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YAÞLILIK VE YAÞLI
AYRIMCILIÚI
AGING AND AGEISM

ÖZ
2000 y›l›nda 6.1 milyar olan dünya nüfusunun, 2100 y›l›nda 9.1
milyara ulaß›p azalmaya baßlayaca¤› tahmin edilmektedir. Bu de¤ißikler yaß yap›lar›na yans›yacak, yaßl› nüfusun pay› artacakt›r. Do¤ußta
beklenen ortalama yaßam süresinin uzamas›yla “nüfusun yaßlanmas›”
olarak adland›r›lan demografik de¤ißim toplumda farkl› ßekillerde, sa¤l›k bak›m hizmetlerinde, sa¤l›k harcamalar›nda, sosyal güvenlikte vb.
alanlarda yans›yacak ve “yaßl› ayr›mc›l›¤›” ço¤u toplumda görülebilecektir. Ancak, yaßl›l›k, önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik,
kronolojik ve sosyal yönleri ile sorunlar› da olan bir süreçtir.
Yaßl› ayr›mc›l›¤›, yaßl› insanlara yönelik bir ayr›mc›l›k, ›rk ayr›mc›l›¤› ve cinsiyet ayr›mc›l›¤› gibi eyleme dönüßebilen bir ideoloji türü
olarak tan›mlam›ßt›r. ‹leri yaßtakilere yönelik önyarg›y› tutum ve davran›ßlar arac›l›¤› ile ifade eden bir terimdir. Yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n olumsuz etkileri, ißyerindeki ayr›mc›l›k, sa¤l›k bak›m› sistemindeki yanl›l›k,
ve sosyal önyarg›larda, taraf tutmada görülür. Yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n›n teorik temellerini ölümden duyulan korku; gençli¤e, bedensel güzelli¤e
ve cinselli¤e verilen önem; ekonomik verimlili¤e ve üreticili¤e verilen
önem; yaßl›larla ilgili yap›lan araßt›rmalar›n bir ço¤unun huzurevlerinde, bak›mevlerinde ya da hastanelerdeki yaßl›lar üzerinde yap›lmas›
olußturur.
Daha sa¤l›kl› ve daha aktif yaßl› bireylerin olußturulmas› için yaßl›lara yönelik politikalar yeniden düzenlenmelidir. Sosyal güvenlik sistemleri k›sa vadeli çözümler getirmek yerine, nüfustaki demografik
de¤ißiklikleri iddiye alan önlemler almal›d›r. Sa¤l›k, e¤itim, istihdam
politikalar› da bu de¤ißime mutlaka uyum sa¤lamal›d›r. Aksi takdirde,
sorun yaln›zca yaßl›lar için de¤il, halen oldu¤u gibi gençleri için de var
olacakt›r.
Anahtar sözcükler: Yaßl› ayr›mc›l›¤›; Yaßl› nüfus, Yaßlanma,
Sosyal ayr›mc›l›k, Demografik yap›, Sosyal güvenlik.
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ABSTRACT
Projections showed that world population was 6.1 billion in 2000
and will reach 9.1 billion in 2100 and start to decline afterwards. This
change will affect the age-sex structure and the share of age groups.
Life expectation at birth will increase and the population will start to
get old and the share of aged people will increase. This process will
affect the various sectors of the society such as health services, health
expenditures, social security organizations and it is more likely the
“ageism” will be common in many communities. Aging is a biological,
chronological and social process with its problems that cannot be
avoided.
Ageism is a process of systematic stereotyping and discrimination
against people because they are old. It is also defined as any
prejudice or discrimination against or in favor of any age group. It is
a type of ideology against old people like sex or ethnic
discrimination that can be converted into action. Ageist attitudes are
perpetuated in popular culture, businesses, health and other human
service professionals. The theoretical base of the ageism is based on
fear against death; importance given to being young, physical
appearance and sexuality; economic productivity and the results of
the research that was only implemented at hospitals, nursing and
retirement homes.
In order to have more healthy and active elderly group, the
policies towards seniors should be rearranged. Social security systems
should develop solutions for the long run that take into account the
demographic changes of the population. Health, education and
employment policies must be parallel to these changes. Otherwise,
the problems will persist not only for aged but for the young
generation also.
Key words: Ageism, Aged population, Aging, Social discrimination, Demographic structure, Social security.

YAÞLILIK VE YAÞLI AYRIMCILIÚI

G‹R‹Þ
Birleßmiß Milletlerin tahminlerine göre 2000 y›l›nda 6.1
milyar olan dünya nüfusu, 2100 y›l›nda 9.1 milyara ulaßt›ktan
sonra ancak azalmaya baßlayacakt›r. Bu süreçte dünya nüfusu
içinde k›talar ba¤lam›nda Avrupa’n›n nüfusunun pay› giderek
azalacak, Asya ve Afrika’n›n pay› giderek artacakt›r. Türkiye
ise 2050 y›l›nda Avrupa’n›n en kalabal›k ülkesi olacakt›r (1, 2)
Nüfustaki bu miktarsal de¤ißikler yaß yap›lar›nda da kendini gösterecek, yaßl› nüfusun pay› artacakt›r. Demografik yap›n›n, bir baßka deyißle nüfusun yaß ve cinsiyet yap›s›n›n zaman
içinde de¤ißmesi baßta sosyal ve ekonomik faktörler olmak
üzere yaßan›lan çevre koßullar›ndaki de¤ißime ba¤l›d›r. Bu de¤ißimde sa¤l›k bak›m› hizmetlerinin pay› da oldukça önemlidir. Günümüz toplumlar›n›n zaman içindeki demografik evrimine bak›ld›¤›nda nüfuslar›n genelde ortalama yaßam süresinin uzad›¤›, nüfusun yaßland›¤› görülür. Ortalama yaßam süresinin uzamad›¤›, hatta k›sald›¤› ülkeler günümüzde baßta
H‹V/A‹DS olmak üzere epidemilerin yayg›n oldu¤u ülkelerdir.
Do¤ußta beklenen ortalama yaßam süresinin uzamas› ile
“nüfusun yaßlanmas›” olarak adland›r›lan demografik de¤ißimin toplumlarda farkl› ßekillerde yans›malar› söz konusudur.
Bu yans›malar kendini sa¤l›k bak›m hizmetlerinde, sa¤l›k harcamalar›nda, sosyal güvenlik kurumlar›n›n örgütlenmesi ve finansman›nda ile di¤er bir çok alanda gösterebilece¤i gibi, ileri yaßlarda ortaya ç›kan bir sorun olan “yaßl› ayr›mc›l›¤›”nda da
gösterebilir (3).
Yaßl›l›k, önüne geçilmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri ile sorunlar› da olan bir süreçtir. Yaßl›l›k, fizyolojik bir olay olarak ele al›n›p, fiziksel ve ruhsal güçlerin bir daha yerine gelemeyecek ßekilde kaybedilmesi, organizman›n iç ve d›ß etmenler aras›nda denge kurma potansiyelinin azalmas›, kißinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesi ßeklinde tan›mlanmaktad›r (4). Ancak baz› araßt›rmac›lar ise sabit
ve dura¤an bir yaßam sürecini an›msatan “yaßl›l›k” yerine bir
ömrün de¤ißimi ve süreklili¤ini anlatan “yaßlanma” deyimini
kullanman›n daha do¤ru olaca¤›n› belirtmektedirler. Buna göre; yaßlanma, biyolojik olarak döllenme ile baßlay›p, yaßam boyu süren bir sürecin sonundaki duraklama, gerileme ve sonuçta organizman›n ölümüne yol açan bir düßüß olgusu olarak tan›mlanmaktad›r. Bu dönemdeki kay›plar yaln›z biyolojik de¤il,
sosyal, kültürel ve biyolojik yönden birbirleriyle ilißkilidir (5).
Yaßl›l›¤› temel alan çal›ßmalar›n bir ço¤undaki tan›mlama kronolojik aç›dan yap›lm›ß olup, ortak bir anlay›ßta birleßmiß ülkeler sosyal nedenlerden dolay›, genelde ço¤u ülkede emeklilik
yaß› olan “65 yaß” yaßl›l›k s›n›r› olarak benimsemektedir. Ancak Birleßmiß Milletlerin yaßl›l›kla ilgili raporlar›nda bu s›n›r
“60 yaß” olarak kabul edilmißtir (6, 7, 8). Örne¤in Dünya Sa¤l›k Örgütü ise yaßl›lar›n sa¤l›k sorunlar› ile ilgili olarak düzenledi¤i toplant›s›nda (6), yaßlanma sürecini kronolojik olarak üç
grupta ele alm›ßt›r: orta yaßl›lar (45- 59 yaß aras›); yaßl›lar (6074 yaß aras›); ileri yaßl›lar (75 yaß ve üstü).
Dünyada ve Türkiye’deki tüm bu de¤ißimler daha e¤itimli,
beklentisi daha yüksek bir yaßl› nüfusun daha fazla sa¤l›k hizmeti, daha uzun süreli ve kapsaml› sosyal güvenlik haklar› talep etmesine yol açmas› kaç›n›lmazd›r. Bu örüntü Avrupa ve
Kuzey Amerika’da kendini göstermeye baßlam›ßt›r.
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YAÞLI NÜFUSUN GEL‹Þ‹M‹ VE AYRIMCILIK SORUNU
Günümüzde nüfus yaßlanmas› sosyal ve ekonomik bir sorun olarak görülmektedir ve sadece zengin gelißmiß olan ülkelerde de¤il, tüm dünyada, gelißmekte olan ülkelerde de yaßanan bir süreçtir. Bu demografik de¤ißim ekonomik, soysal ve
sa¤l›k alanlar›ndaki sorunlar› da beraberinde getirmektedir
(3). Bir çok gelißmiß ülkede yaßl›l›k konusunda çal›ßan sosyal
politika analistleri yaßl›l›k dönemine “ba¤›ml›l›k dönemi” olarak yaklaßmakta, yaßl› bireyleri ba¤›ml›, sosyal özerklikten yoksun, d›ßlanm›ß ve üretici bir dünya için yük olan bireyler olarak tan›mlamaktad›rlar (9).
a. Dünya Nüfusunun Gelißimi: 20. yüzy›l›n baßlar›ndan itibaren do¤urganl›k h›zlar›n›n düßmesi, beslenme koßullar›ndaki iyileßme, temel halk sa¤l›¤› hizmetlerindeki gelißme ve bir
çok bulaß›c› hastal›¤›n kontrol alt›na al›nmas›yla birlikte ileri
yaßlara ulaßan insan nüfusu artm›ßt›r. Bunun sonucunda da 21.
yüzy›lda “nüfus yaßlanmas›”n›n ve beraberinde getirece¤i sorunlar gündeme gelmißtir (10).
Dünya nüfusunun 2050 y›l›nda 8.9 milyara ç›kaca¤› tahmin edilmektedir. 1950 y›l›nda 60 yaß ve üzerinde bütün dünyada 200 milyon kißi varken 1970 y›l›nda bu rakam 291 milyona, 2000 y›l›nda 400 milyona ulaßm›ßt›r. 2025 y›l›nda ise bu rakam›n 1.100 milyona, 2050’de ise 2 milyara ulaßaca¤› tahmin
edilmektedir. Bu rakamlar irdelendi¤inde; yaßl› nüfustaki art›ß
oran›n›n, tüm nüfusun art›ß oran›n›n iki kat› oldu¤u ve 2025
y›l›nda 60 yaß ve üzerindeki nüfusun oran›n›n tüm dünya nüfusunun %14’ünü olußturmas› beklenmektedir. Günümüzde
yaßl› nüfüsün yaklaß›k üçte ikisi gelißmekte olan ülklerede yaßamaktad›r. 2025’te bu oran %75 olacakt›r. Gelißmiß ülklerde
ise 80 yaß üstü grup olan en yaßl› grup en h›zla artan nüfus grubudur. Erkeklerin do¤umdan itibaren hayatta kalma olas›l›klar› kad›nlardan daha düßük olmas› nedeniyle de hemen hemen
tüm toplumlarda ileri yaß grubunda kad›nlar yaln›z kalmakta,
iki kad›na bir erkek düßmektedir (1, 2).
1975 y›l›nda 60 yaß ve üzeri nüfusun yar›s›ndan fazlas› gelißmiß ülkelerde yaßarken, bugün gelißmekte olan ülkelerdeki
yaßl› nüfusun oran› gelißmiß ülkelerdekinden daha fazlad›r
(%65) ve 2025 y›l›nda bu oran›n %75’e ç›kaca¤› tahmin edilmektedir. Örne¤in; ‹sveç’te toplumun %18’i, ABD’de %13’ü,
Rusya’da %12’si, Pakistan’da %4’ü 65 yaß ve üzerindedir (11).
Bugün tüm dünyada yaßl› nüfusun oran› artarken 0-14 yaß
aras› nüfusun oran› da gittikçe düßmektedir. Gelißmekte olan
ülkelerdeki 0-14 yaß aras› nüfusun pay›n›n 1975’te %41’ken,
2025 y›l›nda %26’ya düßece¤i tahmin edilmektedir. Ayn› zamanda 60 yaß ve üzeri nüfusun oran›n da 1975 y›l›nda
%7’iken, 2025 y›l›nda %12’ye ç›kmas› beklenilmektedir. Gelißmiß olan ülkelerde ise 0-14 yaß aras› nüfusun oran› 1975’te
%25’iken, bu oran›n 2025’te %20’ye gerileyece¤i tahmin edilmektedir. Bununla beraber 60 yaß ve üstü nüfusun oran›n›n da
1975’te %15’ken, 2025’te %23’e ç›kmas› beklenmektedir. Bütün bu demografik de¤ißimler ise beraberinde yaßl› nüfus ba¤›ml›l›k oran›n› (60 yaß üstü nüfus/15-59 yaß aras› nüfus) yükseltecektir. Örne¤in; Asya’daki yaßl› nüfus ba¤›ml›l›k oran› bugün 15’ten, 2025 y›l›nda 25’e yükselecek, Latin Amerika da ise
13’ten 2025 y›l›nda 22’ye yükselecektir (6, 11).
Ortalama yaßam beklentisinin art›ß› yaßl› nüfusun say›s›n›n
art›ß›na neden olmußtur. 2025 y›l›nda gelißmiß olan ülkelerde
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ortalama yaßam beklentisinin erkeklerde 77 yaß, kad›nlarda 81
yaß olaca¤› tahmin edilmektedir. Gelißmekte olan ülkelerde ise
yaßam beklentisinin 2025 y›l›nda erkekler de 76 yaß, kad›nlar
da 78 yaß olaca¤› öngörülmektedir (11).
b. Türkiye’de Nüfusun Gelißimi: Türkiye, yaßlanma sürecinin h›zl› oldu¤u ülkelerden birisidir. 1950’lerden bu yana yaßam beklentisinin artmas› ve do¤urganl›k h›z›n›n düßmesiyle
65 yaß ve üzeri nüfus sürekli bir art›ß göstermektedir. 1955 y›l›nda nüfusun %3.4’ü 65 yaß ve üzerindeyken, bu oran 1990 y›l› nüfus say›m›nda %4.3’e, 2000 y›l›nda %5.5’e yükselmißtir.
2000 y›l› itibariyle ülkemizde 65 yaß ve üzerinde toplam 3.7
milyon kißi yaßamaktad›r. 2025 y›l›nda ise, 65 yaß ve üzeri nüfus oran›n›n yaklaß›k %10’a, 2050 y›l›nda ise %20’ye, yaklaß›k
15 milyona ulaßaca¤› tahmin edilmektedir (12, 13).
Ülkemizde 1950-1955 dönemi 48.1 yaß olan ortalama yaßam beklentisi, 1990-2000 döneminde 69 yaßa yükselmiß olup,
2040-2050 döneminde 78 yaßa yükselece¤i tahmin edilmektedir. 1990 y›l›nda 22.2 yaß olan medyan yaß›n da, 2005’te
27.6’ya, 2050 y›l›nda ise 39.1 yaßa yükselmesi beklenmektedir. Günümüzde ortalama yaßam beklentisi erkekler için 66.9
yaßken, kad›nlar için 71.5 yaßt›r. 2010 y›l› tahminlerine göre
bu rakamlar›n erkeklerde 69 yaßa, kad›nlar da 73.8 yaßa ç›kmas› beklenmektedir (12). Ortalama yaßam beklentisinin artmas›yla birlikte gelißmiß ve gelißmekte olan ülkelerdeki yaßl› nüfusun içindeki kad›n nüfus oran› da erkeklerden daha fazla olacakt›r. 2003 Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araßt›rmas› sonuçlar›na
göre, 65 yaß üstü nüfusun oran› %6.9 düzeyindedir. Yak›n zamanda yaßanan h›zl› do¤urganl›k düßüßü, yaßam beklentisindeki gelißmeler, say›ca fazla olan yaß kußaklar›n›n 65 yaß›n üzeri
nüfusa geçiyor olmalar› bu sonucu beraberinde getirmektedir
(14).
Türkiye’de yaßl›l›k endeksi (65 yaß üstü nüfus/0-14 yaß aras› nüfus), 1950 y›l›nda 8.6’iken, 1990 y›l›nda 12.2’ye ulaßm›ß
ve 2025 y›l›nda da bu endeksin 21.2’ye ç›kaca¤› tahmin edilmektedir (12). Bu veriler, yaßl› nüfus art›ß›n›n süreklilik gösterdi¤ini do¤rulamaktad›r. Bu durumda özelikle gelißmekte olan
ülkelerde önemli sorunlarla karß›laß›lmas› kaç›n›lmazd›r. Zira,
yaßl› nüfusun sa¤l›k ve sosyal yönden bak›m ihtiyaçlar› çocuk
ve genç nüfusun ihtiyaçlar›ndan daha fazlad›r ve yaln›zca gelißmekte olan ülkelerde de¤il gelißmiß ülkelerde dahi bu ihtiyaçlar› karß›lamak için önemli miktarlarda finansal kaynak ayr›lmas›n› gerektirmektedir. Gelißmekte olan ülkelerde kaynak
k›tl›¤›n›n ßiddeti çok daha fazlad›r.
Demografik yap›daki bu de¤ißimlerin sonucunda yaßl› nüfus art›ß›, yaßl› bireylere verilen sosyal destekte sorunlara yol
açabilecektir. Günümüzde sanayileßme süreci, çal›ßma yaßam›na kat›lma, ekonomik durum, kentleßme sosyal yaßam› etkileyerek aile yap›s›n› etkilemiß, geniß aile yap›s›n›n de¤ißmesine
yol açm›ßt›r. Bu durum ise yaßl› bireylerin sosyal konumunda
farkl›l›¤a neden olmußtur. Genç kußaklar kendi çekirdek ailelerini kurup, anne-baba birlikteli¤inden uzaklaßt›kça, yaßl›l›k
dönemi önemli bir psikososyal ve ekonomik sorun haline gelmißtir. Ülkemizde ise yaßl›lar ister çekirdek ister geniß ailede
yaß›yor olsunlar yine de geleneksel olarak genç aile bireyleri
taraf›ndan bak›lmaktad›rlar. 1998 y›l›nda yap›lan Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araßt›rmas› sonuçlar›na göre yaßl›larla birlikte
oturma oran› 1/5’ken, hemen yak›n›nda oturma oran› %50 civar›ndad›r (15). Ancak yap›lan bir çal›ßmada da, yaßl› bireyle-

rin sa¤l›k sorunlar›n›n artmas› ve aile yaßant›lar›n›n de¤ißmesi
nedeniyle art›k bir çok ailenin yaßl›lar›na bakamayacak durumda oldu¤u gözlenmekle beraber, Türk ailesinin özel hayat›n›
korurken di¤er yandan aile ba¤lar›na da dikkat etti¤i belirtilmißtir (12).
Yaßl› nüfus oran›n›n art›ß›n›n ortaya ç›kard›¤› bir di¤er sorun da ülkelerin ekonomik yap›s›na ba¤l› olarak enflasyon h›z›n›n artt›¤› durumlarda, emeklilik veya ailede para sa¤layan
kißinin kayb› nedeniyle yaßl› bireylerin kendi bak›m ihtiyaçlar›n› karß›lamada zorlanmalar›d›r. Gelißmiß olan ülkelerde 1975
y›l›nda yaßl› nüfusun 2/3’si kentsel alanlarda yaßarken, 2003 y›l›nda bu oran 3/4’e yükselmißtir. Gelißmekte olan ülkelerde ise
1975 y›l›nda yaßl› nüfusun %75’i k›rsal alanlarda otururken,
2000 y›l›nda kentsel alanlarda yaßayanlar›n oran› %40’a ç›km›ßt›r (6, 11).
Ancak ço¤u gelißmekte olan ülkede emeklilik ve sa¤l›k sigortas› sadece kentlerde yaßayan formal sektörlerde çal›ßm›ß
olan yaßl›lar için geçerlidir. Bu nedenle gelißmekte olan ülkelerin, k›rsal kesimde gelecekte hiçbir geliri olmayan yaln›z kalan yaßl› nüfusun olußaca¤› gerçe¤inin bir an önce fark›na varmalar› gerekmektedir.
Ülkemizde ise toplam nüfusun 2/3’si kentlerde yaßarken,
65 yaß ve üstü nüfusta bu oran %50’lere ç›kmaktad›r. Yani 65
yaß üstü nüfus a¤›rl›kl› olarak k›rsal kesimde (köylerde) oturmaktad›r. Yaßl› nüfustaki erkeklerin 2/3’si maddi anlamda kendilerine bakarken, kad›nlarda bu oran %23’e düßmektedir.
1990 y›l› nüfus say›m› sonuçlar›na göre erkeklerin %45’i, kad›nlar›n %28’i iktisaden faaldir. Yaßl› erkeklerin %28’i emekli,
kad›nlar›n ise %4’ü emeklidir. Yaßl› nüfustaki kad›nlar›n 2/3’si
kendini ev han›m› olarak tan›mlamaktad›r. 1998 y›l›nda yap›lan Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k Araßt›rmas› sonuçlar›na göre yaßl›
erkeklerin %75’i bir gelire sahipken, kad›nlar›n ancak %50’si
bir gelire sahiptir. Yaßl› erkeklerin %50’sinin gelir kayna¤›
emekli maaß› iken, kad›nlarda emekli maaß› d›ß›nda %16 oran›n›nda babadan ya da kocadan kalma emekli maaß› gelir kayna¤› olarak belirtilmektedir (12).
Geleneksel de¤erler sisteminin ve aile yap›s›n›n “yaßl›lar›”
korudu¤u varsay›lmaktad›r. Ancak günümüzde yaßl› bireyler
bu ßekilde geleneksel bak›m yerine kendi sorunlar›n› çözebilme gücüne sahip olmay›, ayn› zamanda ba¤›ms›zl›k, yeterli gelir, uygun bar›nma, uzun yaßama, yaßam kalitesini sürdürme,
toplum yaßam›na kat›lma, iyi sa¤l›k, yeterli hizmet ve iß olanaklar› istemektedirler. Bu nedenle toplumlar›n yaßl› bireylere
karß› olumlu bak›ß aç›s›na sahip olmalar›, yaßl›l›¤› bir felaket
olarak de¤il do¤al bir süreç olarak görmeleri gerekmektedir.
Bu ba¤lamda toplumlar›n yaßl›l›¤a karß› gelißtirdikleri olumsuz
tutumlar›n nedenini ve bu tutumlar›n nas›l olumlu hale getirebilece¤inin ö¤renilmesi için “yaßl› ayr›mc›l›¤›”n›n irdelenmesi
gerekmektedir (3, 9).

YAÞLI AYRIMCILIÚI
a. Yaßl› Ayr›mc›l›¤›-Ageism: Dünyadaki tüm insanlar yaßlanmaktan korkmaktad›r. Çünkü yaßl›l›k kavram olarak zay›fl›k ve
muhtaçl›kla özdeßleßtirilmißtir. Zay›fl›k ve muhtaçl›k ise bireysellik ve ba¤›ms›zl›k ideolojisiyle çat›ßmaktad›r. Yaßl› ayr›mc›l›¤› terimini ilk defa 1969 y›l›nda Amerika Ulusal Yaßl›l›k Enstitüsü baßkan› Robert Butler kullanm›ßt›r (16, 17, 18). Geron-
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YAÞLILIK VE YAÞLI AYRIMCILIÚI
tolog Robert Butler yaßl› ayr›mc›l›¤›n›; yaßl› insanlara yönelik
bir ayr›mc›l›k, ›rk ayr›mc›l›¤› ve cinsiyet ayr›mc›l›¤› gibi eyleme dönüßebilen bir ideoloji türü olarak tan›mlam›ßt›r. Yaßl› ayr›mc›l›¤› ileri yaßtakilere yönelik önyarg›y› tutum ve davran›ßlar arac›l›¤› ile ifade eden bir terimdir. Ancak “ageism” kavram› di¤er ayr›mc›l›klardan farkl›d›r. Irk, cinsiyet ayr›mc›l›¤›na
ilißkin tutum ve eylemleri bulunan bir kißi kendi ›rk›n›n ya da
cinsiyetinin de¤ißmeyece¤inden emindir. Ancak yaßl› ve yaßl›l›¤a karß› olumsuz tutumlar› olan bir kißi yaßam döngüsünün
ilerlemesiyle birlikte yaßlanaca¤›n› ve erken yaßta ölmedikçe
bütün yaß gruplar›ndan geçece¤ini bilir (3).
Yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n olumsuz etkileri, ißyerindeki ayr›mc›l›k, sa¤l›k bak›m› sistemindeki yanl›l›k, ve sosyal önyarg›larda,
taraf tutmada kendini gösterir. Yaßl›n›n yanl›ß karakterizasyonu sonucu, “yaßl› hastad›r, cinsiyetsizdir, çirkindir, güçsüzdür,
ve zihinsel olarak yetersizdir” türünden yarg›lar bu olumsuz
etkiler kapsam›nda de¤erlendirilmesine yol açar. ‹ßyerlerinde
ayr›mc›l›k vard›r: yaßl› birey genç çal›ßanlara k›yasla esnek ve
yeterli de¤ildir. ‹ßveren ya yaßl› hiç çal›ßt›rmaz, ya da yaßl› ceneyimli ve daha iyi ücret ödenen bireyi genç ve düßük ücret
ödenen bireyle de¤ißtirir. Sa¤l›k hizmeti sunanlar yaßl›lar›n
kronik sorunlar› ile u¤raßmak yerine, genç hastalar›n akut sa¤l›k sorunlar›na odaklaßmay› tercih edebilirler. Sonuç olarak,
yaßl›l›¤a ilißkin bu kapsamdaki sosyal stigma ço¤unlukla yaßl›
ayr›mc›l›¤›n›n da temelini olußturur. Gelißmiß toplumlarda
gençlere yönelik sayi kesiminde, örne¤in bilgisayar teknolojisi, e¤lence vb., yaßl› ayr›mc›l›¤› neredeyse bir ba¤nazl›k haline
gelmiß, otuz yaß›n› aßanlar dahi yaßl› grubuna dahil edilme¤e
baßlanm›ßt›r.
Bu tür ayr›mc›l›k nedeniyle toplumlar›n bir ço¤u genel olarak yaßl› ve yaßl›l›¤a karß› olumsuz ön yarg›lar, sterotiplemeler
taß›maktad›r. Bu olumsuz sterotipik yaklaß›ma yaßl› ayr›mc›l›¤›
denmektedir. Yaßl› ayr›mc›l›¤› bir kißiye sadece yaß› nedeniyle
gösterilen farkl› tav›r, ön yarg›, hareket, eylem ve kurumsal
düzenlemeler olarak da tan›mlanabilir. Yaßl› ayr›mc›l›¤›, genellikle yaß› kronolojik olarak kavramsallaßt›rmaya dayanmaktad›r. Bu nedenle yaßl› ayr›mc›l›¤›; yaßland›kça olußan yetersizliklerin, s›n›rl›l›klar›n ve olumsuz de¤ißiklerin yorumlanmas›
olarak da tan›mlanmaktad›r (3, 17).
b. Yaßl› Ayr›mc›l›¤›n›n Teorik Temelleri: Yaßl›l›k tüm yaßam faaliyetlerinde, üretkenlikte, yeterlilikte, bireysellik ve ba¤›ms›zl›kta azalma süreci olarak görülmektedir. Yaßl›ya ve yaßl›l›¤a kal›plaßm›ß düßüncelerle, ön yarg›larla bak›lmaktad›r.
Yaßl›n›n nas›l davranaca¤›, ne giyece¤i, duygular›n›n ne olaca¤› art›k bireye de¤il bireyin yaß›na ba¤l› olarak de¤ißmißtir (3,
17). Yaßl› ayr›mc›l›¤› da, ay›r›mc› eylemlere dönüßebilen
inançlar› (yaßl› insanlar çirkin, ters- aksi, hastad›r vb.) ve tutumlar› (gençli¤in ve genç olman›n yaßl›l›¤a tercih edilmesi
vb.) kapsamaktad›r. Yaßl›l›¤›n sözlük tan›m› “yaßl› olma; artm›ß
yaß›n etkilerini ve özelliklerini gösterme”dir. Yaßl› olma/ihtiyarlaman›n eß anlaml› sözcükleri de genellikle negatif kapsaml›d›r. Bunlar genellikle bunama, güçsüzleßme, hastal›kl› olma,
eskime, kötüleßme, y›pranm›ß olma, fonksiyon görememe gibi
olumsuz ßeylerdir. Böylece yaßl›l›k kötü, mümkünse kaç›n›lmas› gereken bir durumu ifade etmektedir (3). Palmore (19)
yaßl› ve yaßl›l›¤a karß› gösterilen ön yarg›lar›, olumsuz sterotipleri aßa¤›daki gibi gruplam›ßt›r:
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i. Yaßl›lar›n ço¤u hastad›r veya sakatt›r.
Gerçeek; 65 yaß ve üzeri yaßl›lar›n yaklaß›k %78’i normal aktivitelerini devam ettirecek kadar sa¤l›kl›d›r. Yaßl›lar›n
%43’ünün aktivitelerini s›n›rlayan kronik hastal›klar› vard›r. Gençlerde ise bu oran %10’dur. Ancak yaßl›lar›n akut
hastal›klar›, evde kaza geçirmeleri veya trafikte yaralanma
olas›l›klar› daha azd›r.
ii. Yaßl›lar›n seksüeel arzular› azd›r.
Gerçeek; Master ve Johnson çal›ßmalar›nda bunun gerçek olmad›¤›n›, 65 yaß ve üzerindeki bireylerin seksle ilgilerinin devam etti¤i ve 60 yaß›ndan sonraki seksin daha doyurucu oldu¤unu belirtmektedirler.
iii. Yaßl›lar tuhaft›r,, güzeellik gençlik demeektir,, kad›nlar yaßla-n›ncca çirkinleeßmeekteen korkarlar.
Gerçeek; Bu Amerikan kültürüne ait bir görüßtür. Japonya’da
gümüß renkli saçlar›n ve yüzdeki k›r›ß›kl›klar›n, bilgelik belirtisi olarak hayranl›k uyand›rd›¤›, olgunluk ve ülkeye hizmetin izleri olarak alg›lanmaktad›r.
iv. Yaßl›l›kta ak›l,, mental yeteeneekleer,, ö¤reenmee ve hat›rlama
azal›r.
Gerçeek; Yaßl›lar›n ço¤unun ö¤renme ve hat›rlama yetenekleri
kendi normal ölçülerinde devam eder. Gençlerle aras›ndaki farkl›l›¤›n kayna¤›; hastal›k, motivasyon, ö¤renme stili,
pratik yapamamak gibi de¤ißik nedenlerden kaynaklanmaktad›r. Yaßl›lar›n bir ço¤unda haf›za kay›plar› oldu¤u
düßünülmektedir. Ancak yaßl›lar›n en fazla %20’sinde uzun
geçmiße yönelik haf›za kayb› vard›r.
v. Ak›l hastal›klar› yaßl›lar›n ço¤unda kaç›n›lmazd›r ve tedavi
edileemeez.
Gerçeek ; Yaßl›lar›n %10’undan az›nda mental hastal›klar bulunmaktad›r ve yaßl›lardaki ak›l hastal›klar› oran›n›n gençlerden daha az oldu¤unu gösteren bir çok çal›ßma bulunmaktad›r.
vi. ‹ßee yaramazlar. Yaßl›lar fizikseel veya mental hastal›klar› ne deeniyylee sakatt›rlar ve çal›ßmayy› b›rak›rlar,, az bir k›sm› çal›ß-sa da verimsizdir.
Gerçeek; Yaßl›lar›n büyük bir oran› gençler kadar etkin çal›ßmaktad›r. ‹ß de¤ißtirme, iß kazas› yapma, iße gelmeme
oranlar› da gençlerden daha azd›r.
vii. Yaßl›lar yaln›z yaßarlar ve sosyyal olarak izo
olee edilmißleerdir.
Gerçeek; Yaßl›lar›n sadece %4’ü izoledir ve ömür boyu terkedilmißlerdir. %96’s› ise aileleri ile yaßamaktad›r veya onlar›n
kolayca ziyaret edebilece¤i mesafede oturmaktad›rlar. Ayr›ca yaßl›lar arkadaß ve komßular›n sosyal faaliyetleri yerine
akraba ve çocuklar›yla birlikte olmay› tercih etmektedirler.
viii.Fakirlik: yaßl›lar›n geneeldee ya fakir oldu¤u,, ya da zengin ol-du¤u san›l›r. Anccak yaßl›lar› fakir sananlar›n oran› çok yük-seektir.
Gerçeek; ABD’de yaßl›lar›n %11’i yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda,
%27’si ise yoksulluk s›n›r›nda fakirlerdir. Ayr›ca boßanm›ß

AGING AND AGEISM
yaln›z yaßayan 72 yaß ve üzerindeki yaßl› Amerikal› kad›nlar›n %64’ünün yoksulluk s›n›r›n›n çok üzerinde gelirleri
oldu¤u saptanm›ßt›r.

ix
x. Deepreesyyon: Hasta,, yeteersiz,, ihtiyyar,, ißee yaramaz,, yaln›z ya-ßayyan ve fakir bir yaßl› ço¤u kißiyye göree depreesyyondad›r.
Öyyleeysee yaßl›lar depreesyyondad›r.
Gerçeek; Yaßl›larda majör depresyon gençlerden daha azd›r.
Ancak yaßl›lar›n %30-60’›n›n günlük ißlerini etkileyecek ölçüde bir depresyon geçirdikleri san›lmaktad›r. Yaßl›larda
intihar oran›n›n di¤er yaß gruplar›ndan daha yüksek olußu
depresyonun bu grupta önemi artmaktad›r. 85 yaß ve üzeri erkeklerde intihar oran› en yüksektir.
x. Po
olitik güç: Yaßl›lar›n kendileeri yarar›na olaccak ßeekildee politik güçleeri fazlad›r.
Gerçeek; Yaßl›lar›n oy veren kesim içindeki oran› %15’ler seviyesindedir. Ancak yaßl›lar grup halinde bir partiye yönelmezler ve politik güçleri san›landan azd›r.
c. Yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n›n teorik temelleri: Yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n›n teorik temellerini olußturan dört etken bulunmaktad›r
(17). Bunlar:
1. Yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n ortaya ç›kmas›na neden olan ilk etken ölümden duyulan korkudur. Çünkü ölüm kißinin
yaßam döngüsünün d›ß›nda tutulmakta ve yaßam›n do¤al bir parças› oldu¤u unutulmaktad›r. Hatta ölüm ve
yaßl›l›k eß anlaml› olarak kavramlaßt›r›lm›ßt›r. Yaßl› ayr›mc›l›¤› gençlerin ve orta yaßtakilerin güçsüzlük, iße
yaramazl›k, hastal›k ve ölümle ilgili korkular›n›n bir d›ßa vurumudur.
2. ‹kinci etken özellikle medyada gençli¤e, bedensel güzelli¤e ve cinselli¤e verilen önemdir. Politika alanlar›ndan reklam filmlerine, e¤itimden yönetime her alanda
gençlik, dinamiklik, üreticilik ve bireysellik gibi de¤erler, genç imajlar teßvik edilmektedir (3). Bu ßekilde fiziksel görünüßleri ve gençlikleri kimliklerinin bir parças› olan toplumlar için yaßlanmak kendine duyulan
güveni azaltmakta ve yaßl›l›¤a karß› olumsuz tutumlar
gelißtirmelerine neden olmaktad›r.
3. Üçüncü etken ise ekonomik verimlili¤e ve üreticili¤e
verilen önemdir. Yaßam döngüsünün hem baß› hem de
sonu (çocuklar ve yaßl›lar) verimlili¤in olmad›¤›, üretime katk› sa¤lanmad›¤› y›llard›r. Orta yaßtaki insanlar›n
çocuklar›n ve yaßl›lar›n ihtiyaçlar›n› ve bak›m gereksinimlerini karß›lad›klar› Kabul edilmektedir. Çocuklar
yaßl›lardan farkl›lard›r, onlar gelece¤e yönelik bir yat›r›m olarak düßünülmektedir. Ancak yaßl›lar ise tam tersi olarak ekonomik verimliliklerini geride b›rakt›klar›
için bir yük olarak görülmektedirler.
4. Yaßl› ayr›mc›l›¤›n› ortaya ç›karan dördüncü etken de
yaßl›larla ilgili yap›lan araßt›rmalar›n bir ço¤unun huzurevlerinde, bak›mevlerinde ya da hastanelerdeki yaßl›lar üzerinde yap›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Çünkü
kurumlarda yap›lan bu araßt›rmalar sonucunda toplumun, yaßl›lar› sürekli bak›ma muhtaç olarak alg›lamas›na neden olmußtur. Oysa yaßl› nüfusun sadece %5’i bak›ma muhtaçt›r ve kurumlarda yaßamaktad›r.

Sonuçta, bu etkenlerden dolay› yaßl›lara yönelik ayr›mc›l›k
olußmakta, gençler kendilerini yaßl› nüfustan soyutlayarak ölümü kendilerinden çok uzak olarak görmektedirler.
d. Yaßl› Ayr›mc›l›¤›na Kültürleraras› Bak›ß: Yaßl› ve yaßl›l›¤a karß› inançlar ve tutumlar kültürden kültüre de¤ißmektedir.
Türk kültüründe, yaßl›ya sayg› ve itaat geleneksel ve de¤ißmez
bir beklentidir. Ancak yaßamda de¤ißmeyen tek ßey de¤ißimin
kaç›n›lmaz oldu¤u gerçe¤idir. Yaßl›n›n da toplum içindeki konumu, sayg›nl›¤› sürekli olarak de¤ißmektedir. Ortado¤u ülkelerinde toplum erkek yaßl›lar› bilge ve prestij sahibi olarak kabul ederler. Çünkü onlar bütün bir hayat› yaßam›ß ve anlam›ß
olan kißilerdir. Ayn› ßekilde bir çok kültürde menopozla birlikte kad›nlar›n konumu da iyleßmektedir. Japonya’da yap›lan
araßt›rmalarda yaß›n ilerlemesiyle birlikte kad›nlar›n konumunun de¤ißti¤i, ev içindeki rolünün iyleßti¤i belirlenmißtir. Ayr›ca menopozla birlikte yaßl› kad›nlar›n evde yapmas› gereken
ißleri azalmakta ve gençler taraf›ndan hizmet edilerek ihtiyaçlar› karß›lanmaktad›r. Böyle toplumlarda yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n
kavram› yoktur. Çünkü bu kültürlerde yaßl› ve yaßl›l›k, ölüm
yaßam döngüsünün do¤al bir parças› olarak benimsenmektedir (3, 17).
e. Yaßl› Ayr›mc›l›¤›na ‹lißkin Baz› Araßt›rma Bulgular›: Günümüzde yaßl› ve yaßl› ayr›mc›l›¤›na ilißkin bir çok çal›ßma yap›lm›ßt›r. Bu araßt›rmalar›n sonuçlar›ndan baz›lar›nda yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n var oldu¤u ve uyguland›¤›, baz›lar›nda ise böyle
bir ayr›mc›l›¤›n bulunmad›¤› belirlenmißtir. Bu sonuçlardaki
z›tl›¤›n araßt›rmalardaki yöntem farkl›lar›ndan kaynakland›¤›
düßünülmektedir. Örne¤in; ço¤u çal›ßmada yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n var olup olmad›¤›n› belirlemek için çocuklar ve gençlerin
düßünceleri araßt›r›lm›ßt›r. Bu konuya ilißkin yaßl› bireylerin
örneklemini olußturdu¤u çal›ßma say›s› ise çok azd›r. Yaßl› ve
yaßl› ayr›mc›l›¤›na ilißkin çal›ßmalarda genelde örneklem grubunu gençler ve çocuklar olußturmaktad›r. Örne¤in, ortaokul
ö¤rencilerinin yaßl› ve yaßl› ayr›mc›l›¤›na ilißkin görüßleri soruldu¤unda, üst sosyo-ekonomik düzeydeki gençlerin alt sosyo-ekonomik düzeydeki gençlere göre daha olumlu sterotiplere sahip olduklar› belirlenmißtir (17, 18).
Yaßl›l›k ve yaßl› ayr›mc›l›¤›na ilißkin araßt›rmalardaki bir di¤er sorun da, bu çal›ßmalar›n ço¤unun yaßl›lara ilißkin olumsuz
sterotipleri içeren görüßlerin belirlenmesine yönelik çal›ßmalar olmalar›d›r. Bu tür ayr›mc›l›¤a ilißkin çal›ßmalar›n bir ço¤unda, olumlu sterotiplerin belirlenmesine ve olumsuz sterotiplerin de nereden kaynakland›¤›na ilißkin çal›ßmalar›n yap›lmam›ß olmas› da dikkati çeken baßka bir olumsuzluktur (17).
Yaßl› ayr›mc›l›¤›na ilißkin çeßitli araßt›rmalar›n ço¤unun
konusunu yaßl›lar›n medyada nas›l ve ne ßekilde yer ald›¤›
olußturmaktad›r. Yap›lan bu çal›ßmalar›n sonuçlar›na göre yaßl› bireylerin nufüs içerisindeki oranlar›na göre daha az a¤›rl›kta televizyonda görüldükleri belirlenmißtir. ABD’de yap›lan bir
çal›ßmada televizyondaki gündüz dizilerinde rol alan yaßl›lar›n
bu dizilerdeki rolleri olumlu ve olumsuz sterotipler yönünden
incelenmißtir. Sonuçta ise dizilerde genelde erkek yaßl›lar›n iyi
bir dinleyici ve yol gösterici, yaßl› kad›nlar›n da genelde gençlere bakan, onlar› bir araya getirip yedirip içiren karakterler
olarak canland›r›ld›klar› belirlenmißtir. Oysa çizgi filmlerde
ise yaßl›lar›n genelde kötü bir karakter ya da bir kahraman›n
yard›m›na ihtiyaç duyan karakterler olarak canland›r›ld›klar›
saptanm›ßt›r (20).
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YAÞLILIK VE YAÞLI AYRIMCILIÚI
Yaßl› ayr›mc›l›¤›na ilißkin çal›ßmalarda genelde kad›n ve erkeklerin düßünceleri aras›ndaki farkl›l›klar gözetilmemißtir.
Oysa yaßl›l›kla ilgili ço¤u araßt›rmada yaßl› kad›nlar erkeklere
göre daha sa¤l›ks›z, verimsiz, hasta olarak nitelendirilmißlerdir. Fakat kad›n ve erkeklerin yaßl› ayr›mc›l›¤›na ilißkin görüßleri aras›ndaki farkl›l›klar›n belirlenmesine yönelik yap›lm›ß bir
çal›ßmada hem genç hem de yaßl› bireyler örneklem kapsam›na al›nm›ßt›r. Bu çal›ßmada 25 yaß üzerinde erkek ve k›z üniversite ö¤rencileri ile 70 yaß üzerindeki erkek ve kad›nlara yaßl›l›k hakk›ndaki düßünceleri sorulmußtur. Sonuçta yaßl› ve
genç erkeklerin gençli¤i daha olumlu yaßl›l›k dönemlerini ise
daha olumsuz de¤erlendirdikleri belirlenmißtir. Ancak genç ve
yaßl› kad›nlar aras›nda oldukça büyük görüß farkl›l›klar› bulunmußtur. Yaßl›l›k dönemini genç kad›nlar olumsuz, yaßl› kad›nlar ise olumlu olarak de¤erlendirmißlerdir (17).

SONUÇ
Yaßl›l›k ve yaßlanma süreci ne bir sorun, ne de bir kriz dönemidir. Yaßl›l›k, sa¤l›kl› her bireyin mutlaka yaßayaca¤› bir süreçtir. Yaßam döngüsünün bir parças› olan yaßl›l›k dönemini
bireyin kendisi ve çevresi ile bar›ß›k, doyumlu bir ßekilde yaßayabilmesi için, yaßl›l›¤a ilißkin bu olumsuz ön yarg›lar›n de¤ißtirilmesi ve yaßl› ayr›mc›l›¤›n›n ortadan kald›r›lmas› gereklidir.
Bunun için de ilk olarak yaßl› ve yaßl›l›¤a ilißkin kendi tutum ve
de¤erleri aç›¤a ç›karan araßt›rmalar yap›lmal›d›r.
Yaßl›l›k dönemini bir “kriz” de¤il, bir “f›rsat” dönemi; bir
sorun de¤il, bir “çözüm” dönemi olarak görebilmek ve bunu
topluma benimsetebilmek için medyada, popüler kültür ve
e¤itim kurumlar›nda yaßl›l›¤a ilißkin olumlu sterotiplerin yans›t›lmas›na yönelik çal›ßmalar yap›lmas› gerekmektedir (3, 16).
Bunlar›n yan› s›ra okul müfredatlar›n›n içerisinde yaßl›l›k, yaßlanma süreci ve yaßl› ayr›mc›l›¤›na ilißkin gerçekçi bilgi ve veriyi sunmak etkili bir e¤itim türü olabiliecektir.
Bireylerin yaßamdan ve eylemlerinden emekli olmamalar›
için toplumun genç kesimleri yaßl›lara f›rsat vermeli ve onlar›n
deneyimlerinden yararlan›lmal›d›r. Yaßl›lar “nüfusun giderek
genißleyen ve kaynaklar› tüketen bir bölümü olarak de¤il, sosyal- ekonomik- kültürel katk›larda bulunan bir grup” olarak ele
al›nd›klar› zaman toplum taraf›ndan yaßl›l›¤a ilißkin olumlu tutumlar gelißtirilecektir.
Daha sa¤l›kl› ve daha aktif yaßl› bireylerin olußturulmas›
için yaßl›lara yönelik politikalar da yeniden düzenlenmelidir.
Teknolojik de¤ißikliklere uyabilen, istekli olan ve çal›ßabilen
yaßl›lar ißlerinde çal›ßmaya devam edebilmelidir. Sosyal güvenlik sistemleri k›sa vadeli çözümler getirmek yerine, nüfustaki
demografik de¤ißiklikleri iddiye alan önlemler almal›d›r. Sa¤l›k, e¤itim, istihdam politikalar› da bu de¤ißime mutlaka uyum
sa¤lamal›d›r. Bu tür düzenlemeler yap›lmad›¤› takdirde, sorun
yaln›zca yaßl›lar için var olmayacak, halen oldu¤u gibi gençleri de kapsayacakt›r.
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