamanki düşünme ve davranış
biçiminizle şimdiki düşünme ve davranış biçiminiz
arasında ne gibi benzerlikler ve farklar görüyorsunuz?

of Toronto Press). The book crisscrosses
various fields such as psychology, sociology,
literary studies and of course gerontology in its
attempt to explain self-narration phenomenon

4 In Turkish: Hayatın size bilgelik kattığını düşünür
müsünüz? Nasıl ve neden? Kattığını düşünüyorsanız,
hayatınızdaki hangi olayların size bilgelik kattığını
söyleyebilir misiniz? Nasıl ve neden?

and its relation to self-image among the older
adults. We will read it again, but this time,
even more carefully.

5 In Turkish: Olağan bir günde neler yapıyorsunuz?
Günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?
6 This book is available in Turkish (Randall, 2014).

Two other books are noteworthy: Ferrari &
Weststrate (2013) entitled ‘The Scientific Study
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Özet
Uluslararası sözleşmeler, imzacı devletler açısında hukuki sorumluluk yarattıkları için uluslararası insan hakları rejiminin
temel taşlarıdır. Ancak, insan haklarını korumaya yönelik uluslararası hukuki rejim, sadece Sözleşmelerden ibaret değildir.
İnsan haklarının farklı alanlarını düzenlemeye yönelik pek çok başka belge ve karar da uluslararası insan hakları rejimini
oluştururlar. Bu yazıda ilk olarak, uluslararası insan hakları hukukunda mevcut Sözleşmelerin ve ‘yumuşak hukuk’
niteliğindeki uluslararası normatif belgelerin yaşlı haklarını hangi düzeyde ele aldığı ve koruduğu incelenmektedir.
İzleyen bölümde ise, yaşlı haklarını korumak için özel bir uluslararası sözleşmeye ihtiyaç duyulup duyulmadığına ilişkin
farklı görüşler ele alınmaktadır. Ancak bu yazının amacı, yaşlı haklarına ilişkin uluslararası ve bölgesel nitelikteki normatif
düzenlemelerinin tam bir listesini vermek değildir. Yazı esas olarak yaşlı hakları alanındaki uluslararası ve bölgesel
düzenlemelerin genel niteliğini ortaya koymak ve bu alandaki gelişme dinamiklerini ele almak amacını taşımaktadır. Bu
çerçevede söylenebilecek ilk şey, çocuk, ya da engelli gibi kırılgan veya dezavantajlı gruplardan farklı olarak, yaşlıların
haklarını ele alan özel bir uluslararası sözleşmenin (henüz) olmadığıdır. Benzer şekilde, uluslararası insan hakları
hukukunun çekirdeğini oluşturan sözleşme hükümlerinde de yaşlı haklarına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır.
Buna karşın, bu sözleşmelerin kimi hükümlerindeki düzenlemeler doğrudan ya da dolaylı olarak yaşlı haklarını etkileyen
özelliklere sahiptir.
Anahtar Kelimeler:
Yaşlı hakları • İnsan hakları • Uluslararası hukuk

Rights of Older Adults in International Human Rights Law
Abstract
International conventions are the backbones of the international human rights regime as they create legal
responsibilities for signatory states. However, the international legal regime which is aimed at protecting human rights is
not only consisted of conventions. This paper firstly examines to what extend the present conventions within the
international human rights law and the international normative documents of “soft law” consider and protect the rights
of the older adults. The second section examines several views on whether there is a need for a specific international
law for protecting the rights of older adults. Yet, the aim of this paper is not providing a full list of the international and
regional normative regulations relating to the rights of the older. It primarily aims at revealing the general features of the
international and regional normative regulations relating to the rights of the older and considering the developmental
dynamics in this field. The very first thing to say within this scope is that there is not a specific international law for the
rights of older adults in contrast to the disadvantageous groups such as children or the disabled people. Similarly, there
is not a clear regulation as to the rights of the older adults among the convention stipulations which form the core of
the international human rights law. After all, several stipulations of these conventions have features that affect the rights
of the older adults either directly or indirectly.
Keywords:
Rights of older adults • Human rights • International law
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veya önceden düzenlenmiş alanlara etki eden
pek çok başka normatif değeri olan kararlar ve

Uluslararası insan hakları hukukunun gelişimi 2.

bildirgeler de vardır. Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu bildirgelerinden (örneğin, BM Genel

Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler’in
kuruluşuyla hız kazanmış, bugünkü mevcut

Kurulu’nun 1959 tarihli “Çocuk Hakları
Bildirgesi”), uluslararası insan hakları

insan hakları hukuki rejiminin temelleri ise,
‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ (1948),

sözleşmelerine bağlı olarak kurulmuş
komitelerin, ilgili sözleşmenin kimi maddelerini

‘Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşme’1 (1966) ve ‘Ekonomik, Sosyal ve

açıklığa kavuşturmak için yapmış oldukları
yorumlarına (örneğin, Medeni ve Siyasi Haklara

Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’2
(1966) ile atılmıştır.

İlişkin Uluslararası Sözleşme’sine bağlı kurulmuş
olan ‘İnsan Hakları Komitesi’nin Sözleşmeye

İnsan hakları evrensel bildirgesi, doğuştan

ilişkin ‘Genel Yorumları’) kadar farklılık gösteren
bu türden ‘normatif faaliyetler’, devletlerin

sahip olunan ve insandan geri alınamaz
nitelikleriyle tüm insanların sahip oldukları

düzenlenmiş o alana ilişkin pratiklerini etkileme
gücüne sahiptirler. Hukuki bağlayıcılıkları

haklar olarak kabul edilir. Ancak zamanla, bazı
grupların haklarının daha nitelikli ve kapsamlı

olmamakla ya da sınırlı olmakla birlikte,
normatif değer taşıyan, dolayısıyla devletlerin

koruma altına alınmaları ihtiyacı ortaya çıktı.
Mülteciler (“Mültecilerin Hukuki Durumuna

davranışlarını, politikalarını, ilgili sözleşmeyi
uygulamasına yönelik etkilemesi mümkün bu

Dair Uluslararası Sözleşme”), göçmen işçileri ve
aileleri (“Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile

tür karar, bildirge, yorum gibi normatif
faaliyetler, uluslararası hukukta genel olarak

Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair
Uluslararası Sözleşme”), çocuklar (“Çocuk

soft law olarak adlandırılmaktadır4.

Haklarına Dair Sözleşme”), engelliler
(“Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”) bu
türden belirli grupları hedefleyen sözleşme
örnekleridir. Keza kadınlara yönelik tarihsel ve

Bu yazıda ilk olarak, uluslararası insan hakları
hukukunda mevcut sözleşmelerin ve soft law

yapısal ayrımcılığın yol açtığı kabul edilemez
durumun sona erdirilmesi ve kadınları hukuki

niteliğindeki uluslararası normatif belgelerin
yaşlı haklarını hangi düzeyde ele aldığı ve

açıdan ve pratik olarak güçlendirmek için kabul
edilmiş olan ”Kadınlara Karşı Her Türlü

koruduğu incelenecektir. Daha sonra ise, yaşlı
haklarını korumak için özel bir uluslararası

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”, yine
belirli bir insan grubunu (kadınlar)

sözleşmeye ihtiyaç duyulup duyulmadığına
ilişkin yaklaşımlar ele alınacak ve

hedeflemesiyle başta söz edilen ‘genel’
nitelikteki sözleşmelerden farklılaşır.

değerlendirilecektir. Bu yazının amacının, yaşlı
haklarına ilişkin uluslararası ve bölgesel
nitelikteki normatif düzenlemelerinin tam bir
listesini vermekten ziyade, yaşlı hakları

Yu k a r ı d a a d ı g e ç i r i l e n v e s a y ı l a r ı
çoğaltılabilecek bazı sözleşmeler, ek protokol

alanındaki uluslararası düzenlemelerin genel
niteliğini ortaya koymak ve bu alandaki

ve benzeri düzenlemelerle zamanın yeni
ihtiyaçlarına göre genişletilmiş, ya da

gelişme dinamiklerini ele almak olduğu
hatırlanmalıdır.

düzenlediği konunun belirli bir boyutu daha
ayrıntılı olarak ele alınmıştır 3 . Dahası,
uluslararası hukukta ‘sözleşmeler’ kadar hukuki
bağlayıcılığı olmamakla birlikte, insan
haklarının farklı alanlarını düzenlemeye yönelik
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Yaşlı Haklarının Mevcut Uluslararası İnsan
Hakları Hukukunda Ele Alınışı, Korunması

imzacı devletler için yaşlıların “en yüksek
seviyede fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarını”

Bu çerçevede söylenebilecek ilk şey, çocuk, ya

hedeflemek hukuki bir sorumluluktur. Benzer
bir şekilde, ‘Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin

da engelli gibi kırılgan veya dezavantajlı
gruplardan farklı olarak, yaşlıların haklarını ele

Uluslararası Sözleşme’nin “Adil Yargılanma
Hakkı” başlıklı 14. Maddesi’nin birinci fıkrası

alan özel bir uluslararası sözleşmenin (henüz)
olmadığıdır. Benzer şekilde, uluslararası insan

şöyle demektedir: “Herkes mahkemeler ve
yargı yerleri önünde eşittir. Herkes, hakkındaki

hakları hukukunun çekirdeğini oluşturan
sözleşme hükümlerinde de yaşlı haklarına

bir suç isnadının veya hak ve yükümlülüklerle
ilgili bir hukuki uyuşmazlığın karara

ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır5.
Buna karşın, bu sözleşmelerin kimi

bağlanmasında, hukuken kurulmuş yetkili,
bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından

hükümlerindeki düzenlemeler doğrudan ya da
dolaylı olarak yaşlı haklarını etkileyen

adil ve aleni olarak yargılanma hakkına
sahiptir”. Düzenlemede geçen “herkes” içinde

özelliklere sahiptir. Yine, hukuki bağlayıcılıkları
uluslararası sözleşmeler kadar olmasa da soft

elbette yaşlı insanlar da vardır. Dolayısıyla
yaşlıların diğer herkes gibi mahkemelerde adil

law niteliğindeki bazı uluslararası normatif
belgelerde, özellikle de Birleşmiş Milletler

yargılanma veya hakkını arama hakkı vardır.

Genel Kurulu Bildirgelerinde, yaşlıların insan
haklarını doğrudan ya da dolaylı etkileyen

Bu türden, yaşlıları da kapsayan pek çok başka
ö r n e k v e r i l e b i l i r. D a h a s ı u l u s l a r a r a s ı

düzenlemeler bulunmaktadır.

sözleşmelerin imzacı ülkeler tarafından
uygulanmasını izleme amaçlı ve bağımsız

Yukarıda belirtildiği üzere, ‘Medeni ve Siyasi
Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ veya

uzmanlardan oluşan organ olan Komiteler ve
bu Komitelerce ilgili uluslararası Sözleşmelerin

‘Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme’ benzeri, genel nitelikteki

değişik maddelerinin içeriğine ve
uygulanmasına yönelik yapılan ‘Genel

uluslararası insan hakları sözleşmeleri
evrenseldir. Tüm insanlara uygulanır. Bir başka

Yorumlar’, her ne kadar bu ‘Genel Yorumlar’
hukuken bağlayıcı olmasa da, ilgili hakkın

deyişle, bu düzenlenen haklardan
yararlanmanız için nerede doğduğunuzun,

içeriğinin normatif olarak güçlendirilmesinde
çok önemli bir değere ve işleve sahiptirler. Bu

ırkınızın, cinsiyetinizin, sosyal statünüzün,
yaşınızın bir önemi yoktur. İnsan olmanız

Yorumlardan bazıları da ilgili sözleşme
hükmüyle yaşlı hakları arasındaki ilişkiyi

yeterlidir. Dolayısıyla bu türden sözleşme
hükümlerinin hükümleri yaşlı insanlar için de

somutlaştırıcı ve açıklayıcı niteliktedir.

geçerlidir. Örneğin, Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme’nin uygulanmasının

Sözleşme’nin “Sağlık Standardı Hakkı” başlıklı
12. Maddesi’nin birinci fıkrası şöyle

izlenmesi amacıyla kurulmuş olan “Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 1995

demektedir: “Bu Sözleşmeye Taraf Devletler,
herkesin mümkün olan en yüksek seviyede

tarihli ve 6 no’lu ‘Genel Yorum’u, “Yaşlı
Kişilerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları”

fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip
olma hakkını tanır”. Düzenlemede geçen

başlığını taşımaktadır ve Komite bu
Yo r u m u n d a s ö z k o n u s u S ö z l e ş m e n i n

“herkes” içinde elbette yaşlı insanlar da vardır
ve dolayısıyla bu Sözleşme hükmüyle birlikte

hükümlerinin içeriğini ve buna bağlı olarak
devletlerin hukuki sorumluluklarını yaşlıların
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hakları perspektifiyle açıklığa
kavuşturmaktadır6. Yaşlı kişilerin haklarına

bir diğer önemli nedeninin, 1980’li yıllarda
refah devleti modelinin neoliberal

ilişkin özel bir uluslararası sözleşmenin
olmadığı göz önüne alındığında, söz konusu

küreselleşmeyle de bağlantılı olarak krize
girmesi olduğu söylenebilir. 1990’lar, aşağıda

Komite’nin bu alandaki çalışmaları değerli ve
yol gösterici olarak kabul edilmelidir.

da görüleceği gibi, gerçekten de yaşlı
bireylerin haklarının normatif düzeyde ele

Bu çerçevede önemli bir nokta da, Ekonomik,

alındığı yıllar oldu. Yaşlanan nüfusun sağlık,
emeklilik, konut, bağımsız yaşama, kendini

Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşmenin 2. Maddesinde yer alan ‘ayrımcılık

gerçekleştirme ve benzeri alanlarda artan
talepleri ve refah devleti modelindeki

yasağı’dır. Buna göre, “Bu Sözleşmeye Taraf
Devletler, bu Sözleşmede beyan edilen

çözülmelerin bu tür kazanımları tehlikeye
sokması gibi olgular, uluslararası insan haklarını

hakların ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya
diğer bir fikir, ulusal veya toplumsal köken,

re j i m i n i n y a ş l ı l ı k a l a n ı n ı d ü z e n l e m e s i
taleplerinin artmasıyla sonuçlandı. Yine son

mülkiyet, doğum gibi herhangi bir statüye göre
ayrımcılık yapılmaksızın kullanılmasını güvence

birkaç on yılda yaşanan yaşlılık algısındaki
antropolojik ve kültürle değişimlerin de,

altına almayı taahhüt ederler”. Görüleceği
üzere, ayrımcılığa yol açan nedenler sıralandığı

toplumun yaşlı bireylerin hak ve sorunlarına
yaklaşımında köklü değişikliklere yol açtığı

halde, ‘yaş’, yasaklanan ayrımcılık halleri
arasında sayılmamıştır. Keza benzer bir

söylenebilir.

listelemenin yapıldığı İnsan Hakları ‘Evrensel’
Bildirgesi’nde de ‘yaş’ ayrımcılığına açıkça yer

Uluslararası insan hakları hukuki rejiminin genel
nitelikteki sözleşmelerinin yaşlı bireylerin

verilmemiştir7.

haklarına yönelik açık bir referans içermediğine
değinilmişti. Buna karşın, kimi bazı belirli

Bu durum elbette yaş nedeniyle ayrımcılık
yapılabileceği anlamına gelmemektedir. İnsan

grupların haklarını koruma amacıyla kabul
edilmiş bazı uluslararası sözleşmelerde ilgili

hakları hukuku rejimi, diğer herhangi bir
hukuksal düzenleme rejimi gibi tarihsel gelişimi

gruplar içindeki yaşlı bireylerin haklarını
korumaya yönelik açık referanslar

içinde ele alınmalıdır. İnsan Hakları Evrensel

b u l u n m a k t a d ı r. “ Tü m G ö ç m e n
İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmas

Bildirgesi’nin kabul edildiği 1948 yılında veya
temel insan hakları sözleşmelerinin kabul

ına Dair Uluslararası Sözleşme”nin ayrımcılık
yapılmamasına ilişkin 7. Maddesi yaş temelli

edildiği 1960’lı yıllarda yaşlılık uluslararası
toplumun gündeminde önemli bir yer işgal

ayrımcılığa açık bir referans içermektedir.
“Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın

etmiyordu. Savaşların, ırkçılığın, ekonomik
yeniden yapılanmanın merkezde olduğu

Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi”nin ‘sosyal
güvenlikten yararlanma’ hakkını düzenleyen 11.

koşullarda yaşlı bireylerin hakları ve sorunları
acil müdahale gerektiren alanlar arasında

Maddesi (1/e); “Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme’nin ‘Sağlık’ hakkını düzenleyen 25.

değildi. Yaşlılar ve sorunları, hem nüfusun
yaşlanmaya başladığının ortaya çıkması hem

Maddesi (b fıkrası) ve ‘Yeterli Yaşam Standardı
ve Sosyal Korunma’ hakkını düzenleyen 28.

de bu durumun refah devleti modeli üzerindeki
muhtemel etkilerinin tartışılmasıyla, bir bakıma

Maddesi (2/b), ‘Yaş’a açık referans veren
uluslararası sözleşme hükümlerine örnek olarak

sorunsallaştırılmasıyla uluslararası toplumun
gündemine geldi. Yaşlılığın uluslararası

gösterilebilir. Belki burada anlamlı olabilecek
bir not da, ‘yaş’a açık referans içeren bu türden

toplumun gündeme artan biçimde gelmesinin
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sözleşmelerin tamamının, 1980’li yıllar ve
sonrasında, yani yukarıda açıklandığı üzere,

Bu çerçevede, yaşlı bireylerin hakları alanında
da BMGK’nin normatif etkiler yaratabilecek

yaşlılığın uluslararası toplumun gündemine
giderek daha fazla girdiği görece yakın bir

faaliyetleri önem taşımaktadır. BMGK’nin
inisiyatifiyle toplanan 1982 tarihli ‘Yaşlılık

dönemde imzalanmış olunduğudur.

Dünya Kurulu’ (World Assembly on Ageing) ve
bu Kurulun sonucu ortaya çıkan ve yaşlı

Bilindiği üzere, uluslararası insan hakları rejimi

haklarına özel ilk uluslararası belge olma
niteliğine sahip ‘Viyana Uluslararası Yaşlanma

yalnızca Birleşmiş Milletler çerçevesinde
oluşturulan normatif yapıyla sınırlı değildir.

Eylem Planı’ (Vienna International Plan of
Action on Ageing), dünyada yaşlı nüfusun

Bölgesel insan hakları rejimleri de yaşlı
bireylerin haklarının korunması ve bu alandaki

karşılaştığı sorunlara ilişkin hükümetleri
izleyebilecekleri politikalar ve bu çerçevede

gelişme eğilimlerinin anlaşılması açılarından
önem taşımaktadır. “Amerikan İnsan Hakları

sivil toplum kuruluşlarla işbirliği meselelerini
ele almaktaydı. Söz konusu Eylem Planı, yaşlılık

Sözleşmesinin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Alanında Ek Protokolü”nün (San

ve yaşlı haklarına ilişkin veri toplanması, bu
alanda uzmanlaşma, eğitim ve araştırmalar

Salvador Protokolü) ‘Yaşlıların Korunması”
başlıklı madde 17. Maddesi, “Avrupa Birliği

yürütülmesinden, yaşlıların sağlığı, beslenmesi,
korunması, konut hakkı, sosyal refah, gelir

Temel Haklar Bildirgesi”nin ‘Yaşlı Hakları’
başlığını taşıyan 25. Maddesi; Bolivya,

güvencesi ve eğitimlerine kadar pek çok
alanda 62 tavsiye niteliğinde karar

Kolombia, Ekvador, Peru ve Venezuela’nın
oluşturduğu ‘And Ülkeleri Topluluğu’nun

içermektedir8. Eylem Planı’nın bir bakıma başta
Avrupa’da olmak üzere, dönemin refah

(Comunidad Andina) ”İnsan Haklarının
Korunması ve Geliştirilmesi İçin And Ülkeleri

toplumu modelinden esinlendiğini ve refah
toplumunda yaşlıların toplumun ‘eşit yurttaşlar’

Şartı”nın (the Andean Charter for the
Promotion and Protection of Human Rights) 46

olarak sahip olduğu haklar yaklaşımını evrensel
politikalar olarak yaygınlaştırılmasını

ve 47. Maddeleri; “Afrika İnsan ve
Halkların Hakları Şartı”nın 18(4). Maddesi

hedeflediği de söylenebilir.

(“Yaşlılar ve engelliler, fiziksel ve moral
gereksinimlerini karşılayacak özel önlemlerle

BMGK’nin kabul ettiği 1991 tarihli ‘Yaşlı
Bireyler İçin Prensipler’ (the Principles for Older

korunma hakkına da sahip olacaklardır”) bu
çerçevede ilk akla gelen örnekler arasındadır.

Persons), yaşlılara yönelik hak temelli
yaklaşımın uluslararası gündemde yer bulmaya

düzenleme ve faaliyetlerin başında, Birleşmiş

başladığının önemli göstergeleri arasındadır. İlk
taslağını, yaşlı hakları alanında faaliyet

Milletler Genel Kurul (BMGK) kararları gelir.
Her zaman bir uluslararası sözleşmenin

gösteren bir uluslararası sivil toplum kuruluşu
olan ‘Uluslararası Yaşlılık Federasyonu’nun

imzalanmasıyla sonuçlanmamakla birlikte,
uluslararası hukukta yeni bir alanın bir

(International Federation on Ageing) hazırlamış
olduğu Prensipler, beş başlıkta hak temelli bir

sözleşmeyle düzenlenmesi öncesi, devletler
farklı nedenlerden dolayı genellikle soft law

çerçeve çizmeyi hedeflemekteydi. Bunlar;
yaşlıların bağımsız bir hayat sürdürebilmesi,

araçlar kullanarak bu alanı devletler üzerinde
hukuki bağlayıcılık yaratmayacak biçimde

kendilerine ilişkin kararlara katılma hakkı, yaşlı
bakımı, yaşlıların kendilerini gerçekleştirebilme/

düzenlerler.

gelişmeye devam edebilme hakkı (selffulfillment) ve insan onuruna uygun bir yaşam.
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BMGK’nin kabul ettiği 1992 tarihli iki belge,
yaşlı hakları meselesinin uluslararası toplumun

Son dönemde yaşanan önemli bir gelişme de,
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin

gündeminde yer almaya devam ettiğini
göstermektedir. ‘2001 İçin Küresel Yaşlanma

2014 yılında ilk kez yaşlı bireylerin hakları
üzerine bağımsız bir uzman atamasıdır12. Rosa

Hedefleri’ (the Global Targets on Ageing for
2001) ve ‘Yaşlanma Üzerine Bildiri’ (the

Kornfeld-Matte’in bu önemli görevinin
kapsamı, yaşlı bireylerin hakları alanında

Proclamation on Ageing) isimlerini taşıyan bu
belgeler, büyük ölçüde hükümetleri yaşlı

hükümet raporlarını incelemek, bu konuda
raporlar yazmak ve uluslararası kamuoyunun

haklarında 2001 yılında varmak istedikleri yer
için kendi ulusal hedeflerini belirlemeye teşvik

dikkatini bu alanda yaşanan sorunlar ve
imkanlara çekmektir. Her ne kadar bağımsız

etmeyi ve bu çerçevede pratik bir rehber işlevi
görmeyi amaçlamaktaydı.

uzmanın kararları ve raporları hükümetler
açısından hukuki bir bağımlılık yaratmasa da,

2002 yılında Madrid’de yapılan ‘Yaşlılık Üzerine

kuşkusuz yol göstericilik bağlamında çok
değerli bir işlevi olacaktır.

İkinci Dünya Kurulu’ (the Second World
Assembly on Ageing) ve bu toplantıda kabul

Rosa Kornfeld-Matte’in da katkılarıyla 12-13

edilen ‘Politik Deklarasyon’ (the Political
Declaration) ve ‘Madrid Yaşlılık Üzerine

Kasım 2018 tarihlerinde Viyana’da toplanan
‘Birleşmiş Milletler Yaşlılık Uzmanları’ konferansı

Uluslararası Eylem Planı’ (the Madrid
International Plan of Action on Ageing) yine bu

sonucunda yayımlanan, “Yaşlı Bireylerin Hakları
Üzerine Viyana Bildirgesi”, her en kadar hukuki

çerçevede hatırlanmalıdır9. ‘Politik
Deklarasyon’ ile BM üyesi ülkeler insan

bağlayıcılığı olmasa da, yaşlı bireylerin insan
hakları alanında dikkate değer bir diğer

haklarının teşviki ve korunması sözünü
verirlerken; yaş ayrımcılığı, ihmal, istismar ve

gelişme olmuştur. Viyana Bildirgesi’nin önemli
sonuçlarından birisi de, yeni teknolojiler,

şiddetin ortadan kaldırılması çağrısından
bulunmuşlardır. ‘Madrid Uluslararası Eylem

özellikle de dijitalleşmenin yaşlı bireylerin
yaşamları ve hakları arasında kurduğu ilişkidir.

Planı’ ise, çalışma hakkı, sağlık hakkı, katılım ve
fırsat eşitliği ile yaşam boyunca fırsat eşitliği

Yaşlı Bireylerin Haklarına İlişkin Uluslararası

ilkelerini içermekte ve yaşlıların karar alma
süreçlerine tüm seviyelerde katılımlarının

Sözleşme Gerekli mi?

önemini vurgulamaktadır10.

Uluslararası insan hakları hukukunda yaşlı
bireylerin insan haklarını düzenleyen bir

BMGK, uluslararası hukukta yaşlı bireylerin
haklarının hukuki çerçevesini ortaya koymak,

uluslararası sözleşmenin (henüz) olmadığına
yukarıda değinilmişti. Ancak dünya

bu alanda var olan muhtemel eksiklikleri
saptamak, bu eksikliklerin en iyi şekilde nasıl

nüfusundaki demografik gelişme eğilimleri,
refah toplumu modelinin son yıllarda

giderilebileceğine ilişkin önerilerde bulunmak
üzere 21 Aralık 2010 tarihinde “Açık Uçlu

karşılaştığı güçlüklerin yaşlı bireylerin hakları
üzerindeki olumsuz etkileri, yaş ve yaşam

Çalışma Grubu” kurulması kararı almıştır11
(UNGA, 2012). Söz konusu Çalışma Grubu tüm

konusunda değişen anlayış ve benzeri
nedenlerle uluslararası toplumda artan

ülkelerin katkılarına açıktır. Çalışma Grubu 10.
toplantısını Aralık 2019’da Roma’da yapacaktır.

biçimde, tıpkı çocuk hakları sözleşmesi ve
engelli hakları sözleşmesi benzeri, yaşlı
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haklarının korunmasına yönelik belirli
uluslararası bir sözleşmenin gerekliliği üzerine

sözleşmenin gerekli olduğu görüşüne
katılmayanlar da oldukça fazladır. Uluslararası

artan bir talebin ve tartışmanın var olduğunu
gözlemlemek mümkün.

bir sözleşme gerekliliğine itiraz edenlerin temel
dayanakları arasında, belirli grupların hakları

Yaşlı bireylerin insan haklarını korumaya yönelik
uluslararası bir sözleşmenin var olmasının yaşlı

temelli uluslararası sözleşmelerin, insan
haklarının ‘evrenselliği’ ve herkesi kapsayıcı
genel niteliğe sahip olduğu iddialarını
zayıflattığı bulunmaktadır. Bir başka karşı

bireylerin haklarının daha etkili korumasına
imkân vereceğini savunanlara göre, böyle bir

dayanak ise, uluslararası sözleşmeler her ne
kadar hukuki bağlayıcılığa sahip olsalar da,

sözleşme ile söz konusu uluslararası
sözleşmenin getirdiği hükümlerin ulusal

pratikte hükümetleri bu sözleşmelerin
hükümlerine uymaya zorlamak hayli güç

yasalara entegre edilmesi, yani ‘iç hukukun’ bir
parçasına dönüşmesi mümkün olacak,

olmaktadır. Uluslararası yeni bir sözleşme
hazırlanmasının hem zaman hem de siyasi/

dolayısıyla yaşlı bireylerin insan hakları pek çok
ülkede daha iyi bir noktaya getirilebilecektir.

hukuki maliyeti oldukça yüksek olacaktır.
Dahası, yaşlı bireylerin haklarını korumayı

Bir başka deyişle, böylesi belirli uluslararası bir

amaçlayan uluslararası bir sözleşmenin
getireceği sorumluluklar devletlere bütçesel

sözleşme ile hükümetler pozitif bir yükümlülük
üstlenmek durumunda kalacaklar ve yaşlı

yükler getireceği için, böylesi bir sözleşme
formel olarak her ne kadar bağlayıcı olacaksa

bireylerin insan hakları pek çok alanda daha
ileri bir noktaya taşınabilecektir. Ayrıca,

da, böylesi bir sözleşmenin hükümleri içeriği
soft law niteliğinde olacak ve devletleri bu

sözleşme hükümlerinin imzacı ülkelerde nasıl
uygulandığının denetlenmesi mümkün

hükümlere dayanarak zorlamak zaten mümkün
olamayacaktır. Kısacası, soft law niteliğinde,

olacaktır.
Yine böyle bir sözleşmede yer verilebilecek yaş

hukuki zorunluluk getirmeyen kararlarla bu
hakların korunması ve geliştirilmesi pekâlâ

temelli ayrımcılığın her alanda engellenmesine
yönelik bir hüküm sayesinde, sağlık hakkından,

mümkün olabilir, dahası tercih edilebilir. Bu
türden itirazlar ileri sürenlere göre, bu alandaki

çalışma ve ekonomik koşullara kadar pek çok
farklı alanda sistematik ve kültürel açılardan

düzenlemelerin formel hukuki bağlayıcılık
özelliklerine ağırlık vermek yerine, elde var

yerleşik ayrımcılık pratikleriyle daha etkin
mücadele edilebileceği de öngörülmektedir.

olan genel uluslararası insan hakları
sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin ve rehber

Yaşlı bireylerin insan haklarını korumaya yönelik
uluslararası bir sözleşmenin, Çocuk Hakları

niteliğindeki kararların ülke pratiklerinde
uygulanma düzeylerine yönelik önceliklenme

Sözleşmesi’nin yapısına benzer biçimde, yaşlı
bireylerin hem medeni ve politik hem de

daha yararlı olacaktır13.

ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını
birbirleriyle ilişkilendirilmiş biçimde yer alması,

Sonuç Olarak
Yazıda, uluslararası insan hakları hukukunun
temelini oluşturan uluslararası sözleşmelerin,

bu hakların birbirlerini destekleyen ve
bütünleyen özellikleri sayesinde, hakların çok

tüm insanlara getirdiği hak ve güvencelerin
yaşlı bireyler için de geçerli olduğu vurgulandı.

daha tamamlayıcı biçimde korunabileceği ve
desteklenebileceği de öngörülmektedir.

Ancak, Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde
çocuklar, kadınlar, engelliler gibi belirli gruplar

Ancak yaşlı bireylerin insan haklarının daha iyi

için kabul edilen ve o gruba spesifik

korunması için bu alana özgü uluslararası bir
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sözleşmeler benzeri bir uluslararası
düzenlemenin yaşlı bireylerin insan hakları için

6 Komite’nin 6 no’lu Genel Yorumu için bakınız, https://
t b i n t e r n e t . o h c h r. o r g / Tr e a t i e s / C E S C R /
Shared%20Documents/1_Global/
INT_CESCR_GEC_6429_E.pdf
Genel Yorum’un ‘İnsan Hakları Ortak Platformu’
tarafından Türkçe‘ye çevrisi için bakınız, http://
www.ihop.org.tr/2007/12/11/ekonomik-sosyal-vekueltuerel-haklar-komitesi/.
Komite’nin yaşlı bireylerinin haklarına doğrudan değinen
6 no’lu Genel Yorumu’nun yanısıra, sözleşmeye taraf
devletlerin hukuki sorumluluklarının niteliklerini açıklığa
kavuşturduğu 3 no’lu Genel Yorumu; ‘Yeterli Konut’
hakkının ele alındığı 4 no’lu Genel Yorumu; Engelli
Haklarının ele alındığı 5 no’lu Genel Yorumu; ‘Yeterli
Beslenme’ hakkının ele alındığı 12 no’lu Genel Yorumu;
‘Eğitim Hakkı’nın ele alındığı 13 no’lu Genel Yorumu;
“Mümkün Olan En Yüksek Seviyede Sağlık Standartlarına
Sahip Olma Hakkı’nın ele alındığı 14 no’lu Genel Yorumu
ve ‘Sosyal Güvenlik Hakkı’nın ele alındığı 19 no’lu Genel
Yorumu yaşlı bireylerin haklarına ilişkin dolaylı, ancak
önemli ve tamamlayıcı bilgiler içermektedir.
7 Ayrımcılığa ilişkin yasağı düzenleyen, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin 2. Maddesi şöyle demektedir:
“Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir
görüş,̧ ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş̧ veya
herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile
ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden
yararlanabilir”.
8 ‘Viyana Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı’, yasal olarak
bağlayıcı olmasa da, BM Genel Kurulu’nun 1982 tarih ve
37/51 sayılı kararıyla da normatif olarak güçlendirilmiş
durumdadır.
9 ‘Madrid Yaşlılık Üzerine Uluslararası Eylem Planı’ yasal
olarak bağlayıcı olmasa da, BM Genel Kurulu’nun 2002
tarih ve 57/167 sayılı kararıyla da normatif olarak
güçlendirilmiş durumdadır.
10 Birleşmiş Milletler mekanizması içinde yaşlı bireylerin
hakları alanındaki normatif gelişmelerin kronolojik gelişimi
i ç i n b a k ı n ı z , h t t p s : / / w w w. o h c h r. o rg / E N / I s s u e s /
OlderPersons/IE/Pages/Background.aspx.
Benzer şekilde, yaşlı bireylerin hayatın farklı alanlarında
karşılaştığı sorunlara veya imkanlara ilişkin kimi faaliyet,
rapor ve belgeler için bakınız, http://ageing.at/en/
documents-and-presentations
11 https://social.un.org/ageing-working-group/
12 https://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/
Pages/IEOlderPersons.aspx
13 Yaşlı bireylerin insan haklarını korumak için uluslararası
bir sözleşmenin gerekliliğine ilişkin tartışmaların genel bir
değerlendirmesi için bakınız, Marthe Fredvang & Simon
Biggs, “The Rights of Older Persons” (2012), Centre for
Public Policy University of Melbourne https://
social.un.org/ageing-working-group/documents/fourth/
Rightsofolderpersons.pdf

(henüz) bulunmadığı da belirtildi. Bu çerçevede
gözden kaçırılmaması gereken bir nokta da,
yaşlı bireylerin insan haklarının korunmasına
ilişkin tartışma ve normatif gelişmelerin, hukuk
dışı alanlardaki gelişmelerle yakın ilgisidir.
Demografik değişimdeki eğilimler, refah
toplumu modelinin ekonomik küreselleşme
sürecinde karşılaştığı güçlükler, yaş, yaşlılık
kavramına ve olgusuna ilişkin değişen algılar,
yeni teknolojik gelişmelere ve benzeri hukuk
dışı alanlardaki gelişmelerin, uluslararası insan
hakları hukukunun bu alanda nasıl bir gelişme
göstereceğini etkileme potansiyelinin yüksek
olduğu öngörülebilir. Bu bağlamda, özellikle
de belirli gruplara özgü uluslararası
düzenlemelerin, sadece bu alanda uluslararası
bir sözleşme olduğu için, o alandaki sorunların
çözülmesi mümkün olamayacağı göz önüne
alındığında, yaşlı bireylerin insan haklarının
korunmasına ilişkin tartışmaların dar anlamda
hukuk tekniğini aşan; insan, toplum, kültür ve
ekonomi boyutlarını ve bu alanlardaki
dönüşüm ve potansiyelleri dikkate alan çok
boyutlu bir süreci işaret ettiği söylenebilir.
Not
1 Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 16 Aralık
1966 tarihinde kabul edilmiş, 23 Mart 1976 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
2 Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 16 Aralık
1966 tarihinde kabul edilmiş, 3 Ocak 1976 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
3 Örneğin, “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nin protokolü
olan, “Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı,
Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari
Protokol”.
4 Uluslararası hukukta ‘soft law’ olarak tanımlanan bu
türden normatif karar ve düzenlemelere ilişkin, bakınız
Alkan Olsson, Ilhami (2015) “Four Competing Approach
to International Soft Law”, 58, Scandinavian Studies in
law, p. 178-196.
5 ‘Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’;
‘Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşme’; ‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’;
‘Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme’,
‘Her Türlü Irk Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair
Uluslararası Sözleşme’.
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Özet
Amaç: Çalışmanın temel amacı Muratpaşa merkezinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin ikamet ettikleri konutların fiziksel
uygunluğunu incelemek ve konutlarında onları sınırlayan yapısal özellikleri ve nedenlerini tespit etmek, yerel yönetimler
ve kent sakinleri için konutlar açısından Demans Dostu Çevre oluşturma sürecinde bir yol haritası oluşturmaya katkı
sunmaktır.
Yöntem: Çalışma kapsamında, birey-mekân uyumunu ele almak üzere tasarlanan araştırma modelini uygulamak için “Yaş
Dostu Kentlere Doğru: Hızla Yaşlanan Bir Toplumda Yaş Dostu Çevreler ve Hizmetler Yaratmak” araştırmasının mikro
verileri kullanılarak ikincil veri analizi gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: İkincil veri analizi kapsamında, Muratpaşa ilçesinde ikamet eden yaşlıların konut içi alanlarının ve genel konut
alanın risk değerlendirmeleri yapılmış ve mahallelerin nüfus yoğunluklarına göre demans dostu çevre bağlamında konutiçi erişilebilirlik üzerine risk haritalandırmaları gerçekleştirilmiştir. Birey- konut ilişkisi bağlamında, bireylerin hanehalkı
yapıları ve demans risk durumlarına dayalı olarak konut riskleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
Sonuç: Yapılan analizler ile kent merkezi içerisindeki konut alanlarının demans dostu çevre değerlendirmesi sonucunda
riskleri barındırdığı tespit edilmiştir. Türkiye’de özellikle yerinde yaşlanma kavramı önerileri sosyo-politik düzlemde
sıklıkla gündeme getirilirken yaşlı bireylerin var olan koşullarına ilişkin bir değerlendirme yapılmamaktadır. Özellikle
demans gibi yalnızca bireyi değil aileyi ve toplumu etkileyen hastalıklarda da yerinde yaşlanmanın önerilebilir olması için
bireylerin ilk engel ile karşılaştıkları konutlarının erişilebilirliğinin sağlanması önemlidir. Kapsayıcı tasarım ilkelerine bağlı
kalınarak kent alanlarının iyileştirilmesi ve kilit hizmetlere erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Demans dostu çevre • Yerinde yaşlanma • Kentleşme • Konut-içi erişilebilirlik • Çevre gerontolojisi • Birey-çevre uyum
modeli

Creating Dementia-Friendly Environments in the Context of Person-Environment Fit and
Recommendations to Local Governments
Abstract
Objective: The main aim of the study is to examine the physical accessibility of housing, to determine structural features
and causes of the limiting older adults in their homes for individual’s living in the center of Muratpaşa district and to
contribute to create a road map in the process of creating Dementia Friendly Environment for local governments
(municipalities) and citizens.
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Method: Within this objective, secondary data analysis has been performed by using micro data of the research titled
“Establishing Age Friendly Environments and Services in a Rapidly Aging Society” to address the person-environment
fit model for testing the empirical model.
Results: Based on the secondary data analysis, risk assessments of each component of houses were analysed. According
to the population densities of the neighborhoods, risk mapping was conducted on the accessibility of houses in the
context of dementia-friendly environment. In the context of the person-environment fit model, the relationship between
the risk of environment and characteristics of person’s household structures and dementia risk situations was examined.
Conclusion: With the analyzes, it has been determined that the residential areas within the city center contain risks as a
result of dementia-friendly environmental assessment. In Turkey, when the concept of aging in place discussing in the
socio-political level, usually ignored conditions of the older adults. Especially for dementia that is not only effect the
individual but also the household and society, it is necessary to ensure accessibility of the houses where individuals face
the first obstacle in order to be able to offer aging in place. The infrastructure of urban areas should be improved and
access to key services should be facilitated based on the principles of inclusive design.
Keywords:
Dementia friendly environment • Aging in place • Urbanization • Accessibility of house • Environmental gerontology •
Person-environment fit model

Tez Konusunun Oluşma Süreci

Alan yazınında, yaş dostu çevre kavramından
daha ötede, bakım meselesi ile doğrudan
ilişkisi olan ve ileri yaşta önemi daha da artan

Literatürde sıklıkla yerinde yaşlanmanın
yalnızca bireyler için değil, aileleri ve

demansa ilişkin risk unsurlarının da dikkate
alındığı çevre tasarımının önemi son 10 yılda

hükümetler için de olumlu yönlerine vurgu
yapılmaktadır (Paduch, 2008; Mc Grawhill,

sıklıkla dile getirilmeye başlanmıştır
(Marquardt & Schmieg, 2009; Mitchell &

2016). Ancak özellikle gelişmekte olan
toplumların en büyük riski kentsel alt yapıların

Burton, 2010; Charras ve ark, 2015). Bakım
meselesi için bir diğer önemli unsur olan

yerinde yaşlanma isteğini karşılayacak güçte
olmamasıdır (Maldonado, 2016).

hanehalkı kompozisyonları da son 25 yıl
içerisinde de bir değişim süreci yaşamış ve bu

Bireyler arasında eşitliğin ve adaletin henüz

değişimin en çarpıcı adımı ise tek kişilik
hanelerin sayısındaki artış olmuştur

sağlanamadığı gelişmekte olan ülkeler için
yerinde yaşlanma bir öneriden çok kaosa

(EUROSTAT, 2015). Bu örüntüde yer alan
bireyler; kısmen kendi istekleri ile (bağımsızlık

neden olabilecek bir durum niteliği
taşımaktadır. Özellikle konut içi erişilebilirliğin

isteyen) yalnız yaşamayı seçen kişiler ve/veya
eşinden ayrı yaşayan veya boşanmış kişiler

sağlanmadığı koşullarda yerinde yaşlanma fikri
değersiz kalacaktır. Bu nedenle yerinde

olurken; bunun yanında yaşam süresinin
(özellikle kadınlar arasında) artmasından

yaşlanma önerileri sunulurken, konut içi
erişilebilirlik bağlamında birey-mekân

kaynaklanan, yaşlı nüfusun dul kalmasına ve
son yıllarda yalnız yaşlanmasına bağlı biçimde

uyumunun çalışılması gerekmektedir.

de tek kişilik hane tipleri ortaya çıkmıştır
(D'Addato ve ark., 2008; Yavuz & Yüceşahin,

Bunun yanında bakım ihtiyacı bulunan kişiler
ve aileleri için de yerinde yaşlanma kavramı

2012; Yavuz, 2018). Bu arkaplandan hareketle
yerinde yaşlanma fikrinin belirlenen alan için

tartışılırken özerklik, bağımsızlık ve yaşam
kalitesini koruyarak yaşadıkları çevre ile

değerli bir öneri olup olmadığını anlamak
adına sadece kentin sunduğu sosyal bakım

etkileşimlerini sürdürebilecekleri sosyal politika
gündemi oluşturmak hükümetler açısından

hizmetlerinin niteliğini değil aynı zamanda
bireylerin yaşadıkları çevrenin ve konutlarının

önemli bir husustur (Arun& Holdsworth, 2018).
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da uygunluğunu ve hane yapısı özelliklerini
incelemek gerekmektedir.

Temel Bulgular

Bu bağlamda, Yaş Dostu Kentlere Doğru

Yapılan çalışmada mahalleler yaşlı nüfus
yoğunluğuna göre sınıflandırılmıştır. Bu

araştırmasının (Arun, 2019) verilerinden
yararlanarak gerçekleştirdiğim ikincil veri

sınıflama ile ayrılan mahalle gruplarının bir
diğer özelliği, sosyo-ekonomik profilleri

analizinde, birey-çevre uyumu bağlamında
yaşlı bireylerin yaşadıkları konutların demans

yansıtıyor olmasıdır. Çok yaşlı mahallelerin
refah düzeyi daha yüksekken, yaşlı ve genç

dostu uygunluğu değerlendirilerek “Yaşlıların
yaşadıkları konutların demans dostu çevre

mahallelerin daha düşüktür. Bunun yanında ise
çok yaşlı mahalleler Muratpaşa ilçesinin kıyı

bağlamındaki riskleri nelerdir?” ve “Yaşlıların
yaşadıkları konutların fiziksel koşulları ile

kesiminde ve şehrin eski yapılanmalarının
olduğu alanları da işaret ederken, genç

hanehalklarının bileşimi arasında ne tür bir
uyum vardır?” araştırma sorularına yanıt

mahalleler daha çok kentsel dönüşüm sürecini
yaşamış yeni bina ve yapılanmaları olan ancak

aramayı hedefledim.

altyapılarının oturmadığı alanları
göstermektedir. Burada karşılıklı bir dizi olumlu

Tez konuma karar verme konusunda zorluklar
yaşıyorken yerinde yaşlanma önerisinin kent

ve olumsuz özelliğin bir arada yer alması söz
konusudur. Her üç alan için de bulundurdukları

alanı için uygunluğunu değerlendirmek üzere,
danışmanım tarafından planlanan Yaş Dostu

olumsuz özellikler sebebiyle yerinde yaşlanma
önerisi yapmak mümkün görünmemektedir.

Kentlere Doğru: Hızla Yaşlanan Bir Toplumda
Yaş Dostu Çevreler ve Hizmetler Yaratmak

Çalışmanın temel bulgularından birisi özellikle
çok yaşlı nüfuslu mahallelerde daha eski

(Arun, 2019) başlıklı araştırmanın saha ekibine
katıldım. Bu çalışma sayesinde konut-içi

konutların bulunması ve konut içi erişilebilirlik
riskinin yüksek olmasıdır. Bu mahallelerde

erişilebilirliğin yaşlanma sürecindeki bir kişi için
ne kadar önemli olduğunu deneyimleme fırsatı

yaşayan tek kişilik veya çekirdek ailelerin sayısı
oldukça yüksektir. Ancak bu alanlarda sunulan

buldum. Özellikle bakım meselesinin var
olduğu hanelerde ise durumun daha da

uygun ulaşım, sosyalleşme alanları yaşlıların
yerinde yaşlanma anlamında sosyal çevre

karmaşık hale geldiği, bireylerin hem konut-içi
hem de konutlarının kent ile birleşim

düzeyinde olumlu imkânlara sahip olduğuna
işaret etmektedir.

noktalarından itibaren engellerle
karşılaştıklarını görmek tez konumu bu alanda

Araştırmanın yürütüldüğü alanda genç nüfuslu

gerçekleştirmem gerektiğini anlamam için ilk
ışık oldu.

mahalleler ise iş alanlarının yaygın olduğu, bu
nedenle sosyal hizmet ve destek ağlarının

Lisans eğitimimde stajımı Akdeniz Üniversitesi

sınırlı olduğu ancak yeni yapılanmalar
sebebiyle konut içi erişilebilirliğin şehrin diğer

N ö ro l o j i P o l i k l i n i ğ i ’ n d e t a m a m l a m a m
sebebiyle demans hastaları ve ailelerinin

bölgelerine göre daha iyi olduğu yaşam
alanlarından oluşmaktadır. Bu mahallelerde

evlerinden hastaneye ulaşma süreçlerindeki
zorluklara tanıklık etmiş olmak, bu çalışmayı

yaşayan yaşlılar daha çok geniş, ataerkil
hanelerde yaşamaktadırlar. Buradaki en büyük

yürütürken aynı zamanda hanelerinde nasıl
zorluklar ile mücadele ettiklerine ilişkin

dezavantaj bu mahallelerin yerinde
yaşlanmaya uygun olmamasıdır.

merakımı arttırdı.
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Özellikle kırılgan grupta yer alan, daha yoksul

bakımına mecbur kalmaktadırlar. Bakımın bir
insan hakkı olduğu ve devletin merkezi veya

ve yalnız yaşayan kişilerin yaşadıkları hanelerde
konut içi risklerin daha yüksek olduğu

yerel yönetim ağlarıyla bu hizmeti sunması
zorunluluğunun olduğu dikkate alınmalı ve

sonucuna ulaşılmıştır. Bu kişilerin tespit edilen
riskleri ise, sosyo-ekonomik kısıtlılıklar

hizmetlerin kapsamları bu bağlamda yeniden
düşünülmelidir.

sebebiyle kendi imkanları ile azaltmaları veya
ortadan kaldırmaları mümkün

Bu hususlar dikkate alındığında; demans dostu

görünmemektedir. Diğer yandan genç
mahallelerde yaşayan yaşlıların hanelerinde ise

çevrenin sağlanması için 3 temel unsurdan söz
edilebilir. Bunlar;

konut içi erişilebilirlik daha uygun olmasına
karşın hizmetlere erişimin kısıtlılığı yerinde

i. Erişilebilir sosyal destek ve bakım ağları,
ii. Kapsayıcı ve erişilebilir konutlar,

yaşlanma olanağını geçersiz kılmaktadır.

iii. Kent belleği sürdürülerek tasarlanan kentsel
alanlardır.

Sonuç
Tüm yaş gruplarının erişilebilirlik ve katılımını
Coğrafya, hanehalkları arasındaki eşitsizliklerin
dağılımında ve sürdürülmesinde büyük rol

gözeten ve geçmişin izlerini taşıyan kent
belleği öğelerinin (sokak, meydan, simgesel

oynamaktadır. Bu nedenle, toplumun içerme
ve dışlama sınırlarının üzerinde durulması ve

yapılar, heykel, parklar vb.) silinmeden
geleceğe taşındığı yeni yapısal düzenlemelerin

nüfusun yoksul kesiminin haklarının
güvencesizliğinin farkında olarak adımlar

olması kentler için önem taşımaktadır. “Herkes
için tasarım” ilkesini benimseyerek erişilebilirlik

atılması gerekmektedir. Barınma koşulları,
bireylerin sosyal tabakalaşmadaki konumunun

ve kapsayıcılık kavramlarına odaklanmak
gerekmektedir. Erişilebilirlik ve kapsayıcı

yalnızca yansıması değildir. Aynı zamanda
yapılandırılmış eşitsizliklerin güçlendirilmesine

tasarımın bir arada sürdürülmesi, tüm kent
sakinlerinin ortak sesinin mekana yansıması

ve çoğaltılmasına katkıda bulunmaktadır
(Filandri & Semi, 2018 ). Konut özelliklerine

açısından önemlidir.

ilişkin yapılan çalışmalar ise, hem mülkiyet hem
de yoksunluğa atıfta bulunarak, sosyal sınıf ve

Toplumsal düzeydeki temel ihtiyaç, kamu
müdahalesi ile eşitsizliklerin belirli noktalarda

barınma arasında doğrudan bir ilişki
bulunduğunu ifade etmektedir (Filandri &

ve kısıtlı alanlarda düzeltilerek yeniden
üretilmesi değil, kenti geniş bir bakış açısı ile

Olagnero, 2014).

ele alarak kırılgan kesimleri kapsayıcı biçimde
özelden genele doğru sağlık ve sosyal hizmet

Bir diğer önemli konu ise bakım meselesidir.
Uygun barınma koşulları bakım ihtiyacı ortaya

sunumu, sosyal destek ağlarının genişletilmesi
ve konut iyileştirmesi adımları atmaktır.

çıktığında bireyin bir alternatif olarak evinde
bu hizmeti alabilmesinin önünü açabilir. Ancak

Özellikle insan hakkı olarak bireylerin

yaşanılan çevrede kapsayıcı/erişilebilir
düzeyde sağlanmayan sağlık ve bakım

yaşadıkları çevrede eşit, adil ve bağımsız
yaşam koşullarını sağlamak önümüzdeki

hizmetleri özellikle yoksul bireyleri evde aile
bireyleri tarafından bakımın sağlanması

dönemlerde yerel ve merkezi otoritelerinin en
büyük ödevi olacaktır. Yaşanabilir olabilmesi

zorunluğu ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Bakımı para ile alamayan bireyler ailelerinin

için, kentlerimizi, “insan” odağında planlamalı,
önceliklendirmeyi otomobiller ve binalardan
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daha fazla sosyal alanlara vermeliyiz. Kent
sakinlerinin erişiminde engel koymayan ve her

D'Addato, A. V., Vignoli, D., & Yavuz, S.
(2008). Towards smaller family size in Egypt,

bireyin ihtiyaçlarının farkında olup bunlara
kapsayıcı yanıtlar üreten uygulamaları hayata

Morocco and Turkey: overall change over time
or socio-economic compositional

geçirmek gerekmektedir.

effect?. Population Review, 47(1),1-20.

Teşekkür

EUROSTAT. (2015). Eurostat regional year
book 2015. Luxembourg: Publications Office

Çalışmamın, Akdeniz Üniversitesi ve Lund
Üniversitesi işbirliği, Raoul Wallenberg

of the European Union.
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Özet
Yaşlanma ve yaşlılık, son yüzyılın en önemli toplumsal olaylarından birisi olarak küresel çapta etkisini göstermiştir. Türkiye
ise bu yaşlanma trendinin dışında kalmamış ve bu süreci dünyanın en hızlı yaşayan ülkelerinden birisi hâline gelmiştir.
Yaşam seyri içindeki toplumsal cinsiyet, yaş, eğitim, yoksulluk gibi kişisel ve yapısal faktörlere bağlı olarak hastalık,
engellilik ve bakıma muhtaçlık durumlarının yaşlılar arasında görülme sıklığı artmıştır. Bakım konusu hem bakım alan hem
de bakım veren için fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik anlamda birçok meseleyi de gündeminde barındırmaktadır.
Teknoloji ise bu sorunların çözümü noktasında kritik bir yere konumlanmaktadır. Bu bağlamda geronteknolojik çalışmalar,
sorunların çözümü ve bakım kalitesinin arttırılması yönünde önem kazanmaktadır. Nitel araştırma deseniyle tasarlanan ve
görüşmelerin mülakat tekniğiyle gerçekleştirildiği bu çalışma, bakım verenlerin geronteknoloji farkındalığı,
geronteknolojinin bakım süreçlerine entegrasyonu ve etkin kullanımı, mevcut geronteknolojik altyapı ve bu ürünlerin
bakımda rol alan aktörlere avantaj ve dezavantajları bağlamında bakım veren perspektifini içermektedir.
Çalışma kapsamında informel ve formel bakım veren 30 katılımcı ile görüşülmüştür. Katılımcıların %73,3'ü kadınlardan
oluşmaktadır. Bakım verenlerin %93,3'ünde kronik, fiziksel veya ruhsal açıdan en az birisine ilişkin sağlık sorunu
mevcuttur. Buna ek olarak %86,7'si sağlık sorunlarını, üstlendiği bakım rolüyle ilişkilendirmektedir. Bakım verenlerin
tamamı geronteknolojik ürünlerin yaşadıkları birçok soruna çözüm sağlayacağını düşünse de bu ürünlerden etkin şekilde
faydalanılmadığı tespit edilmiştir. Bunun en başta gelen sebeplerini ise bilgisizlik, düşük sosyoekonomik statü ve alım
gücünün yetersizliği, bakım ortamının fiziki uygunsuzluğu ve ürünlere erişilebilirlik yönündeki eşitsizlikler oluşturmaktadır.
Çalışma kapsamında geronteknolojinin bakım süreçlerine entegre edilememesinin şiddet, istismar ve ihmalin yeni bir
türü olabileceği görülmüştür. Bakım literatüründe daha önce hiç değinilmeyen bu konu, gelecek yıllarda yaşlanma ve
yaşlılık çalışmalarında geronteknolojik yoksunluk kavramıyla yerini alacaktır.
Anahtar Kelimeler:
Bakıma muhtaçlık • Bakım veren • Geronteknoloji • Geronteknolojik yoksunluk

Effective Use Of Gerontechnology in The Process Of Care: A Qualitative Study Related To
Perceptions Of Caregivers
Abstract
Aging and old age have been influential on a global dimension as one of the most important social events of the last
century. Turkey is not outside of this aging trend and become in this process is one of the world's fastest living
countries. Due to personal and structural factors in the life course such as gender, age, education, poverty, the
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frequency of illness, disability and dependency among the elderly has increased. The issue of care hold many issues on
the agenda for both the caregiver and the care-recipient in terms of physical, psychological, social and economic sense.
Technology is settled to a critical point in the solution of these problems. In this context, gerontological studies gain
importance in the solution of problems and increase of quality of care. This qualitative study, incorporated interviews
focused on caregivers' awareness of gerontechnology, integration and effective use of gerontechnology in care
processes, the present gerontological infrastructure and the care giving perspective in the context of the advantages
and disadvantages of actors involved in the care services of these products.
Within the scope of the study, 30 participants with informal and formal care were interviewed and 73,3% of the
participants were women. Some 93,3% of caregivers were found to have a health problem related to at least one
chronic, physical or mental disorder. In addition, 86,7% of health problems were related to the care role they
undertaken. Although all caregivers thought that gerontechnologic products would provide solutions to many problems
they experienced, they were found not to be utilized effectively. The main causes of this composed of ignorance, low
socioeconomic status and inadequacy of purchasing power, physical inadequacy of the care environment and inequality
in accessibility to products. Within the scope of the study it has been seen that the inability to integrate
gerontechnology into the care processes could be a new type of violence, abuse and neglect. This topic, which has
never been mentioned in the care literature, will takes it's place with the concept of gerontechnologic deprivation in
aging and old age studies in the coming years.
Keywords:
Care dependency • Caregiver • Gerontechnology • Gerontechnologic deprivation

yaşlanma çalışmalarına ilgiyi arttırmıştır. Bu
bağlamda yaşam kalitesi, sağlık, yoksulluk,

Giriş

istihdam, eğitim, yalnızlık, sosyal destek,
kuşaklararası ilişkiler, yaş ayrımcılığı, şiddet,

Uzun yıllar boyunca düşük seviyelerde
seyreden insan ömrü sağlık alanındaki

istismar ve ihmal gibi çeşitli konular
çalışmalarda ele alınmıştır. Bunlara ek olarak

gelişmeler ve yaşam koşullarındaki iyileşmeler
doğrultusunda artış göstermeye başlamıştır.

yaşlılık ve yaşlanma çalışmalarında en çok
çalışılan konulardan birisi ise bakım konusu

İnsan ömrünün uzaması toplumsal anlamda ilk
olarak nüfus artışıyla kendisini göstermiş,

olmuştur.

sonrasında ise toplumsal yaşlanma olgusunu
doğurmuştur. Doğum oranlarının düşmesi,

Sahadan Öncesi

ölüm oranlarının azalması ve göç
hareketliliğindeki çeşitlenme ise toplumsal

Genel olarak insanlara "Yaşlılık nedir?",
"Yaşlılık diyince aklınıza ne geliyor" gibi

yaşlanmanın seyrini etkilemiştir.

sorular yöneltildiğinde ilk cevaplar arasında
bakıma muhtaçlık yer almaktadır. Öncelikli

Yaşlı nüfusun artışı özellikle 20. yy'ın ikinci
yarısından itibaren gelişmiş toplumların dışına

olarak yaygın şekilde verilen bu yanıtı iki
açıdan ele almak gerekir. İlkin bakım meselesi

da çıkarak küresel bir boyut kazanmıştır. Öyle
ki Birleşmiş Milletler'in (2019) raporuna göre

hem toplum içinde hem alan yazında
"muhtaçlık" yaklaşımıyla ele alınmaktadır. Yani

tarihte ilk kez 2018 yılında 65+ nüfus 0-4 yaş
grubundan fazla olmuştur (BM, 2019). Gelecek

muhtaç ve aciz olan ve ona yardım edenler
şeklinde değerlendirilmektedir. Bakım alan ve

10 yıl içerisinde Türkiye tarihinde de ilk kez
benzer şekilde yaşlı nüfusun çocuk nüfusundan

bakım veren arasındaki güç dengesizliğine
işaret eden bu bakış açısından ziyade, bakım

fazla olacağı öngörülmektedir (TÜİK, 2018).

meselesini insan hakları yaklaşımıyla
değerlendirmek gerekmektedir (Arun, 2018a;

Yaşlı kişilerin oranının hızlı artışı hem bireysel
hem toplumsal etkileri nedeniyle yaşlılık ve

Arun ve Özkurt, 2019). İkinci olarak bakım
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ihtiyacı doğrudan yaşla ilişkilendirilmektedir.
Ancak bakım ihtiyacı tekil olarak kronolojik yaş

belirlemek ilk hedefim oldu. Ama bu hedefime
ulaşmak bir hayli zorluydu. Tez konusu olarak

ile açıklanabilecek bir konu değildir. Nitekim
Arun'un (2018b) da belirttiği üzere bakım

düşündüğüm birkaç önerimden vazgeçmek
durumunda kalmamız ve bu süreç içinde

ihtiyacı yaş dışında, kişilerin yaşam döngüsü
içerisindeki yaşam deneyimlerinden

oldukça uzun bir zamanın geçmesi tam olarak
beni umutsuzluğa sevk ederken sahanın

e t k i l e n m e k t e d i r. B u b a ğ l a m d a b a k ı m
ihtiyacının takvimsel yaştan ziyade sınıfsal

gücüyle bir anda yeni bir fikir ortaya çıkıverdi.
Türkiye'deki tüm özel bakım merkezi

konumla ilişkisi gözden kaçırılmamalıdır.

kurucularının ve müdürlerinin katıldığı kalite
eğitimleri sırasında, çalışan memnuniyetinin

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) güncel
raporuna göre 2015 yılında dünyada 2,1 milyar

öneminden bahsedilirken hizmet sırasında
kullanılacak araç-gereçlerin önemine vurgu

insanın bakım ihtiyacı olduğu ve bunların 200
m i l y o n u n u 6 5 + n ü f u s u n o l u ş t u rd u ğ u

yapılıyordu. Türkiye'deki önemli bir bakım
merkezinin kurucusu "Ben hem yaşlılar hem

görülmektedir. Gelecek 10 yıl içerisinde de
yaşlılar arasındaki bakım ihtiyacının %50'lik bir

bakıcılar rahat etsin diye lift aldım, ama
bakıcılar bir kere kullandılar sonra hiç

artış göstereceği öngörülmektedir (ILO, 2018).
Bakım ihtiyacındaki artış bakım hizmetlerinin

kullanmadılar, kaldırıp bir odaya kilitlediler.
Yine [yaşlıları] kucaklayarak banyoya

nasıl, kim tarafından, hangi şartlarda
sağlanacağı, bakım verenlerin niteliğinin nasıl

götürmeye devam ettiler" dedi. O anda bu
cümlelerin tez konumun çıkış noktası olacağını

olması gerektiği, finansmanın nasıl sağlanacağı
ve devletin pozisyonunun nasıl olması

hissetmiştim. Ardından zihnimde iki soru
belirdi: 1. Tüm bildiklerim yanlış mıydı? 2.

gerektiği gibi bazı soruları gündeme
getirmektedir. Bu sorulara verilebilecek

Bakım merkezi kurucusu yalan mı söylüyordu?
Çünkü hem literatürdeki okumalarım hem de

yanıtlar ise bizi düşlediğimiz kaliteli bakım
hizmetlerine götürecek rotayı oluşturacaktır.

sahadaki deneyimlerim, bakım verenlerin en
çok zorlandığı noktalardan birisi olarak fiziksel

Ancak çalışmalar ve sosyal yapı içindeki
deneyimlerimiz bize bakım alanlar ve bakım

güçlükleri gösteriyordu. Ama bu kişi, bakım
verenlerin bu imkanı elinin tersiyle bir köşeye

verenlerin çeşitli sorunlar yaşadığını gösteriyor.

ittiğini söylüyordu. Tüm bildiklerim ve
gördüklerim, duyduklarımla bir anda alt üst

Sahadan Gelen Fikir

olmuştu. Sadece eğitim için gittiğim
toplantıda hiç beklemediğim bir anda aylardır

Yüksek lisans eğitimime devam ettiğim süreyle
eş zamanlı olarak özel yatılı bakım merkezinde

hedeflediğim gibi bir konu bulmuştum.
İstediğim şey, bildiklerimle duyduklarım

çalışma fırsatı bulmam, bakım hizmetlerindeki
birçok konunun aslında daha derin yansımaları

arasındaki bu yaman çelişkiyi araştırmaktı. Bu
f i k i rd e n h a re k e t l e t e k n o l o j i n i n b a k ı m

olduğunu ve daha önce düşünmediğim
noktaları fark etmemi sağladı. Beni

hizmetlerindeki konumu ve bakım verenlerin
bu ürünleri nasıl değerlendirdiklerini çalışmaya

geliştirdiğini düşündüğüm bu süreçte, zaten
ilgim olan bakım konusu daha çok dikkatimi

karar verdim.

çekmeye başladı. Hem bakım meselesine olan
ilgim hem de sahadaki deneyimlerimin

Bakım hizmetlerindeki teknoloji
uygulamalarıyla ilgili olarak literatür

bendeki etkisi nedeniyle her ikisini ortak
noktada buluşturabileceğim bir tez konusu

incelendiğinde geronteknoloji çalışmaları tezin
odak noktası haline dönüştü. Geronteknoloji,
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ilk defa 1980'lerin ortalarında fikir olarak
tartışılmaya başlanmış ve 1980'lerin sonlarında

modelinde de katılımcılara ulaşmak ya da
görüşme yapabilmek konusunda bazı

literatüre kazandırılmıştır. Geronteknoloji hem
sağlıklı ve bağımsız yaşlıların hem de bakım

güçlüklerle karşılaştım. Örneğin informal
bakım verenler genellikle aile içinde bu

gereksinimi olan yaşlıların yaşam kalitesini ve
bağımsızlığını arttırmayı amaç edinen çalışma

hizmeti sağlasalar da yaygın şekilde kadınların
sorumluluğundaydı ve hanede başkaları olsa

alanı olarak tanımlanabilir. Zaman içinde
geronteknolojik ürünlerin yaşlılar dışında ailesi/

bile kadınlar tek başına kalmaktaydı. Görüşme
yapmak için öncesinde randevu alıp evine

yakınları, bakım verenler ve bazen de diğer
taraflara katkı sunabileceği fark edilmiştir. Peki

gittiğim bazı katılımcılar, ortalama yarım saatlik
bir görüşme için bile bakım verdiği kişiyi

bakım hizmetleriyle ilgili olarak
geronteknolojik ürünleri kullanan hedef kitle

emanet edecek birisi olmadığı için görüşmeyi
gerçekleştiremeden evden ayrılmak

farklılaştıkça ürünlerden talepler de
farklılaşabilir miydi?

durumunda kaldım. Yine özellikle informal
katılımcılardan bazıları yaşadıklarını anlatırken

Yukarıdaki arka plandan hareketle tezimin

duygulanıp ağladıkları için görüşmeyi kesmek
ve katılımcıyı sakinleştirmek gerekliliği doğdu.

araştır ma sorusu "Bakım süreçlerinde
kullanılan geronteknolojik ürünler bakım

Evde bakım verenlerle görüşmeler sırasındaki
en büyük zorluk, bakım hizmeti için ziyaret

verenler tarafından nasıl algılanmaktadır?"
olarak şekillendi. Farklı bakım türlerindeki

edilecek evlere ekipler randevu usulü gittiği
için katılımcı olmaya gönüllü olsalar da

bakım verenlerin deneyimlerini edinebilmek,
geronteknolojik ürünlerle ilgili bakış açılarını

görüşmelere ayıracak zamanlarının
olmamasıydı. Kurumda bakım hizmetlerinde

keşfedebilmek ve birbirleri arasındaki
benzerlikleri/farklılıkları görebilmek için formal

ise katılımcıların vardiya usulü çalışması, iş
çıkışında özellikle kadın katılımcıların eve gidip

(evde bakım, kurumda bakım) ve informal
bakım verenler çalışmaya dahil edilmiştir.

yemek yapmak gibi iş dışı sorumluluklarının
olması veya yorgunlukları gerekçesiyle

Saha Süreci: Sahanın Öğretici Gücü

randevuları ertelediği durumlar söz konusu
olmuştur. Bahsedilen tüm bu durumlar

Tez konusu belirleme sürecindeki karamsar

araştırma takvimi açısından bir dezavantaj
yaratsa da belki daha büyük bir etki olarak

tablo akademik açıdan yavaş yavaş ortadan
kalkmaya ve yol aydınlanmaya başlamıştı.

sayılabilecek şey, süreci yönetmekle ilgili
psikolojik baskıydı.

Ancak bu yolda gatekeeper olarak
adlandırabileceğimiz çakıl taşları da yok

Saha süreciyle ilgili olarak özellikle araştırma

değildi. Oldukça yorucu olan bu engelleyici
unsurları, tez danışmanımın destekleriyle yol

öncesindeki tüm çabalara rağmen
öngörülemeyen sorunlar ve diğer

kenarına iterek yola devam ettik. Nihayet
sahaya adım atabilmiştim.

beklenmeyen durumlarla karşılaşabilme riski
düşünüldüğünde çalışma takviminin

Araştırma sorusuna uygun olacak şekilde

planlamasında daha esnek bir program
oluşturulması önemli bir öneri olabilir. Diğer

tümevarımcı yaklaşımla, derinlemesine
mülakat tekniğiyle katılımcılarla görüşerek,

yandan -özellikle daha hassas görüşmelerden
sonra (ağlama, duygulanma gibi)- olumsuz bir

Antalya'nın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez
ilçelerinde sahaya çıktım. Ancak üç bakım

etki bırakmadan sahadan ayrılmak
ar a ş t ı r m a c ı n ı n e t i k , a h l a k i v e v i c d a n i
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sorumluluğudur. Bu nedenle özellikle nitel
çalışmalarda kişilerin evini açması, görüntü/ses

bakım verdiği kişiyi sırtına alıp emekleyerek
tuvalete götürmesi, bir başkasının yaklaşık 50

kaydına izin vermesi, daha samimi ortamın
olması, kişilerin derin duygularını, hikayelerini

senedir aynı yastığa baş koyduğu eşine bakım
verecek dermanı kalmadığı için eşinin bir süre

veya özelini paylaşması gibi durumlar saha
sürecinin daha naif bir şekilde sürdürülmesi ve

daha yaşamasından korkar hale gelmesi... ve
daha bir sürü hikaye oldukça etkileyiciydi. Bu

sonlandırılmasını gerekli kılmaktadır.

zorlukların bazılarını önceden tahmin ederek
sahaya çıkmış olsam da bire bir bunları

Kritik Bulgular ve Yeni Bir Gündem

yaşayanları görmek, hikayelerini kendi
ağızlarından dinlemek ve bunları dinlerken

Tez çalışmasının en başlarından itibaren süreç
mümkün olduğunca planlanmış olsa da saha

kişilerin gözyaşlarına tanık olup onlara peçete
uzatacak kadar yakından tecrübe etmek

ö n c e s i v e s a h a s ü re c i b a z e n s a r s ı c ı
olabilmektedir. Bunun yanında veriler

oldukça sarsıcıydı. Bu durumlar, övgü kaynağı
olarak gördüğümüz sosyal destek ağının

toplandıktan sonra görüşmelerin transkripti,
yeniden dinlemeler ve analiz sürecinde de

övünülen kadar güçlü işlemediğini sarsıcı bir
etkiyle öğrenmemi sağladı.

sarsıcı bulgular ortaya çıkabilmektedir. Bu,
bazen araştır ma öncesinde öngörülen

En gencinden en yaşlısına tüm katılımcılar

bulguların öngörülenden çok daha az veya
fazla olması, bazen de hiç öngörülmeyen

fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan birçok
sorun yaşamalarına ve %87'si bu sorunları

bulgularla karşılaşılması şeklinde olabilir.

tamamen bakım rolleriyle ilişkilendirmesine
rağmen yine de bakım vermeyi

Formal bakım (evde bakım ve kurumda bakım)
kapsamındaki bakım verenler bu işle ilgili

sürdürmekteydiler. Bir anlamda kişiler,
kendileri bakıma ihtiyaç duyar hale gelmeyi

eğitimi olan kişiler olmasına karşın
geronteknolojik ürünleri kullanmak bir yana ilk

göze alarak, kendilerinden vazgeçerek bakım
vermeyi sürdürmekteydi. Bu durumla ilgili

kez duymaları (önlisans mezunları dahil) ilginç
bir bulguydu. Ama daha ilginç olan,

olarak daha çok manevi ve duygusal yönler ön
plana çıkarılsa da arka planda sınıfsal konum,

katılımcıların yarısının müdür/amir/
işverenlerinin geronteknolojik ürünleri temin

sosyoekonomik durum ve düşük eğitim
seviyesi gibi sosyal belirleyicilerin olması

etme konusunda engelleyici tutum içinde
olacaklarını düşünmeleriydi. Diğer yandan

önemli bir bulguydu.

informal bakımda hizmetin kesintisiz olması,
genellikle tek kişi üzerine yüklenmesi ve

Tez konusunun ortaya çıkışındaki ilk an'a
döndüğümüzde, yaman çelişkinin bazı önemli

bakılan kişinin yakın bir aile üyesi olması gibi
açılardan daha sancılı bir sürecin

sebepleri de biraz olsun gün yüzüne çıkmıştı:
Bakım verenler geronteknolojik ürünlere

deneyimlenmesine neden olmaktadır. Örneğin
eşine bakım veren 67 yaşında bir katılımcının

oldukça gereksinim duyuyordu ama mevcut
durumda bu ürünler hiçbir şekilde

alışveriş için evinin altındaki markete bile
inememesi, oğluna bakım veren 65 yaşında bir

kullanılmıyordu. Bunun temel sebepleri ise;
bilgisizlik, maddi kaygılar, çalışma sistemi ve

katılımcının bakım hizmetini 1-2 günlüğüne
dahi sürdürecek desteği olmaması nedeniyle

bakım ortamlarının fiziki uygunsuzluğu olarak
sıralanıyordu.

kızının düğününe bile gidememesi, bir
diğerinin kimseden destek alamadığı için
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Katılımcıların tamamı deneyimleri
doğrultusunda, bakım sürecinde yaşanan
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Özet
Amaç: Türkiye ve Birleşik Krallık’ı bireylerin zaman kullanımınları açısından kıyaslayarak, farklı kültür ve dinamiklere sahip
toplumlarda, toplumsal cinsiyet temelinde farklılıkları ve benzerlikleri değerlendirerek ulusal literatüre özgün bir çalışma
sunmak ve politika üretilirken kullanılabilecek bir kaynak oluşturmak.
Yöntem: Çalışma nicel bir metodolojik yaklaşıma sahiptir. Türkiye Zaman Kullanımı Araştırması 2014-2015 (TÜİK, 2015) ve
Birleşik Krallık Zaman Kullanım Araştırması 2014-2015 (CTUR, 2015) mikro verileri ile ikincil veri analizi gerçekleştirilmiştir.
“Türkiye’de ve Birleşik Krallık’da bireylerin zaman kullanımı tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir? sorusuna yanıt
verebilmek adına her iki ülkenin zaman kullanımları ve zaman kullanımlarının alt boyutları karşılaştırmalı olarak SPSS
programı aracılığıyla tanımlayıcı istatistikler, t-test, ANOVA ve çoklu doğrusal regresyon teknikleri ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Birleşik Krallık ve Türkiye’de bireylerin zaman kullanımlarını etkileyen faktörler 3 temel başlık altında
toplanmaktadır. Bu başlıklar Kişisel Özellikler, Haftalık Çalışma Süresi ve Hane Halkı Gelir Düzeyi’dir. Kişisel özellikler yaş,
toplumsal cinsiyet ve medeni durumdur. Türkiye ve Birleşik Krallık’ta Psikolojik Alan, Aile Alanı, Toplumsal Alan, Kişisel
Alan ve Seyahat Alanı arasında modellerin açıklama oranları ve etkili faktörler farklılıklar göstermektedir. Türkiye’de
birçok yaşam stratejisi alanında en etkili olan faktör toplumsal cinsiyet olmuştur. Birleşik Krallık’ta ise haftalık çalışma
süresi birden fazla alanda en etkili faktördür.
Sonuç: Çalışma sonucunda Birleşik Krallık ve Türkiye’de zaman kullanımı tercihlerini etkileyen faktörlerin farklılıklar
barındırdığı görülmüştür. Bu durum öne sürülmüş olan zaman kullanımının farklı sosyal yapılara sahip kültürlerde farklı
eğilimlerinin olduğu savını desteleklemektedir. Sosyal politikalarda sosyal yapı içerisinde tespit edilmiş olan toplumsal
eşitsizliklere yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Zaman • Zaman kullanımı • Zaman kullanım alanları • Karşılaştırmalı ikincil veri analizi • Toplumsal eşitsizlik

Factors Affecting Preferences of Time Use by Age Groups: A Comparative Analysis on United
Kingdom and Turkey
Abstract
Objective: Turkey and the United Kingdom's use of time by comparing the dynamics in communities with different
cultures and evaluating differences based on gender and age to give a unique study for national literature and create a
resource for policies that can be used when producing a new policy.
Method: The study has a quantitative methodological approach. A secondary data analysis made by using micro datas
of Turkey Time Use Survey 2014-2015 (TÜİK, 2015) and United Kingdom Time Use Survey 2014-2015 (CTuR, 2015).
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“What are the factors affecting the choice of time use of individuals in Turkey and the United Kingdom?” In order to
answer the question, life strategies of both countries and sub-dimensions of life strategy were analyzed comparatively
by using SPSS program, descriptive statistics, t-test, ANOVA and multiple linear regression techniques.
Results: The Factors that affect the use of time of individuals in United Kingdom and Turkey are grouped under three
main headings. These headings are Personal Features, Working Time and Household Income. Personal characteristics
are age, gender and marital status. Turkey and the United Kingdom in the Psychological Area, Family Area, Social Area,
Personal Area and Travel Area between the models have different model prediction rates and factors related to these
Area . The most effective factor in many areas of life strategy in Turkey has been a gender, in the United Kingdom
weekly working time is the most effective factor in multiple Area.
Conclusion: As a results has shown that there are a difference of factors that affect the preference of time use between
the United Kingdom and Turkey. This situation supports the argument that the use of time has different tendencies in
different cultures. In social policies, regulations are needed for the social inequalities identified within the social
structure.
Keywords:
Time • Time use • Time use sphere • Comparative secondary data analysis • Gender, Social inequality

Benim Hikayem
araştırma tekniklerine dair bir tecrübe
Bir çok Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisinin
eğitimi süresince kafasındaki en büyük soru

edinmeyi önemsiyorum. Özetle zihnimde
yüksek lisansa başlarken tezim ile ilgili olan

işaretlerinden birisi şüphesizki tez konusudur.
Bir tez konusuna karar verebilmek zorluklarla

sadece 3 şey vardı. Büyük bir data ile çalışmak
istiyordum. Nicel bir araştırma yöntemi

dolu bir süreç haline gelebilir. Nitekim benim
de zihnimi yüksek lisansa başladığım ilk

tasarlamak istiyordum ve çalışmamın literatüre
katkı sunabilecek özgün bir çalışma olmasını

günden itibaren tez konusu olarak ne seçmem
gerektiği meşgul etmişti. Bu nedenle öncelikle

istiyordum.

tez konuma nasıl karar verdiğimin hikayesini
paylaşmak istiyorum.

Tez konum ile ilgili kafamdaki ilk kıvılcım,
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik dersimiz

Lisans bitirme tezimde nitel araştırma

sırasında danışmanımın bizlere gösterdiği bir
kaynak ile ortaya çaktı. Bu kaynağın içerisinde

tekniklerinden yararlanarak bir yöntem
tasarlamıştım. Yüksek lisans tezimde ise büyük

zaman kullanımı ile ilgili bir bölüm
bulunmaktaydı. Ben bu bölümü incelerken

bir data ile nicel bir çalışma yapmayı en
başından beri istiyordum. En iyi öğrenme

hocamızın bu konu Türkiye’de henüz çok
keşfedilmemiş dediğini çok iyi hatırlıyorum.

yolunun uygulamaktan geçtiğine inanıyorum.
Nicel teknikleri kullanarak büyük bir data

Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumunun
gerçekleştirdiği zaman kullanım

üzerinde çalışırken öncelikle bir rehbere
ihtiyacım olacağı da aşikardı. Danışmanımın

araştırmalarının da konusu geçmişti. Daha
sonra danışmanlık derslerimiz kapsamında

yol göstermesiyle, karşılaştığım zorlukları
aşabileceğimi düşünüyor, bunu yüksek lisans

yaptığımız buluşmaların birinde danışmanım
zaman kullanımı hakkında bana bir soru

eğitimim sürecinde hayata geçirmeyi çok arzu
ediyordum. Çünkü akademik serüvenim

yöneltmişti. O soru sonrasında zaman
kavramını ve zamanı ne zamandan beri saatle

devam ederek bir akademisyen olma
durumum oluştuğunda, bu zorlukların çoğunu

ölçmeye başladığımızı araştırmaya
başlamıştım. Araştırdıkça konuya olan ilgim

tek başına aşmam ve hatta belki öğrencilerime
yol göstermem gerekebilirdi. Bu nedenle tüm

artıyordu. Tezin üzerinde uzun bir süre
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çalışılacağı düşünüldüğünde konuya ilgi
duyulması daha fazla önem kazanıyor. İlgi

canlı tutan şey, danışmanımın soruların
yanıtlarını bilmesine rağmen bana hep konu ile

bilgiyi getiriyor, insan ilgi duyduğu konu
hakkında daha fazla şey öğrenmek için daha

ilgili yeni sorular sorması olmuştur. Bunun için
ayrıca bir teşekkürü borç bilirim. Böylece o

içten bir gayret içerisine giriyor. Tez
danışmanıma zaman kullanımı çalışmak

soruların yanıtlarını bulabilmek için daha çok
araştırıyor, konu ile ilgili daha kapsamlı bilgi

istediğimi söylediğimde sanki bunu
söyleyeceğimi önceden biliyormuşçasına

ediniyor ve heyecanımı kaybetmiyordum.

yüzünde bir gülümseme belirdi. Kendisi de bu
konuda çalışmamı destekliyordu. Bu durum

Tez çalışmamın omurgasını oluşturacak olan
metodolojik yaklaşımın nicel bir yönelim

beni açıkcası çok memnun etmişti. Tez
danışmanının yardımı ve desteğinin bu

olduğuna en başında karar vermiştik. Türkiye
Zaman Kullanımı Araştırması 2014-2015 (TÜİK,

süreçteki öneminin bilincinde olduğum için her
ikimizin de ilgisini çeken bir konuyu ele alıyor

2015) ve Birleşik Krallık Zaman Kullanım
Araştırması 2014-2015 (CTUR, 2015) mikro

olmanın çalışmanın kalitesini artır mak
açısından oldukça değerli olduğunu

verileri ile ikincil veri analizi gerçekleştirilmesi
fikri ise araştırmalarım sonucunda ortaya

düşünüyorum. Artık konumu seçmiştim. Sıra
bir diğer önemli adım olan araştırma sorusunu

çıkmıştı. Birleşik Kırallık’ı kıyaslamak üzere
seçmemin gerekçelerini şu şekilde dört

belirlemeye gelmişti. Fakat araştırma sorusunu
belirlemek çok daha uzun bir süre alacaktı.

başlıkta sıralayabilirim;

Araştırma Sorusu

1. Birleşik Krallık’ın Türkiye ile aynı dönemde
ve aynı rehberi kullanarak gerçekleştirmiş

Seminer dersi kapsamında yüksek lisans

olduğu bir zaman kullanım araştırmasının
olması; 2. Birleşik Krallık’ın zaman kullanımı

tezime de hazırlık olması için zaman kullanımı
ile ilgili detaylı bir çalışma hazırlamıştım.

üzerine çalışan ilk ülkeler arasında yer alması
ve konu ile ilgili literatürünün zenginliği; 3. İki

Yaptığım bu çalışma sonrasında araştırma
sorusuna dair bir şeyler kafamda belirmeye

ülkenin birbirinden farklı kültürel yapılara sahip
oluşu; 4. Birleşik Krallık’ın nüfusunun yaşlanma

başladı. Türkiye’de ulusal düzeyde toplanmış
olan zaman kullanım verileri daha önce hiç

sürecinin Türkiye’den önce gerçekleşmiş oluşu.
Bu çerçevede çalışmada “Türkiye’de ve

kullanılmamıştı. Araştırmalarım sonucunda
zaman kullanımının adeta keşfedilmemiş bir

Birleşik Krallık’da bireylerin zaman kullanımı
tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?

maden olduğunu görmüştüm. Nitekim bu
alanda uluslarası literatürde çok sayıda ülkeler

sorusuna yanıt verebilmek adına her iki ülkenin
zaman kullanımları ve zaman kullanımlarının alt

arası kıyaslamalar yapılmıştı. Fakat hiç birinde
Türkiye yer almamıştı. Kıyaslamalı ve temel

boyutları karşılaştırmalı olarak SPSS programı
aracılığıyla tanımlayıcı istatistikler, t-test,

nitelikte bir çalışma yapmak istediğime dair
düşüncemi danışmanımla paylaştığımda her

ANOVA ve çoklu doğrusal regresyon teknikleri
ile analiz ettim.

zamanki gibi beni destekledi ve yeni sorular
sorarak beni daha çok araştırmaya teşvik etti.

Türkiye ve Birleşik Krallık’ı bireylerin zaman

Tez yazım süreci uzun olduğu için bir çoğumuz
motivasyonunu canlı tutmakta zorlanıyor. Öyle

kullanımınları açısından kıyaslayarak, farklı
kültür ve dinamiklere sahip toplumlarda,

ki tezini tamamlayamadığı için bu süreçten
ayrılanlar da olabiliyor. Benim motivasyonumu

toplumsal cinsiyet ve yaş temelinde farklılıkları
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ve benzerlikleri değerlendirerek ulusal
literatüre özgün bir çalışma sunmak ve politika

bizlerle paylaşarak bu çalışmanın oluşmasına
katkı sağladılar.

üretilirken kullanılabilecek bir kaynak
oluşturmak amacı ile tezimi yazmaya başladım.

TÜİK veri setini Excel formatında

Tez önerimin tamamlanmasının ardından
analizlerimi gerçekleştirebilmek için TÜİK ve

araştırmacılarla paylaşılıyor. Veriyi aldıktan
sonra SPSS’e aktardım ve analize hazır hale

CTUR’dan mikro veri setlerini talep etmem
gerekiyordu. Bu süreç benim için diğer

getirdim. Daha doğrusu hazır hale getirdiğimi
düşündüm fakat asıl zorluklar analizlere

süreçlerden çok daha yeniydi. Daha önce
derslerimiz kapsamında çeşitli dönem projeleri

başladıktan sonra karşıma çıkmaya başladı. İki
veride aynı değişkenler farklı şekilde

gerçekleştirmiştik. Fakat hiç bir kurumdan veri
talebinde bulunmamıştım. Bu nedenle verilerin

kodlanmışlardı. Birleşik Krallık datasında yaş ve
gelir interval düzeydeydi. Fakat Türkiye veri

temin süreci nasıl olacaktı?

setinde kategorikti. Bununla birlikte Türkiye
veri setinde medeni durum sadece 4

İkincil Veri Analizi

kategoriden oluşurken, Birleşik Krallık
datasında 10’larca farklı kategori yer alıyordu.

İlk olarak UK Data Service’tan CTUR’un
gerçekleştirmiş olduğu 2014-2015 United

Danışmanımın tavsiyelerini dikkate alarak ve
literatürde benzer çalışmaları rehber alarak bu

Kingdom Time Use Survey’e ait mikro verileri
t a l e p e t m e k ü z e re ö ğ re n c i o l d u ğ u m

zorlukları aştıktan sonra ancak analizleri
gerçekleştirebilmiştim. Analizler sırasında

üniversitenin verdiği e-posta adresim ile
çevrimiçi kayıt oldum. Verinin talebi için

oldukça fazlaca kategorileştirme ve dummy
variable yaptığım için bu tekniklere daha aşikar

gereken formu doldurdum. Veriler sonrasında
bana mail olarak SPSS formatında ulaştırıldı.

hale gelmem çalışmanın bana kazandırdıkları
arasındaydı.

Verilerin elime ulaşması yaklaşık 2 hafta sürdü.
TÜİK’den veri almak ise biraz daha farklı bir

Analizler sonrasında bulguları okumak ve

sürece sahipti. Doktora öğrencisi ve ya
akademisyen değilseniz maalesef TÜİK’ten tek

çözümlemek adına çalışmada yer alan
perspektifler başka bir ifade ile çalışmanın

başınıza veri talebinde bulunamıyorsunuz.
Tezinizde kullanmak üzere bu veriyi ancak

teorik arkaplanı önemlidir. Tez çalışmamda
Giddens’ın sosyal yapılaşma kuramı (Giddens,

danışmanınız size referans olursa talep etme
ş a n s ı n ı z o l u y o r. B e n ş a n s l ı y d ı m . Z i r a

1984; 1986; 1991) ile, faillerin zaman kullanım
tercihlerini ne şekilde gerçekleştirdiklerine dair

danışmanım daha önce TÜİK’ten aldığı
verilerle çeşitli konularda makaleler yazmıştı.

fikir edinmeye çalıştım. Bireylerin zaman
kullanımlarını incelemek toplumsal eşitsizlikleri

Bu sürece oldukça hakimdi. Kendisi ile birlikte
formları doldurduk. Danışmanınızın ıslak imzası

görünür kılmak adına önemli bir araç olmuştu.
Bu nedenle toplumsal cinsiyetin ana

bulunan formlar TÜİK’e posta aracılığı ile
iletiliyordu. Fakat güncel olarak öğrendiğim bir

akımlaştırılması ile bu eşitsizliklere bakmak,
toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin

bilgiye göre artık formların gönderilmesi edevlet üzerinden gerçekleştirilebiliyormuş.

politikalar ve çalışmaların tüm tasarım ve
uygulama süreçlerinde yer almasının önemini

Formların doldurulması ve yanıt alma süreci
yaklaşık 1 aya yakın zaman almıştı. TÜİK,

vurgulamak adına çalışmaya oldukça önemli
bir katkı sağlamıştır (Çelik & Ertürk, 2013).

yaptığı değerlendirme sonucunda veri setini
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Bulgularım

sosyal politikalar gibi toplumsal
mekanizmaların devreye girmesi önem arz

Tez çalışmamda Birleşik Krallık ve Türkiye’de
bireylerin zaman kullanımlarını etkileyen

etmektedir. Örneğin yaşlılık çalışmalarında
toplumsal cinsiyet halen ihmal edilen bir konu

faktörler 3 temel başlık altında toplanmaktadır.
Bu başlıklar; Kişisel Özellikler, Haftalık Çalışma

olarak karşımıza çıkmaktadır (Arun, 2018).
Toplumsal cinsiyete feminist perspektifle

Süresi ve Hane Halkı Gelir Düzeyi’dir. Kişisel
özellikler yaş, toplumsal cinsiyet ve medeni

bakmak bu durumun ütopik bir düşünce
olmaktan çıkararak eşitsizliklerin yok olması

durumdan oluşmaktadır. Türkiye ve Birleşik
Krallık’ta, Psikolojik Alan, Aile Alanı, Toplumsal

için yerinde bir ilk adım olacaktır.

Alan, Kişisel Alan ve Seyahat Alanı arasında
modellerin açıklama oranları ve etkili faktörler

Öte yandan, Türkiye ve Birleşik Krallık için
oluşturulmuş 5 alanda, yaş, etkileri itibariyle

farklılıklar göstermektedir.

anlamlı çıkan bir diğer faktördür. Nitekim,
Türkiye’de kişisel alana ayrılan süre üzerinde

Çalışmanın en çarpıcı bulgularından birisi,
Türkiye’de görülen toplumsal cinsiyete dayalı

en etkili faktörün yaş olduğu görülmüştür. Bu
alanda, Türkiye ve Birleşik Krallık’ta yaş

eşitsizliklerdir. Türkiye’de toplumsal cinsiyet
aile alanı ve toplumsal alan, psikolojik alan ve

grupları açısından anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Türkiye’de gençlerin (15-24 yaş

seyahat alanındaki modellerde oldukça etkili
bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

grubu) diğer yaş gruplarına göre kişisel alana
daha fazla zaman ayırdıkları görülürken,

Özellikle toplumsal alan ve aile alanına ayrılan
sürenin toplumsal cinsiyet rollerine dayalı

yaşlıların (65 yaş ve üstü) kişisel alana en az
zaman ayıran yaş grubu oluşu dikkat

eşitsiz bir eğilimi olduğu tespit edilmiştir.
Erkekler günlük yaşam stratejileri içinde,

çekmektedir. Oysa, Birleşik Krallık’ta yaşlılar
diğer yaş gruplarına göre kişisel zamana daha

toplumsal alana, seyahat alanına ve psikolojik
alana kadınlara göre daha fazla yer verirken,

fazla zaman ayırmaktadır.

kadınların aile alanına ayırdıkları süre
erkeklerden 6 kat daha fazladır. Kadınlar

Kişisel alanın içerisindeki aktiviteler göz
önünde bulundurulduğunda bu durumun

erkeklere nazaran günlük ortalama 206 dakika
daha fazla aile alanında yer alan faaliyetlerle

neden kaynaklandığını anlamak oldukça
güçtür. Çünkü birbirinden oldukça farklı bir

meşgul olmaktadırlar. Ayrıca Türkiye’de
yaşamını sürdüren bir kadın, Birleşik Krallık’taki

faaliyet yelpazesi bu alanın içerisinde
toplanmıştır. Kişisel alan içerisindeki aktiviteler,

bir kadından 7 kat daha fazla aile alanına
zaman ayırmaktadır.

hobi, spor, kitle iletişim araçları, gönüllü katılım
ve toplantılar, sosyalleşme gibi kendi

Türkiye’de kadınlar aile alanına hapsedilerek

içerisinde oldukça çeşitli bir dağılıma sahiptir.
Bu durum özellikle çalışılması gereken ayrı bir

ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı gibi faaliyetleri
gerçekleştir mekle yükümlü tutulurken,

araştırma konusu olabilir. Ancak literatüre göre
bir tahminde bulunacak olursak, yaşlıların

erkeklerin haneye gelir getirme misyonuna
göre hareket etmesini öngören bu adaletsiz

Birleşik Krallık’ta serbest zamana ayırdıkları
sürenin diğer yaş gruplarından daha fazla

düzenin çözümlenerek daha eşitlikçi refah
devletine ulaşabilmek mümkündür. Bahsi

oluşu Avrupa’da benimsenmiş olan hayat boyu
öğrenme, aktif yaşlanma, gönüllü katılıma

geçen eşitlikçi düzen bir ütopyadan ibaret
değildir. Sadece o düzeni kurabilmek için

teşvik politikalarından kaynaklanıyor olabilir
(Edwards & Ranson & Strain, 2002; Walker &
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Maltby 2012; Foster, & Walker, 2014; Ward,
1979).

almalarını temenni eder ve bu yolculukta
kendilerine başarılar dilerim.

Sonuç
Kaynakça
Türkiye’de yaşlıların potansiyellerine karşı
gözleri kapatmak, bu durumu toplumsal bir
sorun olarak karşılamak için zemin

Arun, Ö. (2018). Yaşlanma Çalışmalarında
Geleceğe Bakmak. Senex: Yaşlılık Çalışmaları

h a z ı r l a m a k t a n f a r k s ı z d ı r. B u n e d e n l e
geliştirilecek politikalar sayesinde yaşlıların

Dergisi, 2(2), 1-2.

kişisel alan aktiviteleri aracılığı ile topluma
katkıda bulunmalarını sağlarken onların yaşam

Centre for Time Use Research (CTUR), (2015).
2014-2015 United Kingdom The Time Use

kalitelerini artırmak da mümkün olabilir
(Erlinghagen & Hank, 2006).

Survey.

Çalışma sonucunda Birleşik Krallık ve

Çelik, Ö. & Ertürk Atabey, S. (2013). Toplumsal
Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması ve Toplumsal

Türkiye’de zaman kullanımı tercihlerini
etkileyen faktörlerin farklılıklar barındırdığı

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (13).

görülmüştür. Bu durum öne sürülmüş olan
zaman kullanımının farklı sosyal yapılara sahip

151-165.

kültürlerde farklı eğilimlerinin olduğu savını
desteklemektedir. Sosyal politikalarda sosyal

Edwards, R. & Ranson, S. & Strain, M. (2002).
Reflexivity: towards a theory of lifelong

yapı içerisinde tespit edilmiş olan toplumsal
eşitsizliklere yönelik düzenlemelere ihtiyaç

learning. International Journal of Lifelong
Education. 21(6): 525-536.

duyulmaktadır.
Erlinghagen, M. & Hank, K. (2006). The
Bu kapsamda hazırladığım yüksek lisans tezim,
Akdeniz Üniversitesi ve Lund Üniversitesi

participation of older Europeans in volunteer
work. Ageing & Society. 26(4): 567-584.

i ş b i r l i ğ i , R a o u l Wa l l e n b e rg E n s t i t ü s ü
desteğiyle, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi

Foster, L. & Walker, A. (2014). Active and

tarafından verilen Yaşlanma Çalışmalarında
Üstün Başarı tez ödülüne layık görüldü.

s u c c e s s f u l a g i n g : A E u ro p e a n p o l i c y
perspective. The Gerontologist, 55(1): 83-90.

Akademik yaşam uzun ve meşakkatli bir
serüven. Bu yolda sürekli motivasyonu canlı

Giddens , A. (1984). The constitution of

tutmak ve destek olmadan ilerlemek oldukça
güç. Bu nedenle aldığım ödül bu yolculuğa

society. Berkeley.University of California Press.
584-602.

devam etmek isteyen her genç araştırmacı için
çok kıymetli. Çok uzun süre emek vererek

Giddens A. (1986). The constitution of society:

oluşturduğunuz bir çalışmanın beğenilmesinin,
akademik olarak kabul görmesinin mutluluğu

Outline of the theory of structuration (Vol.
349). Univ of California Press.

tarifsiz. Özellikle bu çalışma sizin akademik
kariyerinizin en temelindeki çalışma ise bu

Giddens, A. (1991) Structuration theory. Past,

duygu daha da katlanıyor. Tüm genç
araştır macıların emeklerinin karşılığını

Present and Future. In: Bryant, C. and Jary, D.
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(eds.). Giddens’ Theory of Structuration. A
Critical Appreciation. London: Routledge.

Walker, A. & Maltby, T. (2012). Active ageing:
A strategic policy solution to demographic

201-222.

ageing in the European Union. International
Journal of Social Welfare, 21: 117-130.

TÜİK. (2015). Zaman Kullanım Araştırması,
2014-2015.

Ward, R. A. (1979). The meaning of voluntary
association participation to older
people. Journal of Gerontology. 34(3):
438-445.
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Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Alan
Duben’in 2018 yılında derlediği Yaşlanma Ve

“Ülkemizde genç nüfusun toplam nüfus
içindeki payı gelişmiş ülkelere göre oldukça

Yaşlılık: Disiplinlerarası Bakış Açıları başlıklı

yüksek düzeydedir. Ancak 2025 yılında nüfus
artış hızı yüzde 0,86’ya gerileyerek nüfusun

kitap; yaşlanma ve yaşlılık gerçekliğinin
üstesinden gelebilmek için nasıl bir yol haritası

yaşlanma süreci başlayacaktır. 2050 yılında ise
nüfus artış hızı yüzde 0,3’e düşerek nüfus

çizmemiz gerektiğine öncülük eden
çalışmalardandır. Nörolojiden psikolojiye,

sabitlenecektir ve nüfusun azalma dönemi
başlayacaktır. Türkiye bu dönemde gelişmiş

sosyolojiden ekonomiye, hukuktan medya
çalışmalarına ve yeni teknolojilerden sosyal

ülkeler benzeri yaşlılık krizi
yaşayacaktır.” (Çuhadar & Lordoğlu, 2016:76).

politikalara kadar her biri kendi alanında
uzman olan akademisyenlerin yaşlanma ve

Dolayısıyla Türkiye’nin yakın gelecekteki
yaşlanma gündemine dair bu dramatik

yaşlılık gerçekliğiyle kesişen çalışmalarını
içeren kitap; Türkiye ve dünyadan örneklerle

değişim akademik anlamda yaşlanma ve
yaşlılık çalışmalarının önemini

alanın disiplinlerarası irdelendiği önemli bir
kaynaktır.

belirginleştirmektedir. Bu bağlamda İstanbul
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Üç bölümden oluşan kitabın “Yaşlanan
Beyinler: Yaşlılığın Biyososyal Boyutlar”ı

Yaşlanması, Aile, Piyasa Ve Devlet” başlıklı
makalede; yaşlılara destek ve bakım hizmeti

başlıklı birinci kısmında yaşlılık, hastalık-sağlık
dualitesi içerisinde ele alınan makalelerden

sağlamada aile ve devletin yükümlülüklerine
dikkat çekeren antropolog Alan Duben ise bu

oluşmaktadır. Bu doğrultuda Gülüstü Salur
“Yaşlılık Ve Bilişsel Süreçler” başlıklı makalede;

hizmetlerin Avrupa’da refah devleti tarafından
üstlenildiğini, Türkiye’de ise piyasa kaynaklı ya
da devlet destekli evde bakım hizmetlerinin

yaşlılığa bağlı olarak beynin duyusal ve motor
alanlarında meydana gelen ve bilişsel bir yıkım

t e rc i h e d i l d i ğ i n i o r t a y a k o y m a k t a d ı r.
Dolayısıyla hem Wise hem de Duben’in

olarak ilerleyen Alzheimer ve demans türü
hastalıkları irdelemektedir. Benzer şekilde

çalışmaları yaşlanma ve yaşlılık deneyiminin
yaşam döngüsü perspektifi içerisinde;

deneysel psikolog Reşit Canbeyli de yaşlılıkta
biyolojik saatin gerilemesine bağlı olarak uyku-

geleneklere, kültürel tercihlere, siyasi kararlara
ve maddi kaynaklara bağlı olarak değişen bir

uyanıklık düzeninin bozulmasıyla ortaya çıkan
değişimleri yaşlıların yaşam kalitesini ve

gerçeklik olduğu yönündedir.

niteliğini etkileyen bir sorun olarak “Biyolojik
S a a t Ve Ya ş l ı l ı k ” b a ş l ı k l ı m a k a l e d e

Kitabın aynı bölümünde 2015-2016 yılındaki ilk

değerlendirmektedir. Bu bağlamda Salur ve
Canbeyli’nin yaşlılığı kavrayış biçimleri

ve orta öğretim ders kitaplarındaki yaşlıların
temsiline odaklanan “Ders Kitaplarında Yaşlılık

yaşlanma sürecinde ortaya çıkan biyolojik,
fizyolojik ve psikolojik sorunları belirlemek ve

Temsili” başlıklı çalışmada Kenan Çayır;
yaşlıların homojen ve bağımlı bir grup olarak

çözüm geliştirmek için etkili olsa da yaşlanma
sürecini; sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel

nasıl yansıtıldığını söylem analizi yöntemiyle
açığa çıkarmaktadır. “Sinemada Yaşlılık Ve

faktörlerden bağımsız olarak hastalığa
indirgemeleri, yaşlanma ve yaşlılık

Erkeklik” başlıklı diğer çalışmada ise Itır Erhart
ve Hande Eslen-Ziya “The Incredibles (2004),

gerçekliğinde karanlık yönlerin kalmasına
neden olmaktadır. Her ne kadar bu bölümde

Kış Uykusu (2014) ve Creed (2015)” filmlerinde
yaşlılığı hegemonik erkekliğin kaybı olarak

tartışmaya sunulan makalelerin, yaşlanma ve
yaşlılığı aşmaya yönelik çabaları yadsınamasa

gören kahramanların bu durumu aşmak ve
gençlik günlerindeki erkeklik tanımlarına

da yaşlılığın hastalık-sağlık dualitesinin dışında
hem bireysel hem de toplumsal bir deneyim

ulaşmak amacıyla geliştirdikleri stratejilere
odaklanmaktadırlar. Bu bağlamda; eğitim

olduğu unutulmamalıdır.

sistemi ve sinema gibi araçlar aracılığıyla
yaşlıların olumsuz kalıp yargılarla temsil

Kitabın, “Toplumda Yaşlanmak: Yaşlılığın

edilmesi, yaşlılara yönelik negatif bakış açısını
gündelik hayatımıza yerleştireceğinden,

Psikolojik ve Toplumsal Boyutları” başlıklı ikinci
kısmında yer alan makaleler, yaşlanma ve

yaşlıların yaşam kalitesini ve gündelik hayata
katılımlarını arttırmak amacıyla yapılan

yaşlılığı gündelik hayat içerisinde çevresel,
kültürel, toplumsal ve siyasal faktörlerle ilişkili

girişimlerin başarısızlığa uğrayabileceği
dikkate alınmalıdır.

bir deneyim olarak ele almaktadır. Bu
doğrultuda gelişimin ömür boyu süren bir
gerçeklik olduğunu “Yaşlanmanın Psikolojisi”
başlıklı makalede tartışan Ryan Wise, başarılı

Son olarak AİHM’e yaşlı bireylerin yaptığı
b a ş v u r u l a rd a n y o l a ç ı k a r a k , y a ş l ı l a r ı n
karşılaştıkları sorunları “Yaşlı Bireylere İnsan

yaşlanmanın; medeni durum, cinsiyet ve
psikolojik faktörlerle olan ilişkisinin altını
çizmektedir. “Türkiye ve Avrupa’da Nüfus
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Hak ve Özgürlükleri Perspektifinden Bir Bakış“
başlıklı makalede tartışan İdil Işıl Gül’ün

geliştirilmesi- iyileştirilmesi gereken ihtiyaçlar
çok çeşitli olmakla birlikte yaşlılığı aşmaya

çalışması da göstermektedir ki; yaşa dayalı
ayrımcılık ve hak ihlalleri yasalarca tam

yönelik pragmatik çözümler sunması açısından
değerlidir.

anlamıyla güvence altına alınamamış olup,
medeni ve siyasi haklara ek olarak; ekonomik,

Sonuç olarak bu çalışmaların ışığında

sosyal ve kültürel hakların da güvence altına
alınacağı kapsamlı bir sözleşmeye ihtiyaç

Türkiye’de yaşlanma alanında hem akademik
çalışmalara hem de sosyal politikalara yeterli

vardır.

ilginin yakın zamana kadar hâsıl olmadığı,
yaşlılığa ilişkin ayrımcılığın hala güncel olduğu,

Kitabın “Yaşlılar, Yeni Teknolojiler, Ekonomi ve

yaşlıların homojen bir grup olarak
marjinalleştirildiği gündelik hayatın bir

Sosyal Politika” başlıklı üçüncü kısmında yer
alan makaleler de yaşlıların gündelik

gerçekliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak
hem bireysel hem de toplumsal bir gerçeklik

rutinlerinde yaşam kalitelerini arttırabilmek,
yaşamlarını bağımsız ve rahat bir şekilde

olan yaşlılığı ve yaşlanmayı aşmanın yolu
Arun’un da ifade ettiği gibi yaşam boyu süren

idame etmelerini sağlayabilmek amacıyla
geliştirilen uygulamaları irdelemektedir. Bu

pratiklerden ve deneyimlerden bağımsız bir
süreç (Arun, 2019:82) değildir. Bu nedenle çok

doğrultuda; “Yaşlı Sağlığında Geronteknolojik
Ürünlerin Kullanımı” başlıklı makalede aktif bir

yönlü bir perspektif geliştirmenin ve ageismin
kıskacından kurtulmanın yolu yaşlıların

yaşlanma için yaşlı sağlığına destek veren
geronteknolojik ürünleri ele alan Seray Öney

gündelik yaşam içinde kalıpyargılarla inşa
edilen ötekiler olmadığı; toplumsal cinsiyet,

Doğanyiğit; yaşlıların ergonomik kullanımına
uygun olarak tasarlanan teknolojik ürünlerin

eğitim durumu, gelir seviyesi, medeni hâl ve
etnisite gibi değişkenlerin yaşlılık seviyesini

önemini ortaya koymaktadır. “Türkiye’de Nüfus
Yaşlanmasının Ekonomik Sonuçları” başlıklı

belirleyen öğeler olduğu dikkate alındığında
mümkün olacaktır.

makalede ise Aylin Seçkin ve Patrick Georges;
Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü’nün nüfus
artışı projeksiyonlarının ekonomik ve mali
sonuçlarını analiz ederek, Türkiye’nin değişen

Kaynakça

nüfus yapısının gelecekteki emeklilik, sağlık ve
e ğ i t i m h a rc a m a l a r ı n a o l a s ı e t k i l e r i n i

Arun, Ö. (2019). “Büroyla Saha Arasında:
Yaşlanma Çalışmalarında İlişkisellik”, Strata
İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi, 0, 75-86.

belirlemeye çalışmışlardır. Başarılı bir
yaşlanmayla sosyal politikalar arasındaki ilişkiyi

Çuhadar, S. G. & Lordoğlu, K. (2016).

“Sosyal Politika Ve Yaşlanma” başlıklı
makalede ele alan Volkan Yılmaz ise Türkiye

"Demografik Dönüşüm Sürecinde Türkiye’de
Yaşlanma ve Sorunlar." İstanbul Üniversitesi

özelinde yaşlanan bireylerin gelir kaybı, sağlık
ve bakım ihtiyaçları çevresinde ortaya çıkan

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 54, 63-80.

risklerin, toplum yararına çalışan bir sigorta
modeliyle kontrol altına alınabileceğini ileri

Duben, A. (drl) (2018). Yaşlanma Ve Yaşlılık:
Disiplinlerarası Bakış Açıları, İstanbul: İstanbul

sürmektedir. Son bölümde tartışmaya açılan
bu makaleler yaşlıların hak ve ihtiyaçlarına

Bilgi Üniversitesi Yayınları.

yönelik mevcut pragmatik uygulamaların neler
olduğu hakkında bir çerçeve çizmektedir.
Elbette yaşlıların hak ve ihtiyaçlarına yönelik

69

senex
Yaşlılık Çalışmaları Dergİsİ | Journal of Aging Studies
Kitap Değerlendirmesi

Book Review

Şişkolar ve Sıskalar: Nasıl Olur? Biz Farklıyız!
Farklılıkların Ardından Doğan Bağa Vurgu Yapan Bir Çocuk Romanı
Merve Erol
Lisans Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyoloji
Adres: Sosyoloji Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye
E-Posta: m e r v e 1 6 4 1 @hotmail.com

Geliş Tarihi: 18 Haziran 2019 ; Kabul Tarihi: 6 Ağustos 2019
Doi: 10.24876/senex.2019.25
Künye: Erol, M., (2019). Şişkolar ve Sıskalar: Nasıl Olur? Biz Farklıyız! Farklılıkların Ardından Doğan Bağa Vurgu Yapan Bir
Çocuk Romanı. André Maurois İstanbul, 2018, Can Çocuk Yayınları, 77 s. Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, 3, s. 70-72.
https://orcid.org/0000-0003-3588-4435

Original Title: Patapoufs et Filifers
Author: André Maurois
Illustration: Fritz Wegner
Translation: Ülkü Tamer
Publisher: Can Çocuk Yayınları
19th Edition
ISBN: 978-975-510-060-9

Özgün Adı: Patapoufs et Filifers
Yazar: André Maurois
Resimleyen: Fritz Wegner
Türkçeleştiren: Ülkü Tamer
Yayınevi: Can Çocuk Yayınları
19. Basım
ISBN: 978-975-510-060-9

1981 yılından günümüze dek Türk ve Dünya
edebiyatından birçok seçkin eser Can Yayınevi

“Çocuk edebiyatının önemli eserlerinden biri
olan Şişkolarla Sıskalar adlı roman Türkiye’de

aracılığıyla okurlarla buluşmuştur.

ilk kez 1982 yılında yayın hayatına giren bir
Fransız klasiği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şişkolarla Sıskalar ilk olarak ismi ve kapak

Yazarı André Maurois ilk eserini 1918 yılında
(Les silences du Colonel Bramble) dünya

resmiyle dikkat çeken bir roman. Kapak
resmine baktığımızda kilolu bir kadın ve zayıf

edebiyatına kazandırmıştır. Yazar öyküleri,
romanları, tarih denemeleri, eleştiri yazılarıyla

bir erkeğin yan yana mutlu bir fotoğrafını
görmekteyiz. Bireylerin fiziksel farklılıklarını

yirminci yüzyıl Fransız yazarlarının önemli
isimleri arasında yer almaktadır.

ötekileştirdiğimiz gündelik yaşantımızda
kitabın adı ve kapağındaki görsel dikkat çekici
bir unsur olmakla birlikte aynı zamanda
uyandırdığı merak duygusu da sizi kitaba

Türkiye’deki ilk baskısı Can Çocuk Yayınları
tarafından gerçekleştirilen kitap, yayınevinin

sürükleyebiliyor.

çocuğa verdiği değeri göstermektedir.

Kitap on iki bölümden oluşmaktadır. İlk olarak
“Mutlu Bir Aile” ile başlayan bölümde roman
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karakterlerinin
tanıtıldığını
görmekteyiz.Ardından “Kemikistan Gemisi”

ülke kurmaya karar vermişlerdir: Yeraltı Birleşik
Devletleri. Sıskalarla Şişkolar böylelikle

“Göbekistan Gemisi” “Prens Şişgöbek”
“Zayıflama Bakanı” gibi diğer bölümler

birarada yaşayabilecektir. Birbirlerinin
alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını eleştiren iki

birbirini izlemektedir. Her bölümü farklı ve

halk savaşın ardından birbirlerine alışma
sürecine girmiştir; zayıflar kilo almaya, kilolular

özgün isimler ile taçlandıran yazar okurun
merak duygusunu canlı tutmaktadır. Kitabın

ise zayıflamaya başlamıştır.

içindeki akışta ise görselleştirmelere sıkça yer
verilmiştir. Bu görselleştirmeler okuyucunun

Etkileşim kavramına yapılan vurgu kitabın bu

romanı hayal etmesini ve düşünmesini daha
derinleştirmektedir.

noktasında önem kazanmaktadır. İki ülke
arasında evlilikler başlamıştır. Şişkolar ve
Sıskalar için fiziksel farklılıklar artık problem
değildir. Yaşamsal olarak da alışkanlıklar

Ünal ve İlkay birbirinden fiziksel olarak farklı iki
kardeştir. İlkay Ünal’a göre daha zayıftır ve

noktasında karşılıklı kültürel paylaşımda
bulunabilecekleri bir ülke kurmuşlardır.

İlkay kardeşinin kilosu ile sürekli alay
etmektedir.
Bir gün oyun oynarken
tırmandıkları tepenin ardında bambaşka bir
dünyanın varlığını keşfederler. Bu dünya kendi

Kitabın son bölümünde “Şişkolarla sıskalar
birleşmelidir. İnsanların kilolarına göre
ayrıldıkları nerede görülmüş? Gerçeğin gerçek

yaşadıkları dünyadan farklı, yeraltında
kurulmuş sadece iki ülkenin olduğu

sayılabilmesi için elli kilodan az mı gelmesi
gerekir? Şişkolar insan değil midir?” (Maurois,

keşfedilmemiş bir yerdir. İki kardeş yeraltına
geldiğinde görevliler İlkay’ı Kemikistan

2016:67). ‘insan’ olmanın niteliklerine vurgu
yapıldığını görmekteyiz. Yazarın romanda

ülkesine Ünal’ı ise Göbekistan ülkesine
göndermiştir. Göbekistan ve Kemikistan

yapmış olduğu vurguların en başında
görünene yüklediğimiz yargılar ve anlamlar

ülkesinin halkları birbirinden bağımsız iki
halktır; halkların yaşam şekilleri de oldukça

gelmektedir. Roman aslında fiziksel farklılıkların
önemli olmadığını, her bireyin kendine öz

farklılık göstermektedir. Göbekistan’da
yaşayan insanlar aşırı kilolu, yemeyi seven,

belirli farklılıklarla yaşadığını, bireylerin bu
farklılıkları anlamlandırmaya çalışmaları

rahatlıklarına önem veren insanlar olurken;
Kemikistan halkı ise sadece yaşamak için

gerektiğini öğretileyen bir yapı içermektedir.
Her toplum farklı kimlikleri ve kültürleri

yemek yiyen, zamanın büyük çoğunluğunu
çalışmaya ayırdıkları bir yaşamsal düzene

bünyesinde barındırır ancak toplumdaki
bireylerin birbirleri ile etkileşim halinde olup

sahiptir; zaman onlar için öyle önemlidir ki
yemeklerini bile ayakta hızlıca yiyip bitirirler.

olmadığı önemli bir noktayı oluşturmaktadır.
Örneğin ‘genç’ ve ‘yaşlı’ kimliklerine yüklenen

Kitabın ilerleyen bölümlerinde iki kardeş

anlamlar, belirli davranış kalıpları ve roller
mekansal ayrışmaya sebep olmaktadır. Bu

ülkeler arasında çıkan anlaşmazlıklara son
vermeye çalışırlar. Ülkelerin paylaşamadığı bir

durumun genç ve yaşlı bireyi toplumsal
yaşamda fiziksel ve sosyal etkileşim noktasında

ada bulunmaktadır ve ülkeler adanın ismine
karar ver me aşamasında problemler

b i r b i r i n d e n u z a k l a ş t ı rd ı ğ ı n ı s ö y l e m e k
mümkündür. Kuşaklararası zıtlaşmayı doğuran

yaşamaktadır. Bu problem iki ülke arasındaki
savaşı başlatmıştır. Savaşın sonunda ise

bu durum genç ve yaşlı bireylerin sosyal

Göbekistan Krallığı ve paylaşılamayan ada
Sıskaların eline geçmiştir ardından ortak bir
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karşılaşmalarının ve etkileşimlerinin önüne
geçmektedir. Almanya’da kuşaklararası

Kuşaklararası dayanışma ve bu dayanışmanın
topluma yayılması bireylerin kent yaşamının

karşılaşmaya ve kuşaklararası iletişime destek
veren bir proje gerçekleştirilmiştir: “Aktif Park

yalnızlığını ve bireyselliğini aşma noktasında
da önem kazanmaktadır. Sonuç olarak kitabın

Projesi”. Bu projede kamusal alana yapılan
vurguya dikkat çekilmekle birlikte kamusal

asıl yazılma amacı savaş dönemine yapılan
vurgu olurken yazar gündelik yaşantımızda

alanın gence, yaşlıya, çocuğa ait olduğu
vurgusu yapılmaktadır. Kentli bireylerin fiziksel

oluşturduğumuz farklı gruplarla ve kimliklerle
olan savaşlara son vermemiz gerektiğini iki

ve sosyal etkileşimlerini arttırmaya yönelik
hareketliliği amaçladıkları bir çalışmadır. Genç,

ülkenin savaşı ile tasvir etmiştir. Fiziksel ve
kültürel anlamda romanda biçim kazanan iki

yaşlı, engelli veya engelsiz tüm bireylerin bir
karşılaşma mekanı olarak tasarlanan bu proje

ülkenin halkı; çocuk, genç ve yaşlı kimliklerini
aynı zamanda toplumda ötekileştirilen diğer

kent yaşamının sessizliğini ıran bir projedir.
Ülkemizdeki spor parklarının da aynı amaç

kimlikleri de bize hatırlatmaktadır. Öteki bireyi
tanımak ve etkileşim halinde olma duygusu

doğrultusunda etkileşimi sağladığı söylenebilir.
Çocukların farklı kimliklere olan bakış açılarını

önem kazanırken farklılıkların kaçınılmaz
olduğu unutulmamalıdır. İnsanı anlamak ve

olumlu bir algı ile beslemeyi aynı zamanda
benlik oluşumu sürecinde kendilerinin de bir

farklı olanı kendi içinde kabullenmek kitabın
okuyucuya sunduğu en önemli öğretidir.

gün yaşlı kimliğine ulaşacaklarını
kabullenmeleri noktasında kuşaklarası
etkileşimin çocukların gelişimi açısından
önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı bireyin de
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