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Y A Ş L I L A R A  B İ R  Y E R  V A R  M I ?

Uzun hayatlar, yaşlanan dünya
ALAN DUBEN

YETERİNCE UZUN YAŞAMAK

Annemde Alzheimer’ın ilk belirtileri yetmişli yaş-
larının başlarında ortaya çıkmaya başlamıştı. Ve 
kendisini bekleyen çöküşün halen açık seçik far-
kında olduğu o dönemde, iğneleyici mizahının bir 
örneği olarak gördüğüm bir tür aforizmayı tekrar 
edip dururdu; kötüleşen durumunu her günde-
me getirişimizde biz çocuklarına “En azından ar-
tık genç ölemem,” derdi. New York’ta dörtlü by-
pass ameliyatı için ameliyathaneye götürülürken 
bana dönüp durumunu küçümseyerek güler yüz-
le, “bu hiç bana göre değil” diyen de yine aynı ki-
şiydi. Bir sedyede bu son derece ciddi ameliyata 
alelacele götürülen aslında kendisi değilmiş gibi, 
inanamayarak ifade etmişti bunu.

“Artık genç ölemem” sözünün derinliğini şim-
di, yetmişli yaşlarımın ortalarında, arkada bıraktı-
ğım günlerimin önümde uzananlardan daha fazla 
olduğu –ve şükürler olsun ki şu ana kadar buna-
manın küçük düşürücü belirtilerini göstermedi-
ğim– bir yaşta fark ediyorum. Şimdi anlıyorum ki 
annem o eşsiz üslubuyla, hayatını dolu dolu yaşa-
dığını, 44 yaşında kanserden ölen kızı (en küçük 
kardeşim) gibi hayatı erken yaşta yarım kalmadığı 
için şanslı olduğunu söylüyordu bize. Artık ölü-
mün onu endişelendirmediğini çünkü “yeterince 
uzun” yaşadığını söylüyordu.

Artık genç ölemem diyebileceğim o yaşa ben de 

mi vardım? Hâlâ yaşlı olduğumu kabul etmekte 
güçlük çekiyorum ve zamanımın gerçekten azal-
dığını bilsem de önümde hâlâ yapabileceğim pek 
çok şey olduğuna inanıyorum. Bir yönüyle yaşlan-
mak “bana göre değil” gibi geliyor ve birçok yaşlı 
gibi “yaşımı” hissetmiyorum. Aynı zamanda yaşlı-
lığın beni oldukça özgürleştirdiğini de hissediyo-
rum; birçok şeyi geride bıraktığımı bildiğim için 
kendimi kanıtlamak zorunda olmanın yükü, ne 
olacağım ve başkaları ne düşünecek endişesi bir 
nebze hafifliyor. Kendimi iyisiyle kötüsüyle niha-
yet kabullendim. Birçok yaşlı gibi ben de toplum-
sal kısıtlamaların yükünü daha az hissediyorum 
artık. Libidomun azalmış olmasına hem üzülüyo-
rum hem de Sophokles’in meşhur deyişindeki gibi 
artık arzunun kölesi olmadığım için özgürleşmiş 
hissediyorum. “Yüklerden kurtulmuş olma” şu 
anki baskın hissiyatım. Yaşlılık döneminde maddi 
sıkıntı çekmeyen hatta yaşlılık üzerine uzun uzun 
düşünebilen o şanslı azınlıktan olduğumu biliyo-
rum. Dünyanın birçok yerinde yaşı ilerlemiş yok-
sul ve hastalar için yaşlılık çok farklı bir hikâye – 
hem kişisel hem maddi düzeyde, kısıtlı kaynaklar-
la var olmak için verilen günlük bir mücadele.

YAŞLILIĞIN ÇİFT KUTUPLULUĞU

Yaşlılığa çelişik duygularla bakma eğilimindeyiz, 
onu bir yanıyla itibarın, kendini tanımanın ve bil-
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geliğin zirvesi olarak görüyoruz, bir yanıyla ise 
onur kırıcı durumların arttığı, inişe geçilen bir 
dönem. Bu çift kutuplu tema Batı toplumunda es-
ki Yunan’dan beri işlenmiştir; örneğin Platon yaş-
lılığı insanın kendisini tanımasının, olgunluğun 
ve kişisel itibarın doruk noktasına vardığı, olumlu 
bir bakışla beklenen bir dönem olarak yorumlar, 
Aristoteles ise yetilerimizin ve sağlığımızın son 
kez zayıfladığı, bir anlamda yaşamın ilk yıllarına 
döndüğümüz hassas ve kırılgan bir dönem olarak 
görür. Shakespeare de yine bu gelenek içerisinde 
kalarak, Nasıl Hoşunuza Giderse (As You Like It) 
adlı oyunundaki meşhur “hayat bir sahnedir” mo-
noloğunda bize yaşam seyrini, kendi döneminde 
sık görüldüğü şekilde “İnsanın Yedi Çağı” olarak 
sunmuştur. Hayatın ilk ve son dönemlerine iliş-
kin ortaya koyduğu bu karamsar yorumda sınır-
lı kapasite, sınırlı öz-farkındalık, belirgin bir kırıl-
ganlık ve sınırlı bir öz-denetimle karşılaşırız: tari-
hin en amansız gözlemcilerinden biri tarafından 
anlatılan aciz bir başlangıç ve sondur bu. Bu ba-
kış açısı hâlâ büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.

Genellikle ve özellikle de erkeklere kıyasla ka-
dınlar hayatları süresince birçok dezavantajlı du-
ruma maruz kalıyorlar ve ileri yaşlarda da yaşlı-
lıkla birlikte artan hastalıklara ek olarak, yoksul-
luk, yalnızlık ve muhtelif türden örtük suistimal-
ler orantısız bir şekilde devam ediyor. Bu sorunla-
ra daha sonra tekrar döneceğim. Fakat yaşlılık dö-
nemi hikâyesi bazı kadınlar için olduğu kadar ba-
zı erkekler için de oldukça farklı şekillenebiliyor. 
Shakespeare’in belirttiği hayat dönemlerinin ve 
genelgeçer görüşün tersine birçok yaşlı, özellik-
le de kadınlar, yaşlılık dönemlerini ölüm yaklaşı-
yor olsa da ya da tam da ölüm ufukta belirdiği için 
hayatlarının en iyi dönemi olarak görüyorlar. Yaş-
lılıktan kastım kişinin tamamen kuvvetten düş-
mediği, akli melekelerinden yoksun kalmadığı ya 
da acı çekmediği bir dönem; böyle yaşlılar yaşlılı-
ğı özgürleştirici bir dönem olarak tanımlayabilir-
ler. Bu, birçok kültürde, dünyanın birçok yerin-
de doğurgan kadınların katlanmak zorunda kal-
dıkları kısıtlamalardan artık muaf oldukları me-
nopoz sonrası dönem için de geçerlidir. Rekabet-
çi bir performans üzerinde temellenen, toplumun 
dayattığı bilindik hegemonik erkeklik beklentile-

rinden özgürleşen birçok erkek için de keza. Yaş-
lılık kimileri için “kendisi olma”yı meşrulaştırır, 
davranışlarımızı yönlendiren, varlığından çoğun-
lukla haberdar olmadığımız süper-egolarımızdan 
bizi kurtarır. Yaşlılıkta keyif almaya başladığımız, 
ancak bunca yıl yaşamış olmanın birikimi sonu-
cunda ulaşabildiğimiz bu benlik niteliksel olarak 
daha önceki tüm benliklerimizden farklı mıdır? 
Platon yaşlılığın bu anlamda oldukça ayrıcalıklı 
olduğuna inanır, hayatın öbür evrelerine benze-
mediğini, hayat boyu edinilen tecrübelerin biriki-
minin “iyi” bir yaşlılık için gereken temeli oluş-
turduğunu düşünür.

YAŞLANIRKEN GENÇ KALMAK

Günümüzde giderek kapsamlı bir hal alan kişisel 
gelişim araçları ve hız kesmeyen reklam dünya-
sı “başarılı” bir yaşlılık döneminin anahtarı ola-
rak “aktif” yaşlanmaya yönelik çağrıda bulunu-
yor. Görünen o ki yaşlılıkta bile kendimizi bu aşı-
rı saldırgan reklam dünyasının başarılı olmaya 
yönelik çağrısından kolay kolay kurtaramıyoruz. 
Genç kal: Şu eklemi, bu organı yenile, cildini ger, 
egzersiz yap, bir sürü “genç kal” ilacı yut, zekânı 
keskin tutmak için bulmaca çöz, toplumdan ken-
dini soyutlama, ailen ve arkadaşlarınla vakit ge-
çir, yani kısaca yaşlanmaya karşı giderek büyüyen 
bu savaşa sen de katıl. Yaşlılık bizi toplumsal kı-
sıtlamalardan özgürleştirse de tüketim odaklı, re-
kabetçi dünyamız bizi yakalayıp bir görev duygu-
suyla içselleştirmemiz gereken yeni bir yaşlılık ta-
sarımı sunuyor: Toplumlarımızın giderek geniş-
leyen yaşlılık pazarına satmaktan büyük memnu-
niyet duydukları yöntemler ve araçlar da bunun-
la birlikte geliyor. Hepimiz “genç” kalarak yaşlan-
mak istiyoruz ve birçok kişinin daha uzun, da-
ha sağlıklı ve daha iyi yaşamak için elinden gele-
ni yapması gayet anlaşılır bir durum. Başarılı yaş-
lanma arayışında rahatsız edici olan şey, yaşlılığın 
getirebileceği özgürleşmeyi, insana nihayet “ken-
di olma” imkânı vermesini engelleyen taleplerle 
pazarlanıp satılmasında içkin olan rekabetçi üs-
lup. İdeal olanı, yaşlılığa ulaşıp uzun bir hayat ya-
şadığımız için mutlu olmamızdır. Olması gereken 
budur çünkü yaşlılık ve ölüm yeryüzündeki tüm 
canlılar için varoluşun doğal bir parçasıdır. Fakat 
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birçok yaşlı yaşlılığa erişmeyi şükran duyulacak 
bir şey olarak görmüyor!

Tüketim merkezli kapitalist dünyamızda yaşlı-
lık, başka birçok şey gibi, sürekli genişleyen ve 
sıklıkla sömürü için kullanılan bir “endüstri”nin 
odak noktası haline geldi. Yaşlı kişiler bazen dev-
let fonlarıyla bazen de kendileri, piyasa aracılığıy-
la ihtiyaçlarına, içinde yaşadıkları toplumun re-
fah politikalarına ve gelir düzeyine göre mal ve 
hizmet temin ediyorlar. Giderek uzayan ömürle-
rimiz yüzünden tıbbi harcamalar genellikle yaşlı-
lık dönemi masrafları listesinde başı çekiyor. Bu 
tip harcamalar hastalıkları önleyici, giderici ya da 
hafifletici nitelikte olabiliyor. Bu yeni yaşlılık dö-
nemi endüstrisi yaşlılar için mal ve hizmet sağ-
lama sürecinde yeni bağımlılıklar yaratıyor. “Ba-
şarılı” yaşlanma bu tip ürünlerin ve hizmetlerin 
kullanılmasına bağlanıyor ve giderek daha fazla 
onun üzerinden tanımlanıyor. Varlıklı, cömert re-
fah devletlerinde yaşayan şanslı kişiler ya da ken-
dileri varlıklı olanlar, başarılı yaşlanmanın gerek-
tirdiklerini, vatandaşlarına yaşlılık için daha sınır-
lı bir sosyal yardım sunan yoksul ülkelerde ya da 
toplumlarda yaşayanlara kıyasla çok daha kolay 
karşılıyorlar.

Günümüzün giderek neoliberalleşen dünyasın-
da sosyal devletlerin inişe geçmesiyle birlikte ba-
şarılı yaşlanmak, kişisel kaynaklara ve girişimlere 
her zamankinden çok bağlı kalıyor. Yoksul ülkeler 
de dâhil olmak üzere tüm dünyada artmakta olan 
yaşlı sayısını ve oranını düşününce bu durum ge-
lecek yıllarda daha da endişelendirici bir hal ala-
cak. Bir yaşlı olarak belirgin rahatsızlıklara sahip 
olmak ya da “fazla” ihtiyarlamak bir tür utanç le-
kesi olacak, tıpkı yoksulların sık sık yaşadıkları gi-
bi. Ayrıca, savunmasız yaşlılar kendilerini istismar 
eden paragöz, menfaatperest, ya da sorumsuz sağ-
lık kurumları ve uzmanlarına karşı giderek daha 
fazla suistimale açık kalıyorlar. Yaşlılık nedeniy-
le emekliye ayrılanların sayısı arttıkça sağlık ürün-
lerini ve hizmetlerini sağlayanların da sayısı arta-
cak ve bunun sonucunda istismar ve sömürü im-
kânı büyüyecektir. Amerika’da 65 yaş üstü kişile-
rin yaklaşık %10’unun bu türden bir yaşlı istisma-
rına maruz kaldığı tahmin edilmektedir, bu davra-
nış şekli ileride giderek daha yaygınlaşacaktır.

YAŞLANAN BİR DÜNYA

Yalnızca kişiler olarak daha uzun yaşamaya baş-
lamadık, dünyanın kendisi de yaşlanıyor. Dünya-
nın bu şekilde yaşlanması insanlık tarihinde ilk 
kez olan bir şey ve bu, insanın modern dünya-
daki gayretinin ürünü olarak takdire şayan. Gü-
nümüzdeki daha belirgin siyasi krizlerin ve yak-
laşan küresel çevre felaketinin gölgesinde kaldı-
ğı için fazla ses getirmese de dünyanın yaşlanma-
sı büyük çaplı, geri dönüşü olmayan ve değişti-
rilemez bir gelişme. Yaşlanan dünya, yaş grup-
ları arasındaki dengenin radikal bir biçimde de-
ğişerek bilindik yaş piramidinin baş aşağı çevril-
mesi anlamına geliyor. Son döneme kadar genç, 
üreten nüfusun oranı yaşlı, ekonomik anlamda 
üretmeyen nüfusun oranından çok daha büyük-
tü. Fakat son yıllarda aktif çalışan nüfus Avru-
pa’dan ve Uzak Doğu’nun bazı bölgelerinden baş-
layarak azalmaya başladı ve artık işgücünün bir 
parçası olmayan yaşlıların oranı aralıksız büyü-
meye başladı.

Bu değişim sadece insan ömrünün uzamasın-
dan kaynaklanmıyor, azalan doğurganlık oranla-
rıyla da büyük ölçüde bağlantılı. Avrupa’nın bazı 
bölgelerinde insanlar 19. yüzyıldan beri daha az 
sayıda çocuk sahibi oluyor ve doğurganlıktaki bu 
gerileme geçtiğimiz yüzyıl tüm dünyada yaygın-
laştı. Bunun sonucunda da birçok Avrupa ülke-
sinde ve Uzak Doğu’nun bazı bölgelerinde işgücü 
azaldı. Yaş yapısındaki bu radikal değişimin çeşit-
li sonuçları oldu. Başlıca etkisini genişleyen ileri 
yaş gruplarının ortaya çıkışında ve bunların des-
tek için gittikçe daralan genç işgücüne bağlı ha-
le gelmesinde gösterdi. Bununla kalmadı, insanla-
rın ömrü uzadıkça yaşlılara yapılan tıbbi ve sosyal 
yardım oldukça çarpıcı biçimde büyümeye başla-
dı. Başka ülkelerden genç insanları göçmen işgü-
cüne katmak amacıyla ithal etmeyi denediler ve 
bu da son yıllarda şahit olduğumuz gibi genellikle 
şiddetli bir direnişle karşılandı. Toplumlar bu ih-
tiyaçları nasıl karşılayacaklar? Küçülen aile ebe-
veynine bakabilecek daha az yetişkin evlat anla-
mına gelecek – tabii birey olarak böyle bir sorum-
luluğu üstlenmek isteyeceklerini varsayarak söy-
lüyorum bunu. Dünyanın yaşlanmasının ekono-
mik, siyasi, toplumsal ve kişisel bedeli fazlasıy-
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la somut biçimde artık karşımızda. Türkiye gibi 
hızla yaşlanan ülkelerde de bunlarla pek yakında 
karşılaşacağız.

YAŞLILAR VE “ŞEYLERİN” DEĞERİ

Yaşlıların hayatlarındaki maddi varlıklarla ilişkisi 
çok yönlüdür. Birçok yaşlı uzun yaşamları boyun-
ca biriktirdiği eşyalara sarılır, evde, kendisinden 
sürekli kaçan bir dünyanın anıları olarak duran 
bu eşyalarla kendilerini çevrelerler. Kimisi de bu-
nun tersine, maddi dünyayla bağlarını yavaş ya-
vaş kaybeder. Hayatın kıyısına yaklaştıkça bazısı 
hayatındaki “şeyleri” değersizleştirmeye başlaya-
rak dikkatini daha yoğun bir şekilde maddi olma-
yan dünyaya, ilişkilere ve maneviyata verir. Mad-
di varlıklarla kurduğumuz ilişkinin, onlardan al-
dığımız zevkin oldukça önemli değişimler geçir-
diği, değişkenliğin bu kadar yaygın olduğu ve bir-
çok durumda sanal olanın gerçek olanı değer ba-
kımından gölgede bıraktığı (artık kıymet verilme-
yen kitapları ve CD’leri düşünün mesela) günü-
müz dünyasında, potansiyel varisler olan genç ne-

siller artık genellikle ailelerinin yüklü maddi var-
lıklarını devralmak istemiyorlar. Bütün bu “kıy-
metli” eşyalarla ne yapacaklar? Mesela muhtaçla-
ra verseler, isteyecekleri ne malum?

İnsanın belli bir noktadan sonra, gerçi bu nokta 
tartışmaya açık ve belirsizdir, kaynak biriktirme-
ye ya da kendine yatırım yapmaya devam etme-
sinin pek bir anlamı yok. Yaşlılık, kişinin gerek 
şahsi gerekse tıbbi gereksinimleri için ya da sahip 
olduğu varlıkları mirasçılarına devretmek için bi-
riktirdiklerinden faydalanma zamanıdır. Gelecek 
şimdidir! İktisadi terimlerle ifade edersek bu, ne-
silden nesile intikal eden bir varlık ya da serma-
yedir ve genellikle yeni, aktif bir nesil için mad-
di bir temel sağlamakla kalmaz, gelir eşitsizliğini 
de uzun vadede kalıcı kılar. Bu tür bir intikal yal-
nızca ebeveynin ölümüyle başlamaz. Bu, tüm top-
lumlarda, çok yoksul kesimler hariç, nesiller ara-
sı kaynak paylaşımının merkezde durduğu, çocuk 
yetiştirmek ve nihayetinde yeni bir hane kurmak 
için yapılan harcamaları kapsayan, ömür boyu de-
vam etmiş bir süreçtir.
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Ebeveynin çocuğuna bir hayat kurması için ge-
rekli araçları sağlaması, evlenirken evini kurma-
sı ve bazen onu orta yaşlarına kadar ya da ken-
disi onun yardımına muhtaç olana kadar çeşit-
li şekillerde desteklemesi sık görülen bir durum-
dur. Bu ekonomik faaliyetin büyük kısmı kayıt-
lara geçmez, dolayısıyla toplumların kayıtlı eko-
nomilerinde “görünmez”. Bir de kültürel serma-
ye denen bir şey vardır. Maddi olmayan serma-
yeyi, yani ebeveynin çeşitli öğeleriyle çocuklarına 
miras bıraktığı kültürü devretmek anlamına gelir 
bu, çocuğun hayatının başlarında başlayan ve ge-
nellikle erginlik dönemine kadar devam eden bir 
süreçtir.

AHLÂK MI KARŞILIK BEKLENTİSİ Mİ?

Büyürken öğrendiğimiz normlar bir tür “ahlaki 
sermaye” olarak tanımlanır. Ahlaki sermaye ebe-
veynin ve diğerlerinin çocuğa öğrettiği doğru ve 
yanlışlar kümesidir, çocuklarına ve kendi gelecek-
lerine “vekâleten” yaptıkları “yatırımlarıdır.” Bazı 
toplumlarda çocuklara verilen ahlaki eğitimde –
bu eğitim öğretilen değerler içinde en kıymetlile-
rinden biridir– çocuğa, geleneksel evlatlık göre-
vini yerine getirip yaşlılık döneminde ebeveynine 
bakma yükümlülüğü verilir. Bu tür yükümlülük-
ler birçok açıdan kuşaklararası bakımın söze dö-
külmemiş normlarıdır. Zamanı geldiğinde kendi 
rahatımızdan feragat etme gereği doğsa bile ne ya-
pacağımızı “biliyor” olacağız. Bu tür bir fedakâr-
lıkta bize örtük şekilde teselli veren şey uzun va-
dede bu yardımın bir fedakârlık değil, yaşlandı-
ğımızda bizim de faydalanacağımız kuşaklarara-
sı yükümlülükler zincirinin bir parçası olması-
dır. Bu eylemleri genellikle bir karşılık bekleyerek 
yapmayız, ahlaki yükümlülükler olarak görürüz, 
fakat bu durum bu davranışlarımızı karşılık bek-
lemekten kurtarmaz.

Bu tip bir kuşaklararası yardımın, kalkınmış 
toplumlarda yaşayan birçok çocuğun ebeveyni 
kadar güvende olmadığı bir dünyada kesilmeden 
devam edip etmeyeceği tartışmaya açıktır. Her 
halükârda gelecek yıllarda bakım verecek yetiş-
kin evlat sayısı daha az ve böyle bir bakıma muh-
taç yaşlı sayısı daha fazla olacak. Üstelik günümü-
zün genç nesli artık evlat olmanın getirdiği yü-

kümlülüklerle daha az ilgili, fedakârlık yapmaya 
daha az istekli görünmekte. Konuyla ilgili Ame-
rikalı filozof Norman Daniels’ın “Ebeveynlerimin 
Bakıcısı mıyım?” başlıklı önemli kitabı bugün bir-
çok toplumda öne çıkan maliyet-kâr mülahaza-
sını özetlemiştir. Avrupa’nın ve özellikle Kuzey 
Amerika’nın daha varlıklı, daha bireysel ve şim-
di daha yaşlı toplumları, kaynakların nesiller ara-
sı dağıtımının “adil”liğine ilişkin bu tip sorunlarla 
karşılaşıyorlar. Pek de uzak olmayan bir gelecek-
te zengin ve fakir dünyadaki tüm ülkeler yaşlana-
cak. Kısıtlı kaynaklara sahip yoksul ülkeler için 
toplumsal yaşlanmanın yükü daha zengin ülkele-
re göre daha ağır oldu ya da olacak. Türkiye’deki 
ya da Yakın ve Uzak Doğu’daki daha aile odaklı 
Batı-dışı toplumlarda yaşayan insanlar, yüzyıllara 
dayanan evlatlık sorumluluklarını yerine getirme-
meyi muhtemelen öyle kolay kabul etmeyecekler 
fakat demografik değişim ve maddi koşullar yaşlı 
aile bireylerinin bakımını üstlenmeyi –eğer bunu 
seçerlerse– fazlasıyla zorlaştıracak. Gelecekte bu 
durumu düzeltecek tek şey insana bakım veren 
yeni teknolojilerden –belli bir noktaya kadar ve 
fiyatları uygun olursa– yararlanmak olabilir, fakat 
bu da dünyanın büyük kısmı için imkân dâhilin-
de olmayacaktır.

YAŞLILIK VE ÖZERKLİK

Annemin hayatını tek başına idame ettiremediği 
bir dönem geldi. Yalnızdı ve karamsardı, günlük 
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan, alışve-
riş, yemek ve kişisel bakım gibi küçük işleri ko-
lay halledemiyordu. Üstelik yaşadığı binada ken-
disi ve diğerleri için bir tehlike oluşturuyordu – 
özellikle yangın çıkarmak konusunda. Ona düz-
gün bir bakım verebilecek ve kendi ya da başkala-
rı için bir tehlike teşkil etmeyeceği bir yere yerleş-
tirilmesi gerekiyordu. Kızkardeşim ve ben anne-
mi kardeşimin şehrin biraz dışındaki evine yakın 
bir yaşam tesisine taşımaya karar verdik.

Tek sorun annemin oraya gitmek istememesiy-
di. Bir sorunu olduğunu düşünmüyordu; evinden 
ayrılmak istemiyordu. Neden gitmek istemediğini 
sorduğumuzda idare edebildiğini, dışarı çıkıp ar-
kadaşlarıyla görüştüğünü vb. söyledi. Öyle olma-
dığını biliyorduk. En sonunda onu götürebildiği-
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miz tesisin kapısında içeri girmemek için direndi. 
Olan bitenin farkındaydı ve hiç hoşuna gitmemiş-
ti. O geri dönüşü olmayan eşiği gözyaşları içinde 
geçtik. Zamanla annem onun için seçtiğimiz yeni 
hayatında biraz huzur buldu. İyi bakılıyordu ve 
artık yalnız değildi, fakat hâlâ “eve”, onu “kendi 
iyiliği için” içinden çıkardığımız o yere dönmek 
istiyordu. Yeni fakat kendi seçmediği bu hayatın 
eşiğinde yaşadığı travmayı asla unutamam.

Kişi hangi noktada artık tam anlamıyla kendi 
değildir ve hayata ilişkin büyük kararlar alamaz? 
Yaşlı kişinin hayatındaki diğer önemli kişiler ne-
ye dayanarak bu tip kararlarda söz sahibi olur ve 
onun kendi geleceğiyle ilgili karar verme hakkını 
hükümsüz kılar?

Zihinsel ve fiziksel melekeleri belli bir noktanın 
–elbette bu nokta öyle kolay tanımlanabilir bir şey 
değildir– gerisine düştüğünde çok sevdiğimiz bü-
yüklerimizi genellikle bağımlı bir çocuk konumu-
na indirgeriz. O noktada yaşlı kişi öncelikle bo-
zulmaya başlayan vücut işleyişi ve sınırlı yetileri 
üzerinden –edilgin, bakıma muhtaç biri olarak– 
tanımlanmaya başlanır. Çoğu zaman buna itiraz 
edebilecek bir konumda olmaz. Böyle bir müda-
hale bizim kararımızda da görüldüğü gibi kendi 
iyilikleri için pekâlâ gerekli olabilir. Buradaki so-
ru bu hamlenin bir insanın onurunu kırmadan 
nasıl yapılacağıdır.

Kayınpederim İstanbul’un önde gelen tıp dok-
torları ve profesörlerindendi. Yaşlanıp emekli ol-
duğunda evde yardımcıları ona hep “doktor bey” 
ve “siz” diye hitap ederdi. Yaşlılığı ilerlediğinde 
ve olayları algılayışı geri dönüşsüz bir biçimde 
bozulmaya başladığında yine aynı bakıcılar ken-
disine “sen” diye hitap etmeye başladılar. Bunun 
onun gibi, kişilerin toplumsal konumlarıyla ilgi-
li net çizgileri olan, görgü sahibi “eski tip” bir in-
san için ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. O, 
bu onur kırıcı durumu sessizce sineye çekti. Ay-
nı sosyal itibarsızlaştırmayı Türk hastanelerinde 
hemşireler, hastane çalışanları ve hastalar arasın-
da da gözlemledim.

İnsan, bir tüzel kişi olarak tüm hakları elinden 
alındığında, bu herkesin iyiliği için de olsa, hay-
siyet kaybı yaşıyor. Türkiye’de noterler ve mah-
kemeler 65 yaşını geçen kişilerden bunamadıkla-

rına ilişkin doktor raporu istiyor. Karım ve ben 
65 yaşımızı henüz geçtikten sonra vasiyetimi-
zi hazırlamaya karar verdiğimizde bu onur kırı-
cı durumla karşılaştık. Muhtemelen devlet zihin-
sel yetileri zayıflayan yaşlıları ailelerinden ve di-
ğer kişilerden korumak için böyle bir rapor isti-
yor. Bu tip bir “koruma” devletin, hayatının so-
nuna yaklaşan kişi üzerinde, muhtemelen o ki-
şinin “iyiliği için” bir tür ebeveyn rolü (vesayet) 
üstlenilmesi gerektiğine ilişkin varsayımının ay-
rılmaz bir parçası. Kızkardeşim ve ben de annem 
için aynısı yapmıştık. Ona yardım ediyorduk ama 
bu süreçte yaralanmıştı ve biz de onunla birlikte 
yaralandık.

Amerika’da New Yorker dergisinin 2017’de ya-
yımladığı “Yaşlılar Haklarını Nasıl Kaybediyor?” 
başlıklı makale, devlet yaşlıların kendilerine ba-
kamayacak kadar zayıf olduğuna hükmettiğinde 
bu kişilerin maruz kaldığı istismarlardan bahse-
diyor. Örnekler birçok emekli yaşlının bulundu-
ğu Nevada eyaletinden verilmiş. Orada durumla-
rına göre yaşlılara bir koruyucu tahsis ediliyor. Bu 
koruyucular vasisi oldukları yaşlıların “menfaati” 
için mülkleri üzerinde tasarrufta bulunma hak-
kı da dâhil olmak üzere, maddi kaynakları, mal-
ları ve diğer varlıkları üzerinde tam kontrole sa-
hip oluyorlar. Bu koruyucuların yaşlıların nerede 
yaşayacaklarını, tıbbi tedavilerini nerede yaptıra-
caklarını belirleme yetkileri var, kısaca, vasisi ol-
dukları bu kişilerin hayatlarının her alanında hak 
sahibiler ve yasal başvuru hakları çok az. Devletin 
vesayeti altındaki bu yaşlılar medeni haklarından 
tamamen yoksunlar. Kendi evlatlarının hakları 
bile –eğer onların da bir şekilde kifayetsiz oldu-
ğu gösterilirse– hükümsüz kılınabiliyor. Bu yasa-
nın arkasındaki kabul, Türkiye’de de olduğu üze-
re, devletin yaşlı kişiyi kendisinin, çocuğunun ve-
ya başka birinin istismarından koruması. Bunun 
sonucunda birçok çaresiz ve talihsiz yaşlı sorgu-
lanabilir nedenlerle aciz olarak tanımlanıyor ve 
devletin onları korumak için atadığı kişiler tara-
fından istismar ve ihtikâra açık bir konumda bıra-
kılıyor. Sonuç olarak soru bir güven sorusuna dö-
nüşüyor. İnsan kime daha çok güvenebilir: Kendi 
çocuklarına mı devlete mi? Bunun cevabı her za-
man açık değil.
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HAYAT BOYU SÜREN EŞİTSİZLİKLER: 
YAŞLI ERKEKLERİN VE YAŞLI KADINLARIN 
FARKLI YAŞAMLARI

Yaşlanan kadınların hayatında yaşlılığı ve yaşlan-
ma sürecini erkeklerinkinden oldukça farklı kılan 
üç evrensel olgu baskın bir rol oynuyor. İlkin ka-
dınlar erkeklerden daha uzun yaşıyorlar; arada-
ki fark geçen yüzyıldan beri daha da büyüdü. Ka-
dınların uzun ömürlü olmasının nedeni tam olarak 
anlaşılmış değil. Bu fark gelişmiş ülkelerden Fran-
sa ve Japonya’da yedi yıla kadar çıkıyor, İngiltere 
ve Amerika’da ise biraz daha az olmakla birlikte yi-
ne de ortalama dört-beş yılı buluyor. Türkiye’de ise 
altı yıla yakın. Erkekler kadınlardan daha erken öl-
düğü için az sayıda erkek, eşinin ölümünü görür-
ken kadınların büyük kısmı bunu yaşıyor. Birçok 
kadın dul kalıyor, erkeklerin dul kalma oranı ise 
daha düşük ve kadınların ömrü daha uzun olduğu 
için erkeklere kıyasla daha uzun yıllar dul yaşıyor-
lar. Bu da bizi ikinci olguya getiriyor; dul erkekle-
re göre, dul kadınların çok daha küçük bir yüzdesi 
tekrar evleniyor. Dul kadınların tekrar evlenmesi-
nin birçok kültürde uygun bulunmaması, toplum-
da kadın ve erkeğin çekiciliğine ilişkin yer etmiş 
kültürel ve estetik nosyonların belirleyici olması, 
erkeklerin geleneksel olarak genç eşler seçmele-
ri yaşı ilerlemiş kadınların eş bulmasını zorlaştırır-
ken erkekler bunu çok daha kolay yapabiliyorlar. 
Sonuçta yaşlı kadınların son yıllarını erkeklere kı-
yasla tek başlarına geçirme eğilimi çok daha güç-
lü oluyor. Bu noktada üçüncü olguya geliyoruz; 
dünyanın hemen her yerinde yaşlı kadınlar, sosyal 
ve ekonomik kaynaklara ömür boyu süren erişim 
eşitsizlikleri nedeniyle yaşlı erkeklerden genellik-
le daha yoksul oluyorlar. Yaşlı erkeklerin ekono-
mik kaynaklara ve güce erişimlerinin çok daha ko-
lay olması da onları genç kadınlar için cazip kılı-
yor olabilir. Yaşlı kadınların bazısı kendilerini öz-
gür hissetse de hayatlarının nesnel koşulları bu tür-
den bir ruhsal özgürleşmeyle paralel gitmiyor.

VE SON PERDE: İTİBARSIZLAŞIP  
SONRA DA KENDİLERİNİ  
UNUTUŞA BIRAKIRLAR

Shakespeare, hayatın yedinci ve son sahnesini an-
lattığı Nasıl Hoşunuza Giderse’de itibarı yaşlılıktan 

kesip çıkarır:

Ve son perde:
Bu acı ve aynı zamanda coşkulu hikâyeyi

sonuçlandıran bölümdür;
İkinci bebeklik dönemidir; tam bir

unutulmuşluktur:
Gözsüz, dişsiz, tatsız, hiçbir şeysiz.1

Shakespeare’den önce ve sonra başka birçok 
düşünür de aynısını yapmış, yaşlılığın kötü yanını 
vurgulamıştır. Bu anlamda “tam bir unutulmuş-
luk” bazısına lütuf gibi gelebilir. Annem küçük 
kızını kanserden kaybettiğinde derinden sarsıl-
mıştı. O noktadan sonra hayatı hiçbir zaman ay-
nı olmadı. O travmanın Alzheimer’ını hızlandırdı-
ğını düşünüyorum. Hastalığının başlangıç ve or-
ta evrelerinde zihinsel durumunun pekâlâ farkın-
daydı ve hastalığın son evresinde “kendine ne ol-
duğunu” unutuncaya kadar durumundan rahat-
sızdı. Bu noktadan sonra mutlu ve huzurlu görü-
nüyordu. Bir gece uykusunda öldü.

Dünyada birçok insan artık kentlerde yaşıyor. 
Kentsel alanların pek çoğu yaşlılar ya da engelliler 
göz önünde bulundurularak tasarlanmadı, tersine 
uzun vadede verilmiş kararların toplamı olarak or-
taya çıktı ve genellikle sorgulanmayan kentsel tasa-
rım normunun bir sonucu olarak fiziksel anlamda 
yetkin ve yeterli kişilere göre düzenlendi. Şu anda 
yaşlıların başlıca sorunlarından biri geniş anlamda 
ulaşım: Kamuya açık yürüme alanlarına, toplu taşı-
maya, evlerine ve dairelerine, evdeki yaşam eşyala-
rına ve daha birçok şeye ulaşabilme sorunu. Bu sa-
dece bir yere gitmek-gelmek, bir araca binmek-in-
mek ya da çıkmak ve inmekle ilgili bir mesele değil. 
İnsan hakları ve haysiyetle ilgili bir mesele. Kişi oto-
büse binemiyorsa ya da metrodan inemiyorsa ve-
ya tekerlekli sandalyesiyle asansörü kullanamıyor-
sa hayatı sekteye uğramış demektir, kamusal hayata 
tam anlamıyla katılımı şu durumda imkânsızdır. Bu 
anlamda o, tam bir insan değildir. Eğer bu nedenler-
le alışveriş merkezine ya da mahkemeye gidemiyor-
sa haysiyeti ve hakları sekteye uğramaktadır.

SON DÜŞÜNCELER

Yaşlılık böyle iki kutuplu bir dönemdir. Eğer gö-
rece uzun ve “yeterince iyi” bir hayat yaşadıy-

1 Çev. Özdemir Nutku, İş Bankası Yayınları.



81

sak ve pişmanlık duyacak çok şeyimiz yoksa so-
na yaklaşırken yeterince uzun yaşamamış olma-
nın korkusundan kurtulabiliriz. Annemin yaptığı 
gibi biz de kendimize “en azından artık genç öle-
mem” sözünü hatırlatabiliriz. Fakat aynı zamanda 
her gün kendi geri dönüşsüz ilerleyişimize ister 
istemez şahit oluyoruz, sonun yaklaştığını pekâlâ 
biliyoruz. Yaşlı kişiler olarak birçok toplumsal kı-
sıtlamadan kurtulmuş olabiliriz fakat dur durak 
bilmeden ilerleyen yaşlılığın, kaçınılmaz fiziksel 
ve çoğu zaman da zihinsel çöküşün getirdiği kısıt-
lamalarının ve yaşlılar için yeni bağımlılıklar ya-
ratan bir pazarın tutsaklarıyız.

Yaşlıların yaşlılık deneyimine karşı tutumla-
rı çok önemlidir. Son dönemlerde yapılan çalış-
malar yaşlanmaya olumlu bir açıdan bakmanın 
kişisel anlamda pek çok yararı olduğunu göste-
riyor. Yaşlılara ilişkin daha olumlu imgelerin ya-
yımlanmasının teşvik edilmesine tüm yaş grupla-
rı için büyük ihtiyaç var. Hepimiz uzun bir ha-

yat sürmek isteriz. Yaşlanmayı olumlu açıdan gö-
renler koruyucu sağlık önemleri almaya daha me-
yilli oluyor, hastalıktan ya da sakatlanmadan son-
ra daha iyi toparlanabiliyor, bunamaya daha az 
yatkın oluyor, daha az karamsarlığa kapılıyor ve  
–en önemlisi– daha uzun yaşayabiliyorlar. Kendi-
lerini olumsuz kalıplardan ve toplumumuzda çok 
yaygın olan “hiçbir şeyi kalmamış” yargısından 
kurtarmak yaşlılara gerçekten birçok açıdan yar-
dımcı oluyor. Fakat etkileşim seyrini tersine çe-
virmek de işe yarayabilir: ekonomik ve toplum-
sal refah, zihinsel ve fiziksel anlamda sağlıklı ol-
mak ve uzun aktif bir hayat yaşlıların yaşlı olmak-
la ilişkilendirilen bu olumsuzluk yumağıyla başa 
çıkmasını sağlayabilir ve yaşlanmaya karşı olum-
lu bir tutum benimsemelerine yardımcı olabilir. 
Burada sosyal devletin insanlara sağlamaya çalış-
tığı ekonomik ve sosyal olanaklar çok önemlidir.
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