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Orta yaşın ağır yükü
 

Kadıköy vapurunu beklerken yanımda oturan 50 yaşlarındak� kadın, başparmağını kısa süre cep telefonunun tuşlarında

okşarcasına dolaştırdı.

Çares�z b�r b�tk�nl�kle çev�rd�.

Konuşmasının çevreden duyulduğuna aldırmadan �ç duygusunun berraklığını serg�lemekten kaçınmadı.

Telefonun d�ğer ucundak� bell� k� evladıydı...

Her cümles�, temb�h ederces�ne, gönül kırmaktan sakınan s�temle doluydu.

Kend�s� aramasa aramadıklarını vurguladı, neden uzun süred�r hal hatır sormadıklarını sam�m� cümleyle sorguladı...

Ses�, torununu özled�ğ�n� söylerken der�nleşt�; evdek� çocuğun yaz tat�l� sorununu anlatırken de çares�zleşt�.

“Tat�le g�derken torun tesl�m etmek �ç�n kapısını çaldıklarını” tatlı b�r hayıflanmayla anımsattı.

Yaşlı anne ve babası �le eş�n�n ebeveynler�n�n sorunlarıyla her gün �lg�lend�ğ�ne, ha�ada en az üç kez telefonla da olsa

hatırlarını sorduğuna vurgu yaptı.

Karşısındak�n�n nasıl b�r savunma gel�şt�rd�ğ�n� b�lm�yorum.

Ama günümüz 50 yaş kuşağının her gün karşılaştığı b�r durumdu yanımda yaşanan.

Bunu kadının s�tem�ndek� g�b� “yen� türeme evlat saygısızlığı” olarak değerlend�r�n...

İstersen�z “d�j�tale es�r pas kuşağının” umarsızlığı...

ORTALANMIŞ SORUN

Orta yaştak� kadının yanımdak� konuşmasını d�nleme durumunda kalınca, yaşlılıkta tazelenme üzer�ne çalışan arkadaşım

Prof. Dr. İsma�l Tufan’ın b�r süre öncek� sözler�n� anımsadım.

Sank� o kadını örneklem�ş, “Gelecekte karşımıza çıkacak en sorunlu k�tle” tanımını get�rm�şt�.

Sözünü ett�ğ�, nüfus artışının yavaşlaması dolayısıyla sayısı her geçen gün artan ve 14 m�lyona ulaşan 50-60 yaş kuşağı...

Yan�, 10-30 yaş arası çocuğun ebeveyn�, 3 yaşındak� çocuğun dede/büyükannes�, 80 yaşına ulaşmış yaşlıların da çocuğu...

Tüm yük bu kes�m�n sırtında...

B�r yandan kend�s�n�n ve eş�n�n ebeveynler�yle sayısı 4 olan büyükler�n�n huzurlu yaşam ve sağlık sorunlarıyla �lg�len�yor,

d�ğer tara�an torununun bakımını üstlen�yor.

Evdek� çocuk �ç�n de gelecek �nşa ed�p yuva kurmak amacıyla elde kalandan artırmak �ç�n d�d�n�yor.

Ortaya çıkmaya başlamış kend� sağlık problemler�n� de çoğu zaman ötel�yor.

Geleceğ�n� anımsadığında �se güvences�z kalmış olmanın telaşına kapılıyor...

Alman Ekonom�k Sosyolog Ol�ver Nachtwan’�n tanımıyla, kıta Avrupa’sı dah�l, bugün dünyada “orta vasıflı, orta gel�rl�,

orta yaş grubu...” toplumun en kırılgan kes�m�n� oluşturuyor.

DARBE YEMİŞLER

Geçm�ş�n en ağır sorunlarını yaşamış, s�yasal çürümeler ve ekonom�k kr�zler �ç�nde büyümüş; geleceğ�n daha �y� olacağına

�l�şk�n umudu tükenm�ş, toplumun darbelere en çok maruz kalmış kes�m�...

Kend�s�n�, “toplumsal olarak dışarıda kalmış, k�msen�n d�nlemed�ğ�, �lg�lenmed�ğ� b�rer azınlık hal�ne geld�kler�

h�ss�yle” yaşam sürüyor.

İt�lm�ş, kakılmış, ötek�n�n çıkarı �ç�n kullanılan k�mse h�ss�yle yaşıyor.

Bu nedenle özell�kle akşam saatler�nde �nternettek� en tepk�l� kes�m� oluşturuyorlar.

Bunu da özsaygılarını, b�reysel etk�l�l�k duygusunu göstermek �ç�n yapıyor; kend�s�n� bu konumdan çıkarak güçlü b�r dış

denet�m mekan�zması arıyor.

Prof. Dr. Tufan onları, “Türk�ye s�yaset�ndek� etk�n güç” d�ye tanımladı.

Haklılığı, emekl� maaşı konusunun geçen seç�mde her s�yas� part�n�n seç�m vaad�ne dönüşmes� bunun en �y� gösterges�.

Onları anlayan kazanır...
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