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ÖZ	

Bu	 çalışma,	 yaşlı	 olarak	 nitelendirdiğimiz	 65	 yaş	 ve	 üstü	 bireylerin	 24	 Ocak	 2020	 Elazığ	
Depremi	sonrası	zorunlu	olarak	yaşadıkları	mekân	değişikliği	durumunun	düzeyini	ve	yeni	
mekânla	 aralarında	 kurdukları	 ilişki,	 bağlılık	 ve	 aidiyet	 düzeyini	 belirleme	 amacını	
taşımaktadır.	Bu	noktada	yaşlı	bireylerin	deprem	sonrası	yer	değişikliğine	ilişkin	yaşadıkları	
sorunlar	önem	arz	etmektedir.	Araştırmada,	görüşmecilerin	afet	sonrası	yeni	taşınılan	mekâna	
ilişkin	memnuniyet	algılarını	ve	görüşmecilerin	gözünden	iki	yerleşme	arasındaki	mekânsal	
ve	sosyal	farklılıkları	belirlemek	amacıyla	derinlemesine	mülakat	tekniği	kullanılmıştır.	Elazığ	
İlinin	 Aksaray	 ve	 Hicret	 Mahallelerinde	 depremi	 yaşamış	 ve	 depremin	 ardından	 yıkımlar	
dolayısıyla	yaşadıkları	mekânı	terk	etmek	zorunda	kalan	10’u	erkek,	13’ü	kadın	olmak	üzere	
23	gönüllü	yaşlı	birey	 ile	görüşmeler	gerçekleştirilmiştir.	Alan	araştırması	sonucunda,	yaşlı	
bireylerin	 eski	 evlerine	 olan	 aidiyet	 bağının	 daha	 yüksek	 olduğu,	 yeni	 taşınılan	 mekânda	
yaşanan	 işçilik	 sorunları	 ve	 komşuluk	 ilişkilerinin	 zayıf	 olması	 nedeniyle	 uyum	
sağlayamadıkları	görülmüştür.	Ayrıca	yeni	konutların	bulunduğu	mahallelerde	yaşlı	bireylerin	
fiziksel	 ve	 toplumsal	 ihtiyaçlarını	 karşılayacak	 dış	 mekânların	 olmaması	 bireylerin	
memnuniyet	algılarını	düşürmüştür.	
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A	B	S	T	R	A	C	T	

This	 study	 aims	 to	 determine	 the	 relocation	 that	 individuals	 aged	 65	 and	 over,	whom	we	
describe	 as	 elderly,	 have	 compulsorily	 experienced	 after	 the	 24	 January	 2020	 Elazig	
Earthquake.	 The	 level	 of	 relationship,	 commitment,	 and	 sense	 of	 belonging	 that	 they	 have	
established	with	the	new	space	are	also	aimed	to	be	specified	within	this	study.	At	this	point,	
the	problems	related	to	relocation	experienced	by	elderly	individuals	after	the	earthquake	are	
essential.	In	this	research,	an	in-depth	interview	technique	is	used	to	determine	the	perception	
of	satisfaction	of	the	interviewees	with	the	newly	moved	place	after	the	disaster.	The	spatial	
and	social	differences	between	the	two	settlements	from	the	eyes	of	the	interviewees	are	also	
evaluated	 by	 the	 same	 technique.	 Interviews	 were	 conducted	 with	 23	 volunteer	 elderly	
individuals,	 ten	men	 and	 13	women,	who	 experienced	 the	 earthquake	 in	 the	 Aksaray	 and	
Hicret	neighborhoods	of	Elazig	and	had	to	leave	their	place	due	to	the	destruction	after	the	
earthquake.	As	a	result	of	the	field	research,	it	has	been	seen	that	the	elderly	individuals	have	
a	higher	sense	of	belonging	to	their	former	houses,	and	they	cannot	adapt	due	to	the	labor	
problems	and	the	weak	neighborhood	relations	in	the	newly	moved	place.	In	addition,	the	lack	
of	 outdoor	 spaces	 to	 meet	 the	 physical	 and	 social	 needs	 of	 the	 elderly	 people	 in	 the	
neighborhoods	where	new	residences	are	located	has	decreased	the	perception	of	satisfaction	
of	the	individuals.	
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1 Giriş	

Yaşlılık	 olgusu,	 insan	 yaşamında	 fiziksel	 ve	 ruhsal	 anlamda	 değişikliklerin	 yaşandığı	 ve	 birçok	
insanın	bunu	kabullenmek	istemediği	bir	evredir.	Bu	süreç,	bireyde	bazı	sorunların,	kayıpların	veya	
eksikliklerin	 yaşandığı	 bir	 dönem	 olarak	 görülmektedir.	 Özellikle	 teknolojik	 gelişmelerle	 birlikte	
toplum	 ve	 aile	 yapısında	 yaşanan	 değişim	 ve	 dönüşümler,	 yaşlı	 bireylerin	 hayattaki	 rolünü,	
ekonomisini,	demografik	yapısını	etkilemektedir.	Bir	zamanlar	çalışarak	üretici	konumda	olan	yaşlı	
bireyin	 zamanla	 tüketici	 konumuna	 geçmesi	 ile	 birlikte	 ekonomik	 sıkıntılar	 baş	 göstermeye	
başlamaktadır.	Kendini	yetersiz	ve	güçsüz	gören	yaşlı	birey,	ekonomik	sorunların	yanı	sıra	fiziksel	
ve	 ruhsal	 sorunlar	da	yaşamaya	başlamaktadır.	Bu	sorunların	birbiri	 ardına	gelmesi	ve	birbiriyle	
birleşmesi	 kişinin	 yaşlılık	 algısında	 bazı	 olumsuz	 değerlerin	 oluşmasına	 sebep	 olmakta	 ve	 bu	 da	
bireyin	yaşam	kalitesinde	düşüş	yaşamasına	yol	açmaktadır.	Bu	doğrultuda,	yaşlı	bireylerin	yaşam	
kalitelerinin	 korunarak	 aktif	 bir	 yaşam	 sürdürmeleri	 ihtiyacı	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Dolayısıyla	 bu	
durum,	 yaşlı	 bireylerin	 yaşadıkları	 “mekân”	 özelliklerinin	 onların	 yaşamına	 uygun	 olup	 olmadığı	
sorunsalını	 gündeme	 getirmektedir.	 Birey	 yaşlandıkça,	 mekâna	 duyduğu	 yakınlık	 ve	 yaşadığı	
mekândan	 ayrılma	 güçlüğü,	 fizyolojik	 değişimden	 kaynaklı	 olarak	 mekân	 ile	 kurduğu	 ilişkinin	
farklılaşması	gibi	değişimlerin	yaşandığı	belirlenmiştir.	Bu	noktada	yaşanan	mekân,	yaşlı	birey	için	
güvenlik	 ve	 ait	 olma	 gereksinimini	 karşılamakla	 beraber	 sosyal	 çevre	 ile	 olan	 ilişkilerin	
sürdürülebilirliğini	sağlama	açısından	da	önem	kazanmaktadır.	

Türkiye’de	 yaşlı	 bireylerin	 yaşam	 standartları	 kent	 ölçeğinde	 yeterli	 koşullarda	
gerçekleşmemektedir.	 Bu	 nedenle	 de	 yaşlıların	 hayat	 memnuniyetlerinin	 arttırılması	 için	 farklı	
mekân	 alternatiflerinin	 geliştirilmesine	 ihtiyaç	 vardır.	 Mimari	 açıdan	 mekân	 alternatifleri	
oluşturulurken	 yaşlı	 kişilerin	 fiziksel	 ihtiyaçlarının	 yanında,	 psikolojik	 ve	 sosyal	 ihtiyaçlarının	 da	
dikkate	 alınması	 gerekmektedir.	 Özel	 yaşamlarının	 korunması,	 toplum	 içinde	 kentle	 birlikte	
hayatlarını	 sürdürebilmeleri	 ve	 gerekli	 teknolojileri	 kullanabilmeleri,	 yaşam	 standartlarının	
yükseltilmesi	gibi	özelliklerin	dikkate	alınması	gerekmektedir.	Bu	anlamda	yaşlılık	çağında	mekân	
sorunu	ve	arayışı	algısının	birlikte	ele	alınması	gerekliliği	ön	plana	çıkmaktadır	(Akan,	2017:	62).	

Yaşam	koşullarının	değişmesi	yaşlı	bireylerin	hayatlarını	idame	ettikleri	mekânların	düzenlenmesini	
gerekli	 kılmıştır.	Özellikle	 fiziksel	 ihtiyaçlarını	 giderebilecek,	psikososyal	 açıdan	kendilerini	 rahat	
ifade	edebilecekleri	sosyal	bir	ortamda	yaşayabilmeleri	onların	en	doğal	hakkıdır.	Yaşlı	bireylerin	
kişisel	ve	sosyal	ihtiyaçlarına	cevap	veren	en	önemli	mekân	aileleri	ile	birlikte	ya	da	yalnız	olarak	yaş	
aldıkları	 “evleri”dir.	 Birey,	 kendi	 evinde	 yani	 “yerinde	 yaşlanmayı”	 tercih	 etmektedir.	 Ömürlerini	
geçirdikleri	 konutlarda,	 alıştıkları	 mahallelerde	 komşularıyla	 birlikte	 yaşamlarını	 sürdürmek	
istemektedirler.	 Çünkü	 yaşadıkları	 bu	 mekânlarda	 kendilerini	 güvende,	 bağımsız	 ve	 rahat	
hissederler.	Yaş	aldıkça	artan	fiziksel	ve	ruhsal	sıkıntılar	nedeniyle	bireylerin	evlerine	yükledikleri	
anlam	daha	da	 ön	plana	 çıkmaktadır.	Özellikle	 o	mekânda	 yaşanan	hatıralar,	 deneyimler,	 aidiyet	
duygusu,	statü	gibi	değerlerin	etkisi	yaşlı	bireyleri	evlerine	daha	çok	bağlamaktadır.		

Bu	araştırma,	24	Ocak	2020	Elâzığ	Depremi’nin	ardından	hasarlı	olarak	belirlenmiş	ve	yıkım	kararı	
alınmış	 evlerde	 yaşayan	 ve	 yıkım	 dolayısıyla	 evlerini	 (yaşadıkları	 yeri)	 terk	 ederek	 yeni	 yaşam	
alanlarına	göçmek	zorunda	kalan	yaş	almış	bireylerin	 iç	mekân	olarak	kavradıkları	yeni	 taşınılan	
evleri	 ile	 fiziksel	 ve	 toplumsal	 ihtiyaçlarını	 karşılama	 alanı	 olarak	 kavradıkları	 sosyo-ekonomik	
ortamı	yanı	dış	mekân	algısını	ortaya	çıkarma	amacındadır.	Araştırma	kapsamında	yaşlı	bireylerin	
yaşam	döngüsü	içinde	evi	nasıl	tanımladıkları,	mekân	algısına	ilişkin	değerlendirmeleri,	yaşlanma	ile	
birlikte	mekâna	ilişkin	kavrayışın	nasıl	değiştiği	ortaya	konmaya	çalışılmıştır.	Ayrıca	mekânı	farklı	
boyutlarda	 kullanma	 ile	 kendine	 ait	 yaşanabilir	 bir	 yer	 olarak	 görme,	 eski	 ve	 yeni	 mekâna	 dair	
memnuniyet	 algılarının	 zaman	 içerisinde	 nasıl	 değişim	 gösterdiği	 incelenmiştir.	 Çalışma,	 deprem	
sonrasında	mekân	değişikliği	yaşayan	bireylerin	deprem	öncesi	 sürdürdüğü	sosyal	yaşamını	yeni	
evinde	 de	 sürdürebilme	 ve	 kendini	 yeni	 mekâna	 ait	 hissetme	 durumunun	 tespiti	 amacını	 da	
taşımaktadır.		

Bu	anlamda	çalışmamızın	temel	sorunsalı,	65	yaş	üstü	bireylerin	toplumla	bütünleşmesinde	önemli	
olan	 komşuluk	 ilişkilerinin,	 yeni	 kentin	 kurgusu	 nedeniyle	 azalması,	 mahalle	 yaşantısının	
kısıtlanması,	yaşlılar	için	ortak	toplanma	mekânlarının	yoksunluğu	ve	beraberinde	yaşanan	sosyal	
kopuklukların	 incelenmesi	açısından	önem	taşımaktadır.	Özellikle	afet	sonrasında	yeni	bir	mekân	
oluşturulurken	 konunun	 fiziksel	 boyutu	 kadar	 sosyal	 boyutunun	 da	 ele	 alınması	 gerekliliği	 bu	
çalışmanın	önemini	anlaşılır	kılmaktadır.	
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Yaşlılık,	 hayat	 boyunca	 olgunlaşma	 ve	 gelişmeyi	 takip	 eden	 çevre	 ve	 genetik	 yapı	 arasındaki	
etkileşimin	en	yüksek	seviyede	görüldüğü	ruhsal	ve	fiziksel	değişmelerin	ortaya	çıkmasıdır.	Yaşlılık	
zamana	bağlı	olarak	bireyin	ruhsal	ve	fiziki	güçlerinin	bir	daha	yerine	gelmemesi	üzerine	bu	durumu	
kaybetmesidir	 (Arslan,	 2015:	 30).	 Yaşlılık,	 insan	 hayatının	 önemli	 evrelerinden	 biridir.	 İnsanlar	
doğar,	büyür	ve	ölürler.	Bu	süreç	içerisinde	çocukluk,	gençlik,	erişkinlik,	orta	yaş	ve	yaşlılık	gibi	doğal	
ve	zorunlu	evrelerden	geçmektedirler.	

16.	ve	17.	yüzyıllarda	bedensel	güç	kaybına	uğrayan	kişiler	yaşlı	olarak	görülürken,	zamanla	bu	evre,
kişinin	kendini	yaşlı	hissetmesi	ile	ölçülebilen	bir	durum	olmuştur.	Genel	anlamda	durağan	bir	yaşam
dönemi	olarak	görülen	yaşlılık,	biyolojik,	psikolojik	ve	sosyolojik	boyutlar	kazanan	bir	süreç	olarak
ifade	edilmektedir.	Yaşamın	birçok	evresinde	kayıp	olarak	görülen	bu	dönem,	yaşlılık	deneyiminin
olumlu	 veya	 olumsuz	 değerlendirilmesini	 toplumun	 yüklediği	 anlama	bağlamaktadır.	 Bu	 nedenle
yaşlılık,	bireyin	 toplumsal	gelişmişliğe,	kişinin	sağlık,	psikolojik	ve	sosyal	durumuna	bağlı	olarak;
yaşanılan	mekâna	ve	zamana	bağlı	olarak	farklılık	gösteren	subjektif	bir	kavramdır	(Tufan,	2002:	19-
87).	Yaşlılık,	insan	hayatının	belirli	bir	aşamasını	oluşturan	ve	kendine	özgü	özellikleri	barındıran	bir
dönemdir.	Bu	dönemde	de	diğerlerinde	olduğu	gibi	kaybedilen	ve	kazanılan	roller	vardır.	Yaşlılık
döneminde	özellikle	ekonomik,	 sosyal,	 fiziksel	ve	psikolojik	 ihtiyaçlar	önceki	yıllara	göre	 farklılık
göstermektedir.	 Dolayısıyla	 bu	 dönemde	 değişen	 alışkanlıklar	 ve	 davranışlarla	 birlikte	 birtakım
sorunlar	ortaya	çıkmaktadır	(Görgün	Baran,	2001:	14-32).	Yaşlı	bireylerin	bu	dönemde	sorunlarla
karşılaşma	ihtimalleri	daha	yüksektir.	Özellikle	yaşlı	nüfus	sayısındaki	artış	 ile	birlikte	bu	süreçte
karşılaşılan	 sorunlar	 gün	 geçtikçe	daha	 fazla	 artmaktadır.	 Bu	 sorunlar	 yaşlının	 fiziksel,	 ruhsal	 ve
ekonomik	durumunun	yanı	sıra	çevresel	koşullardan	da	kaynaklanmaktadır.

Günümüz	toplumlarında	hızla	değişen	yaşam	koşulları	göç	hareketleri,	küreselleşme,	kadınların	iş	
hayatına	katılması,	geniş	ailelerin	yerini	çekirdek	ailelerin	alması	ve	doğum	oranlarının	düşüklüğü	
beraberinde	 birçok	 sorunu	 getirmektedir.	 Bunlara	 bağlı	 olarak	 sosyal	 statü	 ve	 rol	 kayıpları	 da	
yaşlılığın	 önündeki	 sorun	 alanlarından	 bir	 kısmını	 teşkil	 etmektedir.	 Yaşlı	 birey,	 yaşamış	 olduğu	
ülkenin	 sosyal,	 ekonomik	 ve	 kültürel	 değerlerinden	 etkilenmektedir.	 Dolayısıyla	 yaşlılık	 olgusu	
“bireysel”	 olmaktan	 çıkarak	 “toplumsal”	 bir	 sorun	 haline	 gelmektedir.	 Bu	 dönemde	 ülkelerin	
uyguladıkları	 sosyal	 politikalar	 ve	 sosyal	 güvenlik	 yasaları	 yaşlı	 bireylerin	 karşılaşmış	 oldukları	
sorunları	azaltıp	ya	da	arttırmasında	etkili	olmaktadır	(Kurt,	2008:	25).	Değişen	ve	gelişen	toplum	
yapısı	 yaşlı	 bireylerin	 bu	 yeniçağa	 ayak	 uyduramaması	 ve	 beraberinde	 uyum	 problemleri	
yaşamasına	 neden	 olmaktadır.	 Ayrıca	 yaşlandıkça	 artan	 “sağlık	 sorunları”	 yaşamı	 zorlaştırmaya	
başlar.	Giderek	artan	hastalıklar	yaşlı	bireyin	işlerini	kısıtlamasına	neden	olur.	Bu	durumda	bireyde	
eksiklik	duygusu	yaratarak	duygusal	açıdan	yıpranılmasına	sebep	olmaktadır.	Yaşlı	bireylerin	sorun	
yaşamasına	 sebep	 olan	 önemli	 bir	 faktör	 ise,	 “konut	 durumu”	 dur.	 Bireyin	 içinde	 yaşadığı	 evin	
durumu	 (ısınma,	 merdiven,	 tuvalet	 vb.)	 kendisi	 için	 uygun	 değilse	 bu	 durum	 o	 bireyin	 barınma	
açısından	 sorun	 yaşamasına	 sebep	 olacaktır.	 Ve	 son	 olarak	 emeklilikle	 beraber	 ortaya	 çıkan	
sorunlardır.	 Emeklilikle	 birlikte	 yaşlı	 birey	 zamanı	 aktif	 değerlendiremez	 ve	 sosyal	 ilişkilerden	
uzaklaşır.	Önceden	sahip	olduğu	gelir	düzeyini	kaybeden	birey	 ihtiyaçlarını	karşılayamaz	duruma	
düşerek	geçim	sıkıntısı	yaşamaya	başlamaktadır.	Bu	durum	bireyin	özgüvenini	kaybetmesine	neden	
olmaktadır	(Arpacı,	2005:	119).	

3 Sosyolojik	Bağlamıyla	Mekân	

Fiziki	bir	olgu	olarak	ifade	edilen	mekân,	insani	halleri	içermesi,	toplumsal	olaylara	sahne	olması,	hal	
ve	 olaylara	 şekil	 vermesi	 bakımından	 sosyolojik	 bir	 olgudur.	 Mekânlar,	 toplumda	 ayna	 işlevi	
görmektedir.	Kişinin	bütün	varlığını,	özelliğini	ve	hallerini	ayna	gibi	yansıtır.	Mekân,	toplum	ve	insan	
olaylarıyla	yoğrulmuş	ve	bir	alanın	yeniden	yorumlanarak	biçimlenmiş	şeklidir.	İnsan,	mekânlarda	
kendi	 yaşamını	 sürdürebileceği	 yerler	 edinir.	 Fiziki	 oluşumların	 bir	 bütünü	 olarak	 algılansa	 da	
mekân,	insandan,	toplumdan	ve	doğadan	bağımsız	düşünülemez.	İnsan	kendini	ait	hissettiği	mekân	
içerisinde	ifade	edebilmesinden	dolayı	mekânın	bir	kimlik	niteliği	taşıması	söz	konusudur.	Mekânlar,	
insanın	içinde	bulunduğu	olaylara	ve	durumlara	şekil	vererek;	toplumsal	olayları	barındıran	sosyal	
ortamlardır	(Alver,	2013:	18-19).	Castells,	mekânı	toplumsal	yapının	bir	ifadesi	olarak	analiz	etmenin	
gerekliliğini	 vurgularken;	mekânın	 ekonomik,	 politik	 ve	 ideolojik	 sistemin	 unsurları	 ve	 onlardan	
ortaya	 çıkan	 toplumsal	 pratikler	 tarafından	 şekillendirilmesinin	 incelenmesi	 gerektiğini	
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belirtmektedir.	 Bu	 bağlamda	 mekânın	 kendi	 başına	 bir	 anlamı	 olmadığını	 ve	 toplumsal	 olarak	
üretildiğini	ileri	sürmektedir	(Castells,	1991:	225).	

Lefebvre	 göre,	 her	 toplum	 kendi	 mekânını	 üretir.	 Yalnız	 bir	 toplumsal	 mekândan	 bahsetmek	
mümkün	 değildir.	 Çünkü	 birden	 çok	 toplumsal	 mekân	 vardır.	 Hatta	 bunlar	 sonsuz	 bir	 çokluk	
oluşturur.	Dolayısıyla	 “toplumsal	mekân”	kavramı,	 sayılabilir	 olmayan	bir	kümeyi	belirtmektedir.	
Lefebvre,	mekân	kavramını	daha	çok	felsefi	ve	soyut	düzeyde	ele	almaktadır.	Ona	göre	mekân,	tek	
başına	bırakılmaz	ve	 statik	kalamaz.	Ürün-	üretici	 olan	mekân,	 ekonomik	ve	 toplumsal	 ilişkilerin	
dayanağını	 oluşturur.	Bu	kavram	zihinsel	 olanla	kültürel	 olanı,	 toplumsal	 olanla	da	 tarihsel	 olanı	
birbirine	 bağlar.	 Yani	 Lefebvre’ye	 göre;	 “Mekân,	 yalnızca	 edilgin	 bir	 locus	 değildir…	 Mekân,	
hâlihazırdaki	 üretim	 biçimine	 özgü	 bilgi,	 eylemdir…	 Mekân	 canlıdır.	 Yaşar,	 yaşatır.	 Üretir,	
üretilir.”(Lefebvre,	 2015:	 111).	 Harvey’e	 göre	 mekân,	 insanı	 biçimlendiren	 ve	 onun	 tarafından	
biçimlendirilen	toplumsal	bir	boyuta	sahiptir.	Bu	bakımdan	mekânları	cansız	nesneler	olarak	değil,	
toplumsal	 süreçler	 ile	 bütünleşmiş	 bir	 şekilde	 görmek	 gerekmektedir.	 Nitekim	 mekânın,	 sadece	
bireyden	bireye	ve	gruptan	gruba	değil,	zamana	göre	de	değişmektedir	(Harvey,	2003:	40).	

Mekânlar,	insanların	gündelik	yaşamlarından,	eylemlerinden	ve	deneyimlerinden	etkilenmektedir.	
Aynı	zamanda	insanlar	ve	gruplar	da	mekân	üzerinden	kendilerini	tanımlamaktadırlar.	Yani,	mekân	
üzerinden	bir	aidiyet	tanımlaması	yapmak	söz	konusudur.	Dolayısıyla	mekân	hem	toplumsal	ilişkiler	
çerçevesinde	şekillenen	hem	de	toplumsal	ilişkiler	sürecinde	bireye	aidiyet	hissi	vermektedir.	Ayrıca	
mekân,	 insanların	 üzerinde	 bir	 özdeşlik	 kurmasını	 da	 sağlamaktadır	 (Beyaz	 Özbey,	 2020:	 925).	
Toplumda	ayna	işlevi	gören	mekânlar,	kişinin	bütün	varlığını,	fiziksel	ve	psikolojik	özelliğini	ve	tüm	
hallerini	 yansıtır.	 Mekân,	 toplum	 ve	 insan	 olaylarıyla	 yoğrulmuştur.	 Mekân	 bir	 alanın	 yeniden	
yorumlanarak	 biçimlenmesidir.	 İnsan	 mekânlarda	 kendi	 yaşamını	 sürdürebileceği	 yerler	 edinir.	
Fiziki	 oluşumların	 bütünü	 olarak	 algılansa	 da	 mekân,	 insandan,	 toplumdan	 ve	 doğadan	 oluşur.	
Mekânlar,	 insanın	 içinde	 bulunduğu	 olaylara	 ve	 durumlara	 şekil	 verir.	 Bu	 anlamıyla	 mekân,	
sosyolojik	bir	 olgudur.	Ayrıca	 toplumsal	 olayları	 barındıran	 sosyal	 ortamlardır	 (Alver,	 2013:	18).	
Güçlü	toplumsal	bağları	oluşturan	mekânın	önemi,	üzerinde	yaşayan	kişilerin	benzer	yönelimler	ile	
karşılıklı	 toplumsallaşma	 sürecini	 yaşamalarıyla	 ilişkilendirilir.	Mekân,	 ortak	 değerlerin	 üretilme	
aracıdır.	Benzer	olanı	yaşatır	farklı	olanı	ise	dışlar.	Mekân,	toplumsal	ilişkilerin	meydana	geldiği	bir	
alan	olmanın	ötesinde	toplumsal	ilişkileri	üreten,	farklılaştıran,	denetleyen	ve	sınırlayan	konumdur.	
Mekân,	topluluk	unsurudur.	Mekân,	bireyde	bağımlılık	oluşturarak	kişinin	temel	ihtiyaçlarından	biri	
olan	aidiyet	duygusunu	tatmin	etmektedir	(Aydemir,	2011:	88).	

4 Yöntem	

Araştırmada	nitel	yöntemler,	insan	doğasındaki	karmaşıklığı	ve	biricikliği	dikkate	alarak	esnek	bir	
bakış	açısı	sunduğu	için	sosyal	bilimlerde	tercih	edilmektedir.	Bu	araştırmada	da	nitel	yöntemlerin	
esnekliğinden	 faydalanarak	 derinlemesine	 bilgi	 elde	 edilmek	 istenmektedir.	 Ayrıca	 verilerin,	
herhangi	bir	laboratuvar	ortamında	ve	herhangi	bir	ölçme	aracı	kullanılmadan,	katılımcıların	doğal	
ortamlarında	 yapılan	 gözlem	 ve	 görüşme	 ile	 elde	 edilmesi	 ve	 sonrasında	 verilerin	 araştırmacı	
tarafından	 tekrar	 incelenmesi,	 düzenlenmesi	 ve	 ortaya	 çıkan	 verilerin	 yorumlanması,	 nitel	
araştırmanın	özelliklerinden	olup	bu	araştırmada	aynen	tatbik	edilmiştir	(Yıldırım	ve	Şimşek,	2013:	
45).	

24	Ocak	2020	tarihinde	Elâzığ	İli	Sivrice	ilçesine	bağlı	Çevrimtaş	köyü	merkezli	6.8	büyüklüğünde	bir	
deprem	meydana	gelmiştir.	Bu	depremde;	37'si	Elâzığ’da,	4’ü	Malatya'da	olmak	üzere	toplam	41	kişi	
hayatını	kaybetmiş,	1.607	kişi	de	yaralanmıştır	(AFAD,	2020).	Doğu	Anadolu	Fay	Sistemi	üzerinde	
meydana	 gelen	 depremde,	 Elâzığ	 Valiliği	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı	 İl	 Müdürlüğü	 sahada	
konutlarla	 ilgili	 değerlendirmeler	 yapmıştır.	 Elde	 edilen	 verilere	 göre;	 Elâzığ	 şehir	 merkezinde	
bulunan	toplam	27.438	binanın;	yaklaşık	3.527’sinin	hasarlı	(yıkık,	acil	yıkılacak,	ağır	hasarlı	ve	orta	
hasarlı	 binalar	 dâhildir)	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Depremden	 doğrudan	 etkilenen	 kişi	 sayısı	
47.800’dür.	 Yani	 toplam	nüfusun	 yaklaşık	%13’ünün	depremden	olumsuz	 etkilendiğini	 söylemek	
mümkündür.	Bu	noktada	öncelikli	olarak	hasarlı	bina	sayısının	200’ün	üzerinde	olduğu	mahalleler	
tespit	edilmiştir.	Bu	mahallelerden	Aksaray	Mahallesinde	301	ve	Hicret	Mahallesinde	222	binanın	
yıkım	kararı	alınmıştır.	Aksaray	ve	Hicret	Mahalleleri	eski	dönemde	kurulmuş	olmaları	nedeniyle	
yıkımın	fazla	olduğu	mahalleler	olarak	belirlenmiştir	(Şıkoğlu	ve	Güney,	2020:	275-284).	
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Araştırma	ailesinin	yanında	ya	da	kendi	evinde	yaşayan	yaşlı	bireylerin	durumunun	ve	sorunlarının	
ne	olduğuna	 ilişkin	 tespitler	 yapmak,	 bireyi	 evine	bağlayan	 etkenleri	 belirlemek,	 deprem	sonrası	
yaşanan	 mekân	 değişikliğinin	 olumlu	 ve	 olumsuz	 etkilerinin	 belirlenmesi	 açısından	 önemlidir.	
Özellikle	 yeni	mekâna	 uyum	 sorunu,	 eski	mekâna	 ilişkin	 geliştirdikleri	 bağlılık	 ya	 da	 varsa	 yeni	
mekâna	 yükledikleri	 anlamı	 ortaya	 çıkaracak	 derinlemesine	 bir	 görüşme	 ile	 analize	 konu	 olacak	
verilerin	geniş	bir	çerçevede	elde	edilmesini	amaçlamaktadır.	Bu	amaçla	araştırmanın	temel	sorusu;	
“Yaş	almış	bireyler	olarak	yıllarca	yaşadıkları	ve	içselleştirdikleri	yeri	terk	etmenin	yaşlılarda	ortaya	
çıkardığı	 olası	 travmatik	 durumlar	 nelerdir?”	 şeklinde	 belirlenmiştir.	 Bu	 temel	 soru	 bağlamında;	
deprem	 sonrasında	 yerleşmenin	 yeni	 alana	 taşınma	 kararı	 ve	 yeni	 yerleşim	 yeri	 ile	 ilgili	 verileri	
toplamak,	iki	yerleşmeyi,	buralarda	yaşayan	yaşlı	bireylerin	gözünden	incelemek	ve	iki	ayrı	mekâna	
ilişkin	memnuniyet	algılarını	kıyaslamak,	deprem	sonrası	yaşlı	depremzedelerde	yaşanan	travmatik	
mekânsal	kırılmayı	belirlemek	amaçlanmaktadır.	

Nitel	 olarak	 tasarlanan	bu	 çalışmada	derinlemesine	mülakat	 tekniği	 kullanılmıştır.	 	 Araştırmanın	
başlıca	 veri	 toplama	 aracını	 oluşturan	 ve	 yarı-yapılandırılmış	 bir	 formatta	 düzenlenen	 “Görüşme	
Formu”,	çalışmanın	konusu,	amacı,	önemi	ve	sorunları	temelinde,	konuya	ilişkin	kuramsal	yazından	
ve	 daha	 önce	 yapılmış	 alan	 araştırmalarının	 ortaya	 koyduğu	 birikimden	 de	 faydalanarak	
hazırlanmıştır.	 Nitel	 çalışmaların	 yapısına	 uygun	 olarak	 katılımcıların	 bağımsız	 düşünebilmesi	
hedefiyle	veri	toplama	sürecinde,	açık	uçlu	sorular	tercih	edilerek	ve	gerekli	durumlarda	ek	sorular	
yöneltilmesi	mümkün	kılınması	için	yarı	yapılandırılmış	birebir	görüşmeler	gerçekleştirilmiştir.	

Çalışma,	 Elâzığ	 İlinin	 Aksaray	 ve	 Hicret	 Mahallelerinde	 24	 Ocak	 2020	 tarihinde	 meydana	 gelen	
depremi	yaşamış	ve	depremin	ardından	yıkımlar	dolayısıyla	 yaşadıkları	 yeri	 terk	 etmek	 zorunda	
kalan	 10’u	 erkek,	 13’ü	 kadın	 olmak	 üzere	 gönüllü	 23	 yaşlı	 depremzede	 ile	 yapılan	 görüşmelere	
dayanmaktadır.	Yaşlı	bireylere	yöneltilecek	yarı	yapılandırılmış	birebir	görüşmeler	için	14	soruluk	
görüşme	 kılavuzları	 kullanılmıştır.	 Çalışmada	 örneklem	 grubuna	 giren	 bu	 mahallelerin	 seçilme	
nedeni,	yıkım	kararı	verilen	hane	sayısının	oldukça	fazla	olması	ve	bu	hanelerde	yaşayan	yaş	almış	
nüfusun	 fazla	 olmasıdır.	 Görüşme	 için	 seçilecek	 yaşlı	 bireylerin	 gönüllü	 olması	 göz	 önünde	
bulundurularak	 görüşmeler	 tercihen	 yüz	 yüze	 gerçekleştirilmiştir.	 Çalışma	 kapsamında	
katılımcıların	 kimlik	 bilgilerine	 ilişkin	 herhangi	 bir	 bilgiye	 yer	 verilmemiştir.	 Yapılan	 görüşmeler	
katılımcıların	bilgisi	dâhilinde	ses	kaydı	kullanılarak	gerçekleştirilmiştir.		

“Deprem	Mağduru	Yaşlılarda	Mekân	Aidiyeti:	 Elâzığ	 İli	 Örneği”	 adıyla	 tamamlanan	 yüksek	 lisans	
tezinin	 bir	 kısmından	 üretilmiş	 olan	 bu	 çalışmanın,	 Fırat	 Üniversitesi	 Sosyal	 ve	 Beşerî	 Bilimler	
Araştırmaları	Etik	Kurul	Başkanlığının	18.12.2020	 tarihli	 toplantısında	 alınan	9	nolu	kararla	 etik	
kurallara	uygun	olduğu	tespit	edilmiştir.	

5 Bulguların	Değerlendirmesi		
5.1 Deprem	Perspektifinde	Yaşlı-Mekân	İlişkileri	

Mekân,	 genellikle	 fiziksel	 bir	 olgu	 olarak	 değerlendirilmektedir.	 Fakat	 mekâna	 anlam	 ve	 değer	
kazandıran	 insan	 ilişkileridir.	 Bu	 ilişkileri	 önemli	 kılan	 ekonomik,	 sosyal	 ve	 kültürel	 değerlerdir	
(Yılmaz,	 2011:	 139).	 Bu	 açıdan	 değerlendirildiğinde	mekânlar,	 toplumsal	 ilişkilerin	 somutlaşmış	
inşalarıdır.	Özellikle	yaşlı	bireyler,	temsil	ettikleri	sosyo-ekonomik	ve	kültürel	değerlerini	yansıtan	
mekânlarda	yaşamak	 isterler.	Bu	mekânlarda	kendileri	 için	güvenilir	ve	 sosyo-ekonomik	bir	alan	
oluştururlar.	Yani	kendi	maddi	ve	manevi	olanakları	çerçevesinde	bir	mekân	üretmeye	ve	tüketmeye	
çalışırlar.	 Yaşlı	 bireyler,	 gelir	 seviyelerine	 göre	 bir	 ev	 seçerken	 deprem	 riski	 taşıyan	 konutlarda	
yaşamak	 zorunda	 kalırlar.	 Sosyo-ekonomik	 açıdan	 uygun	 olan	 bu	 mekânlara	 tutunmaları	 bir	
zorunluluktan	kaynaklanmaktadır.	Bütün	tehlikelere	rağmen	bağlı	oldukları	ve	kendilerini	psikolojik	
açıdan	güvende	hissettikleri	evlerinden	kopmak	istemezler.	Doğal	olarak	bu	durum	mekân	ile	ilgili	
birçok	sorunu	beraberinde	getirmektedir.	

Depremin	etkisi	 ile	 fiziksel,	psikolojik	ve	ekonomik	açıdan	yıpranmış	olan	bir	bireyin	kendisi	 için	
güvenli	olduğuna	inandığı	işlevsel	bir	mekân	tercih	etmesi	gerekmektedir.	Deprem	olgusu	nedeniyle	
yeni	bir	mekâna	yerleşen	yaşlı	birey,	bir	taraftan	yeni	mekâna	alışmaya	ve	bu	mekânda	kendisine	
alan	 açmaya,	 yer	 edinmeye	 çalışırken;	 diğer	 yandan	 da	 hayatta	 kalmaya,	 sahip	 olduğu	 değerleri	
korumaya	çalışmaktadır.	Yaşlı	bireylerin	yerleştikleri	yeni	mekânda	hayatta	kalabilmeleri	ve	yeni	
evlerine	 alışabilmeleri	 zorlaşmaktadır.	 Birey,	 doğduğu	 ve	 içinde	 yaşlandığı	 mekânla	 olan	
bağlantısının	 kesilmesi	 durumunda	 boşluğa	 düşmektedir.	 Sahip	 olduğu	 inanç,	 düşünce,	 anılar,	
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alışkanlıklar,	 tutum	 ve	 davranışların	 ortaya	 çıkmasında	 mekânların	 etkileri	 büyüktür.	 Mekân	
değiştiren	bireyi;	yeni	bir	gerilim,	 stres	ve	en	önemlisi	mekânsal	bir	 travma	alanı	beklemektedir.	
Dolayısıyla	 bulunduğu	 sosyal	 ve	 doğal	 çevreden	 ayrılarak	 başka	 bir	 eve	 yerleşmesi	 yaşlı	 bireyi	
özellikle	sosyal	ve	kültürel	bir	boşluğa	düşürmektedir.	Bu	nedenle	yeni	ortamda	eski	mekânlarına	
benzer	özelliklere	sahip	fiziksel	ve	toplumsal	arayış	içine	düşmektedirler.	Bu	noktada	görüşmecilerin	
eski	mekân	aidiyetlerine	dair	görüşleri	şu	şekildedir:	

“35	 yıl	 oturduğum	 yuvamdı.	 Ben	 o	 evimi	 çok	 sevidim.	 Bahçem	 vardı	 kapı	 önümde	 onu	 çok	
özledim.	 Bak	 içtiğiniz	 meyva	 suyu	 bahçamın	 vişneleri	 gidip	 toplayıp	 getirdik	 yaptık	 bunlar	
nimettir,	 emektir	 yavrum	 özlenir	 tabi.	 Gelen	 giden	 çoktu	 çay	 ocağına	 giderdik	 insan	 yüzü	
görürdük	buralarda	şimdi	bazen	parkta	denk	geldik	mi	bi	iki	sohbet	yapar	olduk.	O	da	olmasa	
kapımızı	çalan	yok.”	S.Ç.	(71-Erkek)	

“Ne	sen	sor	ne	ben	diyem	kızım	eski	ev	yüreğimde	sızı,	boğazımda	düğüm	olarak	kaldı,	ne	edem	
burayı	tadı	yok	tuzu	yok	lezzet	yok.	35	senelik	evimdi.	Müstakil	bahçeli	evimdi	ağaçlarım	vardı.	
Komşularım	hoştu	güzeldi	özlenesi	günlerdi.	Müstakil	evden	sonra	böyle	apartman	dairesinde	
insan	yapamıyor,	ev	güzel	hoş	ama	bana	ait	gibi.	Onun	dışında	pazara	giderdim.	Pazar	bana	
mutluluk	verirdi	daha	burdan	kalkıp	gidemim	ne	lazım	olursa	çocuklar	alıyor.	Bi	eğlencedi	bana	
ne	edem	yapacak	bi	şey	yok.	Söylesem	gülersin	ama	bahçemdeki	malzememi	özledim.	Küregim	
kaldı,	kazma	baltam	kaldı,	çapam	vardı	kaldı	onlar.	Oyuncağımdı	sanki	onlar	benim.	Elinden	
alırsın	ağlar	ya	çocuklar	bende	öyleyim	şimdi.	Getirem	dedim	kızdı	çocuklar	nereye	getirecen	
bahçen	mi	var	dediler.”	G.H.	(69-Kadın)	

“40	yıllık	evim	ocağımdı.	Düzayaktı,	rahattı.	O	evde	her	şeyimizi	yaptık	dedik	ki	o	evden	ölümüz	
çıksın	 olmadı	 ona	 üzülürüm.	 Daha	 zaten	 bi	 beklentim	 yok	 burdan	 bari	 orda	 ocağımda	 son	
günlerimi	 yaşayaydım.	 Sonra	 ineklerimiz	 bağımız	 bahçamız	 en	 önemlileri	 onlardı.	 Ekmek	
kapımızdı,	 evlat	 gibiydi	 sattık	mecburen	daha	onlardan	ötesi	 yok	 valla.	 Sonra	 kızıma	diyem	
gahveye	giderdik	dostlarla	çay	içerdik	sohbet	ederdik,	zaman	geçerdi,	ne	güzeldi	şimdi	gidemik	
tıkıldık	kaldık	burada.”	S.E.	(71-Erkek)	

Araştırma	 yapılan	 Aksaray	 ve	 Hicret	 mahallelerinde,	 evler	 birbirine	 bitişik	 bir	 şekilde	 yan	 yana	
dizilmiş;	 genellikle	müstakil	 evler	 (düzayak)	 olup	 gecekondulaşmanın	 yoğun	olduğu	ortalama	40	
yıllık	 evlerden	 oluşan	 eski	 mekânlardır.	 İnsanların	 ekonomik	 ve	 sosyo-kültürel	 düzeylerinin	
birbirine	yakın	olduğu	mahallelerdir.	Mahalle	sakinleri	gelenekçi	bir	yapıya	sahip,	samimi	ve	doğal	
ilişkiler	 içerisinde	 yaşamaktadır.	 Doğal	 olarak	 bu	 geleneksel	 yapıdan	 kopup	 zorunlu	 olarak	
taşındıkları	 apartman	dairelerinde	 adaptasyon	 sorunu	yaşamışlardır.	Özellikle	bu	noktada	 sıkıntı	
yaşayan	görüşmeciler	apartman	kültürüne	alışmakta	zorluk	yaşamışlardır.	Eski	evlerinin	müstakil	
olması	 nedeniyle	 çevreyle	 iletişimin	 daha	 kolay	 sağlandığı,	 küçük	 evlerinde	 iç	 içe	 yaşamaları	
nedeniyle	 daha	 samimi	 ve	 sıcak	 ilişkiler	 kurduklarını	 belirtmişlerdir.	 Yeni	 taşınılan	 konutların	
merkeze	 uzak	 oluşu,	 apartman	dairelerinde	 insan	 ilişkilerinin	 giderek	 bireyselleştiği;	 bu	 nedenle	
yaşlı	bireylerin	eski	mekân	ile	yeni	mekân	arasında	bir	boşluğa	düştükleri	görüşmecilerin	ifadeleri	
ile	saptanmıştır.	

Özellikle	 yukardaki	 görüşmecilerin	 ifadelerinden	 de	 anlaşılacağı	 üzere	 bağ	 ve	 bahçelerinden,	
yetiştirdikleri	hayvanlarından	ayrılmak	zorunda	kalmalarından	dolayı	büyük	üzüntü	yaşamışlardır.	
Bağ	bahçesine,	meyve	ağaçlarına,	hayvanına	derin	duygularla	bağlanan	bireyler	yeni	yapılarda	bu	
boşluğu	dolduracak	bir	şey	bulamamışlardır.	Hem	ekonomik	gelirleri	hem	de	kendileri	için	önemli	
bir	uğraş	olan	bahçe	ve	hayvan	bakımı	onlara	fizyolojik	ve	psikolojik	açıdan	iyi	gelen	bir	terapi	gibi	
değerlendirilebilir.	

“40	yıllık	evimdi.	Hiç	bi	şeyi	unutamıyorum.	Komşuları	özlüyorum.	Orda	serbesttik	bura	el	gibi.	
Burda	 herkes	 binada.	 Tanıdık	 olup	 konuştuğumuz	 da	 eski	 mahalleden	 gelenlerdir.	 Kahveye	
giderdik	arkadaşlarla	üç	beş	sohbet	vakit	geçerdi	eğlenirdik	tek	eğlencemizdi	o	da	yok	daha.	
Şimdi	bile	gidince	bakıp	üzülüyorum	baba	ocağıydı	babamın	hatırasıydı.	Ne	kadar	rahat	olsa	da	
bura	bende	çocuklarda	hüngür	hüngür	ağladık.”	M.T.	(70-Erkek)	

“40	 yıllık	 evimdi.	 Belki	 iyi	 değildi	 ama	 4	 çocuğumu	 orda	 doğurdum	 büyüttüm	 evlendirdim.	
Eşimin	bütün	anıları	orda	kaldı	o	evde	öldü.	Her	şeyi	orda	bırakıp	geldim.	Ben	diyordum	kendi	
kendime	bende	bu	evde	ölecem	ama	bak	Allahın	işi	şimdi	burdayım.	Beyin	oturduğu	köşesi	vardı	
konu	komşu	herkesi	izlerdi	ordan,	yaşanmışlıklar	vardı	kalmadı	elimde	hiç	bi	şey.	Şimdi	burda	
selam	verecek	kimse	yok	herkes	evine	tıkılmış	kimse	kimseye	bakmıyor	bile.”	H.Ö.	(73-Kadın)	

“Nasıl	anlatam	ömür	geçti	orda.	Kendi	ellerim	ile	yaptım	o	evi	penceremin	altında	da	divanım	
düzayak	yola	bakar	gelen	geçeni	izlerim	soba	çayımı	içerdim	hayatta	bundan	güzel	bir	şey	mi	
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var	kızım	sen	söyle.	Komşularım	geçer	selam	verir,	sohbet	ederdik.	Şimdi	apartman	da	kimseyi	
görmem	etmem,	camdan	bakıyom	dağ	başı.	Neyime	apartman	benim,	çok	üzülim	yavrum.”	A.A.	
(66-Kadın)	

İnsanoğlu	yaradılış	itibari	ile	bir	yere,	bir	kimliğe	ya	da	“burası”	diyebileceği	bir	alana	ihtiyaç	duyar.	
Bireylerin	yaşadığı	mekânı	kişileştirmesi,	yaşadığı	mekânları	diğerlerinden	farklılaştırmaktadır.	Bu	
farklılaşma	süreci,	insanın	“burası”	noktası	kurmasıyla	başlamaktadır.	Bireyin	“benim	evim”,	“benim	
kentim”	şeklinde	nitelendirdiği	mekân,	yaşadığı	evin	diğer	evlerden,	yaşadığı	kentin	diğer	kentlerden	
ayırt	ettiğini	göstermektedir.	“Burası”	noktası,	büyük	kentler	ve	metropoller	bağlamında	genellikle	
kentin	bütününü	değil,	yalnızca	bir	kısmını	yani	kendi	mekânı	gibi	gördüğü	yeri	temsil	etmektedir	
(Bilgin	ve	Göregenli,	2002:	51).	

Yaşlı	bireyin	yaşadığı	mekâna	ve	sosyal	ilişkilere	bağlanma	süreci,	aidiyet	duygusu	ile	oluşmaktadır.	
Yaşadığı	mekân	yaşlı	bireyin	kendini	güvende	ve	özgür	hissettiği,	anılarını	biriktirdiği	ve	en	önemlisi	
mahremiyet	alanını	oluşturur.	Alıştığı	bu	mekân	ve	çevreden	uzaklaşması	birey	için	zor	bir	süreci	
beraberinde	getirmektedir.	Uzun	süre	yaşadıkları	ortamlardan	ayrılarak	başka	bir	mekâna	yerleşen	
ya	da	yerleştirilen	yaşlılarda	uyum	süreci	çok	daha	zor	olmaktadır.	Yaşlı	birey,	kültürel	yaşantıları	ve	
hissettiği	duyguları	doğrultusunda	daima	başkalarına	ihtiyaç	duymaktadır.	Bu	duygu	onların	birlikte	
olma	yani	 toplu	yaşama	 ihtiyacını	 tetiklemiştir.	Yani	birey,	 yapısı	 gereği	bir	 topluma,	bir	mekâna	
aidiyet	 kurma	 ihtiyacı	 hisseder.	 Dolayısıyla	 mekân	 ile	 toplumsal	 ilişkiler	 arasındaki	 yakın	 ilişki	
karşılıklı	bir	aidiyet	bağı	oluşturmaktadır.	İlerleyen	yaşla	birlikte	mahalle,	önemli	bir	sosyal	kabul	
alanı	haline	gelmektedir.	Yaşlı	bireyler	komşularıyla	samimi	sosyal	ilişkiler	geliştirmektedir.	Mahalle,	
yaşlı	 bireylere	 mekânsal	 anlamda	 kendilerine	 yakın	 olan	 ve	 daha	 rahat	 erişebileceği	 bir	 alan	
oluşturduğundan	 dolayı	 önemlidir.	 Özellikle	 komşuluk	 ilişkileri	 yaşlı	 bireylerin	 yerinde	
yaşlanmalarını	sağlamaya	yönelik	önemli	bir	sosyal	destek	kaynağı	oluşturmaktadır.	

5.2 İç	Mekân	ve	Dış	Mekân	Memnuniyet	Algıları	
5.2.1 İç	Mekân	Algısı	

Mekânın	birey	üzerindeki	kültürel,	ekonomik	ve	psikolojik	etkileri	ele	alındığında	bireyin	düşünce	
yapısı,	yaşama	tarzı	ve	eylemleri	de	bu	noktada	belirlenmektedir.	Mekân,	 insan	 için	çok	şey	 ifade	
etmektedir.	 Toplumsal	 yaşam	 alanında	 önemli	 bir	 dinamik	 haline	 gelen	 mekânlar	 insanların	
ihtiyaçları	 çerçevesinde	değişime	ve	dönüşüme	uğramaktadır.	Özellikle	 insanların	yaşadığı	evleri,	
sokakları	 ve	 caddeleri	 belli	 bir	 zaman	 diliminden	 sonra	 biriken	 anılarla	 anlam	 kazanmaya	
başlamaktadır.	 Dolayısıyla	 insanların	 yoğunlukta	 yaşadığı,	 aidiyet	 bağı	 kurdukları	 bu	 kentsel	
mekânlar	toplumsal	ilişkiler	ağından	oluşmaktadır.	

Bu	mekânlar	aracılığıyla	kentli	 insanlar	hayata	bağlanır,	aidiyet,	kimlik	ve	özdeşlik	 ilişki	kurarlar.	
İnsanların	bir	kısmı	hayattan	zevk	almak,	eğlenmek	ve	sosyal	ortamlarda	aidiyet	bağı	kurmak	için	
bulunurken;	bir	kısmı	da	hayattaki	zorluklardan	kaçmak	için	bu	mekânları	kullanırlar.	Bu	mekânlar	
hayatımızdaki	boşlukları	doldurarak	bizi	rahatlama,	gevşeme,	kaçma,	özgürlük	gibi	işlevler	görerek	
sıradan	olan	hayatımıza	eşlik	ederler	(Aytaç,	2007:	203).	İnsanların	yoğunlukta	yaşadığı	ve	aidiyet	
bağı	kurduğu	evleri,	barınma	ihtiyacını	karşılamanın	yanı	sıra	bireylerin	ve	özellikle	yaşlı	bireylerin	
yaşam	tarzlarını	ve	toplumsal	ilişkilerini	belirledikleri	bir	mekândır.	İnsanın	doğumundan	ölümüne	
kadar	olan	 süreci	kapsayan,	 insan	yaşamının	 sosyal,	psikolojik	ve	kültürel	boyutlarının	 temelinin	
atıldığı,	toplumsal	değerlerin	kazanıldığı	ve	yeniden	inşa	edildiği,	özel	yaşamın	korunduğu	önemli	
bir	iç	mekândır.	

Yaşlılık	 döneminde	 ev	 büyük	 önem	 kazanmaktadır.	 Çünkü	 yaşlı	 birey	 zamanının	 çoğunu	 evinde	
geçirmektedir.	Uzun	yıllar	boyunca	yaşadıkları	evlerini	deprem	yüzünden	terk	etmek	zorunda	kalan	
yaşlı	bireyler,	eski	ev	ve	mahallelerinin	yıkılması	nedeniyle	yeni	mekânlara	taşınmışlardır.	Alışkın	
oldukları	mekânlardan	ayrılmaları,	var	olan	sosyal	çevre	ve	etkinliklerin	kaybedilişi	ve	en	önemlisi	
toplumdaki	rolünün	değişimi	yaşlı	bireyi	yeni	yaşam	alanına	uyumunu	zorlaştırmaktadır.	Bu	nedenle	
konutların	 yaşlı	 bireyler	 için	 sağlık	 ve	 güvenlik	 konusunda	 tehlike	 oluşturmaması	 son	 derece	
önemlidir.	Bu	doğrultuda	yaşlı	bireylerin	yeni	taşındıkları	evlerindeki	sorunlarla	ilgili	izlenimleri	şu	
şekilde	olmuştur:	

“Bize	kuru	bi	ev	teslim	ettiler.	Dolap	yok,	vestiyer	yok.	Yani	malzeme	sıfır.	Geçende	elimi	pencere	
pervazına	attım	bi	baktım	üstüme	düştü,	zor	kurtardım	kendimi.	Hepisini	biz	kendimiz	yaptık.	
Parkeler	kalkmış	geçende	ayağım	takıldı	az	kalsın	düşecektim.	Kapı	pencereler	de	her	gün	sorun	
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sürekli	 tamir	 ediliyor.	 Balkon	 kapısını	 kilitledik	 odur	 bu	 gündür	 kilitli	 daha	 da	 açılmadı.	
Korkuyoz	bi	odada	kilitli	kalak	kimse	sesimizi	duymaya.”	S.Ö.	(72-Erkek)	

“Tokiyi	 artık	 hangi	 mütahite	 vermişse	 malzemeler	 kaliteli	 değil,	 tam	 manasıyla	 işçilik	 iyi	
durumda	 değil.	 Burdaki	 yönetimin	 çalışanları	 var,	 söylüyoruz	 gelip	 yapıyor.	 Kiminin	 vidası	
gevşek,	kiminin	kapısı	elinde	kalıyor,	kiminin	yerler	olmuyor	bi	çok	şikâyet.	Tuvaletin	pervazı	o	
günü	el	attım	üstüme	düştü.		Bende	en	büyük	problem	su	patlaması	oldu.	Mutfakta	açıyon	banyo	
da	çıkıyor,	banyo	da	açıyon	koridorda	su	çıkıyor.	Sular	her	gün	kesiliyor.	Alt	yapı	da	çok	sıkıntı	
var.	”	S.E.	(71-Erkek)	

Ülkemizin	konum	itibari	ile	bir	deprem	ülkesi	olduğu	bir	gerçektir.	Bu	durum	depreme	karşı	güvenli	
konut	 tasarımını	 zorunlu	 kılmaktadır.	 Yaşanan	 depremlerden	 görülen	 manzaralar	 binanın	 ana	
yapısının	yanı	sıra,	iç	mekânların	da	deprem	karşısında	güvenli	bir	şekilde	tasarlanmasını	zorunlu	
kılmaktadır.	 Özellikle	 evin	mobilyası,	 aydınlatması,	 zemin	 döşemesi,	 donatıları	 ve	 aksesuarlarına	
kadar	dikkat	edilmesi	gerekir.	Çünkü	yapının	az	hasar	görüldüğü	çoğu	mekânda	iç	mekânda	yapılan	
hatalar,	can	ve	mal	kaybına	neden	olmaktadır.	Depreme	karşı	güvenli	konut	tasarımı	için	dış	yapı	
kadar	içyapıların	da	doğru	bir	şekilde	düzenlenmesi	gerekmektedir	(Demirbaş,	2008:	12).		

Yapılan	araştırmada,	evle	ilgili	sorunların	ortak	olduğu	görülmektedir.	Özellikle	işçilik	hataları	(kapı,	
pencere,	yer	döşemesi	vb.),	ev	tadilatları	(çatı,	mutfak	ve	banyo	vb.),	dolap	eksiklikleri	ve	arızaları,	
alt	yapı	sorunları,	suların	sık	sık	kesilmesi	yaşlı	bireylerin	hayatlarını	zorlaştıran	problemler	olarak	
tespit	edilmiştir.	Dolayısıyla	evin	içinde	yaşanan	bu	sorunlar	yaşlı	bireylerin	güvenliğini	tehdit	eden	
risk	 faktörlerini	 oluşturmaktadır.	 Özellikle	 erkek	 görüşmeciler	 yapılan	 işçilik	 hataları	 nedeniyle	
zorlandıklarını	 ve	 tehlike	 altında	 olduklarını	 belirtmişlerdir.	 Kullanılan	 malzemelerin	 kaliteli	
olmaması	 nedeniyle	 kapı	 pencerenin	 elinde	 kaldığını,	 sürekli	 tamir	 işi	 ile	 uğraştıkları	 ve	 yapılan	
tadilatları	kendileri	ödediği	için	maddi	ve	manevi	anlamda	yıprandıklarını	belirtmişlerdir.	Bu	süreçte	
yıpranan	bireyler,	 artık	 bu	 yaştan	 sonra	 ekonomik	 kaygı	 duymak	 istemediklerini	 ve	 konforlu	 bir	
yaşam	istediklerini	söylemişlerdir.		

“Yapılan	 işleri	 hiç	 hoş	 değil	 kızım.	 Kapıya	 el	 atim	 elimde	 kali,	 dolabı	 açim	 üstüme	 düşi,	
lavaboların	taşları	hoş	değil.	Yani	bi	sene	ya	idare	ederik	ya	da	edemeyik.	Neye	el	attımsa	elimde	
kalıyor.	 Duş	 kabindir	 nedir	 onun	 da	 camı	 döküldü	 kendinden.	 Allah’tan	 kimse	 yoktu	 orda.	
Dolaplar	da	temiz	olmi.	Valla	işçilikleri	hiç	hoş	değil	kızım	ne	yalan	diyem.”	N.D.	(70-Kadın)	

“Hepisi	 zor	 valla	 evi	 vurdu	 kaçtı	 yapmışlar.	 Dolaplar	 kalitesiz	 diye	 siliyoruz	 silmiyoruz	 yine	
lekeli.	Yerlere	çamaşır	suyu	döktüm	bi	de	ne	görem	hepisi	kabardı,	ben	ne	bilim	nasıl	kullanılcak.	
Sular	da	sürekli	kesk.	Sonra	evde	su	olmayınca	ne	yapak,	yeme	 içme,	 temizlik	her	 şey	 sudur.	
Tuvalete	de	mi	gitmeyek	tövbe	tövbe”		Z.Y.	(65-Kadın)	

Yaşlı	bireylerin	gününün	büyük	bir	bölümünü	geçirdikleri	mekân	olan	oturma	odasının,	mutfağın,	
yatak	odasının	uygun	donatılara	sahip	olması	gerekir.	En	önemlisi	yaralanmaları	engellemek	adına	
kaygan	olmayan,	kabarmayan	bir	zemin,	sağlam	kapı	pencere	ve	kullanışlı	dolaplar	istemektedirler.	
Dolayısıyla	 yaşlı	 bireyin	 eve	 değil,	 evin	 yaşlı	 bireye	 uydurularak	 yaşam	 kalitesinin	 arttırılması	
gerekir.	 Çünkü	yaşlı	 bireyin	 sağlıklı	 ve	 güvenli	 bir	 ortamda	yaşamayı	 istemesi	 en	doğal	 hakkıdır.	
Günümüzde	özellikle	kadınlar	için	önemli	bir	yaşam	alanı	olan	mutfaklarda	yaşanan	temizlik	ile	ilgili	
problemler	 de	 kadın	 görüşmecileri	 oldukça	 rahatsız	 etmektedir.	 Özellikle	 dolapların	 kalıcı	 leke	
bırakması,	kalitesiz	olması	ve	yüksek	olması	nedeniyle	üst	dolapları	kullanamadıklarını	üzüntüyle	
ifade	etmişlerdir.	Ayrıca	fayans	aralarının	açılması,	bazı	parkelerin	kabarması	ve	en	önemli	temel	
ihtiyaç	olan	suların	sürekli	kesilmesi	nedeniyle	ev	temizliğinin	zorlaştığını	bu	durumdan	hiç	memnun	
olmadıklarını	ifade	etmişlerdir.	

Yaşlı	bireylerin	ev	ihtiyaçları	düşünüldüğünde	en	önemli	nokta	evin	yaşlı	bireylerin	toplum	yaşamına	
katılımını	 sağlayıp	 sağlamadığıdır.	 Özellikle	 bağımsız	 yaşamalarını	 sağlayacak,	 maddi	 manevi	
ihtiyaçlarına	cevap	verecek	nitelikte	olması	evi	özel	kılmaktadır.	Yaşlı	birey	evinde	kendini	gereksiz,	
yetersiz	ve	dışlanmış	hissetmeden	yaşayabilmektedir.	Çünkü	evi,	yaşlı	bireye	mutluluk,	güven	ve	en	
önemlisi	kimseye	bağımlı	olmadan	yaşayabileceği	fiziksel	donanımlara	sahip	bir	ortam	sunmaktadır.	
Özellikle	taşınmadan	önce	yaşadığı	mahallesinde	evinde	ailesine,	çocuklarına,	akrabalarına,	sosyal	
çevresini	 temsil	 eden	 komşularına	 yakın	 olan	 yaşlı	 birey	 depremden	 sonra	 taşınma	 ile	 çoğunu	
kaybetmek	 durumunda	 kalmıştır.	 Yaşanılan	 bu	 sosyal	 izolasyon	 yaşlı	 bireyin	 hayatını	 olumsuz	
etkilemektedir.	Yeni	taşındığı	mahallede	birey,	zamanın	çoğunu	evde	geçirmeye	başlamıştır	ve	doğal	
olarak	bu	evde	konforlu	ve	rahat	bir	yaşam	sürdürmek	istemektedir.	Özellikle	ilerleyen	yaşla	birlikte	
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evin	konforlu	olması	 önemli	 bir	 fiziksel	 ihtiyaçtır.	 Bu	 ihtiyaçlar	doğrultusunda	 görüşmeciler	 yeni	
taşınılan	konutlardaki	konfordan	dolayı	duydukları	memnuniyeti	şu	şekilde	ifade	etmişlerdir:	

	“Su	ve	ısınma	yönünden	çok	rahat.	Soba	yakmada	zorlanidim.	Şimdi	kaloriferimiz	var	evin	hepsi	
sıcak.	Evimiz	birinci	kat	dışarı	çıkıp	giriyoz	vallaha	rahatlık.	Sonra	kızıma	diyem	aydatı	da	iyi	
bizi	zorlami	çok	şükür	azar	azar	verecez	inşallah.”	S.A.	(65-Kadın)	

“Rahatlığı	eski	ev	sobalıdı	şimdiki	doğal	gaz	daha	rahat.	Sürekli	soba	kovası	indir	kaldır	karı	
zaten	şaptan	düşmüştü	yapamıyordu.	Klozet	var,	asansör	var.	Karıya	yeni	eşya	aldık	daha	ne	
olsun.”	M.Ş.	(76-Erkek)	

“Sıcak	suyum	var,	kaloriferim	var,	asansörüm	var	çok	şükür.	Diğer	evde	asansör	yoktu	bana	çok	
zordu.	Burda	da	alışveriş	sıkıntısı	var	onun	dışında	her	şey	iyi.”		H.Ö.	(73-Kadın)	

Yukarda	sorulan	sorularda	memnuniyet	düzeyini	ölçerken	yapmış	olduğumuz	değerlendirmelerin	
aksine	 kolaylaştırıcı	 unsurların	 belirlenmesiyle	 birlikte	 memnuniyet	 düzeylerinin	 arttığı	
görülmektedir.	 Bu	 memnuniyet	 düzeyinin	 temelinde	 ise,	 daha	 önce	 yaşadıkları	 evleri	 ile	
kıyaslamaları	bulunmaktadır.	Eski	yaşadıkları	evlerin	küçük	olması,	bazı	evlerin	toprak	ev	olması	ve	
sobalı	olması	dolayısıyla	ısınmanın	büyük	bir	sorun	teşkil	etmesi	nedeniyle	yeni	konutların	sağladığı	
kolaylıklardan	 ötürü	 en	 fazla	 memnun	 kalan	 kadın	 bireyler	 olmuştur.	 Özellikle	 bu	 kolaylaştırıcı	
unsurları	ele	alacak	olursak;	sıcak	su	olması,	kaloriferli	olması,	asansör	olması,	klozet	olması,	yeni	
eşyaların	 alınması	 ve	 en	 önemlisi	 yeni	 ve	 büyük	 yapı	 olmasının	 sağladığı	 konfor	 nedeniyle	 yaşlı	
bireyler	 memnun	 kalmışlardır.	 Dolayısıyla	 evler;	 fiziksel	 ve	 sosyal	 gelişim	 aşamasında,	 bireysel	
mutluluk	ve	başarının	artmasında	ve	toplumun	güçlenmesinde	önemli	rol	almaktadır.	Aile	yaşantısı	
üzerinde	 ve	 özellikle	 yaşlı	 bireyler	 üzerinde	 bu	 denli	 güçlü	 etkisi	 olan	 ev,	 yaşamla	 ilgili	 birçok	
faaliyetin	yürütüldüğü	mekân	olması,	evde	belli	standartların	bulundurulmasını	zorunlu	kılmaktadır.	
Bu	 nedenle	 evi	 kullanan	 yaşlı	 bireylerin	 bu	 standartlardan	 yararlanabilmesi,	 evleri	 kolaylıkla	
kullanabilmesi,	psikolojik,	fizyolojik	ve	sosyal	sağlığını	sağlamak	ve	devam	ettirmek	açısından	önemli	
ve	gereklidir.	

“Valla	kızım	rahat	tabi	sıcak	su,	sıcak	ev,	yeni	eşya,	yeni	dolaplar	sıfır	daire	sonuçta.	En	çok	da	
hanımın	işine	geliyor.	Tatilde	çocuklar	torunlar	gelince	rahat	ederler	daha	yoksa	eski	evde	çok	
kalamazlardı	 soğuktu	 küçüktü.	 Ama	 kızım	 kimse	 hayrına	 bir	 şey	 vermemiş	 bize	 parasını	
veriyoruz.”		Z.T.	(81-Erkek)	

“Şimdi	kızım	tamam	konforlu	ama	sonuçta	kendi	paramızla	alıyoruz.	Sıcak	su	için	ödüyoruz,	
kalorifer	için	ödüyoruz,	alışverişe	ödüyoruz.	Kimse	hayrına	vermemiş.	Bunların	neresi	kolaylık,	
kolaylık	gözükse	de	bizden	çıkıyor	her	şey.	Çoğu	şeyde	sıkıntılı	asansör	var	büyük	nimet	ama	
bozuk	hep,	canımız	da	hoş	değil	ki	yapak	uğraşak.”	S.E.	(71-Erkek)	

“Yav	ne	kolaylığı	olcak.	Her	şey	parayla	dönüyor.	Tamam	sıcak	su	var	doğal	gaz	var	eee	ben	
bunlara	 para	 verdiğim	 için	 var.	 Asansör	 var	 ama	 sürekli	 bozuk.	 Eski	 eve	 de	 bu	 kadar	 para	
verseydim	orda	da	olurdu.	Kendi	rahatlığım	bana	bağlı	hele	bi	ay	ödeme	rahatlığı	kalıyor	mu?”	
Z.A.	(70-Erkek)	

Özellikle	ilerleyen	yaşla	birlikte	ve	beraberinde	yaşanan	sağlık	sorunları	nedeniyle	fiziksel	ihtiyaçlar	
daha	 çok	 ön	 plana	 çıkmaktadır.	 Görüşmelerin	 tamamı	 görüşmecilerin	 kendi	 evinde	 yapıldığı	 için	
gözlem	 yapma	 fırsatı	 elde	 edilmiştir.	 Bu	 sayede	 görüşmecilerin	 evlerini,	 eşya	 düzenlerini,	 evin	
yapısını	inceleme	fırsatı	bulunmuştur.	Yapılan	gözlemler	neticesinde	bireylerin	memnun	oldukları	
ve	olmadıkları	konuların	ortak	olduğu	göze	çarpmıştır.	Yukarıda	 ifade	edilen	kolaylıkların	aksine	
bazı	 erkek	 görüşmecilerin,	 yeni	 konutlarda	 genelde	 işçilik	 sorunları	 olduğu,	 asansörün	 sık	 sık	
bozulduğu	 ve	 evin	 ekstradan	 çıkan	 masrafları	 nedeniyle	 şikâyetçi	 olduklarını	 ifade	 etmişlerdir.	
Yaşları	itibari	ile	çoğu	bireyin	sağlık	sorunları	yaşadığı	bundan	ötürü	ev	ile	ilgili	sorunlarla	baş	edecek	
güce	sahip	olmadıklarını	ifade	etmişlerdir.	Ayrıca	dikkat	edilen	bir	husus	da	evin	sağladığı	konforun	
özellikle	sıcak	su,	kalorifer,	yeni	eşya	gibi	kolaylıkların	parasıyla	alındığını,	evin	bedelini	ödediklerini	
kimsenin	bu	imkânlara	bedava	kavuşmadığını	eleştirel	bir	dille	ifade	etmişlerdir.	

5.2.2 Dış	Mekân	Algısı	

Yaşlılık,	insan	hayatının	belirli	bir	aşamasını	oluşturan	ve	her	dönem	gibi	kendine	özgü	üstünlükleri	
ve	 eksiklikleri	 olan	 bir	 dönemdir.	 Bu	 dönemde	 kişinin,	 sosyal,	 ekonomik,	 psikolojik	 ve	 fiziksel	
ihtiyaçları	daha	önceki	yıllara	göre	değişmekte	ve	artmaktadır	(Bilen	1983’ten	akt.	Boylu,	2013:	145).	
Evin	güzel	 ve	konforlu	yönleri,	 oturulan	mekânın	özellikleri,	 bu	mekânda	gerçekleştirilen	 fiziksel	
etkinliklerin	 yanı	 sıra	 yaşlı	 bireylerin	 sosyal	 ilişkileri	 de	 önemlidir.	 Dolayısıyla	 bağımlı	 olarak	
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yaşamını	 sürdüren	 yaşlı	 bireyin	 fiziksel	 ihtiyaçlarının	 karşılanması	 kadar,	 çevre	 uyumunun	 da	
dikkate	alınarak	oturulacak	eve	karar	vermek	gereklidir	(İmamoğlu	E.	O.	ve	İmamoğlu	V.,	1998:	242).	
Bu	çerçevede	bütün	mekânları	içinde	barındıran	mahallenin	önemi	büyüktür.	Bir	mahallenin	temeli,	
mekân	ve	insandır.	İnsan	ve	mekânın	el	ele	verip	yeni	bir	yaşama	alanı	oluşturduğu	yerdir	mahalle.	
Hayatın	belli	bir	kültür,	değer,	inanç,	gelenek	ve	görenekler	çerçevesinde	oluştuğu	ve	kendine	has	
yapısı	ile	kimlik	kazandığı	bir	ortamdır.	Ev,	okul,	cami,	kahvehane,	fırın,	sağlık	ocağı,	eczane,	çeşme	
gibi	mekânlar	bir	mahallenin	olmazsa	olmazlarıdır	(Alver,	2012:	221-223).	

Konum	itibariyle	Aksaray	ve	Hicret	Mahalleleri,	yaşlı	bireyler	için	hayatı	yaşanılır	kılan	mekânlara	
sahiptir.	Özellikle	gerekli	mekânların	ulaşılabilirliğinin	kolay	olması	yaşlı	bireyler	için	bir	nimetti.	En	
çok	 ihtiyaç	 duydukları	 fırın,	 kahvehane,	 sağlık	 ocağı,	 eczane,	 market,	 bakkal,	 kasap	 ve	 karaçalı	
çeşmesi	gibi	mekânlar	mevcuttu.	Fakat	yeni	taşınılan	TOKİ’ler	merkeze	uzak	yapıldığı	için	ev	dışında	
ihtiyaç	duyulan	dış	mekânlar	henüz	yoktur.	 Yaşlı	 bireylerin	 sosyal	 birleşme	alanı	 olarak	yalnızca	
parklar	bulunmaktadır.	Görüşmecilerin	çoğu	bu	parklarda	vakit	harcamakta	yeni	arkadaşlık	ve	yeni	
komşuluk	 ilişkileri	 kurmaya	 çalışmaktadırlar.	 Görüşme	 sırasında	 yapılan	 gözlemler	 neticesinde	
bireylerin	 çoğu,	 özellikle	 65	 yaş	 üstü	 bireylerin	 günün	 belirli	 saatlerinde	 bu	 parklarda	 görmek	
mümkün	olmuştur.	Bu	doğrultuda	görüşmecilerin	eksik	olduğunu	düşündükleri	mekânlar	 ile	 ilgili	
görüşleri	şu	şekilde	olmuştur:	

“Hiçbir	şey	bize	göre	değil.	Buraya	gelirken	gördün	demi	kızım	yokuşları	ben	nasıl	çıkayım	bu	
yaşlı	 halimle.	 Dağı	 yonttular	 bizi	 buraya	 attılar.	 Eşim	 bu	 kilosu	 ile	 nasıl	 yürüsün.	 Ben	 zor	
gidiyorum.	Apartmanda	asansör	var	çok	şükür	ama	arızalanıyor	hep	korkuyoz	binmeye.	Cami	
yok	bu	halimle	cumaya	zor	gidiyorum.	Çok	eksik	var	market	yok,	sağlık	ocağı	yok,	fırın	yok,	en	
önemlisi	 su	 yok	 parktaki	 ağaçlar	 hep	 kurumuş,	 sıcak	 ekmek	 yok,	 inşallah	 yapılır,	 market	
açılacakmış	diyorlar.	Park	var	tek	arada	çıkıyoruz,	insan	yüzü	görelim	diye.”		Z.T.	(81-Erkek)	

“Valla	her	şey	iyi	güzel	de	evde,	dışarda	bi	şey	yok.	Marketimiz	yok	bi	de	bana	en	çok	lazım	olan	
sağlık	 ocağı	 yok	 oladı	 ilaçlarımı	 rahat	 yazdırırdım	 her	 seferinde	 merkeze	 inmek	 zorunda	
kalmazdım	hadi	aldım	diyem	eczane	de	yok	ilaç	alam.	Çok	şükür	ki	diriyim	aklım	başımda	tek	
otobüse	binip	gidip	ilaçlarımı	alıyorum,	alışverişimi	yapıyorum.	Ama	tabi	yaştan	dolayı	ulaşım	
beni	yoruyor,	yerimiz	uzak	kızım.	Bi	kuru	dağa	kaldık	fırın	yok,	okul	yok,	kasap	yok	kuaför	yok.	
Dışarda	tek	parkımız	var.	Akşamları	parka	çıkıyoruz	komşularla	yürüyüş	yapıyoruz.	Erkekler	
için	cami	sıkıntısı	var	bi	de	marketimiz	oladı	benden	güzeli	olmazdı.”	H.Ö.	(73-Kadın)	

“Hiçbir	 şeyden	memnun	değilim.	Camiye	 ihtiyacımız	var,	namazlarımızı	hep	camide	kılardık,	
insan	yüzü	görürdük	üç-beş	sohbet	ederdik	şimdi	olmayınca	çok	zoruma	gidiyor.	Her	gün	de	
gidemiyom	ki	eski	mahalleye	artık	cumadan	cumaya.	İnşallah	tez	zamanda	yapılır.	Hem	tek	bu	
da	değil	markete,	fırına,	kasaba,	bakkala,	manava	ihtiyacımız	var.	En	önemlisi	sağlık	ocağı	yok,	
eczane	yok	bize	en	lazım	olan	yerler	bu	yaşta	ne	yapak	nasıl	gidek.”	Z.A.	(70-Erkek)	

Yaşanılan	konutun	iç	dekorasyonun	yanı	sıra	evin	bulunduğu	çevre	yani	yerleşim	yeri	de	önemli	bir	
etkendir.	 Hareket	 etme	 yeteneği	 azalan	 yaşlı	 bireyin	 yaşadığı	 ev,	 alışveriş	 merkezine,	 sağlık	
merkezlerine,	park	ve	kütüphane	gibi	toplumsal	hizmet	veren	alanlara	yakın	olması	önemlidir	(Erel	
ve	Bilgin,	1992:	7).	Çünkü	uzun	yıllar	aynı	mekânda	yaşayan	yaşlı	bireyler	için	yerleşim	yeri	ile	ilgili	
bildikleri	 haritanın	 zihinlerde	 kalması	 güven	 oluşturmaktadır.	 Bu	 anlamda	 ev,	 zaman	 ve	 yer	
açısından	yaşlı	bireyin	uyumu	için	bir	dayanak	oluşturur.	Çünkü	alışveriş	yapma,	günlük	rutin	işlerin	
yürütülmesi	ile	ilgili	yakın	arkadaş	ve	komşuların	sağladığı	toplumsal	destek	yaşlı	bireyin	hayatını	
sürdürebilmesi	açısından	önemlidir	(Alperen,	2013:	35).	

Yaşlılık,	bireysel	ve	normal	bir	süreç	olmakla	birlikte	bilişsel	ve	fiziksel	birçok	değişimi	beraberinde	
getirmektedir.	 Yaşanan	 bu	 fiziksel	 gerilemeler	 yaşlı	 bireyin	 çevresel	 faktörlere	 uyumunu	 da	
zorlaştırmaktadır.	 İlerleyen	 yaşla	 birlikte	 oluşan	 fiziksel	 sorunlar	 nedeniyle	 yaşlı	 birey,	 dolmuş	
duraklarına,	 hastaneye,	 pazara,	 çarşıya,	 okula,	 camiye	 ve	 benzeri	 mekânlara	 olabildiğince	 yakın	
olmak	 istemektedir.	 Cami,	 fırın,	market,	 kuaför,	 park	 gibi	mekânlar	 yaşlı	 bireyler	 için	 ev	 dışında	
kullanılan	önemli	dış	mekânlardır.	Bu	mekânlar	yaşlı	bireylerin	fiziksel	temel	ihtiyaçlarının	yanı	sıra	
sosyal	anlamda	da	ihtiyaçlarına	cevap	vermektedir.	Özellikle	ileri	yaştaki	bireylerin	çoğu	gününün	
büyük	 bir	 bölümünü	 dini	 görevlerini	 yerine	 getirmek	 ve	 yaşıtları	 ile	 üç-beş	 sohbet	 etmek	 için	
gittikleri	önemli	bir	mekân	olan	caminin	olmaması	erkek	görüşmecilere	büyük	üzüntü	vermektedir.	
Erkek	bireyler	için	cami	sadece	ibadetlerini	yerine	getirmek	için	değil	en	önemlisi	onları	bir	araya	
getiren	 sosyal	 birleşme	mekânlarından	 biridir.	 Görüşmecilerin	 özellikle	 yaşları	 itibari	 ile	 en	 çok	
ihtiyaç	duydukları	bir	diğer	mekân	olan	sağlık	ocağı	ve	eczanelerin	olmaması	bütün	görüşmecilerin	
ortak	sorunu	olmuştur.	Çünkü	yaşadıkları	Aksaray	ve	Hicret	Mahallelerinde	bu	mekânlara	gidiş-geliş	
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yürüme	mesafesinde	iken	yeni	konutlarda	artan	mesafe	ile	birlikte	ancak	taşıt	ile	gitmek	mümkün	
olmaktadır.	Bu	noktada	yaşanılan	mekânın	yanı	sıra	mahallelerindeki	mekânların	da	görüşmecilerin	
ihtiyaçlarına	cevap	verebilmesi	açısından	son	derece	önemli	olduğu	görülmektedir.	

“Pek	memnun	değilim	kızım,	içme	suyumuz	sıkıntılı.	Su	gelip	depoda	birikiyor,	ordan	da	hidrofor	
ile	eve	veriliyor	o	yüzden	içme	suyu	sıkıntılı.	Tadı	bozuk	karaçalı	çeşmemiz	yok	tekrar	merkeze	
inip	 içme	 suyu	 getirmek	 zorunda	 kalıyoruz.	 Allah’tan	 şehrimizde	 karaçalı	 suyu	 var	 diğer	
şehirlerde	o	da	yok.	Marketlerin	olmaması	da	en	büyük	problem.	Sonrasında	kahveye	gitme	yok	
iki	insan	yüzü	görürdük.	Bilirsiniz	Aksaray	da	her	şey	kapımızın	önündeydi.	Bunların	eksikliği	
şimdi	çok	koyuyor.”	S.E.	(71-Erkek)	

“Hele	ki	içme	suyumuz	yok	ötesi	var	mı?	Ne	yapak	bu	halimizle	suya	da	mı	para	verek,	içilmiyor	
depo	suyu.	Gidip	tekrar	mahalleden	doldurup	geliyoruz.	Eskiden	yakındık	taze	taze	getirirdik,	
şimdi	 kim	 gidecek	 sürekli	 oğlan	 arabası	 ile	 damacana	 çok	 getiriyor	 o	 da	 bekleyince	 içesim	
gelmiyor,	velhasıl	düzen	kalmadı	bizde.	Market	yok,	kayfe	yok	 iki	 çay	 içer,	eş	dost	görürdük.	
Şimdi	hiç	bi	şey	yok.”		M.T.	(70-Erkek)	

Ev	çevresindeki	önemli	bir	diğer	yapı	olan	çeşmeler,	su	ihtiyacının	yanı	sıra	hem	mekânsal	hem	de	
mimari	 açıdan	 güçlü	 bir	 kent	 ve	 mahalle	 imgesidir.	 İnsan,	 su	 etrafında	 bir	 toplumsal	 ortam	
oluşturmaktadır	 (Kuban’dan	 akt.,	 Alver,	 2012:	 224).	 Aksaray	 ve	 Hicret	 Mahallelerinde	 karaçalı	
çeşmesi	 kültürüne	 alışık	 olan	 yaşlı	 bireyler	 maddi	 ve	 manevi	 açıdan	 bu	 çeşmelerle	 bağlılık	
kurmuşlardır.	Yeni	taşınılan	mahallelerde	ise,	karaçalı	çeşmesi	olmadığından	içme	suyu	ihtiyaçlarını	
karşılamak	için	tekrar	eski	mahallelerine	gidip	su	getirmek	zorunda	kalmışlardır.	Yaşları	itibariyle	
bu	 konuda	 zorlandıklarını	 şahsi	 aracı	 olmayanın	 suyu	 çocuklarının	 getirdikleri	 ya	 da	 otobüs	 ile	
getirmeye	çalıştıkları	görülmüştür.	Kimi	birey	 ise,	 taşıt	bulduğu	zaman	 toplu	getirdiğini	bekleyen	
suyun	içilmediğini	bu	durumdan	hiç	memnun	olmadığını	maddi	külfet	getirdiğini	söylemiştir.	Ayrıca	
su	ihtiyaçlarını	karşılamanın	yanı	sıra	çeşme	başı	sohbetlerine	özlem	duyan	yaşlı	bireyler	fırsat	ve	
imkân	buldukça	eski	mahallelerine	gitmektedirler.	

Mekân	açısından	önemli	bir	konuma	sahip	olan	kahvehane	ya	da	çay	ocağı	tıpkı	cami,	fırın,	bakkal,	
okul,	çeşme	gibi	önemli	yapılardır.	Bu	ortamlar	yaşlı	bireylerin	kaliteli	vakit	geçirmek,	sohbet	etmek,	
hikâyeler	 dinlemek	 gibi	 etkinliklerin	 yapıldığı	 kültürel	 kimliğin	 kazanıldığı	 ortamlardır.	 Bir	
toplumsal	mekân	olarak	görülen	kahvehaneler,	ev	ve	sokak	arasındaki	ilişkiyi	kurmaktadır.	Belli	bir	
yaştan	 sonra	 eskiye	 oranla	 gezemeyen	 görüşmeciler	 çay	 ocağı,	 cami,	 park	 gibi	 mekânlarda	
sosyalleşme	fırsatı	bulurlar.	Özellikle	“Bu	mekânlar,	gündelik	yaşamın	sıradan	akışına	eşlik	ettikleri	
gibi,	 hayatımızdaki	 küçük	 zaman	 boşluklarını	 doldurmaya	 da	 yararlar.	 Aynı	 zamanda,	 rahatlama,	
gevşeme,	kaçış,	özgürlük,	temsil	vb.	işlevler	de	görürler.”	(Aytaç,	2007:	203).	Fakat	deprem	ile	birlikte	
zorunlu	 olarak	 terk	 edilen	 bu	 mekânların	 yeni	 taşınılan	 mahallelerde	 olmaması	 büyük	 eksiklik	
oluşturmuştur.	

“Siteden	memnun	değilim	babam.	Tokimizin	sosyal	hakkı	sıfır.	Sosyal	hakkımız	yok.	Ne	okul	var	
ne	cami	var	ne	market	var.	Kaçak	bakkal	işletiler	konteynırda.	Yine	de	Allah	razı	olsun	pahalı	
da	olsa	adam	burda	ekmek	domates	satıyor	yoksa	acil	bi	şey	lazım	olsa	ne	olcak.	Satmasa	ekmek	
için	5	lira	dolmuş	parası	verecem	kalkacam	gidecem	merkezde	ekmek	alıp	gelecem.”	N.D.	(70-
Kadın)	

“En	büyük	sıkıntılarımızdan	biri	marketin	olmaması.	Küçük	bi	büfe	vardı	o	da	ihtiyacımızı	çok	
karşılamidi.	Mahallede	bakkalımız	vardı	deftere	de	yazardık	param	olsa	bakkal	açardım	valla.	
Şimdi	mecbur	şehirden	alışverişimi	yapmak	zorunda	kalıyom.”	S.Ç.	(71-Erkek)	

Bu	mekânların	yanı	sıra	mahallenin	önemli	unsurlarından	biri	de	bakkallardır.	Bakkal,	mahallenin	
bilgi	 deposudur.	 Mahalledeki	 bütün	 bilgiler	 ondan	 öğrenilir.	 Zengin	 fakir,	 borçlu	 borçsuz,	 hırlısı	
hırsızı	hepsi	onlardan	sorulur.	Parası	olmayan	için	veresiye	yazılır	ve	yeri	gelir	borç	para	bile	alınır.	
Tezgâh	önünde	sohbetlerin	edildiği	memleket	meselelerinin	masaya	yatırıldığı	samimi	mekânlardır	
(Alver,	 2012:	 228).	 Özellikle	 eski	 mahallelerinde	 bakkal	 kültürü	 hala	 devam	 eden	 bireylerin	 bu	
konudaki	 görüşleri	 ve	 üzüntüleri	 dikkat	 çekmektedir.	 Yeni	 taşınılan	 mahallelerde	 en	 temel	
ihtiyaçların	 karşılandığı	 marketlerin	 olmaması	 nedeniyle	 kaçak	 açılan	 bakkal	 tarzı	 büfelerde	
fiyatların	pahalı	olduğunu	belirtmişlerdir.	Eski	bakkallardaki	yardımlaşma,	gerektiği	zaman	veresiye	
yazma	kültürünün	burada	olmadığını	ve	mecbur	kaldıkları	için	çoğu	zaman	alışveriş	yapmak	zorunda	
kaldıklarını	bu	durumdan	duydukları	rahatsızlığı	ifade	etmişlerdir.	
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6 Sonuç	ve	Öneriler	

Yaşlılık	dönemi	kendi	içerisinde	birçok	farklı	özelliği	ve	değişimleri	barındıran	çok	yönlü	ve	karmaşık	
bir	süreçtir.	Yaşlılık	sürecinde	kaliteli	bir	yaşam	geçirmek	yaşlı	bireyler	açısından	oldukça	önemlidir.	
Bu	dönemin	 sağlıklı	 gelişmesi	 için	 yaşlı	 bireylerin	 fiziksel	 ve	psiko-sosyal	 ihtiyaçlarını	 karşılayan	
etkinliklerin	 gerçekleşmesine	 imkân	 sağlayan	 mekânsal	 olanaklar	 sağlanmalıdır.	 Bu	 noktada,	
yaşanan	mekân	yaşlı	birey	için	güvenlik	ve	ait	olma	gereksinimini	karşılamakla	beraber	sosyal	çevre	
ile	olan	ilişkilerin	sürdürülebilirliğini	sağlama	açısından	önem	taşır.	Yaşlı	bireylerde	görülen	fiziksel	
değişiklikler,	azalan	yetenek	ve	artan	gereksinimleri	nedeniyle	yaşamlarını	ait	oldukları	mekânda	
sürdürebilmeleri	 ancak	 uygun	 ve	 etkili	 koşullarla	 sağlanabilmektedir.	 Yaşlı	 bireylerin	 bağımsız	
yaşayabilmeleri,	yaşadıkları	mekânın	yeniden	planlanmasını	ve	düzenlenmesini	gerekli	kılmıştır.	

Araştırma	ile	24	Ocak	2020	Elâzığ	Depremini	yaşamış	65	yaş	üstü	bireylerin	deprem	ve	sonrasında	
yaşadıkları	mekân	değişikliği	ve	iki	yerleşme	arasındaki	memnuniyet	algıları	ele	alınmıştır.	Deprem	
mağduru	yaşlı	bireylerin	eski	mekân	hatıraları,	yeni	 taşınılan	mekân	özellikleri	ve	kurulan	sosyal	
ilişkileri	incelenmiştir.	Özellikle	depremin	etkisi	ile	fiziksel,	psikolojik	ve	ekonomik	açıdan	yıpranmış	
olan	bireylerin	kendileri	için	güvenli	olduğuna	inandığı	işlevsel	bir	mekân	tercih	etmesi	son	derece	
önemlidir.	Afeti	yaşamış	bir	bireyin	yaşadığı	bu	zor	anıları	daha	kolay	unutması	ve	topluma	daha	
çabuk	dönüş	yapması	açısından	mekân	aidiyetlerinin	hangi	düzeyde	olduğu	anlaşılmaya	çalışılmıştır.	

Yaşlı	 bireyleri	 yaşadıkları	mekâna	 bağlayan	 temel	 unsurlar;	 o	 eve	 verilen	 emek,	 o	 evde	 yaşanan	
anılar,	 o	 evde	 geçirilen	 zamandır.	 Artan	 sağlık	 sorunları	 ve	 yaşadıkları	 fiziksel	 sınırlamalar	 yaşlı	
bireyleri	 eve	 daha	 bağımlı	 hale	 getirmiştir.	 Birçok	 zorluk	 çekerek	 yaptıkları	 evleri,	 çocuklarının	
doğup	büyüdüğü	ve	kendi	gözlerinde	bir	ömür	geçirdikleri	mekânlar,	yaşlı	bireyler	için	vazgeçilmesi	
zor	 bir	 değer	 olarak	 karşımıza	 çıkmıştır.	 Özellikle	 yaşadıkları	 mahallelerde	 kurulan	 komşuluk	
ilişkileri,	kurdukları	derin	bağlar	o	mekânı	yaşanılır	kılmıştır.	Yaşlı	bireylerin	sosyal	yaşamı	üzerinde	
etkili	olan	faktörlerin	başında	yeni	taşınılan	konutlardaki	yaşama	biçimine	uyum	sağlamada	yaşanan	
zorluklar	dikkat	çekmektedir.	Bireylerin	öncelikle	eski	mahallelerindeki	samimi	ve	doğal	komşuluk	
ilişkilerini	 yeni	 mahallelerinde	 bulamadıkları	 görülmüştür.	 Kadın	 görüşmeciler,	 eski	 samimi	
komşuluk	 ilişkilerini	 kurabilmek	 adına	 yeni	 mahallelerinde	 bulunan	 parklara	 gittiklerini	
belirtmişlerdir.	Erkek	görüşmeciler	ise,	Aksaray	ve	Hicret	mahallelerinde	sosyal	ilişkilerini	genelde	
camide,	 kahvehanede,	 çeşme	 başı	 sohbetlerinde,	 bakkal	 önü	 muhabbetlerinde	 yapmaktaydılar.	
Zamanlarının	büyük	bir	bölümünü	camide	geçiren	erkek	görüşmeciler,	ibadetlerini	yapmanın	yanı	
sıra,	uzun	yıllara	dayanan	cemaat	dostlukları	da	kurmuşlardır.	Diğer	bir	sosyal	ilişki	ağı	kurdukları	
kahvehaneler	 ise	 sohbet	 ettikleri,	 dertleştikleri	 bir	 diğer	 mekândır.	 Özellikle	 yeni	 taşınılan	
mahallelerde	erkek	görüşmecilerin	sosyalleşme	mekânları	olan	cami	ve	çay	ocaklarının	olmaması	
bireylerin	gününün	çoğunu	evde	geçirmek	zorunda	kalmalarına	neden	olmuştur.	Sağlığı	yerinde	olan	
bireyler	ise,	bu	ilişkilerini	koruyabilmek	için	eski	mahallelere	gittiklerini	ifade	etmişlerdir.		

Araştırmada	 iç	 mekân	 kapsamında	 yapılan	 gözlemler	 ve	 görüşmecilerin	 de	 söylemlerinden	
anlaşılacağı	üzere	eski	mekânların	küçük,	soğuk,	sobalı,	temizliği	zor,	çoğunun	müstakil	ve	toprak	ev	
olması	nedeniyle	yaşlı	bireyler	tarafından	şikâyet	edilen	nitelikler	olmuştur.	Yeni	taşınılan	konutların	
ise,	büyük,	doğal	gazlı,	sıcak	ve	yeni	yapı	olması	sebebiyle	görüşmeciler	tarafından	konforlu	olarak	
algılanmıştır.	 Yeni	 evin	 konforu	 özellikle	 kadın	 bireyleri	 memnun	 ederken	 yeni	 evle	 ilgili	 işçilik	
sıkıntıları	 (su	 tesisatı	 arızaları,	 işçilik	 hataları,	 asansörün	 sık	 sık	 bozulması,	 su	 kesintileri,	 dolap	
eksikliği,	 çevresel	 risk	 faktörleri	 gibi)	 problemler	 erkek	 bireylere	maddi	 açıdan	 büyük	 zorluklar	
çıkarmıştır.	Eski	yaşadıkları	evleri	her	ne	kadar	eski	ve	kullanışsız	olsa	da	orada	yaşanan	hatıralar	ve	
kurulan	 dostluklar	 çok	 önemlidir.	 Görüşmeciler	 için	 o	mekânı	 vazgeçilmez	 kılan	 hatıraları,	 varsa	
bahçesi	 ve	 hayvanlarıdır.	 Bahçeli	 evi	 ve	 yetiştirdiği	 hayvanı	 olan	 yaşlı	 bireyler	 bu	 konuda	büyük	
üzüntü	 yaşamaktadır.	 Mekân	 aidiyetleri	 bağlamında	 kadın	 görüşmeciler	 daha	 çok	 evlerine	 ve	
yaşanmışlıklara	ilişkin	üzüntü	duyarken,	erkek	bireyler	ise	bahçeleri	ve	hayvanları	için	büyük	üzüntü	
duymuşlardır.	 Çoğunun	 geçim	 kaynağı	 olan	 hayvanlarına	 olan	 bağlılıkları	 yüzünden	 bu	 durumu	
kabullenme	aşamasında	zorluk	yaşamışlardır.	

Araştırmada	üzerinde	durulması	 gereken	bir	husus	da	market,	 sağlık	ocağı,	 eczane,	 cami,	 kuaför,	
çeşme,	 fırın,	bakkal	gibi	günlük	 ihtiyaçlarını	karşıladıkları	 toplumsal	hizmet	veren	dış	mekânların	
olmamasıdır.	Özellikle	ilerleyen	yaşla	birlikte	bu	mekânların	ulaşılabilir	mesafede	olması	son	derece	
önemlidir.	Yaşanılan	eski	mahallelerinde	bu	mekânların	tamamı	yürüme	mesafesinde	olurken	yeni	
taşınılan	 konutlarda	 olmayışı	 büyük	 sıkıntı	 yaratmıştır.	 Artan	 sağlık	 sorunları	 ile	 birlikte	 bu	
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mekânlara	 ulaşım	 daha	 da	 zorlaşmakta	 ve	 taşıt	 kullanmayı	 zorunlu	 kılmaktadır.	 Bu	 durum	 hem	
ekonomik	anlamda	hem	de	fiziksel	sınırlamalar	nedeniyle	zorlaşmaktadır.	Özellikle	yaşlı	bireylerin	
evlerinden	 sonra	 ikinci	 uğrak	 yeri	 olan	 sağlık	 ocaklarının	 olmaması	 bu	 konuda	 çok	 mağdur	
olduklarını	üzüntü	ile	ifade	etmişlerdir.	Bu	mekânların	yoksunluğu	bütün	görüşmeciler	için	ortak	bir	
sorun	olarak	tespit	edilmiştir.		

Özellikle	 günümüz	 şartlarında	 yaşanılan	 mekânlar,	 artık	 yalnızca	 temel	 ihtiyaçlara	 yönelik	
düşünülmemektedir.	 Yaşlı	 bireylerin	 ekonomik	 durumuna	 bağlı	 olarak	 konforlu,	 estetik	 olma,	
beğenileri,	istekleri	ve	düşüncelerine	yönelik	tasarlanmalıdır.	Bunlar	temel	alınırken	en	önemli	etken	
olan	konutun	güvenilir	ve	sağlam	olması	gereklidir.	Bu	takdirde	yaşlı	birey	çevresiyle	pozitif	ilişkiler	
kurabilecek,	sosyal	ilişkileri	çoğalacak	ve	bu	dönemi	en	az	hasarla	mutlu	bir	şekilde	yaşayabilecektir.	
Depremden	 sonra	 yaşlı	 bireyler	 yıllarca	 yaşadıkları	 evleri	 ve	 kurdukları	 ilişkileri	 bir	 anda	
kaybetmenin	 verdiği	 boşluk	 içinde	 kendilerini	 çabalarken	 bulmuşlardır.	 Doğal	 olarak	 yeni	
taşındıkları	 evlerine	 dair	 beklenti	 içinde	 olmak	 en	 doğal	 haklarıdır.	 Bu	 yeni	 mekânların	 yaşlı	
bireylere	sunduğu	imkânların	yeterli	olması	ve	onları	topluma	kazandıracak	olanaklara	sahip	olması	
gerekir.	
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