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Özet
Menopoz ve menopoz sürecinde bedene atfedilen anlamlar sosyal ve kültürel olarak kadın bedeni üzerinden
anlamlandırılmaktadır. Bu çerçevede menopozun sosyo-kültürel yanı medikalizasyon çerçevesinde tartışılmıştır. Bu
çalışmanın amacı kadınların menopoz öncesi ve sonrası süreci nasıl deneyimledikleri ve anlamlandırdıklarını toplumsal
cinsiyet perspektifi ile inceleyerek menopozun toplumsal anlamlarını fenomonolojik-sembolik etkileşim üzerinden
değerlendirmektir. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından çeşitli materyal desteği
sağlanmış olup; toplumsal cinsiyet yaklaşımları, teorik arka planda kullanılmıştır. Nitel araştırma deseninin benimsendiği
çalışma, menopozu deneyimlemiş katılımcılarla derinlemesine görüşmeler yapılmış, amaçlı ve kolayda örneklem
tekniklerinden yararlanılan çalışmada, temalaştırma yöntemi ve betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak
menopoz kadınlar için doğal bir süreç olarak deneyimlenmekle birlikte bazı sıkıntıları da barındırmaktadır. Menopoza
giriş, kilo alma riskini de taşıdığı için kadınlar bu durumdan sağlıklarının ve fiziksel görünümlerinin olumsuz etkileneceği
endişelerini paylaşmışlardır. Gençlik ve güzellik kaybı, kadınsı görüntü kaybı, menopoz dönemindeki negatif algılara
neden olmaktadır. Yaşlılık her ne kadar bireysel bir deneyim olsa da menopoz dönemi yaşlılıkla ilgili sağlık problemleri,
kırışıklık, kilo alma, güzel ve kadınsı görünmeme, regl olmama anlamlarına gelirken; olgunluk dönemi olarak
nitelendirildiğinde ise anne, kayınvalide, torun sahibi olmak anlamlarıyla da ilişkili olabilmektedir.
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Menopause As A Womanhood Experience
Abstract
The meanings attributed to the body of women for menopause and menopause process are socially and culturally
interpreted. In this context, the sociocultural aspect of menopause has been discussed within the framework of
medicalization.The aim of this study is to understand the social meanings of menopause via phenomenologicalsymbolic interaction research philosophy by examining how women experience and make sense of the menopausal
process meanings with gender perspective. Akdeniz University Scientific Research Projects (BAP) has supported
materials for this project and gender perspectives has been used for the theoretical background. In the study
qualitative research design was adopted and in-depth interviews were made with participants who experienced
menopause. So, purposive sampling and convenience sampling have chosen and descriptive analysis method was
applied. To sum up, menopause experienced as a natural process for women, but it also include some problems.
Menopause is equal the risk of gaining weight, for this reason women emphasized their concerns that their health and
physical appearance would be negatively affected. Loss of youth appearance and beauty, loss of feminity causes
negative conceptual attitudes about menopause experience. Perceptions about post-menopause process are attached
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the end of menstrual cycle, weight problems, aging, risk of old age disease, skin wrinkles, loss of feminity by
implication. Although aging after menopause experience is not valid for everyone, menopause described as maturity
period, it can also be related to the meanings of being mother, being mother-in-law and having a grandchild.
Keywords:
Menopause • Womanhood • Aging • Beauty • Loss • Medicalization

Giriş

cinsiyetçilik eğilimleri menopozdan sonraki
deneyimleri kadınlar açısından oldukça
olumsuz yönde etkilemektedir. Demez’e (2012)
göre kadın bedeni üzerindeki eril hegemonya;
gençlik, güzellik, cinsellik ile ilgili imgelerin öne
çıkarılmasına neden olmaktadır. Bu durumda
menopozun medikalize edilmesi de güzellik,
sağlık-hastalık durumu ile kadın bedeni
arasındaki ilişkinin medyada sıkça yer alması da
ataerkil düzenin içindeki bio-politik bir

Kadınların hayatındaki önemli geçiş
dönemlerinden biri olan menopoz, biyolojik bir
değişimle birlikte sosyo-kültürel açıdan da bazı
dönüşümlerin yaşandığı bir dönüm noktasıdır.
En temel tanımıyla menopoz, menstrüasyon
döngüsünün kalıcı olarak kesilmesidir (WHO,
1981). Son yıllarda beklenen yaşam süresinin
artmasıyla, menopozdan sonra bir kadını
o r t a l a m a 2 5 - 3 0 y ı l l ı k u z u n b i r s ü re ç

meseledir (Lemke, 2001; Millet, 1973).

beklemektedir (Ceylan ve Özerdoğan, 2014).
Bu anlamda menopoza yönelik çalışmalara
yönelim gerçekleşmiş ve ilk önce medikal
yaklaşımlar ile akademik literatürde
işlenegelmiş; ancak daha sonra yaşam seyri
yaklaşımına göre menopozun sosyal yaşamdaki
yansımaları; bireyin hayatındaki sosyo-kültürel
avantajları ve dezavantajları etkilediği farklı
perspektifteki çalışmalar geliştirilmiştir (Yisma &
Ly, 2018).

Tez çalışmasından yola çıkılarak oluşturulan bu
makalenin amacı, menopoz döneminin
medikalize edilmesi bağlamında; yaşlanma ve
yaşlılık ile ilgili kavramların menopozun
tıbbileştirilme sürecinde nasıl kullanıldığı
anlamaktır. Araştırmanın kapsamı; menopoz
döneminde yaşlanmak ve yaşlı kadın olmak
olgularının menopoz döneminden sonra
toplumsal olarak nasıl algılandığını
incelemektir. Çalışmanın önemi ise menopoz
kavramına ait süreçlerin tıbbileştirilmesinin,
toplumsal cinsiyet bağlamında menopoz
deneyimleri ve yaşlanma ile nasıl
ilişkilendirildiğini araştırması bakımından bir ilk
olması sonucu, alan yazına katkı sunmaktır.

Medikal açıdan menopoza karşı çeşitli tedavi
yöntemleri uygulanması, ona bir tür hastalık
gibi davranılması, onun medikalizasyon
(tıbbileştirme) sürecine tabi olan konulardan
biri olduğu anlamına gelmektedir. Biyolojik
indirgemeci yaklaşımlar menopozun, üreme ve
kadınlığın sonu olarak algılanması, cinsel
isteksizlik, depresyon gibi sağlık problemlerini
beraberinde getireceği şeklindeki negatif
algılara sebep olmuştur. Böylece toplumda
menopozun hastalıklarla ve yaşlanmayla sık sık
anılmasına ve bağdaştırılmasına neden
olmuştur (Erol, 2014; Ersoy, 1998; Ulusal Kadın
Sağlığı Ağı, 2012; User, 2016).

Çalışmanın Arka Planı
Toplumsal cinsiyetin günümüz toplumlarında
kadın bedeni üzerinden kendini var ettirmeye
devam etmesi, özellikle de kadına dair güzellik
normlarının ataerkil kodlarca belirlenmesi ve
bunun ciddi anlamda estetik, kozmetik
sektörlerince kullanılıyor olması benim adıma

Ditzion’a (2012) göre toplumsal kültürde; yaş
ayrımcılığı (ageism), tıbbileştirme pratikleri,

ilgi uyandıran yeni sayılabilecek bir meseleydi.
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Bu ilgi alanım kapsamında danışman hocamın
da yönledirmesi ile medikalizasyon, yaşlanma
ve kadın bedeni konularında kadın
deneyimlerini araştırmak heyecan verici bir fikir
olarak karşıma çıktı.

sınırlandırılmış temel bulgulardan
bahsedilmiştir.
Temel Bulgular
Menopoz katılımcılar tarafından doğal bir süreç
olarak nitelendirilmiş; ancak menopoza dair
anlamlandırmalar, sosyo-ekonomik ölçekte;
kültürel ser maye bakımından farklar
göstermektedir. Bu bağlamda daha üst gelir
grubunda ve kültürel sermayesi yüksek olanlar
bakımından menopoz yeni bir yaşam
döngüsüdür iken daha alt gelir grubu
tarafından kader olarak nitelendirilmektedir.
Özellikle de kültürel sermayesi ve maddi geliri
daha yüksek olan katılımcıların menopozdan

Öte yandan literatürde antropolojik bağlamda
kültürel yansımaları işlenen menopozun;
tıbbileştirilmesi ve yaşlanma ile
ilişkilendirilmesi, toplumsal cinsiyet çalışmaları
içerisinde daha önce Türkçe alan yazın
içerisinde pek fazla işlenmemiş görünmektedir.
Bu bağlamda, menopozun hastalıklarla
bağdaştırılması anlamına gelen menopozun
tıbbileştirilmesi kavramı, onun hem ageist bir
yaklaşımla yaşlılık hastalıkları ile
kavramsallaştırılmasına hem de kadın

sonra kilo almamak, yaşlanmamak,
hastalanmamak, bakımsız ve kötü
görünmemek için çaba sarf ettikleri anlaşılmış,
kendilerini bu şekilde daha mutlu hissettikleri
görülmüştür. Bu nedenle spor yapmak, rutin
kontrolleri yaptırmak, yürüyüş yapmak, kadınsı
ve genç görüntünün devamlılığının önemi
katılımcılar tarafından vurgulanmaktadır.

bedenindeki kayıplarla bağdaşarak olumsuz
lanse edilmesine neden olmaktaydı.
Öte yandan menopoz kavramının regl bitişi ile,
kayıplar süreci ve yaşlı kadınların meselesi
olarak algılanması, kadınsı görünümün kaybı ile
yaşlı hissetmenin ilişkilendirilmesi hem
yaşlanma çalışmaları hem de tıbbileşen
menopoz deneyimlerini değerlendirmek
açısından önemliydi ve bu kapsamlı bir
araştırma gerektirmektedir.

Yapıcı’nın araştırmasına göre (2016), erkeklerin
ideal kadın algısı; güzellik ve evlilik hususunda
ön plana çıkmaktadır. Kadın ve güzellik
konusunda erkeklerin yaklaşımı, özellikle de eş
ve partnerlerin yaklaşımı menopoz
deneyimlerinde de kadının kendini güzel,
kadınsı hissetmesi ve cinsel yaşamı üzerinde
etkendir. Buna ek olarak da kadınların
menopoza dair düşüncelerinin ve tutumlarının
yaşadıkları toplumun kültürel anlayışından
etkilendiği görülmekte; bu bağlamda menopoz
algılarının olumlu ya da olumsuz ya da
herhangi bir yorum yapılmayan ve üzerine
düşünülmeyen bir yapıda olduğu anlaşılmıştır.

Tez çalışmasının amacı kadınların menopoz
deneyimlerini toplumsal cinsiyet, kadınlık,
yaşlılık, medikalizasyon, cinsellik, doğurganlık
boyutları ile cinsiyet bağlamında
değerlendirilerek menopoz olgusunu ve
o l u ş t u rd u ğ u e t k i l e r i s o s y o k ü l t ü re l b i r
perspektifte değerlendirmektir (Çıtak, 2020).
Bu bağlamda amaca yönelik bir örneklem
seçilmiş ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine
başvuran, menopoz dönemini geçirmiş
katılımcılarla menopoz konusuna dair bilgileri,
deneyimleri, onu nasıl anlamlandırdıkları,
hakkında neler öğrendikleri anlaşılmak

Menopoz sonrası kadınlarda daha anaç ve
olgun davranmayı gerektiren bir eğilim olması;
onların sosyal açıdan artık kayın valide, torun

istenmiştir. Tez çalışmasından elde edilen
bulgular doğrultusunda bu makalede daha

sahibi büyük anne, çocuğunu evlendiren bir
anne şeklindeki görevleri ile bağdaşmaktadır.
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Bir olgunluk dönemi olarak menopoz, yeni bir
yaşam döngüsü başlatmaktadır ki bu noktada
kadının olgun ve yaşına göre yeni görevler ve
tutumlar edinmesi bir dönüşüm
sayılabilmektedir. Menopoz kavramı herkes için
farklı, bireysel bir deneyim olsa da ortak
kültürel anlam ve tutumlar barındırmaktadır.
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