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100 yõl öncesinde sorgulanmayacak sorular,
‘yaúlandõklarõnda anne ve babalarõmõza kim
eder. Dante gibi ortasõndayõz ömrün” dizelerini pek
bakacak?’, ‘biz onlarõn yaúõna geldi÷imizde bize kim
çoklarõmõz hatõrlar. Cahit Sõtkõ’nõn kitabõ 1946’da
bakacak?’ sorularõ “baby boomer”larõn aklõnõ meúgul
yayõnlanmõú. En son demografik veriler Cahit
ediyor. Elbet bu kaygõ sadece demografik
Sõtkõ’nõn karamsarlõ÷õnõ da÷õtacak gibi. Ortalama
faktörlerle anlaúõlamaz. Olayõn sosyal ve politik
insan ömrü Kanada’da 83,50 yõl olarak
boyutlarõnõ da hesaba katmamõz gerek. 1950lerden
hesaplanmõú. Tabii hanõmlar bu konuda daha
itibaren, modern sanayi toplumlarõnda geleneksel
avantajlõ. 2012 için kadõnlarõn ortalamasõ 83, 5 yõl,
aile düzeninin de÷iúti÷ini, insan iliúkilerinde
erkeklerinki ise 79,5 yõl olarak hesaplanmõú.
bireycili÷in, maddiyatçõlõ÷õn ve tüketim hastalõ÷õnõn
Türkiye’de bu sayõ ortalama 75,67 yõl. 2012
egemen oldu÷unu gözlüyoruz. Toplumsal
ortalamalarõ kadõnlar için 78,07 yõl, erkekler içinse
de÷erlerdeki bu hõzlõ de÷iúim, geniú aileden
73,29 yõl. Türkiye’de bebek ve beú yaú altõ ölüm
çekirdek aile yapõsõna do÷ru bir dönüúümle paralel
oranlarõnõn bu ortalamada oynadõ÷õ rol hesaba
giderken, nesiller arasõ iliúkiler ve sorumluluklar,
katõlõrsa, Türkiye’de de seksenlerinin üstünde
geleneksel aile içi örf ve adetler de de÷iúime
yaúayan nüfusta ciddi bir artõú oldu÷u söylenebilir.
u÷ruyor. Boúanma oranlarõndaki hõzlõ artõú, tek
ebeveynli (single parent) ailelerin artõúõ, göçler,
Daha genç yaútakilerin bu sayõlara bakõp “bize bu
nesiller arasõ iliúkileri ve çocuklarõn ebeveynlerine
kadar yaúamak yeter!” deyip kötü alõúkanlõklarõna
karúõ sorumluluklarõ konusundaki toplumsal
devam etmeyi düúüneceklerini tahmin
beklentileri de÷iútiriyor. Sosyal refah devlet
edebiliyorum. Oysa amaç sadece daha uzun
yaúamak de÷il de, uzayan yõllarõ daha anlamlõ, daha modelinin egemen oldu÷u 1950-1970 döneminde
kamu kurumlarõ korunmasõz çocuklarõn, yaúlõlarõn,
kaliteli de÷erlendirebilmek olmalõ. Uzayan yõllar
ve engellilerin evrensel vatandaúlõk haklarõndan
“baby boomer” diye adlandõrdõ÷õmõz økinci Dünya
devlet güvencesinde yararlanmalarõ için gereken
Savaúõ sonrasõ do÷an kuúa÷õn baúlõca kaygõlarõ
önlemleri almaya çalõúõyor.
arasõnda.

Cahit Sõtkõ Tarancõ’nõn “Yaú otuz beú! Yolun yarõsõ
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1980ler sonrasõ durum de÷iúiyor. Küresel
ekonominin 1970lerde yaúadõ÷õ kriz ve ardõndan
ortaya çõkan neo-liberal ideolojinin küresel
hegemonyasõ sosyal refah devleti anlayõúõnda ciddi
bir de÷iúime neden oluyor. Yeniden yapõlaúma,
kemer sõkma, IMF paketleri diye bildi÷imiz bir dizi
reformlarla kamusal kurumlarõn sa÷ladõ÷õ sosyal
programlarda kõsõntõlara, ve kamu kurumlarõnõn
özelleútirilmesine neden oluyor. Neo-liberal düzende
vatandaúlõk haklarõ yerine vergi mükelleflerinin (tax
payers) ve tüketicilerin ayrõcalõklarõ ön plana
geçiyor.
Neo-liberalizmin küresel zaferi gerek geliúmiú ve az
geliúmiú ülkeler ve bölgeler, gerekse toplumsal
sõnõflar arasõndaki eúitsizli÷in alabildi÷ince artmasõna
neden oluyor. Bu eúitsizlikler daha iyi koúullarda
yaúamak ya da çalõúmak isteyenlerin öncülü÷ünde
yeni küresel göçlere yol açõyor. Emekli maaúõ ile
geçinemeyen dar gelirli øngiliz Bitez’e, Marmaris’e
taúõnõyor. Deborah Moggach’õn romanõndan
uyarlanan Best Exotic Marigold Hotel (2011)
filminde oldu÷u gibi ucuza uzaklarda huzur arõyor
dar gelirli yaúlõlar; kalça protezi için Hindistan’a,
“root canal” için Meksika’ya gidiyorlar. Yuva
sõrasõnda beklemekten bõkanlar, ucuza dadõ
arayanlar çözümü Filipinli dadõlarda buluyor.
ønsan ömrü uzarken, demans, Alzheimer’s, felç gibi
fiziksel ve zihinsel engellerle yaúama riski de
artõyor. Yatalak bir aile ferdinin bakõmõ hiç bir
zaman kolay de÷il. Belki geleneksel geniú aile
ortamõnda nispeten daha kolaylõkla sa÷lanabilecek
insancõl ilgi, her iki eúin de çalõútõ÷õ çekirdek aile
ortamõnda aile fertleri için büyük bir yük oluyor. Bu
yük ço÷unlukla da kadõnlarõn omuzlarõna biniyor. 14
yõldõr felçli annelerine evde bakan bir meslektaúõm
bu süre zarfõnda bõrakõn tatili, üç günü geçen
zorunlu akademik toplantõlara dahi
katõlamadõklarõndan yakõnõyor. Bakõcõlardan biri
hastalandõ÷õnda, ya da iúi bõraktõ÷õnda alternatif
bulunana kadar kriz yaúanõyor. Bakõm için güvenilir,
müúfik ve tam donanõmlõ bir kurum bulunamayõnca
aileler paramparça oluyorlar. Bakõcõ bulmak kolay
de÷il. Güvenilir, sabõrlõ, e÷itimli, bakõcõ bulmak çok
daha zor. Mali gücü yeten aileler emekli hemúire
veya hastabakõcõlarla çalõúmayõ tercih ediyorlar. Bu

imkanõ olmayanlar, “makul fiyatlara” Gürcü, Özbek,
veya Moldavya’lõ bakõcõlar getiren insan
simsarlarõnõn eline düúüyor. Dil bilmeyen, yol
bilmeyen insanlara anne babalarõnõ teslim etmek
zorunda kalõyorlar.
Türkiye’de Emekli Sandõ÷õ ve SSK güvencesi olanlar
için uzunca bekleme süresi olsa da güvenli ve
donanõmlõ servis veren huzur evleri bulunuyor.
Bunun yanõnda kâr amaçlõ özel bakõm evleri de
artmakta. Bu arada bazõ sivil toplum örgütlerinin de
kurumlarõna maddi kaynak sa÷lamak amacõyla bu
sektöre girdi÷ini görüyoruz. Bunlardan biri de
Darüúúafaka.
1863 yõlõnda yoksul ve yetim çocuklarõn e÷itimö÷retimine destek olmak amacõyla kurulan
Darüúúafaka 150 yõldõr binlerce çocu÷u yetiútirmiú,
okutmuú ve topluma kazandõrmõú. 1997’de artan
toplumsal talebi de göz önüne alarak,
Darüúúafaka’da okuyan ö÷rencilerin e÷itimlerine
kaynak yaratmak için kuruma ba÷õú yapan yaúlõlara
ileri yaúlarõnda huzurlu ve konforlu bir yaúam
sa÷lamayõ taahhüt eden “rezidanslar” projesi
sunuluyor. Yeni bir ba÷õú ve finans modeli olarak
ortaya Rezidanslar, østanbul Yakacõk, Maltepe,
ùenesenevler ve øzmir Urla’da 5 yõldõzlõ otel
hizmetini aratmayacak, sa÷lõklõ, güvenli ve her tür
konforu olan ve katõlõmcõlarõn istedikleri zaman gelip
kalabilecekleri müstakil apartman daireleri sa÷lõyor.
Urla Rezidans’õn yanõnda açõlan Urla Yaúam,
Darüúúafaka’nõn ileri yaú bakõmõnda yakaladõ÷õ
baúarõyõ daha geniú kitlelere ulaútõrmayõ hedefliyor.
Tek ve çift kiúilik oda seçenekleri bulunan Urla
Yaúam 152 kiúilik kapasiteye sahip. Di÷er
huzurevlerinden farklõ olarak sakinlerine,
kendilerine ait odalarda hayatlarõnõ sürdürme
olana÷õ tanõyor. Konuklarõn konforu, rahatlõ÷õ ve
ihtiyaçlarõ göz önünde tutularak dekore edilen
odalarda banyo, mini mutfak ve televizyon
bulunuyor. Banyolarda kiúilerin güvenli÷i dikkate
alõnarak kaymayan yer karolarõ ve özel duú sistemi
kullanõlõrken, hemen hemen tüm odalarõn
balkonundan Özbek yarõmadasõnõn temiz çam
havasõnõ solumak mümkün. Rezidans’dan farklõ
olarak, kõsa süreli kalmak da mümkün. Aylõk bir
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ücret tüm yatak, yemek ve bakõm hizmetlerini
karúõlõyor. Üç aylõk deneme süresinden sonra uzun
süreli kalmak isteyen konuklardan Darüúúafaka
kurumunda bir ö÷rencinin bir yõllõk okul masrafõna
eú de÷er bir ba÷õú yapmalarõ isteniyor. 2013 için bu
rakam bir kez olmak üzere 10 bin TL. Üniversite
yõllarõnda tanõdõ÷õm põrõl põrõl Daçka’lõ (Darüúúafakalõ)
arkadaúlarõmõ düúündü÷ümde bunun önemini çok
daha iyi hissediyorum.
Toplam 52 kiúiye bakõm hizmeti verebilen Urla
Yaúam Özel Bakõm Ünitesi, kendi baúõna yaúamõnõ
idame ettiremeyen, ileri yaútaki kiúilerin bakõmõna
çözüm sunuyor. Urla Yaúam web sitesi http://
www.urlayasam.com.tr, ünitenin “alanõnda uzman
hekim, hemúire, psikolog, sosyal hizmet uzmanõ ve
deneyimli yaúlõ bakõm elemanlarõyla 55 yaú üstü
Alzheimer, Demans, Parkinson, Paralizi, Pleji gibi
hastalõklara sahip; Dekübitis tanõlõ, kolostomili, a÷õz
yoluyla gõda alamayan PEG'li ve nazogastrik sondalõ
veya ameliyat sonrasõ bakõma ihtiyaç duyan
kiúilerin” bakõmlarõnõ yaptõ÷õnõ duyuruyor.
Feministlerin 1960larda popüler yaptõ÷õ “personal is
political” deyimini insan baúõna gelince anlõyor.
Yõllardõr evinde bakõmõnõ yapmaya çalõútõ÷õmõz
hastamõz için bu konforun artõk mümkün olmadõ÷õnõ
anladõ÷õmõzda bir çare arõyoruz. Çeúitli alternatifler
arasõnda Urla Yaúam bize en uygunu geliyor. Kurum
müdürü Neval Yõldõz psikolog. Bize koúullarõ,
karúõlaúabilece÷imiz zorluklarõ ve verdikleri
hizmetleri net ama abartõsõz bir úekilde anlatõrken
gerçek bir profesyonelle karúõ karúõya oldu÷umuzu
hissediyoruz. Kurum hekimi Hakkõ Kan bize
verdikleri sa÷lõk hizmetlerini anlatõyor. Daha sonraki
sürede kaç kez hastamõzõn hayatõnõ kurtaran Hakkõ
Bey ve Urla Yaúam ekibinin son ana kadar bizi
yalnõz bõrakmayacaklarõnõ sonradan görüyoruz.
Uzman hemúire ve hasta bakõcõlarõ saatlerce
izlerken sabõrlarõnõ, profesyonel displinlerini ve
becerilerini hayranlõkla izliyoruz. Yaptõklarõ hiç kolay
de÷il ama ekip çalõúmasõnõn önemini, “not for profit”
hizmetin anlamõnõ, Darüúúafaka isminin a÷õrlõ÷õnõ
hastamõzõ her ziyaret etti÷imizde görüyoruz.
ùifremizi kullanarak 24 saat istersek internet
ortamõnda hastamõzõ izleyebiliyoruz. Özel Bakõm
Ünitesi’nde kalan tüm konuklara gösterilen

ihtimamõ, her gitti÷imizde gözlüyoruz. Özel bakõm
Ünitesi 6 ve 7inci katlarda. Buradaki konuklar 24
saat doktor ve hemúire kontrolünde. Alt katlarda
ba÷õmsõz yaúayabilenlar kalõyor. Alt kattaki konuklar
yemeklerini kafeteryada yiyorlar. Yemekler “
kurumsal” yemekhane iúi de÷il. Sa÷lõklõ, lezzetli ve
ev yemekleri tadõnda. øyi havalarda koruda
geziliyor, yemek aralarõnda çay servisi ve oyun ve
hobi odalarõ konuklar arasõnda sosyal ba÷larõ
sa÷lamaya yönelik. Haftada bir kaç kez Urla
merkezine, Urla øskelesine ve øzmir merkeze turlar
düzenleniyor. Uzaktan gelen ve Urla’da kalacak aile
üyelerine gündeli÷i 100 TL’ye üç ö÷ün yemek ve

otel hizmeti de veriliyor. Urla øzmir’e 35 kilometre
mesafede 46 bin nüfuslu úirin bir ilçe. Nobel ödüllü
úair Yorgo Seferis’in, yazar Necati Cumali’nin
kasabasõ Urla. Nefis ba÷larõ yeniden nefis úaraplar
üretmeye baúlamõú. Urla çarúõsõ görmeye de÷er.
Baúka hiç bir úey için olmasa bile Be÷endik Abi
lokantasõnda her gün de÷iúen Ege yemeklerini,
Konal Kafe’nin nefis böreklerini, mantõsõnõ ve
tatlõlarõnõ tatmak, Serap hanõmõn misafirperverli÷ini
görmek için bile Urla’ya gitmeye de÷er. Urla
øskelesinde bir çay içmek, antik Klozmenoi kentinin
kalõntõlarõnõ izlemek, Urla ot festivaline katõlmak,
Kadõn Üretici Pazarõ’nda alõú veriú etmek, Özbek
yarõmadasõnda kaybolmak içinizi yaúam sevgisiyle
doldurmaya yeter.
Kimbilir bir gün, Kanada’da da, içinde kendi
çocuklarõmõzõn hizmet etti÷i, sevgi dolu, ilgi dolu bir
bakõm evi, kafamõzõ meúgul eden, “bakõma muhtaç
yaúlõlarõmõza kim bakar?”, “ileride bize kim bakar?”
sorularõna cevap olacak. Ama acilen bir çözüm
arayanlara Urla Yaúam’õ, Urla’da yaúamõ hararetle
tavsiye ederim.
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