Turkish Journal of Geriatrics
2006; 9 (4): 234-239

DERLEME

YAﬁLI KADINLARIN EKONOM‹K VE
PS‹KO-SOSYAL SORUNLARI
ÖZ
rtalama yaﬂam süresinin kad›nlarda daha uzun olmas› ve geleneksel cinsiyet rolleri gere¤i

Hülya ÖZTOP

Okad›nlar›n ekonomik ve sosyal yaﬂamdan uzak kalmalar› nedeniyle günümüzde yaﬂl›
kad›nlar ekonomik ve psiko-sosyal sorunlarla daha fazla karﬂ› karﬂ›ya kalabilmektedirler.
Gelecekte toplam nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluﬂturacak olan yaﬂl› nüfus ve yaﬂl›
nüfus içinde kad›nlar›n yaﬂam kalitesinin yükseltilmesi ve aktif bir yaﬂam sürmelerinin sa¤lanmas› için gerekli olan sosyal destek programlar›n›n h›zla oluﬂturulmas›, hem toplum hem de
aile aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
Anahtar sözcükler: Yaﬂl› kad›nlar, Ekonomik ve psiko-sosyal sorunlar.

REVIEW ARTICLE

THE ECONOMICAL AND PSYCHO-SOCIAL
PROBLEMS OF ELDERLY WOMEN
ABSTRACT
oday, as a result of being separate from economical and social activities due to the tradi-

Ttional sex role as well as the long life period of women, elderly women have come across

with economical, psycho-social problems more than before. In the future, elderly people
especially elderly women will form the significant part of our population. For the sake of
increase of their life quality and to sustain the existence of their active life, to constitute necessary social support are crucial both for the society and the family.
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G‹R‹ﬁ
rtalama yaﬂam süresinin uzamas› ve do¤urganl›k h›z›n›n

Odüﬂmesi nedeniyle giderek yaﬂlanan toplumlar, daha büyük oranda yaﬂl› nüfusla yüz yüze kalman›n yan›nda, iki cinsiyet aras›ndaki nüfus oran›nda da bir dengesizlikle karﬂ› karﬂ›yad›r. Kad›nlar›n ortalama yaﬂam süresinin, erkeklerden daha
uzun olmas›na ba¤l› olarak artan yaﬂl› nüfusun ço¤unlu¤unu
kad›nlar oluﬂturmaktad›r (1). Devlet ‹statistik Enstitüsü 2000
y›l› verilerine göre, yaﬂl› nüfus içinde kad›nlar›n pay› %54.7
iken, erkeklerin pay› ise %45.3’dür. 65 yaﬂ›n üzerindeki kad›nlar›n %47.1’i evli, %50.4’ü eﬂini kaybetmiﬂ, %1.3’ü boﬂanm›ﬂ ve %1.2’si de hiç evlenmemiﬂtir. Bu veriler, özellikle
eﬂini kaybetmiﬂ, boﬂanm›ﬂ ya da hiç evlenmemiﬂ yaﬂl› kad›nlar›n oran›n›n oldukça yüksek oldu¤unu ortaya koymaktad›r
(2). Bu durum, toplumda yaln›z yaﬂayan kad›nlar›n toplam
içindeki paylar›n›n da giderek artmakta oldu¤unu göstermektedir.
Günümüzde tüm dünyada meydana gelen teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel de¤iﬂimler aile yaﬂam kal›plar›n› de¤iﬂtirmekte ve yaln›z yaﬂama konusundaki sosyal kabullenmeyle birlikte yaﬂl›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u yaln›z yaﬂamay›
tercih etmektedirler (3). Ülkemizde de destekleyici aile iliﬂkileri varl›¤›n› korumakla birlikte; özellikle kentte yaﬂayan yaﬂl›lar›n ço¤unlu¤u kendi evlerinde çocuklar›ndan ayr› yaﬂamaktad›rlar (4).
Yaﬂl›lar›n yaﬂamlar›n› ba¤›ms›z ve kendi kendilerine yetebilecek ﬂekilde sürdürmeleri, yaﬂam kalitesinin yükseltilmesini
sa¤lad›¤› gibi yaﬂamdan duyacaklar› tatmini de olumlu yönde
etkilemektedir. Ancak yaﬂl›lar›n ister tercihe ba¤l› isterse zorunlu nedenlerle ba¤›ms›z bir yaﬂam sürdürme konusunda
karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›n ortaya konulmas›, bu sorunlara iliﬂkin
çözüm yollar›n›n belirlenmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir (5).
Yaﬂl› bireyin de¤iﬂen yaﬂam koﬂullar›na uyum sa¤lama yetene¤i ile organizman›n iç ve d›ﬂ etkenler aras›nda denge sa¤lama potansiyelinin azalmas› sonucunda, sosyal çözülme sürecine girmesi yaﬂl›l›k döneminin en önemli sorunudur. Bireyin
sosyal çözülme sürecine girmesinde; fiziksel yaﬂlanman›n yan› s›ra, eﬂlerden birinin ölümü, emekli olma, çocuklar›n evden
ayr›lmas›, farkl›laﬂan sosyal iliﬂkiler ve statü kayb›, yetersizlik
duygusu ve ölüm korkusu gibi psiko-sosyal etkenler de rol oynamaktad›r. Bununla birlikte yaﬂl›l›k döneminde sosyal çözülme sürecinin artmas›na ya da azalmas›na etki eden en önemli faktör bireyin sosyo-ekonomik düzeyidir (6).
Ekonomik Sorunlar
Nüfus gruplar› içinde yoksul ve yoksullu¤a yak›n olanlar aras›nda yaﬂl›lar oldukça önemli bir yer almaktad›r. Yoksul yaﬂl›lar›n, gelirlerinin büyük bir bölümünü temel g›da, temel ihtiyaçlar ve sa¤l›k harcamalar›n› karﬂ›lamak amac›yla kullanmak
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zorunda kalmalar›, onlar›n sürekli olarak yetersiz beslenme,
yetersiz bar›nma ve sa¤l›k ihtiyaçlar›n›n ihmal edilmesi riski ile
karﬂ› karﬂ›ya kalmalar›na neden olmaktad›r. Özellikle yaﬂl› kad›nlar erkeklere göre daha fazla yoksulluk içinde yaﬂamaktad›rlar (7). Konuya iliﬂkin yap›lan araﬂt›rmalarda da yaﬂl› kad›nlar›n erkeklere göre ekonomik s›k›nt›lara daha fazla maruz
kald›klar› bulunmuﬂtur. Altm›ﬂ beﬂ yaﬂ›n üstünde olma, yaln›z
yaﬂama, k›rsal alanda yaﬂama, boﬂanm›ﬂ, dul ya da hiç evlenmemiﬂ olma gibi etkenler kad›nlar›n yoksulluk s›kl›¤›nda art›ﬂa neden olabilmektedir (8,9). Dünyadaki toplam üretimin
2/3’ünü oluﬂturan kad›nlar, dünya gelirinin sadece %5’ini almaktad›rlar. Sadece geri kalm›ﬂ ülkelerde de¤il, Avrupa Birli¤ine üye ülkelerde de en yoksul kesimi kad›nlar oluﬂturmaktad›r (10).
Son y›llarda bütün dünyada, yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›n› hedefleyen politika ve uygulamalar üzerinde odaklan›lm›ﬂ olunmas›na karﬂ›n; yaﬂl›lar birçok ülkede bu politika ve
programlar›n d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂlard›r. Ekonomik gücün paylaﬂ›lmas›nda cinsiyet eﬂitsizli¤i ve tutars›zl›klar›, kad›n ve erkeklerde gelir getiren iﬂlerin eﬂit olmayan da¤›l›m›, kad›n giriﬂimciler için teknolojik ve finansal destek yoksunlu¤u, gayrimenkul ve krediler baﬂta olmak üzere sermayelerin eﬂit olmayan
ﬂekilde kullan›m› ve kontrolü, iﬂ yaﬂam›na baﬂlama zorluklar›n›n yan› s›ra baz› olumsuz geleneksel ve al›ﬂ›lm›ﬂ uygulamalar,
kad›nlar›n ekonomik gücünü s›n›rland›rm›ﬂ ve sonuçta yoksullu¤un feminizasyonu (yoksullu¤un kad›nlaﬂmas›) ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹ﬂ yaﬂam›na ara vermeden çal›ﬂmaya dayanan sosyal
güvenlik sistemlerindeki eﬂitsizlik de, kad›nlar›n yoksullaﬂmas›na katk›da bulunmaktad›r. Birçok toplumda boﬂanma, ayr›lma, evli olma ya da dul kalma gibi nedenlerle aile reisinin kad›n oldu¤u evlerde yaﬂayanlar yoksulluk riski ile daha fazla
karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar (11). Yoksullu¤un bir kad›n sorunu olmas›n›n alt›nda yatan temel etmen “toplumsal cinsiyet
ayr›mc›l›¤›”n›n adeta sosyal kabul görerek dikkat bile çekmeden yap›la gelmesi ile ilgilidir ve bu cinsiyet eﬂitsizli¤i kad›nlar›n hayat›n›n her evresine yans›maktad›r (12,13).
Bugün dünyada 65 yaﬂ›n üzerindeki pek çok kad›n›n geliri yoksulluk s›n›r›n›n alt›ndad›r (6). Kad›nlar›n küresel zenginlikten erkeklere göre çok daha az pay ald›¤› konusu üzerinde,
son 25 y›ld›r konuﬂulmakla beraber, yoksullu¤un kad›nlar için
gerçekten önemli bir sorun oldu¤u uluslararas› bir platformda
ilk defa 1995 y›l›nda Pekin’de toplanan 4. Dünya Kad›n Konferans›yla kabul edilmiﬂtir. Bu konferansta hükümetler, kad›nlar›n yoksullu¤unun erkeklerinki ile k›yaslanamayacak kadar
h›zl› artt›¤›n› ifade etmiﬂler ve yoksullukla mücadelenin en
önemli unsurunun kad›n›n güçlendirilmesi oldu¤unu vurgulam›ﬂlard›r (10).
Ülkemizde yaﬂl› kad›nlar›n ekonomik sorunlar›n›n temeli;
geliﬂme ve kalk›nma süreçlerine çok yetersiz düzeyde kat›lmalar› ve bu süreçlerden yararlanamamalar›na dayanmaktad›r.
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Kad›nlar ço¤unlukla gelirden, iﬂ olanaklar›ndan tamamen
yoksun olarak yaﬂamakta ya da sosyal güvencesi olmaks›z›n,
düﬂük statülü ve düﬂük ücretli, genellikle de kay›t d›ﬂ› sektörlerde ya da tar›mda ücretsiz aile iﬂçisi olarak istihdam edilmektedirler (14). Ülkemizde kad›nlar›n iﬂgücüne kat›l›m oran› oldukça düﬂüktür ve y›llara göre sürekli bir azalma görülmektedir (1990 y›l›nda %34.1 iken 2002 y›l›nda %26.9’a düﬂmüﬂtür). Türkiye genelinde istihdam edilen kad›nlar›n %47.2’si
ücretsiz aile iﬂçisi olarak çal›ﬂmaktad›r (15). Köyden kente göçü yo¤un olarak yaﬂayan ülkemizde, köyde iﬂ gücü içinde görülen kad›n, kente gelindi¤inde yeterli e¤itime, mesleki bilgi
ve beceriye sahip olmamas› nedeniyle kentteki iﬂ gücü piyasas›na girememekte, iﬂ gücü d›ﬂ›nda kalarak genellikle ev kad›n› olmaktad›r. Gelir azl›¤› nedeniyle çal›ﬂmak zorunda olan
kad›nlar ise sosyal güvencesi olmayan düﬂük gelirli iﬂler de çal›ﬂmak zorunda kalmaktad›rlar. E¤itimsiz ve donan›ms›z kad›nlar›n yan› s›ra e¤itimli ve genç kad›n nüfusunda iﬂsizlik
oranlar›n›n yüksek olmas›, kad›n istihdam›nda yaﬂanan sorunlar aç›s›ndan önemli bir göstergedir. Ayr›ca gençlik dönemlerinde çocuk yetiﬂtirme kad›nlar›n çal›ﬂma zamanlar›n›n büyük
bölümünü kapsamakta, buna ek olarak gelecek güvencesi olmayan ve düﬂük ücretli iﬂlerde çal›ﬂma gibi etkenler kad›nlar›n
para kazanmak için erkeklerden daha az zaman harcamalar›na, bu da kad›nlar›n yaﬂl›l›kta elde ettikleri gelirin daha düﬂük
olmas›na neden olmaktad›r (6,10,15).
Di¤er taraftan gençlik dönemlerinde ev d›ﬂ›nda gelir getiren bir iﬂte çal›ﬂmam›ﬂ olan kad›nlar bugün ço¤unlukla eﬂlerinin emeklilik gelirine ba¤›ml› kalmaktad›rlar. Eﬂlerinin ölümü
durumunda bu gelir ödenmeye devam etse de miktar› düﬂürülmektedir. Yaﬂl› kad›nlar aras›nda ekonomik zorluklarla karﬂ›laﬂma olas›l›¤› en yüksek olanlar, çal›ﬂmayan boﬂanm›ﬂ kad›nlard›r. Çünkü gençlik dönemlerinde çal›ﬂmayan bu kad›nlar,
boﬂand›klar› eﬂlerinin emeklilik gelirinden de faydalanamamakta ve yaﬂl›l›klar›nda daha zor durumda kalabilmektedirler
(16).
Tüm bu nedenlerle yaﬂl› kad›nlar›n ekonomik s›k›nt›lara
daha çok maruz kalmas›, ortaya ç›kan etkilere karﬂ› mücadele etme konusunda yaﬂl› kad›nlar›n erkeklere göre daha zay›f
durumda olmalar›na neden olmaktad›r. Çünkü yaﬂl› kad›nlar›n
maruz kald›klar› ekonomik s›k›nt›lar, yaﬂam kalitesinin en
önemli ö¤eleri olan; sa¤l›kl› olma, yeterli ve dengeli beslenme, giyim, konut, ulaﬂ›m, boﬂ zaman aktiviteleri, baﬂar›l› toplumsal etkileﬂimler gibi yaﬂama iliﬂkin birçok gereksinimlerin
karﬂ›lanma düzeyini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
K›sacas› yaﬂl› kad›nlar›n yaﬂad›¤› ekonomik yetersizlikler, psikolojik ve sosyal sorunlar›n da temelini oluﬂturmaktad›r
(8,17).
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Psiko-Sosyal Sorunlar
‹lerleyen yaﬂla birlikte ortaya ç›kan psiko-sosyal de¤iﬂikliklere,
yaﬂl›lar›n gösterebilecekleri tepkiler aç›s›ndan yaﬂl›l›ktaki
uyum süreçleri ile iliﬂkili farkl› kuramlar ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹liﬂki
kesme kuram›na göre yaﬂl›l›kta iliﬂki kesme, üstlenilen rollerin
ve kurulan iliﬂkilerin azalt›lmas›yla gerçekleﬂen bir süreçtir. Bu
süreçte kiﬂi etkin durumdan edilgen duruma geçer. Edilgen oldu¤u için yeni roller üstlenemez ve yaln›zl›¤a mahkûm olur.
Yaﬂl› kiﬂilerin toplum d›ﬂ›na itilmesini savunan bu görüﬂ, yanl›ﬂ sosyal politikalara da yol açaca¤› düﬂünülerek çok eleﬂtiri
alm›ﬂt›r. ‹liﬂki kesme kuram›na tepki olarak etkinlik kuram› geliﬂtirilmiﬂtir. Bu kurama göre bireyin çeﬂitli faaliyetleri ve yeni
rolleri üstlenmesi yaﬂam doyumu üzerinde etkili bir rol oynamaktad›r. Faaliyetlerini belirli bir düzeyde tutan ve sosyal dünyalar›n›n k›s›tlanmas›na izin vermeyenler psikolojik olarak daha sa¤l›kl› olmaktad›r. Süreklilik kuram›na göre de birey tüm
geliﬂim dönemlerinde sorunlarla nas›l baﬂ ettiyse, yaﬂl›l›kta da
benzer stratejiler kullanabilir. Fiziksel de¤iﬂimlere ra¤men as›l
önemli olan yaﬂam doyumu, iyimser olma, düﬂük depresyon
düzeyi ve alg›lanan kontrolün yüksek olmas›d›r. Bu özellikler
baﬂar›l› yaﬂlanman›n göstergelerindendir. Yaﬂamla iliﬂkisini
kaybetmeyen kiﬂiler “baﬂar›l›” yaﬂl›lar olarak tan›mlanmaktad›r. Yaﬂamdan duyulan tatmin, kiﬂisel hedeflere ulaﬂma, bireyin yaﬂa ba¤l› olanaklar› olabildi¤ince etkin biçimde kullanmas› ve ayn› zamanda yaﬂa ba¤l› s›n›rl›l›klar› kabul edebilmesinin
de baﬂar›l› yaﬂlanma ile ba¤›nt›l› oldu¤u ileri sürülmektedir
(18).
Yaﬂl›l›k döneminde toplumsal rol, sorumluluk ve iliﬂkilerle
ilgili pek çok de¤iﬂimin bir arada yaﬂanmas›, çocuklar›n ba¤›ms›zl›klar›n› kazan›p evden ayr›lmas›, yak›nlar›n kayb›n›n
yaﬂanmas›, baz› bireylerin kimliklerini, kendilerine güvenlerini
kaybetmeleri gibi olumsuzluklarla baﬂa ç›kmaya çal›ﬂma,
önemli ölçüde stres yaﬂanmas›na ve psikolojik sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden olabilmektedir (15,20). Yaﬂl›lar›n karﬂ›laﬂt›¤› en önemli stres nedenleri aras›nda ise; herhangi bir gelirin olmamas›, rol ve statü kayb›, eﬂlerden birinin ölmesi, iﬂi
b›rakmayla ortaya ç›kan soyutlanma ve iﬂlevselli¤in kaybedilmesi yer almaktad›r. Ancak eﬂin ölmesi, bireyin yaﬂam›n› tamam› ile yenilemesini, de¤iﬂtirmesini gerektirdi¤i için en a¤›r
darbe olarak kabul edilmektedir. Eﬂini kaybetme, er ya da geç
tüm yaﬂl› bireylerin karﬂ›laﬂaca¤› bir durum olmakla birlikte,
kad›nlar›n ortalama yaﬂam süresinin daha uzun olmas› nedeniyle bu durumla daha çok kad›nlar karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›rlar (21).
Tüm yaﬂam› ve kendisinin bu geçici dünyadaki yerini alg›layabilmek yani olumlu-olumsuz, ac›-tatl› yönleri ile bütün yaﬂam› oldu¤u gibi kabul edebilmek ço¤u insan›n ulaﬂmak istedi¤i bir amaçt›r. Yaﬂl›l›kta kendini iyi hissedebilme birçok kayba ve strese karﬂ›n amaçlar› gerçekleﬂtirebilmenin baﬂar›s›n›
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alg›lama ile yak›ndan ilgilidir (20). Yap›lan bir araﬂt›rmada ileri yaﬂlarda iyi olmay› engelleyen en önemli tehditlerden birinin yaﬂam amac›n› yitirmek ve s›k›lmak oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Ayn› araﬂt›rmada kat›l›mc›lar hasta ve depresif olmad›kça kendilerini yaﬂl› hissetmediklerini belirtmiﬂlerdir. Bu durum yaﬂl› bireylerin psikolojik özelliklerinin nedenli önemli oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r (22).
Özellikle bat›l› toplumlarda sosyal deste¤in ve iliﬂkilerin giderek azal›yor olmas›, kiﬂilerin ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan ciddi bir
sorun oluﬂturmaktad›r. Yaﬂl›l›kta ruhsal hastal›klara s›k rastlanmakla birlikte ruhsal hastal›klardan daha s›k olarak ruhsal
belirtiler ortaya ç›kabilmektedir. Örne¤in depresyon belirtileri
ileri yaﬂlarda oldukça s›k görülmektedir (23). Özellikle sosyal
iliﬂkilerin azalmas›, yaln›z yaﬂama, yoksul olma, sevilen kiﬂilerin kayb›, sayg›nl›¤›n ve bireysel yetkinli¤in azalmas› depresyon geliﬂimini kolaylaﬂt›rmaktad›r. Eﬂlerinden ayr›lm›ﬂ ya da
dul kalm›ﬂ kiﬂilerde depresyon daha s›k görülmektedir (20).
Konuya iliﬂkin yap›lan araﬂt›rmalarda yaﬂl› kad›nlar›n erkeklere oranla daha fazla psikolojik s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› belirtilmektedir. Yine ilgili literatürlerde yaﬂl›lar aras›nda
en fazla görülen ruhsal bozukluklardan birinin depresyon oldu¤u, huzurevinde yaﬂama ve cinsiyet faktörünün depresyonda etkili oldu¤u; huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›larda toplum içinde
yaﬂayanlara göre, kad›nlarda ise erkeklere göre daha fazla
depresyon görüldü¤ü belirtilmektedir (8,24). Ulusel ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 2004 y›l›nda yap›lan araﬂt›rmada da kad›nlarda depresyon s›kl›¤›n›n erkeklere göre anlaml› düzeyde
yüksek oldu¤u bulunmuﬂtur (25).
Günümüzde birçok yaﬂl› dul kad›n yaln›z yaﬂamakta ve
yaln›z yaﬂaman›n neden olabilece¤i, güvensizlik ve korku, dönem dönem yaﬂanan yaln›zl›k duygusu ve depresyon, birlikte
yaﬂanacak arkadaﬂ ya da eﬂ özlemi ve gelecek kayg›s› gibi
olumsuzluklarla mücadele etmek durumunda kalabilmektedirler (26). Bu durumda da kiﬂinin kendisiyle ilgili alg› ve tutumlar› olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Yaﬂl›n›n kendisi hakk›ndaki olumsuz duygu ve düﬂüncelerini de¤iﬂtirerek, sahip oldu¤u niteliklere, yeteneklere ve kendine güven duymas›n› sa¤lamak, onun yaﬂl›l›k dönemini huzurlu ve mutlu geçirmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir (27).
Di¤er taraftan ev d›ﬂ›nda çal›ﬂm›ﬂ olan yaﬂl› kad›nlar
emeklilik döneminde gelirin düﬂmesiyle meydana gelen ekonomik güçlüklerin yan› s›ra iﬂlerinden ayr›lman›n neden oldu¤u psikolojik etkilerle de mücadele etmek zorundad›rlar. Çünkü çal›ﬂma rolünün kayb›, kendini iﬂe yaramaz, toplumdan soyutlanm›ﬂ ve yaln›z hissetmeye dolay›s› ile de bir boﬂluk hissinin oluﬂmas›na neden olabilmektedir. Kad›nlar›n çal›ﬂmas›
onlara sadece sosyal statü kazand›rmakla kalmamakta, ayn›
zamanda de¤iﬂik iliﬂkiler kurma ve amaçlar›n› belirleme olana¤› da sa¤lamaktad›r. Bu konuda yap›lan araﬂt›rmalarda ev d›-
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ﬂ›nda çal›ﬂm›ﬂ olan yaﬂl› kad›nlar›n ilgi alanlar›n› geliﬂtirdikleri,
yaﬂamlar›ndan memnun olduklar› ve daha yüksek morale sahip olduklar›, hiç çal›ﬂmam›ﬂ kad›nlar›n ise yaﬂamdan duyduklar› memnuniyet düzeyinin ve morallerinin düﬂük oldu¤u, ayr›ca çal›ﬂan ve ev d›ﬂ›nda sosyal ilgilerini devam ettiren kad›nlar›n daha sonraki y›llarda daha az psikolojik sorunlar yaﬂad›¤› belirtilmektedir (28).
Yaﬂl› bireylerin yaﬂam›na iliﬂkin olumsuzluklar “yaﬂam›n
sayg›nl›¤›”n›n örselenmesine yol açmakta ve yaﬂamdan duyulan tatmini azaltmaktad›r. Psikolojik refah›n ve yaﬂam kalitesinin önemli bir belirleyicisi olan yaﬂam tatmininin ölçümleri;
yaﬂama ba¤l›l›k ve isteklilik ya da yaﬂamdan s›k›lm›ﬂ olma, yaﬂama iliﬂkin sorumluluk alma iste¤i, bireylerin yapt›¤› iﬂlerde
baﬂar›l› olma düzeyi, yaﬂama iliﬂkin olumlu düﬂünceler, ruhsal
durum gibi faktörleri içermektedir (29). Gönen ve Özmete taraf›ndan 2003 y›l›nda yaﬂl›lar›n yaﬂamdan duyduklar› tatminin
cinsiyete göre farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek
amac›yla yap›lan bir araﬂt›rmada kad›nlar›n yaﬂamlar›n› erkeklere göre daha tatmin edici bulduklar› ancak ﬂu andaki yaﬂamlar›ndan erkeklere göre daha az mutluluk duyduklar› saptanm›ﬂt›r (29).
Yaﬂl› bireylerin yaﬂam doyumunun genç bireylere göre daha düﬂük oldu¤u belirtilmekle birlikte, yaﬂam doyumu ile yaﬂ
aras›ndaki iliﬂkinin nedensel bir iliﬂki olmad›¤› söylenebilir.
Yaﬂl› insanlar›n yaﬂam doyumu düzeyi yaln›zca yaﬂlanmalar›na de¤il, daha çok d›ﬂ koﬂullara ba¤l› görünmektedir. Art›k
günümüzde d›ﬂ koﬂullarla daha etkin biçimde baﬂ edebilen
yaﬂl›lar›n, yaﬂam doyumu ve psikolojik refah düzeyinin de daha yüksek olaca¤› düﬂünülmektedir (30).
Toplumda yaﬂayan her bireyin bir statüsü ve buna iliﬂkin
bir rolü vard›r. Sosyal statüye ba¤l› olan roller bireyin formal
ve informal düzeyde sosyal iliﬂkiler kurmas›nda ve geliﬂtirmesinde etken olarak, yaﬂam›na canl›l›k verir, hareketlilik kazand›r›r. Ayn› zamanda bireyin yaﬂam›n› aktif olarak sürdürmesine yol açar. Yaﬂl›l›k döneminde önceden sahip olunan rollerin kaybedilmesi bireyin kendini iﬂe yaramaz hissetmeye baﬂlamas›na neden olabilir. Geçmiﬂte sahip olunan baz› temel
sosyal rollerin yitirilmesi ve bu rollerin bir daha yerine getirilemeyecek olmas› temel bir problemdir (31).
Özellikle yaﬂl› kad›nlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, dul kalarak
“eﬂ olma” ya da emekli olarak “çal›ﬂan” rolünün yitirilmesi,
kad›nlar›n sosyal kimliklerini ve kendilerine olan güvenlerini
de kaybetmelerine neden olabilmektedir. Çünkü ileri yaﬂtaki
kad›nlar›n e¤itim düzeylerinin daha düﬂük olmas›, dul kald›klar›nda genellikle evlenmemeleri ya da geleneksel cinsiyet rolleri gere¤i daha çok eve ba¤›ml› olmalar›, yeni iﬂ ve u¤raﬂ›lar
edinememeleri, yaﬂama aktif olarak kat›lamamalar›na neden
olmaktad›r (21). Öte yandan komﬂu, arkadaﬂ ebeveyn rolleri
bir ömür boyu devam eder ve yaﬂl›l›k dönemi yeni rollerin ka-
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zan›ld›¤› bir dönem haline getirilebilir. Kazan›lan yeni roller
yaﬂl› bireyin aktif olmas›n›, sosyal iliﬂkiler kurmas›n› böylece
de sosyal uyumunun sa¤lanmas›n› kolaylaﬂt›rabilmektedir
(31).
Soysal uyum, bireyin etkinlik düzeyi ve yaﬂam tatmini ile
yak›ndan iliﬂkilidir. Yaﬂl›l›k dönemindeki sosyal etkileﬂimi inceleyen araﬂt›rmalar, yak›n bireysel iliﬂkilerin yaﬂamdan duyulan tatmini artt›rd›¤›n› ve yaﬂl›l›¤a uyum sa¤lamay› kolaylaﬂt›rd›¤›n› ortaya koymuﬂtur (32). Art›k tüm dünya ülkelerinde giderek önem kazanan yaﬂl›lar›n toplumla bütünleﬂmesi, iﬂlevselli¤inin artmas› ve yaﬂam kalitesinin yükseltilmesi konular›
yaﬂl›l›¤›n toplumsal de¤erinin göz önüne al›nmas›n› gerektirmektedir. Yaﬂl›n›n yaﬂl›l›k döneminin problemleriyle baﬂ ederek, yaﬂl›l›¤› kabullenmesinde, kendisini toplumda hala sevilen, önem verilen, sayg› duyulan bir birey olarak görmesinde,
sa¤l›kl›, mutlu ve tatminkar bir yaﬂl›l›k dönemi geçirmesinde,
baﬂta aile üyeleri olmak üzere, akraba ve arkadaﬂlar taraf›ndan sa¤lanan informal yard›mlar son derece önemlidir (33).
Çünkü aile ve arkadaﬂ çevresi yaﬂl› kiﬂilere hem toplumsal
kimli¤in sürdürülmesi olana¤›n› hem de duygusal destek,
maddi yard›m, bilgi ve hizmet sa¤lamaktad›r (31).
Terzio¤lu ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 2004 y›l›nda yap›lan
araﬂt›rmada bireylerin yaﬂ› ilerledikçe çocuklar, akraba ve arkadaﬂlarla olan iliﬂkilerinde de¤iﬂiklik olmad›¤›, yaﬂl›lar›n yar›dan fazlas›n›n çocuklar› taraf›ndan özel günlerde veya ara s›ra ziyaret edildikleri bulunmuﬂ ve bu durumun toplumumuzun
geleneksel de¤erlerine ba¤l› olarak sosyal dayan›ﬂma içinde
olmas›n›n, yaﬂl›lar›n çocuklar› ve akrabalar›yla iliﬂkilerini yo¤un bir biçimde sürdürmesinin bir kan›t› oldu¤u belirtilmiﬂtir
(34). Konuyu özellikle yaﬂl› dul kad›nlar aç›s›ndan inceleyen
araﬂt›rmalarda da yaﬂl› dul kad›nlar›n k›z çocuklar›ndan, akraba ve arkadaﬂlar›ndan ald›klar› yard›mlar›n onlarla olan iliﬂkilerini güçlendirdi¤i ve bu iliﬂkilerin kad›nlar›n yaﬂamdan duyduklar› mutlulu¤u olumlu yönde etkiledi¤i belirtilmektedir
(1,32). Baran’›n 2005 y›l›nda yaﬂl› ve toplumsal cinsiyet kavramlar›n› merkeze alarak, yaﬂl›l›k sürecinde kad›n›n aile içi kararlara kat›l›m›n› inceledi¤i araﬂt›rmada, yaﬂl› erkeklerin aile
içi karar alma sürecinde yaﬂl› kad›nlara göre daha etkili oldu¤u bulunmuﬂtur. Di¤er yandan kad›n›n bu karar alma sürecinde sosyo-ekonomik düzeyine göre kat›l›m›n›n artt›¤› da gözlenmiﬂtir. Ataerkil ideolojinin hakim oldu¤u toplumumuzda,
yaﬂl›l›kla birlikte kad›n›n artan söz hakk›n›n yine ataerkil ideolojinin s›n›rlar› dahilinde oldu¤u belirtilmektedir (35).
Di¤er taraftan endüstrileﬂme, kentleﬂme ve teknolojik geliﬂmelere ba¤l› olarak ülkemizde de toplumsal yap›n›n h›zla
de¤iﬂmesi, toplumsal kurumlar›, davran›ﬂlar› ve de¤erleri etkilemektedir. Bu nedenle yaﬂl›larla iliﬂkiler aç›s›ndan toplumun
de¤iﬂen koﬂullar›na geleneksel de¤erler çerçevesinde uyum
sa¤layabilme ve ailenin yaﬂl› üyelerine karﬂ› sorumluluklar›n›
yerine getirebilmesi gittikçe zorlaﬂmaktad›r. Ayr›ca sosyal gü-
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venlik sistemlerimizin kapsam›ndaki s›n›rl›l›klar, sosyal yard›m
sistemimizin geliﬂmemiﬂ olmas›, yaﬂl›lara yard›m sa¤lama konusunda aileye alt›ndan kalk›lmas› zor yükler getirmektedir.
Son y›llarda yaln›zl›k ve yoksulluk durumlar›nda bile yaﬂl›lara
destek sa¤lamak toplumumuzun geleneksel kesimlerinde dahi
giderek baﬂar›lmas› zor bir görev olmaktad›r (36).
Sonuç olarak, yaﬂl› kad›nlar›n de¤iﬂen toplum yap›s› içerisinde yaﬂam kalitelerinin yükseltilebilmesi, yaﬂam kalitesini
art›ran unsurlar›n sa¤lanabilmesine yönelik hizmetlerin geliﬂtirilmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle kad›nlar›n yaﬂland›kça karﬂ›laﬂt›klar› ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlarla baﬂ
edebilmeleri, ba¤›ms›z bir ﬂekilde yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri ve yaﬂam kalitelerinin yükseltilebilmesi için;
•

•

•

•

Yeterli ekonomik ve sosyal koruma sa¤layan politikalar›n
geliﬂtirilip uygulanmas›, yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›
amac›na yönelik strateji ve uygulama programlar›nda yaln›z yaﬂayan ve yetersizli¤i olan yaﬂl› kad›nlar›n ihtiyaçlar›n›n öncelikle ele al›nmas›,
Yaﬂl› kad›nlar›n topluma aktif kat›l›m›n› sa¤layacak olanaklar›n (bilgilendirme, e¤itim, sosyal ve kültürel faaliyetlere kat›l›m, ulaﬂ›m, evde yürütülen iﬂlerle ilgili hizmet yard›m› vb.) sa¤lanmas›, kendilerini geliﬂtirmelerine ve sa¤l›kl› yaﬂlanmalar›na olanak sa¤lay›c› ortamlar›n yarat›lmas›,
Yaﬂl›lar›n ekonomik, psikolojik ve sosyal sorunlar›yla ilgili
tüm konularda yeterli dan›ﬂmanl›k hizmetlerinin sa¤lanmas›,
Konuyla ilgili olarak kamu kuruluﬂlar›, sivil toplum örgütleri ve meslek alanlar›n›n iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmas› gerekmektedir.
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