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Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de nüfus hızla yaşlanmaktadır. Yaşlanan nüfus 
yapısı toplumsal pek çok dönüşüme neden olmaktadır. Nüfusun yaşlanması, bir başka deyişle 
grileşmesi, toplumlar için hem pek çok sorunu hem de olanağı beraberinde getirmektedir. 
Öncelikle yaşlı nüfusun sağlık, bakım, refah düzeyi vb. gibi pek çok gereksinimlerinin 
karşılanması ve toplumsal konumlanışlarında, yaşam alanlarının bu beklentilerin ışığında 
yapılandırılması; gündelik yaşam ve boş zaman aktiviteleri, kuşaklararası ve aile içi ilişkiler 
vb. pek çok alanda yaşam memnuniyetlerinin sağlanmasına yönelik sosyal politikalar 
belirlemek, sözü edilen meydan okumaların başında gelmektedir. Yaşlı nüfusun yıllar içinde 
biriktirmiş oldukları tecrübenin toplumun iyiliği için doğru kullanımı bir olanak olarak 
düşünülebilir.  

İstanbul’un demografik özellikleri göz önüne alındığında yaşlıların sosyo-ekonomik statüleri 
ve yaşam biçimleri bakımından karşılaştırmaya elverişli iki ilçesi olan Sancaktepe ve Şişli’de 
gerçekleştirilen bu çalışma, söz konusu ilçelerde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin günlük 
yaşamını, toplumdan beklentilerini ve yaşam memnuniyetlerini, kuşaklararası ilişkilerini 
dolayısıyla toplumsal konumlanışlarını yaşlı ayrımcılığı temelinde ele almayı amaçlamıştır. 
Niteliksel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmanın saha araştırmasında Şişli ve 
Sancaktepe’de yaşayan 65 yaş üstü 45 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır.41 Her iki 
ilçede görüşülen kişilerin sosyo-ekonomik statü, eğitim durumu, mezhepsel ve dini farklılıklar 
gibi yaşamlarını doğrudan etkileyen özellikleri göz önüne alınmış ve bu farklılıklara sahip 
bireylerin sayısında dengeli bir dağılım gözetilmeye çalışılmıştır.   

Sosyo-ekonomik statü, dindarlık, aile yapısı, göç öyküsü ya da yerlilik algısı kısacası farklı 
özelliklere sahip bireylerin yaşlılık sürecini deneyimlemelerinde sözü edilen özelliklerinin ne 
denli fark yarattığı, yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan bulgularla ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Çalışmanın önemi, her ne kadar 65 yaş üstü bireyler toplumlarda bir alt-grup 
oluştursalar da tek tip bir yaşlılıktan söz edilemeyeceği, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, 
eğitim düzeyi, kültürel farklılıklar, yaşanılan yer ve toplumsal bütünleşme düzeyi gibi 
özelliklerin, bireylerin yaşlılık sürecindeki yaşam aranjmanlarını etkilediği, dolayısıyla 
yaşlanma konusu analiz edilirken söz konusu özelliklerin kesişimselliğinin göz ardı 
edilmemesi gereğinin bir kez daha ortaya çıkmasıdır. Yaşlanma konusunu etkileyen farklı 
faktörleri ve bu faktörlerin birbiri ile ilişkilerini odağa alan ve bu çalışmanın ana teması olan 
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kesişimsellik ya da katmerlilik bakış açısı, yaşlılık konusunda hali hazırda yapılmış ya da 
gelecekte yapılacak olan araştırmaları zenginleştirecek niteliktedir. Bu çalışmada elde edilen 
bulgular, Şişli ve Sancaktepe’deki yaşlıların çok farklı yaşlılık süreci geçirdiklerini 
göstermektedir. Bireyselleşme düzeyinin yüksek olduğu Şişli’de yaşlılar, ailelerinden uzakta, 
görece yalnız bir yaşlılık süreci geçirirken, mahalle kültürünün devam ettiği Sancaktepe’deki 
yaşlılar, çocukları, torunları ve akrabaları ile birlikte yaşamaktadırlar, dolayısıyla yalnızlık 
çekmemektedirler. Bu durum da onların yaşam memnuniyeti düzeylerini arttırmaktadır. İkinci 
olarak yaş, cinsiyet, medeni durum ve sosyo-ekonomik statü vb. gibi faktörlerin etkileşimi 
göz önüne alındığında kadınlar için dulluk, erkekler için emeklilik kavramlarının yaşlılık 
sürecinde önemli etkileri olduğu söylenebilmektedir. Dulluk, evlendiği günden itibaren 
ekonomik ve sosyal anlamda eşine bağımlı yaşayan kadının, eşini kaybettiğinde ekonomik 
durumda gerileme ve tek başına kalma algısı vb. gibi sonuçlara neden olmaktadır ve kadının 
yaşlı ayrımcılığına uğrama ihtimalini artırmaktadır. Emeklilik ise, özellikle yaşlı erkekler için 
iki önemli sonuca yol açmaktadır. Bunların ilki aktif iş ve beraberinde gelen sosyal yaşamdan 
kopuş, dolayısıyla sosyo-ekonomik statünün düşüşü ve kamusal alandan gitgide uzaklaşmaya 
neden olmaktadır. İlk sonuçla ilintili olarak emeklilik, erkeğin cinsiyeti nedeniyle özel ve 
kamusal alanda önceleri sahip olduğu iktidarın kaybını da beraberinde getirmektedir. Bu 
iktidar kaybı, hem bireyin kendini toplumdan dışlamasına hem de toplumun bireye eskisi 
kadar itibar göstermeyerek bireyin sahip olduğu konumu yitirmesine neden olmaktadır. Bu 
durum hem Sancaktepe hem de Şişli ilçelerinde emekli erkekler ile yapılan görüşmelerde 
ortaya çıkmıştır.  

Sonuç olarak, 65 yaş üstü bireylerin uğradıkları ayrımcılıklar araştırılırken; sosyo-ekonomik 
statü, dindarlık, eğitim durumu, medeni durum, aile yapısı, göç öyküsü vb. gibi kişinin 
kimliğini şekillendiren özelliklerin birkaçı ya da hepsinin kesişimsel dinamiğinin göz önüne 
alınması, ortaya konan analizi güçlendirmektedir. Şişli ve Sancaktepe’de yürütülen bu 
çalışma, kesişimsellik ilkesini benimsemiş ve söz konusu ilçelerde yaşayan 65 yaş üstü nüfusu 
yaşlı ayrımcılığı kavramı temelinde araştırmıştır. Bu araştırma sonucunda iki ilçede 
yaşayanların demografik özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle yaşlılık süreci pratiklerinin 
farklı biçimlerde deneyimledikleri sonucuna varılmıştır. Ortak bulgular arasında en önemli 
ikisi ise, dulluk ve emeklilik ile ilgili olanlardır. Kadınlar için dulluk, erkekler için ise 
emeklilik yaşlı ayrımcılığının şiddetini artırmaktadır. Cinsiyet, medeni durum, sosyo-
ekonomik statü, aile yapısı, göç deneyimi vb. gibi etkenlerin bir ya da birkaçının yaş etkeni ile 
bir araya gelerek birbirlerinin etkisini artırmaları durumunda yaşlıların maruz kaldığı 
ayrımcılık katmerlenmektedir. Bu nedenle yaşlıların yaşam memnuniyetlerini ve refahını 
artırmak için alınacak önlemler ve geliştirilecek sosyal politikalar düşünüldüğünde 
kesişimsellik ilkesinin göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.  
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