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ÖNSÖZ	

İnsanlık, her dönemde içinde bulunduğu cendereden bir şe-
kilde çıkmış; türünü sürdürebilmeyi ve ilerlemeyi başarmanın 
bir yolunu bulmaya gayret ederek kendi tarihini yazmıştır. 
Çünkü insan dediğimiz varlık kendini, yaşadığı toplumu ve 
tüm evreni ön görme ve bilme isteğini gidermek için soru sor-
maya ve cevap aramaya devam etme istidadındadır. Varlığın 
bilgisi irdelendikçe, insanlık tarihi kendini gerçekleştirmeye de-
vam edecektir. Fraktal geometri çalışmalarına göre bir orman-
daki ağacın tüm özellikleri, ormanın bütünü ile oranlıdır, or-
man ile ilişkili ve ona bağlıdır. Genel olarak bilim tarihine bak-
tığımızda da, doğanın bilgisi ile varlığın bilgisini birbirinden 
ayırmanın olanaksız olduğu karşımıza çıkacaktır. O halde, dün-
yada var olan tüm bilimler, insan için ve insana içkindir; “var-
lık, insan’a mahmûldür”. İnsanın anlamını araması için ön ko-
şulu düşünmedir, bilgidir. Sosyal bilimler ise evrende sorunlu 
ve sorumlu tek varlık olan insanın anlamını araması için kul-
landığı bir anahtardır.  

21. yüzyıl bir yandan bilim ve teknoloji açısından türlü ge-
lişmelerin yaşandığı bir çağ olurken bir yandan insanlığın eko-
nomik krizlerle, savaşlarla, göçlerle uğraştığı, ulus devlet kav-
ramının sorgulandığı bir çağ olarak tarihe yazılmaya devam 
etmektedir. Farklı coğrafyalarda uğraşılan farklı sorunlar bir 
yana, çağımızda tüm insanlığın ortak bir problemi olarak gün 
yüzüne çıkan bir salgın gündemimize taşınmıştır. Tüm dünyayı 
hızlı bir şekilde etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin ya-
rattığı küresel ekonomik, sağlık, sosyal ve çevresel sorunlarla, 
insanlık “normal” kavramının sorgulanmaya başlandığı yeni 



 

bir düzene adım atmıştır. Küresel boyutta ve her alanda sürdü-
rülebilirliğin oluşması için ortak adımlar atılmaya başlanmıştır.  

İnsani bilme eylemleri, önsezilerin aklî tahkike, yani makule 
tercümesi ile ve en başta temel formel bilimler, doğa bilimleri 
sosyal bilimler ve dil bilimleri alanlarında somut üretimin arttı-
rılması ile mümkündür. Elinizde bulundurduğunuz bu kitap, 
bu üretimin sosyal bilimler alanında arttırılmasına katkı sağla-
mak; zıtlıkları bir arada varlığımızda barındırarak birer şahidi 
olarak içerisinden geçtiğimiz bu çağın karmaşıklığını anlam-
landırmak çabası ile ortaya çıkartılmıştır. Bu bakımdan kitabın, 
daha önce yayımlanan ve yayımlanmaya devam edilecek diğer 
çalışmalar için teşvik edici bir adım olmasını temenni ediyoruz. 

  
İstanbul, 2021 
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PARA	POLİTİKALARINDA	MEYDANA	GELEN	
DEĞİŞİM	ÇERÇEVESİNDE	COVID‐19	
PANDEMİSİ	VE	ERKEN	DÖNEM	
TÜRK	EKONOMİSİNE	ETKİLERİ	

Kaan DİYARBAKIRLIOĞLU* 

Giriş	Yerine:	Beklenmeyen	Salgın	ve	Tarihe	Tanıklık	Etmek		

Günümüzde gerek dünya gerekse Türkiye çok özel bir tarihi 
dönemden geçmektedir. Her ne kadar tarih boyunca salgın has-
talıklar uzun aralıklarla da olsa kendini gösterse de devlet-bi-
rey, birey-toplum arasındaki ilişki sarmalı çerçevesinde eşi ben-
zeri görülmemiş ve tecrübe edilmemiş bir dönem olduğu inkar 
edilemez bir gerçektir. Örneğin Türkiye’de yaşayanlar için ilk 
etapta 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ilan 
edilirken ardından hafta sonları büyük şehirlerin tamamı Zon-
guldak’ı kapsayacak şekilde yasağa tabii tutuldu. Maske kul-
lanmak başlangıçta bir tartışma konusuyken daha sonra zorun-
lu hale getirildi ve hükümet tarafından herkese ücretsiz verile-
ceği söylenerek, maske satışları yasaklandı. Bu arada, hükümet 
önlem almakta erken mi davrandı geç mi kaldı? Virüs kimden 
ne şekilde yayıldı? Merkezi hükümetin bağış toplaması, yerel 
yönetimlere yönelik takındığı sert tutum gibi ikiyi ayrılmış, ça-
tışmaya dayalı konular siyaset adabından uzak bir şekilde hı-
zından hiçbir şey kaybetmeden tartışılmaya devam edildi.  

                                                 
*  Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişki-

ler Bölümü, Yalova, Türkiye, 0000-0003-4511-5330, kaandbo@yalova.edu.tr 
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Tüm bu tartışmalar bir yana Koronavirüs krizi tüm insanlığa 
önemli dersler de verdi. Öncelikle, popülizm duvarlarıyla örülen 
sınırların aslında ne kadar geçirgen olduğu bir kez daha gün yü-
züne çıktı. Bir diğer önemli ders ise ilk olarak Çin’in Wuhan ken-
tinde görülen ve COVID-19 olarak adlandırılan virüs, teknoloji-
nin ulaşımda sağladığı hız ve küresel ekonominin iç içe geçmiş 
yapısı sayesinde kısa sürede dünyanın büyük bir kısmına yayıl-
dı. Devlet müdahalesini azaltmayı hatta mümkünse yok etmeyi 
kendine şiar edinmiş Neo-liberal iktisat politikalarının “refah 
devletine” giden süreçte 2008 finansal krizinden dolayı uygula-
nan kemer sıkma politikaları bu tür salgın hastalıklara hazırlıksız 
yakalanılmasına yol açtı. Bununla birlikte tüm dünyada hızlı ve 
asimetrik bir şekilde artan nüfus, tüketim odaklı ve insan mer-
kezli dünya sisteminin her an patlamaya hazır bir balon olduğu-
nu bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle 19. Yüzyılın sonla-
rından beri kontrolsüz bir şekilde doğal kaynakların aşınması, 
hayvan ve bitki türlerinin doğal yaşam alanlarının işgal edilerek 
yok edilmeye mahkûm bırakılmaları da salgın hastalıklara uy-
gun ortamı sağlayan gelişmelerden bazılarıdır. 

Şüphe yok ki, bu sürecin getirdiği en önemli gelişmelerden 
biri özellikle belli başlı ülkelerde arka plana itilen bilimin öne-
minin yeniden ön plana çıkması olmuştur. Her ne kadar aslı as-
tarı olmayan komplo teorileri birçok dönem olduğu gibi bu dö-
nem de ön plana çıktıysa da bunlar kısa sürede çürütüldü.  

Bu noktadan hareketle çalışmamız doğayı, insanı, üretimi ve 
daha birçok şeyi hoyratça kullanarak, hiçbir sorumluluk his-
setmeyen ve piyasa ilişkisine dönüştüren neo-liberal ekonomik 
sistemin kapsamlı bir analizine odaklanmayı planlamaktadır: 
1985 yılında sonuncusu gerçekleşen Uruguay Görüşmelerinin 
ardından inşa edilen ekonomik sistemin, krize yönelik reaksi-
yonları para politikaları çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır. 

1973 petrol krizinin ardından oluşan enflasyon sorununa 
mali politikalara dayalı Keynesyen türevi politikaların çare 
olamaması sonucunda etkin bir bağımsız fenomen olarak orta-
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ya çıkan para ve maliye politikaları, COVID-19 sürecinde mey-
dana gelen dönüşümler ve uygulanan politikalar özelinde bü-
tüncül bir yaklaşım ile ele alınacaktır. Bu noktada ilk olarak 
Türkiye ekseninde para politikalarına yönelik bir analizin ger-
çekleştirileceği çalışma da daha sonra siyasi ve kültürel unsular 
da dahil edilerek Türkiye’de kronolojik olarak Koronavirüs sü-
recini ve uygulanan politikaları ele alacaktır.  

Son olarak ise 1995 yılında Gümrük Birliğine girilmesi ile 
birlikte ekonomik entegrasyon sürecine girdiği AB’de virüse 
yönelik uygulanan politikalar, Türkiye ile karşılaştırmalı bir şe-
kilde ele alınmaya çalışılacaktır. Henüz oldukça yeni bir olay 
olması sebebiyle, erken dönem gerçekleşen gelişmeler ve yer 
yer tahminlere yer verilecek olan çalışmanın, tarihe tanıklık edi-
len bu süreçte uluslararası ilişkiler literatürüne katkı yapması 
amaçlanmaktadır.  

1.	Türk	Ekonomisinde	Meydana	Gelen	Dönüşüm	
Çerçevesinde	Para	Politikaları		

1962 yılında yaşana Küba Füze Krizi’nin ardından girilen 
yumuşama dönemi, 1970’li yıllarda Bretton Woods sisteminin 
çöküşü, Arap-İsrail savaşının sonucunda meydana gelen petrol 
krizi ile birlikte yerini ekonomik sorunlara bırakmıştır. ABD ve 
AB başta olmak üzere pek çok ülkede meydana gelen stagflas-
yon sorunu ve buna çözüm üretmede yetersiz kalan maliye po-
litikalarında talep yönetim politikalarına dayanan Keynesyenci 
ekonomi politikalarının sorgulanmasına sebep olmuştur. Buna 
karşılık parasal araçların kullanımı yolu ile ekonomik dengenin 
sağlanabileceğini savunan para politikaları dönemin yeni fe-
nomenleri arasına girmiştir (Hoekman & Kostecki: 2001: 31).  

Para politikalarının temel varsayımı para stokunda meyda-
na gelen yüksek artış veya azalışın ekonomik dengeleri bozabi-
leceği endişesi ile, para stokunun devletin değil, ekonominin 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesidir. Bununla birlikte özellikle 
demokratik cumhuriyetlerde siyasi otoritenin (hükümet), görev 
süresinin sınırlılığı ve belirsizliği gerekçesiyle, ekonomide istik-
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rarın sağlanması için para politikasının bağımsız bir otoriteye 
devredilmesinin gerekliliği özellikle 1970’li yıllardan itibaren 
tartışılmaya başlanmıştır (İncekara, 2015: 12). Neticede 1985 yı-
lında başlayan Uruguay Görüşmelerinde varılan karar birliği-
nin neticesinde fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyon ile 
mücadelenin başarıya ulaşması gibi gerekçelere dayandırılarak 
para politikalarının bağımsız bir kuruma bırakılması kararlaştı-
rılmış ve bu da merkez bankasının kurulması ile sonuçlanmıştır 
(Hoekman & Kostecki: 2001: 47). 

Para politikalarının düzenleyicisi olarak merkez bankaları-
nın asıl amacı fiyat istikrarını sağlamakla birlikte hükümetin 
belirlediği fiyat istikrarına ters düşmeyecek şekilde destekle-
mek ve bu konuda fikirler vermektir. Bu anlamda varılmak is-
tenen sonuç hem merkez bankasının görece bağımsız hareket 
etmesi hem de bu anlamda tam olarak devletin etkisinin son-
landırmasıyla birlikte uygulanan para politikalarıyla refahın 
arttırılmasını sağlamaktır (Akkaya & Gürkaynak, 2012: 315). 
Unutulmaması gereken ve sık sık karıştırılan bir konu ise mer-
kez bankasının tamamen bağımsız bir şekilde hareket etmesi 
olmasına rağmen burada ikili bir koordinasyon sistemi oluştu-
ğu görülmektedir.  

Nihayetinde Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte iki ku-
tuplu dünya düzeninden ilk etapta tek, ardından çok kutuplu 
bir uluslararası sisteme geçilmiş, ancak ekonomi politikaları 
Uruguay Görüşmelerinin sonlanmasından itibaren piyasa mer-
kezli, Neo-liberal çerçevede gerçekleştirilmiştir (Gilpin, 2016: 19). 
Bu noktada Sovyetler Birliğinin ardılı ülkeler “Şok Terapi” veya 
“Tedrici Geçiş” yöntemi ile piyasa ekonomisine geçmeye çalış-
mış, ancak büyük oranda krizlerle karşılaşmıştır. Yine de bu kriz-
ler, sistemin bir hatası olarak görülmek yerine bu devletlerin yıl-
lardır süregelen devletçi politikalarının bir sonucu olarak görül-
müştür. Ülkelere IMF tarafından önerilen reçeteler ile krizler kısa 
süreli sona erme trendine girdiyse de ardından daha büyük bir 
şekilde yeniden baş göstermiştir. Bu noktada gerek küresel poli-
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tikada etkin olan Neo-liberal iktisat politikalarının karşılaşacağı 
en büyük kriz şüphesiz 2008 yılında Amerika’da gerçekleşen em-
lak krizidir (Hymer, 1992: 411). Bu çerçevede IMF’in diğer ülkele-
re önerdiği reçetelerin tam tersini uygulamaya başlaması, birçok 
ülkenin merkez bankası bağımsızlığına dayanan para politikala-
rına ve para politikası araçlarına yönelik sorgulayıcı bir tavır al-
masına ve uyguladıkları politikalarda değişikliklere gitmelerine 
yol açmıştır (Johnston & Saad: 2005: 71).  

Yine bu doğrultuda 2010 yılı ile birlikte para politikalarında 
değişikliği giden Türkiye ve bunun ilerleyen süreçte ekonomiye 
dönük yansımalarının analiz edilmesi doğru bir saptama ola-
caktır.  

1.1.	Küresel	Kriz	Sonrası	Türkiye’nin	Değişen	Para	
Politikası	Araçları		

2008 yılında Amerika’da meydana gelen ekonomik kriz ki-
milerine göre bir balon misali şişen Amerikan ekonomisinin 
patlaması, kimilerine göre uygulanan politikalar çerçevesinde 
meydana gelen ahlaki çöküntünün bir provasıydı. Çalışmanın 
kapsamı dışında olduğu için krizin içeriğinden çok Türkiye’ye 
olan etkisine ve bağlamda gerçekleştirilmeye çalışan değişime 
odaklanılacaktır.  

Krizin hemen ardından dönemin Başbakanı Erdoğan, muh-
tarlar toplantısında yaptığı konuşmada “krizin Türkiye’yi ve 
Türk ekonomisini teğet geçtiğini belirtmiştir.” Ancak çok geç-
meden krizin, piyasa ekonomisinin şiarı olacak şekilde domino 
taşı etkisi yaratarak dünyadaki birçok ülkeyi etkilemesi kaçı-
nılmaz olmuştur. Nitekim 2009 yılına gelindiğinde Türkiye’nin 
büyüme oranı bir önceki yıla oranla %9’dan %5’e gerilemiş, 
2010 yılına gelindiğinde ise enflasyon yeniden iki haneli rakam-
lara ulaşmıştır (Alper & Tiryaki: 2011: 12).  

Tüm sonuçlarında etkisiyle TCMB, 2010 yıllarının sonu iti-
bariyle yeni bir para politikası çerçevesi hazırlayarak uygula-
maya koymaya karar vermiştir. Küresel krizin hemen ardından 
finansal sistemde biriken riskler ve varlık fiyatlarında meydana 
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gelen şişkinlik, uluslararası platformlarda merkez bankalarının 
finansal istikrara daha fazla önem vermesi görüşünün ön plana 
çıkmasına ve krizin etkilerinin azaltılması, önüne geçilmesi için 
mikro ekonomi politikalarıyla reaksiyon yerine makro politika-
ların öne çıkarılması fikrinin geçerlilik kazanmasına yol açmış-

tır. Özellikle 2008 yılında “Lehman Brothers”1 başta olmak üzere 
birçok küresel şirketin batması, gerek gelişmiş gerekte geliş-
mekte olan ülkelerin pekte alışılmadık para politikalarını yürür-
lüğe koymalarına yol açmıştır (Akkaya & Gürkaynak: 2012, 
321). Bu çerçevede Türkiye, ilk etapta Amerika’dan akan küçük 
ölçekli sermayeyi BRICS ülkeleri ile birlikte sırtlayan bir ülke 
olması sebebiyle görünüşte parasının değer kazanması ve kre-
dilerin arttırılmasıyla ödüllendirilmiş gibi görünse de uluslara-
rası yatırım pozisyonu özelinde cari açıkta meydana gelen bo-
zukluk, 2010 yılı itibariyle ekonomide kırılgan bir yapının mey-
dana gelmesine yol açmıştır (Atuk, Karabaş & Kanlı: 2012: 127).  

Bu çerçevede TCMB, 2010 yılının sonları itibariyle makro fi-
nansal riskleri de gözeten yeni para politikası araçlarının ön 
plana çıkarıldığı bir çerçeve hazırladı ve uygulamaya koydu. 
Bu kapsamda, enflasyon hedefinin genel çerçevesi belirlenerek 
finansal istikrar destekleyici bir program olarak tasarlanan poli-
tika tasarımı temelde dış denge, kredi genişlemesi ve sermaye 
akımlarından kaynaklanan kırılganlıklara karşı ekonomide 
meydana gelen kırılganlığa yönelik bir çerçeve oluşturmayı 
amaçlamışlardır. Örneğin normal şartlarda enflasyonun hedefle 
uyumlu şekilde ilerlemesi için kısa vadede faiz oranları kullanı-
lırken, orta vadede enflasyona etki eden diğer değişkenler göz 
önüne alınmaktaydı (Başkaya, Gülşen & Kara: 2013: 61). Belir-
lenen yeni politika ve araçlarında ise bunu da dikkate alan bir 

                                                 
1  Dünya genelinde 25.000 çalışanıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin Gold-

man Sachs, Morgan Stanley ve Merrill Lynch’ten sonraki en büyük dördün-
cü yatırım bankası olan Lehman Brothers şirketler grubunun 5 Eylül 2008 
tarihinde iflasını açıkladığında 623 milyar dolarlık aktiflerine karşılık 619 
milyar dolar da borcu bulunmaktaydı. 
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parasal otorite, krediler ve döviz kuru işin içine dahil edilerek, 
para politikası araçları bu çerçevede değiştirilmiştir.  

 
Şekil 1: TCMB’nin Para Politikası Araçları ve Amaçları 

Hakan Kara (2012). “Küresel Finansal Kriz Sonrası Para Politikası”, 
Merkez Bankası, s. 1-23. 

 

Uygulanacak olan politikaların başlangıç aşamasında belirle-
nen yeri araçlar (faiz koridoru, zorunlu karşılıklar) finansal istik-
rar üzerinde etkisi tespit edilmesi zor araçlardır. Çünkü o dö-
nemde mevcut iktisadi sistem bu yeni araçların hangi kanallar-
dan ne derece etkilendiği konusunda yeterince bilgi sunmamak-
taydı (Ersel, 2014: 317). Bununla birlikte TCMB, iletişimi kolay-
laştırmak için ara değişken olarak krediler ve döviz kurunu ön 
plana çıkarmıştır. Sonuç olarak kısa vadeli politika faizinin tek 
araç olduğu geleneksel para politikasının yerini krediler ve döviz 
kuru kanallı, çok araçlı bir yapıya bırakmıştır (Başçı & Kara, 2011: 
19). Ancak unutulmamalıdır ki finansal istikrarı da dikkate alan 
bir iktidar için tek başına politika faizini kullanmak yeterli olma-
dığı gibi kredi ve döviz kuru kanalının ayrı ayrı etki sahaları 
vardır ve bunlara yönelik politikalar dikkatle belirlenmelidir.  

Nihayetinde 2010 yılı sonunda açıklanan bu yapı her ne ka-
dar büyük oranda geleneksel enflasyon hedeflenmesinde de 
kullanılıyorsa da aralarında temel olarak iki fark bulunmaktay-
dı (Ersel, 2014: 319).  

1. Geleneksel enflasyon hedeflenmesinde kısa vadeli orta-
lama fonlama faizi ile piyasada oluşması beklenen faiz 
arasında bir fark bulunmamasına rağmen, yeni sistemde 
likidite operasyonlarının da etkisiyle bu iki faiz birbirin-
den ayrılmaktadır (Ersel, 2014: 320). 

2. Ayrıca geleneksel sistemde faizin seviyesi ayrık frekans-
larda para politikası kurulu toplantılarında gözden geçi-

Aktarım Kanalı 
Krediler  
Döviz Kuru 

AMAÇLAR 
 Fiyat İstikrarı  
 Finansal İstikrar 

ARAÇLAR 
 Faiz Koridoru 
 Zorunlu Karşılıklar 
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rilirken, yeni sistemde küresel risk taşıyan kısa vadeli ya-
tırımlara karşı mücadele edilebilmesi için ortalama 
fonlama faizi gerek duyulursa günlük frekansta da ayar-
lanabilmekteydi. Özetle, krediler ve döviz kuru kanalları 
yeni sistemde enflasyon üzerinde esas olarak talep ve 
maliyet yoluyla etkili olmaktadır (Ersel, 2014: 321).  

1.2.	 Siyasi	 ve	 Ekonomik	 Düzlemde	 Para	 Politikalarının	
Uygulamaları	

TCMB’nin 2010 yılının son çeyreğinde uygulamaya başladı-
ğı para politikası stratejileri temelde üç dönem etrafında şekil-
lenmiştir.  

1.2.1.	Yoğun	Sermaye	Girişleri	ve	Başarı	Dönemi	
(Kasım	2010‐Ağustos	2011)	

Bu süreçte amaç ekonomiyi “yumuşak inişe geçirmek strateji-
si” olarak adlandırılmıştır. Gelişmiş ülkelerin küresel krizin ar-
dından ikinci dalgaya karşı ilan ettikleri niceliksel gelişme pa-
ketlerini takiben, artan kısa vadeli sermaye girişleriyle birlikte 
Türk lirası değer kazanmasına rağmen mikro sermayelerden do-
layı cari açığın belirginleşmesi hükümet tarafından para politika-
sı önceliklerinin kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak, kredile-
ri yavaşlatmaya ve bu yolla iktisadi büyüme oranlarında denge 
sağlamayı amaçladıkları açıktır alınmaktaydı (Kara, 2012: 16). 

 
Şekil 2: TC Merkez Bankası Para Politikalarının Seyri (2010-2011) 

Hakan Kara (2012). “Küresel Finansal Kriz Sonrası Para Politikası”, 
Merkez Bankası, s. 1-23. 
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Bu politikalar sonucunda faiz koridoru beklendiği gibi aşa-
ğıya doğru inmeye başlanmıştır. Bunun sebebi daha önce de be-
lirttiğimiz gibi kısa vadeli sermaye girişlerini caydırmak ama-
cıyla günlük olarak faizlerin aşağı yönlü oynaklığını arttırmak-
tır. Grafikte de görüleceği gibi ilk yıl tablo pozitif yönde bir 
yükseliş sergilemiştir. Ayrıca bunda etkili olan sebeplerden biri 
de zorunlu karşılık oranlarındaki artık sayesinde bankaların 
TCMB’den borçlandıkları miktarı arttırarak likidite kanalıyla 
para politikalarını birey veya banka davranışları üzerindeki et-
kisinin artmasına yol açması olmuştur (Kara, 2012: 19-24). 

1.2.2.	Euro	Krizi	ve	Belirsizlik	Dönemi	
(Ağustos	2011‐	Ekim	2011)	

2011 yılıyla birlikte Euro bölgesinde kamu borcu sorunları-
nın derinleşemeye başlaması 2008 küresel krizinin risklerinin 
azalmadığının en önemli göstergesidir. Bu sebepten dolayı kü-
resel ekonomiye yönelik artan belirsizlik ortamı gelişmekte olan 
ülkelere daha önceki süreçte akan küçük veya hızlı sermayele-
rin kesilmesine yol açtı. TCMB buna reaksiyon olarak faiz kori-
dorlarını daraltıp, kısa vadeli faizlerin oynaklığını azaltma ka-
rarı aldı. Bunu yaparak belirsizliğin azaltılması yoluyla serma-
ye hareketlerinin çıkışının sınırlandırılması amaçlanmıştır (Baş-
kaya, Gülşen & Kara: 2013: 61). Diğer bir deyişle faiz belirsizliği 
aktif bir politika aracı olarak kontrol altına alınmaya çalışılmış 
ve bu çerçevede politikalar uygulanmıştır. Bunun dışında repo 
faizlerine yönelik sınırlı indirimlere gidilmesi gibi adımlar atıl-
mış, finansmanda ani duruş riskinin sınırlandırılması amacıyla 
da piyasaya yüklü miktarda döviz likiditesi aktarılmıştır 
(Bianchi & Mendoza, 2011: 43-44).  

Alınan önlemler kısa sürede başarıya ulaşmış gibi gözük-
tüyse de bugünün perspektifinden bakıldığında günü kurtarma 
politikalarından başka bir fonksiyonu olmadıkları görülmekte-
dir. Nitekim 2011 sonu ve 2012 yılı başlangıcı ile geçilen üçüncü 
aşama ve burada yaşanan gelişmeler bunun göstergesidir.  
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1.2.3.	Enflasyonda	Hızlı	Yükseliş	ve	Parasal	Sıkışma	
Dönemi	(2012‐2018)	

2012 yılına gelindiğinde enflasyon dinamiklerine dair iki 
önemli gelişme ortaya çıkmıştır. İlk olarak Euro krizine yönelik 
yaşanan sorunların derinleşmesiyle birlikte Türk lirasındaki 
değer kaybı, arzu edilenin çok çok üzerine çıkmıştır. İkinci ola-
rak ise yönetilen/yönlendirilen ürünlere yönelik yapılan zam-
lar da öngörülenin oldukça üstü bir seviyede gerçekleşmiştir. 
Netice itibariyle bu gelişmeler, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki 
keskin artış ile birleşince enflasyonda öngörülemeyen hızlı bir 
yükseliş baş göstermiş, gelişmeler dönemin otoritesi tarafından 
iç politikada gerçekleşen olaylar ile eşdeğer tutulmaya çalışıl-
dıysa da olayların sona ermesiyle birlikte de TCMB, enflasyon-
daki yükselişin fiyatlama davranışlarında daha fazla bozulma-
ya yol açmaması için güçlü bir parasal sıkılaşmaya gitmiştir (Er-
tuğrul & Selçuk, 2018: 57). 

2012 yılına kadar TCMB’nin piyasayı yalnızca bir hafta va-
deli repo ile fonladığı görülürken, sonraki süreçte TCMB orta-
lama faizinin repo faizi ile aynı düzeyde olduğu görülmektedir. 
Bu dönemden itibaren TCMB bir haftalık vadede miktar ihalesi 
ile düşük maliyetten yapılan fonlamayı azaltmaya çalışarak faiz 
koridorunu yukarı doğru genişletmeyi ve fonlamanın bir kıs-
mını daha yüksek maliyetli likidite araçları ile yapmaya başla-
mıştır. Böylece kısa vadeli piyasa faizlerinde belirgin bir yükse-
liş gözlemlenerek, parasal sıkıştırmanın kredilerde ani bir du-
ruşa yol açma riski bertaraf edilmeye çalışılmıştır. 2012 yılının 
Şubat ayında Avrupa Birliğinin Euro krizine ilişkin attığı önem-
li adımlarında etkisiyle sermaye girişlerindeki ani duruşun 
azalması ile faiz koridoru sınırlı ölçüde indirilmiştir. Ancak de-
taylarına bir sonraki bölümde değinilecek olan sonraki süreçte 
Türkiye’de ithal ikameci politikaların sınırlandırılarak, özelleş-
tirme politikalarının devam ettirilmesi, AB ile üyelik müzakere-
lerine yönelik yaşanan sıkıntılar ve 2013 yılında başlatılan “çö-
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züm sürecinin” nihayetinde iç politikada meydana getirdiği ak-
saklıklar, Türkiye’de ekonomik göstergelerin yeniden bozul-
maya başlaması yol açmıştır (Ertuğrul & Selçuk, 2018: 61-62). 
2018 yılında ABD ile ilişkilerin rahip krizi ile birlikte yeniden ge-
rilmeye başlaması, Türk ekonomisine yönelik sermaye akışında 
yeniden bir duraksamanın yaşanmasına yol açmıştır.  

Bir sonraki bölümde esas tartışılacak konu ise, GSMH’nin 
%68’inin hizmet sektöründen karşılandığı bir ülke olarak Tür-
kiye’nin Koronavirüs sürecinde yaşadığı sorunlar ve bunlara 
yönelik otorite ve merkez bankası kanadında aldığı önlemler 
ele alınmaya çalışılacaktır.  

2.	Covid‐19	Pandemisinin	Erken	Dönem	Türk	
Ekonomisine	Yansımaları	

COVID-19 Virüsünün Türk ekonomisine yönelik etkilerini 
ve uygulanan ekonomi politikalarına değinmeden önce, eko-
nomik ve siyasi açıdan yaşanan sürecin kronolojisini anımsat-
mak yerinde olacaktır. 

2.1.	Türkiye’de	Koronavirüs	Kronolojisi	
(10	Mart	‐	30	Nisan)	

29 Ocak 2020 tarihinde İtalya, iki Çinli turistte tespit ettiği 
Koronavirüs vakalarını hızlı ve etkili bir şekilde kontrol altına 
almaya çalışmasına rağmen, salgın kontrolden çıkarak önce Av-
rupa’ya ardından da 10 Mart’ta Dünya Sağlık Örgütü’nün has-
talığı pandemi olarak ilan etmesinin ardından 10 Mart’ı 11 
Mart’a bağlayan gece Sağlık Bakanı Koca, Avrupa’dan gelen bir 
hastada COVID-19 virüsüne rastlandığını ve ailesinin de karan-
tinaya alındığını duyurdu. Ardından 18 Mart tarihinde bir yan-
da Güney Kore ilk kez iyileşen hasta sayısının vaka sayısını aş-
tığını belirtirken, AB ülkeleri sınırlarını üçüncü ülke vatandaş-
larına kapattığını açıkladı ve Türkiye’de virüsten kaynaklanan 
ilk ölüm gerçekleştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ta-
rihte bir açıklama yaparak, lise ve üniversiteye giriş sınav tarih-
lerinin erteleneceğini, 65 yaş ve üstü kişilere ücretsiz maske ve 
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kolonya dağıtılacağını açıkladı. Ayrıca Hindistan borsasının 
krizden dolayı %18, Amerikan Borsasının %21, Türkiye’nin ise 
%17’lik değer kaybı yaşadığını belirterek, ekonomik destek pa-

ketlerini açıkladı.2 19 Mart’ta, açıklanan rakamlar çerçevesinde 
İtalya, Çin’i geride bırakırken Türkiye’de 359 vaka ve 4. ölüm 
gerçekleşti. 21 Mart günü artan vakalar neticesinde 65 yaşın üs-
tünde olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ka-
rarlaştırıldı. Ardından 23 Mart akşamında Tokyo Olimpiyatla-
rının ertelendiği duyurulurken, Türkiye’de Galatasaray teknik 
direktörü Fatih Terim ve başkanlarından Abdullah Avcı’nın vi-
rüse yakalandığı belirtildi. Böylece bu mikroskobik virüs karşı-
sında herkesin risk içinde olduğu ve ırk, millet ve cinsiyet fark 
etmeksizin tüm dünyanın kaderinin ortak olduğu anlaşıldı.  

26 Mart tarihinde Türkiye’de ilk kez bir gün içinde 1000’den 
fazla vaka tespit edildi ve vaka sayısı 3,629’a yükselirken, top-
lam ölüm sayısı 75 oldu. 27 Mayıs tarihine gelindiğinde ise top-
lam vaka sayısı 5.698, toplam ölüm sayısı ise 92 olarak belirlen-
di. 3 Nisan tarihine gelindiğinde ise vaka sayısı 20.921’e çıkar-
ken, vefat eden hasta sayısı 425’e yükseldi. Bilim kurulunun da 
etkisiyle yeni önlemler alınacağını duyuran Erdoğan, 65 yaş üs-
tü sokağa çıkma yasağının 20 yaş altına da uygulanacağını du-
yurdu ve toplu alanlara (Pazar, market vs.) maskesiz girileme-
yeceği uyarısı yapıldı. Ancak aynı günün akşamı 22.30 suların-
da İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
talimatı doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta 

                                                 
2  21 maddelik pakete göre 100 milyar liralık yardım paket açıklandı, bazı sek-

törlerde SGK primlerinin erteleneceği, en düşük emekli maaşının 1500 
TL'ye çıkarılacağı, kararlaştırıldı. Ayrıca salgın nedeniyle nakit akışı bozu-
lan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay 
ötelenerek, ihtiyaç sahiplerine 6 ay gecikme faizi ile 3 Bin liradan 10 bin li-
raya kadar kredi verileceği açıklandı. İhtiyaç sahibi aileler için ekstra 2 mil-
yar TL kaynak ayrılacağı belirlendi. Paketin tamamı için bkz.: TCMB, “Para 
Politikası Kurulu Toplantı Raporu”, TCMB, (2020-19), (24.03.2020). 
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Men
u/Duyurular/Basin/2020/DUY2020-19 [Erişim: 27.04.2020]. 
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sonu iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulamasının uygu-
lanacağını duyurarak detayların ilerleyen saatlerde içişleri ba-
kanlığınca duyurulacağını açıkladı. Ardından son saatlerde ha-
ber verilen bu karar karşısında büyükşehirlerde yaşayan insan-
ların bir bölümü sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak market-
lere akın etti. Olayın ardından artan eleştiriler sonucunda 12 
Nisan’da sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım ile istifa-

sını Cumhurbaşkanına sunan Soylunun istifası reddedildi.3 Bu 
sırada 7 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından açıkla-
nan karar ile birlikte eczanelerde maske satılması yasaklanır-
ken, devletin tüm vatandaşlara ücretsiz maske ulaştıracağı du-
yuruldu. 

Tüm bu tedbirler sonucunda Sağlık Bakanı Koca, 14 Ni-
san’da yaptığı açıklamada Türkiye’de vaka sayısındaki artış 
oranının %14,67 den %12.28’e inerek ilk kez düşüş trendine geç-
tiğini açıkladı. Ardından 20 Nisan tarihinde ilk kez şahit olunan 
bir olay yaşandı ve petrol fiyatları %300'ün üzerinde değer 
kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar indi. 20 Nisan’dan itiba-
ren vakası sayısı oranında meydana gelen azalmanın da etkisiy-
le, normalleşmeye aşamalı olarak da olsa geçiş için uygulanma-
sı muhtemel senaryolar hükümet tarafından açıklanmaya baş-
landı. Sağlık Bakanı kocanın 29 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile 
salgında pik noktasına ulaşıldığını vurgulaması, sokağa çıkma 
yasağı da dahil olmak üzere önlemlerin ne zaman gevşetileceği 
sorusunu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli 
olarak anlattığı plan neticesinde, Haziran ayının ortası itibariyle 
gevşetilmiş senaryo gereği normalleşme süreci büyük oranda 
gerçekleşmiş olacak. 

                                                 
3  Konuya ilişkin detaylara erişmek için bkz.: https://www.hedef-

halk.com/haber/icisleri-bakani-suleyman-soylu-neden-istifa-etti-iste-
istifaya-neden-olan-olay-suleyman-soylu-istifa-etti-1626664 
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Şekil 3: Türkiye Simülasyonunda COVID-19 Süreci Tahmini 

https://www.nytimes.com/2020/04/20/world/middleeast/coronavirus-
turkey-deaths.html 

 

Öte yandan grafikte de görüleceği gibi Singapur Üniversite-
si’nin Türkiye özelinde yaptığı araştırmalar ve korona virüsü 
simülasyonu sonucunda 16 Mayıs’ta virüsün %97 oranında za-
yıflamış olacağını, 27 Mayıs’ta ise %99 oranında zayıflayarak 
Haziran başında normalleşmenin başlayacağını belirtti.  

2.2.	Para	Politikası	Araçları	Çerçevesinde	Türk	
Ekonomisinde	Alınan	Önlemler	ve	Maske	Diplomasisi	

Korona virüsün ekonomiye muhtemel etkileri farklı yollar 
ile karşımıza çıkmakla birlikte nihayetinde virüsün salgın hali-
ne gelmesinin ardından daha da yayılmasının önüne geçilmesi 
amacıyla alınan sosyal izolasyon tedbirleri (65 yaş üstü ve 20 
yaş altına sokağa çıkma yasağı vb.) ekonomik yavaşlamayı te-
tikleyen unsurların başında gelmektedir. Bu durumun berabe-
rinde üretim ve dış ticarette yavaşlamayı getirmesi, salgının kü-
resel boyutta finansal piyasaları da olumsuz etkilediği gerçeğiy-
le birleşince piyasalarda panik ve belirsizlik havasının hâkim 
hale gelmesine sebep olmuştur. Bu da fiyatların düşmesine ve 
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varlıkların sahibi olan şirketlerin de değer kaybetmesine yol 
açmıştır (Euronews, 2020).  

Piyasada yaşanan likidite ihtiyacı, borçlanma faizlerinin 
yükselmesine yol açarken üretimin gittikçe yavaşladığı bir sü-
rece girilmiştir. Üretim ve finans piyasalarına iki koldan daral-
tıcı bir etki yapan virüse karşı tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye’de de hükümet ve merkez bankası diğer ülkelere paralel ola-
rak “ek faiz indirimi ve önlemler paketi” halinde önlemler al-
maya başlamıştır (BBC News, 2020). 

TCMB 17 Mart’ta yaptığı açıklamada COVID-19 pandemisi-
nin global çapta meydana getirdiği belirsizliklerin Türk ekono-
misi üzerinde meydana getireceği olası olumsuz etkilerini sınır-
landırmak amacıyla bir dizi önlem planı açıkladı. Önlemlerin en 
başında bankaların ihtiyaç duyduğu likiditenin TCMB tarafından 
karşılanacağı belirtildi ve bankaların Türk lirası ile yabancı para 
likidite yönetiminde esneklik sağlanarak öngörülebilirliğinin art-
tırılmasına ve reel sektöre kredi akışının kesintisiz devam ede-
bilmesi için bankalara hedefli ilave likidite imkânı tanınmasına 
yönelik tedbirler alındığı belirtildi (TCMB, 2020).  

Söz konusu tedbirler ilk olarak 2020 yılı para ve kur politi-
kası metninde yer aldığı gibi, temel politika aracı olan bir hafta 
vadeli repo ihalelerine ilave olarak, ihtiyaç duyulan günlerde 
TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihalele-
riyle likidite sağlanabilmesine karar verildi. İkinci olarak, piya-
sa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı 
bankalara Açık Piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite im-
kanına ilişkin limitlerin arttırılmasına karar verildi. Ayrıca bu-
nunla birlikte bir, üç ve altı ay vadeli olarak geleneksel yöntem 
ile gerçekleştirilen dolar karşılığı SWAP ihalelerinin devam ede-
ceği ve bu ihalelerin altın veya dolar başta olmak üzere diğer pa-
ra birimleriyle de gerçekleştirilebileceğine karar verildi. Buna ek 
olarak ise zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme 
koşullarını sağlayan yabancı para zorunlu karşılık oranlarında 
500 baz puan indirilmesi kararlaştırıldı (TCMB, 2020).  
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Reel sektöre yönelik kredi akışının kesintisiz devamının sağ-
lanması için bankalara hedefli ilave likidite imkanları da sağ-
lanmasına karar verildi. TCMB tarafından bu yeni imkanlardan 
bankaların alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladık-
ları veya sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilmesi ka-
rarlaştırılmıştır. Söz konusu imkanların toplam tutarının siste-
min toplam fonlama ihtiyacının %25’i sınırlı kalması öngörüle-
rek bu bağlamda 91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla 
merkez bankası politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo 
ihale faizinin oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerin-
den miktar ihalesi yöntemiyle Türk lirası likidite sağlanmasına 
karar verilmiştir. Söz konusu ihalelerde kazanılan teklifler ban-
kalar tarafından talep edildiği halde ise aynı şartlar altında 
Bankalararası Para Piyasasında depo işlemi olarak da sonuç-
landırılabilecektir (Çapanoğlu, 2020: 54). 

18 Mart tarihinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” 30 Haziran tarihine kadar 
vadesi gelecek olan reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne 
kadar esneklik sağlanmasıyla birlikte, firmalar kendi kredi kul-
lanımlarına aracılık eden bankalara başvurarak herhangi bir fa-
iz ödemesinde bulunmaksızın mevcut senetlerini erteleme hak-
kına erişmişlerdir. Bu yöntemle toplamda 7,6 milyar dolar kar-
şılığın olan reeskont kredisi geri ödemesi ertelenebilmiştir. Ay-
nı zamanda mevcut reeskont kredisi azami vadelerinin ise 20 
Mart 2020 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere kısa vadeli kul-
lanımlar için 120 günden, 240 güne, daha uzun vadeli kullanım-
lar için ise 720 güne çıkarılmıştır. Açıklanan ekonomik istikrar 
kalkanı paketi toplamda daha önce de söylendiği gibi 21 mad-
deden oluşmaktaydı (Nas, 2020).  

Paketin halk ayağına dönecek olursak, uygulanan politikalar 
hem olumlu hem de olumsuz eleştirilerin odağına oturdu. Bu-
nun nedeni ise bir yandan Cumhurbaşkanı tarafından ilan edi-
len 100 Milyar TL’nin nüfusa oranla oldukça az bir tutar olması 
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diğer yandan ise istikrar kalkanı paketinin hemen ardından or-
taya konan “Biz Bize Yeteriz” politikasıdır. 30 Mart tarihinde 4 
saat süren kabine toplantısının ardından kamuoyuna bizzat 
cumhurbaşkanı tarafından duyurulan politikaya ilk desteği 
kendisi sağlayarak yedi maaşını bağışladı. Kampanyanın ama-
cını yevmiye ile geçimini sürdüren kesimlere yönelik ek yardım 
olarak açıklayan Erdoğan, bakanların ve kabineye eşlik edenle-
rin toplamda 5 milyon 200 bin liralık bir orana ulaştığını ve bu-
nun arttırılmasını ümit ettiğini belirtti. 1 Mayıs itibariyle ise 
toplanan paranın 1 Milyar 800 Milyonu geçtiği belirtildi (The 
New York Times, 2020).  

Sonuç itibariyle gerek TCMB gerek hükümet gerekse halk 
nezdinde uygulanan politikaların ekonomik anlamda durağan-
laşmanın ayak seslerini bastırdığını söylemek oldukça güçtür. 
Para politikalarına bu dönemde birincil önem vermek, krize 
yönelik etkin bir duruş sağlamak anlamına gelmemektedir. Bu-
nun sebebi ise para politikası araçlarının önünde temel bir engel 
olarak salgının ne kadar süreceğinin bilinmiyor oluşudur. Do-
layısıyla para politikası reçetelerine ilişkin geleceğe dair öngö-
rülerin hala son derece belirsiz olduğu bu süreçte maliye politi-
kalarının önemi artmıştır (TCMB, 2020). Temel anlamda devle-
tin elini taşın altına koyması anlamına gelen maliye politikala-
rının uygulanması içinde ciddi bir kaynağa ihtiyaç vardır. Neti-
cede Türk ekonomisinde özellikle son dönemde hizmet sektö-
rünün etkinliği düşünüldüğünde kaynak ihtiyacı da büyük 
oranda artmaktadır.  

Türkiye’nin bu dönemde tartışmalara konu olan bir diğer 
hamlesi ise toplamda 33 ülkeye yönelik gerçekleştirdiği maske ve 
tıbbi malzeme yardımı veya bizim kullanacağımız isimle maske 
diplomasisi. Son olarak 2 Mayıs’ta Somali’ye ulaştırılan yardım-
lar ile birlikte 55 ülkeye yardım gönderildi. Bunlar arasında şüp-
hesiz en dikkat çeken ise ABD’ye Erdoğan’ın mektubu ile gönde-
rilen mektuptu. Mektupta Türkiye ve ABD’nin ebediyen dost ol-
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duğunun belirtilmesi “Johnson Mektubundan, Erdoğan Mektu-
buna” şeklinde ifadelere yer vererek milli çıkar balonunu şişir-
meye çalıştıysa da bu birçok çevre tarafından dikkate alınmadı. 
Neticede Rusya’nın ABD’ye gönderdiği yardımlar karşısında fi-
nansman istemesi ve ABD’nin terör unsularına gönderdiği sağlık 
malzemelerinin ortaya çıkması, otoritenin eleştiri oklarının mer-
kezine oturmasına yol açtı. Bu dönemde ambulans uçaklar ile 
dünyanın belli bölgelerinden alınan hastalar havanın yumuşa-
masına yardımcı olduysa da Türkiye’nin birçok bölgesine maske 
ulaşamaması ve İsrail dair birçok ülkeye yardım gönderilmesi 
birçok çevre tarafından eleştirilmeye devam edildi. Yine de 27 
Nisan’da Dünya Bankası’nın Türkiye’ye yönelik vereceği 100 
milyon dolar kredide, maske diplomasinin etkisi yadsınamaya-
cak kadar büyüktür (BBC News, 2020).  

Bu bağlamda bir sonraki bölümde Avrupa Birliğinin ve 
ABD’nin krize yönelik tutumu ile ekonomi politikaları incelene-
rek, karşılaştırmalı bir analiz yapılmaya çalışılacaktır. 

Sonuç	Yerine:	AB’nin	Covid‐19	İle	Mücadelesi	ve	Para	
Politikaları	Çerçevesinde	Türkiye	İle	
Karşılaştırılması		

Avrupa Birliği 21. Yüzyıl ile birlikte birçok krize maruz kal-
mıştır. 2005 yılında gerçekleşen anayasal krizin ardından sıra-
sıyla 2008 ABD’de meydana gelen küresel kriz ile birlikte 2010 
yılında yaşanan Euro krizi, mülteci krizi ve son olarak da Brexit 
krizi. Her krizin başlangıcından itibaren “AB’nin varlığının so-
na ereceği” söylentileri boşa çıkmış ve AB her krizin altından 
daha güçlü bir şekilde organize olarak kalkmıştır. Fakat her ne 
kadar Koronavirüs gibi salgınların uluslararası sisteme öğrettiği 
şeylerden biri AB gibi uluslarüstü yapılara daha fazla ihtiyaç ol-
ması olmasına rağmen, AB krize erken ve etkin bir şekilde yanıt 
vermekte zorlandı (Scott, 2020). Alınan tüm önlemlere rağmen 20 
günün ardından vaka sayısının 12 binin üzerine yükseldiği İtal-
ya’ya yönelik diğer AB ülkelerinin üç maymunu oynaması ve 
Çin’in İtalya’ya hem maske hem sağlık personeli göndererek 
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yardım etmesi, AB’nin en temel ilkelerinden biri olan dayanışma 
ilkesinin de sorgulanmasına yol açtı (Nas, 2020: 24).  

Nihayet AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtal-
ya’da ilk vakanın ortaya çıktığı 29 Ocak’tan tam 47 gün sonra 
kapsamlı bir önlem paketi açıklayabildi. Özellikle bunun önce-
sinde Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde’nin İtalya gibi 
ülkelere finansal yardım yapılamayacağını açıklaması, Ursu-
la’nın ortaya oldukça istikrarlı bir plan koymasını zorunlu kıl-
maktaydı. Ursula Leyen, G-7 liderleri ile yaptığı görüşmenin 
ardından radikal bir önlem paketi önererek AB’ye yapılacak zo-
runlu olmayan seyahatlere 30 günlük yasak getirilmesi teklif 
etti ve teklif kabul edildi. Yapılan telekonferans görüşmesinin 
ardından 17 Mart’ta AB Konseyi toplanarak Komisyonun öneri-
lerini onayladı ve Konsey Başkanı Charles Michel, üye devletle-
rin birlikte çalışma ihtiyacına vurgu yaparak krizi bu şekilde 
kararlılıkla sonlandıracaklarını vurguladı. Virüsün yayılması-
nın kontrol altına alınması, tıbbi teçhizat tedarik edilmesi, bi-
limsel araştırmalara teşvik edilmesi ve krizin sosyoekonomik 
sonuçları ile mücadele edilmesi gibi 4 temel önceliği belirterek 
bu öncelikler altında alınması planlanan önlemleri sıraladı (Ça-
panoğlu, 2020: 56).  

Çalışmamızın konusundan hareketle, bu önlemler arasında 
ekonomik olanlara ve Avrupa Merkez Bankası tarafından uy-
gulanılanlara değinilerek, ekonomik önlemlerin ve uygulanan 
politikaların Türkiye ile karşılaştırmalı bir şekilde ele alınması 
planlanmaktadır. 

Korona virüsün merkez üssünün Asya’dan Avrupa’ya kay-
ması ile birlikte gözler Avrupa Merkez Bankasının uygulayaca-
ğı politikalara çevrilmiştir. Bu sırada AB konseyinin önlem 
planlarının açıklanmasının ardından İtalya’ya da olması sebe-
biyle karantinaya alınan AP Başkanı David Sossoli, İtalya’ya 
yönelik başlarda izlenen yanlış politikalara yönelik yaptığı açık-
lamalar ile, AB’nin krize yönelik izleyeceği politikalara dair 
ipuçları vermiştir (Nas, 2020).  
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“Avrupa, COVID-19 pandemi krizi karşısında bencillik ve ko-
ordinasyon eksikliğini düzeltmeye başladı. Nihayet gerçek bir 
dayanışma duygusu gösteriyoruz; tıbbi teçhizat için önceliği-
miz Avrupa’dır. Avrupa, bu dramatik sınamaya karşı tek vücut 
olarak harekete geçmeye hazır ve isteklidir. Birleşik Avrupa ni-
hayet karşımızdadır, biz bir aileyiz ve kimse bu ailede yalnız 
bırakılmayacak ve tek başına hareket etmek zorunda kalmaya-
caktır. Avrupa Parlamentosu ve diğer tüm kurumlarımız insan-
larımızın hayatlarını korumak ve geçimlerini sağlamak için her 
türlü politikayı uygulamaya koyacaktır. Avrupalı olmaktan 
vazgeçmeyeceğiz” (Akman, 2020: 48) 

Neredeyse tüm ülkelerin merkez bankaları korona virüsün 
ekonomilerinde yarattığı kıyıcı etkileri yok edemeseler bile en az 
seviyeye indirmek için bir takım önlemler alırken AB’de diğer 
ülkelerde olduğu gibi “önlem paketleri ve ek faiz indirimi” çer-
çevesinde ilk olarak 750 milyar avro (820 milyar dolar) tutarında 
acil bir mali yardım paketi açıkladı. Avrupa Merkez Bankası’nın 
(AMB) “Küresel Salgına Karşı Acil Alım Programı” çerçevesinde 
Avrupa Birliği ülkelerinin kamu ve özel sektör borçlanma senet-
lerini satın almayı planlaması, önlemlerin ikinci ayağını oluştur-
maktadır. Program dahilinde varlık alım işlemlerini 2020 yılı so-
nuna kadar yürütmeyi ve mevcut varlık alımı programı kapsa-
mında bütün varlık kategorilerini içermeyi hedefleyen Avrupa 
Merkez Bankasının programının detaylarına girilerek, Türkiye ile 
karşılaştırılması yerinde bir tespit olacaktır (Nas, 2020: 31).  

İlk olarak tasarlanan program çerçevesinde varlık alımlarının 
esnek bir şekilde gerçekleştirilmesi ve satın alma akışlarının za-
manla varlık sınıfları arasındaki yetki alanları arasında dağılımı-
nın sağlanarak dalgalanmalara izin verileceğini belirten AMB, 
kamu sektörüne ilişkin varlık alımlarına ilişkin ise ulusal merkez 
bankalarının tahsis tutarlarının esas alınacağını belirtti. İkinci 
olarak program kapsamındaki varlık alımlarında hala ekonomik 
krizin sancılarını çeken Yunanistan’ın ihraç edilmesi planlanan 
menkul kıymetler uygunluk şartından muaf tutulacağı belirtil-
miştir. Her ne kadar 2020 yılının sonuna kadar gerçekleşmesi ön-
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görülmese de virüs salgınının ekonomik kriz aşaması sona erdi-
ğine karar verildiğinde program kapsamındaki net varlık alımla-
rının sona erdirilmesi kararlaştırılmıştır (Nas, 2020, 33).  

Bununla birlikte reel sektör alım programı kapsamındaki 
uygun varlıkların çeşitliliği, finansal olmayan borçlanma senet-
lerine genişletici etki yaratarak yeterli kredi kalitesine sahip 
olan tüm ticari senetlerin yeni ekonomi programı çerçevesinde 
satın alınabilmesi uygun görülmüştür. Olası negatif etkilerin 
kaldırılması için ise teminat çerçevesinin ana risk parametreleri 
yeniden düzenlenerek, teminat standartlarının kolaylaştırılması 
kararlaştırılmıştır (Nas, 2020: 35).  

Koronavirüs pandemisinin etkilerinin uzun bir süre boyun-
ca hissedileceğine dair şüphe olmamakla birlikte üretimin ya-
vaşlaması, talebin azalması, işletmelerin kapatılması ve işsizli-
ğin artması gibi risklerin azaltılmasına yönelik olarak bu politi-
kalar uygulamaya konmuştur. Spesifik olarak Almanya’nın 
2008 ekonomik krizinde devreye soktuğu 500 milyar avro tuta-
rındaki paketin değerini de aşarak 550 milyar avroluk paket 
devreye sokması, Fransa’nın ise vergi yükümlülüklerine yöne-
lik banka vadelerini erteleyerek, banka kredilerine karşılık 300 
milyar avroluk devlet garantisi içeren bugüne kadar benzeri 
pek görülmemiş bir paket devreye sokması krizin bu çerçeve-
deki etkisini gözler önüne sermektedir (Çapanoğlu, 2020: 59-
60). Ayrıca sosyal devlet anlayışına paralel olarak vergi ve sos-
yal güvenlik desteği ile sosyal yardım paketlerinin devreye so-

kulduğu da unutulmamalıdır.4 

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu, korona virüs sal-
gınına karşı alınacak önlemlerde güçlü ve istikrarlı bir duruş 
ortaya konarak, krizin etkilerinin azaltılacağına dair yaptığı ko-
nuşmasında: 

                                                 
4  Fransa bu çerçevede 45 milyar avro acil yardım, 32 milyar vergi ve sosyal 

güvenlik desteği ile birlikte şirketlere yönelik kullanılması öngörülen 2 mil-
yarlık dayanışma fonu devreye sokmuştur.  
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“Avrupa Merkez Bankası, bu son derece zorlu dönemde Avru-
pa Birliğinin tüm vatandaşlarını destekleme rolünü kararlılıkla 
üstlendiği görülmektedir. Avrupa Merkez Bankası, ekonominin 
tüm sektörlerinin bu şok karşı destekleyici finansman koşullar-
dan yararlanması için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bu du-
rum aynı zamanda aileler, firmalar, bankalar ve hükümetler 
içinde geçerli olup, AMB yetkisi dahilinde gereken her şey ya-
pılacaktır. Bu çerçevede gerektiği taktirde varlık alım-satım 
programlarının büyüklüğünü arttıracak bileşimlerde düzenle-
nerek, ekonomiyi desteklemek için gerekli tüm seçenekler ve 
olasılıklar masaya yatırılacaktır.” (Eren, 2020: 51) 

Türkiye ve Avrupa Merkez Bankalarının uyguladığı tedbir-
ler açısından karşılaştırıldığında göze çarpan bir diğer konu ise 
Türkiye’nin ağırlıklı olarak para politikalarını uygulamaya 
koymasına karşılık ABM’nin aynı zamanda eş zamanlı olarak 
maliye politikaları araçlarını da etkin bir şekilde uygulamaya 
çalıştığı görülmektedir. Her iki ülkede de kilit sektör olarak gö-
rülen bankalara yönelik uygulanan politikalar birincil derecede 
önem verilen sektörlerden biri olmuştur (Akman, 2020: 41).  

Kuşkusuz korona virüse yönelik olarak alınan ekonomik ön-
lemlerin, ödün verilmeden yürütülmesi oldukça önem arz et-
mektedir. Dünyanın topyekun bir savaş halinde olduğu bu sal-
gından ve getirdiği darboğazdan çıkışın anahtarı da bu önlem-
ler olacaktır.  
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çilmiştir. Seyahat kısıtlamaları getirilmiş, sokağa çıkma yasakları 
uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk sokağa çıkma yasakla-
rı 65 yaş üstü ve çocuklar için uygulanmıştır. 3 Nisan 2020’de 
Cumhurbaşkanı talimatıyla tüm il valiliklerine gönderilen genel-
geyle (İçişleri Bakanlığı, 2020a) 20 yaşın altındakilerin sokağa çık-
ması geçici olarak yasaklanmıştır. 18-20 yaş arasında, kamu ku-
rum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi sta-
tüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan 
ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ve 
tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sa-
hip olan mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf 
tutulmuştur (İçişleri Bakanlığı, 2020b). Sokağa çıkma yasakları 
yaz mevsiminde vaka sayılarının azalması ile 10 Haziran 2020’de 
kaldırılmıştır (WEB, 1). Yaklaşık üç ay kadar uzun süre uygula-
nan sokağa çıkma yasaklarında, yaşlılar ve büyük çocukların hij-
yen, karantina, sosyal izolasyon ve fiziksel mesafe kavramlarını 
anlamaları ve sürece uyum sağlamaları daha kolaydır. Ancak 
okul öncesi dönem çocuklarının bilişsel gelişimleri düşünüldü-
ğünde bu süreci anlamlandırmada güçlük yaşayabilecekleri söy-
lenebilir (Tarkoçin, Alagöz ve Boğa 2020). 

Günümüzde, pandemi nedeniyle yetişkinler gibi küçük ço-
cukların da günlük rutinleri değişmiştir. Çocuklar bu süreçte 
okuldan uzun süre ayrı kalmış, akran etkileşimleri azalmıştır. 
Açık havada oyun imkanları kalmamış, oyun alanı ev ile sınır-
lanmıştır. Anlamlandıramadıkları bu değişimler ile oluşan be-
lirsizlik onların bu süreçte korku duymalarına neden olurken, 
gelişim alanlarını da olumsuz etkileyebilir (Kadan, Aysu ve 
Aral, 2020). Aynı zamanda bu süreç çocukların istenmeyen bazı 
davranış değişikliklerine de neden olabilir (Özçevik ve Ocakçı, 
2020). Çaykuş ve Mutlu Çaykuş (2020), gerçekleştirdikleri araş-
tırmalarında, çocukların, COVID-19 pandemi sürecinde eğiti-
min online olması, ebeveynlerin işlerini evden sürdürmesi, ço-
cukların akranları ile olan etkileşimlerinin azalmasından dolayı 
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çocuklarda korku ve kaygı düzeylerinde artış olduğunu ifade 
etmektedirler. 

Jiao ve arkadaşları (2020), COVID-19 sürecinde çocukların 
en çok yaşadıkları olumsuz davranışları, ani öfkelenme, ebe-
veynden ayrılmak istememe, dikkat dağınıkları ve soru sor-
maktan çekinme olarak belirtmişlerdir. Tarkoçin, Alagöz ve Bo-
ğa (2020) annelere göre çocuklarında, pandemi öncesinde duy-
gusal ve davranışsal sorunların olmadığını, ancak pandemi son-
rasında çocuklarında “kaygı, korku, öfke, aşırı hareketlilik, gibi 
olumsuz” davranışların ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Aynı 
araştırmanın sonuçlarına göre pandemiden dolayı bozulan aile 
rutinleri, çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunlar oluştur-
maktadır. Alan yazında, pandemi döneminde çocuklarda stres 
bozukluğu görüldüğünü, kurallara uyma konusunda sorunlar 
yaşadıklarını ifade eden araştırmalar da söz konusudur (Çalış-
kan, 2020; Davico vd., 2020; Demirbaş ve Koçak, 2020; Turan ve 
Hacımustafaoğlu, 2020). China-EPA-UNEPSA işbirliği ile yürü-
tülen çalışmada, küçük yaş çocukların (3-6 yaş), aile üyelerinin 
enfeksiyona yakalanma korkusunun, büyük yaştaki çocuklara 
göre daha fazla olduğu belirtilmektedir. Araştırmada ayrıca bu 
süreçte çocukların, bağlanma, dikkatsizlik ve sinirlilik gibi psi-
kolojik durumların, tüm yaş gruplarındaki çocuklarda yaygın 
olarak görüldüğü ifade edilmiştir (Jiao vd., 2020).  

Pandemiden dolayı uzun süre evde kalmak, çocukların ye-
me alışkanlıklarını, uyku düzenlerini, oyun davranışları de etki-
leyebilir. Demirbaş ve Koçak (2020), pandemide çocuklarda 
gözlenen değişimleri duygu değişimleri, evde kalmaya ilişkin 
hoşnut olma, günlük rutinlerin değişimi, sağlıklı beslenme ve 
kilo artışı, teknolojik cihazlara daha fazla bağlanma, değişimin 
gözlenmemesi, temizlik konusunda aşırıya kaçma, ev dışında 
hastalık nedeniyle özgürce hareket edememekten kaynaklı kay-
gı ve akranlarına özlem olmak üzere dokuz alt temada belirt-
mişlerdir. Carroll ve arkadaşları (2020), COVID-19 sürecinde 
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ebeveyn görüşlerine göre küçük çocukların yemek yeme, fizik-
sel aktivite, ekran zamanları ve uyku düzenlerinin incelendiği 
araştırmada, çocukların yemek rutinlerinin değiştiği görülmek-
tedir. Araştırmada çocukların yeme davranışı değişiklikleri da-
ha fazla yemek yeme ve daha fazla atıştırmalık yiyecekler tercih 
etme olarak belirtilmektedir. Araştırmada ayrıca, ebeveynlerin, 
çocuklarının fiziksel aktivitesindeki azalma ve ekran karşısında 
geçirilen sürenin artması ile ilgili endişe duydukları görülmek-
tedir. Çocukların yemek yeme davranışları ile ilgili benzer bul-
guya sahip İtalya’da gerçekleştirilen araştırmada, sokağa çıkma 
yasaklarının uygulandığı dönemde, katılımcı çoğu ailenin, eski-
ye göre daha fazla yemek yediği ve daha fazla atıştırmalık yiye-
cek (cips veya kurabiye gibi) tercih ettiği ifade edilmektedir 
(Pietrobelli vd., 2020). Bununla birlikte alan yazında pandemi 
sürecinde çocukların beslenme alışkanlıklarında olumlu deği-
şikliklerin olduğunu ifade eden araştırmalarda söz konusudur. 
Tarkoçin, Alagöz ve Boğa (2020), okul öncesi dönem çocuğu 
olan 30 ebeveynin katılımı ile gerçekleştirdikleri araştırmaların-
da pandemi öncesi beslenme sorunu olan altı çocuğun pandemi 
sonrasında düzensiz beslenme alışkanlıklarının olumlu yönde 
değiştiği görülmektedir. Aynı araştırmanın sonuçlarında çocuk-
ların uyku düzenlerinin bozulduğu, çocukların el hijyeni konu-
sunda daha dikkatli oldukları anlaşılmaktadır. Bates ve arkadaş-
ları (2020), COVID-19'un çocuklarda ve ergenlerde yirmi dört sa-
at boyunca bazı davranışları üzerindeki etkisini değerlendirdik-
leri araştırmada, çocukların ve ergenlerin bu süreçte, fiziksel ak-
tivitelerinin önemli düzeyde azaldığını, uyku düzenlerinin bo-
zulduğunu, uyku kalitesinde azalma olduğunu belirtmektedir. 

Alan yazında konu ile ilgili yukarıda belirtilen araştırmalar 
(Tarkoçin, Alagöz ve Boğa 2020; Bates vd., 2020; Carroll vd., 
2020; Çalışkan, 2020; Çaykuş ve Mutlu Çaykuş, 2020; Davico 
vd., 2020; Demirbaş ve Koçak, 2020; Jiao vd., 2020; Pietrobelli 
vd., 2020; Turan ve Hacımustafaoğlu, 2020) değerlendirildiğinde, 
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yaşanan pandemi sürecinde karşılaşılan olağanüstü durumların 
çocuklar üzerinde oldukça etkili olduğu söylenebilir. Bu süreçte 
çocukların fiziksel olarak daha az aktif olmaları, sosyal hayatla-
rından izole olmaları, hastalıktan korkmaları gibi pek çok durum 
çocuklarda farklı davranış alışkanlıkları ortaya çıkarabilir. 
Pandemi sürecinin devam ettiği günümüzde çocukların davranış 
değişimlerinin belirlenmesine yönelik araştırma sayılarının art-
ması, çocukların bu süreçte daha iyi anlaşılması ve onlara gerekli 
desteğin sağlanması açısından önem taşımaktadır.  

Bu bağlamda araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının 
pandemi sürecinde bazı değişkenler açısından anne-baba gö-
rüşlerine göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın alt 
problemleri şu şekildedir:  

1. COVID-19 sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çık-
ma yasağı süresinde küçük çocukların yemek yeme dü-
zeninde herhangi bir değişiklik yaşanmış mıdır? 

2. COVID-19 sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çık-
ma yasağı süresinde küçük çocukların yemek yeme dü-
zeninde karşılaşılan sorunlar nelerdir? 

3. COVID-19 sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çık-
ma yasağı süresinde küçük çocukların oyun oynama 
davranışlarında herhangi bir değişiklik yaşanmış mıdır? 

4. COVID-19 sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çık-
ma yasağı süresinde küçük çocukların uyku düzeninde 
herhangi bir değişiklik yaşanmış mıdır? 

5. COVID-19 sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çık-
ma yasağı süresinde küçük çocukların temizlik alışkan-
lıklarında herhangi bir değişiklik yaşanmış mıdır? 

6. COVID-19 sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çık-
ma yasağı süresinde küçük çocukların genel olarak uyu-
muna yönelik anne-baba görüşleri nelerdir? 
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Yöntem	
COVID-19 sürecinde 5-6 yaş çocukların yeme davranışları, 

oyun davranışları, uyku düzenleri, temizlik alışkanlıkları ve ço-
cuğun karantina sürecine uyumuna yönelik ebeveyn görüşleri-
ni belirlemek için gerçekleştirilen bu araştırmada nicel araştır-
ma türlerinden betimsel analiz kullanılmıştır.  

2.1.	Çalışma	grubu	
Araştırmanın çalışma grubunu 5-6 yaş grubu çocukları olan 

225 ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmaya ebeveyn olarak 210 
anne (% 93.3), 13 baba (%5.7), 2 anne-baba birlikte (% 1) katıl-
mıştır. Araştırmaya katılan ebeveynlerin % 43.1‘i İzmir’den 
(n=97), % 11.6‘sı Denizli’den (n=26), % 10.7‘si Balıkesir’den 
(n=24), % 10.2‘si Manisa’dan (n=23), % 9.3‘ü Samsun’dan 
(n=21), % 6.7 ‘si İstanbul’dan (n=15), % 2.2‘si Ankara’dan (n=5), 
% 1.8‘i Aydın’dan (n=4), % 1.3‘ü Mersin’den (n=3), % 0.9‘u 
Kayseri’den (n=2), % 0.4‘ü Ağrı’dan (n=1), % 0.4‘ü Antalya’dan 
(n=1), % 0.4‘ü Kırıkkale’den (n=1), % 0.4‘ü Ordu’dan (n=1) ve % 
0.4‘ü Konya’dan (n=1)araştırmaya katılmıştır.  

Araştırmaya katılan çocukların annelerinin %6.2 (n=14)’si il-
kokul mezunu, %10.2 (n=23)’si orta okul mezunu, %28 (n=63)’i 
lise mezunu, %12.9 (n=29)’u ön lisans mezunu, %34.7 (n=78)’si 
lisans mezunu, %8 (n=18)’i lisansüstü mezunudur. Araştırmaya 
katılan çocukların babalarının %8 (n=18)’i ilkokul mezunu, 
%11.1 (n=25)’i orta okul mezunu, %26.7 (n=60)’si lise mezunu, 
%12.9 (n=29)’u ön lisans mezunu, %34.7 (n=78)’si lisans mezu-
nu, %6.7 (n=15)’si lisansüstü mezunudur. 

2.2.	Veri	toplama	aracı	
Araştırmada, veriler COVID-19 sürecinde araştırmacılar ta-

rafından hazırlanan sorular ile Google form üzerinden online 
toplanmıştır. Formda, ebeveynlerin, çocuklarının salgın süre-
cindeki yeme davranışları, uyku davranışları, oyun davranışla-
rı, temizlik alışkanlıkları ve sürece uyum sağlamalarına yönelik 
görüşleri sorulmaktadır. Oluşturulan anket soruları için üç alan 
uzmanının görüşü alınmıştır.  



Sosyal	Bilimlerde	Covid‐19	Salgını 

	 39	

Uzman görüşlerine göre son hali verilen form Sağlık Bakan-
lığı’na gönderilerek COVID-19 araştırma izni alınmıştır.  

2.4.	Verilerin	analizi	
Araştırmadan elde edilen veriler Microsoft Office Excel 2010 

programı kullanılarak betimsel analiz yöntemi ile analiz edil-
miştir.  

Bulgular	
Tablo 1. Çocukların COVID-19 salgın döneminde yeme davranışlarında 

olumsuzluk yaşama durumlarına ilişkin ebeveyn görüşleri 

 n % 

Hayır sorun yaşamadık 167 74.2 

Evet sorun yaşadık 58 25.8 

Toplam 225 100.0 

 

Araştırma bulgularına göre COVID-19 salgın döneminde ço-
cukların %74.2’sinin (n=167) yeme davranışlarında herhangi bir 
sorun yaşamadıkları, %25.8’inin (n=58) ise yeme davranışların-
da sorun yaşadıkları, görülmektedir. Bu süreçte çocuklarının 
yeme davranışı ile ilgili sorun yaşayan ebeveynlerin ne tür so-
runlar yaşadıkları Tablo 2’de belirtilmektedir.  

Tablo 2. COVID-19 salgın sürecinde çocukların yeme davranışları ile ilgili 
karşılaşılan sorunlara ilişkin ebeveyn görüşleri 

 n % 

Abur cubur ağırlıklı beslenme 31 53.4 

İştahsızlık 23 39.6 

Aşırı yeme 4 7.0 

Toplam 58 100.0 

 

Tablo 2.’de yer alan sonuçlar incelendiğinde çocukların ye-
me davranışları ile ilgili en fazla abur cubur ağırlıklı beslenme 
sorunu yaşadıkları anlaşılmaktadır (n=31; %53.4). Bununla bir-
likte Tablo 2’de çocuklarının %39.6’sının (n=23) iştahsızlık, 
%7’sinde ise (n=4) aşırı yeme davranışları ile ilgili sorunlar ya-
şadıkları görülmektedir.  
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Tablo 3. COVID-19 salgın sürecinde çocukların oyun oynama 
davranışlarında değişiklik yaşanma durumuna ilişkin ebeveyn görüşleri 

 n % 

Yaşanmadı 159 70.7 

Yaşandı 66 29.3 

Toplam 225 100.0 

 

Tablo 3.’te yer alan sonuçlar incelendiğinde çocukların 
%29.3’ünün (n=66) oyun davranışlarında olumsuzluk yaşadık-
ları, %70.7’sinin (n=159) oyun davranışlarında herhangi bir 
olumsuzluk yaşamadıkları görülmektedir. 
Tablo 4. COVID-19 salgın sürecinde çocukların uyku düzeninde herhangi bir 

olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ebeveyn görüşleri 

 n % 

Yaşanmadı 126 56.0 

Yaşandı 99 44.0 

Toplam 225 100.0 

 

Tablo 4. incelendiğinde çocukların %56.0’sının (n=126) uyku 
düzeninde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıkları görülürken, 
çocukların %44.0’ünün (n=99) uyku düzeninde olumsuzluk ya-
şadıkları, anlaşılmaktadır. 

Katılımcıların çocuklarının temizlik alışkanlıklarındaki deği-
şikliklere yönelik görüşleri Tablo 5’de gösterilmektedir.  
Tablo 5. COVID-19 salgın sürecinde çocukların temizlik alışkanlıklarındaki 

değişikliklere yönelik ebeveyn görüşlerine ilişkin bilgiler 

 n % 

Salgın açısından olması gerektiği şekilde arttı. 172 76.4 

Herhangi bir değişiklik olmadı 29 12.9 

Abartılı bir artış oldu. 23 10.2 

Azalma oldu. 1 0.4 

Toplam 225 100 

 

Tablo 5’e göre COVID-19 salgın sürecinde çocukların 
%76.4’ünün (n=172) temizlik alışkanlıklarının salgın açısından 
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olması gerektiği şekilde arttığı, %10.2’sinin (n=23) ise temizlik 
davranışlarında abartılı bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 
5’de ayrıca çocukların %12.9’unun (n=29) temizlik alışkanlıkla-
rında herhangi bir değişiklik olmadığı, %0.4’ünün (n=1) temiz-
lik davranışlarında azalma olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 6. COVID-19 salgın sürecinde “çocuklara yönelik sokağa çıkma 
yasağı”na ve genel olarak karantina sürecine uyumunun değerlendirilmesine 

ilişkin ebeveyn görüşleri 

 n % 

Uyum sağlasa da ara ara zorlandı. 72 32.0 

Çok uyumluydu, hiç sorun yaşamadım. 68 30.2 

Başta uyum sağlamakta zorlandı ama kısa sürede alıştı. 56 24.9 

Başta uyum sağladı ama süre uzayınca uyumunu kay-
betti. 

28 12.4 

Hiç uyum sağlayamadı, sürekli çatışma yaşadık. 1 0.4 

Toplam 225 100 

 
COVID-19 sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çıkma 

yasağı süresinde küçük çocukların genel olarak uyumuna yöne-
lik anne-baba görüşlerinin belirtildiği Tablo 6’da, çocukların 
%32.0’sinin (n=72) uyum sağlasa da ara ara zorlandığı, %30.2’si-
nin (n=68) çok uyumlu olduğu, %24.9’unun (n=56) başta uyum 
sağlamakta zorlanıp kısa sürede alıştığı, %12.4’ünün (n=28) 
başta uyum sağlasa da süre uzayınca uyumunu kaybettiği ve 
%0.4’ünün (n=1) hiç uyum sağlayamayıp ailesi ile sürekli ça-
tışma yaşadığı görülmektedir. 

Tartışma	ve	Sonuç	
Araştırma bulgularına göre COVID-19 sürecinde uygulanan 

karantina ve sokağa çıkma yasağı süresinde çalışma grubunda-
ki çocukların çoğunluğunun yemek yeme düzeninde herhangi 
bir sorun yaşamadıkları görülmektedir. Bulgulara göre yemek 
yeme düzeninde sorun yaşayan küçük çocuklarda, abur cubur 
ağırlıklı beslenme, iştahsızlık ve aşırı yemek yemenin görüldü-
ğü belirlenmiştir. Carroll ve meslektaşlarının (2020) Kanadalı 
235 çocuk ile ilgili yaptığı çalışmada, COVID-19 sürecinde ço-
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cukların yarısından fazlasının yemek yeme düzeninde olum-
suzluklar yaşadıkları belirlenmiştir. En sık belirtilen sorunların 
abur cubur tüketiminde artış olduğu ve yemek yemeye ayrılan 
sürenin artması olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada, yemek ye-
me düzeninde sorun yaşayan çocuk sayısı az olsa da yaşanan 
sorunlar Kanada’da yapılan çalışma ile benzerlik göstermiştir. 
Mattioli ve meslektaşları (2020), COVID 19 sürecinde stres, ar-
kadaş gibi sosyal destek kaynaklarının olmaması gibi nedenler-
den dolayı yemek alışkanlıklarında zayıflamaya neden olabile-
ceğini ifade etmiştir.  

Oyun davranışlarıyla ilgili olarak çalışma grubundaki çocuk-
ların önemli bir bölümünün oyun davranışlarıyla ilgili sorun ya-
şamadıkları belirlenmiştir. Uyku düzeni açısından çalışma gru-
bundaki çocukların yarısından fazlasının herhangi bir sorun ya-
şamadıkları ortaya konulmuştur. Yaşamın ilk yıllarındaki uyku 
düzeninde, genetik faktörlerin yanı sıra mizaç gibi bireysel özel-
liklerin ve çevresel koşulların etkisi bulunmaktadır. Çevresel fak-
törler içerisinde odanın düzeni, uykuya hazırlık süreci, ebeveyn-
çocuk ilişkisi gibi değişkenler yer almaktadır (Fagioli, Ficca ve 
Salzarulo, 2002). Fabbri ve meslektaşları (2020), COVID-19 süre-
cinin küçük çocukların ev ortamında fiziksel şiddete maruz kal-
ma düzeyini arttırabildiğini ifade etmiştir. Bu çalışmada, COVID-
19 sürecinde çocukların önemli bir bölümünün uyku düzeni açı-
sından sorun yaşamaması, olumlu çevresel faktörler ve mizaç gi-
bi bireysel özelliklerle açıklanabilir. Uyku ile ilgili olarak Janssen 
ve meslektaşları (2020), okul öncesi dönem çocuklarının COVID-
19 sürecinde uyku sorunu yaşamasalar bile dışarı çıkmamaları ve 
fiziksel etkinliklerinin azalması nedeniyle uyku sürelerinin azal-
dığını ifade etmiştir.  

Temizlik alışkanlıkları açısından çalışma grubundaki çocuk-
ların önemli bir bölümünde, temizlik alışkanlıklarının salgın 
açısından olması gerektiği şekilde arttığı görülmektedir. Bunun 
dışında, temizlik alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik ol-
mayan çocukların olduğu gibi temizlik alışkanlıklarında abartılı 
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artışın olduğu çocuklarla birlikte bir çocukta da temizlik alış-
kanlıklarının azaldığı belirlenmiştir. Temizlik alışkanlıkları açı-
sından küçük çocukların ailedeki diğer üyeleri model aldıkları 
düşünülmektedir. COVID-19 süreci ile birlikte temizlik alışkan-
lıkları değişmiş, dezenfektan, kolonya gibi maddeler ve maske, 
eldiven düzenli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 
gerek ailelerin yönlendirmesi gerekse bizzat model olmaların-
dan kaynaklı olarak küçük çocuklardaki temizlik alışkanlıkları-
nın sürece uygun bir şekilde değiştiği düşünülebilir. Çünkü ço-
cukların içinde bulundukları aile ortamı, ebeveyn davranışları 
çocukların davranışlarını şekillendirebilir (Bağcı Çeti ̇n ve 
Öztürk Samur, 2018).  

COVID-19 sürecinde uygulanan karantina ve sokağa çıkma 
yasağı süresinde çalışma grubundaki çocukların genel uyu-
munda, çoğunluğunun farklı şekillerde de olsa uyum sağladığı 
belirlenmiştir. Şöyle ki küçük çocukların bazıları uyum sağlasa 
da ara ara zorlanabilmiş, bazıları yüksek düzeyde uyum sağla-
mış, bazıları başta uyum sağlamakta zorlansa da kısa sürede 
alışmıştır. Çocukların 28’i başta uyum sağlasa da sonrasında 
uyumunu kaybetmiş, bir çocuk da hiç uyum sağlamamıştır. Bu 
araştırmanın bulguları incelendiğinde, çalışma grubundaki ço-
cukların önemli bir bölümünün yemek yeme, oyun, uyku, te-
mizlik ve genel uyum açısından sorun yaşamadıkları ortaya ko-
nulmuştur. Sonuçların bu kendi içinde tutarlı olduğu düşünüle-
bilir. Yemek yeme, uyku, temizlik, oyun gibi faktörlerdeki 
uyum, genel uyumla da paralellik göstermektedir. Nitekim uy-
ku ile psikolojik iyi oluş ile doğru orantılı olabildiği, uyku so-
runlarının da kaygı ve depresyonla ilişkili olabileceği ifade edil-
mektedir (Zohar vd., 2005). Çocukların mizaç özellikleri, anne-
babaları ile ilişkileri, ev ortamındaki çeşitli değişkenler uyum 
sağlamalarını kolaylaştırmış olabilir. Araştırmacılar, yaş, cinsi-
yet, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba sahibi olmak, mizaç gibi 
çeşitli özelliklerin COVID-19’un oluşturabileceği stresle baş et-
meyi kolaylaştırabileceğine dikkat çekmektedir (Carvalho, 
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Pianowski ve Gonçalves, 2020; Chew vd., 2020). Ayrıca bazı 
ebeveynlerin karantina sürecini, çocuklarıyla kaliteli zaman ge-
çirme adına avantaja çevirdiği düşünülebilir. Anne-babalar ev-
deki zamanı çocuklarıyla oyun oynama, çeşitli etkinlikler yap-
ma gibi eğitici, eğlendirici, iletişimi güçlendirici ve duygusal ra-
hatlamayı destekleyici şekilde geçirmiş olabilir. Çocukların ge-
nel olarak sürece uyumu, önemli bir bölümünün araştırma dâ-
hilindeki değişkenlerde sorun yaşamaması, anne-baba ve aile-
nin diğer üyeleri ile geçirilen kaliteli zaman ile açıklanabilir. Ai-
le üyeleri ile kaliteli zaman geçiren çocuk, ailesi tarafından se-
vildiğini düşünür, kendisini önemli hisseder. Duygu ve düşün-
celerini ifade edebilme fırsatı bulur. Böylelikle, çocuk ebeveyn-
leri tarafından daha iyi anlaşılabilir. Çocuklarını daha iyi anla-
yan ve daha iyi gözlemleyebilen ebeveynler, onlara daha iyi 
rehberlik edebilir. Bununla birlikte sayıca az olsa da çalışma 
kapsamında ele alınan tüm değişkenlerde sorun yaşayabilen ço-
cukların da olduğu görülmektedir. Salgın hastalık, afet, ebe-
veynlerin işsiz kalması gibi sağlık ve sosyal sistemi etkileyebile-
cek gelişmeler, çocuklara çeşitli zararlar verebilir (Schiavo, 
2020). Benzer şekilde sosyal izolasyon ile ilgili yapılan çalışma-
ların derlenmesi sonucunda, çocuklarda kısa süreli olarak trav-
ma sonrası stres bozukluğu, kalp rahatsızlıkları, uzun süreli 
olarak da obezite, sigara bağımlılığı ve yetişkinlikteki stres dü-
zeyi ile ilişkili bulunmuştur (Lopez-Bueno vd., 2021). 

Araştırma bulgularına bakıldığında, küçük çocukların 
COVID-19 sürecindeki karantina ve sokağa çıkma uygulamaları 
sırasında sürece uyum sağlayabileceği gibi risk altında da oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda küçük çocukların mizaç, 
cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği gibi 
çeşitli demografik ve bireysel değişkenler açısından COVID-19 
sürecindeki çeşitli davranışları, becerileri hem kesitsel hem de 
boylamsal olarak incelenebilir. Çocukların görüşlerine dayalı 
araştırmalarla onların bakış açıları ortaya konulabilir. Çocukla-
rın zorlayıcı durumlarla baş edebilmelerine yönelik destek ça-
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lışmaları yapılabilir. Bu çalışmalar hem ailelere hem çocuklara 
yönelik olarak hazırlanabilir. Ailelerin çocuklarına zorlayıcı du-
rumlar karşısında destek olabilmelerine yönelik kamu spotları 
hazırlanarak bilgilendirme yapılabilir. 
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19) salgını, kısa sürede tüm dünyaya yayılarak pandemi halini 
aldı (Arslan & Karagül, 2020; Budak & Korkmaz, 2020). Pande-
mi, sağlık sistemlerinden ekonomik büyümeye ve bireysel ya-
şama kadar toplumları birçok yönden derinden ve olumsuz et-
kilemektedir (Calina et al., 2020; WHO, 2020). Covid-19 salgını, 
dünya çapında hastalık ve ölüm yükü açısından ağır bir tablo 
oluşturmaktadır (Lucia, Kelekar, & Afonso, 2020). 

Covid-19’ un neden olduğu mevcut küresel kriz nedeniyle 
sağlık profesyonelleri acil ve sürekli olarak çaba göstermek zo-
rundadırlar. Covid-19 enfeksiyonu ile mücadele stratejilerini ele 
alan çok sayıda rapora rağmen, bu enfeksiyonla mücadelede 
onaylanmış bir çözüm yolu bulunmamaktadır. Günümüzde 
SARSCoV-2 virüsünün yayılmasını durdurmak ve ölümlerin 
sayısını azaltmak için Covid-19’ a karşı farklı aşılar ve terapötik 
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için koruyucu önlemlere ek olarak, güvenli ve etkili bir aşı ge-
liştirmek, virüsün yayılımını azaltmak ve halk sağlığı önlemleri 
en umut verici stratejilerden biri olabilir (Arslan & Karagül, 
2020; Lazarus et al., 2021). 

Dünyanın dört bir yanında araştırmacılar, klinik çalışmalar-
da aşı geliştirmek için iş birliği içinde çalışmaktadırlar. Bununla 
birlikte, Covid-19 aşılama programının başarısı, büyük ölçüde 
insanların aşı olmayı kabul etmesine bağlı olacaktır (Lazarus et 
al., 2021; Pastorino et al., 2021).  Yakın zamanda yapılan bir an-
ket, katılımcıların yaklaşık %30'unun, Covid-19 aşısı olmaktan 
çekindiğini bildirmiştir (Kwok, Lai, Wei, Wong, & Tang, 2020; 
Wong, Alias, Wong, Lee, & AbuBakar, 2020). Ayrıca yapılan ça-
lışmalarda, cinsiyet  (Grech, Gauci, & Agius, 2020), yaş (Pala-
menghi, Barello, Boccia, & Graffigna, 2020), Covid-19 aşısına 
yönelik güven (Wong et al., 2020) gibi demografik özelliklerin 
aşıya yönelik tutumu etkilediği bildirilmiştir. 

3100 bireyle Covid-19 aşısına yönelik tutumu ve aşıyı kabu-
lü belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Katılımcıların 
sadece %37.4’ ünün aşı olmak istediği bildirilmiştir. Buna göre 
aşı olmayı kabul eden kişi sayısı düşüktür. Bu sonucun sağlık 
profesyonelleri için endişe verici olduğu ve bu duruma neden 
olan temel nedenlerin hızlı bir şekilde belirlenerek farkındalık 
kampanyalarının başlatılması ve bireylerin aşıya yönelik tu-
tumlarının iyileştirilmesi gerektiği bildirilmiştir (Tamam, 
Mahmoud M, Basima A, , & Feras Q, 2020). 

Aşıların, faydalı olabilmesi için geniş kitlelerde kullanılması 
gerekmektedir (Barello, Nania, Dellafiore, Graffigna, & Caruso, 
2020). Bu bağlamda, aşının bilinmeyen etkilerinden korkma, in-
sanlar arasında aşı yaptırma olasılığını azaltarak endişeleri artır-
maktadır. Ek olarak, kendi kendine algılanan risk düzeyi aşı ol-
ma isteğini etkileyebilir. Covid-19’u önlemek için aşıya yönelik 
tutumlar hâlihazırda genel ve genç nüfusta araştırılmış olsa da, 
Covid-19 salgınının genç nüfusta aşı yaptırma niyetleri üzerin-
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deki etkisine dair kanıtlar eksiktir. Genç nüfusun büyük bir bö-
lümü üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır (Boulton, 2020). 

Covid-19 pandemisinin kontrolünde aşılamanın önemine 
olan ilgi artmış ve genç yetişkinler aşılama için kilit role sahip 
popülasyonlardan birini oluşturmuştur. Genç yetişkinler olarak 
üniversite öğrencilerinin aşı hakkındaki görüşleri pandeminin 
yayılmasını önlemekte oldukça önemli olacaktır. Öğrencilerin 
mevcut Covid-19 aşısı hakkındaki bakış açısını anlamak ve sağ-
lık bilincini desteklemek, pandemi sonrası dönemde yeterli ya-
nıt ve yönetim stratejilerinin planlanmasında yararlı olabilir 
(Lucia et al., 2020).  

Salgının başlangıç döneminde tıp öğrencileriyle yapılan bir 
çalışmada, Covid-19 aşısı bulunmuş olsaydı öğrencilerin %81’ i 
aşılanacaklarını söylemiştir. Aşılanacağını söyleyen öğrencilerin 
en sık bildirdiği nedenler sırasıyla %33 hastalıklardan korunma, 
%9 aşılara güvenme ve %7 kendini güvende hissetme isteğidir. 
En sık aşılanmayı istememe sebepleri %22 risk altında hisset-
meme, %13 yeni aşılara güvenmeme ve %13 gereksiz olduğunu 
düşünmedir (Taneri, 2020). 

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan başka bir çalışmada 
ise, öğrencilerin Covid-19 aşısına karşı olumsuz tutuma sahip 
olduğu ve savunmasız grup olan üniversite öğrencilerinin pro-
fesyoneller tarafından aşı konusunda özel eğitime ihtiyacı ol-
duğu belirtilmiştir. Ayrıca aynı çalışmada üniversite öğrencile-
rinin aşı konusunda duyarlılığını oluşturmak, kendi sağlıkları 
üzerinde öz yeterliklerini artırmak ve onları Covid-19 pandemi 
döneminde koruyucu davranışlar sergilemeye teşvik etmek için 
çaba harcanması gerektiği bildirilmiştir (Qiao, Tam & Li, 2020). 

Hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümü öğrencileri, gelecekte 
sağlık hizmetleri sunucuları olarak görev alacak meslek adayları-
dır. Bu öğrenciler, mezun olduğunda etkili ve verimli bir sağlık 
hizmeti sunmak için öncelikle kendi kişisel  sağlığını  korumaya  
ilişkin  doğru tutumları  geliştirmek  zorundadır. Bu durum top-
luma doğru rol model olabilme açısından da önem taşımaktadır. 



Yasemin	ÖZYER	–	Safiye	YANMIŞ	–	Samet	DİNÇER	

52	

Sağlık profesyonelleri öncelikle öğrencilerin aşıya yönelik olumlu 
ve olumsuz tutumlarını belirlemeli, olumlu tutumun korunması, 
olumsuz tutumun da değiştirilmesine yönelik eğitim çalışmala-
rının planlanmasını sağlamalıdır. Bu çalışma, Covid-19 pandemi 
döneminde, üniversite öğrencilerinin, Covid-19 aşısına yönelik 
tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Materyal	ve	Metot	
Araştırmanın	Türü	
Bu çalışma, kesitsel, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 

Araştırmanın	evreni	
Araştırmanın evrenini, 2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim-

Öğretim yılında Bir Devlet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Hemşirelik ve Meslek Yüksekokulu Eczane ve İlk ve Acil 
Yardım Programında öğrenim gören öğrenciler oluşturdu.  

Araştırmanın	Örneklemi	
Araştırmanın örneklemini ise 05 Şubat-20 Şubat 2021 tarihler 

arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 226 Hemşirelik ve 
Meslek Yüksekokulu öğrencisi oluşturdu. Örneklem büyüklüğü 
G-power ile hesaplandı. Örneklem büyüklüğünü belirlemek 
için yapılan güç analizinde; % 95 güç ve 0.05 hata payı ile ör-
neklem büyüklüğü n=220 olarak hesaplandı. Yapılan güç anali-
zi ile toplanan verilerin yeterli olduğu saptandı. 

Verilerin	Toplanması	
Veriler, Öğrenci Bilgi Formu ve Covid-19 aşısına yönelik tu-

tumlar ölçeği kullanılarak toplandı. 

Öğrenci Bilgi Formu; yaş, cinsiyet, öğrenim görülen bölüm 
gibi 6 sorudan oluşmaktadır. 

Covid-19 aşısına yönelik tutumlar ölçeği; 9 madde ile olum-
lu ve olumsuz tutum olmak üzere iki alt boyuttan oluşmakta-
dır. Ölçekte bulunan ifadeler “Kesinlikle katılmıyorum (1)”, 
“Katılmıyorum (2)”, “Kararsızım (3)”, “Katılıyorum (4)”, “Ke-
sinlikle katılıyorum (5)” şeklinde değerlendirilmektedir. Olum-
lu tutum alt boyutundan (1, 2, 3 ve 4. maddeler) alınan yüksek 
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puanlar, aşıya yönelik tutumun olumlu olduğunu göstermek-
tedir.  Olumlu tutum alt boyutunun yüksek olması aşıya yöne-
lik tutumun olumlu olduğunu göstermektedir. Olumsuz tutum 
maddeleri ters puanlanarak ölçek alt boyut toplam puanı elde 
edilmektedir (Geniş et al., 2020). Ters maddeler 1→5; 2→4; 
3→3; 4→2; 5→1 şeklinde kodlanmaktadır. Olumsuz tutum alt 
boyutlarındaki maddeler (5, 6, 7, 8 ve 9. maddeler) ters olarak 
puanlanmaktadır. Olumsuz alt boyut puan ortalamasından alı-
nan puanın yüksek olması aşıya karşı olumsuz niyetin az oldu-
ğunu göstermektedir. Geniş ve arkadaşlarının (2020) çalışma-
sında cronbach alfa 0.80 bulunurken, bu çalışmada Cronbach 
alfa 0.77 bulundu. 

Verilerin	Toplanması	
2020-2021 Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim yılında 05 Şubat-

20 Şubat 2021 tarihleri arasında bir Devlet Üniversitesinin Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Meslek Yüksekokulu Ec-
zane Hizmetleri ve İlk ve Acil Yardım Bölümü’nde öğrenim gö-
ren öğrencilere Google Docs programı ile hazırlanan veri top-
lama formları online (e-posta, whatsapp) olarak gönderilerek 
formları doldurmaları istendi. Araştırmaya anket formlarına 
geri dönüş sağlayan 226 öğrenci dahil edildi. 

Verilerin	Değerlendirilmesi	
Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, ta-

nımlayıcı istatistiksel yöntemlerden sayı, yüzdelik, ortalama ve 
standart sapma kullanıldı. Araştırma verilerinin normal dağılımı 
Skewness ve Kurtosis değerlerine göre (-1.5 ile +1.5 arasında) de-
ğerlendirildi (Tabachnick & Fidell, 2013). ve verilerin normal da-
ğılıma uygunluk gösterdiği saptandı. Araştırmada normal dağı-
lıma uyan verilerin analizinde, ilişki arayıcı istatistiksel yöntem-
lerden ikili değişkenlerde Bağımsız gruplarda t testi, üç ve daha 
fazla değişkenlerde Anova testi kullanıldı. Elde edilen bulgular 
%95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 
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Araştırmanın	Etik	Yönü	
Bu çalışma Helsinki Bildirgesi'nin etik standartlarına uygun 

olarak gerçekleştirildi. Araştırmayı yapabilmek için bir Devlet Üni-
versitesinin İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (03/02/2021 ta-
rih ve 2021/21 sayı) izin alındı. Çalışmaya katılım sağlayan öğren-
cilerden online olarak onam alındı. Çalışmaya gönüllü olarak dahil 
edilen katılımcılara gizlilik ilkesi doğrultusunda verdikleri kişisel 
bilgilerin araştırmacı tarafından hiç kimseye açıklanmayacağı ve 
bu bilgilerin başkalarına verilmeyeceği güvencesi verildi.  

Bulgular 
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri (n=226) 

Sorular S % 
Cinsiyet   
Kadın 162 71.4 
Erkek 64 28.2 
Bölüm   
İlk ve Acil Yardım 86 37.9 
Eczane hizmetleri 53 23.3 
Hemşirelik 88 38.8 
Yaş   
Ort±SS   
20.93±1.80   

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %71.4’ü kadın, %28.2’si er-
kek, %38.8’i Hemşirelik, %37.9’u ilk ve acil yardım ve %23.3’ü 
eczane hizmetlerinde okumakta ve öğrenciler 20.93 yaş ortala-
ması aralığında bulunmaktadır. 

Tablo 2. Aşı ile ilgili sorular 

Sorular S % 
Çocukluk Aşılarını Yaptırma Durumu   
Evet 210 92.9 
Hayır 16 7.1 
Daha Önce Covid-19 Hastalığına Yakalanma Durumu    
Evet 34 15.0 
Hayır 192 85.0 
Covid-19 Aşısı Yaptırmayı Düşünme Durumu   
Evet 91 40.3 
Hayır 51 22.6 
Kararsızım 84 37.1 
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Çalışmaya katılan öğrencilerin %92.9’unun çocukluk aşıları-
nı yaptırdığı, %15’inin Covid-19 hastalığını geçirdiği, %40.3’ü-
nün Covid-19 aşısını yaptırmak istediği, %37.1’inin kararsız 
kaldığı saptandı (Tablo 2). 

Tablo 3. Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği ve Alt Boyutlarının 
Puan Ortalamalarının Dağılımı (n=226) 

Ölçek ve Alt Boyutları Ort. S.S Minimum Maksimum 
Olumlu Tutum Alt Boyutu 2.96 0.91 1 4.25 
Olumsuz Tutum Alt Boyutu 3.43 0.81 1 5.00 
 Covid-19 Aşısına Yönelik 
Tutumlar Ölçeği Toplam 

3.22 0.63 1.44 4.67 

 

Araştırmada, öğrencilerin Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar 
Ölçeği toplam puan ortalamasının 3.22±0.63 olduğu belirlendi. 
Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği’ nin alt boyutları ince-
lendiğinde ise, “Olumlu Tutum” alt boyutunun 2.96±0.91, “Olum-
suz Tutum” alt boyutunun 3.43±0.81olduğu bulundu (Tablo 3). 

Tablo 4. Demografik değişkenler ile ölçek puan ortalamaları dağılımları 
 

Değişkenler Olumlu Tutum 
Alt Boyutu 

Olumsuz Tutum Alt 
Boyutu 

Covid-19 Aşısına Yönelik 
Tutumlar Ölçeği Toplam 

Yaş    

Test istatistiği r=0.030 r=0.090 r=0.084 

p 0.655 0.177 0.211 

Cinsiyet    

Kadın 3.06±0.84 3.38±0.74 3.24±0.59 

Erkek 2.69±1.03 3.54±0.95 3.16±0.71 

Test istatistiği t=2.513 t=-1.153 t=0.830 

p 0.014* 0.252 0.407 

Bölüm    

İlk ve acil yardım 3.06±0.78 3.47±0.67 3.29±0.49 

Eczane bölümü 2.69±1.05 3.34±0.97 3.05±0.67 

Hemşirelik 3.01±0.92 3.43±0.82 3.24±0.70 

Test istatistiği F=2.944 F=0.410 F=2.436 

p 0.055 0.664 0.090 

Çocukluk Aşılarını 
Yaptırma Durumu 
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Evet 2.99±0.89 3.39±0.80 3.21±0.63 

Hayır 2.53±1.15 3.87±0.82 3.27±0.62 

Test istatistiği t=1.573 t=-2.294 t=-0.364 

p 0.135 0.023* 0.716 

Daha Önce Covid-19 
Hastalığına Yakalan-

ma Durumu 

   

Evet 2.84±0.94 3.18±0.82 3.03±0.67 

Hayır 2.98±0.91 3.47±0.80 3.25±0.61 

Test istatistiği t=-0.798 t=-1.905 t=-1.876 

p 0.426 0.058 0.086 

Covid-19 Aşısı 
Yaptırmayı 

Düşünme Durumu 

   

Evet 3.45±0.85 3.64±0.81 3.56±0.65 

Hayır 2.27±0.87 3.18±0.99 2.77±0.66 

Kararsızım 2.84±0.67 3.35±0.61 3.12±0.30 

Test istatistiği F=37.458 F=6.348 F=34.818 

p 0.000* 0.002* 0.000* 
 

r=Pearson Korelasyon Testi 
t=Bağımsız Gruplarda t Testi 
F= ANOVA Testi 
*p<0.05 

 
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş, öğrenim gördükleri bö-

lüm ve daha önce Covid-19 hastalığına yakalanma durumu ile 
Covid-19 aşısına yönelik tutumlar ölçeği toplam ve alt boyut pu-
an ortalamaları arasında farklılık olmadığı saptandı (p>0.05). 
Cinsiyete göre Covid-19 aşısına yönelik tutumlar ölçeği toplam 
ve olumsuz tutum alt boyut puan ortalamaları arasında istatiksel 
olarak anlamlılık olmadığı (p>0.05), olumlu tutum alt boyut pu-
an ortalamaları istatiksel olarak anlamlılık olduğu belirlendi 
(p<0.05). Buna göre kadın öğrencilerin Covid-19 aşısına yönelik 
olumlu tutum puan ortalamasının (3.06±0.84) erkek öğrencilerin 
puan ortalamasından (2.69±1.03) daha yüksek olduğu saptandı. 

Çocukluk aşısı yaptırma durumu ile Covid-19 aşısına yöne-
lik tutumlar ölçeği toplam ve olumlu tutum alt boyut puan or-
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talamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olma-
dığı (p>0.05), olumsuz tutum alt boyut puan ortalamaları ara-
sında ise anlamlı bir farklılık olduğu belirlendi (p<0.05). Buna 
göre çocukluk aşısı yaptırmayan öğrencilerin, Covid-19 aşısına 
yönelik olumsuz tutum puan ortalamasının (3.87±0.82) çocuk-
luk aşısı yaptıran öğrencilerin puan ortalamasından (3.39±0.80) 
daha yüksek olduğu saptandı. 

Covid-19 aşısı yaptırmayı düşünme durumu ile Covid-19 
aşısına yönelik tutumlar ölçeği toplam, olumlu ve olumsuz tu-
tum alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu belirlendi (p<0.05). Buna göre Covid-19 aşısı yaptırmayı 
düşünen öğrencilerin, aşı yaptırmayı düşünmeyen ve kararsız 
kalan öğrencilere, göre aşıya yönelik daha olumlu tutum içeri-
sinde oldukları bulundu (Tablo 4). 

Tartışma 
Çalışmaya katılan 226 öğrencinin 91 öğrenci (% 40.3) Covid-

19 için aşı yaptırmayı istediğini; diğer yandan 84 öğrenci (% 
37.1) kararsız kaldığını ifade etti. Araştırmada, öğrencilerin 
Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumlar Ölçeği toplam puan orta-
lamasının 3.22±0.63  olduğu belirlendi. Covid-19 Aşısına Yöne-
lik Tutumlar Ölçeği’ nin alt boyutları incelendiğinde ise, “Olum-
lu Tutum” alt boyutunun 2.96±0.91, “Olumsuz Tutum” alt boyu-
tunun 3.43±0.81 olduğu bulundu. Buna göre, çalışmada öğren-
cilerin Covıd-19 aşısına yönelik genel tutumlarının orta düzey-
de olumlu olduğu sonucuna ulaşıldı.   

Yapılan bir çalışmada 633 (% 86,1) öğrencinin Covid-19 enfek-
siyonu için aşı yaptırmayı istediği; diğer yandan 102 öğrencinin 
(% 13,9) aşı konusunda kararsız kaldığı bildirilmiştir (Barello et 
al., 2020). Ayrıca öğrencilerin bazılarının Covid-19 enfeksiyonuna 
maruz kalma riskinin yüksek olduğunu bilmesine rağmen aşı ko-
nusunda tereddüt yaşadığı belirtilmiştir (Lucia et al., 2020). So-
nuçta çalışmada öğrencilerin yaklaşık dörtte birinin aşı yaptırma 
konusunda önyargılı olduğu bildirilmiştir. Bu önyargıya ise 
aşının yan etkilerinden korkmanın ve aşıyla ilgili uzmanlar ta-
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rafından verilen bilgilendirmelere güvenmemenin neden oldu-
ğu öngörülmüştür (Lucia et al., 2020). 

Üniversite öğrencilerinde Covid-19’ a yönelik aşı olma dü-
şüncesini değerlendirmek amacıyla yapılan kesitsel bir çalışma-
da, araştırmaya katılım sağlayan öğrencilerin %18.58’inin Co-
vid-19 aşı reaksiyonlarından korktuğunu bildirdiği, %94.73’ü-
nün ise Covid-19 aşısı olma konusunda istekli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Çalışmanın sonuçları öğrencilerin  büyük bir çoğun-
luğunun motive olduğunu göstermesine rağmen, bu durumun 
o anki pandemi ile ilgili korkulardan kaynaklanabileceği ve bu 
nedenle belirli aralıklarla bu konudaki çalışmaların tekrarlan-
ması önerilmiştir (Pastorino et al., 2021). 

Literatürde yapılan başka bir çalışma üniversite öğrencileri-
nin aşıya karşı olumsuz tutum geliştirdiğini bildirmiştir (Qiao, 
Tam, & Li, 2020). Aşıya karşı geliştirilen olumlu tutumun aşı-
lanma üzerinde pozitif etkisi olmasına rağmen, Covid-19’ a ya-
kalanma korkusunun, hastalığı bulaştırma riskinin advers reak-
siyonlarla ilgili anksiyete  ve stres  düzeyinin aşılanma üzerinde 
olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir (Szmyd et al., 2021).  

Karma yöntemle yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 has-
talığına yönelik aşılanma öncesinde verilen olumsuz mesajlar 
ve bilgilerin, aşı yaptırma düşüncesini olumsuz yönde etkiledi-
ği bildirilmiştir. Çalışmada özellikle henüz aşılanmamış bireyle-
rin aşı nedeniyle ciddi yan etkiler yaşayabileceklerinden (%87), 
aşıların söylendiği kadar güvenli (%80) ve etkili olmadığından 
(%75) ve hastalığa yakalanabileceklerinden (%68) endişe duy-
duğu görülmüştür. Buna göre, aşıya karşı geliştirilen bu önyar-
gı ve olumsuz tutumların aşılanma düzeyini düşürdüğü belir-
lenmiştir (Kearney, Hamel, & Brodie, 2021). 

Covid-19’ un algılanan şiddeti ve korkusunun aşıya karşı 
olumlu bakış açısı geliştirilmesinde pozitif etkiye sahip olduğu, 
yüksek düzeyde riske maruz kalma ve genel aşılamaya karşı 
olumsuz tutumun aşılanma düzeyi üzerinde negatif bir etkiye 
sahip olduğu kabul edilmektedir. 
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Sonuç 
Bu çalışmada, Hemşirelik, Eczane Hizmetleri ve İlk ve Acil 

Yardım Bölümü öğrencilerinin yarısına yakınının Covid-19 aşısı 
yaptırmayı istediği belirlendi. Ek olarak bu öğrencilerin Covid-
19 aşısına yönelik genel tutumlarının orta düzeyde olumlu ol-
duğu görüldü. Hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümü öğrenci-
leri, gelecekte sağlık hizmetleri sunucuları olarak görev alacak 
meslek adaylarıdır. Dolayısıyla bu öğrencilerin Covid-19 aşısına 
yönelik olumlu tutum içerinde olması, topluma doğru rol mo-
del olabilme ve toplumda aşılanma oranının artırılması açısın-
dan önemli bir durumdur.  

Öğrencilerin Covid-19 aşısı hakkındaki bakış açısını anlamak, 
bu konuya yönelik multidisipliner eğitim stratejilerinin planlan-
masına ve dolayısıyla olumsuz düşünce ve tutumların değişti-
rilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu bakış açısının anlaşılma-
sı, öğrencilere yeterli düzeyde aşı sağlamaya yardımcı olacağı 
için kritik öneme sahiptir. Bu sayede aktif bir sosyal yaşamı olan 
öğrencilere yeterli düzeyde aşı sağlanması, virüsün toplumda ya-
yılmasının önlenmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir.  
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EVİN	PANDEMİ	HALİ:	GÜNDELİK	PRATİKLER,	
HANEHALKI	İLİŞKİLERİ	VE	ZAMAN	

Zemzem TAŞGÜZEN* 

Giriş	

Ev, dinamik ve sürekli dönüşen yapısıyla bireyin sosyo-
kültürel ilk deneyim alanı ve rutin addedilen gündelik pratikle-
rin ‘merkezi’ yeridir. Mimarlık araştırma sahasında fiziksel ve 

nicelik özellikleriyle ağırlıklı yer bulmuş olan ev1, pandemi sü-
reciyle birlikte başka türlü bir anlam kazanmış; dışarının bilin-
mezliğine karşı bir ‘sığınak’ ve her şeyin alanı olmuştur. Cox ve 
Buchli (2017)’ye göre, “yaşam giderek daha fazla güvencesiz, 
akıcı, hareketli ve küreselleşmiş olarak görülürken, eve artan 
bir ilgi” vardır. Bu ilgi bir açıdan evdeki eylemler, zaman ve ha-
nehalkı ilişkileri; evin somut özellikleriyle birlikte bireyler tara-
fından kurulan, deneyimlenen ve dönüştürülen soyut boyutun 
öne çıkmasıdır. Pandemi süreci evin bu boyutunu daha da gö-
rünür kılmıştır. Bu görünürlük, pandemi başladığında dışarıda 
geçirilen zamanın ‘aniden’ işlevsel bir boyuta indirgenmesi ve 
gündelik pratiklerimiz köklü bir değişime uğramasıyla doğru-
dan ilişkilidir. Değişimin kendisiyle birlikte ev, pandemi öncesi 
olduğu gibi pandemi sürecinde de, çok boyutlu ve dinamik bir 
özellik sergilemektedir. Fark ise bazı dinamiklerin değişmesi, 
değişen dinamiklere yenilerinin eklenmesidir. Değişim, öncelik-

                                                 
*  Dr. Öğretim Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mardin, 

Türkiye, ORCID ID: 0000-0001-7766-4487,  zemzemtasguzen@artuklu.edu.tr 
1  Yazarın doktora tezi Domestik Yaşam: Bir Konut Kuramı İçin Altlık (2019) bu 

meseleye dair bir eleştiri ve açılım sunmaktadır.  
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li olarak evde geçirilen zamanla ilgilidir. A. Van Dam (2021), 
The Washington Post’ta şöyle yazmaktadır:  

“Konum verisi sağlayıcısı SafeGraph'a göre, bir noktada, nü-
fusun neredeyse yarısı günde 18 saatten fazla zamanını evle-
rinde geçirdi. Genellikle gündüz saatlerinde en çok gördüğü-
müz kişilerin -iş arkadaşlarımız- yerini eşlerimiz ve çocukları-
mız aldı. En çok gördüğümüz yerlerin -işyerleri, barlar, market-
ler- yerini evlerimizde uzun saatler aldı.” 

Değişen bir diğer dinamik, bazı meslek gruplarının evde ça-
lışmaya başlamasıdır. Gündelik zamanının büyük çoğunluğunu 
ofis, okul, üniversite, banka vb. yerlerde geçiren bireyler için ev 
ve çalışma mekanı ortaklaşmıştır. Evin bu dönüşümü farklı 
yaklaşımların tartışılmasını beraberinde getirmiştir. Bir yakla-
şıma göre ev, çalışma da dahil birçok pratiği içine alabilir ve ye-
terlidir. Bununla birlikte çalışma mekanizmaları mekan/zaman 
olarak esnetilmelidir. Geoff Poulton (2020), makalesinde pande-
mi sürecinde yapılmış bazı istatistikleri işaret etmekte, ofis çalı-
şanlarının %76’sının pandemi bittikten sonra bile haftalık evden 
çalışma günleri istediğini yazmaktadır. Aynı çalışmaya göre 
“küresel ofis çalışanlarının %16’sı bir daha asla ofise dönmek 
istemediklerini” açıklamıştır:  

“Sorun çözme, yenilikçilik ve sosyalleşme gibi ortak alanlar 
için daha fazla talep görüyoruz.” (Ofis tasarımcısı Simon 
Pole’den aktaran Poulton) Toplantı alanları daha gayriresmi ha-
le gelecek ve karantina sırasında oturma odalarından ve mut-
faklardan aylarca Zoom aramaları yapmanın hoş bir yan etkisi 
olarak kalacak”(Poulton, 2020). 

Evde çalışmaya dair diğer yaklaşım ise, çalışma zamanının 
öncelenerek evsel pratiklerin indirgenmesi ve evde serbest za-
man aktivitelerinin işlevselleşmesine ve gittikçe ortadan kalk-
masına dair eleştiridir. Linda Howard (2020)’ın makalesine gö-
re; “evden çalışanların büyük çoğunluğu çalışma ortamlarından 
mutlu değil. Çalışanların %63’ü yetersiz kurulumları nedeniyle 
sorunlar yaşadı, bu da utanç verici Zoom aramalarına ve hatta 
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meslektaşları tarafından home-ofis mahcubiyetine neden oldu. 
Sonuç olarak %19’u ev çalışmalarından bıktığını ve %15’i stres-
ten muzdarip olduğunu söylüyor.” 

“Aynı araştırmaya göre evden çalışanların %21’i mutfak ve-
ya yemek masasını kullanıyor; %15’i az kullanılan bir odayı ça-
lışma ortamına dönüştürdü; %14’ü kanepeyi kullanıyor; %6’sı 
yataklarını kullanıyor; %4’ü bir home-ofis oluşturmak için ço-
cuklarını odalarından çıkardı. Çalışanların yarısı çalışma ortam-
larını iyileştirmek için para harcadığını söyledi; %21’i ofis mo-
bilyası satın aldı ve %13 de evlerinin boya ve dekorasyonuna 
para harcadı” (Howard, 2020).  

Çalışmanın evsel pratiklere eklenmesi tek değildir; dışarıda 
gerçekleşen yürüyüş, spor, saç kesmek, ekmek yapmak (almak 
yerine) vb. kimi eylemler de içeriye taşınmıştır. Covid-19 pan-
demisinin yarattığı kırılma/değişim kimi araştırmalara göre, 
“modern tarihte insan davranışının en hızlı, en kapsamlı deği-
şimlerinden biri olmaya devam edecektir” (Van Dam, 2021). 
Çeşitli bireysel aktiviteler de bu süreçte evle ilişkilenme yön-
temlerinden olmuş; eski pratiklerin ise süresi, uygulama biçimi 
ve zamanı değişmiştir. Her bireyin evle ilişkilenme biçimi aynı 
olmamakla birlikte yukarıda sıralananlar pandemiye karşı ge-

liştirilen “taktikler”2 dünyasını oluşturur. Gündelik hayatın sı-
radan, basit ve üzerinde düşünülmeyen kimi nesneleri, bu sü-
reçte ön plana çıkmış ve bireyin hayatında öncelikli sıralara 
oturmuştur. Bununla ilişkili olarak “stok” pratiği de bireyin 
gündelik pratiklerden biri haline gelmiştir.  

Evin değişiminin okunacağı son dinamik, hanehalkı ilişkileri 
ekseninde kurulmaktadır. Bu süreçte bireylerin eviçi sınırları, 
nesnelerle kurduğu ilişki değişmiş ve mahremiyet kavramı 
başka bir anlam kazanmış olabilir. Bu değişim, aktif kullanılan 

                                                 
2  De Certeau‘nun Gündelik Hayatın Keşfi-I (2008) kitabında ”Olanla İdare 

Etmek: Kullanımlar ve Taktikler” bölümünde, bireyin sistemin denetimi 
karşısında geliştirdiği taktiklere odaklanır, ss. 103-120. 
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mekanları daha az kullanılan mekanlara, az kullanılan mekan-
ları ise aktif kullanılan mekanlara dönüştürmüş olabilir. Gün-
delik hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan fiziksel te-
mas, sosyalleşmek gibi ihtiyaçlar hane üyeleri tarafından karşı-
lanmak durumunda kalınan ya da bireyin eviçinde kendi sınır-
larını oluşturduğu yeni bir dinamiğe evrilmiş olabilir. Tüm 
bunlarla birlikle hanehalkı ilişkileri pandemi sürecinde cinsiyet 
rolleri bağlamında en çok tartışılan konu başlıklarından biri 
olmuştur. Kimi araştırmalara göre, karantina süreci kadının 
üzerindeki yükü ve yaşadığı baskıyı arttırmıştır. Kimi araştır-
malar ise erkeklerin bu süreçte “ev işlerini keşfettiğini” ve iler-
leyen süreçte iş bölümü bağlamında kalıcı bir duruma dönüşe-
bileceğini ifade etmiştir: “Erkeklerin programları biraz daha es-
nek hale gelirse ve ebeveynliğe vakit ayırmaya daha müsait 
olurlarsa, kalıcı bir değişim potansiyeli olduğunu düşünüyo-
rum” (Jacobs, 2020). Aynı makalede Dan Carlson (2020) ise şöy-
le demektedir: “Salgının uzun vadede dengeyi nasıl değiştire-
ceğini kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Ancak bir 
dizi yeni çalışma, kadınların evdeki taleplerin çoğunu karşıla-
maya devam ederken, erkeklerin pandemiden öncekinden daha 
fazlasını yaptığını gösteriyor. Ve bu kalıcı bir değişikliğe yol 
açabilir.” 

Yöntem	

Çalışmanın yöntemi olarak, farklı şehirlerde yaşayan ve ka-
rantina süreci başladığında evde çalışmaya başlayan üç kadınla 
2020-Mayıs ayında, online/görüntülü, derinlemesine bireysel 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Hanehalkı ilişkilerini yorumla-
yabilmek açısından evde birileriyle yaşayan kişiler tercih edil-
miştir. Görüşmecilerden biri Şanlıurfa’da, biri Mardin’de ve biri 
de İstanbul’da yaşamaktadır. Görüşmecilerle yapılandırılmamış 
görüşmeler gerçekleştirilmiş olup; görüşmeler yaklaşık 35-45 
dakika arası sürmüştür. Pratiklerdeki ve mekandaki değişimi 
anlamak ve bunun hanehalkı ilişkilerine nasıl yansıdığını yo-
rumlayabilmek açısından görüşmenin genel çerçevesini: yeni 
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pratikler, eski pratiklerin değişimi, mekanların kullanımı, hane 
üyelerinin hangi mekanı, ne kadar süreyle kullandığı meseleleri 
oluşturmuştur. Verilerin kaybolmaması adına görüşmeler, gö-
rüşmecilerin onayıyla kayıt altına alınmış ve makale içinde 
kendi ifadeleriyle yer bulmuştur. Böylece gündelik hayat anlatı-
larından pratik/zaman ve hareket diyagramları üretilmiş; 
hanehalkı ilişkileri yorumlanmıştır.  

Gündelik	Pratikler‐Zaman	ve	Hanehalkı	İlişkileri	

Lefebvre gündelik hayatı anlatmak için bir metafor sunar: 
üzerinde yürüdüğümüz ama farkında olmadığımız, hayat ve-
ren bir güç kaynağı olarak toprağa benzetir (Gardiner, 2016, s. 
14). Walter Benjamin de gündelik hayatı tarihsel olayları açık-
lamanın temeli olarak görür (Esgin, 2018, s. 23). Spasic’e göre 
ise, günlük yaşam araştırmalarında analitik bir odak olarak bi-
reysel bir aktörün kaçınılmazlığı vurgulanmalıdır (aktaran 
Pisot vd., 2020). Bireysel olan aynı zamanda toplumsaldır. Bi-
reylerin gündelik pratiklerindeki değişimi, çatışmayı/uyumlan-
mayı anlamak, toplumsal yaşamdaki değişim odaklarının nere-
lerde olabileceğine dair açılımlar sunmaktadır.  

Şekil 1. Şanlıurfa’da yaşayan görüşmecinin pratik-zaman diyagramı 
(Grafik üretim: Sibel Çamurdaş). 

 
 

Şekil 1’e göre; uyuma-uyanma, yemek yeme pratikleri süre 
olarak farklılaşmış görünmektedir. Kahvaltı pratiği ise pandemi 
öncesine göre süre olarak azalmıştır. Bu durumun, çalışma pra-
tiğinin eve taşınmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
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Pandemi öncesi sosyalleşme pratiği, pandemi sonrası bireysel 
pratiklere evrilmiştir. Çalışma pratiğinde gerçekleşen mekan-
zaman farklılaşması, her ne kadar pandemi sonrası çalışma za-
manı azalsa da, diğer pratikleri hem zamansal hem uygulama 
biçimi olarak etkilediği için, kritik bir dönüşümdür. Evle ilgili 
toparlama, düzenleme vb. pratikler pandemi sonrası gündelik 
zamana dahil olmuş, önemli bir ‘alan’ halini almıştır. 
Şekil 2. Şanlıurfa’da yaşayan görüşmecinin mekansal kullanım-zaman tablosu 

(Grafik üretim: Sibel Çamurdaş). 

 
 

Şekil 3. Hanehalkı hareket diyagramı (Grafik üretim: Sibel Çamurdaş). 
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Şekil 2 ve Şekil 3 incelendiğinde, az kullanılan bazı mekanlar 
(salon, balkon) pandemi sonrasının aktif kullanılan mekanları-
na dönüşmüştür. Pandemi öncesi aktif kullanılan çocuk odası 
ise pandemi sonrası daha az kullanılmış, evin fizikselliğinin ço-
cuklar tarafından evin başka mekanlarına yayılmak/kullanmak 
suretiyle aşılma girişimi olarak yorumlanmıştır. Annenin mut-
fakta bulunma süresi artmış, çocukların da mutfak gibi ortak 
mekanlarda geçirdiği sürenin artması, bir arada olma ve/veya 
ortak iş yapma pratiğine işaret etmektedir. Görüşmecinin “iş 
bölümünün netleşmesi” ve “ailece yapma” pratiklerine vurgu-
su bu ifadeyi desteklemektedir:  

“Evde değiştirmek istediğim şeylere vakit buldum. Tv ünite-
mizi yeşile boyadık ailece. Kitaplık ihtiyacım vardı, aldım. Baya eşya 
aldım aslında, renkli renkli tabaklar, tepsiler. Giyim alışverişim 
azaldı, eve harcadığım şeyler arttı. Evde geçirdiğim zamanı daha 
hoş kılmak istedim, detaylandırmak için eşya aldım. İbrahim de ben de 
mutfağa çok girdik, yeni şeyler denedik. Uzaktan dersimin olmadığı 
günlerde kahvaltıyı bile uzun zamana yayarak ve özenerek hazırla-
dık.” (Leyla, Şanlıurfa, bireysel görüşme, Mayıs 2020) 
Şekil 4. İstanbul’da yaşayan görüşmecinin pratik-zaman diyagramı (Grafik üre-

tim: Sibel Çamurdaş). 

 
 

Şekil 4 incelendiğinde, İstanbul’da pandemi öncesi yalnız ya-
şayan görüşmecinin pandemi sonrası ailesiyle yaşamaya başla-
dığı görülmektedir. Kahvaltı hazırlama ve yapma pratiği za-
man olarak artmış, diğer öğünler ise gündelik pratiklerine dahil 
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olmuştur. Çalışma, evden gerçekleştirilen bir pratik olarak bi-
reysel aktivitelerin içine dahil olmuştur. Şekil 5 ve Şekil 6 birlikte 
değerlendirildiğinde, görüşmecinin mutfakta geçirdiği süre 
artmış, odası ise ortak kullanım alanına (anneanneyle birlikte) 
dönüşmüştür. Salon, hane üyelerinin günün belli saatlerinde bir 
araya geldikleri, ortak kullanım ve paylaşım alanı olmuş; mut-
fak ise evin kadınlarının (anneanne hariç) bulundukları bir me-
kan olarak, bir anlamda kadınlar arası iş bölümünü imlemekte-
dir.  
Şekil 5. İstanbul’da yaşayan görüşmecinin mekansal kullanım-zaman diyagra-

mı (Grafik üretim: Sibel Çamurdaş). 

 
 

 

Şekil 6. Hanehalkı hareket diyagramı, (Grafik üretim: Sibel Çamurdaş). 
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Şekil 7. Mardin’de yaşayan görüşmecinin pratik-zaman diyagramı 
(Grafik üretim: Sibel Çamurdaş). 

 
 

Şekil 7, evde sınırlı bir zaman ve sınırlı pratiklerde bulunan 
görüşmecinin, pandemi sonrası çeşitlenen pratiklerini; yürüyü-
şün dışarıda gerçekleştirilen bir eylem olarak da evdeki ‘farklı-
lığını’ ortaya koymaktadır. Görüşmecinin yemek ve kahve içme 
rutinleri oluşmuş, daha önce dahil olunmayan temizlik/ev top-
lama vb. işlerde de kadınlar arası iş bölümünün yapılmış oldu-
ğu düşünülmektedir. “Bireysel zaman” çubuğu ise, evle ilişki-
lendiği düşünülen pratiklerin başında gelmektedir. Şekil 8 ve 
Şekil 9 birlikte değerlendirildiğinde, bu pratiklerin hangi me-
kanlarda ‘yoğunlukla’ gerçekleştirildiği görülmektedir. Görüş-
mecinin neredeyse sadece uyuma zamanını geçirdiği oda, aktif 
kullandığı bir alana dönüşmüş; balkon ise, evdeki kadınların 
birlikte kullandıkları bir alan olarak kahve saatlerinin mekanı 
olmuştur. Bir diğer mekansal değişim salon kullanımda görül-
mektedir. Pandemi öncesi bir arada bulunulan salon, pandemi 
sonrası görüşmeci ve annesi tarafından az bulunulan bir alana 
dönüşmüştür. Mutfak kullanımı ise, özellikle ‘anne' tarafından 
yoğun kullanılan bir alan olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Şekil 8. Mardin’de yaşayan görüşmecinin mekansal kullanım-zaman diyagramı 
(Grafik üretim: Sibel Çamurdaş) 

 
 
Şekil 9. Hanehalkı hareket diyagramı (Grafik üretim: Sibel Çamurdaş). 

 
 
 

“Pandemi başladığında ilk 2, 3 hafta evimin içinde neler yapabile-
ceğime dair bir fikrim yoktu. Çünkü evde geçirdiğim saatlerim belliy-
di. Günde 10 saat falan evdeydim, geriye kalan sürede okulda geçirdi-
ğim sürenin de dışında, arkadaşlarla, kuzenlerle görüşme, gittiğin 
yerler de var. Şimdi evde geçirdiğim süre çok fazla. İlk haftalar çok 
depresif bir süreçten geçtim. Bu ev bana nasıl dokunabilirdi? yatma, 
yeme-içme ilk etaptaki ihtiyaçlarımı karşılamış 5 yıl boyunca. Şimdi 
bu odanın içinde bir tık huzurluyum, yapmam gereken işi severek ya-
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pıyorum. Zamanımı geçirmek istediğim alanları seviyorum. Dışarıda 
vakit geçirmek heveslisi de değilim artık. Alıştım sanırım. Evimde da-
ha fazla zaman geçirdim. Evimle paylaşımlarım arttı.” (Dilek, 
Mardin, bireysel görüşme, Mayıs 2020). 

Tartışma  
Her üç görüşmecinin gündelik pratikler-zaman ve hanehalkı 

hareket diyagramları birlikte değerlendirildiğinde, uyuma-
uyanma, yemek öğünleri ve bunları hazırlama süreleri gibi te-
mel pratikler, zaman-mekan olarak değişmiş görünmektedir. 
Bir diğer ortak özellik, yeni pratiklerin (yürüyüş, çalışma, paket 
temizleme, stok, bireysel aktiviteler vb.) eve girmesidir. Belirgin 
farklılık ise ev içi sınırlarda ortaya çıkmıştır. Birinci ve ikinci 
görüşmecilerde hanehalkı ortak kullanım alanları ve zamanı 
artmış, üçüncü görüşmecide ise eviçi sınırlar belirginleşmiştir. 
Hane üyelerinin ortak mekanlarda bir arada olma zamanı 
azalmıştır. Kadının mutfaktaki zamanının değişmediği (ve hat-
ta arttığı), bununla birlikte hane üyelerinin çeşitli iş bölümleri 
gerçekleştirdikleri görülmektedir. Yi-Ling Liu (2020) makale-
sinde, “Covid-19 salgını, kişisel ilişkilerimizi benzeri görülme-
miş şekillerde yeniden şekillendirdi ve bizi bazı insanlarla daha 
yakın ve diğerlerinden daha uzakta yaşamaya zorladı. Karanti-
nada bir yaşam, ailelerimiz ve partnerlerimizle yakın ve sürekli 
temas gerektirdi, ancak sosyal mesafe önlemleri bizi arkadaşla-
rımızdan ve daha geniş topluluklardan izole etti.” diye yazmak-
tadır. Diğer yandan pandemi bazı aileleri, kendi hane üyelerin-
den de ayrı yaşamaya, aynı evde bulunsalar dahi kendi alanın-
da kalmaya zorlamış görünmektedir. Çalışma pratiği evin fizik-
selliğiyle doğrudan ilişkilidir. Evde ayrı bir çalışma ortamı olu-
şamadığı durumda, mutfak, salon, oturma odası geçici çalışma 
ortamına dönüşmüştür. Bununla birlikte ekran karşısında ‘zo-
runlu bulunma’ durumuna dair ortak vurgu öne çıkmıştır. Tv 
izleme pratiği süreçte azalmış görünürken (her üç görüşmecide 
de), bilgisayar önünde bulunma hali ise artmıştır.  
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Sonuç  
Her hanenin aynı olduğuna ve evde her haneüyesinin aynı 

yaşadığına dair kabul, pandemi sürecinde toplumsal beklenti 
ve değişimi görebilmeyi zorlaştırır. Oysa, ancak benzerliklerin 
ve farklılıkların ortaya konulması, toplumsal yapının gerçekçi 
ve bütüncül değerlendirilebilmesine olanak sağlayabilir. Pande-
mi süreci “bir kırılma anı” olarak, gündelik pratiklerimizi köklü 
bir biçimde dönüştürmüştür. Dışarının mekanik zamanı devre 
dışı kalınca bireyin gündelik ritmi önem kazanmıştır. Bu da bi-
reyin evle kurduğu ilişkinin (bireysel zaman/kendileme) çeşit-
lenmesine olanak sağlamıştır. Evin anlamının değiştiğine dair 
ortak vurgu (her üç görüşmecinin) da bu bağlamda önemlidir. 
Nitekim “hayat eve sığar” iddiası, farklılıkları görmeyi zorlaştı-
ran, genel bir söylem olarak bireyin üzerinde bir baskı söylemi-
ne dönüşebilir. Her pratik eve sığmaz. Her hane üyesi eviyle 
aynı şekilde ilişkilenmek durumunda değildir. Kentsel ve ka-
musal olanakların genişletilmesi, “eve sığamayan” hane üyele-
rinin desteklenmesi ve yaşam koşullarının yükseltilmesi olduk-
ça önemlidir. Hangi pratiklerin kalıcı hale geleceği ve bunların 
kentsel mekanizmaları ve kamusal yaşamı/mekanları dönüş-
türme hızı ve biçimi ise, ancak ilerleyen zamanlarda netlik ka-
zanacaktır.  
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YENİ	NORMAL	VE	UZAKTAN	ÇALIŞMA	
BAĞLAMINDA	ÖRGÜTSEL	BAĞLILIK	

Fahri ERENEL* 

Giriş 
Bu çalışmada, uzaktan çalışma hayatına geçiş ile birlikte ör-

gütsel bağlılık ve özellikle örgütsel bağlılığın önemli bir boyutu 
olan duygusal bağlılıkta gerçekleşen/gerçekleşmeye başlayan 
olumlu /olumsuz olası değişimler üzerine odaklanılmıştır. Te-
mel araştırma sorusu, “Uzaktan çalışma zaman içinde bir ör-
gütsel bağlılık boyutu olan duygusal bağlılığı olumlu/olumsuz 
yönde etkilemektedir?” olarak belirlenmiştir. 

Uzaktan çalışma’nın, çalışanlar başta olmak üzere etkileri 
üzerine birçok çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmek-
tedir. Öncelikle asıl sorun her zaman olduğu gibi kavramlar 
üzerinde bir mutabakat sağlayabilmektir.  

Küresel düzeyde yaşanan salgın, arkasında onarılması uzun 
sürecek önemli etkiler de bırakacaktır. Eve kapanma hâli, bir 
yandan evde daha küçük bir grup içerisinde yeni, ancak dar ve 
gündelik toplumsallıklar üretirken, diğer yandan da insanların 
büyük bir toplumsal uzamdan uzaklaşarak yalıtılmalarına yol 
açmaktadır. Bu büyük uzamda var olan toplumsallıkların yok 
olması durumuyla yaşanılacak yüzleşme, diğer bir ifadeyle sal-
gın etkisini yitirip karantinalar kalktığında daha önceki toplum-
sal davranışlarımızın olmadığı gerçeği, toplumları adeta şoka 

                                                 
*  Doç, Dr., İstinye Üniversitesi, ORCID ID :0000-0001-8943-7265,  
fahrierenel59@gmail.com 
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sokacaktır. Sosyal izolasyon, salgınla baş etme stratejisi olarak 
yüceltilen ve önerilen bir durum olması yanında salgın sonra-
sında etkileri açısından çok fazla da düşünülmemektedir (Ka-
rakaş,2020). 

Covid-19 pandemisi uzaktan çalışma eğilimini başlatan de-
ğil ancak ön plana çıkartan bir süreç olmuştur. Çünkü bu süreç-
ten önce de dünyada bazı ülkelerde belli oranlarda uzaktan ça-
lışma benimsenmiş ancak motivasyon ve üretkenlik gibi bazı 
dezavantajları nedeniyle kimi işletmelerce temkinli yaklaşılmış-
tır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2016 yılı raporunda sıra-
lanan; artan bilişim teknolojisi masrafları, dijital güvenlik so-
runları, iş ile ilgili kontrol kaybı, iş ve yaşam sınırının karışma-
sı, aile ve iş çatışması, tatilde çalışma, iş ile bağını koparamama, 
sosyal ve profesyonel yaşamdan izolasyon ve kaçırılan fırsatlar 
gibi uzaktan çalışmanın bazı dezavantajları pandemi dönemin-
de yaşanabilecek dezavantajlar olarak sıralanabilmektedir. Öte 
yandan kurumsal bağlılık, kurum kültürü ve örgütsel öğrenme 
bu durumdan olumsuz etkilenebilmekte ayrıca işe yabancılaş-
ma da meydana gelebilecek dezavantajlar arasında sayılabil-
mektedir (Tuna ve Türkmendağ,2020). 

Veriler	ve	Analiz	
Covid-19 salgınının yayılması her şeyden önce halk sağlığı 

için acil bir durum olmakla birlikte bu durum aynı zamanda 
dünya ölçeğinde önemli bir ekonomik tehdit de oluşturmaktadır. 
Dünya ülkeleri, Covid-19 nedeniyle çok zor bir süreç yaşarken, 
virüsün ekonomik etkileri de kendisini göstermeye başlamış ve 
OECD, virüsün 2008 mali krizinden bu yana küresel ekonomi 
için en büyük tehlike olduğunu belirtmiştir (Erol,2020). 

Dünyada ekonomik, siyasi, toplumsal dinamiklerin sürekli 
olarak değişmesi, her yerde karşımıza çıkan küreselleşme kav-
ramı ile birlikte bilinçli ya da bilinçsiz olarak uymak durumun-
da olduğumuz yeni kuralları da beraberinde getirmektedir. Her 
şey muazzam bir hızla değişmekte ve hiçbir şey eskisi gibi kal-
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mamaktadır. Bundan on sene öncesine dönüp baktığımızda 
“normal” olarak adlandıramayacağımız ancak şu an tamamen 
normal olarak gördüğümüz bir hayat yaşamaktayız. Aynı şe-
kilde gelecek için de normal kavramımız yerini yenisine bıraka-
cak, teknolojinin getirdiği pek çok yenilikle hayatlarımız deği-
şecek ve o değişikliklere adapte olup kendi dönemi içinde nor-
mal hayatlar yaşayacağız. Dolayısıyla herkes, herşey ayakta ka-
labilmek adına bu değişime ayak uydurmak zorundadır. Bir yı-
ğın alanda, çok sayıda sektörde bir dönem için alıştığımız, doğ-
ru olduğuna inandığımız gerçeklerin, şimdi “geçersiz” kaldığı-
na şahit oluyoruz. Bilinen çok sayıda doğru ve kurallar değişti-
ği için de yeni bir yapı ortaya çıkıyor. “Yeni Normal” bunu an-
latmayı, iş ve rekabetin yeni kurallarına işaret etmeyi amaçlı-
yor. (Ateş,2005’ten aktaran Ercömert,2016). 

Normal	ve	Yeni	Normal	
Anket tekniğine başvurularak 527 kişinin katılımıyla gerçek-

leştirilen nicel bir araştırmanın bulguları; sürecin insanların ru-
tinlerinde, iletişim biçimlerinde değişimler yaşandığını göster-
miştir. Aynı zamanda süreç, katılımcılar açısından “normal” 
olarak değerlendirilmemiş ve normal olarak değerlendirilmeme 
fikri, sürecin uzun süreceği düşüncesiyle beraber ilerlemiştir. 
Sürecin uzunluğu ya da kısalığı fark etmeksizin süreç sonrasın-
da eski yaşamlara geri dönülmeyeceği, salgın sonrası dönemin 
hem salgın sürecinden hem de salgın öncesinden farklı olacağı 
fikri bu araştırmayla desteklenmiştir. Salgın öncesi dönemde 
normal olarak görülen şeylerin artık normal olarak görülmeme-
si, salgın öncesi dönemi “normal” olmaktan koparmaktadır 
(Çebi,2020). 

Yeni normal; yeni davranışlar, yeni tutumlar ve yeni etkile-
şim biçimleri demektir. Bu durum doğal olarak kendini top-
lumsal hayatın tam ortasında ve hatta kıvrımlarında göstere-
cektir. Bu sürece ilişkin bazı değerlendirmelerde “yeniden nor-
male dönmenin aşamalı bir yaklaşım gerektireceği” ileri sürül-
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mektedir. Buna göre “önce kriz durumunu çözmek, kriz süre-
cinde ayakta kalmak, yeniden başlamak, her şeyi yeniden dü-
şünmek ve tasarlamak, yaptığımız her şeyi yeniden biçimlen-
dirmek” şeklinde aşamalı bir süreç yaşanacaktır (Sneader ve 
Singhal, 2020’den aktaran Karakaş,2020). 

Yeni normali yaşarken onun kendine has kurallarına uymak 
gerekmektedir. Rekabet sürecine dinamizm kazandıran en 
önemli unsur, geleceğin bilinmezliklerine ve bu bilinmezlikle-
rin kesinleşme derecesine göre ortaya çıkması olası değişiklikle-
re karşı işletmelerin hazırlıklı olmalarıdır. Belirsizlik, gelecekle 
alakalı bir konudur. Kaygılarımız geleceğe dönüktür, çünkü ge-
lecek belirsiz ve belirsiz olduğu için korku ve endişe yaratmak-
tadır. Belirsizlik artık şirketlerin gerçeği olduğu için buna karşı 
çıkmak yerine bu durum karşısında pozisyon belirlemeleri ve 
bu durumu yönetmeleri gerekmektedir. Bu yüzden tahmin edi-
lemeyen asimetrik risklerle başa çıkmayı ve belirsizlikleri yö-
netmeyi öğrenmek, yakın geleceğin en önemli özelliği olacaktır. 
Terörizm, SARS ve hızlı küreselleşme gibi belirsizlik yaratan 
durumlara karşı hazırlıksız olduğumuzda, bunlar şirketimize 
zarar verebilir ya da ortadan kaldırabilir (Collins, 2004’ den ak-
taran Ercömert,2016).  

Covid-19 pandemisi çalışma hayatının geleneksel düzenine 
dair doğru bildiğimiz her konunun sorgulanmasına neden ol-
muştur. Halen bu sorgulama devam etmektedir. Esnek ve yeni 
çalışma yöntemleri olarak mevzuatta yer alan birçok konunun 
uygulamaya geçildiğinde karşılığının tam olmadığı, çalışma 
hayatına ait düzenleyici esasların; büyük ölçüde geleneksel, 
normal ve tam zamanlı bir çalışma hayatına uygun olarak dü-
zenlendiği görülmüştür. 

Mevzuat	ve	Uzaktan	Çalışma	
Türkiye’nin çalışma hayatını, bağımlı çalışanlar açısından 

düzenleyen ve 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Ka-
nunun da, tam zamanlı çalışma dışında diğer çalışma şekilleri-
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ne de yer verilmiştir. Uzaktan çalışma ise 2016 yılında yapılan 
bir ilave ile kanun kapsamına alınmıştır Kanunun 14 ncü mad-
desinde uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan 
iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da 
teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi 
esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak tanım-
lanmış, iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi 
ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren 
tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin 
yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve 
özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlere yer verileceği, işçile-
rin, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden 
ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacağı. İşve-
ren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin 
niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri husu-
sunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık 
gözetimini sağlamak ve sağladığı donanım ilgili gerekli iş gü-
venliği tedbirlerini almakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ay-
rıca, “Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate 
alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, veri-
lerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının 
uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” ilavesi ile 
kapsamlı bir yönetmeliğin çıkarılması görev olarak Kanun Ko-
yucu tarafından verilmiştir. 

Nitekim, Türk çalışma hayatının büyük ölçüde uzaktan ça-
lışmaya geçişinin üzerinden bir yıl geçtikten, pandemi sürecinin 
bir yerde geçici olmayacağının anlaşılması üzerine “uzaktan ça-
lışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve payla-
şılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan 
çalışmanın usul ve esaslarını belirleme” maksatlı bir düzenle-
menin 10 Mart 2021 tarihinde yapıldığını ve “Uzaktan Çalıma 
Yönetmeliği’nin yayımlandığını görüyoruz. İçeriği incelendi-
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ğinde bazı belirsizlikleri barındırdığı görülmekle birlikte ilk 
olması açısından önem taşımaktadır. 

Tam	İyilik	Hali	
Çalışma hayatında esas olan çalışanların tam iyilik hallerinin 

sağlanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yapmış oldu-
ğu tanıma göre sağlık; fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan tam 
bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifade ile 
bir bireyin sağlıklı olması demek sadece fiziki olarak değil; hem 
ruhsal hem de sosyal açılardan da tam bir iyilik hali demektir. 
WHO ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) karma komis-
yonuna göre; “İş sağlığı her meslekteki işçilerin fiziksel, ruhsal 
ve sosyal iyiliklerini en üst düzeyde koruma ve geliştirmeyi; iş-
çilerin çalışma koşullarından ötürü sağlıklarını kaybetmelerinin 
önlenmesini; işçilerin işyerindeki sağlığa zararlı faktörlerden 
kaynaklanan risklerden korunmasını; işçinin fiziksel ve psikolo-
jik donanımına uygun işte çalışmasının sağlanmasını ve özetle 
işin insana uyarlanmasını ve her bir insanın işine adapte edil-
mesini amaçlar” (https://nedenisguvenligi.com/is-sagligi-ve-
guvenligi-kavrami) 

Çalışanların tam iyilik halinde bulundurulmasını sağlamak 
öncelikle işveren’in görevidir. İşveren her türlü psikososyal risk 
faktörlerini dikkate alarak kapsamlı bir risk değerlendirmesi 
yapmak ve gereken her türlü tedbiri proaktif olarak almak zo-
rundadır. Bu durum sadece tam zamanlı olarak işyerinde yapı-
lan çalışmaları kapsamamaktadır. Kısacası işveren çalışanların 
tam iyilik halinde bulunmalarını ister işyerinde ister uzaktan 
çalışmada sağlamakla yükümlüdür. 

Sadece yukarıda belirtilen durumlar açısından değil çalışma 
hayatının düzenleyicisi olan devletin geç hamlelerine işveren-
lerde kriz yönetimi ve iş sürekliklerini sağlayamadıkları için 
ciddi kayıplarla karşılaşmışlardır. Bütün bunlar ülkenin sosyal 
ve ekonomik yaşamını olumsuz olarak etkilemiştir. 
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Uzaktan	Çalışma	Hayatından	Veriler	
Eurofound tarafından yapılan bir araştırmaya göre katılım-

cıların ancak yarıdan azı (%47) örgütlerinin uzaktan çalışmak 
için kendilerine gerekli ekipmanı sağlayabildiklerini belirtmiş-
tir. Anlaşılacağı üzere çoğu örgüt altyapısı, artan uzaktan eri-
şim taleplerini karşılayamadığından sonraki aşamalara dahi ge-
çememiştir. Ayrıca örgütlerin çok azı uygun siber güvenlik alt-
yapısına sahip olduğundan siber güvenliklerini sağlayamaya-
cakları endişesi ile uzaktan çalışmaya yönelememiştir. Nitekim 
çok sayıdaki avantajına rağmen, uzaktan çalışma araçlarının 
doğasında siber suçluların ve internet spam göndericilerinin 
yararlanarak sadırılar gerçekleştirebileceği güvenlik açıkları 
vardır (Okereafor ve Manny, 2020’den aktaran İlhan,2020). Ge-
rekli bilişim ve güvenlik altyapısını sağlayarak bir sonraki aşa-
maya geçebilen örgütler ise bu sefer çalışanların üretkenliğini 
ve iyilik halini sağlamak için uzaktan çalışmanın gerekli kıldığı 
uygulamalara duymuş oldukları ihtiyaç ile karşı karşıya kal-
mıştır (ILO, 2020d aktaran İlhan, 2020). 

HRdergi ve Mia Araştırma'nın 534 beyaz yakalı çalışan ile 
gerçekleştirdiği 'Pandemi Sonrası Çalışma Hayatı Beklentileri 
Araştırması'nın sonuçları yeni normalin hem çalışanı hem İnsan 
Kaynakları Yönetimi’ni hem de yönetimi yeni bir iş anlayışına 
itecek gibi göründüğünü ortaya koymuştur. (https://hrder-
gi.com/pandemi-sonrasi-calisma-hayati-beklentileri-arastirmasi). 

-Datayı, pandemi döneminde %71 oranında tamamen evden 
çalışanlar, %19 oranında ise dönüşümlü evden çalışanlar oluş-
turmuştur. Toplamda %90 oranında bir kesimin evden çalışma 
deneyimini yaşadığı belirlenmiştir. Bu kişilerin sadece %13’ü 
evden çalışmaktan memnun olmadıklarını belirtmiştir. 

-Evden çalışanların, yolda zaman kaybetmemek (%74), ken-
dime/ aileme daha fazla vakit ayırabilmek (%57), daha verimli 
çalışabilmek (%34) ve daha planlı çalışabilmek (%22) oranları-
nın da oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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-Olumsuz etkilenme nedenlerinin başında ise %42 ile mola ve-
recek zaman bulamama (öğle yemeği, çay/kahve molası vb.) ve 
%41 ile çalışma saatlerinin artması/fazla mesai yapma yer almıştır. 

-Çalışma hayatındaki temel konular nasıl etkilendi diye ba-
kıldığında iş yoğunluğundaki artış dikkat çekici olmuştur. Bu-
na bağlı olarak da şirkete olan bağlılık ve şirket üst yönetiminin 
karar ve uygulamalarına olan güvende azalma meydana gel-
mektedir. 

-Her şey normale döndükten sonra çalışanlar nasıl bir çalışma 
şekli bekliyor? sorusuna verilen cevaplar haftada 2 ya da 3 gün 
evden çalışmanın en yüksek beklenti olduğunu göstermektedir. 

Microsoft’un “Work Reworked” raporu Türkiye’deki şirket-
lerin %90’ının uzaktan çalışma politikalarını belirlemiş olduğu-
nu göstermektedir. Elde edilen veriler, uzaktan çalışmayı 
deneyimleyen ve adaptasyon sürecini geride bırakan çalışanla-
rın büyük bir kısmının Covid-19 sonrasında da esnek bir çalış-
ma düzenini sürdürmek istediklerini kanıtlamaktadır. Bu ra-
pordaki bazı konulara aşağıda yer verilmiştir. (https://hbrtur-
kiye.com/blog/is-dunyasinin-gelecegi-ciziliyor-daha-esnek-ve-
daha-verimli, Erişim:15 03.2021). 

-Yöneticilerin %86’sı uzaktan ve esnek çalışma modelinin ye-
tenekli çalışanların bağlılığını kazanmalarına katkı sağladığını, 
%76’sı ise yetenekli çalışanları şirketlerine çekmelerine yardımcı 
olduğunu ifade etmektedir. Ancak her ne kadar istenen esnekliği 
ve avantajları sağlıyor olsa da, uzaktan çalışmanın tam zamanlı 
hale gelmesinin arzu edilmediğini belirtmekte de fayda olacaktır. 
Bunun sebebi ise birçok çalışanın ofisteki diğer çalışma arkadaş-
larının yanına giderek kolayca görüşünü alma kolaylığından 
vazgeçmek istemiyor oluşudur. Bu noktada, her iki modelin de 
en güçlü yanlarına erişim imkanı sunan hibrit model ön plana 
çıkmaktadır. Rapora göre Türkiye’deki çalışanların, mesailerinin 
%43’ünü geleneksel ofis ortamının dışında geçirmeyi tercih et-
mekte, yöneticilerin % 94’ü, uzun vadede daha hibrit bir çalışma 
düzeninin hakim olacağını öngörmektedirler. 
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-Uzaktan çalışma, iş yerinde fiziksel olarak bulunmanın ne-
den olduğu dikkat dağınıklığının önüne geçtiği gibi iş yerine 
gidiş dönüş için harcanan vaktin de kazanılmasına ve çalışanla-
rın kendi ortamlarında daha rahat ve yaratıcı olabilmelerine 
imkan sağlamaktadır. Dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak ve daha 
rahat bir çalışma ortamına sahip çalışanların üretkenlikleri de 
buna paralel olarak artmaktadır. Raporun çıktıları uzaktan ça-
lışmanın verimliliğe etkilerinin her şirket için farklı olduğunu 
ortaya koysa da, yöneticilerin % 83’ü operasyonel verimliliğin 
eskiye kıyasla aynı düzeyde kaldığını ya da yükseldiğini dile 
getirmektedir. 

-Bununla beraber, uzaktan çalışmaya hızlı geçiş, zorlukları da 
beraberinde getirmektedir. Çalışanlar, ofis ortamına kıyasla daha 
soyutlanmış bir şekilde çalıştıklarını ve bu nedenle şirket kül-
türünün korunmasında zorluk yaşandığını belirtmektedirler. 

-İnsanlar soyutlandırılmış bir ortamda çalıştıklarını hissedi-
yorlarsa veya birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ekip tarafından çev-
relenmemişlerse, bir organizasyon içinde yeni düşünceler nasıl 
gelişebilir? Milyonlarca insanın uzaktan çalıştığı bir ortamda 
birçok şirket için asıl zorluk, liderlerin ve ekip yöneticilerinin 
hibrit ekiplere liderlik edebilmek için donanımlı ve güçlü his-
setmelerini sağlamak. Bunun yanı sıra, ekip yoldaşlığını ve ya-
ratıcılığı destekleme anlamında cesur düşünceleri ve eski usul 
çalışmayı takdir edebilen bir kültür yaratmak da eşit derecede 
önem taşımaktadır. 

Kariye.net ve Curiocity tarafından 27 Mart-24 Haziran 2020 
tarihlerinde gerçekleştirilen “Koronavirüs ve İş Hayatı” başlıklı 
araştırma sonuçları itibari ile uzaktan çalışma konusunda ön-
yargıların kırılması açısından dikkat çekici bulunmuştur 
(https://percept.press/koronavirus-ve-is-hayati-arastirmasi-ca-
lisma-hayatinin-nabzini-tuttu/) 

Örneğin; ilk araştırmada evden çalışma konusundaki görüş-
lerin, çalışanlar ile İK yetkililerini 3 kampa böldüğü görüldü. 
Evden çalışmanın daha verimli olduğunu düşünenler de daha 
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az verimli olduğunu düşünenler de; odaklanma ve motivasyon 
ile ilgili nedenlerle bu yorumu yaptıklarını söylüyordu. Çalı-
şanların yaklaşık yarısı evde ya da ofiste çalışmanın verimlerin-
de bir fark yaratmadığını belirtiyordu. Evden çalışmanın daha 
az verimli olduğunu düşünen İK yetkililerinin oranı ise çalışan-
lardan daha fazlaydı. 

Araştırmanın sekizinci dönem sonuçlarına bakıldığında 
ise “Şirketinizin evden/uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale 
getirmesini ister misiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre; ikin-
ci dönem sonuçlarından bu yana evden çalışmanın kalıcı hale 
gelmesini isteyenlerin oranının %35‘ten %50’ye yükseldiği gö-
rüldü. Bir başka deyişle her 2 çalışandan 1’i bu modelin kalıcı 
hale gelmesini istiyor. 

Bu sonuç, şirketlerin normalleşmeyle birlikte ofise dönmeye 
başlamasına rağmen, uzaktan çalışmanın önümüzdeki dönem-
de yeni normalin bir parçası olarak hayatımızda olmaya devam 
edeceğine işaret ediyor. Hem çalışanların bu talebi hem de bu 
dönemde elde edilen pozitif sonuçlar, şirketlerin de bu modele 
sıcak bakmasını sağladı. Buradan da anlaşılıyor ki, Uzaktan / 
Evden çalışma post-korona döneminin en net çıktısı olacaktır. 

Uzaktan	Çalışma	ve	Örgütsel	Bağlılık	
Pandemi Sürecinde İş Hayatında Uzaktan Çalışmaya Geçişte 

“Akbank Deneyimi” uzaktan çalışmanın iyi planlanması halin-
de başarılı sonuçlar verebileceğini göstermektedir. (https:// 
hrdergi.com/pandemi-surecinde-is-hayatinda-uzaktan-calisma-
ya-gecis-%E2%80%9Cakbank-deneyimi). 

-İş gücü planlaması yapılabilmesi ve risklerin minimize 
edilmesi için henüz Türkiye’de bir vaka görünmeden önce fark-
lı çalışma modellerinin değerlendirilmesi ve ekiplerin ihtiyaçla-
rının belirlenmesi 

- Uzaktan çalışmaya geçiş hem liderler hem de çalışanlar 
için adapte olunması gereken pek çok yeniliği beraberinde ge-
tirmiştir. Burada ekipleri yöntem ve araçlar ile desteklemek, 
standartları ortaya koymak ve iş-özel yaşam dengesini koruya-
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bilmek için uzaktan çalışma prensipleri yayımlanmıştır. Dijital 
eğitimler, liderlerin katıldığı video konferanslar ile bu süreçte 
çalışma şeklimizdeki yenilikler ekiplerle paylaşılmıştır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (2020)’nün yayınladığı “COVID-
19 Salgını Sırasında ve Sonrasında Uzaktan Çalışma” adlı reh-
berde işgörenlerin çalışma motivasyonlarının sağlanması ve 
devam ettirilmesi için birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bun-
lardan ilki eğitime odaklanmaktır. Çevrimiçi eğitim, web semi-
nerleri, atölye çalışmaları ve koçluk seansları ile ihtiyaç duyu-
lan çeşitli konularda ve özellikle liderlik becerileri, zaman yöne-
timi becerileri, iletişim becerileri konularında verilecek eğitim-
lerle çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması çalışma motivas-
yonlarını arttıracaktır. Bir diğeri ise güven ve örgüt kültürüdür. 
İşgörenleri ile salgının süreçleri ve potansiyel riskleri hakkında 
açık ve net bir şekilde iletişim kurmakta hızlı davranan ve çalı-
şanlarını uzaktan çalışmanın her yönüyle destekleyen işveren-
ler, yüksek motivasyonlu iş gücünden ve artan güven düzeyin-
den yararlanmıştır. Bu durum uzun vadede örgütsel kültür 
üzerinde de olumlu bir etki oluşturacaktır.(Tuna ve Türkmen-
dağ, 2020). 

Örgüt kültürünün güçlü tutulması, örgütsel bağlılığı da güç-
lendirebilecektir. Çeşitli şekillerde tanımlanabilen örgütsel bağ-
lılığı en kısa şekli ile bireyin örgütün çıkarlarını kendi çıkarları-
nın üzerinde görmesi olarak ifade edebiliriz.  

Örgütsel bağlılık bir süreçtir ve üç aşamadan oluşmaktadır. 
Bağlılığın ilk aşaması uyumdur. Bu aşama; bireyin örneğin üc-
ret gibi, diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir şeyi elde etmek 
için onların etkisini kabul etmesidir. Örgütsel bağlılığın ikinci 
aşaması özdeşleşmedir. Bu aşamada; birey, iş tatminini sürdü-
rülebilmek ve diğer çalışma arkadaşlarıyla ilişkisini korumak 
amacıyla onların etkisini kabul etmektedir. Bu aşamada birey, 
çalıştığı örgütten gurur duymaktadır. Örgütsel bağlılığın son 
aşaması içselleştirmedir. Bu aşamada bireyin, örgütün değerleri 
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ile içsel olarak ödüllendirilmesi ve kişisel değerleri ile örgütsel 
değerler uyumunu hissetmesidir (Erkmen ve Bozkurt,2011). 

Sonuç 
Duygusal, devam ve normatif olarak üç boyutta açıklanan 

örgütsel bağlılık, bireyin örgütü ile farklı yönlerden özdeşleşme 
derecesini yansıtmaktadır. Duygusal bağlılık çalışanın duygu-
sal olarak örgüte olan ilgisini, örgütle birlikte tanımlanmayı ve 
örgütle bütünleşmeyi; devam bağlılığı, örgütten ayrılma duru-
munda ortaya çıkacak maliyet algılarını; normatif bağlılık ise 
yönetime ve çalışma arkadaşlarına karşı çalışanın görev algıla-
rını ifade etmektedir. Örgütsel bağlılığın yüksek olmasının çalı-
şanların performansını, iş tatminini, örgütsel verimliliği artırdı-
ğı; işe devamsızlığı, personel devir hızını azalttığı çeşitli çalış-
malarda ortaya konmuştur (Erkmen ve Bozkurt,2011). 

Örgütsel bağlılığın üç boyutundan biri olan duygusal bağlı-
lığın sağlanmasının öncelikli bir konu olduğu tanımından da 
anlaşılmakta, araştırmalar ayrıca örgüt kültürü ile duygusal 
bağlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermekte-
dir. (Erkmen ve Bozkurt,2011). 

Evden çalışanlar ve işyerinde çalışanlar arasında iş doyumu 
ve yaşam kalitesi bakımından da farklılıklar vardır. Evden ça-
lışmanın iş doyumu ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri 
vardır fakat belirli bir seviyeden sonra olumsuza dönüşmekte-
dir. Buna göre çok fazla evden çalışanlar da olumlu etkiler azal-
maktadır İşyerlerinin fiziksel ve psikolojik olarak verdiği disip-
lin ve düzen evde yok olabilmektedir. Zamanla örgüt kültürün-
den uzak kalmanın getirdiği olumsuz etkilenme örgütsel bağlı-
ğı da olumsuz yönde etkileyebilecektir. Yeni normal içinde 
uzaktan çalışmanın işyerinde yapılan çalışma kadar verimli ol-
ması öncelikle işverenlerin alacakları tedbirler ve özellikle kul-
lanacakları motivasyon araçları ile mümkün olabilecektir. 
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COVID‐19	PANDEMİSİNDE	
FİZİKSEL	İNAKTİVİTE	

Özge Baydar ARICAN* 

1.	Giriş	
İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde fark edildiği bilinen ve he-

men ardından dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüsün 
(Covid-19) ortaya çıkış sebebinin, insanlar ve yarasa arasında 
oluşan pangolin olarak adlandırılan bir konağın etkisiyle olduğu 
yönündedir (Del Rio et al., 2020). 2019 yılında koronavirüs olarak 
ortaya çıkan yaygın hastalık, 2020 yılına gelindiğinde dünyada 
pandemiye neden olmuş ve birçok kişinin hastalığa yakalanma-
sına hatta ölümüne yol açmıştır. Covid-19 olarak anılmaya baş-
landığında bireyler arasında sosyal mesafe ve maske bilinci tam 
olarak yerleşmediği ve oluşmadığı için, virüs seyahatler aracılı-
ğıyla kısa sürede hızla dünyaya yayılım gösterdi. 

Covid-19’un semptomları incelendiğinde ağırlıklı olarak ne-
fes darlığıyla birlikte ortaya çıkan öksürük, yüksek ateş, baş ve 
eklem ve kas ağrıları bulgulanmıştır. Koronavirüse yakalanan 
bireylerin her birinde farklı semptomların oluşumu gözlenirken 
özellikle kronik hastalıklı (astım, solunum yolu rahatsızlıkları, 
koah, kardiyak hastalıklar, diyabet vb) bireylerde ağır sonuçla-
rın ortaya çıkmasına sebep olmakta ve yaşlı yetişkinlerin birço-
ğunda ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Bunun yanında virüsün 
etki altına aldığı bazı bireylerde hafif belirtilerle bazılarında ise 
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hiçbir semptom ortaya çıkmadan varlığını göstermiştir. Virüsün 
bazı vakalarda hiçbir belirti göstermeden ilerleyişi, yayılma bi-
çimi ve hızı ile ilgili klinik çalışmalar, virüsün kuluçka süresinin 
1-14 gün arasında olduğu fakat bazı çalışmalarda ise bu sürenin 
24 güne kadar sürebildiği yönündedir (Zhang et al., 2020). Ek 
olarak covid-19’a karşı geçerli ve güvenilir bir tedavi olmaması 
karantina uygulamaları, sosyal mesafe ve maske kullanımı vi-
rüse yakalanmayı önleyici birtakım girişimler olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu girişimlere ek olarak; 
 Bireylerin çeşitli hijyen tedbirleri alması 
 Hafif belirti gösteren ya da covid-19 testi pozitif çıkan va-

kalarda karantina ve sosyal izolasyonun sağlanması 
 Eğitim öğretim faaliyetlerinin çevrimiçi (online) gerçekleş-

tirilmesi 
 Spor organizasyonları gibi büyük ve toplu gerçekleştirilen 

faaliyetlerin ertelenmesi 
 Görev ve işlerin uzaktan çalışma şekline göre düzenlenme-

si gibi pek çok tedbir uygulamaya konmuştur. 
2.	Covid‐19	Pandemisinde	Ruhsal	Tepkiler	
Covid-19 yakalanmamış bireylerin medya aracılığıyla covid-

19 vaka sayıları, ölüm oranları vb. hakkında bilgi sahibi olmala-
rının yanında pandeminin ülkelerin üzerinde toplumsal, sosyal 
ve ekonomik bakımdan zorluklar yaratması bu bireylerde kor-
kunun açığa çıkmasına sebep olmuştur. Dahası sosyal izolasyon 
ve sokağa çıkma kısıtlamaları, bireylerde, endişe ve kaygı, dep-
resyon, düşünce ve duygu durum bozuklukları gibi pek çok 
ruhsal etkilerin de ortaya çıkmasına sebep olmuş, bir başka açı-
dan karantinanın bireyleri fiziksel inaktiviteye sürükleyişi ise 
birtakım sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sorunla-
rın temelinde iskelet ve kas sistemi hastalıkları, kardiyak sorun-
lar, sindirim ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları, iştahsızlık ya da 
aşırı yemeye bağlı gelişen beslenme sorunları ve uyku problem-
leri gelmektedir. 
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Koronavirüs’ün ruhsal bakımdan etkileri; bireylerin sosyal 
yaşamlarına, kişilerarası ilişkilerine ve eğitim öğretim faaliyet-
lerinden yararlananların öğrenim biçimlerine yansımaktadır. 
Covid-19’un hızla yayılımı, virüse maruz kalan bireylerin artışı, 
virüs kaynaklı ölümler ve kısıtlamalar dönemine girilmesiyle 
birlikte tüm gelişim dönemlerindeki bireylerin fizyolojik olarak 
olumsuz etkilendiği bununla birlikte davranışsal, bilişsel ve 
psikolojik olarak da olumsuz sonuçlar ortay çıkmaktadır. Daha-
sı pek çok ruhsal kökenli psikosomatik etkilerin de ortaya çıktı-
ğı görülmektedir. Virüsün ortaya çıkışıyla birlikte ortaya çıkan 
bu durumlar bireylerin ruhsal sağlığını önemli ölçüde olumsuz 
bir yönde etkilemiştir (Wang et al., 2020). Bu olumsuz etkiler 
özellikle kaygı ve duygudurum bozukluğu, düşünce bozuklu-
ğu anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğudur. 
Travma sonrası stres bozukluğu özellikle bireylerin aile fertleri 
ya da sosyal iletişimde bulundukları bir bireyi kaybetmelerine 
tanık olma gibi çeşitli stres yaratan durumların sonucu olarak 
ortaya çıkabilir. 

Pandemi döneminde sosyal izolasyon ve karantina kısıtla-
malarında bireyler, öfke, korku, endişe, kaygı, umutsuzluk, yal-
nızlık gibi pek çok olumsuz duyguyla bu dönemde maruz kal-
maktadır. Bunu yanında bireylerde yaşam kontrollerini kay-
betme ve bu durumun sebep olduğu çaresizlik hissi yaşanabil-
mektedir. Bu durumu kontrol altına alabilmek için bireyleri fi-
ziksel, zihinsel ve psikolojik bakımdan güçlendirmek oldukça 
önemlidir (Abad et al., 2010). Bireylerin bedensel ve genetik ka-
rakteristikleri, gelir seviyeleri, sosyal iletişim biçimleri farklılık 
yaratmaktadır ve günlük hayatta deneyimledikleri zorluklarla 
başa çıkma biçimleri değişkenlik göstermektedir (Bolu et al., 
2014). Stresle mücadele etme, stresi doğru yönetme ve sorunla-
ra çözüm bulabilme yetenekleri yüksek olan, güçlü kişilik özel-
likleri taşıyan kişilerde kaygı sorunları ve travma sonrası stres 
bozukluğu gibi psikolojik ve metal sorunlara daha az gözlem-
lenirken, psikolojik sağlamlılıkları, sosyal ilişkileri ve iletişim 
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becerileri düşük seviyede olan bireylerde daha fazla ruhsal so-
runlara rastlanmaktadır (Sakarya et al., 2013). Covid-19 pande-
misinin sonlanmasıyla ve yeniden normal yaşama dönülmesiy-
le kişilerin yaşadıkları kaygı, korku ve stresin bir müddet daha 
devam edeceği öngörülmektedir. Bu kişilerde covid-19 pande-
misi temelli yaşanan durumlarla ilgili geçmişe dönüşlerin orta-
ya çıkması, uyku bozuklukları, stres, anksiyete, korku, kaygı, 
öfke ve geleceği planlayamama gibi durumlarla karşı karşıya 
kalma ihtimalleri yüksektir. 

3.	Covid‐19	Pandemisi	ve	Fiziksel	İnaktivite	
Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre dünya genelinde 

ölümlerin nedeni olarak hareketsiz yaşam dördüncü sırayı alır-
ken dünya geneli göz önünde bulundurulduğunda nüfusun 
%23’ü hareketsiz bir yaşam sürmektedir. Dolayısıyla covid-19 
yaşamımıza girmesiyle sosyal yaşantımızda özellikle hareket-
sizlikten ve egzersiz eksikliğine dolayı pek çok değişiklik mey-
dana gelmiştir. Karantina uygulamaları ve sokağa çıkma yasak-
ları, virüse yakalanma korkusu nedeniyle bireyler karantina or-
tamına kapanmış ve fiziksel aktiviteleri sınırlanmıştır. Fiziksel 
inaktivite; kas ve iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem, bağı-
şıklık sistemi, solunum ve sindirim sistemi, metabolik yapı ve 
psikoloji dahil olmak üzere insan vücudunun tüm sistemlerini 
olumsuz etkiler. Özellikle kronik hastalığı bulunan ileri yaş bi-
reyler, engelliler ve elit sporcular diğer bireylere göre fiziksel 
inaktiviteden daha fazla etkilen grup olmuştur. 

Fiziksel inaktivite özellikle pandemi döneminde kontrol al-
tına alınamayan, bedensel ve ruhsal sağlığı bozarak bireylerin 
yaşam kalitesini bozan, kardiyovasküler kapasitesini olumsuz 
etkileyen, bireyi obezite, diyabet ve kronik hastalıklara sürük-
leyen bunun yanında pek çok psikolojik kaynaklı sorunların 
meydana gelmesine neden olan bir durumdur (Narici et al., 
2020). Dolayısıyla karantina ve uygulanan kısıtlamalar netice-
sinde kişinin fiziksel aktivite ve egzersiz seviyesinde düşüş ve 
bireyin inaktif bir yaşama zorlanması durumu meydana gel-
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mektedir (Narici et al., 2020; Nelson et al., 2020). Covid-19’un 
yayılımını engellemek amacıyla hükümetler tarafından açık 
alanda ve toplu olarak gerçekleştirilen sportif faaliyetler ve sos-
yal etkinliklerde kısıtlanmıştır.  

Fiziksel inaktivite uzun süre devam ettiğinde kas dayanıklı-
lığını olumsuz etkiler, kaslarda körelmeye, zayıflamaya (atrofi) 
ve kemik doku yıkımına neden olabilir. Kaslarda enerji ve pro-
tein sentezi azalmasıyla birlikte erken yorulma ve kas ağrıları 
ek olarak eklemlerde kasılmalar oluşabilir. Dolayısıyla hareket-
siz kalan kas ve tendon yapılar sonucunda kemiklerde kırık 
meydana gelme riski artabilir. Uzun süre Fiziksel inaktiviteye 
maruz kalan bireylerin kardiyovasküler kapasiteleri azalır do-
layısıyla vücuttaki oksijen kapasiteleri düşer. Uzun dönem fi-
ziksel aktivite ve egzersizden uzak kalıp sonrasında egzersize 
yüklenme sonucu kalp hızının normalin üzerine çıkmasına se-
bep olabilir. Uzun süre fiziksel inaktiviteye maruz kalmak bire-
yin tüm solunum parametrelerinde bozulmaya sebep olabilir. 
Dolayısıyla, solunum sistemini önemli ölçüde etkisi altına alan 
koronavirüsün insan vücuduna verdiği zararlar organizmada 
telefisi mümkün olmayan durumların oluşumunu sebebiyet ve-
rebilir (Bouchard et al., 2007; De Boer et al., 2007; Alosaimi et 
al., 2020; Nishimune et al., 2014). Bu bağlamda hareketsiz ya-
şam, hareketsiz kalınan süreye bağlı olarak yoğunluğu gelişen 
anksiyete, duygudurum ve kaygı bozukluğu, stres, depresyon, 
yaşam kalitesinde düşüş ve entelektüel birikimde azalma gibi 
olumsuz etkilere neden olabilir.  

4.	Karantina	Ortamında	Egzersiz	Önerileri	
Her gelişim dönemindeki kişi için düzenli fiziksel aktivite 

yapma fiziksel ve psikolojik sağlığın yadsınamaz bir gerçeğidir. 
Yaş aldıkça meydana gelen pek çok kronik rahatsızlık kişilerin 
gündelik yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken sınırlamalara 
neden olmakta, inaktif yaşam neticesinde kişinin yaşam kalitesi 
olumsuz etkilenmektedir. Fiziksel aktiviteler ve egzersizin bir-
çok rahatsızlığın ve sakatlığın engellenmesi veya ertelenmesin-
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de etkin olduğu yaygın bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, covid-
19 pandemisinde sokağa çıkma kısıtlamaları bireyleri karantina 
ortamında kalmaya mecbur bıraksa da bireyler düzenli olarak 
egzersiz ve fiziksel aktiviteleri sürdürebilmektedir. Dünya Sağ-
lık Örgütü (WHO), bulaşıcı olmayan hastalıklara maruz kalma 
riskini azaltmak için fiziksel aktivite ve egzersizlerin hayati 
önem taşıdığını vurgulamaktadır. Ek olarak, fiziksel ve psikolo-
jik kökenli rahatsızlıkları en aza indirgemek için haftalık 150 dk 
orta düzeyde ya da 75 dk yoğun düzeyde egzersizleri yetişkin 
bireylere önerirken, çocuk ve ergenlere ise günlük 1 saate kadar 
orta düzeyde egzersiz yapılmasını tavsiye etmektedir. İleri yaş 
grubu bireyler ile özellikle kardiyak sorunlar, astım, koah, yük-
sek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunanlar fiziksel aktivite 
ve egzersizlere başlamadan önce sağlık taramasından geçmeli-
dir. Bu bireylere egzersizden sağlanacak faydaların arttırılması 
ve muhtemel riskli durumların en aza indirgenmesi için kişiye 
özgü bir egzersiz programının oluşturulması en iyi yaklaşım 
olacaktır. Ek olarak, fiziksel kapasitelerine bakılmaksızın önem-
li bir rahatsızlığı mevcut değilse ileri yaş grubu bireylerin bü-
yük bir kısmı hafif seviyede egzersiz ve fiziksel aktivite yap-
makta herhangi bir problem ile karşılaşmazlar. Güvenlik tedbir-
lerini göz önüne bulundurarak, basit uygulanabilir egzersizler 
karantina ortamında egzersiz güdülenmesini artırarak formda 
kalmayı sağlayabilir. Bu egzersizler dayanıklılık, kuvvetlen-
dirme, denge ve germe egzersizlerinden meydana gelebilir. 

a)	Dayanıklılık	Egzersizleri:	
Dayanıklılık egzersizleri kardiyovasküler kapasiteyi güçlen-

diren ve vücudun ihtiyaç duyduğu oksijen kapasitesini artıran 
vücudun büyük kas grupları çalıştırılarak düşük yoğunlukta 
gerçekleştirilen egzersizlerdir. Diğer adıyla aerobik egzersizler 
olarak kullanılır. Vücut direncinizi arttırarak, merdiven inip 
çıkma, alışveriş torbalarını taşıma gibi günlük işleri yaparken 
zorlanmamayı sağlar. Engebeli olmayan zeminlerde yapılan 
yürüyüşler genellikle en çok tercih edilen ve en kolay gerçekleş-
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tirilen dayanıklılık egzersizleridir. Süresi kademeli olarak arttı-
rılarak haftada en az 3 defa, 15-40 dk yürüyüş yapılması tavsiye 
edilir. Eğer bireyler yürüyüşler esnasında kendini güçsüz his-
sediyorsa veya hemen yoruluyorsa günlük 5 dakikalık yürü-
yüşlerle başlanmalı ve kuvvetlenildiği hissedildikçe süre 5’er 
dakika arttırılmalıdır. Yürüyüşler esnasında solunum kapasitesi 
ve nabız yükselmesi gibi durumların yaşanması olasıdır. Ancak 
yürüme hızı nefesi zorlamayacak bir tempoya göre ayarlanma-
lıdır. Bireyler özellikle ileri yaş grubundakiler sokağa çıkma ya-
sağının olmadığı zaman dilimlerinde özellikle park, bahçe gibi 
alanlarda sosyal mesafeye dikkat ederek sakatlanma riski en 
düşük seviyede olan hafif tempo düz yürüyüşleri düzenli ola-
rak yapabilir. Düzenli yürüyüşe ek olarak, uzun süreli hareket-
siz kalmanın kas kemik yapısının yoğunluğunun azalması gibi 
durumları engelleyebilmek için pandemi ve karantina kısıtla-
maları sonrası yüzme, çeşitli danslar, bisiklet pedalı çevirme, 
bahçe işleriyle uğraşma gibi faaliyetler de dayanıklılık egzersiz-
leri olarak yapılabilir.  

b)	Kuvvetlendirme	Egzersizleri:		
Kuvvetlendirme egzersizleri ağırlık yardımıyla gerçekleştiri-

len dirençli egzersizlerdir. Egzersizlere düşük ağırlıklarla baş-
lanmak suretiyle 6-10 tekrar olacak şekilde 2-3 set halinde uy-
gulanmalıdır. Ağırlık 3-5 saniye boyunca kaldırılmalı daha son-
ra 3-5 saniye içinde ilk pozisyona dönülmelidir. Egzersiz uygu-
lanmaya başlandığında tekrarlar arası 3-5 saniye, setler arası 1-2 
dk dinlenme zamanı verilmelidir. Kuvvetlendirme egzersizleri 
haftada en az 2 gün, 20-40 dk boyunca uygulanmalıdır.  

Yaş almayla beraber kas miktarı ve yoğunluğunun yaklaşık 
%20-40’si kaybedilir ve kaslarda atrofi meydana gelir. Kuvvet-
lendirme egzersizleri düzenli olarak gerçekleştirildiğinde kas 
kaybının önüne geçildiği gibi kas miktarında da artış sağlanır. 
Vücudun kas bütünlüğünde meydana gelen çok az miktarda 
artış dahi bireyin vücut kuvvetinde belirgin fark yaratır. Kuv-
vetlendirme egzersizleri ek olarak metabolizmayı düzenleyerek 
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kilo alımına engeller, kan şekerini düzenler ve osteoporozu ge-
ciktirir.  

Kuvvetlendirme egzersizleri uygulanırken dikkat edilmesi 
gereken bazı noktalar şunlardır:  

 Egzersizler sırasında kullanılan ağırlıklar bireyin fiziksel 
kapasitesine göre yarım ya da bir kg olarak küçük ağırlık-
larla ya da ağırlıksız olarak ayarlanmalıdır.  

 Kuvvetlenildikçe önce tekrar sayıları daha sonra kullanılan 
ağırlıklar iki haftada bir 0.5-1 kg şeklinde kademeli olarak 
arttırılmalıdır. 

 Egzersiz esnasında nefes alışverişi devam etmeli, nefes tu-
tulmamalıdır. Aksi durumda kan basıncı yükselebilir. 
Ağırlığı istenilen pozisyona getirmek için yumuşak ve sü-
rekli bir hareket sağlanarak, hızlı ve zorlayıcı hareketler-
den uzak durulmalıdır.  

 Ağırlığı kaldırırken ya da iterken nefes alınmalı, ağırlık bı-
rakıldığında nefes verilmeli bir başka ifadeyle hareketi 
gerçekleştirirken zorlanılan yerde nefes alınmalı hareket 
tamamlandığında (başa dönerken) nefes verilmelidir. 

 Kas güçlendirme egzersizlerini gerçekleştirdikten sonra 1-3 
gün kas ağrıları olası bir durumdur. Fakat aşırı yorgunluk, 
eklem ve kas ağrıları veya ağrılı kas çekilmeleri beklenen 
bir durum değildir. Bu durumların ortaya çıkmaması veya 
kas yaralanmalarına neden olunmaması için ağırlıklar 
kontrollü bir biçimde arttırılmalı ve aynın kas grupları peş 
peşe iki gün çalıştırılmamalıdır. 

c)	Denge	Egzersizleri:	
Yaş almayla birlikte ortaya çıkan hareketsiz yaşam bireyle-

rin günlük yaşamda karşılaşabileceği sakatlanmalar ve düşme 
riskini arttırmaktadır. Özellikle osteoporozu olan yaşlı birey-
lerde düşmeler sonucu kalça kırığı veya diğer sakatlanmalar 
ortaya çıkmakta ve bu durum bazen bireyin yatağa bağımlı hale 
gelmesi gibi ağır durumlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla sa-
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katlanmalardan korunmak düşme riskini en aza indirmek için 
bir takım fiziksel aktiviteler ve egzersizlere ihtiyaç duyulmak-
tadır. Denge egzersizleri sakatlanma ve düşmelerin önlenme-
sinde oldukça faydalı egzersizlerdir. Dengeyi geliştirme ama-
cıyla planlanan bu egzersizler, özellikle alt ekstremiteyi (bacak 
kasları) kuvvetlendirmeye yönelik hareketlerdir. Denge egzer-
sizlerine başlanmadan önce sağlam bir yere tutunmakta fayda 
vardır daha sonra kuvvet geliştikçe tutunma süresi azaltılmalı-
dır. Her ortamda yapılabilen en kolay uygulanan denge egzer-
sizleri şunlardır: Tek ayak üzerinde olabildiğince uzun durulur 
ve daha sonra ayak değiştirilir. Düşmeyi engellemek için bir kol 
boyu mesafede bir yerden (örneğin duvar, sandalye) tutulmalı-
dır. Diğer bir denge egzersizi parmak topuk yürüyüşüdür veya 
elleri kullanmadan sandalyeye oturup kalkma hareketidir. 

d)	Germe	Egzersizleri:		
Germe egzersizleri esnekliği artırarak gündelik işlerin daha 

rahat gerçekleştirilmesini sağlar, yaralanma ve sakatlanma ris-
kini azaltır. Vücudun gevşemesine yardımcı olurken düzgün 
bir duruş sağlar. Germe egzersizleri gerçekleştirmeden önce vü-
cudun ısınmış olması sakatlanma riskini en aza indirmede ol-
dukça önemlidir. Egzersizler sırasında hızlı germelerden uzak 
durulmalı, germe yavaş hareketlerle ve sabit kuvvet uygulaya-
rak yapılmalıdır. Egzersizler sırasında hafif çekilme hissi nor-
maldir, ancak ağrıya neden olmamalıdır. Germe egzersizleri 15-
30 saniye süre ile her hareket 2-3 tekrar olacak şekilde toplam 
20 dakika ve haftada 2 kez yapılabilir. Örnek olarak dayanıklı-
lık veya kuvvetlendirme egzersizlerinin hemen ardından vücut 
ısınmış olur ve germe egzersizleri daha rahat yapılabilir. 

5.	Sonuç	
Sonuç olarak, COVID-19 virüsü öncelik olarak sağlık çalı-

şanlarını etkisi altına alırken tüm dünyada hızla yayılım gös-
termiş küresel bir kriz halini almıştır. Dahası virüsün ortaya çı-
kışından bugüne kadar virüse maruz kalmama yönünde bir 
ilerleme kaydedilememiştir. Virüsten maruz kalmamak, bulaş-
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ma hızını ve virüsün yayılım yüzdesini azaltmanın anahtarının 
ise sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyma ve maske kullanımı 
olduğu noktasında fikir birliği mevcuttur. Fakat kentleşmenin 
yoğun olduğu şehirlerde yaşamlarını sürdüren bireylerin sosyal 
mesafe kurallarına uyarak ev dışında (karantina ortamı) fiziksel 
aktivite ve egzersiz yapılabilmesi pek mümkün değildir. Ek 
olarak teknoloji ve enformasyon çağının bireye sunduğu ayrıca-
lıklar sayesinde uygulanan esnek çalışma sistemleri ve çevrimi-
çi (online) eğitimlerle neredeyse her gelişim dönemindeki bire-
yin ev dışı aktivitesi sıfırlanıp, evde masa başında oturma süre-
si oldukça artmıştır. Bu sebeple artan fiziksel inaktivitenin 
meydana getirdiği sağlık sorunlarının engellenmesi ve covid-19 
virüsünün şiddetli semptomlarından korunmak için düzenli 
gerçekleştirilen düşük veya orta seviye egzersizler oldukça 
önemlidir.  
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Günümüz eğitim uygulamaları arasında yer alan uzaktan 

eğitim modeli, bireylerin eğitim olanaklarına ulaşmasını sağla-
ması yönünden önem taşımaktadır. Uzaktan eğitimin önemli 
bir parçası olarak görülen internet kullanımı ise bireyin bilgiye 
ve sınırsız kaynağa ulaşmasını sağlamaktadır. İnternet ağı mil-
yonlarca bilgisayarın ve dolayısıyla bilginin ortak buluşmasıdır 
ve birçok alanda etkili bir biçimde kullanılmaktadır (Mike, 
1996; Gillette, 1996). Eğitim dünyasına internetin dahil olmasıy-
la, eğitim dünyasındaki paydaşlara sınırsız bilgi sağlayarak ve 
dolayısıyla sürekli öğrenme olanakları sunarak bilgiye dayalı 
küresel alana da katkı sağlamaktadır (Todd, 1996; Junco, 2012). 
Bu açıdan ele alındığında, internetin motive edici gücü, eleştirel 
düşünceye yaptığı katkı, problem çözme becerisi kazandırması, 
iletişim becerisini geliştirmesi, işbirlikçi becerileri geliştirmesi 
gibi birçok konuda üstün bir gereç olduğu göz ardı edilemez 
(Owston, 1997; Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005; Qin, ve Ren, 2018). 
Dil eğitimi alanında da internet yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Öğrencinin, gerek sınıf içinde gerek sınıf dışında yabancı dilde 
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yazılı ve sözlü veriye ulaşması, dil öğrenme aşamasında dil edi-
nimi ve öğrenimini kolaylaştırmaktadır ve öğrencinin öğrenme 
sürecine etkin katılımını sağlamaktadır (Kern, 1995; Kasanga, 
1996; Brandl, 2002; ; Zarei ve Ashtiani, 2016). 

Söz konusu bu yapıcı özelliklerine rağmen, internet kulla-
nımının eğitim dünyasında bir takım olumsuzluklarından da 
söz etmek gerekir. Öncelikle, ağ içerisinde çok fazla bilginin yer 
alması, öğrencinin özgün bilgiye ulaşmasında karmaşaya neden 
olabiliyor (Hawi ve Samaha, 2016). Bilgiye ulaşsa bile çoğu za-
man bilginin analiz edilmesi ve gerektiği yerde ve gerektiği ka-
dar kullanılmasında engel yaratabiliyor (Wood, 2004). Bu ne-
denle bilinçsiz kullanma aşamasında yaşanabilecek sorunlara 
karşı internet kullanma becerisi kazandırılması gereken önemli 
beceriler arasındadır (O'Hanlon, 2002; Shirvani, 2014). Önemli 
bir başka olası sorun ise her türlü internet kaynaklarının ulaşı-
labilirliği konusudur (Waycott et al., 2012). Bu sorun, öğretmen-
lerin ve öğrencilerin her zaman doğru kaynağı kullanamaması-
na neden olabilmektedir. Özellikle, öğrencilerin bilindik veya 
bilinmedik sitelerden hazır kaynaklara ulaşma çabası, kendi ya-
ratıcılıklarını bir kenara atarak, hazır materyali kendi ürünleri 
gibi kullanmaları bilinçli veya bilinçsiz intihale zemin hazırla-
maktadır. Örneğin, bazı durumlarda öğrencilerin bir kitabı ve-
ya eseri okumak yerine, internette hazır bulunan özeti veya 
eleştiri yazısını okuyarak kendi ürünü gibi sunmuş olması kar-
şılaşılabilecek durumlar arasındadır.  

Bilindiği gibi tüm dünyada, 2020 yılında COVID-19 salgının-
dan dolayı ani ve zorunlu bir biçimde uzaktan eğitim modeline 
geçiş yapılmıştır. Uzaktan eğitim modelinde, öğrencilerin ders 
içeriklerine daha özgün ve öz yeterliliklerini kullanarak ulaş-
maları ve böylece yaratıcılık ve üreticiliklerinin artacağı bek-
lenmektedir (Seiver ve Troja, 2014; Kirkwood ve Price, 2014). 
Ancak bu tür uygulamaların bir takım sorunlar doğurabileceği 
kaçınılmazdır; özellikle teknolojinin yeterli kullanılabilmesi ve 
yüz yüze eğitimdeki gibi dinamik bir tutumla bilgiye ulaşma 
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çabası konularında sınırlılıklar söz konusu olabilir (Hart, 2015; 
Nagy, 2016). Bu çalışmada da günümüz uzaktan eğitim mode-
linde yapılan çevrimiçi sınavlarda öğrencilerin internet kulla-
nımı ile ilgili yönelimleri tartışılmaktadır. 

Materyal	ve	Yöntem	
Bu çalışmada öğretmen adaylarının, COVID-19 döneminde 

sürdürülen eğitim sürecinde internet kullanımı ile ilgili algıları 
ve özellikle çevrimiçi sınavlarda internete ulaşma ve bilgiyi kul-
lanma yönelimleri ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, günü-
müzde yaşanan pandemi sürecinde uzaktan eğitimde yaşanan 
olası sorunları tartışmaktır. 

Katılımcılar	
Çalışmanın katılımcıları, bir Türk üniversitesinde İngiliz Dili 

Eğitimi programında öğrenim gören 87 öğretmen adayından 
oluşmaktadır. Katılımcılar, programın ikinci, üçüncü ve dör-
düncü sınıflarında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemin-
de çevrimiçi aldıkları alan derslerinde gözlemlenmiştir. Çalış-
ma, öğretmen adaylarının süreç odaklı internet kullanımları ve 
vize/final sınavlarında internet kullanımları ile sınırlıdır. 

Veri	toplama	
Veriler, öğretmen adayları ile çevrimiçi derslere, kullanılan 

çevrimiçi programına, uzaktan eğitim modelinin işlerliğine yö-
nelik yapılan görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Öğretmen 
adaylarına açık uçlu sorular sorulmuştur ve yanıtları rapor edil-
miştir. Katılımcı sayısı fazla olduğu için birebir görüşme otu-
rumları düzenlemek yerine, katılımcıların sorulara yazılı olarak 
yanıt vermeleri istenmiştir. Yanıtlar toplanıp değerlendirildik-
ten sonra dönem sonunda çevrimiçi oturum düzenlenerek kar-
şılıklı görüşme de yapılmıştır. Sınavlara yönelik veriler ise sı-
nav sorularına verilen yanıtlar üzerinden değerlendirilmiştir.  

Bulgular		
Öğretmen adaylarının görüşlerini almak için sorulan açık 

uçlu sorular ve rapor edilen yanıtlar aşağıda sunulmuştur: 
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- Bir öğretmen adayı olarak uzaktan eğitim modeli ile ilgili düşün-
celeriniz nelerdir? 

Öğretmen adaylarından bu konuda genel olarak uzaktan 
eğitimin faydalı olduğu ve faydalı olmadığı şeklinde iki grupta 
toplanabilecek yanıtlar alınmıştır. Ancak 87 öğretmen adayının 
çoğunluğu uzaktan eğitimin, öğretmen yetiştirmede faydalı ol-
madığını dile getirirken, küçük bir bölümü ise evden çıkıp oku-
la yetişme zorunluluğu olmadığı için ve sabahları erken uyan-
mak zorunda kalmadıkları gibi gerekçelerle uzaktan eğitimi 
desteklediklerini dile getirmişlerdir. 

- Çevrimiçi eğitim hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 
Öğretmen adaylarının bu konuda en fazla üzerinde durduk-

ları konular çevrimiçi eğitimin olumsuz yönleridir. Genellikle, 
yüz yüze eğitimdeki gibi sıcak bir atmosfer yakalayamamak, 
göz kontağı kuramamak, vücut dili kullanamamak, sınıf arka-
daşları ile tartışma ortamına verimli bir biçimde girememek, bir 
mikrofon ve kamera düzeneği ile yapılan etkileşimin, yüz yüze 
yapılan etkileşim ile aynı olmaması, internet kesintileri nedeni 
ile sınıftan atılmaları, vb. gibi olumsuzluklar dile getirilmiştir. 
Ancak dersler kayıt altına alındığı için ders içeriğini kerelerce 
izleme olanağı sağlaması açısından, çevrimiçi derslerin faydası-
nı da vurgulamışlardır.  

- İnternet kullanımını nasıl tanımlarsınız? 
Çoğu katılımcı, internetin bir araç olduğunu ama bir amaç 

olmadığını ve kütüphanelerin yerine geçen bir konum olduğu-
nu belirtmiştir. İnternet için ansiklopedi metaforu kullanarak 
internetin çok amaçlı bir ansiklopedi olduğunu dile getiren ka-
tılımcılar, internet aracılığı ile her konuda zaman ve mekan gö-
zetmeksizin bilgiye ulaştıklarını belirtmişlerdir. 

- İnternetin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırır mısınız? 
Çoğu katılımcı internetin özellikle günümüz dünyasında her 

türlü bilgiyi barındıran sınırsız bir ağ olduğunu vurgulayarak sı-
nırsız kaynaklara erişim sağlayan bir dünya, iyi bir eğitim kuru-
mu ve hatta ideal bir öğretmen olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 
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internetin kitap okuma alışkanlığını bozduğunu, bazı bilgilerin 
çok yanıltıcı olduğu ve bilgi kirliliği yarattığı konusunu da dile 
getirerek daha bilinçli internet kullanılmasını vurgulamışlardır. 

- Sınavların çevrimiçi yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz? 
Öğretmen adayları, sınavların çevrimiçi olması ile ilgili yal-

nızca iki konuyu dile getirmişlerdir: sınav süresini yetiştireme-
mek kaygısı yaşadıkları ve klavye kullanarak yazdıkları için 
kendilerini rahat hissetmedikleri. Bu tür kaygıların dışında her-
hangi bir olumsuzluğa değinilmemiştir. Sınavların çevrimiçi 
yapılması ile ilgili dile getirdikleri bu tür olumsuzluk dışında 
çevrimiçi sınavlar ile ilgili genel olarak hiçbir sorun yaşamadık-
larını vurgulamışlardır. 

Öğretmen adaylarının çevrimiçi sınav sorularına verdikleri 
yanıtlar değerlendirildiğinde, bazı öğretmen adaylarının sınav 
esnasında ya uzaktan eğitim platformunda yer alan ders notları-
na ulaşma çabasına girdikleri ya da internet araştırması yaparak 
herhangin bir siteden sınav anında elde ettikleri bilgiyi kopyala 
yapıştır yöntemi ile sınav sorularına yanıt verdikleri görülmüş-
tür. İnternet ağı içerisinde her hangi bir kaynaktan öğretmen 
adayının elde ettiği bilgiyi kullanma çabası, çevrimiçi sınav esna-
sında intihal eylemi ile sonuçlanmıştır. Öğretmen adayının yaz-
dığı bir cümle kopyalanıp arama motorunda arandığında, sınav 
sorusuna yazdığı metinle ya birebir aynı olarak ya da biraz deği-
şiklik yapılarak internet sitelerinde bulunmuştur. Bu açıdan de-
ğerlendirildiğinde, çevrimiçi sınavların öğrencinin gerçek per-
formansını ve bilgisini ölçmediği sonucuna varılmaktadır. 

Tartışma		
Bu çalışmada, COVID-19 döneminde zorunlu olarak yapılan 

uzaktan eğitim modeli ve eğitimin uygulanması ile ilgili değer-
lendirmeleri yapmak için öğretmen adaylarının görüşleri ele 
alınmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler genel ola-
rak uzaktan eğitim modeli hakkındaki düşünceleri, çevrimiçi 
yapılan derslere yönelik öğretmen adaylarının bakış açıları, bu 
bağlamda başvurdukları önemli bir kaynak olarak nitelendiri-



Muhlise	COŞGUN	ÖGEYİK	

106	

len internet kullanımına yönelik algıları ve uzaktan eğitim mo-
delinin bir parçası olarak çevrimiçi sınavların verimliliğine yö-
nelik konularla sınırlandırılmıştır. 

Katılımcıların görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde, 
uzaktan eğitim uygulamalarının, öğretmen adaylarının bilgiye 
ulaşma, mesleki gelişim, mesleki yeterlilik açısından olumlu etki-
lerinin olmadığı görülmektedir. Bilindiği üzere uzaktan eğitim, 
günümüzde dijital dünyanın önemli bir parçası haline gelmiştir. 
Söz konusu bu yaygınlık, uzaktan eğitimin her alanda verimli 
sonuçlar doğuracağı anlamına gelmeyebilir. Öğretmen adayları-
nın düşünceleri değerlendirildiğinde, özellikle öğretmen eğiti-
minde uzaktan eğitimin çok fazla verimli olmadığı tartışılabilir. 
Öğretmen adaylarının olumsuz yargıları, gerçek sınıf ortamında 
var olan birlikte olma duygusu, göz kontağı, vücut dili, tartışma 
zemini, anlık bilgiye ulaşmak gibi bazı olguların sanal ortamda 
çevrimiçi bile olsa yaşanamadığını göstermektedir.  

Öğretmen adayları ile yapılan görüşmelerde genelde internet 
kullanımı ve özelde dersler açısından internet kullanımını değer-
lendirmeleri de istenmiştir. Bu bağlamda verdikleri yanıtlar de-
ğerlendirildiğinde, öğretmen adayları, internetin çok önemli bir 
veri kaynağı olduğunu vurgulayarak, donanımlı bir ansiklopedi, 
ideal bir öğretmen, iyi bir eğitim kurumu gibi metaforlar kulla-
narak internetin olumlu yönlerini öne çıkarmışlardır; ancak in-
ternetin yanıltıcı bilgiyi barındırdığına da dikkati çekerek inter-
net kullanımı konusunda bilinçli olduklarını dile getirmişlerdir. 

Uzaktan eğitimin önemli bir parçası olan internet ile ilgili bu 
kadar bilinçli olmalarına rağmen, katılımcıların bir kısmının sı-
navlara verdikleri yanıtlar incelendiğinde çevrimiçi sınav esna-
sında çok fazla internet kaynağına ve eğitim platformunda yüklü 
olan ders paketlerine başvurma çabası içine girdikleri ve aşırma 
yaptıkları tespit edilmiştir. Çevrimiçi sınavların verimliliği ile il-
gili sorulan soruda, öğretmen adayları yalnızca zamanı verimli 
kullanma ve klavye kullanarak sınavların yanıtlarını yazmak ko-
nusu dışında hiçbir olumsuz düşünce belirtmemişlerdir; başka 
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bir deyişle, öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ile yapılan çev-
rimiçi derslere yönelik dile getirdikleri olumsuz düşünceler, çev-
rimiçi sınavlar için yansıtılmamıştır. Bu durumda şu sonuca varı-
labilir: öğretmen adayları her ne kadar internetin verimli bilgi 
kaynağı olmasının yanı sıra bilgi kirliliği barındırdığını düşünse-
ler de, sınav kaygısı ile çevrimiçi sınav esnasında interneti başvu-
racakları verimli bir kaynak olarak görüp çevrimiçi sınavlar ko-
nusunda olumsuz düşüncelerini dile getirmemişlerdir.  

Sonuç 
Sonuç olarak, uzaktan eğitim modeli ve çevrimiçi dersler öğ-

retmen adayları tarafından benimsenmeyen, mesleki gelişime 
katkı sağlamayan uygulamalar olarak değerlendirilse de, çev-
rimiçi sınavlar genel olarak olumsuz bir uygulama olarak de-
ğerlendirilmemiştir. Ayrıca internet kullanımı ile ilgili her ne 
kadar bilinçli olsalar da çevrimiçi sınavların olumsuz bir netice-
si olacak şekilde sınav esnasında internette arama motorlarına 
başvurmaktan çekinmemişlerdir. Genel olarak değerlendirmek 
gerekirse, uzaktan eğitim modeli öğretmen yetiştirme sürecinde 
çevrimiçi ders olanağı ve kaynaklara ulaşma zemini sağlasa bile 
çok fazla etkin ve verimli bir uygulama olduğu söylenemez. 
Özellikle uzaktan eğitim modelinde bilgi ölçme ve değerlen-
dirme aracı olarak kullanılan çevrimiçi sınavlarda bazı öğrenci-
lerin intihale başvurdukları, bilgiyi aşırma çabası içine girdikle-
ri göz önüne alınırsa çevrimiçi sınavlar ile gerçek bir ölçme de-
ğerlendirme yapılmış sayılamaz. Bu tür uygulamalar bilgiye 
ulaşmaktan, yaratıcı ve özerk öğrenen eğitiminden çok eğitim-
de körleşmeye ve yozlaşmaya neden olabilir. 
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PANDEMİ	DÖNEMİNDE	UZAKTAN	
DİL	EĞİTİMİ	VE	ARAŞTIRMASINI	

DESTEKLEYİCİ	BİR	WEB	UYGULAMASI	

Kutay UZUN* 

Giriş	
Covid-19 salgını toplumun tüm kesimlerinde ve farklı düzey-

de zorluklara sebep olmaya devam etmektedir. Virüsü kontrol 
altında tutmak için alınan sıkı önlemlerin yanı sıra, sağlık sistem-
lerinin sınırları zorlanmakta, yeni veya daha önce çok da tercih 
edilmeyen iş modellerine başvurulmakta ve eğitim her zaman-
kinden daha fazla internet temelli gerçekleşmektedir. Bu değişik-
lik ve yeniliklerin bazıları toplumları daha gelişmiş problem 
çözme yöntemlerine iterken, aynı zamanda eğitim ve araştırma 
bakımından kaçınılmaz bazı problemlere sebep olmaktadır.  

Öğrenci-öğretmen ve öğretmen-veli iletişiminde salgın dö-
nemine özel zorluklar daha az yaşansa da, öğretmenlerin iş yü-
künün artması, dijital uyum ihtiyacının herhangi bir uyarı veya 
hazırlıksız olmaksızın aniden ortaya çıkması ve iş-ev kavramla-
rı arasındaki sınırların netliğini kaybetmesi dolayısıyla eğitim 
sektörü günümüzde de devam eden problemlerle karşı karşı-
yadır (MacIntyre, Gregersen, Mercer & 2020). Konuyla ilgili ça-
lışmalar öğretmenlerin teknoloji kullanımı yeterliğinde prob-
lemlere işaret etmektedir. Kariyerlerinin başındaki genç öğret-
menlerin de, her ne kadar teknolojiyle daha çok iç içe olsalar da, 
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bu problemlerle baş etmek zorunda kaldıkları bilinmektedir. 
Ayrıca ölçme ve değerlendirme anlamında da, hem biçimlendi-
rici hem de özetleyici değerlendirme noktasında sorunlar ya-
şandığı görülmektedir. Bunlara ilişkin çalışmaların yer yer ya-
yımlandığı gözlenmektedir (König, Jager-Biela & Glutsch, 2020; 
Rahim, 2020). 

Covid-19 salgınından mesleki anlamda olumsuz etkilenen 
bir başka grup ise şüphesiz ki araştırmacılardır. Uzaktan çalış-
ma sürecinde araştırmacılar, daha çok çalışıp daha az başarı el-
de etme algısına bağlı biçimde psikolojik olarak zorlanmış, mo-
tivasyon kaybı yaşamış ve iş-hayat dengelerinde olumsuzlukla-
ra maruz kalmışlardır (Hunt, 2020). Sarah, Oceane, Emily ve 
Carole’nin (2021) araştırması bu olumsuz etkilerin sebeplerini iş 
arkadaşlarıyla informel iletişim eksikliği, kaygı veya strese bağ-
lı odaklanma sorunları ve araştırma için uygun olmayan çalış-
ma ortamı olarak özetlemektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışma 
sayısı halen oldukça az olsa da, birçok ülkede görev yapmakta 
olan araştırmacıların uzaktan çalışma sebebiyle tartışma, gö-
rüşme, deney ortamlarından uzak kalması kaçınılmaz olup, 
salgın döneminde özellikle veri toplama noktasında yaşanan 
zorluklar bildirilmiştir (ör: Ying & Selvanayagam, 2021). 

İlgili alanyazın incelendiğinde ortaya çıkan sonuç pandemi 
döneminde hem eğitim hem de araştırma sektörününün uzak-
tan çalışma, teknolojik uygulama ve gereç kullanımının ihtiyaç-
tan zorunluluğa evrildiği, ölçme-değerlendirme ve veri toplama 
konularında desteğe ihtiyaç duyduğudur. Şüphesiz ki yabancı 
dil eğitimcileri, öğrencileri ve araştırmacıları da aynı durumda-
dır. Bu nedenle, bu çalışma yabancı dil olarak İngilizce öğret-
menlerinin, İngilizce öğrenen öğrencilerin ve bu konunun araş-
tırmacılarının yararlanabileceği bir web uygulamasını tanıt-
maktadır. Sözü edilen uygulama ile öğrencilerin yazma beceri-
leri bağlamında otomatik biçimlendirici değerlendirmeye ma-
ruz kalabileceği, öğretmenlerin iş yükünün azabileceği ve araş-
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tırmacıların uzaktan kullanabilecekleri bir veri analiz kaynağı 
sunulabileceği düşünülmektedir.  

	Web	Tabanlı	İngilizce	Metin	Analizi	Uygulamaları	
Şu an yaygın şekilde kullanılmakta olan uygulamalar ince-

lendiğinde bunların sayıca az olduğu göze çarpmaktadır. Bu 
uygulamalardan en sık kullanılan iki tanesinin L2 Syntactic 
Complexity Analyzer (Lu, 2010) ve Web-based Lexical 
Complexity Analyzer (Ai & Lu, 2010) olduğu söylenebilir. Aynı 
araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan web tabanlı uygula-
malardan ilki dilbilgisel karmaşıklık analizi yapmakta ve girilen 
metne ilişkin ortalama cümle uzunluğu, karmaşık ad kökenli 
yapılar ve bağımlı tümcecikler gibi yapıları 14 farklı sayısal de-
ğer olarak göstermektedir. İkinci uygulama olan Web-based 
Lexical Complexity Analyzer da ilkine benzer bir mantıkla ça-
lışmakta, girilen metne ilişkin sözcüksel karmaşıklık veya söz-
cüksel çeşitlilik düzeyini 25 farklı sayısal değer ile ifade etmek-
tedir. Ayrıca ilgili siteye üye olunarak dilbilgisel karmaşıklık 
analizi için aynı anda 30, sözcüksel karmaşıklık analizi için aynı 
anda 200 dosya yüklenebilmekte, sonuçlar tablo olarak alına-
bilmektedir.  

İngilizce metinlerin dil ve söylem anlamında analizini yapan 
bir başka web tabanlı uygulama Coh-Metrix’tir (Graesser, 
McNamara, Louwerse & Cai, 2004). Günümüzde www.cohmet-
rix.com adresinde halen kullanılabilir durumda olan yazılım 
girilen metne ilişkin 108 değişkeni dil işleme yöntemleriyle he-
saplayabilmektedir. Bu değişkenlerin tanımlayıcı, okunabilirlik, 
bağlaşıklık, sözcüksel çeşitlilik ve dilbilgisel karmaşıklık başlık-
ları altında toplanabileceği söylenebilir. Yazılımın toplu dosya 
yükleme özelliği bulunmamaktadır.  

Bu bildiride incelenecek son web tabanlı metin değerlendirme 
uygulaması Cobb (2021) tarafından uzun yıllardır geliştirilmekte 
olan Compleat Lexical Tutor olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Compleat Lexical Tutor daha çok sözcük odaklı olup girilen 
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metnin sözcük profilini veya seçilen bir derlem ile aranan kelime-
lerin uyuşma sonuçlarını getirmesinin yanı sıra n-gram analizi ve 
birkaç psikodilbilimsel teste de ev sahipliği yapmaktadır.  

Görüldüğü üzere akademik/eğitsel amaçlı kullanılmakta 
olan ve araştırma tabanlı değişkenler üretme kapasitesine sahip 
olan web tabanlı uygulama sayısı oldukça azdır. Web tabanlı 
olmayan benzer veya daha gelişkin uygulamalar bulunmasına 
karşın, erişim kolaylığı bakımından web tabanlı uygulamalara 
ağırlık verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışma kapsa-
mında geliştirilen web uygulaması yukarıda sözü edilen uygu-
lamaların barındırmadığı özelliklere yoğunlaşmakta, onların 
sağlamadığı değerlendirme değişkenlerini kullanıcıya masaüs-
tü ve mobil kullanılabilirlik özellikleriyle sunmaktadır.  

Geliştirme	Aşamasında	Yapılan	Çalışmalar	
Yukarıda sözü edilen web uygulamaları incelendiğinde ikin-

ci dilde metin oluşturma performansı ile ilişkili olabilecek fakat 
ilgili uygulamalarda kendine yer bulamamış, doğal dil işleme 
yöntemleriyle hızlı şekilde elde edilebilecek bazı değişkenlerin 
varlığı saptanmıştır. Bu nedenle aşağıda incelenen çalışmalar 
gerçekleştirilmiş, anlamlı sonuç elde edilen araçlar web uygu-
laması geliştirmede kullanılmıştır.  

Bu çalışmalardan ilki Uzun ve Ulum (hakem değerlendir-
mesinde) tarafından yapılmıştır. Çalışmada duygu analizi ve 
cümle benzerliği hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen sonuç-
lar duygu analizi yöntemiyle hesaplanan öznellik değerinin ve 
metindeki cümlelerin birbiriyle ortalama benzerlik oranının ya-
bancı dilde metin yazma performansı ile anlamlı ilişkiye sahip 
olduğunu göstermiştir.  

Konuyla ilgili bir diğer çalışma Uzun (hakem değerlendir-
mesinde) tarafından tamamlanmıştır. Bu çalışmada doğal dil 
işleme yöntemleriyle ahlaki güç analizi yapılmış ve metindeki 
adalet ve sadakat yükünün yabancı dilde metin yazma perfor-
mansı ile ilişkili olduğu saptanmıştır.  
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Geliştirme çalışmaları kapsamında yapılan son çalışma 
Uzun (hakem değerlendirmesinde) tarafından yapılmıştır. Bu 
çalışmada elde edilen sonuçlar doğal dil işleme yöntemleriyle 
elde edilebilen karmaşık ad kökenli yapıların cümleciklere ora-
nı, isim cümlesi karmaşıklığı, cümle başına düşen isim cümlesi 
miktarının ve her 1000 kelimedeki fiil cümlesi sayısının yabancı 
dilde metin yazma performansı ile ilişkili olduğu göstermiştir.  

Geliştirilen	Web	Tabanlı	Metin	Analizi	Uygulaması	
Bir önceki bölümde incelenen çalışmalar ışığında geliştirilen 

web uygulamasında hâlihazırda bir fiil cümleciği sayacı, bir 
duygu analizi aracı, bir ahlaki güç analizi aracı ve bir ortalama 
cümle benzerliği hesaplayıcı geliştirilmiştir. Geliştirme aşama-
sının tamamında Python 3.9.2 dili kullanılmış olup, uygulama-
ların webde sunulması için Django Framework 3.1.7 (Django 
Software Foundation, 2021) ve Bootstrap 5.0.0 (Get Bootstrap, 
2021) kullanılmıştır. Tüm uygulamalar için metin giriş kutucu-
ğu benzer olup, site tasarımı ve metin kutucuğu aşağıdaki gö-
rünüme sahiptir: 

 
Şekil 1. Örnek Metin Kutucuğu Ekranı 

 

Şekil 1’de görüldüğü gibi, kullanıcının metin kutusuna met-
nini kopyalayıp üzerine “Compute” yazan butona tıklaması so-
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nucu alması için yeterlidir. Bu bağlamda uygulamanın kullanıcı 
dostu, teknik bilgi gerektirmeyen bir tasarıma sahip olduğu 
söylenebilir.  

Uygulama bileşenlerinden fiil cümlesi sayacı için SpaCy 
(Honnibal & Montani, 2017) doğal dil işleme kütüphanesinden 
yararlanılmıştır. Bu sayede girilen metindeki tüm cümleler 
cümle öğeleri bakımından incelenmekte ve İngilizce fiil cümlesi 
tanımına uyan tüm eşleşmeler fiil cümlesi olarak sayılmaktadır. 
Algoritma son olarak metindeki fiil cümlesi sayısını döndür-
mekte ve kullanıcıya sunmaktadır. Örnek bir sonuç ekranı aşa-
ğıda görülebilir:  

 
Şekil 2. Fiil Cümlesi Sayacı Sonuç Ekranı 

 

Diğer bir uygulama bileşeni olan duygu analizi aracında ise 
bir başka doğal dil işleme kütüphanesi olan TextBlob (Loria, 
2020) kullanılmıştır. Bu araç için TextBlob kullanılmasının se-
bebi gömülü duygu analizi algoritmasının polarite ve öznellik 
değerlerinin ayrı ayrı vermesi ve değerlerinin yorumlanmasının 
oldukça pratik olmasıdır. Ayrıca sonuç sayfasına değerlerin na-
sıl yorumlanması gerektiğine dair bilgi de eklenmiştir. Örnek 
bir sonuç ekranı aşağıda görülebilir: 
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Şekil 3. Duygu Analizi Sonuç Ekranı 

 

Şu an hazır durumda olan uygulama bileşenlerinden bir di-
ğeri de ortalama cümle benzerliği hesaplayıcısıdır. Bu araç için 
de daha önce sözü edilen dil işleme kütüphanesi SpaCy 
(Honnibal & Montani, 2017) ve geniş bir matematiksel fonksi-
yon kütüphanesi olan NumPy (Oliphant, 2006) kullanılmıştır. 
Bu iki kütüphane sayesinde girilen metindeki tüm cümleleri 
birbiriyle karşılaştırarak 0.000 – 1.000 aralığında bir benzerlik 
değeri üreten bir algoritma araştırmacı tarafından yazılmış ve 
test edilmiştir. Örnek sonuç ekranı Şekil 4’te sunulmuştur.  
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Şekil 4. Ortalama Cümle Benzerliği Sonuç Ekranı 

 
Son olarak, geliştirilen web uygulaması ahlaki güç analizi 

yapan bir algoritma da çalıştırılabilmektedir. Bunun için diğer-
leri gibi Python tabanlı olan Moral Strength (Araque, Gatti & 
Kalimeri, 2020) kütüphanesi kullanılmıştır. Bu algoritma saye-
sinde kullanıcılar metinlerindeki adalet, sadakat, otorite, ilgi ve 
saflık düzeyini 1.000 – 9.000 puan aralığında sayısal olarak ala-
bilmektedirler. Halen geliştirme aşamasında olan araca ilişkin 
örnek sonuç ekranı Şekil 5’te görülebilir. Şu anki haliyle sonuç-
lar yer yer dağınık görünmekte, ancak yine de doğru sonuç 
alınmaktadır.  

 
Şekil 5. Ahlaki Güç Analizi Sonuç Ekranı 
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Sonuç 
Özellikle pandemi döneminde artan eğitim ve araştırma ih-

tiyacı desteği, uzaktan erişilebilen, kullanıcı dostu, teknik bilgi 
gerektirmeyen ve eğitsel/akademik ihtiyaçları karşılayan web 
tabanlı araçların geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu ça-
lışma ve çalışma kapsamında geliştirilen web uygulaması pake-
ti, hâlihazırda var olan diğer uygulamaların eksik bıraktığı nok-
talara değinmekte ve yabancı dilde yazma performansıyla iliş-
kili olmasına karşın diğer uygulamalar tarafından hesaplanma-
yan değerleri kullanıcıya sunmaktadır. Gelecekte planlanan ge-
liştirmelerden bazıları uygulamaya bir çalışan bellek testi ve bir 
duygu madencisi algoritmanın entegre edilmesidir. Bir diğer 
planlanan aşama ise uygulamaya üyelik sistemi eklenmesi, öğ-
retmenlere ve araştırmacılara kendi çalışma gruplarını daha ra-
hat takip etme ve verilerini toplu indirme imkânının sağlanma-
sıdır. Bu geliştirmeler de tamamlandığında uygulamanın öğ-
retmen – araştırmacı ihtiyaçlarına daha gelişkin biçimde cevap 
vereceği söylenebilir.  
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COVID‐19	KÜRESEL	SALGINI:	TOPLUM,	
TOPLUMSAL	SORUMLULUK	VE	SÖYLEM	

Nilüfer ÖZTÜRK AYKAÇ* 

1.	Giriş	
İnsanlık; dünyadaki hayatını hayvanlar ve bitkilerle birlikte 

mantarlar, bakteriler, virüsler gibi çeşitli canlı-cansız varlıklarla 
paylaşmaktadır. Doğa içindeki her canlı varlık mümkün olduğu 
ölçüde kendi doğasına göre yaşamakta, bu doğaya göre bir can-
lının varlığı başka bir canlının varlığını tehdit eder hale gele-
bilmektedir. Bu tür varlıklar arasında, insanlarda genellikle has-
talık yapıcı etkisiyle bilinen bakteriler ve virüsler de yer almak-
tadır. Bakterilerin insanın yaşamına faydası bulunanları mev-
cutken, virüsler için böyle bir durum geçerli değildir. Söz konu-
su varlıklar kimi zaman yerel veya bölgesel düzeyde hastalık ve 
salgınlara, kimi zamansa birden fazla ülkeyi ya da kıtayı etkisi 
altına alan epidemi (bölgesel/ yerel salgın) ya da pandemilere1 
(küresel salgın) sebep olmaktadır. Dünya tarihinde bu tür ör-
neklerden en zarar verici olanları Avrupa tarihinde karanlık bir 
iz bırakan veba salgını, kolera salgını, Sars ve Mers virüsleri, 
İspanyol gribi, domuz gribi, kuş gribi gibi viral ve bulaşıcı en-
feksiyonlardır. Koronavirüs ailesinden Covid-19 virüsünün se-

                                                 
*  Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Ka-

raman/Türkiye, ORCID ID: 0000-0003-2469-0758, dr.niluferozturk@gmail.com; 
niluferozturk@kmu.edu.tr 

1  Bu çalışmada, bundan sonraki kullanımlarında bir sağlık bilimleri terimi 
olan pandemi yerine topluma daha yakın ve anlamlı geldiği, dolayısıyla cid-
diye alınması ve benimsenmesinin daha kolay olduğu düşünülen küresel 
salgın terimi tercih edilmiştir. 
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bep olduğu küresel salgın ise, bugün tüm dünyanın günde-
minde yer almaktadır. Uluslararası ve ulusal örgütler, devletler, 
bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları kurumsal düzeyde; top-
lumlar ve bireyler ise toplumsal ve kişisel düzeyde salgınla mü-
cadele vermektedir. Salgını ve mücadeleyi ifade ederken kulla-
nılan kelimeler, kavramlar mücadelenin gücünü etkilemekte, 
sürecin sağlıklı yönetilmesinde belirleyici unsurlardan olmak-
tadır.  

Türkiye, salgını nispeten geç deneyimleyen ve bu sayede 
daha ön görülü ve kontrollü davranıp süreci büyük ölçüde ba-
şarıyla götürebilen ülkelerden biri durumundadır. Sağlık siste-
minin gücü ve kalitesi, hükumetin mücadeledeki istikrarı bu 
mücadelenin öne çıkan ana dinamikleri olmakla beraber, mü-
cadelenin toplumsal ve bireysel ayağındaki düzeyi bugün ve 
gelecek açısından kritik önemdedir. Salgınla mücadelede bugün 
gelinen noktada yol kat edilmiş olsa da sorunun tamamen üste-
sinden gelinmiş ve süreç sona ermiş değildir. Bu durum, devlet-
le birlikte toplumun da süreci hassasiyetle ve ciddiyetle yürüt-
mesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Salgın gibi toplumsal sağ-
lığı ilgilendiren durumlarda, bir bireyin anlık bir dikkatsizliği-
nin kelebek etkisi yaratarak başka bir insanın hayatını etkileye-
bildiği akılda tutulduğunda, sorunun ciddiyeti ortaya çıkmak-
tadır. Pamuk ipliği inceliğindeki hayatlar bir örümcek ağı gibi 
birbirine bağlanan toplumun ilişkiselliğiyle örülüdür. Birey-
toplum arasındaki bu ilişki, toplumsal sorumluluğu bireyler 
için bir zorunluluğa dönüştürmekte ve bu sorumluluk bilinciyle 
toplumsal hayat sağlıkla yaşanabilir kılınmaktadır.  

Toplumun mahiyetine dair bu gerçeklikten hareketle, top-
lumsal sorumluluğun alınmaması riskine karşı devletler hukuk 
gücünü kullanarak eylemlere müdahil olabilmekte, toplumsal 
hayatın sağlıkla devamını sağlayabilmektedir. Devletin bu tür-
den müdahalesini gerektiren durumlar arasında toplumun sağ-
lık ve güvenliğiyle ilgili meseleler öncelikli olmakta, dolayısıyla 
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salgınlar da bu durumlar arasında yer almaktadır. Her bireyin 
azami düzeyde sorumluluk bilinciyle hareket etmesini gerekti-
ren toplumsal salgınlar, bu sorumluluğun azaldığı durumlarda 
söylemlerle ve yaptırımlarla devreye girer. Söylem, yetkili mer-
cilerin ağzında toplumu bilgilendiren, topluma yön veren bir 
gerçeklik olarak kavrandığında ve kullanılan ifadelerin top-
lumdaki karşılığının eyleme dönüşme kapasitesi düşünüldü-
ğünde, salgın sürecinde söylemin önemi daha fazla öne çıkmak-
tadır. 

Covid-19 küresel salgını özelinde toplumun mahiyeti ve söz 
konusu ilişkiselliklerle ortaya çıkan toplumsal bilinç, sorumlu-
luk ve söylemin rolü bu çalışmanın temel dinamikleridir. Salgın 
seyrinde karantina ve kısıtlama tedbirlerinin ardından gelen 
“normalleşme”ye dair söylemler ile salgın sürecinde toplumsal 
iletişimde kullanılan “sosyal mesafe” gibi terimler eleştirel bir 
sorgulamaya tabi tutulacak ve salgın sürecinin toplumsal inşası 
açısından işlevselliği incelenecektir. Bu kavramların salgının 
toplumsal gerçekliğiyle örtüşmediği, salgının ve toplumun ge-
leceği açısından çeşitli riskler taşıdığı ifade edilecek ve bunların 
yerine güvenli sosyal hayat, korumalı sosyal hayat, korunmalı 
sosyal hayat, koruma mesafesi, korunma mesafesi veya güvenli 
mesafe gibi alternatif kavramlar önerilecektir. Salgın süreci ve 
söyleminin odağında yer alan yaşlılar da yaşlılık ve modern 
toplum açısından incelemeye açılacak, süreci tanımlamada ve 
salgınla mücadelede söylemin önemine işaret edilecektir.  

2.	Toplum:	Zorunlulukların	Uzantısında	Bir	İlişkisellik	
Toplum, gündelik ve akademik dilde sıklıkla kullanılan, an-

cak tanımı ve gerçekliği muğlak sosyolojik terimlerin başında 
gelmektedir. Toplumun, inceleme yapabilmek için üretilen ana-
litik yahut pratik bir tanım mı olduğu yoksa gerçekten özgün 
bir mahiyete sahip yapı veya ilişkisellik mi olduğu sorusu, üze-
rine hayli mesai harcanan sosyal bilim tartışmaları içinde yer 
alır. Toplum terimi sosyal teoride ilk olarak ulus-devletler te-
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melinde ulus yahut millete karşılık gelen bir çerçevede karşı-
lansa da küreselleşme gibi olgular sebebiyle her zaman siyasal 
sınırlar etrafında anlam bulmazlar (Abercrombie, Hill ve Tur-
ner, 2006: 364). Ortak dil, din, köken de toplumun mahiyetine 
ilişkin genellikle belirleyici kabul edilse de, günümüzdeki küre-
selleşme olgusu özelinde bu dinamiklerle yapılacak toplumun 
ideal ve genel geçer bir tanımını vermekte yetersiz kalmaktadır. 
Yaşanan yer ve deneyim ortaklığı toplumu karşılamada daha 
gerçekçi unsurlar olarak öne çıkarken, toplumu kimlik, yaş, 
toplumsal cinsiyet, milliyet gibi farklı kategorilerde daha özel 
analitik ve pratik ayrımlar aracılığıyla ifade etmek mümkün-
dür. 

Toplum, bireylerin toplamından öte manevi bir kimliği ve 
özgün bir varlığı bulunan; aralarında düzenli, köklü ilişkilere 
sahip; yapılaşmış, devamlılığı olan ve bir arada bulunmaları 
sözleşme olmaksızın ortak inançlar, ortak kültür ve kurumlara 
dayalı; belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan geniş insan 
topluluğudur (Ülken, 1969: 292; Marshall, 2005: 732; Timuçin, 
2004: 463). Toplumu oluşturan bireyler, aralarında örgütleşme 
bağı bulunan ve karşılıklı görevlerinin farkında olan bilinçli 
varlıklar (Akarsu, 1975: 166) olarak kabul edilmektedirler. Bu 
bilinç, toplumsal sorumluluğu meşru ve sağlam bir zemine 
oturtan bir gerekliliktir. Toplumun bir üyesi olduğunun ve bu-
nun bir sorumluluk yüklediğinin bilincinde olan birey, toplu-
mun bu zorunlu ilişkiselliğinin farkında olan bireydir. Bu far-
kındalığın dışında kalan bireyler ise basitçe toplumsal hayatın 
dışına itilememekte, toplumun bütününden soyutlanamamak-
ta, toplumsal sorumluluk bilinciyle uyuşmayan eylemleri top-
lumu etkilemeye devam etmekte ve toplum bu kırılgan zemin 
üzerinde var olmaktadır.  

Toplum yaşamı Alain Touraine’e göre (2014: 443) toplum-
daki normların içselleştirilmesine, normları geliştiren ve onlara 
uyulmasını sağlayan kurumlarla, topluluğun üyelerini, toplu-
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luğa yeni katılan bireyleri toplumsallaştırmakla yükümlü ku-
rumların ilişkisine dayanmaktadır. Bu bağlamda, sıradan bir 
gündelik hayat akışında dahi toplumdaki bireylerle birlikte sü-
reçte etkin olan toplumsal kurumlara büyük görev düşmekte-
dir. Aile, ekonomi, din, siyaset, eğitim gibi birçok alanı kapsa-
yan bu kurumsal bünye, günümüz modern toplumlarda sağlık, 
hukuk gibi daha fazla alanı içine almaktadır. Bu kurumların 
kontrolünde devam eden süreç küresel salgınlar gibi olağanüs-
tü bir sınıra dayandığında bu görev ve sorumluluğun önemi 
daha çok artmakta, toplumsallaştırıcı dinamikler kritik bir yer-
de durmaktadır. Toplumdaki normların toplumun büyük bö-
lümünün uzlaşı sağladığı normlar olması, her durumda geçerli 
olmamakla beraber, toplumsallaşma ve toplumdaki her bir bi-
reyin bunları benimseyip zorunluluk olmaksızın uygulama eği-
limi göstermesi açısından önemlidir. Mevcut normlara ek yeni 
normlar gündeme geldiğinde ise onları geliştirip uyulmasını 
sağlayan kurumsal sorumluluk daha üst bir seviyeye çıkmak-
tadır. Bu normlar her zaman toplumun bütününün uzlaşı sağ-
ladığı, uyum gösterdiği normlar olmayabilir. Toplumun gelece-
ği açısından bir toplumsal değişim süreci söz konusu olduğun-
da bu normlar değişebilmekte, yenileri üretilmektedir. Kimi 
zaman bireyler bu normlara uymayarak sapma davranışı gös-
termekte, kimi zamansa bunu bir yaşam tarzı haline getirip 
marjinal olarak tanımlanabilmektedir. Ancak bu sapma, toplu-
mun salahiyetini tehdit ettiğinde toplumun geneli lehine bir yol 
çizilmekte ve normun korunması yönünde hem sivil hem de 
resmî olarak çaba gösterilebilmektedir. Salgın gibi durumlar bu 
tip tehditleri azami düzeye çıkarmakta, vatandaş olarak uyul-
ması gereken kurallardaki en ufak bir sapma durumu toplum 
genelinin sağlığını riske atmaktadır. Bu durumda salgına yöne-
lik söylem toplumun bütününü kapsamak durumunda olup 
tedbir söyleminden sapacak bireyleri de bir sapma davranışın-
dan uyma davranışına yönlendirmek durumundadır.  
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Bu çalışmada ele alınan bağlamıyla toplum, zorunlu ilişki-
selliklerin odağında, analitik bir kavramın ötesindeki bir bütün-
lük olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, toplumu 
bağımsız bir yapı olarak görmekten ziyade, günümüzdeki ya-
şam koşullarının var ettiği, kişiyi dâhil olmaya mecbur bırakan 
bir ilişki ağında tanımlama eğilimindedir. Çalışma hayatı, ev 
hayatı, alışveriş, ev dışı mekânlar, sokak gibi kamusal alanların 
ortak kullanımı, akrabalık, arkadaşlık, komşuluk gibi zorunlu 
ve tercihsel ilişkiler bu ilişki ağının belli başlı bazı temsilleridir. 
Toplum içindeki birey bu ilişkilerin ne kadar uzağında kalsa da 
alışveriş, tamir giderimi, hizmet alımı gibi işlerdeki; sokak, 
apartman, bina gibi mekânların kullanımındaki ortaklık had 
safhada yer aldığından bireyler ister istemez bu ilişkisellik ağın-
da yaşamaktadır. Küresel salgın koşulları, birey kendini ne ka-
dar evine kapatsa da, dışarıdaki hayatla bir şekilde iletişime 
geçmek zorunda kaldığı için toplumun bu ilişkilerden kurulu 
bir zorunluluğu olduğunu, dolayısıyla bireyin kendini bu ilişki-
sellikten tamamen sıyırıp toplumsal sorumluluktan ayrılama-
yacağını göstermiştir. Bu noktada topluma dair kavramlara de-
rin bir farkındalık, daha yüksek bir hassasiyet gösterilmesi ge-
rektiği düşünülmekte ve savunulmaktadır.  

3.	Toplumsal	Sorumluluk	
Toplumun bireye karşıt mahiyeti (Timuçin, 2004: 463), bire-

yin özgürlüğünü toplum lehine kısıtlayan bir gerçekliğe bürü-
nür. Ancak toplum aynı zamanda bireyin hayatını kolaylaştı-
ran, koruyan, zorluklarla başa çıkmasını sağlayan bir ilişkiselli-
ği de kapsamaktadır. Bireyleri birbirine bağlayan bu ilişkisellik, 
toplumun her üyesinin toplumsal sorumluluğa sahip olmasını 
gerekli kılmaktadır. Toplumsal sorumluluk, ahlaki bir değer 
olmanın ötesinde, toplumsal hayatın bireye güvence sağlayan 
devamlılığını mümkün kılan, kontrol edilebilen eylemliliktir. 
Toplumun ilişkiselliğindeki sorumluluk ağındaki herhangi bir 
gedik, bütünü bozup insanların hayatını kolaylıkla zedeleye-
bilmektedir. Buna sahip olmamak ise toplumun düzeninde bo-
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zukluk, bireylerin hayatında aksamalar ve kimi zaman da ka-
yıplara sebep olmaktadır. Haber bültenlerine yansıyan anlaş-
mazlıklar, şiddeti değişen tartışmalar, hırsızlık, zorbalık gibi ey-
lemler toplumsal sorumluluk yoksunluğunun neticesindeki pa-
tolojik olgulardır. Toplumsal sorumluluk, özgürlük kavramının 
geleneksel tanımı olarak kullanılan “Özgürlüğümüz bir başkası-
nın özgürlüğünün başladığı yerde biter.” ifadesiyle de bağdaşmak-
tadır. Zira toplumu mümkün kılan birliktelik, özgürlüğün bu 
anlamının gündelik hayata olabildiğince yansıtılmasıyla müm-
kün olur. Küresel salgın özelinde bu durum, bulaşıcılığı azalt-
mak için her bireyin bu konudaki toplumsal sorumluluğu üstlen-
mesiyle mümkün olacaktır. Maske-mesafe-hijyen olarak özet-
lenen Covid-19 virüsünün sebep olduğu küresel salgına ve ben-
zeri salgınlara özgü korunma şeması, toplumsal sorumluluk bi-
lincinin var olması ve buna göre eylemde bulunulmasıyla müm-
kün olmaktadır. Ancak tüm bireylerin bu bilince sahip olmadığı, 
virüsün ve dolayısıyla salgının yayılışını önlemek yerine bizzat 
artışına sebep olduğu, sorumluluk aksine eylemleriyle ortaya 
çıkmıştır. Maske takmayan, korunma mesafesi kurallarına uy-
mayan bu bireylerin söz konusu davranışlarında kendilerinin 
sorumsuz davranışları kadar söylemlerdeki normalleşme, sosyal 
mesafe gibi sıklıkla kullanılan ifadelerin etkili olduğu düşünül-
mektedir.  

Toplumsal sorumluluğun yetersiz kaldığı durumlar, salgın 
deneyimiyle sınırlı olmamakta; uzun vadede toplumun afete 
dirençli bir toplum haline gelmesinin önüne bir set çekmekte-
dir. Bu sebepten deprem, sel, çığ, terör ve salgın gibi sıklıkla 
yüz yüze kalınan afetlerin toplumsal boyutunun incelenmesi-
nin, toplumun afete dirençli kılınması üzerindeki önemine vur-
gu yapan Can’a göre (2020: 36-37), bu tür afetlerin sosyolojisini 
yapmayı bir tercihten öte bir zorunluluğa dönüştürür. Afet-
toplum ilişkisi bu bağlamda, toplumun afet sürecindeki dönü-
şümünün incelikle analiz edilmesiyle, topluma yönelik yasa ve 
yaptırımların tercih edilmesindeki sosyolojik dinamiklerin or-
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taya çıkarılmasıyla anlaşılır olur. Söylemin toplumsal sorumlu-
luğu sağlamadaki etkisi bu bağlamda, toplumun geleceği açı-
sından üzerinde durulması gereken bir unsurdur.  

4.	Söylem:	Eylemin	Kurucu	Dili		
Söylem, dilbilim kaynaklı bir terim olmakla birlikte, günü-

müzde birçok sosyal bilim dalında yaygın olarak çeşitli araş-
tırmalara konu edilmektedir. Söylem, genel bir terim olarak di-
lin yapısının, işlevlerinin ve kullanım kalıplarının incelenmesini 
amaçlayan bir dilbilim alanıdır (Marshall, 2005: 693). Dilbilim-
den etnografiye, psikolojiden sosyolojiye birçok disiplinin araş-
tırma alanında kendine yer bulan söylem analizi, genel olarak 
katılımcının inşasını ve toplumsal etkileşimlerini nasıl yorum-
layacaklarını belirleyen, içeriden doğan normları, pratikleri ve 
akıl yürütme biçimlerini analiz etmeye yönelik bir girişim ola-
rak (Heritage, 2020: 846) açıklanabilir. Sosyoloji özelinde söy-
lem, genellikle toplum-dilbilimsel veya Foucault’nun işaret et-
tiği daha kuşatıcı bir içeriği kapsayan bir fenomen (Bruce ve 
Yearley, 2006: 74) olarak anlam kazanır. Saussure’cü yapısal 
dilbilim incelemeleri söylem araştırmalarına bir çerçeve çizmiş-
tir; ancak söylemin sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde araştır-
malara konu oluşu, Michel Foucault’nun eleştirel söylem anali-
zini gündeme getirmesiyle mümkün olmuştur. Foucault’nun 
ele aldığı bağlamda biyo-politikanın bir aracı olan söylem, özel-
likle tıbbi ve psikiyatrik bilgi yoluyla bu alanların kontrolüne 
tabi olacak öznelerin inşasını sağlar. Söylem teriminin Latince 
karşılığı olan discourse, bir dizi pratiğe, bir yola, bir şeyleri 
yapma gücüne atıfta bulunmaktadır (Allan: 2020: 278). Söylem-
ler ayrıca, belli şeyleri söylenebilir, düşünülebilir, yapılabilir kı-
larken diğer olasılıkları ortadan kaldırmakta, dolayısıyla kav-
rama dair sosyolojik hassasiyet, olasılıkları ortadan kaldıran bu 
karakteristik yönün sebep olduğu sosyal etkiye yönelik olmak-
tadır (Abercrombie, Hill ve Turner, 2006: 111-112). Bu sosyal et-
ki; neyin nasıl düşünüleceğini, kavranacağını, neye nasıl mua-
mele edileceğini de içine alan geniş bir perspektif sunar. 



Sosyal	Bilimlerde	Covid‐19	Salgını 
 

127	

Eylemleri ve eylemsizlikleri inşa etme gücüne sahip olduğu 
için söylem, yetki ve söz sahibi kurumların/ kimselerin kritik 
bir aracıdır. Söylemin özneyi belli şekilde inşa eden bağlamı, 
iktidar açısından bireyi yönlendirmek için etkili bir yol açar. İk-
tidarın bireyi dış baskılar yerine düzenliliklerle içeriden biçim-
lendirişi (Massumi, 2019: 34), bireyin hem sınırının hem özgür-
lüğünün çizildiği alandır. İçeriden bir biçimleniş ve denetim, 
dış kontrolden daha güçlü ve uzun vadeli bir yapılanmadır. 
İçeriden yapılandırılan birey, edimlerini kimliğiyle özümseye-
rek dışarıya yansıtır. Söylem, bu biçimlenişi kolaylaştırabilen 
bir potansiyel taşır. Zira bireyin toplumsallaşması ve topluma 
dair bir normu benimseyerek eyleme dönüştürmesi, toplumsal 
bir inşa sürecidir. Bu süreç ise sırasıyla kurumlaşma, meşrulaş-
tırma/ dışsallaştırma ve içselleştirme ile örülüdür (Berger ve 
Luckmann, 1991) ve bu örüntü gündelik toplumsal yaşamın 
gerçekliğini sunmaktadır. Bu aşamaların geçilmesinde ve bire-
yin herhangi bir unsuru içselleştirip toplumsal hayatına taşıma-
sında söylemin önemli bir rolü bulunmaktadır.  

Söylem, eylem yönelimli; inşa edici (aynı zamanda inşa edi-
len) ve bağlam yönelimli bir kavramdır (Arkonaç, 2014: 113). 
Söylemin, dilin karşı tarafa ilettiği sözden öte bir yere taşınan 
bu yönü, ideolojik bağlamına gönderme yapmaktadır. Zira söy-
lemin algılama tarz yahut şemalarını yöneten, kontrol altında 
tutan, kültürel kodları, derin yapıları içeren; dilin düşünceyi, 
bilgiyi ve entelektüel faaliyeti örgütleyen, düzenleyen bağlamı-
nı kapsayan; ek dilsel yapılar bütününden oluşan bir ideolojik 
boyutu bulunmaktadır (Cevizci, 1999: 795). Bu özelliğiyle ço-
ğunlukla emir-tahakküm ilişkisi içinde iktidarın aracı olarak 
kullanılan söylem, özellikle liderler ve kanaat önderleri gibi 
kimselerin topluma hitabıyla ilgilidir. Doğrudan yüz yüze ya-
hut medya vasıtasıyla topluma iletilen fikirler, öneriler, yorum-
lar; muhatabı olan kimselerde ve özellikle toplumda söylemin 
ilişkiselliğinde anlam bulur. Bu ilişkiselliğin kurucu unsurları 
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söylemin kendisi olduğu kadar söyleyen ve muhatabıdır2. Bu 
üç ayaklı ilişkinin söyleyeni olan söylemin sahibi, devletler gibi 
merkezî siyasal kurumlar olduğu kadar, sivil veya resmî kuru-
luşlar veya liderler, kanaat önderleri gibi bireysel temsilciler 
olan aktörler olabilir. 

Salgın süreci göz önüne alındığında, salgının kontrolünü 
sağlayacak ve toplumu sorumluluk alarak eylemde bulunmaya 
ve temkinli davranmaya yöneltecek bir söylemin kullanılması 
önem arz etmektedir. Söylem popülist bir çerçeveye kaydığında 
(Prasad, 2020) gerçeği çarpıtmakta ve salgının ciddiye alınma-
masını sağlamakta; süreç yalnızca olumsuz göstergelerle, kısıt-
lamalarla, karantinalarla ifade edildiğinde de toplumsal söylem 
bir korku söylemine ve toplumsal paniğe dönüşmekte (Rafi, 
2020) ve sürecin hassasiyeti gözden kaçmaktadır. Salgının baş-
langıcında ABD eski başkanı Donald Trump’ın kullandığı söy-
lemler bu bağlamda değerlendirilebilir. Bununla birlikte, salgı-
na dair olduğundan daha korkunç bir senaryo çizmek, tama-
men bir distopya havası oluşturup bireyleri hiçbir şeyin düzel-
meyeceğine yönelik söylemlerle korkutmak da toplumların ge-
leceği açısından doğru bir yaklaşım değildir. Salgın gibi olağa-
nüstü bir süreci normal hayat standartları üzerinden ifade et-
mek ne kadar tehlikeliyse, korku kültürüne dayalı bir söylem 
de sosyal hayatı ve toplumsal ilişkileri zedeleyerek kısa ve uzun 
vadede toplumsallığı tehdit etmektedir. Bu sebepten, salgına 
dair gerçekçi, olumlu ve olumsuz unsurların uygun bir şekilde 
aktarımı, söylemin ve söylem etkisiyle salgın kontrolünün başa-
rıya ulaşması açısından oldukça önemli olmaktadır. 

                                                 
2  Bu ilişki, göstergebilimin gösteren ve gösterilenden oluşan şemasına ben-

zemektedir. Dilbilimci Saussure’e göre dil bir işaretler sistemidir ve göste-
ren ve gösterilen olmak üzere ikili bir ayağı bulunmaktadır (Abercrombie, 
Hill ve Turner, 2006: 338, 339). Göstergebilimin açısından hem sözlü hem 
sözsüz mesajlar çözümlenirken söylem özelinde merkezî unsur sözle birlik-
te vurgu, tonlama, sözcükler ve varsa görsel unsurlar olup söylemi güçlü 
bir konuma taşımaktadır. 
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4.1.	Söylemin	Sahipleri:	Kurumlar	ve	Temsilciler	
Toplum açısından bireyler, toplumda sahip oldukları statü-

ler üzerinden tanımlanan, bu statülerden beklenen rol ve dav-
ranışları gösteren (Touraine, 2014: 443) toplumsal varlıklardır. 
Bu bağlamda devlet ve kurum temsilcileri, kazandıkları statü-
den beklenen rollerle toplumsal sürece dâhil olmaktadırlar. On-
ların söylemleri, toplumun geri kalanı tarafından bu ciddiyetle 
karşılanmakta ve söylemin eyleme yönelik bağlamı, söylem sa-
hibi ve muhatabı arasındaki ilişkiyle ve söylemin kendisiyle şe-
killenmektedir.  

İçinde bulunduğumuz küresel salgın sürecinde söylemin 
merkezî aktörü, sağlık yöneticileri olmuştur. Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ-WHO) gibi uluslararası aktörlerin başını çektiği bu 
listede devlet yöneticilerinden çok, konunun uzmanı oldukları 
için ülkelerin Sağlık Bakanlarının, sağlıkla ilgili kurum ve kuru-
luşlarının söylemleri etkili olmaktadır. DSÖ’nün tüm dünyaya 
yönelik söylemi bilgilendirici olmanın ötesinde tavsiye niteli-
ğinde kabul edilmektedir. Ancak Covid-19 küresel salgınında 
DSÖ sürecin başından itibaren süreci doğru okuyamamakla, 
geç uyarı yapmakla, hatalı bilgiler vermekle ve sakıncalı tavsi-
yelerde bulunarak önemlerin sağlıklı bir şekilde alınamamasına 
sebep olmakla suçlanmıştır. Dünyada artan vaka sayıları, ön-
lemler konusundaki yanlış tutum bu suçlamaları belli oranda 
haklı çıkararak DSÖ’nün otoritesini sarsmış, söyleminin etkin-
liğini azaltmış ancak halen uluslararası geçerliliği olan bu ku-
rumun küresel salgındaki kontrolünü ortadan kaldırmamıştır. 
DSÖ’nün söylemleri halen bazı dünya liderleri tarafından ön-
lemlerin yahut gevşemelerin gerekçesi olarak kullanılabilmekte, 
salgını yeterince ciddiye almayan ülkelere meşru bir zemin sağ-
layabilmektedir. Bu noktada söylemlerini sertleştiren DSÖ, sal-
gının biteceğine yönelik gerçekdışı bir havanın oluşmasına en-
gel olmaya çalışmakta ve dünyayı gelecek salgınlara karşı ha-
zırlamaktadır. Salgın sürecini iktidarlarında popülist söylemle-



Nilüfer	ÖZTÜRK	AYKAÇ	

130	

rine alet eden siyasi liderler, bu sürecin dünya genelinde kötü 
yönetilmesinde başı çekmektedirler. Bu noktalara dikkati çeken 
Prasad (2020: 300), salgın özelindeki ideolojik söylemin örgütle-
nişinin, iktidarların kendi ideolojik ve politik amaçlarıyla uyuş-
mayan sosyal gerçeklikleri çarpıtmaya dair karmaşık düzenle-
rinin bir parçası olduğunu iddia etmektedir. Türkiye bu açıdan 
süreci sağlıklı okuyan ve yöneten bir ülke konumunda olarak 
değerlendirilmekle birlikte, söylemin dilinin salgın gerçeğiyle 
daha iyi uyuşan bir forma dönüşmesi, salgının ve ülkenin gele-
ceği adına önem taşımaktadır.  

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı önderliğinde kontrollü olarak gi-
den süreç, Sağlık Bakanı’nın toplum nezdindeki güvenilir imajıy-
la rahatlama sağlarken, aynı zamanda bireysel ve toplumsal so-
rumlulukta zayıflamaya sebep olmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın 
açıkladığı günlük rakamlar toplumun gözünde gitgide rutine 
dönüşmekte, ağır hastalar dikkati çekmemekte, ölenler bir ista-
tistik rakamı olarak algılanmaktan öteye gidememektedir. Ba-
kan’ın tedbirleri sürekli tekrarlamasına karşın toplumu paniğe 
sevk etmemek adına takındığı iyimser tutumu, toplumun bütü-
nünde rehavete sebep olmakta, durumun yeterince ciddiye 
alınmaması neticesini doğurmaktadır. Bu noktada seçilen kav-
ramların önemi daha belirgin olmaya başlamaktadır. 

4.2.	Söylemin	Unsurları:	Kavramlar,	İfadeler	ve	Toplumsal	
Yansımaları	

Kavram, bir nesnenin veya varlığın zihindeki sunumu, tasa-
rımı; ona dair sahip olunan somut veya soyut fikir; dile bağlı bir 
bilme aşaması, dünyayı yansıtma biçimlerinden, nesne ve feno-
menleri genelleştirme biçimi, ortak tasarımı yahut yöntemi ola-
rak sosyal bilimcilerin tanımlamak, analiz etmek, sınıflandır-
mak, anlam yüklemek ve önermelerle formüle etmek amacıyla 
kullandığı terminolojik araçlardır (Akarsu, 1975: 106; Chev, 
1991: 263; Cevizci, 1999: 498; Timuçin, 2004: 314). Bu kavramlar 
aracılığıyla dile getirilen bilgiler ve toplumsal gerçeklikler, kav-
ramların -doğru- kullanımı ve anlaşılırlığı nezdinde karşılık 
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bulmaktadır. İçinde yaşadığımız yüzyılı “geç modernlik ve risk 
toplumu” olarak tanımlayan Ulrich Beck’e göre (2011: 25) eski 
tehlikelerden farklı olarak deneyimlenen “riskler” modernleş-
menin tehdit edici kuvvetiyle ve şüpheyi küreselleştirmesiyle 
bağdaştırılabilecek, siyaseten düşünümsel/ dönüşlü (reflexive)3 
sonuçlardır. Salgın süreci insanın doğa ve toplumsal hayat üze-
rindeki bu rolünün sorgulanması fırsatını ortaya çıkarırken, öte 
yandan hızlı karar alım süreçlerine girip eylem planlarının dev-
reye sokulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu noktada Beck’in 
risk toplumu kavramının Covid-19 virüsünün sebep olduğu 
küresel salgına ilişkin sunduğu potansiyele dikkati çeken Alkın 
(2020), salgının kaynağına ilişkin belirsizlikler ve bitişine dair 
hesaplanabilirlik ve kontrol edilebilirliğin tamamen mümkün 
olmaması; bölgesel, ulusal ya da küresel aktörler tarafından alı-
nan önlemler; afet yönetimi, iyileştirme, kaçınma gibi afet sos-
yolojisinin mevcut literatürüne ilişkin unsurlar ile birlikte özel-
likle alınan tedbirler ve bu tedbirlerin toplumsal yansımaları 
gibi hususların bu kavram özelinde anlam kazanabileceğini ifa-
de etmektedir. Bu bağlamda, risk toplumu kavramı, bu çalış-
manın ana tezi olan salgın sürecinin (eski) normal parametresi 
üzerinden okunmasının gerçeklerle örtüşmeyeceği iddiasını 
desteklemektedir. Sağlık sistemi gelişmiş ülkelerin dahi büyük 
kayıplar verdiği, sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği 
bu süreçte Muhammed Shaban Rafi (2020), özellikle Pakistan 
gibi sağlık hizmetlerinin gelişmiş Batı ülkelerine kıyasla olduk-
ça geride olduğu ülkelerde, bireylerin salgın sürecinde kontro-

                                                 
3  Türkçeye düşünümsellik/ dönüşlülük olarak çevrilen reflexivite kavramı, 

kendi kendine dönme, kendi üzerine düşünme, kendi yaptığından etkilen-
me gibi çeşitli şekillerde anlaşılmaktadır. Literatürde genellikle modern-
leşme süreciyle birlikte kullanılan şekliyle bu kavram, modernleşme süreci-
nin olumsuz sonuçlarıyla yüzleşme ve insanlığın modernlik adına kendi ge-
leceğinin risklerini kendi eliyle üretmesi ve bunların farkındalığına ulaşma-
sı anlamına gelmektedir. Beck’in ifadesiyle (2011: 25) reflexive moderniza-
tion, “bizatihi modernleşmenin doğurduğu tehlikeler ve emniyetsizliklerle 
sistemli mücadele” şeklinde tanımlanmaktadır. 
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lünü ve insanların temkinli davranmasını sağlamak için kelime-
lerin gücünün kullanılmasının bir zorunluluk olduğuna vurgu 
yapmakta, bu süreçte söylemin toplumsal sorumluluk almadaki 
etkisini dile getirmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı belirsiz-
liklerle ve mevcut ve potansiyel tehlikelerle dolu bu süreçte 
salgının kontrolünü alabilme noktasında söylem çok büyük 
önem kazanmaktadır. Sonu belirsiz tedbirlerin gevşetildiği en 
ufak unsurda kontrolün kaybedildiği bu sürecin “normal” gibi 
keskin sınırlar üzerinden okunması ve meşruiyet kazandırılma-
sı, toplumun geleceği açısından çok büyük riskler taşımaktadır.  

Türkiye’nin içinde bulunduğu küresel salgın süreci, Sağlık 
Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bakanlık 
kontrolünde ilk olarak kurulan Sağlık Bilim Kurulu, bu aşama-
nın biraz daha sonrasında kurulan Toplum Bilimleri Kurulu’yla 
birlikte sürecin ülkedeki yayılımını kontrol ve önleme amacıyla 
tespitlerde bulunup tedbirlere ilişkin önerilerde bulunmaktadır. 
Bilim kurullarında çıkan kararlardan hareketle İç İşleri Bakanlı-
ğı talimatıyla kimi zaman tüm ülke genelinde, kimi zamansa 
Valilik ve İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarıyla resmiyet kazanan 
tedbirler alınmaktadır. Tüm bu akışta belirleyici olan, sürecin 
tepesinde yer alan Sağlık Bakanlığı merkezli söylemdir. Bakan-
lık bünyesinde kurulan Sağlık Bilim Kurulu ve onun daha son-
rasında kurulan içinde sosyologların, psikologların, psikiyat-
ristlerin, halk sağlığı uzmanlarının, din bilginlerinin yer aldığı 
Toplum Bilimleri Kurulu’nun önermiş olduğu tavsiye niteli-
ğindeki kararları da süreç yönetimine yol çizmektedir. Sürecin 
başarılı olup olmadığı; tedbirlere ilişkin kavramları, terimleri 
toplumun algılayıp yorumlaması ve uygulaması neticesinde or-
taya çıkmaktadır. İçinde bulunduğumuz durum bu açıdan bi-
raz karanlık bir tablo çizmekte, geleceğe yönelik farklı yollara 
başvurmak gerektiği düşünülmektedir.  

Bu süreçte toplumun genelinin sağlık okuryazarlığının sal-
gına karşı verilen toplumsal mücadelenin başarı düzeyinde et-
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kili olduğu sonucu çıkarılabilir. Sağlıkla ilgili bilgi ve mesajları 
okuyabilme, yazabilme, anlayabilme ile edinilen bilgilerin ya-
şamda kullanılabilmesi (Şahin ve Taşkaya, 2016: 180) olarak 
özetlenebilecek sağlık okuryazarlığının, salgın sürecinde bir ya-
şam tarzına dönüştüğü savunulabilir. Bu bağlamda salgın okur-
yazarlığı yüksek olan birey ve toplumların sağlığa dair sunulan 
bilgileri anlayıp yorumlayabilmesi, doğruluğunu teyit edebil-
mesi, bireylerin kendi sağlığını ve toplum sağlığını kontrol edip 
sağlıkla ilgili süreçlere aktif olarak katılımı mümkün olurken, 
sağlık okuryazarlığının düşük olduğu durumda sağlığın kötü-
leşmesi, gereksiz sağlık hizmeti kullanımı, hastalığın kontrol 
edilememesi ve tedaviye uyumsuzluk, yaşam kalitesinde azal-
ma ve sağlıkta eşitsizliğin artışı (Şahin ve Taşkaya, 2016: 180) 
söz konusu olabilmektedir. İçinde bulunduğumuz küresel sal-
gın sürecinde sağlık okuryazarlığına karşı duyarlılığın arttığı da 
söylenebilir, ancak toplumun genelinin sağlığa karşı duyarlılığı 
çoğunlukla sürecin yöneticileri aracılığıyla yönetilmektedir. 
Bununla birlikte, sürece hâkim olabilmek ve toplum genelinde 
sağlık okuryazarlığını salgını kontrol edebilecek düzeye taşıya-
bilmek için, söylemin toplumun salgını doğru okuyabilmesi, 
anlayabilmesi ve eylemini buna göre gerçekleştirmesini sağla-
yacak şekilde inşa edilmesi gerekmektedir. Aşağıda süreçte öne 
çıkan, resmî söylemlerde ve medyada yer alan kavramlar bu 
açılardan irdelenecektir.  

4.2.1.	(Yeni)	/Kontrollü	/Kademeli	Normalleşme/	
Kontrollü	Sosyal	Hayat	

Normalleşme, salgının Türkiye’deki ilk safhasında sıkı ve 
katı önlemlerin alındığı sürecin yeni bir aşamaya geçtiği döne-
mi adlandırmak için kullanılmıştır. 01 Haziran 2020’de başla-
yan ve zaman zaman konulan kısıtlamaların ardından tekrar 
gündeme gelen bu yeni aşama; restoranlar, kafeler, berber ve 
kuaförler gibi kapatılan bazı ticari ve sosyal işletmelerin yeni-
den açıldığı, iller arası seyahat kısıtlamasının kısmi olarak kal-
dırıldığı dönemi adlandırmak için kullanılmıştır. Maske-mesafe 
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merkezli hijyen kurallarının korunacağı garantisiyle başlayan 
bu süreç, bu garantörlüğün yeterince sağlanamaması sebebiyle 
toplumun küresel salgını yorumlamasında aksamalara ve kural 
ihlallerine gerekçe sunan bir zemin hazırlamıştır. Kimi zaman 
başına yeni sıfatı eklenerek, kimi zaman eklenmeksizin kullanı-
lan normalleşme kavramı, toplumda her şeyin normalleştiği ya-
nılgısına yol açacak bir yanılsamaya sebep olmuştur. İfadenin 
başına getirilen yeni; salgın dönemine ilişkin yeni bir normali işa-
ret etse de, topluma hitap eden yeniden çok normal kelimesi ol-
muştur.  

Ulrich Beck risk toplumunu tanımlarken doğal ve imal edi-
len tehlikelerle dolu bu felaket toplumunda olağanüstü halin 
normal duruma dönüşmesi tehlikesinin mevcut oluşuna (2011: 
29) dikkati çekmektedir. Şu anda içinde bulunduğumuz koşul-
ların olağanüstü olduğu düşünüldüğünde, bu durumun normal 
olarak betimlenemeyeceği, bu olağanüstülük ortadan kalkma-
dıkça da bu duruma dair herhangi bir parametreyi “normal” 
olarak kodlamanın doğru olmadığı görülmektedir. Buna ek ola-
rak Beck’in dikkati çektiği bağlamda, olağanüstü koşullar 
“normalleşmeye” başladığında, insanların “normal” ve “olağa-
nüstü” durumlara ilişkin algılayış ve davranış biçimleri dönü-
şüme uğrayacak ve olağanüstü durumu normal/ olağan düze-
ne çevirmek kolay olmayacaktır.  

Afet terminolojisi ve toplumsal hayat açısından “normal”in 
anlamına değinen Aydemir de toplumsal hayatın, afet gibi ola-
ğanüstü durumların her an yeniden yaşanabilme ihtimaliyle 
birlikte yaşamak anlamına geldiğini; bizim içine doğduğumuz, 
var olduğumuz, her an yeniden inşa halinde olup alışılageldi-
ğimiz karakteristiğin “normal” olduğunu ve “normal”in “eski, 
yeni” gibi türlü tasniflere tabi tutulmaksızın okunması gerekti-
ğini ifade etmektedir (2020: 327). Bu bakımdan, “normal” keli-
mesinin, olağanüstü süreç içindeki bir dönüşümü tanımlamak 
için kullanılması bir risktir. Zira Covid-19 küresel salgını gibi 
olağanüstü durumların kendi “normal”i salgın kurallarına göre 
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yaşamaktır ve toplumun bir süre sonra salgının normaline 
alışma kabiliyeti geliştirmesi beklenebilir. Bu süreç zaten, salgı-
na özgü bir deneyimdir ve toplumun salgın öncesindeki normal 
yaşantısından farklı bir aşamaya geçildiğinin farkındalığını ge-
rektirir. Ancak salgın gerçeğini göz ardı ederek ve salgın öncesi 
normaline gönderme yaparak tedbirlerin farklılaştırıldığı süreci 
“normal” üzerinden yapay bir “normalleşme” olarak kurgula-
mak, toplumun bu eylemliliğini ortadan kaldıracaktır. Zira top-
lum, olağanüstülük ile normalliğin anlamlarını ters yüz ede-
bilme potansiyelini içinde taşımaktadır. Dolayısıyla salgın süre-
cinin “normal” kavramının çeşitli sıfatlarla tamamlanarak ifade 
edilmesi ve yönetilmesi, kısa vadede toplumun salgın tedbirle-
rine uymamasını, uzun vadede afete dirençli toplum oluşması-
nı engelleyici nitelik taşımaktadır.  

Yeni normalleşme olarak adlandırılan süreç, resmî söylemde 
‘kontrollü sosyal hayat’ olarak da kayıtlara geçmiş, basın bül-
tenlerinde ve sosyal medya etiketlerinde kullanılarak bu ismin 
yaygınlaştırılması sağlanmıştır. İfadede geçen “kontrol” sözcü-
ğü zabıta, polis, jandarma gibi devletin topluma uzanan elinin 
kurduğu bir baskıyı çağrıştırdığı için olumsuz bir çağrışımı 
içinde barındırmış ve toplumun bazı kesimleri tarafından be-
nimsenmemiştir. İçten gelen bir sorumluluk bilinci, vicdanla 
bağı kurulan bir toplumsal aidiyet ve sorumluluk olmadığında 
geriye önleyici unsur olarak dış kontroller kalmaktadır. Kural-
lara uyulmadığı takdirde para cezası yaptırımıyla caydırıcılığı 
artırılan yasaklar ve kontroller, sokağa çıkma kısıtlamalarının 
ve tedbirlerin yoğun olarak uygulandığı dönemde sıkı bir şe-
kilde yapılmış, ancak sonrasında aynı sıkılık ve yoğunluk ol-
madığı iddiaları gündeme gelmiştir. Kontrollerde dahi kuralla-
ra uymayanların oranının yüksekliği ve tespit edilemeyenlerin 
toplumda kontrolsüzce dolaşması sebebiyle vakalar artmaya 
devam etmiş, toplumun da sürecin kontrol edildiğine dair inan-
cı zayıflamaya başlamıştır. Bu sebeple kontrollü sosyal hayat ifa-
desi toplumsal hayatta anlamını tam olarak bulamamış, toplu-
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mun önemli bir kısmı hayatını eskiden olduğu gibi yaşamaya 
devam ederek salgını toplumda yayma eğilimi göstermiştir. 

“Normal” kelimesi özünde “daha, az, çok” gibi ek sıfatları 
içeren bir kavram değildir. Toplumun salgın öncesindeki konfor 
alanını işaret eden normalin, herhangi bir önlem almadan, mas-
ke, mesafe, el temizliği gibi toplumsal hijyen koşullarına riayet 
etmeden yaşanan normal bir hayat olarak anlaşılması, toplu-
mun üzerine düşen sorumluluğu almamasında etkili olmakta-
dır. Söylemlerde ve medya etiketlerinde kullanılan kontrollü 
sosyal hayat bu açıdan, yeni normalleşmeye göre daha başarılı 
bulunan bir ifadedir. Alternatif olarak koru(n)malı (sosyal) hayat, 
güvenli sosyal hayat gibi yeni hayatımızın inşa edileceği temel 
dinamik olan koru(n)mayı vurgulayan ifadelerin kullanılması-
nın daha doğru ve çözüme yönelik olduğu düşünülmektedir.  

4.2.2.	Sosyal	Mesafe/	Fiziki	Mesafe‐Koru(n)ma	Mesafesi	
Bulaşıcı yolla geçen hastalıklarda en önemli korunma yolla-

rından olan maske ve mesafe, sürecin temel dinamiklerinden-
dir. Toplumun gündelik yaşam konforunu ve kalitesini belirle-
mede pay sahibi olan bu iki unsurdan özellikle mesafe kavramı, 
toplum ve salgın ilişkisi bakımından kritik bir yere sahiptir. 
Psikoloji ve iletişim bilimleri gibi farklı bilim dallarında da kul-
lanılan sosyal mesafe kavramı, söyleme dönüştürülmüş ve uygu-
lamaya geçirilmiştir. Kavramın alternatifi olarak kimi yerlerde 
fiziki mesafe tercih edilmiş, ancak bu kullanım sosyal mesafe ka-
dar yaygınlık kazanmamıştır. Bu kavram, bireylerin mahrem 
alanının dışında bulunan, diğer insanlarla araya 1.5-2 metrelik 
bir mesafenin konularak iletişim sağlandığı bir alanı karşıla-
maktadır. Bu mesafe, bireylerin kentsel alanı kullanımı ve kent-
lerdeki toplumsal deneyimi açısından kritik bir öneme sahiptir.  

Günümüzde kentlerin, neoliberal politikalar ekseninde kon-
for alanı unsurları olan iş ve olanaklar merkezi olma rolünden 
çıkıp daha çok ekonomik krizler, işten çıkarmalar, hizmet ve 
servislerin kaotik düzlemdeki bir distopyaya dönüştüğü; bu 
distopyanın küresel salgın nedeniyle kentin varlığının birincil 
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nedeni kabul edilen konforlu yaşam ve ekonomik çeşitlilikten 
risk ve krizlerle tanımlanan bir yerleşim biçimi şeklinde anıl-
maya başlandığı Önkal tarafından (2020: 266) dile getirilmekte-
dir. Bu distopik unsurlara çevresel felaketler, sosyal koşulların 
uzağında kalma da eklendiğinde içinde bulunduğumuz sürecin 
olumsuzluğu daha çok göze çarpmaktadır. Bu noktada bu süre-
ci şartlara uygun olarak anlayıp yaşayabilmek için kent hayatı-
nın salgın sürecindeki deneyiminin korunma veya güvenlik 
mesafesi üzerinden ifade edilmesi uygun düşmektedir.  

Fiziki mesafe bireyler arası net ve maddi bir alana karşılık 
gelirken sosyal mesafe psikoloji ve iletişim bilimlerinde de kul-
lanılan bir terminoloji içinde anlam bulur. Bu özelliğiyle toplu-
ma yönelik daha çok sosyal mesafe kavramının tercih edilmesi-
ne rağmen toplumda sosyal mesafeye yeterince riayet edilme-
diği gözlemlenmekte, haberlerde yer bulmakta ve resmî kont-
rollerde raporlara yansımaktadır. Bunun bir sebebinin sosyal 
mesafe kavramının toplumun kendini sosyalleştirdiği alanın 
ihlali anlamına geldiği, bu sebeple bir direnç göstererek sosyal 
mesafe kuralına uymadığı düşünülmektedir. “Sosyal mesafe” 
kavramının bu anlamda doğru bir ifade olmadığına, uygulanan 
mesafenin fiziki mesafe olduğuna ve “sosyal” olmadığına dik-
kati çeken Çetin (2020: 114), “güvenli mesafe, koruma mesafesi, 
korunma mesafesi” gibi alternatif kavramları önermektedir. Bu 
çalışmada da hem anlamını daha doğru karşıladığı hem de top-
lumun daha çok içselleştireceğine olan inançla bu kavram yeri-
ne “korunma mesafesi”, “koruma mesafesi” veya “güvenli me-
safe” şeklinde bir kavramın tercih edilmesi ivedilikle öneril-
mektedir.4 Buradaki koruma, korunma ve güvenlik hem ken-
dimizi koruma hem karşı tarafı koruma anlamını beraberinde 
taşıyan dönüşümlü bir kavram olarak duruma daha uygun 

                                                 
4  Daha önce bu kavrama ilişkin çeşitli online anketler yapılmıştır. Yoğun ola-

rak sosyologların katıldığı bir ankette önerilen kavramlar arasında fiziki me-
safe önerisi ilk sırada çıkarken korunma mesafesi ikinci sırada yer almış, bu-
gün en yoğun kullanılan sosyal mesafe ise üçüncü sırada kalmıştır.  
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düşmekte, mesafenin neden alınması gerektiğini daha açık bir 
biçimde ortaya koymaktadır. 

4.2.3.	Yeni	Toplumsal	Tipler:	Covidiot/	Koronahmak5	

Toplumsal tipler, bir toplumun karmaşık yapısının berrak-
laştığı bir tablo sunar. Toplumun mevcut düzeni, düzensizliği, 
ilişkiselliği toplumsal tipin özelliklerinde açığa çıkar. Salgınla 
ilgili haberler yayıldıkça, resmî-gayriresmî haber kanalları ve 
özellikle sosyal medya paylaşımları bu süreçte toplumsal so-
rumluluk konusunda zafiyet gösteren bazı kesimlerin bir top-
lumsal tip olarak resmedilebileceğini de ortaya koymuştur. Bu 
çalışmada anlatılan bağlamda salgını ciddiye almayan, toplum-
sal sorumluluk bilincine yeterli düzeyde sahip olmayan, tedbir-
lere ayak uydurmayan tipler bu gruba dâhil olarak özellikle 
sosyal medyada Koronavirüs ve ahmak kelimesini içine alan bir 
adlandırmayla koronahmak, İngilizce aynı kelimeyi karşılayan 
idiot sözcüğü ve Covid-19 virüsünün harmanlamasıyla üretilen 
covidiot ismiyle tipleştirilmiştir. Bu terimler her ne kadar haka-
reti çağrıştırsa da, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olma-
yan ve toplum sağlığını riske atıp tehdit eden kimselerin bu şe-
kilde etiketlenerek toplum sağlığına katkı sunan şekilde dav-
ranmasında etkili olma potansiyelini taşımaktadır. Küresel sal-
gın sürecinde popüler sosyal medya mecralarından Twitter’da 
salgına dair sözcük aramalarında “covidiot” da yer almış ve 26 
Mart 2020 tarihinden itibaren aranan anahtar kelimelerden biri 
olmuştur (Chen, Lerman ve Ferrara, 2020). Bu kimseler; virü-
sün, hastalığın ve salgının olduğuna inanmayanlar, durumu 
ciddiye almayanlar, salgına inanan ancak hijyen kurallarının 
koruduğuna inanmayanlar, komplo teorilerine kulak verenler, 
salgına ilişkin tüm gerçekliği kabul edip topluma direnç göste-
rerek kurallara riayet etmeyenler gibi geniş bir kesimi içine al-

                                                 
5  Hakaret gibi görünen bu sözcükler tarafımızdan üretilmemiş olup sosyal 

medyada salgınla, maske ve mesafe kuralıyla ilgili gerçekdışı, akıldışı pay-
laşımlar yapan, salgını yok sayan ve yayılmasına sebep olan kimseleri nite-
lemek için yine sosyal medyada gündem olan kelimelerdir.  
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maktadır. Hepsi için ortak olan ise üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmeyip toplum sağlığını hiçe saymalarıdır. Bu nok-
tada söz konusu sıfatlar bu bireyler üzerinde toplumsal baskı 
oluşturabilir. Toplumsal baskı genellikle bireylerin özgür irade-
sine aykırı bir unsur olarak olumsuz atıflar taşısa da salgın gibi 
kritik durumlarda bu baskının oluşması gerektiği kanaati be-
nimsenmektedir. Bu tip salgınların en kapsamlı çözümünün 
aşılar olduğu düşünüldüğünde, aşı karşıtı söylemler ve gerçek-
dışı bilgileri sosyal medya kanallarıyla kamuoyuna yayıp yanlış 
bilinç oluşmasına sebep olan kimseleri de bu gruba dâhil etmek 
mümkündür.  

4.2.4.	Koronazedeler:	Yaşlılık	ve	65	Yaşta	Düğümlenen	Hayat	
Toplumsal bir afetten etkilenen, zarar gören her birey, bu 

süreç üzerinden yeniden tanımlanır ve -zede son ekiyle yeni bir 
toplumsal kimlik kazanır. Afetzede özelinde genel bir kapsamla 
ifade edilen bu yeni kimlik, depremzede, selzede gibi özel afet 
durumlarında da betimleyici bir nitelik kazanır. Örneğin Ay-
demir’in afetzede toplumsal tipini anlattığı çalışması (2020) bu 
bağlamda dikkat çekicidir. Aydemir bu çalışmasında, Türki-
ye’deki çeşitli toplumsal afetlerden hareketle afet deneyimi 
içindeki kültürel durum ve insan hallerini betimler. Koronavi-
rüs salgınının sebep olduğu bu durum, salgına sebep olan virü-
sün çağrışımıyla koronazede şeklinde ifade edilebilir. Salgın 
toplumun bütününü kapsadığı ve etkilediği için toplumun bü-
tünü, virüse yakalananlar koronazede şeklinde çağrılabilmekle 
birlikte, hastalığa ilişkin etkilenirliği en fazla, dolayısıyla karan-
tina önlemlerine en fazla maruz kalan bireyler yaşlılar olduğu 
için koronazede ifadesi daha çok yaşlıları temsil etmektedir. 

Salgın süresince yaşlılığın çeşitli toplumsal tezahürlerini in-
celeyen Şentürk (2020), bu süreçte yaşlıların salgına ek olarak 
sosyal hayattan mahrum kalma, yalnızlığa mahkûm olma, 
mevcut sosyal sermayeleri ve sahip oldukları habitus nezdinde 
toplumsal varlıklarını devam ettirebildiklerini ifade etmiştir. Bu 
noktada verili ve üretilmiş koşullarla şekillenen habitusları açı-
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sından karşılaştırıldığında Şentürk (2020: 400) sosyal, kültürel 
ve ekonomik sermayeleri bakımından zengin, eğitimli, kentli, 
evli ve çocuklu, geniş bir sosyal ağa sahip bireyler salgını daha 
kolay atlatırken dar gelirli, düşük eğitimli, dul, yalnız ve dar bir 
sosyal ağa sahip yaşlıların diğer durumlar gibi küresel salgını 
da daha zor deneyimlediğini ifade etmiştir.  

Covid-19 virüsünün sebep olduğu enfeksiyon en çok yaşlıla-
rı etkilediği için, topluma yönelik söylemde yaşlılık kritik bir 
eşiği nitelendirmektedir. Gerontolojinin odağında yer alan yaş-
lılık, günümüz toplumunda birçok açıdan önemlidir ve ince-
lenmeye değerdir. Emeklilik, sağlık sigortası gibi devletin de-
mografik ve ekonomik bir bağının bulunduğu yaşlılık, Avrupa 
toplumları başta olmak üzere dünya nüfusunun önemli kıs-
mında sayıca ve oranca artan bir düzeye sahip olduğu için poli-
tikalarda göz önüne alınması gereken bir husus olarak ortaya 
çıkar. Toplumsal ve kültürel açıdan ise aileyi ve toplumu birlik-
te tutan unsur olmaları, yaşadıkları toplumun toplumsal belle-
ğini temsil etmeleri, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle hemen her 
konuda akıl/ fikir danışılacak kimseler olmaları yaşlıların top-
lum için öneminin ancak bir bölümünü temsil etmektedir. Bu 
salgınla da gündeme gelen, gelişmiş kabul edilen ülkelerde yaş-
lılara yönelik muamele, huzurevi ve bakımevindeki yaşlıların 
tedavi ve bakım hizmetlerinin aksatılarak adeta ölüme terk 
edilmeleri, yaşlıların modern kültürde “istenmeyen” ve en ufak 
bir felakette “ilk elden çıkarılması gereken atıklar” gibi değer-
lendirilmeleri yorumlarına sebep olmuş ve modern kültürü bir 
kez daha tartışmaya açmıştır. Bu tabloya karşın ülkemizde yaş-
lıların kültürün de etkisiyle halen belli ölçülerde hürmet görme-
leri, bakımlarına özen gösterilmesi olumlu gelişmeler olsa da 
yaşanan süreç yaşlılığın toplumsal açmazlarını bu olguyla tek-
rar gündeme getirmiştir. Özellikle resmî söylemdeki 65 yaş, 
gerontolojik bir sınırı temsil etse de, düşkün veya dinç tüm yaş-
lıları aynı kategoriye sokarak hem eşitsizliğe sebep olmuş hem 
de psikolojik bir yılgınlığa sebebiyet vermesi açısından kimi 
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zaman eleştiri oklarının hedefinde kalmıştır. Ancak söylem, en 
riskli kesim olan yaşlıları koruma üzerine kurulu politika doğ-
rultusunda 65 yaş ve üstü yaşlılara yönelik olmaya devam et-
mektedir. Onları da toplumu da korumanın yolu ise, toplumun 
geri kalanının kısıtlamalara uyarak gerekli hijyen koşullarını 
sağlamasından geçmektedir. Mevcut kısıtlamaların öncelikli 
olarak 65 yaş ve üstü vatandaşları hayatın dışına iterek gerçek-
leştirilmesi, bu kesimin hem fiziksel hem psikolojik tahammül 
eşiğini zorlayarak olası daha büyük problemleri beraberinde 
taşımaktadır. Bu sebeple söylemin bu kesimi ötekileştirmeden, 
tedbir ve kontrollerin toplumun geri kalanı üzerinde yoğunlaş-
tırılarak yapılması olumsuza giden salgının seyrini olumluya 
çevirmede etkili olabilecektir. Nitekim son söylemlerinde Sağlık 
Bakanı da vaka, ağır hasta ve ölümlerde gençlerdeki oranın art-
tığını vurgulayarak bu yönde bir eylemde bulunmuştur. Sal-
gından korunmanın en önemli unsuru olan aşı uygulamasında 
Türkiye’nin en öncelikli sıraya yaşlıları koyması, yaşlıların top-
lum için önemine yönelik söylemin güçlenmesine katkıda bu-
lunmaktadır.  

5.	Sonuç	
Bu çalışmada, toplumun günümüzde zorunlu bir ilişkisellik-

le birbirine bağlı olduğu, gündelik sosyal hayata dâhil olan top-
lumun her üyesinin birbiriyle sorumluluk temelinde bir bağı 
bulunduğu ortaya konulmuştur. Bundan hareketle, bireye dü-
şen sorumluluğun toplumun devamı için bir mecburiyet oldu-
ğu fikri savunulmaya çalışılmıştır. Toplum ve toplumsal so-
rumluluğa dair bu görüşler elde tutularak, içinde bulunduğu-
muz Covid-19 küresel salgını ele alınmıştır. Bu sürecin makro 
yöneticileri olarak devletler, kurumlar ve kuruluşlar, bakanlar 
vd. süreç yönetiminde kullandıkları söylem açısından analize 
tabi tutulmuştur. Söylem, sözden öte ideolojik, yönlendirici, ta-
hakküm ettirici bir bağlam taşıyan, iktidarın araçsallaştırdığı bir 
kavram olarak yetkin kişilerin kullanımında özel bir noktaya 
taşınmaktadır. Söylemde kullanılan ifadeler, terimler, kavram-
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lar, topluma verilen bilgiler ve bunların toplumdaki izdüşümü 
toplumsal sorumluluk açısından sorgulamaya açılmıştır.  

Dünyadaki ve Türkiye’deki küresel salgını yönetmede rol 
alan en yetkin uluslararası kurum olan Dünya Sağlık Örgütü bu 
süreçte başarılı bir performans sergileyememiş ve ülkelerin sağ-
lık politikasını yanlış yönlendirmesindeki aksaklıkların ilk so-
rumlularından olmuştur. Onların söylemindeki yanlış ve eksik 
bilgiler, yersiz ve zamansız bir rehavete sebep olarak gerek so-
runun tespitinde gerek önlemlerin alınmasında zafiyet göste-
rilmesinin birincil kaynağına dönüşmüştür. Ülkelerin kendi po-
litikaları ise devletin kontrolündeki Sağlık Bakanlığı liderliğin-
de sürdürülmüş, devlet başkanları ve Sağlık Bakanları bu süre-
cin yerel temsilcileri olmuşlardır. Türkiye’deki süreçte Bakanlık 
yakın zamana kadar başarılı bir süreç izlemiş, bununla birlikte 
tercih edilen söylem sebebiyle toplumda aynı başarılı süreç sağ-
lanamamıştır. Çalışmamızda bunun sebepleri irdelenerek resmî 
kurumlardaki yükün vatandaşlara düşen boyutu da dikkate 
alınmış ve başarılı bir seyir izlemek için nelerin yapılması ge-
rektiğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Yeni veya kademeli 
normalleşme, sosyal mesafe gibi yaygın şekilde kullanılan terimle-
rin toplumun sorunu doğru algılayıp uygun eylemi benimse-
mesi bakımından riskli, sakıncalı ve yetersiz olduğu savunul-
muştur. Bunların yerine koru(n)ma mesafesi, güvenli mesafe ve 
daha yerinde bulunan koru(n)malı sosyal hayat, güvenli sosyal ha-
yat terimleri önerilmiştir. Bu terimlerin durumun anlamını daha 
iyi ifade ettiği düşünülmekte, bu sebeple kullanımının sorunun 
toplumsal çözümünde etkili olduğu savunulmaktadır. Süreçte 
kullanılan fiziksel mesafe ve kontrollü sosyal hayat terimleri sosyal 
mesafe ve (yeni) normalleşmeden daha başarılı bulunmakla bera-
ber, önerilen kavramların sürecin kavranması ve eyleme geçil-
mesinde daha etkili olduğu düşünülmektedir. Kavramların fel-
sefesini yapmanın sürece farklı bir bakış kazandıracağına, mev-
cut incelemelerde ve gelecekteki çalışmalarda dikkatten kaç-
maması gereken bir husus olduğuna inanılmaktadır.  
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Salgına ilişkin doğru bir dilin kullanımı, toplumun sağlık 
okuryazarlığı kazanması, afete dirençli toplum haline gelmesi, 
toplumsal sorumluluğu almayı içselleştirerek bireylerin ve top-
lumun varlığının devamını kolaylaştırması ve bu sayede salgın 
gibi afetlerin sağlıkla yönetilebilmesi açısından oldukça önem-
lidir. Toplumu gelecekteki afetlere hazırlamada, toplumun ge-
nelinin kendi ve etrafının hayatını güvenceye alacak kadar sağ-
lık okuryazarlığa ulaşmasını sağlamada, afete dirençli toplum 
inşa etmedeki potansiyel, söylemlerin doğru bir çerçeveye 
oturması ile mümkün olacaktır.  
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1.	Giriş		
2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan ve dünyanın bir-

çok ülkesinde görülmeye başlayan COVID-19 hastalığı Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel bir tehdit olarak açık-
landı. Küresel salgın, sağlık, ekonomi ve bir bütün olarak top-
lum üzerinde önemli bir etkiye neden olmuştur (Bao vd., 2020: 
1). Pek çok ülke salgın sürecini büyük ölçüde fiziksel temasın 
günlük yaşam için gereken minimum düzeyde sınırlandırmasını 
kapsayan “fiziksel uzaklaşma” stratejilerini kullanarak yönetmiş-
tir. Bu durum, iş, eğitim, sosyal bağlantı kurmak için sosyal 
medya platformlarının kullanımını ve bağımlılığını artırmıştır 
(Wong vd. 2020:1). Medya bağımlılık teorisi, insanların medyaya 
duydukları bağımlılığın kriz durumlarında artma eğiliminde ol-
duğunu öngörmektedir (akt. Ferreira and Borges, 2020: 110). 
Sosyal medya yayılma hızı, kapsama alanı ve nüfuz etme açısın-
dan önemli bir etkiye sahiptir ve COVID-19 salgını sırasında, 
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sosyal medya platformları bilgilerin yayılmasında önemli bir rol 
oynamaktadır (Tang vd. 2020:1). Aynı zamanda dijital medya 
pandemi sürecinde, özellikle bilgiyi yaymak için görsel verileri, 
tıbbi kaynakları koordine etmek için mobil sağlığı (mHealth) ve 
halk sağlığı kampanyalarını teşvik etmek için önemli bir rol oy-
namaktadır (Bao vd., 2020:1). Bilgilendirici medyanın bireylerin, 
toplum ve dünyayı gördükleri temel bir mercek olduğu bilin-
mektedir. Erişimleri ve her yerde bulunmaları sayesinde, bireyler 
artık haber ve bilgiye erişmek için her zamankinden daha fazla 
fırsata sahiptir (Ferreira and Borges, 2020:108). Ancak kitle ileti-
şim araçlarının gelişmesiyle birlikte çeşitli tür ve içerikteki mesaj-
lar geniş kitlelere iletilmekte ve bireylerin duygu, düşünce, tu-
tum ve yaşam biçimleri üzerinde oldukça önemli bir etki meyda-
na gelmektedir (Omur ve Uyar, 2020: 278).  

Sosyal medya ile ilgili oldukça önemli bir literatür söz konu-
sudur. Ancak COVID-19 küresel salgını, yeni bir olay olması do-
layısıyla bu alandaki çalışmalar sınırlıdır. Bu araştırmanın anali-
zinde kullanılan yöntem, Türkiye ve dünya genelinde yapılan 
pandemi ve yeni medyaya odaklanan çalışmalardır. Literatür ta-
raması, akademik araştırmanın önemli bir özelliğidir. Temel ola-
rak, bilgi ilerlemesi, önceki mevcut çalışma üzerine inşa edilme-
lidir. Bilgi sınırının zorlanması için öncelikle sınırın nerede oldu-
ğu bilinmelidir. İlgili literatürü gözden geçirerek, mevcut çalış-
manın genişliği ve derinliği anlaşılmakta ve keşfedilecek boşluk-
lar tespit edilebilmektedir. Bir grup ilgili literatürü özetleyerek, 
analiz ederek ve sentezleyerek, belirli bir hipotezi test edebilir 
ve/veya yeni teoriler geliştirebiliriz (Xiao ve Watson, 2019: 93). 
Sistematik literatür taraması (SLT), bir ana sentez yöntemi olup, 
araştırma sonuçlarının metodolojik olarak titiz bir şekilde ince-
lenmesidir. SLT, yalnızca bir araştırma sorusu üzerinde mevcut 
tüm kanıtları toplamayı amaçlamaz; aynı zamanda uygulayıcılar 
için kanıta dayalı kılavuzların geliştirilmesini desteklemeyi de 
amaçlamaktadır (Kitchenham vd., 2009).  
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Çalışmanın amacı, Mart 2020 tarihinden günümüze kadar 
(Mart 2021) COVID-19 ve yeni medya konuları kapsamında 
dünyada ve Türkiye’de yapılmış olan çalışmaları inceleyerek, 
ilgili alanda gözlemlenen boşlukları tespit etmektir. Bu doğrul-
tuda, COVID-19 ve yeni medya konuları ile ilgili yayınları araş-
tırdıktan sonra tespit edilen boşlukları açıklayarak, iletişim 
akademisyenlerine de ipuçları sağlamış olmaktayız.  

Bu çalışma öncelikle, araştırmacılar tarafından benimsenen 
metodolojiyi sunan, araştırma soruları ve araştırma sürecini tar-
tışan bir bölüm ile başlamaktadır. Sonraki bölümde, araştırma 
bulgularına yer verilmektedir. Son bölümde ise, Türkiye’de 
COVID-19 ve yeni medya ile ilgili yeterince odaklanılmamış 
konulara dair öneriler ve tartışmalara yer verilmektedir.  

2.	Araştırmanın	Yöntemi	
Bu çalışma, Kitchenham tarafından önerilen sistematik lite-

ratür taraması yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu durumda göz-
den geçirmenin amacı, Mart 2020 - Mart 2021 tarihleri arasında, 
Türkiye’de ve dünyada, COVID-19 ve yeni medyaya yönelik 
yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmektir. Bu çalışma, 
ikincil bir literatür taraması olarak kategorize edilmiştir. Siste-
matik literatür inceleme yöntemindeki adımlar aşağıda yer al-
maktadır:  

2.1.	Araştırma	Soruları	
Bu çalışmada ele alınan araştırma soruları şunlardır: 

1. Mart 2020 tarihinden günümüze kadar olan süre içeri-
sinde, COVID-19 ve yeni medyaya yönelik yapılan ça-
lışmaların Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sayısı nedir? 

2. Yapılan çalışmaların Türkiye’de ve diğer ülkelerde aylara 
göre dağılımı nedir? 

3. Çalışmalarda hangi anahtar kelimelere sıklıkla yer veril-
miştir? 

4. Çalışmalar en çok hangi yöntemlere ağırlık vermiştir ve 
bu yöntemlerin ülkelere göre dağılımı nedir? 
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5. Çalışmalar yeni medya ile ilgili en çok hangi konulara 
odaklanmıştır? 

Araştırma kapsamında ele alınan bu sorulara içerik analizi 
yöntemi kullanılarak yanıtlar aranmıştır.  

2.2.	Araştırma	Süreci	
Araştırma süreci, Mart 2020’den itibaren Google ve Google 

Scholar arama motorları üzerinden “New media and COVID-
19/Pandemic/Coronavirus”, “Social Media and COVID-
19/Pandemic/Coronavirüs”, “Yeni medya ve COVID-19/Pan-
demi/Koronavirüs”, “Sosyal Medya ve COVID-19/Pande-
mi/Koronavirüs” İngilizce ve Türkçe kelimeleri ile arama yapı-
larak erişilebilen dergilerdeki makalelerin manuel olarak araştı-
rılmasından oluşmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada dergi seçme 
noktasında bir sınırlamaya gidilmeyerek, konu ile ilgili erişile-
bilen tüm bilimsel çalışmalar araştırma kapsamına dahil edil-
miştir. Bunun dışında kalan yayınlar ise çalışma kapsamına da-
hil edilmemiştir. Araştırmacılar, kriterlere uygun çalışmaları 
gözden geçirerek, değerlendirmişlerdir. Elde edilen verilerde 
düşük olasılıklı yanılma payı söz konusu olabilir.  

3.	Bulgular		
Türkiye’de	ve	Dünyada	Yapılan	Çalışmaların	Sayısı	ve	
Aylara	Göre	Dağılımı	
COVID-19 küresel salgınının ortaya çıktığı Mart 2020 tari-

hinden itibaren Türkiye ve dünyada1 pandemi sürecinde yeni 
medya konusuna yönelik önemli çalışmalar yapılmaya başlan-
mıştır. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde Türkiye’de top-
lamda 48, dünya genelinde ise toplamda 60 çalışmaya rastlan-
mıştır. Türkiye’de en fazla çalışmanın 2020 Haziran (16,67%) ve 
Ekim aylarında (14,58%), dünya genelinde ise 2020 Mayıs 
(18,33%) ayında olduğu görülmektedir. Şubat 2021’de gerek 
Türkiye’de gerekse diğer dünya ülkelerinde herhangi bir çalış-

                                                 
1  Çalışmada kullanılan “dünya” ifadesi, Türkiye haricinde olan ülkeleri tem-

sil etmektedir.  
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maya ise rastlanmamıştır. Pandemi sürecinde yeni medyaya 
odaklanan çalışmaların aylara göre toplam dağılımlarına baktı-
ğımızda, en çok çalışmanın Haziran 2020’de olduğu görülmek-
tedir (bkz. Şekil 1). Bunlardan 8’i Türkiye’de 9’u ise diğer ülke-
lerde yapılmıştır. Aylara göre Türkiye ve Türkiye dışındaki ül-
kelerde 10 ve üzerinde yapılan çalışmaların toplamlarının dağı-
lımları sırasıyla Mayıs 2020’de 15 adet (Türkiye’de 4, dünyada 
11), Eylül 2020’de 14 adet (Türkiye’de 5, dünyada 9), Ekim 
2020’de 11 adet (Türkiye’de 7, dünyada 4), Nisan 2020’de 10 
adet (Türkiye’de 1, dünyada 9), Aralık 2020’de 10 adet (Türki-
ye’de 4, dünyada 6)’tir. 2020 Mart ve 2021 Ocak, Şubat ve Mart 
aylarının ise en az çalışmaların yapıldığı aylar olduğu görül-
mektedir.  

 
Şekil 1: Çalışmaların Aylara Göre Dağılımı 

 
Türkiye’de ve dünyada yapılan çalışmaların toplamda (Türki-

ye ve diğer ülkelerde yapılan çalışmaların toplamı) yapılan çalış-
malara oranla dağılımı yüzde olarak incelendiğinde, Türkiye’de 
yapılan çalışmalar toplamda yapılan çalışmaların Mart 2020’de 
%0’ını, Nisan 2020’de 0,93%’ünü, Mayıs 2020’de 3,70%’ini, Hazi-
ran 2020’de 7,41%’ini, Temmuz 2020’de 2,78%’ini, Ağustos 
2020’de 4,63%’ünü, Eylül 2020’de 4,63%’ünü, Ekim 2020’de 
6,48%’ini, Kasım 2020’de 4,63%’ünü, Aralık 2020’de 3,70%’ini, 
Ocak 2021’de 2,78%’ini, Şubat 2021’de 0,00%’ını ve Mart 
2021’de 2,78%’ini oluşturmaktadır. Dünyada yapılan çalışmalar 
ise toplamda yapılan çalışmaların Mart 2020’de 2,78%’ini, Nisan 
2020’de 8,33%, Mayıs 2020’de 10,19%’unu, Haziran 2020’de 
8,33%’ünü, Temmuz 2020’de 2,78%’ini, Ağustos 2020’de 
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0,93%’ünü, Eylül 2020’de 8,33%’ünü, Ekim 2020’de 3,70%’ini, 
Kasım 2020’de 2,78%’ini, Aralık 2020’de 5,56%’sını, Ocak 
2021’de 0,93%’ünü, Şubat 2021’de 0,00%’ını ve Mart 2021’de 
0,93%’ünü oluşturmaktadır. Bu veriler doğrultusunda, Türki-
ye’de yapılan çalışmaların toplamda yapılan çalışmalara oranla 
tüm aylarının yüzdesinin toplamı 44,44 iken; dünyada yapılan 
çalışmaların toplamda yapılan çalışmalara oranla tüm aylarının 
yüzdesinin toplamı 55,56’dır. Bu bağlamda, Türkiye’de yapılan 
çalışmaların sayısı oldukça fazla olsa da, konu ile ilgili yapılan 
çalışmaların çoğunluğunun diğer ülkelerde olduğu görülmek-
tedir.  

Türkiye’de	ve	Dünyada	Yapılan	Çalışmaların	Konularına	
Göre	Dağılımı	
Kriz zamanlarında kitle iletişim araçlarının etkisi, kullanımı, 

rolü ve önemi normal zamanlara göre daha fazla önem kazan-
maktadır. Dolayısıyla araştırma kapsamında pandemi ve yeni 
medya ilişkisini ortaya koyan çalışmaları söz konusu faktörlere 
göre kategorize ettiğimizde, pandemi sürecinde yeni medyanın 
etkisine yönelik dünyada 17, Türkiye’de ise 12 çalışmanın ya-
pıldığı görülmektedir.  

 
Şekil 2: Çalışmaların Konularına Göre Dağılımı 

 

Yeni medyanın rolüne yönelik yapılan 16 çalışmadan 13’ü 
dünya genelindeki ülkelere, 3’ünün ise Türkiye’ye ait olduğu 
ortaya konmuştur. Yeni medyanın kullanımına yönelik (bilgi 
amaçlı, halk sağlığı iletişimi, manipülasyon vs.) yapılan çalış-
malar ise toplamda 59’dur, bu çalışmaların 29’unun dünya ge-
nelindeki ülkelerde ve 30’unun ise Türkiye’de yapıldığı belir-
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lenmiştir. Yeni medyanın önemine yönelik yapılan çalışmaların 
sayısı ise, dünyada 1 ve Türkiye’de 3’tür. Şekil 2’de görüldüğü 
gibi konusuna göre en çok yapılan çalışma, yeni medyanın kul-
lanımına yönelik iken; en az çalışma ise yeni medyanın önemi-
ne yöneliktir.  

Türkiye’de	ve	Dünyada	Yapılan	Çalışmalarda	Yer	Alan	
Anahtar	Kelimelerin	Dağılımları	
Ülkelerde pandemi sürecinde yeni medya konusunu ele alan 

çalışmaların anahtar kelimelerinin dağılımları Şekil 3’te görül-
mektedir. Buna göre, Türkiye’de ve dünyada yapılan çalışmala-
rın toplamında en çok kullanılan anahtar kelimeler sırasıyla 
şunlardır: COVID-19 / Kovid-19 / COVID (76 adet), Sosyal 
Medya (55 adet), Pandemi / Pandemiler (25 adet), Koronavirüs 
(19 adet), Twitter (9 adet), Yanlış Bilgilendirme/Yanlış Bilgi (9 
adet), Salgın/Salgınlar (7 adet)’dir. Yeni Medya, İletişim, Med-
ya, kavramlarının ise gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde 
belli oranlarda kullanıldığı görülmektedir. İçerik Anlizi (5 adet), 
Göstergebilim (2 adet) gibi kullanılan yönteme yönelik anahtar 
kavramlarına ise sadece Türkiye odaklı çalışmalarda yer veril-
diği dünya genelinde yapılan çalışmalarda yönteme yönelik 
anahtar kavramlarının ise yer almadığı gözlemlenmiştir. Sahte 
haberler, Etki, Halk Sağlığı, Kitle İletişim Araçları, Sosyal Med-
ya Paniği, BİT, Bilgi, Facebook, Sağlık iletişimi, Sosyal Etki, Ruh 
Sağlığı anahtar kelimelerine Türkiye’de yapılan çalışmalarda 
rastlanmazken, dünya genelinde yapılan çalışmalarda ise kü-
çük oranda yer verildiği görülmektedir. Bununla birlikte, Nef-
ret Söylemi, Kriz İletişimi/Kriz Yönetimi, Instagram, Yaşlılık, 
Uzaktan Eğitim, Kriz, Dezenformasyon, İnternet gibi kavramla-
ra ise Türkiye’deki çalışmalarda belli oranda rastlanılırken, 
yurtdışında yapılan çalışmalarda ise hiç rastlanılmamıştır.  
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Şekil 3: Çalışmalarda Yer Alan Anahtar Kelimelerin Dağılımı 

 

Çalışma kapsamında incelenen makalelerde iki defadan az 
yer verilen anahtar kelimeler analize dahil edilmemiştir. Çalış-
manın analizine dahil edilmeyen ve yalnızca tek makalede yer 
verilen anahtar kelimelerden bazıları şu şekildedir: Enformas-
yon Teknolojileri, Dijitalleşme, Medya Antropolojisi, Dijital 
Antropoloji, Dijital Vatandaşlık, Acil Uzaktan Eğitim, Çevrimiçi 
Öğrenme, Üniversite, Analiz, Yaşlı, Yaşa Dayalı Ayrımcılık, 
Uluslararası Medya, Türkiye Dış Turizmi, Psikolojik Dayanıklı-
lık, Bilgilendirme Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Tık Odaklı 
Habercilik, Tık Yemi, Dijital Gazetecilik, Dijital Okuryazarlık, 
Sözsüz İletişim, Emoji, Tasarım, Hakikat Ötesi, Yalan Haber, 
İçerik Üretimi, Kurumsal İtibar Yönetimi, Küresel Salgın, Dö-
nüşüm, Yaşam Biçimleri, Dijital Haber, Covid-19 Salgını, Ekşi 
Sözlük, Karantina, Dijital Pandemi, Kriz İletişiminde Sosyal 
Medya, Medya Çalışmaları, Yaşçılık, Sosyal Medya Pazarlama-
sı, Marka İletişimi Stratejileri, Marka Kişiliği, Devlet Tiyatroları, 
Online İtibar, Ergen, Post-Truth, Fahrettin Koca, İnternet Ha-
berciliği, Kamusal Alan, Dijital İletişim, Televizyon, İnternet, 
Ekran, Simülasyon, Caps, Gülme, BBC Türkçe, DW Türkçe, 
Independent Türkçe, Şiddet, Çinliler, Çevrimiçi Eğitim, Çevri-
miçi Hazır Bulunuşluluk, Çevrimiçi Gazetecilik, Haber, Milli 
Bayram, TRT World, Risk, Influencer, Dijital Diplomasi, Kamu 
Diplomasisi, Dış İşleri Bakanlığı, Görsel Göstergeler, Yananlam, 
Düzanlam, Sanat Müzeleri, COVID-19 Pandemisi, Dijital Müze 
Koleksiyonu, Davranışsal Bağımlılıklar, Mülteciler, Büyük Veri, 



Sosyal	Bilimlerde	Covid‐19	Salgını 
 

153	

Metin Madenciliği, Katılımcı Kültür, Kitle Çeviri, Sosyal Pazar-
lama, Kamu Spotları, #Hayatevesığar, Betacoronavirüs, Şiddetli 
Akut Solunum Sendromu, Yeni Koronavirüs, Sars-Cov, Wuhan 
2019, Güven ve Sosyal Medya, Kamuoyu Tartışması, Bilim İleti-
şimi, Medya Yönetişimi, Medya Sistemi, Haber Tüketimi, Eski 
Medya, Siyasi İletişim, Güvenilirlik, Demokrasi, Gazetecilik, 
Aşı, Yoğun Bakım. Yalnızca birer çalışmada kullanılan bu keli-
melerin, aynı zamanda bu çalışmaların özgünlüğünü de yansıt-
tığı söylenebilir.  

Türkiye’de	ve	Dünyada	Yapılan	Çalışmaların	Yöntemine	
Göre	Dağılımı	
Türkiye ve dünyada yeni medya ve COVID-19 ile ilgili yapı-

lan çalışmalarda toplamda en çok kullanılan yöntemin içerik 
analizi olduğu gözlemlenmiştir. İçerik analizi ile ilgili yapılan 
çalışmalar toplamda 32’dir ve bunlardan 23’ü Türkiye’de yapı-
lan çalışmalardan 9’u ise dünya genelinde yapılan çalışmalar-
dan oluşmaktadır.  

 
Şekil 4: Çalışmalarda Kullanılan Yöntemlerin Dağılımı 

 

Literatür Taraması yönteminin kullanıldığı çalışma sayısı ise 
toplamda 24 iken, bunlardan 5’i Türkiye 19’u ise dünya gene-
linde yapılmıştır. Diğer kategorisinde yer alan yöntemlerin 14’ü 
dünyada 10'u ise Türkiye’de yapılmıştır. Toplamda 20’nin üs-
tünde yapılan Anket (online) yönteminin ise 5’inin Türkiye’ye 
ve 17’sinin ise Türkiye dışındaki ülkelere ait olduğu ortaya 
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konmuştur. Söylem analizi yöntemine Türkiye’de yapılan 2 
adet çalışmada rastlanılmış, dünya genelinde yapılan çalışma-
larda ise rastlanılmamıştır. Türkiye’de yoğunlaşılan yöntemin 
en çok içerik analizinde (23 adet), diğer ülkelerde ise literatür 
taramada (19 adet) olduğu gözlenmektedir (bkz. Şekil 4).  

Sonuç	ve	Tartışma	
Bu araştırmada, dünyada ve Türkiye’de pandemi sürecinde 

yeni medyaya yönelik yapılan çalışmaların genel profilleri or-
taya konularak bir karşılaştırmaya gidilmiştir. Yapılan analizler 
çerçevesinde COVID-19 salgınının ortaya çıktığı tarihten gü-
nümüze kadar hem Türkiye’de hem de dünya genelinde önemli 
oranda çalışmanın yapıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu ça-
lışmalar, COVID-19 pandemisinde yeni medyanın rolü, etkisi, 
bilgi amaçlı ve halk sağlığı iletişiminde kullanımı noktasına da-
ha çok odaklanmaktadır. Bu çalışma, COVID-19 küresel salgı-
nının hızla yayılması ve bireylerin bilgi kaynağı olarak yeni 
medyaya yönelmesi neticesinde bu konuya yönelik yapılan ça-
lışmaların Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sayısını ve aylara 
göre dağılımını ortaya koymaktadır. Ayrıca bu çalışma, söz ko-
nusu çalışmalar kapsamında sıklıkla kullanılan anahtar kelime-
ler ve yöntem ile ilgili yaklaşımları da göstermektedir.  

Türkiye’de ve dünyada yapılan çalışmaların toplamda en 
çok yoğunlaşıldığı zaman dilimi Mayıs-Haziran 2020 ve en az 
yoğunlaşıldığı zaman dilimi ise Mart 2020 ve Şubat 2021’dir. 
Çalışmalarda toplamda ağırlık verilen yöntem içerik analizidir. 
Türkiye’de yapılan çalışmalarda içerik analizi, diğer ülkelerde 
ise, literatür taraması ve anket en çok kullanılan yöntemlerdir. 
Çalışmaların konularına göre dağılımları incelendiğinde, gerek 
Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde pandemi süresince en çok 
yeni medyanın kullanımına yönelik çalışmalara odaklanıldığı 
görülmektedir. Toplamda en çok kullanılan anahtar kelimeler 
ise sırasıyla, COVID-19/Kovid-19/COVID (76 adet), Sosyal 
Medya (55 adet), Pandemi/Pandemiler (25 adet)’dir. Türki-
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ye’de yapılan çalışmalar anahtar kelimelerinde Yanlış Bilgilen-
dirme/Yanlış Bilgi kavramlarına yer vermeyi tercih etmezken, 
diğer ülkeler bu kavramları anahtar kelime olarak çalışmaların-
da sıklıkla kullanmayı tercih etmiştir. Özellikle kriz dönemle-
rinde yeni medyanın kullanıcılara sunduğu bilgilerin doğrulu-
ğu, kullanıcıların bu bilgileri sorgulayabilmesi oldukça önemli 
bir konudur. İçerisinde bulunduğumuz bir yıl boyunca yaşadı-
ğımız pandemi döneminin de küresel boyutta bir kriz olduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla, çalışma kapsamında Türkiye’de ince-
lenen makalelerin anahtar kelimelerinde ihmal ettiği yanlış bil-
gilendirme kavramının, daha sonra bu alan ile ilgili çalışabile-
cek araştırmacıların odak noktasına dahil edilmesi durumunda, 
alana büyük bir katkı sağlanabilecektir. Ayrıca, bu çalışmanın 
sınırlılıkları neticesinde, çalışma yapacak diğer araştırmacılara 
kitap, tez, kongre bildiri kitabı gibi yayınlar kapsamında da 
araştırma yapmaları ve konuyu irdelemeleri de önerilebilir. 
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1.	Giriş	
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkarak son bir senede bütün 

dünyada yaygın bir pandemi süreci oluşturan Covit-19, hayatı 
hala ciddi anlamda etkilemeye devam etmektedir. Bugüne ka-
dar ortaya çıkan bu tip pandemiler toplumlarda ve bu toplum-
ları oluşturan bireylerde sadece sağlık değil aynı zamanda eko-
nomik ve sosyal açıdan da büyük çapta hasarlar bırakmıştır 
(Tunç ve Atıcı, 2020: s.332). Küresel bir sorun olan pandemi 
sonrasında gündelik hayatın aynı olmayacağı anlaşılmaktadır. 
Herkes bu cümleyi defalarca duymuştur. Fakat bunun arkasın-
da ne var, bizleri neler bekliyor ve yeni gerçeklerle yaşayabile-
cek miyiz? Diğer bir deyişle aniden ortaya çıkan bu virüsle nasıl 
birlikte yaşayacağız? Pandemi’nin birey ve toplum hayatındaki 
hasarlarının tahminin ötesinde olacağı şimdiden görülmektedir. 
Dünya çapında pandemiye neden olan bu hastalığın sınırlama-
nın en etkili yolu virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek-
tir. Bu süreçte bireylerin bilgi, tutum ve davranışları da önemli-
dir (Yakar vd. 2020. s. 37 ). Bu bakımdan Korona sonrası dö-
nemde sosyal ilişkilerinin analizi oldukça önemli olacaktır. Top-
lum hayatının tüm alanlarındaki Korona’nın neden olduğu 
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korkunç tahribatta sosyal desteğin olumlu katkı sağlayacağı dü-
şünülmektedir. Son aylarda, bilgi alanında, bir pandemi sonra-
sında insanların alışkanlıklarının nasıl değişeceğine dair birçok 
düşüncenin ortaya çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu 
görüşlerin çoğu, durumun anlık analizine ve aceleci sonuçlara 
dayanmaktadır. Covid-19 virüsü, günümüzün ana konusu ha-
line gelmiş durumdadır. Her insan bu günlerde şu soruları 
kendine sormaktadır: Kendimizi bu hastalıktan nasıl koruruz? 
İnsan hayatının değeri nedir? Nelerden vazgeçebiliriz? Nelere 
değer veririz? Hangisi daha önemli sağlık mı özgürlük mü? 

Bu süreçte medyadan edindiğimiz bilgilere göre bütün dün-
ya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de insanlar bu salgın kar-
şısında aynı sorunlarla savaşmaktalar. Herkes kendine göre bir 
çare bulma çabasındadır (Akyol vd. 2020. s. 201). Govid-19 sü-
recinde fiziksel sorunlara ek olarak virüs hakkında yeterli bilgi 
eksikliğinden kaynaklanan çeşitli psiko-sosyal sorunlarda orta-
ya çıkacaktır. İçinde bulunduğumuz süreçte sadece somatik 
hastalıkları olan insanların değil, toplumun ruhsal durumunun 
tedavi edilmesi ve toplumsal değerlerin korunması da gerekir 
(Mohammed Salman vd. 2020. s. 4). Bu bakımdan toplum fert-
lerini bir birine bağlayan değerlerin korunması, psikolojik so-
runların oluşmaması ve giderilmesi açısından büyük önem arz 
etmektedir.  

Hastalığın hızlı bulaşma şekli, hasta ve ölüm sayılarının sü-
rekli artması nedeni toplumda paniğin yükselmesi bu salgının en 
kısa sonucudur (Altın, 2020. S.50). Bu durumda asıl mesele toplu-
mun sakinleşmesi, sağlıklı bir zihnin geri dönüşünün sağlanma-
sıdır. Çünkü insanın bedeni doğrudan ruhuna bağlıdır. Ruhun 
bozukluğu ise insanlarda birçok kötü alışkanlıklara yol açar. 
Dolayısıyla toplumdaki atmosfer durumu insanın bağışıklık sis-
temine yansır. Bir kişinin zihinsel durumu ile vücut bağışıklığı-
nın durumu arasındaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu bilen 
herkes, ani bir umut ve cesaret kaybının ölümcül bir etkiye sa-
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hip olabileceğini anlayacaktır (http://www.chaskor.ru/artic-
le/koronavirus). 

Bireylerde temas yoluyla yayılan bu virüsten korunmanın 
en etkili yolu insanların birbirleriyle mesafeyi koruyabilmeleri-
dir (Akyol, 2020. s. 114). Kişisel güvenin bir ifadesi anlamına 
gelen tokalaşma gibi temel sosyal yakınlık ve güven biçimleri 
geçici olarak kullanılamaz hale gelmiştir. Bu süreçte bir yabancı 
bize yardım etmeye yöneldiğinde, büyük bir olasılıkla ona karşı 
dikkatli olmaya çalışırız. Önümüzdeki dönemlerde tecritten çı-
kan bireyler için samimiyeti korumak bazı sorunları ortaya çı-
karabilir. Korona virüsünün etkisi altında her şey değişmekte-
dir: teknolojiye yaklaşım, büyükşehirlerdeki yaşam, insanların 
alışkanlıkları… İster istemez çoğu insan kendine şu soruyu so-
ruyor: Gelecekte bizi ne bekliyor, nasıl bir dünyada yaşayaca-
ğız? Bizleri bekleyen değişikliklerden biri de artık toplum-birey 
düşüncesinden daha çok toplumu bir bütün olarak ele alan epi-
demiyolojik bir görüş olacaktır. Covid-19 tehlikeli bir enfeksi-
yondur ve riski bireysel değil toplumsaldır. Enfeksiyonun ya-
yılma şekline baktığımız zaman toplumun bu virüs karşısında 
bir bütün olduğunu görmekteyiz. Toplumda yaşlı ve hasta olan 
bireylere karantina döneminde yardım eli uzatılarak ihtiyaçları 
giderilmeye çalışılmaktadır. Karşılıklı yardımlaşmaya dayanan 
bu anlayışın virüs krizinden sonra da kalması temenni edilir. 
Önemli olan sadece günlük uygulamaların ve tüketimin deği-
şimini izlemek değil aynı zamanda var olan yaşam bozuldu-
ğunda kime güvenebilecek olduğumuzdur. Korona virüs, aynı 
zamanda bizim için nelerin önemli olduğunu, hangi değerlerin 
öne çıktığını ve hangilerinin bir tarafa itildiğini gösteren bir test 
olmuştur. Son günlerde virüsün bulaşabileceği korkusu ve bi-
reyler arasında karşılıklı güvensizlik, toplumsal ilişki (hasta ziya-
reti, düğün, cenaze vb.) yetersizliği gittikçe artmaktadır. Bu fark-
lılıkların korona sonrası toplumlar üzerinde derin etkilere neden 
olacağı kaçınılmaz kılmaktadır (Üstün ve Özçiftçi, 2020: s.146 ).  
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2.	Materyal	ve	Yöntem	
Araştırmanın bu bölümünde amaç ve önemine, yöntemine, 

evren ve örnekleme, veri toplama araçlarına, verilerin analizine 
ve sınırlılıklara yer verilmektedir. 

2.1.	Amaç	
Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle birçok okul ve 

üniversite yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmıştır. Sal-
gının yayılma etkisini azaltmak ve virüsten korunmak için 
uzaktan öğrenme yoluna başvurulmuştur (Duban ve Şen, 2020: 
s.359). Bu bağlamda yapmış olduğumuz çalışma Covid-19 virü-
sünün Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin 
üzerindeki etkisini belirlemek ve mevcut durumla başa çıkma 
stratejilerini ele almak için yapılmıştır. Çalışmadaki amacımız 
sosyoloji bölümü öğrencilerinin Covid-19 hakkındaki bilgi, tu-
tum ve davranışları, Covid-19’un öğrenciler üzerindeki etkileri 
ve bu sürecin ortaya çıkardığı değişiklikleri daha geniş anlam-
da ele almaktır. Bununla birlikte her biri bir sosyolog adayı olan 
öğrencilerin salgınla ilgi düşünce ve önerilerini; insanlığın bü-
tününü etkileyen salgın, doğal afetler ve krizler hakkında ne 
derece bilgi sahibi olduklarını; pandemi sürecinin onlara mane-
vi açıdan nasıl etkilediğini ve sekülerleşmeyle birlikte zaten bir 
takım değişikliklere uğrayan sosyal ilişkilerin pandemi sonrası 
olumsuz etkilerini azaltmak için ne tür önlemlerin alınması ge-
rektiği düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, bu hastalık sü-
recinde onları en çok neyin korkuttuğu, alışılmış bir yaşam tar-
zının bozulması, bu hastalığın öğrencilere manevi etkileri; öğ-
rencilerin geleceğe bakış açıları, hastalıkla ilgili düşünce ve öne-
rileri; öğrencilerin mevcut durumu nasıl deneyimlediğini, onla-
rı hangi gelişim senaryolarının beklendiğini ve tutumlarının ar-
kasında neyin olduğunu yakından anlamak ve incelemek ça-
lışmanın amacını oluşturmaktadır. 
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2.2.	Yöntem	
Sosyolojide yöntem inceleme konusunun anlıksal düzeyde 

çoğaltımını yapmaya dayalı dizgesel, düzenli bilgi edinme yo-
ludur. En genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için iz-
lenen yol ya da usuldür. Araştırmada sözel ağırlıklı ve yoruma 
dayalı olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır (https://ne-
dir.ileilgili.org/y%C3%B6ntem). 

2.3.	Evren	ve	Örneklem	
Araştırmanın evrenini Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölü-

mü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmaları için 
200 öğrenciye anket dağıtılmış fakat 60 öğrenci tarafından geri 
dönüş sağlanmıştır. 

2.4.	Veri	Toplama	Aracı	
Koronavirüs tedbirleri kapsamında mülakat yerine öğrenci-

lere online veri tabanlı gönüllü anket yöntemi uygulanmıştır. 
Öğrencilere whats-up ve mail adresi üzerinden google formu 
üzerinden iletişimi sağlayarak bilgi edinilmeye çalışılmıştır. 
Araştırma, yayın etiği kurallarına uygun olarak tamamlanmış-
tır. Araştırmanın etik kurul onayı Batman Üniversitesi Etik Ku-
rulu tarafından (03.07.2020- E.11592 tarihli ve 10902 sayılı yazı-
sı) alınmıştır. Araştırmaya 18–27 yaş aralığında sosyoloji bölü-
mü öğrencileri katılmıştır. Alınan yanıtlar bilimsel etik gizliliği 
çerçevesinde öğrencilerin ismi verilmeden K-1; K-2; K-3 şeklin-
de kodlar ile tamamlanmıştır. 

Öğrencilere 16 soruluk bir anket uygulanarak aşağıdaki so-
rular sorulmuştur:  

1. Cinsiyetiniz. 

2. Yaşınız. 

3. Sosyo-ekonomik durumunuz. 

4. Pandemi sürecini nerede geçiriyorsunuz? 

5. Yakın çevrenizde Covit-19’a yakalanan oldu mu? 

6. Covit -19’un nasıl ortaya çıktığını düşünüyorsunuz? 
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7. Bir sosyolog adayı olarak bu salgınla ilgili neler düşünü-
yorsunuz? 

8. Koronavirüs günleri sizde nasıl bir farkındalık getirdi? 
Gelecekle ilgili düşünceleriniz nedir? Bunlarla ilgili dü-
şüncelerinizde bir değişiklik meydana geldi mi? 

9. Toplum ve bilim ilişkisini korona bağlamında nasıl ele 
alabiliriz? 

10. Covit-19 salgınıyla ilgili mücadele kapsamında oluşturu-
lan bilim kuruluna sosyolog adayı olarak katılsaydınız 
neler yapardınız? 

11. Covid-19 pandemisi öncesi ve pandemi günlerinde doğal 
afetler, krizler ve salgınlar hakkında neler yapacağınızla 
ilgili donanım ihtiyacınız oldu mu? Nasıl? 

12. Bir sosyolog olarak öğrencilerinizin kaygı ve korkularını 
giderme adına nasıl bir yol izlersiniz? 

13. Koronovirüs sonrası dünya nasıl şekillenecek, sosyolog 
veya adayı gözüyle düşüncelerinizi aktarabilir misiniz? 

14. Koronovirüs pandemisi sizin üzerinizde manevi yönden 
öğretici etkisi oldu mu? Hangi değerleri önemsemeye ve 
öncelemeye başladınız. 

15. Sekülerleşme ile birlikte manevi alanın(sosyal ilişkilerin) 
zayıfladığı genellikle kabul edilir. Pandemi sonrası dö-
nemde sosyolog adayı olarak nelerin yapılması gerektiği 
ile ilgili düşüncelerinizi yazınız. 

16. Yine bir sosyolog adayı olarak bu tür salgılarda “kriz yö-
netimi” ile ilgili öğrencilerinize neleri önerirsiniz? Nasıl 
rehberlik yaparsınız? 

2.5.	Verilerin	Analizi	
Verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması sürecinde betim-

sel analiz yöntemi kullanılarak elde edilen verilerin orijinalliği-
ne bağlı kalmak şartıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 
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3.	Bulgular	
İnsanlığa saldıran Korona virüs "Covid -19" 2020'de dünya-

nın her tarafına pandemi oluşturmuş ve insanlığın neredeyse en 
büyük tıbbi korkusu haline gelmiştir. Tanısı yeni konulan ve 
hızla yayılan bu virüs hakkında yeterli veri bulunmadığı için 
tedavisinde zorluklar yaşanmaktadır (Görgülü Arı ve Hayır 
Kanat, 2020). Bu bulaşıcı virüsün etkisi altında ister istemez in-
sanların yaşam tarzı da değişmektedir. Bu durum ülkemiz dâ-
hil birçok ülkede fiziksel sorunlara ek olarak hastalık hakkın-
daki bilgi eksikliğinden kaynaklanan çeşitli psiko-sosyal sorun-
ları da beraberinde getirmektedir Her yaş grubunu etkileyen bu 
durum, öğrenciler için de birçok risk faktörü yaratmıştır. Uzak-
tan eğitim, tecrit dönemi, sınıf, arkadaş ortamından ve öğret-
menlerinden uzak kalma gibi hususlar; öğrencilerin sağlık du-
rumunu, eğitimini ve geleceğe dair beklentilerini etkileyen risk 
faktörlerinden bazılarıdır. 

1. Katılımcıların 74,6% kadın ve 25,4% erkektir.  

2. 18-20 yaş grubun %15,3, 21-22 yaş grubunda %40,7, 24-26 
yaş grubunda %32,2, 27 ve üzeri grubunda %10,2 ve 23 
yaş grubunda 1 kişi olduğu görülmüştür. 

3. Anket verilerimize göre katılımcıların sosyo-ekonomik 
düzeyi incelediğinde; %6.7 (4 kişi) yüksek seviyede, orta 
seviye %73,3,(44-kişi) düşük seviyede olan kişi sayısının 
da %20 (12 kişi) olduğu bulunmuştur. Pandemi sürecini 
büyük şehirde geçiren kişi sayısı %3,3 (2 kişi), şehirde 
%38,3 (23 kişi), ilçede %16,7 (10 kişi), köyde %20 (12 kişi), 
ilde %3,3 (2 kişi)ve karışık olarak geçiren %3,3 (2 kişi) 
olarak belirlenmiştir. 

4. Yakın çevresinde veya ailesinde Covid-19 geçiren hastası 
olan kişi sayısı (oranı) %33,3 (20 kişi), olmayan ise %63,3 
(38 kişi), belirsiz olan %1,7 (1 kişi), %1,7 (1 kişi) olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
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5. Anket verilerimize göre katılımcıların % 40,4'nün (23 kişi) 
Koronavirüs’ün yaygın bir hastalık olarak gördüğü ve % 
49,1'nin (28 kişi) bunun laboratuvar ortamında üretildiği 
görüşündedir. Hastalığın ihmal ve önemsizlik sonucu or-
taya çıktığını düşünen kişi sayısı %3,5 (2 kişi) olduğu 
tespit edilmiştir. Diğer katılımcılara göre bu hastalığın bir 
ihmal ve önemsizlik sebebi olarak ortaya çıkan, bunun 
yanında Çin’de çiğ olarak yenilen etlerden bulaşan, bü-
tün insanlığa meydan okuyan ve mücadele edilmesi ge-
reken bir tehdit olduğu görüşü ve her bir cevabın %1,8 (1 
kişi) olduğu tespit edilmiştir. 

6. Anket çalışmamıza katılanların birçoğu (%49,1’i) Covid-
19 virüsünün yapay olduğunu ve bütün insanlık üzerin-
de oynanan büyük bir oyun olduğunu belirtmişlerdir. 

7. Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin -
birer sosyolog adayı olarak- salgınla ilgili düşünceleri şu 
şekildedir: 

K1: “Bunun devam edeceğini ve artık normalleşme sürecine gire-
ceğimizi birer oyun olarak düşünüyorum.” 

 K7: “Ciddi bir süreçten geçiyoruz, tabii gerekli önlemler almamız 
ve tedbirli olmamız lazım. Ayrıca bu virüsün bir laboratuvarda üre-
tildiğini düşünüyorum.” 

K22: “Bu virüsün, küresel sermayenin ve pazarın kontrolünü ele 
almak amacı ile kapitalizmin öncü devletlerinin bir ürünü olduğu fik-
rindeyim. Sürekliliği devam ederse birçok değişikliğe sebep olacaktır. 
Sonuçları kültürel ve sosyal anlamda bireyleri ve beraberinde toplum-
ları da değişime sürükleyecektir.”  

K30: “ Bu salgın tamamen dünyayı yöneten gizli örgütlerin dün-
yaya yaydığı bir salgındır. Amaçları dünya nüfusunu azaltmak, yaşlı 
nüfusu olabildiğince alt seviyelere çekmek, yenidünya düzeninde genç 
bir nüfusa sahip olmaktır. İnsanlar arasına mesafe koymak, insanları 
arasındaki samimiyeti yok etmek, birlik ve beraberliği zedelemektir. 
Çünkü insanlar arasındaki bütünlüğü yok ettiğin vakit onları yönet-
mek daha kolay olur.”  
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Katılımcıların büyük kısmı virüsün dünyadaki belirli güçler 
tarafından bilinçli olarak üretildiğini ve dünya çapında birçok 
değişikliğe neden olacağını dile getirmişlerdir. 

8. Koronavirüs günlerinin öğrencilere getirdiği farkındalık-
lar, gelecekle ilgili düşüncelerinde meydana gelen deği-
şikliklerle ilgili sorulara alınan bazı yanıtlar şu şekildedir: 

K2: “Geleceğe dair uzun vadede planlar yapardım, çoğunu erteler-
dim ama bu virüsle ertelediğim şeyleri ertelememem gerektiğini öğ-
rendim. Her şeyin değerini, özellikle evden çıkamamanın nasıl bir 
duygu olduğunu öğrendim. Aileme daha çok zaman ayırmam gerekti-
ğini, arkadaşlarımın ve okulun değerini anladım. En önemlisi sağlık 
çalışanlarımızın bizim hayatımız için ne kadar önemli olduğunu çok 
iyi anladım.”  

 K10: “Bu virüs tamamıyla bitmeden de insanların eskisi gibi ra-
hat nefes alacağını düşünmüyorum. Bu yıllar alsa bile insanda hep bir 
bekleyiş hali olacak. Bütün bu sebeplerden dolayı da geleceğe tam ola-
rak sağlıklı ve umutla baktığım söylenemez. Çünkü maddi ve manevi 
açıdan zor günler geçiriyoruz.” 

 K16: “Gelecek karamsarlaştı biraz benim için. Dünyadaki ülkele-
rin bir anda ekonomik bir çöküntüye girmesi ve milyonlarca insanın 
işsiz kalması benim umutlarımı biraz köreltti.” 

K22: “ Aile kavramının değerini anladım. Son zamanlarda çevre-
den izole yaşayınca benim için akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin ne 
kadar önemli olduğunun farkına vardım. Geleceğe ilişkin planlarım 
vardı ama yaşanan olumsuz nedenlerden dolayı bunları askıya almak 
zorunda kaldım. Etrafımda yaşanan ölümler geleceğe ilişkin planları-
mı olumsuz etkiledi.” 

 K41: “Yüz yüze eğitimin kıymetini anladım. Bu tecrübe, bana ha-
yatımı bir plan üzerine kurmayı değil de hayatın her anını daha değer-
li hale getirmeyi öğretti ve daha da bilinçli bir birey olmamı sağladı. 
Daha fazla sorumluluk sahibi bir insan oldum.” 

K42: “Bu salgın, insanlara dokunmanın ne kadar önemli olduğu-
nu ve sevginin ne kadar kuvvetli bir bağ olduğunu gösterdi. Paylaş-
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manın, sohbetin, sevgi gösterilmesinin, sosyalleşmenin, yardımlaşma-
nın ve daha bir sürü olgunun değer ve kıymetini çok iyi anladım.” 

K47: “ Artık günlük hayattaki çoğu şeye temkinli ve şüpheci yak-
laşmayı öğrendim. Günlük hayatta zamanımızı ne kadar da boşa har-
cadığımızın farkına vardım.” 

K48: “ Aslında ileriye dönük plan değişikliği olduğu pek söylene-
mez, sadece salgının vermiş olduğu bir erteleme söz konusu.” 

Katılımcılar üstteki soruya birbirinden farklı cevaplar ver-
mişlerdir. Katılımcılardan bir kısmı geleceğe dair planlarını er-
telediklerini dile getirirken diğer bir kısmı da -başta sağlık ol-
mak üzere- daha çok sevgi, paylaşma, sosyalleşme v.b. toplum-
sal değerlerin önemine vurgu yaptıkları görülmektedir. 

9. Toplum ve bilim ilişkisini Korona bağlamında nasıl ele 
alabiliriz, sorusuna katılımcıların büyük kısmı aynı ceva-
bı vermişlerdir.  

Bilim toplum için üretilmektedir. Alınan cevaplara göre geç-
mişte tedavisi olmayan ve ölümcül hastalıklar kategorisinde yer 
alan birçok hastalık artık günümüzde tedavi edilebilmektedir. 
Günümüzde birçok hastalık yapıcı bakteri, virüs gibi etken ta-
nımlanarak bunlara karşı aşı ve ilaçlar üretilmiştir. Katılımcıla-
rın çoğu Covid-19 için de bu hastalıklarda olduğu gibi bilim ta-
rafından tedavi ve aşısının bulunabileceği kanaatindedirler.  

10. Covid-19 salgınıyla ilgili mücadele kapsamında oluşturu-
lan bilim kuruluna bir sosyolog adayı olarak katılsaydı-
nız neler yapardınız, sorusuna alınan bazı katılımcıların 
cevapları şu şekilde olmuştur: 

K7: “Düzenli olarak online bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitim-
leri yapıp hastanedeki Covid-19 vakalarını göstererek dikkat çekmeye 
çalışırdım.” 

K8: “Bilim Kurulu bu süreçte bizler için en iyi kararları her za-
man en iyi şekilde verdi. Ben de katılsaydım aynı doğrultuda hareket 
ederdim.” 
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K11: “Kendi ilacımızın kendimiz tarafından üretilmesi için uğra-
şırdım.” 

K13: “Sadece fiziksel değil, düşünce olarak da insanları hazırlama, 
virüse karşı önlemler alma çabasında olurdum.” 

K33: “Salgın boyunca ve salgın sonrası insanlarda psikolojik bo-
zukluklar meydana gelecektir. Toplumu anlamak adına “her aileye bir 
sosyolog veya psikolog” desteğini sağlamaya çalışırdım.” 

K41: “Salgına karşı bilinçli davranmalarını önerirdim. Bölgesel 
alanlarda farklı eğitim modelleri ile bilinç aşılaması yapılmasını ister-
dim.” 

Katılımcıların salgının insanları psikolojik açıdan da önemli 
derecede etkilediğini dile getirdikleri görülmektedir.  

11. Covid-19 pandemisi öncesi ve pandemi günlerinde doğal 
afetler, krizler ve salgınlar hakkında neler yapacağınızla 
ilgili donanım ihtiyacınız oldu mu? Nasıl? Sorusuna alı-
nan cevaplar: 

K12: “Hayır, pek olmadı. Çünkü her türlü bilgi hemen hemen her 
yerden verildi.” 

K23: “Bu konuda yetersizliğimin olduğunu gördüm. Bu sebeple de 
elimden geldiğince hem aileme hem de kendime bir şeyler katmaya ve 
gelebilecek herhangi bir krize veya salgına karşı neler yapabileceğimiz 
hakkında bilinçlenmeye çalıştım.” 

K52: “Evet, bu süreçte insanların çoğu bu ani olaylar karşısında 
nasıl tepki vereceklerini öğrenmiş oldular.”  

Katılımcıların büyük çoğunluğunun doğal afetler, krizler ve 
salgınlarla ilgili bilgilere sahip oldukları görülmüştür. 

12. Bir sosyolog adayı olarak gelecekte öğrencilerinizin kaygı 
ve korkularını giderme adına nasıl bir yol izlersiniz? So-
rusuna alınan yanıtlar şu şekildedir: 

K3: “Kesinlikle söylenilen tedbirlere uyulması gerektiğini ve uyul-
duğu takdirde daha kısa bir zaman içerisinde bu süreci atlatabileceği-
mizi anlatmaya çalışırdım.” 
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K7: “Gerekli önlemler alındığı takdirde hiçbir kaygı ve korkuya ge-
rek kalmayacağını ve korona virüsün tedbirlerimizden daha güçlü ol-
madığını söylerdim.” 

K9: “ Daha önceki dönemlerde de buna benzer salgınlar yaşanmış 
ve hepsi bir şekilde bitmiş. Bunun da bir dönem olduğunu ve nihaye-
tinde geçeceğini söyler, umutlarını diri tutmalarını telkin ederdim.”  

 K46: “Yaşanan sorunları en kısa zamanda çözebilmek bize de bağ-
lıdır. O yüzden onlardan bilinçli bir şekilde hareket etmelerini ister-
dim. Korku ile yanlış hareketler yapılabilir.” 

K48: “ Salgın ile ilgili kaygı ve korkuların evrensel boyutta ele alı-
narak uzman kişiler tarafından belli bir süreliğine psikolojik desteğin 
sağlanması gerekebilir.” 

Bu soruya katılımcılarımızın büyük kısmı bu gibi durumlar-
da bilinçli davranmanın önemine vurgu yapmışlardır. 

13. Koronavirüs sonrası dünyanın nasıl şekilleneceğine dair 
bir sosyolog veya adayının düşünceleriyle ilgili görüşle-
rinin bazıları şu şekildedir: 

K5: “Bütün ülkelerin sağlık ve ekonomi alanında çok büyük kayıp-
ları olacağından dolayı bu olumsuzlukların izlerini hepimiz hayatı-
mızda uzun süre taşıyacağız.” 

K7: “Bir açıdan daha tedbirli, temizliğe dikkat eden insanları bu-
lunduğu, bir diğer açıdan da fırsatçılığın daha fazla hâkim olacağı bir 
dünyanın oluşacağını düşünüyorum.” 

K8: “Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gereken bir virüsle karşı kar-
şıyayız ve kaç tanesinin daha hayatımıza dâhil olacağını bilemiyoruz. 
Bundan sonrası için sürekli bilinçli ve dikkatli bir hayat sürmek gere-
kecektir.” 

K19: “Özellikle eşitsizliğin giderek artacağını ve küresel siyaset 
dengelerinin değişeceğini, bunun yanında sağlığın ve bilimin de bü-
yük bir ivme kazanacağını düşünüyorum.” 

K23: “Sağlık ve eğitim kurumlarında sarsıntılar yaşanabileceğini, 
özellikle de ekonomik bir krizin yaşanacağını düşünüyorum.” 
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K27: “Bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı aşikâr. Ekono-
mik düzeyde sınıflar arası uçurumların oluşacağı kaçınılmazdır.” 

K30: “Toplumsal ilişkilerin kısıtlanacağını ve kaygıların daha çok 
artacağını düşünüyorum.” 

K39: “Daha mesafeli bir hayat bizi bekliyor. Sosyal aktivitelerin en 
aza düştüğü, iletişim kopukluğunun olduğu ve yeni duruma adapte 
olma süreci var önümüzde.” 

Katılımcıların büyük bir kısmı salgının küresel olarak birçok 
sorunun yaşanmasına neden olacağına vurgu yapmışlardır. 

14. Koronovirüs pandemisi sizin üzerinizde manevi yönden 
öğretici etkisi oldu mu? Hangi değerleri önemsemeye ve 
öncelemeye başladınız? Sorusuna verilen bazı cevaplar 
şu şekilde olmuştur: 

K1: “Sahip olduklarımın değerini anladım, ertelediklerimin bahane 
olduğunu anladım. Ailemin ve sağlığımın benim ne kadar değerli ol-
duğunu, bu hayatın ne kadar kısa ve ne kadar anlamsız bir o kadar da 
değerli olduğunu anladım.” 

K5: “Aile kavramının önemini anladım.” 

K7: “Dışarı çıkabilmenin, sevdiklerimizle özgürce görüşebilmenin, is-
tediğimiz şeylere özgürce dokunabilmenin kıymetini anlamış olduk. Hatta 
küçük şeylerle mutlu olmayı ve şükretmeyi öğretti diye düşünüyorum.” 

K17: “Evet oldu, dinime olan bağlılığın daha da arttı. Şükretme-
nin ve dua etmenin daha da önemine varmış oldum.” 

K20: “Evet, kesinlikle oldu. Ailenin önemini, eski sohbetlerin de-
ğerini anladım. Göremediğim akrabalarımın, komşularımın benim için 
ne büyük bir hazine olduğunun farkına vardım. Bireysel yaşamın sıkı-
cı olduğunu ve insanı psikolojik olarak sarstığını gördüm.” 

K23: “Bu süreçte fazlasıyla oldu. Kızılay ve Vefa sosyal destek gö-
revlisi olarak 2 ay boyunca gecemi gündüzüme katarak bulunduğum 
yerde insanların yardımına koştum. Asıl bu dönemde yardımlaşmanın 
ne olduğunu öğrendim. Ne kadar yorulsak da asla vazgeçmedik. Bir 
koli verdiğimizde o insanların yüzündeki mutluluk, teşekkür etmeleri 
her şeye bedel oldu benim için. Bu süreçte birçok ulaştık. Çocuğundan 
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yaşlısına hepsinin ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılamaya ça-
lıştık. 23 Nisan olsun, 19 Mayıs olsun küçük çocukların olduğu evlere 
ulaştık ve dışarıda olamadıkları balon ve bayrakları biz onlara götür-
dük. Onların küçücük gülümsemesi bile bizim için bir umut demektir. 
Bizim insanımız tedbirlere uyduğu sürece bunun da üstesinden gele-
ceğimize inanıyorum.” 

K45: “Evet, oldu aslında. Ailem ile olan ilişkilerim daha da arttı ve 
sevdiğim insanlara sevdiğimi söylemem gerektiğini anladım, aynı za-
manda dini değerlerimi de daha iyi öğrenmeye başladım.” 

K49: “Ailenin, akrabaların ve toplumun çok daha önemli olduğu-
nun bir kez daha farkına vardım. Toplum olarak değerlerimizin, gele-
nek ve göreneklerimizin vazgeçilmez olduğunu öğrendim.” 

K51: “Koronavirüs’ün manevi yönden birçok etkisi oldu. Rahat ve 
özgür yaşadığımızı, hayatın ne kadar değerli olduğunu öğretti.”  

K53: “Pandemi’nin manevi anlamda kardeşlik bağlarının güçlenmesi 
üzerinde olumlu katkıları oldu. Benim için arkadaş kavramı da manevi 
anlamda önemi artan bir değer oldu. Kendimle olan iç savaşımı ve üste-
sinden gelemeyeceğimi düşündüğüm bir takım duygularımı bu dönemde 
yenmeği başaracak derecede bir yol kat ederek manevi anlamda rahatla-
dım. Özellikle de sevgi kavramını hayatımın ön sırasına yerleştirdim.“ 

Katılımcılar “sevgi”, “sağlık”, “din”, “örf ve adetler”, “aile 
ve komşu ilişkileri” gibi kavramları ön plana çıkarmışlardır. 
Covid-19 virüsünün en çok başta sağlık olmak üzere sosyal iliş-
kileri olumsuz şekilde etkilediğinin vurgusunu yapmışlardır. 

15. Sekülerleşme ile birlikte manevi alanın(sosyal ilişkilerin) 
zayıfladığı genellikle kabul edilir. Pandemi sonrası dö-
nemde sosyolog adayı olarak nelerin yapılması gerekti-
ğiyle ile ilgili bazı düşünceler aşağıda verilmiştir: 

K2: “Sosyal ilişkilerin bu Pandemi döneminde önemini kaybettiği-
ni düşünüyorum. Birbirleriyle ilişkilerinin az olduğunu gördüğüm 
birçok ailenin bu dönemde nasıl kenetlendiğini gördüm. Pandemi son-
rası ilişkilerin daha sıkı olması gerektiğini düşünüyorum. Aile içi, aile 
dışı bağların daha çok kuvvetleneceğini öngörüyorum.” 
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K10: “Sosyalleşmeyi azaltmış olsa da bence bu dönemden sonra en 
azından sürekli olarak yaşanan hastalıklar en aza inecek. Diğer kala-
balık yerler gibi üniversitelerde de sosyal mesafenin olması ve sınıf 
mevcutlarının azaltılmalı gerektiğini düşünüyorum.” 

K17: “Bireylerin sağlıklı ortamlarda ilişkilerinin kuvvetlendiril-
mesini ve bunun etkilerini incelemeyi isterdim.” 

K22: “Pandemi sonrası virüsten tam kurtulduğumuz netleşirse 
aylardır evde olan ve hem sıkılmış hem de maddi sıkıntı çekmiş olan 
halkın mutluluğu için etkinlikler düzenlenmesini, halkın bundan son-
raki olası virüs durumlarına karşı tedbirli olması açısından bilinçlen-
dirilmesini isterim.” 

K34: “İnsanlar arasındaki birlik ve beraberliği canlı tutmak, birlik-
teliği sağlamak için konserler ve çeşitli etkinlikler yapılmalı.” 

K51: “Pandemi sonrası dönemde yapılması gerekenler: toplumun 
düzen ve dengesini yeniden sağlanabilmesi için yeni önlemlerin alınma-
sı; bunların toplumun istek, ihtiyaçları ve güvenliği doğrultusunda sağ-
lıklı yapılabilmesi için analizlerin sosyologlar tarafından yapılarak ciddi 
bir tespit sonucunda birçok alanda restorasyon çalışmaları yapılması 
gerekir. Toplumun birlikteliği söz konusu olarak yapılan çalışmalar bir-
birini desteklemelidir. Bu anlamda sosyolog olarak bu farkındalığı önce 
kendimizde ortaya çıkarmamız sonra çevremizde geliştirmemiz gerekir.” 

Katılımcılar insanların virüsten sonra da sosyal mesafeye 
dikkat etmeleri, kalabalıkların oluşmaması için bazı tedbirlerin 
alınması ve halkın psikolojik olarak desteklenmesi için bazı et-
kinliklerin düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişlerdir.  

16. Bu tür salgınlarda “kriz yönetimi” ile ilgili öğrencilerini-
ze neleri önerirsiniz? Nasıl rehberlik yaparsınız? Sorusu-
na ilişkin alınan yanıtlar şu şekildedir: 

K3: “Alınması gereken tüm tedbirleri bire bir aktarmak ve onların 
sakinleşmelerini istemek yapacağım ilk davranıştan biri olacaktır.” 

K4: “Öğrencilerime sabırlı davranmalarını, motivasyonlarını yük-
sek tutup evde kaldıkları sürece bol bol kitap okuyup derslerini aksat-
mamaları gerektiğini söyler, onlarla sürekli iletişim halinde olurum.” 
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K9: “Her durumda kendilerine yatırım yapmaları gerektiğini söy-
lerdim. Araştırıp öğrenmeleri, kendilerine bir şeyler katmalarını öğüt-
lerdim.” 

K15: “Verilen talimatlara uyulması, bireysel kararların alınmama-
sı yanında toplum sağlığı ve kendi sağlığımız için devletin önerdiği 
davranışları yerine getirmemiz gerektiğini belirtirdim.” 

K34: “Öğrencilerime öncelikle hijyene dikkat etmeleri gerektiğini, 
daha sonra sabırlı davranmalarını ve karamsar olmamalarını, boş va-
kitlerini iyi değerlendirerek bu süreci atlata bileceklerini söylerdim.” 

K42: “Her şeyden önce bilinçli ve duyarlı başka insanların hayatı-
nı tehlikeye atmadan empati yeteneğimizi daha da geliştirerek bir 
farkındalık oluşturmayı hedeflerdim.” 

K53: “Öğrencilerime kitaplar okutarak kriz dönemleri ile başa 
çıkma konusunda destek sağlardım. Bana ulaşabilecekleri her anın ve 
her alanın olabileceği noktasında onlara danışmanlık yapardım.” 

Bu tür salgınlarda krizlerin yaşanması kaçınılmazdır. Katı-
lımcılar öğrencilerine daha çok salgınla ilgili alınması gereken 
tedbirlerin önemini göz önünde bulundurarak başka insanların 
hayatını tehlikeye atmadan bilinçli davranmanın önemini altını 
çizmişlerdir. 

Sonuç 
Küresel bir sorun olan Covid-19 virüsü, günümüzün ana 

konusu haline gelmiş durumdadır. Her insan bu günlerde şu 
soruları kendine sormaktadır: Kendimizi bu salgından nasıl ko-
ruruz? İnsan hayatının değeri nedir? Nelerden vazgeçebiliriz? 
Nelere değer veririz? Hangisi daha önemli sağlık mı özgürlük 
mü? Bu virüs sorunuyla daha ne kadar birlikte yaşayacağız? Bu 
bulaşıcı virüsün etkisi altında ister istemez insanların yaşam 
tarzı da değişmektedir. 

Covid pandemisinin birey ve toplum hayatındaki hasarları-
nın tahminin ötesinde olacağı şimdiden görülmektedir. Bu ba-
kımdan Korona sonrası dönemde sosyal ilişkilerin analizi ol-
dukça önemli olacaktır. 
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Covid-19 salgınının ilk aşaması olabildiğince çabuk geçti ve 
kelimenin tam anlamıyla salgının ilk haftalarında insanlık has-
talıkla "savaşa" girdi. Durumun ciddiyeti hemen hemen bütün 
medya ve uzmanlar tarafından gündeme getirilmiştir. 

Katılımcıların çoğu da bu salgının önlenmesinde bilinçli 
davranmanın önemine vurgu yapmışlardır. İlerleyen zaman-
larda, bu hastalık yaygın bir mevsimsel fenomen haline gelirse, 
birkaç yıl sonra zatürre olarak algılanabilir. Ancak şimdilik in-
sanlık topyekûn savaş mantığıyla yaşamaktadır. Bu tür salgın-
larda krizlerin yaşanması da kaçınılmazdır. 

Covid-19 adı altında bütün dünyayı sarmış olan bu salgın 
hastalık, insanlığı psikolojik açıdan da fazlasıyla olumsuz bir 
şekilde etkilemiştir. Sosyal medya aracılığıyla virüs hakkında 
paylaşılan doğru yanlış bilgiler, görseller veya yazılar insanlar-
da korku, stres, endişe ve birçok olumsuz düşünceler ortaya çı-
kararak psikolojik yönden etkilenmelerine sebep olmuştur. Bu 
durum ülkemiz dâhil birçok ülkede fiziksel sorunlara ek olarak 
salgın hakkındaki yeterli bilgi eksikliğinden kaynaklanan çeşitli 
psiko-sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Salgının 
neden olduğu sosyal ve ekonomik değişimler ve seyahat kısıt-
lamaları gibi birçok sosyal etmen yanında eğitim sistemindeki 
belirsizlik de stres faktörünün hayatı etkilemesine neden ol-
muştur. Her yaş grubunu etkileyen bu durum, öğrenciler için 
de birçok risk faktörü yaratmıştır. 

Bu çalışmaya katılan öğrencilerin 74,6% kadın ve 25,4% er-
kektir. 18-20 yaş grubun %15,3, 21-22 yaş grubunda %40,7, 24-
26 yaş grubunda %32,2, 27 ve üzeri grubunda %10,2 ve 23 yaş 
grubunda 1 kişi olduğu görülmüştür. Katılımcıların sosyo-
ekonomik düzeyi incelediğinde; %6.7 (4 kişi) yüksek seviyede, 
orta seviye %73,3,(44-kişi) düşük seviyede olan kişi sayısının da 
%20 (12 kişi) olduğu bulunmuştur. 

Covid-19 virüsü sıra dışı bir olay olarak hala toplum içinde 
bireylerin düzenini bozmaya devam etmektedir. Bu katılımcı-
lardan ve % 49,1'nin (28 kişi) Covid-19 virüsünün laboratuvar 
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ortamında üretilen, hızla yayılma özelliği taşıyan yapay ve bu 
nedenle bütün insanlığı tehdit altına alan büyük bir oyun oldu-
ğu görüşündedir. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğu (% 49,1'nin (28 kişi) vi-
rüsün yapay olduğunu ve dünyadaki belirli güçler tarafından 
bilinçli olarak üretildiğini dile getirmişler, diğer bir kısmı da % 
40,4'nün (23 kişi) Koronavirüs’ün küresel bir salgın olduğunun 
ve birçok sorunun yaşanmasına neden olacağının vurgusunu 
yapmışlardır. 

Bu çalışmada katılımcıların salgının insanları psikolojik açı-
dan da önemli derecede etkilediğini dile getirdikleri görülmekte-
dir. Önemli olan sadece günlük yaşam biçiminin ve tüketim alış-
kanlıklarının değişimini izlemek değil, aynı zamanda var olan 
yaşam bozulduğunda kime güvenebilecek olduğumuzdur. Ko-
ronavirüs, aynı zamanda bizim için neyin önemli olduğunu ve 
hangi değerlerinin öne çıktığını ve neyin önemsiz olduğunu gös-
teren bir test niteliği taşımaktadır. Son günlerde korku ve karşı-
lıklı güvensizlik, bireyleri toplumda aynı ortamı paylaşma yeter-
sizliği gittikçe artmaktadır. Bu farklılıkların Korona sonrası top-
lumlar üzerinde derin etkilere neden olacağı kaçınılmazdır. 

Covid-19 hayatımıza girmesiyle yaşanan bütün olumsuzluk-
lara rağmen toplum hayatının tüm alanlarındaki Korona’nın 
neden olduğu korkunç tahribatta sosyal desteğin olumlu katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle “sevgi”, “sağlık”, 
“din”, “örf ve adetler”, “aile ve komşuluk ilişkileri” gibi top-
lumsal değerlerin ön plana çıkarılması gereği ortaya çıkmıştır. 
Katılımcılar pandemi sürecinde toplumsal değerlerin önemini 
daha iyi anladıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcılar, olarak öğrencilerine daha çok salgınla ilgili 
alınması gereken tedbirlerin önemini göz önünde bulundurarak 
toplum bireylerinin hayatlarını tehlikeye atmadan bu hususta 
bilinçli davranmanın önemini kavratacaklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcılar insanların virüsten sonra da sosyal mesafeye dikkat 
etmeleri, kalabalık ortamların oluşmaması için bazı tedbirlerin 
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alınması ve toplumun psikolojik olarak desteklenmesi için bazı 
etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. En 
azından toplumun virüs tehlikesini yeterince algılamayışına da-
yanarak sosyal düzeni korumak için en katı önlemleri almak 
gerektiğini belirtmişlerdir. 

Sosyal hayatın bütün alanlarını az veya çok olumsuz etkile-
yen bu süreç, eğitim alanını da sarsmıştır. Öğrencilerin eğitim 
kurumlarından ve arkadaş ortamından ayrı kalmaları bazı psi-
kolojik sorunlara sebep olarak onların geleceğe dair planlarını 
da etkilediği kanaatine varılmıştır. 

Yapmış olduğumuz araştırmanın sonucunda -her şeye rağ-
men- Covid-19’un tedavisi için iyimser bir bakış açısı gözlem-
lenmiştir. Bilim insanlar içindir. Tıp alanındaki gelişmeler saye-
sinde, geçmişte tedavisi olmayan ve ölümcül hastalıklar katego-
risinde yer alan birçok hastalık artık günümüzde tedavi edile-
bilmektedir. Dolayısıyla salgının tedavisi ile ilgili olarak katı-
lımcıların çoğu, Covid-19 için de önceki hastalıklarda olduğu 
gibi gerekli ilacın ve aşının bulunabileceği kanaatindedirler. 
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Giriş	
Çin’de başlayan ve bütün dünyaya yayılan COVID-19, bir 

pandemiye dönüşerek fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan insan 
sağlığını negatif yönde etkilemiştir. Pandemi şartlarından en 
çok etkilenen meslek gruplarından bir tanesinin sağlık çalışan-
ları olduğu ifade edilmektedir (Que ve ark., 2020). Yapılan çalış-
malar incelendiğinde sağlık çalışanlarının pandemi döneminde 
mental, sosyal ve fiziksel sağlık durumlarının olumsuz etkilen-
diğine dair kanıtlar bulunmaktadır (Li ve ark.,2020; Zhang ve 
ark., 2020; Que ve ark., 2020). Salgın ile ön sırada mücadele 
eden sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı kadınlardan oluş-
maktadır. WHO verilerine göre dünyada sağlık çalışanlarının 
%72’sini, ülkemizde ise insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyet-
leri alanında çalışanların %60’ını kadınlar oluşturmaktadır 
(WHO, 2020; İLO, 2020). Salgın sürecinde enfeksiyon ile karşı-
laşma riskinin artması kadınların ailelerine enfeksiyon bulaş-
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tırma endişesinin daha fazla olmasına yol açmaktadır (Li ve 
ark., 2020). Buna ek olarak kadınlar uzun ve yorucu iş vardiya-
ları nedeniyle kendi sağlık gereksinimlerini karşılamakta zor-
lanmaktadırlar. Bu durum kadın sağlık çalışanlarının uyku kali-
tesini negatif etki etmekte ve anksiyete geliştirmelerine sebep 
olmaktadır (Shechter ve ark., 2020). Bu süreçte kadınlarda psi-
kolojik yıpranmaya bağlı olarak, fiziksel kapasitede ve yaşam 
kalitesinde düşüşler görülebilmektedir (Zhang ve ark., 2020).  

Egzersiz uygulamalarının ve online psikolojik danışmanlık 
uygulamalarının, COVID-19 pandemi mücadelesinden kaynak-
lanan stresi azalttığına dair somut çalışma örnekleri mevcuttur 
(Shechter ve ark., 2020). Klinik pilates (KP), vücut ile zihin ara-
sındaki dengeyi kuran önemli bir egzersiz yaklaşımıdır (Pilates 
& Miller, 1945). KP egzersizlerinin sağlıklı kişilerde genel vücut 
kuvveti, esneklik, postür ve koordinasyon üzerine geliştirici et-
kisinin yanında, emosyonel ve mental sağlık ile yaşam kalitesini 
arttırdığı da kanıtlanmıştır (Kucuk & Livanelioglu, 2015; Bavli 
ve Koybasi 2016). KP egzersizlerinin sağlıklı kişilerde fizyolojik 
ve psikolojik sağlığı koruduğu ve geliştirdiği pek çok araştırma 
bulunmaktadır (McGrath ve ark., 2017; Leopoldino ve ark., 
2013; Kucuk & Livanelioglu, 2015). Güncel literatür ışığında 
kadın sağlık çalışanlarının mental, ruhsal, sosyal ve fiziksel iyi-
lik halini arttırabilmek adına klinik pilates egzersizlerinin ya-
rarlı olabileceği fikri doğmuştur. Bugüne kadar COVID-19 
pandemi sürecinde KP egzersizlerinin sağlık çalışanlarının fi-
ziksel, mental ve sosyal sağlık çıktıları üzerine etkisini incele-
yen bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Bu nedenle çalışmanın amacı, pandemi sürecinde online yü-
rütülen klinik pilates egzersiz uygulamalarının kadın sağlık ça-
lışanlarının depresyon, anksiyete, uyku kalitesi, yorgunluk ve 
yaşam kalitesi üzerine etkisinin araştırılmasıdır.  
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Materyal	ve	Metot		
Katılımcılar	
Araştırmaya hemşire, doktor ve fizyoterapistlerden oluşan 

20-35 yaş arası gönüllü, sağlıklı 10 kadın (yaş: 28.44±3.2 yıl) sağ-
lık çalışanı dâhil edildi. Araştırmaya başlamadan önce İnönü 
Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (2020/1162) 
gerekli izin alındıktan sonra, tüm katılımcılara bilgilendirilmiş 
gönüllü onam formu imzalatıldı. 

Çalışmanın dâhil edilme kriterleri aktif görev yapıyor ol-
mak, internet erişimine sahip olmak ve düzenli egzersiz alış-
kanlığının olmaması olarak belirlendi. Hamilelik, emosyonel 
durumuna etki edecek medikasyon kullanımı, egzersiz kontra-
endikasyonu oluşturabilecek kardiyovasküler veya nörolojik 
problemler, beden kütle indeksinin (BKİ) 29.9’dan büyük olma-
sı ve egzersiz seanslarının %80’inden azına katılım göstermek 
ise çalışmadan dışlanma kriteri olarak belirlendi. Araştırmanın 
akış şeması Şekil 1’de gösterildi. 
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Dahil Edilme Kriterlerine Uygun 
Kadın Sağlık Çalışanları 

(n=10) 

Egzersiz Öncesi Değerlendirmeler 
(n=10) 

KP Egzersiz Uygulamaları 
3 Gün / 6 Hafta 

40 dakika 
 (n=10) 

Dışlanma: 
Egzersizlere düzensiz katılım 

(n=1) 

Egzersiz Sonrası Değerlendirmeler 
(n=9) 

İstatistiksel Analiz 
(n=9) 

 
Şekil 1. Akış Şeması 

 

Değerlendirmeler	
Çalışmada uygulanacak anket ve ölçekler, sorumlu araştır-

macı tarafından katılımcılara e-mail yolu ile gönderildi. Katı-
lımcılardan değerlendirme formlarını eksiksiz bir şekilde dol-
durmaları ve sorumlu araştırmacıya tekrar e-mail ile gönderme-
leri istendi. Veriler egzersizlere başlamadan önce ve 6 hafta so-
nunda toplandı. Tüm katılımcıların yaş, uzunluk, vücut ağırlığı, 
BKİ, çalışma yılı, depresyon düzeyi, anksiyete seviyesi, uyku 
kalitesi, yorgunluk düzeyi ve yaşam kalitesi parametreleri de-
ğerlendirildi. 
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Depresyon	Düzeyinin	Değerlendirilmesi:	
Beck Depresyon Anketi kullanıldı. Anket, depresyona yönelik 

uluslararası geçerliliğe sahip, kısa sürede uygulanabilir, güvenilir 
bir ölçektir (Beck ve ark., 1961). Tuğlu ve ark. anketin Türkçe gü-
venilirlik çalışmasını sağlıklı, gönüllü, okur-yazarlar üzerinde 
uygulamıştır (Tuğlu ve ark., 2007). Toplam puanın yüksekliği 
depresyonun şiddetini gösterir (Reynolds ve Gould, 1981).  

Anksiyete	Seviyesinin	Değerlendirilmesi:	
Beck Anksiyete Anketi kullanıldı. Anket, klinik anksiyete 

teşhisi için sağlık profesyonelleri tarafından kliniklerde sıklıkla 
kullanılan uluslararası güvenilirliğe sahip bir ölçektir (Beck ve 
ark., 1988). Anketin Türk popülasyonu için Türkçe geçerlilik ve 
güvenilirlik çalışması Ulusoy ve ark. tarafından uygulanmıştır. 
Geçerliliğin Türk popülasyonu için yüksek olduğu tespit edil-
miştir (Ulusoy M ve ark., 1998). Yirmi bir maddeden oluşan, 0-3 
arası puanlanan Likert tipi bir kendini değerlendirme ölçeğidir. 
Toplam puanın yüksekliği kişinin yaşadığı anksiyetenin yük-
sekliğini gösterir (Fydrich T ve ark., 1992).  

Uyku	Kalitesinin	Değerlendirilmesi:	
Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi kullanıldı. Pittsburgh Uyku 

Kalite İndeksi (PUKİ), uyku kalitesini ölçmek amacıyla 1989’da 
Buysse ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve yeterli iç tutar-
lılığa, test-tekrar test güvenilirliğine ve geçerliliğe sahip olduğu 
gösterilmiştir (Buysse ve ark., 1989). İndeksin, ülkemizde geçer-
liği ve güvenilirliği Ağargün, Kara ve Anlar (1996) tarafından 
yapılmıştır. Türk toplumuna uygun olduğu belirlenmiştir 
(Ağargün ve ark., 1996). PUKİ puanı 0-21 puan olarak değiş-
mektedir. Puan beşten düşük olduğunda uyku kalitesi iyi iken, 
beş ve daha yüksek olduğunda uyku kalitesi düşüktür (Buysse 
ve ark., 1991).  

Yorgunluk	Düzeylerinin	Değerlendirilmesi:	
Yorgunluk Şiddet Ölçeği ile değerlendirildi. Yorgunluk Şid-

det Ölçeği (YŞÖ) geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış bir öl-
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çektir (Krupp ve ark., 1989). YŞÖ, tek boyutlu skalalar içinde en 
iyi örnek olarak gösterilir. Kişi, her madde ile ne kadar aynı fi-
kirde olduğunu 1’den 7’ye kadar rakam seçerek belirtir. 1 hiç 
katılmadığını, 7 tamamen katıldığını belirtir. Toplam 9 sorudan 
oluşan ölçeğin puan aralığı 9-63’tür. 36 veya daha yüksek skor 
şiddetli yorgunluğu gösterir (Yakut ve Yakut, 2011).  

Yaşam	Kalitesinin	Değerlendirilmesi:		
SF-36 (Kısa Form 36) Türkçe formu kullanılmıştır. 1992 yı-

lında Rand Corparation tarafından yaşam kalitesini değerlen-
dirmek amacıyla geliştirilen bu form, 1999 yılında Koçyiğit ve 
ark. tarafından Türkçe’ye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlik ça-
lışması yapılmıştır (Koçyiğit ve ark., 1999). Toplamda 36 soru-
dan oluşan bu form, sağlığın 8 boyutunun ölçümünü (fiziksel 
fonksiyon, sosyal fonksiyon, fiziksel ve emosyonel sorunlara 
bağlı rol kısıtlamaları, mental sağlık, vitalite, ağrı ve genel sağ-
lık) hem olumlu, hem de olumsuz yönleriyle değerlendirebilir. 
Kısa ve anlaşılır olmasından dolayı çalışmalarda sıklıkla tercih 
edilir. Puanlamalar sağlığı 0-100 arasında değerlendirir. Yüksek 
puan iyi sağlık durumunu gösterir (Obidoa ve ark., 2010).  

Klinik	Pilates	Egzersiz	Protokolü	
KP egzersizleri 5 Ekim 2020 - 15 Kasım 2020 tarihleri arasın-

da haftada 3 gün olmak üzere 6 hafta boyunca uygulandı. KP 
egzersiz reçetesinin içeriği sorumlu araştırmacılar tarafından 
tasarlandı. Egzersiz reçetesi 5 dakika ısınma, 30 KP egzersiz 
uygulamaları ve 5 dakika soğuma egzersizlerini içermekteydi.  

Egzersizler ZOOM programı üzerinden fizyoterapist göze-
timinde grup egzersizleri şeklinde uygulandı. Egzersizlere baş-
lamadan önceki ilk seansta tüm katılımcılara kor bölge farkın-
dalığı, doğru duruş ve solunum tekniği öğretildi. Egzersiz uy-
gulamaları progresif olacak şekilde 2 faz şeklinde uygulandı. 
Faz-1 ilk 3 haftalık dönem, Faz-2 ise son 3 haftalık dönemi kap-
samaktaydı. Her 2 faz için temel KP egzersizlerini içeren 10 ha-
reket dâhil edildi. Egzersizler 2 set şeklinde uygulandı. Egzersiz 
yoğunluğu 1:1 olarak belirlendi (30 sn egzersiz:30 sn dinlenme). 
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Hareketler arası dinlenme süresi ise 60 saniye olarak uygulandı. 
Egzersiz uygulama esnasında ortaya çıkan bireysel limitasyon-
lar için hareketler fizyoterapist tarafından modifiye edilerek eg-
zersizlere katılımın devamı sağlandı. Uygulanan KP egzersiz 
protokolü detaylı olarak Tablo-1 de sunuldu. 

Tablo 1. Klinik Pilates Egzersiz Reçetesi 

FAZ-1 (1-3. HAFTA) FAZ-2 (4-6. HAFTA) 

Isınma Fazı (5 dakika) Isınma Fazı (5 dakika) 
Hundreds 

(20x2) 
Hundreds II 

(20x2) 
One Leg Stretch 

(20x2) 
One Leg Stretch II 

(20x2) 
Roll Up/Down 

(20x2) 
Oblique Roll Up/Down 

(20x2) 
Criss Cross 

(20x2) 
Side Crunch Leg Raise 

(20x2) 
Shoulder Bridge 

(20x2) 
Single Leg Bridge 

(20x2) 
Bird Dog 

(20x2) 
Swimming 

(20x2) 
Side Kick in Kneeling 

(20x2) 
Side Kick in Kneeling II 

(20x2) 
Clamshell 

(20x2) 
Clamshell II 

(20x2) 
Lying Leg Lifts 

(20x2) 
Lying Leg Lifts II 

(20x2) 
Breast Stroke T position 

(20x2) 
Breast Stroke Y position 

(20x2) 

Soğuma Fazı (5 dakika) Soğuma Fazı (5 dakika) 

 
İstatistiksel	Analiz	
Verilerin değerlendirilmesi SPSS IBM 23.0 programı ile ya-

pıldı. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel (histog-
ram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemler (Shapiro-Wilk 
Testi) kullanılarak incelendi. Ön test ve son test verilerin anali-
zinde parametrik karşılaştırmalarda bağımlı gruplarda t testi ve 
nonparametrik karşılaştırmalarda ise Wilcoxon eşleştirilmiş iki 
örnek testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi %5 olarak 
seçildi (p<0.05). 
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Bulgular 
Çalışmaya başlangıçta 10 kadın sağlık çalışanı dâhil edildi. 

Ancak 1 kişi egzersizlere düzenli katılım sağlamadığı için ça-
lışmadan dışlandı. Çalışmada 4 doktor, 4 hemşire, 2 fizyotera-
pist olmak üzere 9 kişinin verileri analiz edildi. Katılımcıların 
demografik bilgileri Tablo-2’de gösterildi.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

 Min-maks ort±SS 

Yaş (yıl) 26-35 28,44±3,2 

Vücut Ağırlığı (kg) 43-70 60,11 ± 7,8 

BKİ (kg/m2) 16,4-23,1 20,91 ± 1,9 

Çalışma Yılı 2-11 4,89 ± 3,29 

Min-maks: minimum-maksimum, ort: ortalama, SS: Standart Sapma 

 
Katılımcıların KP egzersizleri öncesi ve sonrası sonuçları in-

celendiğinde, depresyon düzeyinde ve uyku kalitesinde istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Anksiyete 
düzeylerinde ise istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu tes-
pit edildi (p<0.05) (Tablo 3). 

Tablo 3. Depresyon, Anksiyete ve Uyku Kalitesi Skorlarının Karşılaştırılması 

 Ön Değerlendirme Son Değerlendirme  

Anketler ort±SS ort±SS t p 

Beck Depresyon 18,3±7,07 14,4±7,77 1,59 0,15 

Beck Anksiyete 13,5±2,12 11,1±1,69 6,48 0,04* 

PUKİ 6,3±1,5 4,89±0,9 2,60 0,32 

Bağımlı Gruplarda T testi; p<0.05, PUKİ: Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi 

 
Bireylerin KP egzersizlerinden sonra yorgunluk şiddet skor-

larında KP egzersizleri öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı belirlendi (p>0.05) (Tablo 4). 

Bireylerin SF-36 skorları incelendiğinde, KP egzersizleri önce-
sine göre egzersiz sonrasında emosyonel rol güçlüğü ve ağrı pa-
rametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görülürken 
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(p<0.05), vitalite (enerji) ve ruhsal sağlık parametrelerinde istatis-
tiksel olarak anlamlı bir artış tespit edildi (p<0.05) (Tablo 4). 

Tablo 4. Yorgunluk Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Skorlarının Karşılaştırılması 

 Ön Değerlendirme Son Değerlendirme  

Anketler ort±SS ort±SS t p 

YŞÖ 2,6±0,3 2,9±2,43 -1,80 0,7 

SF-36 Fiziksel 
Fonksiyon 

100,0±,00 
 

100,0±,0 0,00 1,0 

SF-36 Fiziksel Rol 
Güçlüğü 

72,2±31,7 94,4±11,02 -1,8 0,71 

SF-36 Emosyonel 
Rol Güçlüğü 

70,3±26,05 96,2±11,11 -2,07 0,03* 

SF-36 Vitalite 
(Enerji) 

70,0±12,24 82,2±4,41 -2,53 0,01* 

SF-36 Ruhsal Sağ-
lık 

61,7±18,41 72,0±13,80 -2,37 0,01* 

SF-36 Sosyal İş-
levsellik 

77,7±23,19 80,5±24,29 -,37 0,7 

SF-36 Ağrı 95,5±5,27 97,7±4,41 -,81 0,04* 

SF-36 Genel Sağ-
lık 

93,3±5,00 94,4±5,27 -,57 0,56 

Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, *p<0.05, YŞÖ: Yorgunluk Şiddet Ölçeği,  
SF 36: Yaşam Kalitesi Ölçeği 

  
Tartışma 
Bu çalışma COVID-19 pandemi sürecinde KP egzersizlerinin 

kadın sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete, yorgunluk 
düzeyi, uyku kalitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin ince-
lenmesi amacıyla yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre 6 hafta-
lık (18 birim) KP egzersizlerinin kadın sağlık çalışanlarında 
anksiyete, ruhsal sağlık, emosyonel sağlık, vitalite ve ağrı pa-
rametreleri üzerine iyileştirici etkisi olduğu tespit idildi.  

Pandemi süreci özellikle sağlık çalışanlarında çeşitli psikolo-
jik ve fizyolojik yıpranmalara sebep olmaktadır. Bu süreçte ya-
pılan çalışmalar incelendiğinde, kadın sağlık çalışanlarında 
depresyon ve anksiyete görülme sıklığının arttığı, uyku kalite-
sinin azaldığı, tükenmişlik hissi ve ciddi yorgunluk semptomla-
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rı gösterdikleri bildirilmiştir (Spoorthy ve ark., 2020; Korkmaz 
ve ark., 2020). Bu süreçte psikolojik yıpranmaya bağlı olarak, 
fiziksel kapasitede ve yaşam kalitesinde düşüşler görülebilmek-
tedir (Zhang ve ark., 2020).  

KP egzersizleri, core bölge merkezli hareketlerle, bireylerde 
hareket farkındalığını ve stabilizasyonu geliştirmek amacıyla 
uygulanan, zihin ile vücut arasındaki bütünlüğü geliştiren bir 
egzersiz modalitesidir. KP egzersizleri, son yıllarda rehabilite 
edici özelliği ile ön plana çıkmakta ve yaygınlığı giderek art-
maktadır (Curi ve ark., 2018). Literatürde sağlıklı kişilerde uy-
gulanan KP egzersizlerinin iyilik algısı, yaşamsal doyum ve 
sağlık statüsünü arttırmadaki etkilerini kanıtlayan çalışmalar 
bulunmaktadır (Cruz-Ferreira ve ark., 2011). Genç sağlıklı ka-
dınlar üzerinde KP egzersizlerinin uygulandığı bir çalışmada 
kontrol grubu ile kıyaslandığında 6 haftalık egzersizin sonunda 
kadınlarda anksiyete, depresyon ve yorgunluk semptomlarının 
azaldığı tespit edilmiştir (Akbaş ve Ünver, 2018). Aibar-
Almazán ve ark., 12 haftalık KP egzersizleri sonrasında kadın-
larda uyku kalitesinin arttığını belirtilmiştir. Çalışmada aynı 
zamanda uyku kalitesindeki bozulmanın kadınlarda anksiye-
teyi tetikleyen bir etken olabileceğinden de bahsedilmiştir 
(Aibar-Almazán ve ark., 2019). Yapılan bir meta-analiz çalışma-
sında KP egzersizlerinin depresyon ve uyku kalitesi üzerine et-
kilerinin kanıtlanabilmesi için minimum 12 haftalık çalışmala-
rın planlanması gerekliliğinden söz edilmiştir (Fleming ve 
Herring, 2018). Literatürde düzenli yapılan KP egzersizlerinin 
depresyon ve anksiyeteyi azaltmadaki rasyonel mekanizması-
nın beyinde artan serotonin salınımı olduğu açıklanmaktadır 
(Mokhtari ve ark., 2013). Bununla birlikte KP egzersizlerinin 
temel prensiplerinden biri olan derin solunum tekniğinin, sem-
patik sinir sistemi aktivitesini baskıladığı tespit edilmiştir. Eg-
zersiz sırasında derin solunum tekniğinin uygulanması ile 
vagus sinirinin uyarıldığı ve kişinin duygu durumunun olumlu 
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etkilendiği belirtilmiştir (Frank ve ark., 2017). Bu yönüyle araş-
tırmada anksiyetenin azalması yönünde elde edilen bulgular 
literatürle benzerlik göstermektedir. 

Literatürde KP egzersizlerinin yaşam kalitesini arttırdığına 
yönelik pek çok çalışma bulunmaktadır. KP egzersizlerinin ruh-
sal sağlık, emosyonel sağlık ve vitalite (enerji) seviyesini arttır-
madaki etkisinin yüksek olduğundan bahsedilmiştir (Fleming 
ve Herring, 2018). Egzersiz sonrası mental sağlık parametreleri-
nin düzelmesi ve ağrı algısının azalması KP’in vücut-zihin bir-
likteliği prensibi ile açıklanmaktadır (Pilates & Miller, 1945). Bu 
araştırmada, literatürle benzer olarak ruhsal-emosyonel sağlık 
ile vitalite düzeylerinin egzersiz sonrası geliştiği, ağrı algısının 
ise azaldığı tespit edilmiştir. Bu yönüyle KP egzersizleri pande-
mi sürecinde sağlık çalışanlarında yaşam kalitesini geliştirici 
önemli bir egzersiz stratejisi olarak uygulanabilir.  

Son yıllarda yapılan egzersiz çalışmaları incelendiğinde 
COVID-19 pandemisi nedeniyle elektronik sağlık hizmeti altın-
da ev temelli telerehabilitasyon uygulamalarının arttığı görül-
mektedir (Lee 2020; Nyenhuis ve ark., 2020). COVID-19 pan-
demi sürecinde gerçekleştirilen bir çalışmada KP egzersizleri 
katılımcılara gönderilen DVD’ler ile ev temelli rehabilitasyon 
şeklinde uygulanmış ve kontroller telefon yoluyla sağlanmıştır. 
Çalışmanın sonunda KP egzersizlerinin telerehabilitasyon uy-
gulamaları ile yürütülebileceğinden bahsedilmiştir (Fleming ve 
ark., 2020). Bu çalışmada ise KP egzersizleri fizyoterapist göze-
timinde senkron olarak gerçekleştirildi. Senkron uygulamaların 
pozitif yönlerinin, güvenli egzersiz stratejisinin sağlanması ve 
fizyoterapist tarafından sağlanan anlık geri-bildirimlerle hare-
ketlerin optimal bir seviyede uygulanması olarak açıklanabilir. 

Bu çalışmanın en büyük sınırlılığı katılımcı sayısının ve eg-
zersizin uygulanma sıklığının az olmasıdır. Bu parametrelerin 
düzeltilmesi ile KP egzersizlerinden alınan verimin artacağı dü-
şünülmektedir. 
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Sonuç  
Sonuç olarak, KP egzersizlerinin kadın sağlık çalışanlarının 

psikososyal sağlık düzeyini geliştirmede etkili olduğu tespit 
edilmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde sosyal mesafenin ko-
runması ve bulaş riskini en aza indirmek için klinik pilates eg-
zersizlerinin telerehabilitasyon yöntemleri kullanılarak uygula-
nabileceği düşünülmektedir. Özellikle sağlık çalışanlarına yö-
nelik sistematik egzersiz uygulamaları ile sürecin olumlu yönde 
etkilenebileceği söylenebilir. 
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SALGIN	HASTALIK	FİLMLERİNİN	COVID‐19	
DÖNEMİNDE	YARATTIĞI	ETKİ	

Selen GÖKÇEM AKYILDIZ* 

Pandemi	Filmlerinin	Salgın	Döneminde	Yarattığı	Etki		
Hastalık, enfeksiyon ve bulaşma temalarıyla ilgili filmler ge-

nellikle fantezi, bilimkurgu veya dehşetle bağlantılı üç geniş ka-
tegoriden birine girer. Bunlar, kıyamet veya tüm insanlığın nere-
deyse imhası, biyo-terörizmle ilgili artan endişeler ve zombi-
lerdir. (Han ve Curtis, 2020, s. 389). Filmler geleneksel olarak HIV 
/ AIDS konusunu (ör. Dallas Buyers Club, Philadelphia ve The Band 
Played On, Kids) hassas veya gerçekçi bir şekilde ele alsa da ol-
dukça az film doğrudan salgın hastalıklarla uğraşmıştır. Salgın-
larla ilgili gerçekçi veya yarı gerçekçi filmlerdeki bilimsel litera-
tür, tarihsel salgınlarla ilgili filmlerde hastalık iletimi, yayılması 
ve hastalığı veya anakronistik karakterlerin ardında yatan doğru 
bilimi yakalamadaki yetersizliğe odaklanmıştır.  

2020 Mart ayının başında virüs pandemik bir hal almaya 
başladığında 1995 yılında çekilen Outbreak filmi (Wolfgang 
Petersen) medya servis sağlayıcısı Netflix’in yaptığı açıklamaya 
göre, tüm filmler arasında en çok izlenen ve izlemek için aratı-
lan dokuzuncu sıradaki film olmuştur1. 6 Mart 1995 yılında, 25 
yıl önce gösterime giren Outbreak, Zaire kaynaklı Ebola virüsü-

                                                 
* Dr. Öğretim Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, ORCID: 0000-0002-7948-8330, 
gselen@ohu.edu.tr 

1  https://www.adweek.com/tv-video/pandemic-related-programming-sur-
ges-on-netflix-amid-coronavirus-spread/ 



Selen	Gökçem	AKYILDIZ	

200	

ne benzer Motaba isimli virüsü, Ebola virüsü gerçek dünyada 
salgın bir hastalığa dönüştüğü sırada ele alan bir filmdir. İnsan-
lar çeşitli aşamalardan geçerek ölürler. Tıpkı ağır bir soğuk al-
gınlığı geçiriyor gibi kişinin önce dudakları solgunlaşır, gözleri 
kızarır ve yüzü terler. Birkaç saat içinde yoğun bir şekilde öksü-
rük ve beden kasılmaları başlar. İlerleyen aşamalarda ağızdan 
kan gelir, virüs tüm bedene yayıldıkça vücutta morarmalar baş-
lar ve sonunda ölüm gerçekleşir.  

 
Görsel 1: Contagion filminden bir sahne 

 
Virüsün yayılma şekli de tıpkı korona virüsünde olduğu gi-

bi bir hayvandan geçerek olur. Motaba virüsüne yakalananlar 
oldukça kötü şekillerde ölürler ve ölürken yakınlarına da bu vi-
rüsü bulaştırırlar. Steven Soderbergh’in 2011 yapımı Contagion 
filmi de benzer bir konuyu işlemektedir. Bu filmde insanlar da-
ha hızlı ve fazla semptom geliştirmeksizin ölüler. Outbreak fil-
mindeki ölümler ise olabildiğince korkutucu ve iğreti edicidir.  
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Görsel 2: Outbreak Filminden Bir Sahne 

 

Pandemik hastalıklarla ilgili çekilmiş erken tarihli filmler de 
mevcuttur. Örneğin The Andromeda Strain (1971) Michael Crich-
ton’ın 1969 yılında yazdığı aynı isimli romanından uyarlanmış-
tır. Film, küçük bir kasabadaki insanların ölümüne sebep olan 
virüsün ne olduğunu anlamaya çalışan bir grup bilim insanını 
konu alır. 1930’lu yıllarda enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıkların 
sebep olduğu çoklu ölümler üzerine Jezebel (1938), Arrowsmith 
(1931), Camille (1936) gibi filmler çekilmiştir.  

Ancak özellikle 1995 yılından sonra çekilmiş pandemik film-
ler teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığında gelişmiş olasılıklı 
tahminler içerdiğinden daha fazla tercih edilmiştir. Google ara-
ma motoru verileri pandemi öncesi ve pandemi dönemi salgın 
hastalıkları içeren filmlerin arama sıklığı üzerinden kontrol 
edildiğinde, iki dönem arasında büyük farklar olduğu görül-
mektedir. Pandemi öncesi dönemde salgın hastalık ile ilgili 
filmlere neredeyse hiç rağbet olmamıştır. Ancak, korona virüs 
salgının neredeyse tüm dünyaya yayıldığı 2020 Mart ayı ile bir-
likte salgın filmleri izleme oranı en yüksek noktasına ulaşması 
insanların neden neredeyse yaşanan felaketin aynısını içeren 
filmleri izlediği sorusunu akıllara getirmiştir.  



Selen	Gökçem	AKYILDIZ	

202	

 
Görsel 3: https://trends.google.com/trends/explore?geo=TR&q=pande-

mic%20movies 

 

İnsanların virüsün ortaya ilk çıktığı zaman karşı karşıya kal-
dığı şey herkesin gözünün önünde meydana gelen toplumsal 
bir kargaşa ve afet durumudur. Bu bilinmez durum dünya nü-
fusunun çoğunluğunun ilk kez karşılaştığı türden bir afettir. Bu 
gibi durumlar için insanlığın o andaki tek rehberi pandemiden 
önce çekilmiş ve hayal gücüne dayalı salgın hastalıklara ait hi-
kâyeler içeren Andromeda Strain (1971, Robert Wise), Outbreak 
(1995, Wolfgang Petersen) gibi filmlerdir. Bu filmler, insanlığın 
nasıl hissetmesi gerektiğini anlayabilmesi için kullanabilecekle-
ri neredeyse tek belgelerdir. Her geçen gün yeni bir gelişme ya-
şanan hastalık ve pandemi döneminde ilerleyen aşamalarda ne-
lerle karşılaşılabileceğini hayal etmek için bu filmlerin izleniyor 
olması en yüksek olasılıklar içerisindedir.  

Korona virüs felaketi hayal ve gerçeklik arasındaki sınırı bu-
lanıklaştırıp insanlığın hayatları üzerindeki kontrolünü kaybet-
tiklerini hissetmelerine neden olmaktadır (Cohen, 2011). Kont-
rolün kaybedildiği yerde baş gösteren bir kurgunun içinde yer 
alma düşüncesi ve gerçek üstü bilgi yoğunluğu insanlarda bir 
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şaşkınlık durumu yaratmaktadır. Pandemi sinemasının sundu-
ğu şey ise tam olarak bir kaçış değil, bu bilgiyi çerçevelemek 
veya işlemek için ferahlatıcı çeşitli yollardır. Travis Langley’e 
(2012) göre bu filmler kötü sonla bitmesine rağmen her birinde 
umut vardır. İzlenen filmlerde meydana gelen olaylar insanlara 
içinde bulundukları durumunun nasıl daha iyi hissettirebilece-
ğini göstermektedir.  

Film, insanların belli bir mesafeden izleyebildikleri ve iste-
dikleri an dışında kalabilecekleri bir evrendir. Pandemi filmle-
rindeki insanlar kişinin kendisi, ailesi ya da çocukları değildir. 
Orada yaşananlar başkalarının başına gelir, ancak tüm yaşanan-
lar yine de merak edilir ve bir kriz anında tekrar çağırmak üze-
re zihnin bir köşesinde yer edinir. Bilinmeyen afet durumları 
bazı insanlar için korkutucu olabilir. Bu hislerden kurtulmak 
için mevcut kriz ya da trajedi hakkında benzer filmler izlemek 
ihtiyacının doğması yeni bir durum değildir. Amerika Birleşik 
Devletleri’ne gerçekleştiren uçaklı 11 Eylül saldırından sonra da 
şimdi yaşanan sürecin bir benzeri yaşanmıştır. Yayınlanması 
planlanan filmler, programlar durdurulurmuş ve yalnızca ikiz 
kulelerin bombalanması haberlerine odaklanılmıştır. Korku ve 
panik içerisinde başına gelen olay ile baş etmeye çalışan insan-
lar arasında uçak kaçırma filmleri kiralama oranında çok büyük 
bir artış gözlemlenmiştir. Bunun nedenlerinden bir tanesi 
2000’li yılların henüz başında gerçekleşen bu küresel krize ne-
den olan olay sırasında internetin ve dolayısıyla haberleşme 
olanaklarının kısıtlı olmasıdır. Bugün küresel afetler ya da olay-
lar ile ilgili haberlere daha hızlı ulaşılmakta, bilgi fazlalığı içeri-
sinde hangi haberin akıl süzgecinden geçirilerek daha doğru 
olabileceğine kişi tarafından karar verilebilmektedir. 

Filmlerin insan hayatını etkileyen bu denli geniş çaplı olay-
lar karşısında izleniyor olmasının ardında içinde bulunulan du-
ruma kısa süre içerisinde bir cevap bulması da yatmaktadır. 
Filmlerde karşılaşılan problemin çözümü kötü ve olumsuz da 
olsa, verili süre içerisinde tamamlanan bir süreç takip edilir. 
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Filmin merkezinde yatan ve çözülmeyi bekleyen problem öyle 
ya da böyle belirli bir süre sonra çözülecek ve kişiler bu sonuç-
lar dâhilinde hayatlarına yeni bir yön verebileceklerdir. Noah 
Uhrig’e göre (2005), filmin görsel uyarımı, terapötik duygusal 
bir tepkiye neden olmakta ve bu duygusal tepkinin kolektif ve 
kontrollü deneyimi, refahı teşvik etmektedir. Bunun nedeni ise, 
görsel uyarımın bir dizi duyguyu göstermesi, bu duyguların 
film aracılığı ile kolektif bir şekilde deneyimlenmesi ve kolektif 
deneyimleme sayesinde daha güvenli bir ortamın sağlanması-
dır. Virüs salgını temalı filmlerin de küresel bir salgın sırasında 
insanların daha önce deneyimlemediği duyguları anlayabilmek 
adına izlenmesi, kolektif bir güven ortamı yaratmaktadır. Daha-
sı, ne kadar zamanda çözüleceği belli olmayan bir sürecin baş-
langıç ve bitiş noktasını verili bir sürede deneyimlemek, sürecin 
takibi ve sonrası için plan yapabilmeyi kolaylaştırmaktadır.  

Virüs salgını temalı filmleri izlemek ve gelişen olaylar üze-
rinde kontrol sahibi olduğunu hissetmek de filmlerin felaketin 
gerçekleştiği süre zarfında izlenmesinde bir başka etkendir. 
Lindsey Decker (2017) süreçte meydana gelen korku duygusu 
ile ilgili şunları söylemektedir:  

Korkuyla ilgili en güzel şeylerden biri, artan duyguları deneyimle-
memize izin vermesidir. Filmleri izlerken korku ve gerginlik yaşa-
yabiliriz, ama bunun üzerinde kontrolümüz vardır. İstediğimiz 
zaman duraklama yapabiliriz- hızlı ileri alabiliriz. Çok korkutucu 
olduğunu düşündüğümüz bu korku deneyimimiz üzerinde kont-
rolümüz vardır. 

Kişileri endişelendiren duyguları içeren filmler hikâyede 
kahramanların başına gelen durumlarla nasıl başa çıkabildikle-
rini de gösterdiğinden örneğin daha fazla insanın kendi kendini 
karantinaya alması ile ilgili bir öneriyi de barındırabilmektedir. 
Beamish’in (2015) de belirtiği gibi gerçekleşmekte olan toplam 
bilgi evreni ve kamusal alanda birçok bilgiye güvensizlik göz 
önüne alındığında, insanların olan biteni anlamak için ellerinde 
ne varsa bir araya getirmeleri son derece doğaldır.  
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Duygunun fizyolojik etkilerine yönelik önemli miktarda araş-
tırma, kişiye duygusal durumu uyandırmak için kişiye ilgili fil-
min tamamının gösterilmesini içermektedir. Örneğin Baldaro’ya 
(2001, s. 797) göre ameliyata girecek ve bu durumdan korkan ki-
şilere canlı ameliyatları izletmek kişilerin kaygı ve stres boyutla-
rında azalmaya yardımcı olmaktadır. Filmler izleyenleri asla 
gitmeyecekleri ve büyük olasılıkla gerçek hayatta asla gitmeme-
leri gereken yerlere götürebilir. Her ne kadar bu tür yerlere film 
sayesinde gidilse de kişinin kendisini ve sorunlarını daha net 
görmesine yardımcı olacak deneyimler yaşamasına olanak sağ-
lamaktadır (Johnson, 2000). Virüs salgını temalı filmler de bir 
adım sonrasının belirsizliği karşısında insanların kendilerini fark-
lı senaryolara hazırlamalarına ve filmleri izlerken birkaç saatliği-
ne de olsa kontrolün kendilerinde olduğuna inanmalarına yar-
dımcı olmaktadır.  

Sonuç 
Çin’in Wuhan kentine başlayan ve hızla dünyaya yayılan 

korona virüsü, kendisi ile birlikte büyük bir bilinmez ve korku-
yu da getirmiştir. İnsanlığın yaşadığı ilk evrensel salgın olma-
masına karşın en son Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çı-
kan ve yaklaşık 50 milyon insanın ölmesine neden olan İspan-
yol gribinden farklı olarak internetin yaygın kullanıldığı bir dö-
neme denk gelmesi, virüs haberlerinin en az virüsün kendisi 
kadar hızla yayılmasına neden olmuştur. Bilgi kirliliği ve veri 
çokluğu arasında kaybolan insanlar, neredeyse bir günde deği-
şen yaşam koşulları ve ev karantinaları ile birlikte endişe duy-
maya, virüs salgının ne getireceğini öğrenmek için ellerinde 
olan tüm verileri kullanmaya başlamışlardır. Korona virüs sal-
gını öncesi çekilen pandemi filmleri bu dönemde insanların 
kurmaca da olsa ne ile karşılaşacaklarını gözlemleyebilecekleri 
neredeyse tek belgelerdir. Netflix’in ve Google arama motoru-
nun verileri de pandemi filmlerine artan rağbeti desteklemek-
tedir. İnsanların evrensel bir virüs salgını ile günlerini hastalık-
tan korunmak ve başkalarına da bulaştırmamak adına evde ka-
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rantinada kalarak geçirdikleri günlerde aynı süreçlerin yaşan-
dığı pandemi filmlerini izlemelerinin birkaç olası sebebi vardır. 
Birincisi, bu filmler, insanlığın şu anda nasıl hissetmesi gerekti-
ğini anlayabilmesi için kullanabilecekleri neredeyse tek belge-
lerdir. İkincisi, bu filmler kötü sonla bitmesine rağmen her biri 
umut içerir. İzlenen filmlerde meydana gelen olaylar insanlara 
içinde bulundukları durumunun nasıl daha iyi hissettirebilece-
ğini göstermektedir. Üçüncüsü, bu filmlerin içinde bulunulan 
duruma kısa süre içerisinde bir cevap bulmasıdır. Filmlerde 
karşılaşılan problemin çözümü kötü ve olumsuz da olsa, verili 
süre içerisinde tamamlanan bir süreç vardır ve bu sonuç insan-
larda kendilerinin de içinde bulundukları durumun sonlanaca-
ğı hissini yaratır. Dördüncüsü ise ne kadar zamanda çözüleceği 
belli olmayan bir sürecin başlangıç ve bitiş noktasını verili bir 
sürede deneyimlemek, sürecin takibi ve sonrası için plan yapa-
bilmeyi kolaylaştırır. Sonuç olarak, korona virüsün tüm dünya-
ya hızla yayıldığı özellikle ilk altı ay içerisinde yaşanan kriz 
dönemi ele alındığında büyük bir bilinmezlik ile baş başa kalan 
insanların çare olarak ne olabileceğini ihtimaller dâhilinde de 
olsa gösteren filmlere sarılması bir çeşit psikolojik destek görevi 
görmüştür. Bilimkurgu filmlerinin bilimsel gelişmeler ışığında 
olabilecekleri kurgusal bir evrende gösteriyor oluşu, bilimsel 
gerçeklikleri de içlerinde barındıklarından insanlığın bu büyük 
bilinmezlikte sarıldığı ilk çare olmuştur. 
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yolu enfeksiyonları (ÜSYE)dır. Bu hastalıkların çoğu virüsler 
tarafından oluşturulmaktadır. Yüzeyinde bulunan çubuksu 
uzantıların taça benzetilmesi üzerine, Latince taç anlamına ge-
len “corona” kelimesiyle coronavirus (TR: koronavirüs) ismi te-
laffuz edilmeye başlanmıştır. Koronavirüs ailesi onlarca yıldır 
viral ÜSYE yakınma ve bulgularına yol açan virüslerdendir. 
Her ne kadar koronavirüsler (CoV) insanlarda genellikle soğuk 
algınlığı seviyesinde belirtiler gösteren bir RNA virüs ailesi ola-
rak bilinse de aynı aileye mensup olan SARS-CoV ve MERS-
CoV, bu virüs ailesinin daha ciddi hastalıklara neden olabildi-
ğini ortaya koymuştur (Budak ve Korkmaz, 2020). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 
tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde, sebebi o an 

                                                 
* Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mü-

hendisliği Bölümü, Niğde, 51240, Türkiye, ORCID Code: 0000-0003-4283-
142X, kulusoy88@gmail.com 

** Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mü-
hendisliği Bölümü, Niğde, 51240, Türkiye, ORCID Code: 0000-0001-6287-
6268, neslihandogansaglamtimur@gmail.com, nds@ohu.edu.tr 



Kemal	ULUSOY	–	Neslihan	DOĞAN‐SAĞLAMTİMUR	

210	

için bilinmeyen zatürre vakaları bildirmiş ve 5 Ocak 2020 tari-
hinde ise, daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coro-
navirüs tanımlanmıştır (Budak ve Korkmaz, 2020). Başlangıçta 
2019-nCoV olarak ifade edilen bu hastalık, daha sonra COVID-
19 olarak adlandırılmış ve Çin’de ortaya çıktıktan sonra, üç ay 
gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır 
(Karataş, 2020). İnsandan insana geçiş ile yayılması COVID-
19’un en önemli özelliğidir (Karcıoğlu, 2020). 12 Mart 2020 iti-
bariyle DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edilen COVID-19 
salgını fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak dünya insanlığını tehdit 
etmeye devam etmektedir.  

Salgına karşı önleyici bir tedbir olarak, dünya çapında hükü-
met yetkilileri, hastalığın bulaşmasını engellemek için kısıtlama, 
sosyal mesafe ve karantina gibi katı politika müdahaleleri uy-
gulamış ve benimsemişlerdir (Sarkar vd., 2021). Türkiye’deki 
kısıtlamalar, ilk olarak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanlara özel 
olarak uygulanmaya başlamıştır. Sonrasında, salgının ülke ba-
zında hızının artması ve vaka sayılarının çoğalması sonucu (i) 
30 büyükşehirde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, 
Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Ha-
tay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Sam-
sun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van) ve (ii) üst solunum 
yolu hastalıklarının sıklıkla görüldüğü Zonguldak ilinde hafta 
sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştır (T.C. 
İçişleri Bakanlığı, 2020).  

Halk sağlığı konularından biri olarak hava kirliliği, kentsel 
bölgeler için giderek ön sıralara yükselen hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler için dünya çapında önemli bir sorun-
dur. Kentsel nüfusun, karayolu taşımacılığının ve şehirlerdeki 
motorlu trafik hacminin artması, çevreyi ve insan sağlığını etki-
leyen ciddi hava kirliliğine yol açmaktadır. Sanayi, ısınma ve 
taşıt kaynaklı oluşan emisyonlar hava kirliliğinin başlıca neden-
lerini oluşturmaktadır. Ayrıca, yerel, ticari ve endüstriyel faali-
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yetler kentsel hava kirliliğine katkıda bulunmaktadır. COVID-
19 salgını ile uygulanmaya başlanan müdahaleler ve kısıtlama-
lar sonucu hava kirliliği sorunu gündeme gelmiş ve öne çıkan 
başlıklardan birisi olmuştur.  

COVID-19 kısıtlamaları döneminde üretimin büyük ölçüde 
aksaması, trafik yoğunluğunun azalması, eğitim-öğretim ve 
birçok işin uzaktan yürütülmesi gibi etmenlere bağlı olarak ha-
va kirliliği azalma eğilimi göstermiştir. Kısıtlama öncesi ve sıra-
sında, NO2 emisyonu salınımını, Dünya üzerindeki hareketliliği 
ve bu kriterlere bağlı olarak çevre kirliliğindeki azalmayı değer-
lendiren bir çalışmada Dünya üzerindeki hareketliliğin %90 ve 
NO2 emisyonuna bağlı olarak çevre kirliliğinin ise %30 civarın-
da azaldığı vurgulanmıştır (Muhammad vd., 2020). Diğer bir 
uluslararası çalışmada ise COVID-19 kısıtlamalarının, Çin, 
Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya'da PM2.5 ve NO2 konsant-
rasyonlarının azalmasına neden olduğu vurgusu yapılmıştır 
(Zambrano-Monserrate vd., 2020). COVID-19 sürecinde Türki-
ye’de de hava kirliliği ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Türkiye geneli için yapılan bir çalışmada, PM2.5 ve O3 seviyesi-
nin COVID-19 öncesi ve kısıtlamalar sırasındaki emisyon de-
ğerleri karşılaştırılmıştır. PM2.5 parametresi açısından, COVID-
19 öncesi (Ocak 2019) hassas olarak değerlendirilen hava kalite-
si, kısıtlama süresinde (Mayıs ayında) yapılan ölçümlerde iyi 
hava kalitesine yükselmiştir (Aydın vd., 2020). Diğer bir çalış-
mada ise Türkiye’nin Karaman şehrinin, artan endüstriyel faa-
liyetleri ve kış aylarındaki fosil yakıt tüketimine dikkat çekile-
rek, partikül madde (PM) değerlendirmesi yapılmış ve COVID-
19 döneminde Karaman’da PM emisyonunda artış bulunmuş-
tur (Mankolli vd., 2020).  

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu 
ve günlük olarak güncellenen veri sayfasında belirtildiği üzere 
Türkiye’deki ilk COVID-19 vakası, 11 Mart 2020 tarihinde tespit 
edilmiştir. Bu tarih baz alınarak araştırmanın ekseni belirlen-
miştir. Çalışmada, Afşin-Elbistan Termik Santrali yakınındaki 
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istasyona ait veriler kullanılarak Türkiye’nin Kahramanmaraş 
kentinde COVID-19 öncesi (Mart 2019-Mart 2020) ve sırasındaki 
(Mart 2020-Mart 2021) PM10 değişimleri mevsimsel bazda ince-
lenmiştir. 

Materyal	ve	Metot		
Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu'na göre son 5 yılda hava 

kirliliğinin en yüksek olduğu kentler Bursa, Adana, Ankara, İs-
tanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, 
Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne-Keşan ve Şanlıurfa ol-
duğu belirtilmiştir (TMMOB, 2020). Bu çalışmada, hava kirlili-
ğinin yoğun olduğu Türkiye’nin Kahramanmaraş kenti -gerek 
endüstriyel faaliyetleri gerekse popülasyonu açısından- PM10 
özelinde hava kirliliği faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendiril-
mesi ve yorumlanması için örneklem kent olarak seçilmiştir.  

 
Şekil 6. Kahramanmaraş İli Coğrafi Konumu (Saygılı, 2020) 

 

Kahramanmaraş Türkiye’nin 14.327 km²’lik yüzölçümü ile 
11. ve nüfusa göre 18. büyük ilidir. 2020 yılı sonu itibariyle 
1.168.163 nüfusa sahiptir (TÜİK, 2021). Topraklarının %59,7’si 
dağlarla, %24’ü plato ve yaylalarla %16,3’ü ovalarla kaplıdır. 
Deniz seviyesinden 568 m yüksekte olup, ilin kuzey kesimleri 
oldukça dağlıktır. Kahramanmaraş, Akdeniz, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı 
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alanda yer alır. İl topraklarının Akdeniz ve Güneydoğu Anado-
lu bölgelerinin geçiş alanında yer alması, ildeki iklim şartlarının 
farklılaşmasına neden olmuştur (Kahramanmaraş Belediyesi, 
2021; Wikipedia, 2021).  

 
Şekil 7. Kahramanmaraş İl Haritası (Saygılı, 2020) 

 

Hava yolları ve akciğerlere derinlemesine nüfuz ederek in-
san sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratan PM, biyojenik ve 
antropojenik kaynaklardan yayılan ya da atmosferik reaksiyon-
lardan oluşan havadaki zararlı kirletici maddelerden biri olarak 
kabul edilir. Önemli bir hava kirletici olan PM10, EN 12341 ile 
tanımlanan 10 µm aerodinamik çaplı geçirgen bir girişten %50 
verimle geçen PMyi ifade etmektedir (T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 2008). PM10, koronavirüsün havada asılı kalma süre-
cini etkilemektedir ve COVID-19 süresince üzerinde önemle 
durulan bir parametredir. 
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Bu çalışmada kullanılan Afşin-Elbistan Termik Santrali ya-
kınındaki istasyona ait PM10 verileri, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın Online Sürekli İzleme Merkezi (SİM) aracılığıyla 
temin edilmiştir. Araştırmada metot olarak zamana dayalı veri 
değerlendirmesi sistematiği uygulanmıştır. 

Bulgular  
Çalışma dönemini kapsayan sürede en yüksek PM10 değer-

leri ilkbahar mevsiminde 2019’da 34-149,68 µg/m3 aralığında 
salınırken 2020’de 24,19-101,54 µg/m3 aralığına, yaz mevsimin-
de 2019’da 30,31-91,09 µg/m3 aralığında salınırken 2020’de 
26,87-64,67 µg/m3 aralığına, sonbahar mevsiminde 2019’da 
47,72-278,06 µg/m3 aralığında salınırken 2020’de 43,54-176,89 
µg/m3 aralığına ve kış mevsiminde 2019’da 93,11-415,61 µg/m3 
aralığında salınırken 2020’de 92,39-316,98 µg/m3 aralığına doğ-
ru değişim göstermiştir (Tablo 1, Şekil 3 ve 4).  

Tablo 1. COVID-19 Kısıtlamaları Öncesi ve Sırasında Mevsimlere göre 
PM10 Salınımları 

Mevsimlik PM10 Salınımları (µg/m3) 
Dönem/Yıl 

İlkbahar Yaz Sonbahar Kış 

Mart 2019-Mart 2020 34-149,68 30,31-91,09 47,72-278,06 93,11-415,61 

Mart 2020-Mart 2021 24,19-101,54 26,87-64,67 43,54-176,89 92,39-316,98 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın SİM verilerinden yılın bazı 
zamanlarında veri ölçümü ve akışı yapılamadığı görülmüştür. 
Bu durum çalışmada gerçekleştirilen değerlendirmeleri etkile-
memiştir.  

COVID-19 öncesi (Mart 2019- Mart 2020) zaman aralığına ait 
PM10 verilerinin grafiksel gösterimi Şekil 3’te verilmiştir. Bu 
döneme ait maksimum PM10 değeri, 2019 yılı kış mevsiminde 
Aralık ayında 415,61 µg/m3 olarak ölçülmüştür. 
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Şekil 8. COVID-19 Öncesi Haftalık Periyotlar ile Mevsimlik 

PM10 Miktarları Değişimi 

 

COVID-19 sırasında (Mart 2020-Mart 2021) zaman aralığına 
ait PM10 verilerinin grafiksel gösterimi Şekil 4’te verilmiştir. Bu 
döneme ait maksimum PM10 değeri, 2020 yılı kış mevsiminde 
Ocak ayında 316,98 µg/m3 olarak ölçülmüştür. 

 
Şekil 9. COVID-19 Sırasında Haftalık Periyotlar ile Mevsimlik PM10 Miktarları 

Değişimi 

Sonuç	ve	Tartışma	
Bu çalışmada, COVID-19 öncesi olarak nitelendirilen Mart 

2019-Mart 2020 zaman aralığında Kahramanmaraş’ta ölçülen 
PM10 kirletici konsantrasyonlarının, COVID-19 sırasında olarak 
nitelendirilen Mart 2020-Mart 2021 zaman aralığında ölçülen 
PM10 kirletici konsantrasyonlarına göre daha yüksek değerler-
de olduğu bulunmuştur (Şekil 3, 4).  
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Tablo 2. PM10 değerlerinin Hava Kalite İndeksi (HKİ) durumları  

 
 

Bu çalışmanın gerçekleştirildiği dönemin (Mart 2019-Mart 
2021) ikinci yılına denk gelen COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle 
endüstriyel faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların vardiyalı sis-
teme geçmesi, trafik yoğunluğunun azalması, okul ve bazı işyer-
lerinin uzaktan faaliyet sürdürmeleri gibi etkenlerle, (i) PM ekse-
ninde hava kirliliğinin azaldığı ve PM10 kirletici konsantrasyon-
larının düştüğü ve (ii) HKİ açısından yapılan değerlendirmelerde 
(Tablo 2) COVID-19 öncesi hassas ve sağlıksız olarak değerlendi-
rilen Kahramanmaraş ili hava kalitesinin COVID-19 kısıtlamaları 
sırasında iyi ve hassas hava kalitesi durumuna doğru iyileşme 
gösterdiği saptanmıştır.  
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COVID‐19	PANDEMİSİ	SONRASI	TÜRKİYE’DE	
DİNİ	HAYATIN	YENİ	GÖRÜNÜMÜ:	

BİR	SORUNSAL	OLARAK	MESAFELİ	DİNDARLIK	

Engin KABAN* 

1.	Giriş	
İlk olarak Aralık 2019' da Çin' in Vuhan kentinde ortaya çı- 

kan Covid-19 salgını, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına ala- 
rak toplumsal yaşam alanlarında köklü değişimleri zorunlu 
kılmıştır. Başlangıçta Çin ile sınırlı bölgesel bir salgın hastalık 
(epidemic) olarak algılanan Covid-19 salgını, devamında Asya 
üzerinden Avrupa'ya, oradan da hızlı bir şekilde tüm dünyaya 
yayıldı. Gelişen durumu değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19’u küresel salgın (pan- 
demic) ilan etti. Türkiye’deki ilk Covid-19 vakası, Sağlık Bakanı 
Dr. Fahrettin Koca tarafından 11 Mart 2020 tarihinde açıklandı. 
Sağlık Bakanı, vakanın Avrupa temaslı olduğunu ifade etti. Bu 
tarihten sonra Türkiye’de de hızla yayılan salgın, gündelik ha- 
yatın akışını tamamen değiştirdi. Salgınla ilgili süreçlerde du- 
rum değerlendirmesi yapma ve gerekli kararları alma gibi te-
mel bilimsel çalışmaları yürütmek amacıyla, 10 Ocak 2020’de 
Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs Bilim Kurulu oluştu-
ruldu. 7 Haziran 2020'de ise, sağlık bilim kurulunun yanı sıra, 
salgın sürecinin toplumsal etkileri üzerinde araştırmalar yapma 
ve halk sağlığı çalışmalarına destek sağlama amacıyla Bakanlık 

                                                 
*  Öğr. Gör. Giresun Üniversitesi. Eynesil Kâmil Nalbant MYO Sosyal Hiz-

metler Bölümü, Giresun, Türkiye, ORCID: 0000-0002-9241-0239, 
61engin28@gmail.com 
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bünyesinde sosyal bilimcilerin yer aldığı bir Toplum Bilimleri 
Kurulu oluşturuldu. Adı geçen kurullar, tavsiye niteliğinde ka- 
rarlar almakla yetkilendirilmişti. Salgının yayılmasıyla birlikte, 
tüm devlet kurumlarının aktif rol üstlendiği, ayrıca gönüllü 
ekiplerin ve sivil toplum kuruluşlarının da salgınla mücadele 
sürecine dâhil olduğu görüldü. Salgının yayılmasını önlemeye 
yönelik olarak gündelik hayatın tüm alanlarını kapsayacak ön- 
lemler alındı. Bulaşma riskine engel olmak amacıyla, sosyal ha- 
reketliliği kısıtlayıcı önlemlerle birlikte hijyen ve mesafe konu- 
sunda duyarlılık oluşturmaya önem verildi. Bunların yanı sıra, 
her kademedeki eğitime ara verildi, devamında uzaktan eğiti-
me geçildi. Eğlence yerlerinin kapatılması, camilerde cemaatle 
namaza ara verilmesi, umre ziyaretlerinin yasaklanması ilk 
etapta uygulamaya konan tedbirler kapsamındaydı. Türki-
ye’de, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren, salgınla ilgili kararların 
yerelde alınabileceği “kontrollü normalleşme” olarak nitelendi-
rilen yeni bir döneme girildi. İlk Covid-19 vakasının açıklandığı 
11 Mart 2020 tarihinden bir yıl sonra 11 Mart 2021 tarihinde 
günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısı 14046, günlük vefat 
sayısı 63, toplam vefat sayısı ise 29290 olarak açıklandı. Kontrol-
lü yeni normal döneminde artan sosyal hareketlilikle birlikte 
vaka sayılarında da göreceli artış beklentisi söz konusudur. Bu 
nedenle, dînî toplumsal hayata dair mevcut kısıtlamaların kısa 
vadede kaldırılması mümkün görünmemektedir. Gündelik dînî 
hayat pratiklerine ilişkin kısıtlama ve sınırlamaların bir kısmı-
nın post- pandemik dönemde de gerek zorunlu olarak, gerekse 
salgın dönemindeki uygulamaların içselleştirilmesi yoluyla ru-
tinleşen “mesafeli dindarlık” (distant religiosity) biçiminde de-
vam edeceği söylenebilir. Salgın süreci boyunca çokça telaffuz 
edilen “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganı, bunun işaret-
lerini vermektedir. Türkiye gibi dînî hayatın toplumsal boyutu-
nun yoğun yaşandığı bir ülkede, sosyal mesafe uygulaması ile 
olu- şacak mesafeli dindarlığın, post-pandemik pratiği merak 
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konu- sudur. İslam dîninin birçok ibadet, toplumsal davranış, 
tören, etkinlik vb. uygulamalarında, mesafeleri asgariye indir-
me, birincil ilişkiler kurma (samimiyet), dayanışma ve kardeşlik 
(uhuvvet) gibi temalara vurgu yapıldığı bilinmektedir. Bu açı-
dan, sözü edilen uygulamalarda, devam edeceği varsayılan 
sosyal mesafe uygulamasıyla birlikte içselleştirilecek mesafeli 
duruşun, uzun vadede bir sorunsal olarak mesafeli dindarlık 
tipolojisine dönüşmesi muhtemeldir. 

2.	Sosyal	Bir	Olgu	Olarak	Sosyal	Mesafe	
Covid-19 küresel salgını sonrasında, yediden yetmişe herke- 

sin belleğinde yer eden bir kavram olan sosyal mesafe (social 
distance), insanların, belli toplumsal ilişkilere karşı sergiledikle-
ri sıcaklık, yakınlık, kayıtsızlık ya da düşmanlık derecelerini 
ifade eder (Marshall, 1999: 78,750). Sosyal mesafe, sosyal ilişki-
lerdeki uzamsal yakınlık ve uzaklıkla ilgilidir. Sosyal mesafenin 
farklı boyutlarından söz edilebilir. Sosyal ilişkilerin yoğunluğu 
dikka- te alındığında, mesafenin sosyal boyutu, toplum veya 
grupla duygusal bağlılığı ölçüldüğünde mesafenin duygusal 
boyutu, gruba ya da toplumla kültürel uyum derecesi söz ko-
nusu oldu- ğunda ise sosyal mesafenin kültürel boyutu günde-
me gelir. Bir grupla sıkı ilişkiler içinde olan birey, giderek o 
grupla duygusal ve kültürel anlamda da o grupla özdeşleşir 
(Canatan, 2020:7,8). 

İnsanlar, kendi çevrelerinde oluşturdukları boş mekânlar 
yoluyla da iletişimde bulunur, diğer insanlara uzak ya da yakın 
durarak, birtakım mesajlar iletirler. Sevilen insanlara yakın 
durmak tercih edilirken, daha az sevilenlerle arada biraz daha 
fazla mesafe bulunmasına dikkat edilir. Hiç tanınmayan insan- 
lara ise daha da uzak durulur. Mekân kullanarak yakınlık be- 
lirtmenin son noktası bedensel temastır. Yakınların elleri, kolla- 
rı tutularak ya da boyunlarına sarılarak onlarla aradaki mesafe 
sıfırlanır. Genellikle Batı kültüründe kişisel mekân mesafesi da- 
ha büyük, Doğu ve Akdeniz kültürlerinde ise daha küçüktür. 
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Doğulu ve Akdenizli insanlar Batılılara oranla birbirlerine daha 
yakın durmayı tercih etmektedir (Dökmen, 2005:30,31). 

3.	Covid‐19	Pandemisi	Sürecinde	Kabul	ve	Ret	Arasında	
Sosyal	Mesafe	

Ortaya çıkışı insanlık tarihinden çok daha öncelere dayandı-
ğı düşünülen mikroorganizmalar, insanlığın bireysel, toplum-
sal, ekonomik, sosyal ve kültürel hayat alanlarına değişik açı-
lardan etkilerde bulunmuştur. Mikropların keşfinden sonra, 
birçok savunma yöntemi geliştirilmesine rağmen salgın hasta-
lıklar; özellikle insanların bağışıklık sisteminin zayıflamasına 
neden olan hijyen yoksunluğu, savaş ve doğal afetler gibi olum-
suz yaşam koşullarından kaynaklanan sorunların arttığı dö-
nemlerde, insanlık için tehdit olmaya devam etmektedir (Yur-
dakul, 2015). Sağlık alanında yaşanan gelişmeler, sağlık alanı-
nın ötesinde, tüm toplumsal alanlara doğrudan ya da dolaylı 
etki etmekte, sekülerleşmeye kadar uzanan toplumsal boyutlara 
varabilmektedir (Arslantürk ve Amman, 2013: 419). 

Covid-19 salgını sonrasında, sosyal mesafe kavramının kul-
lanımına ilişkin dünyada ve Türkiye’de bir takım itirazların ya- 
pıldığını, sosyal mesafe yerine fiziksel mesafe (physical distan-
ce) kavramının kullanıma daha uygun olacağının ifade edildi-
ğini görmekteyiz. Salgından korunmak için gerekli olan, aslın-
da kişiler arasında fiziksel boşluk bırakılmasıdır yoksa diğer in-
sanlarla sosyal ilişkiyi kesmek olarak anlaşılmamalıdır (Hoca-
oğlu ve Erdoğan, 2020). Covid-19 salgınıyla birlikte, virüsten 
korunma amacıyla uygulanan sosyal mesafe kavramı, ilk defa 
literatürde farklı bir anlam yüklenerek kullanılmaktadır. Sosyal 
mesafe kavramı, virüsten korunma biçimi olarak iki ya da daha 
fazla kişinin belirli bir uzaklıktan iletişim ve etkileşim kurması- 
nı zorunlu kılmaktadır. Sosyal mesafe kavramı salgın öncesin-
de, bireyin diğerleri ile bağının ve yakınlığının,  mekânsal me-
safe ile belirlenme durumu olarak kullanılmıştır. Mevcut kulla-
nımda ise, sosyal mesafe kavramı salgın döneminde zorunlu 
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olan ve tüm ilişkisel durumları sağlık adına eşitleyen bir kav-
rama dönüşmüştür. Bireyler hem kendi hem de karşısındakinin 
sağlık durumundan sorumlu olduğundan 1.5-2.5 metrelik sos-
yal mesafe aralığına dikkat etmek zorunda kalmıştır. Ancak bu 
durum özellikle Türk halkı gibi yakın mesafe ilişki hatta do-
kunsal ilişki kurmayı seven bireyler için, dikkat edilmesi ve uy-
gulanması zor bir kişisel kontrol durumu olarak gözükmektedir 
(Özşenler: 2021). 

Sosyal mesafe kavramının algısal boyutta yanlışlık yarataca-
ğı, “diğerinden” uzak durmayı öne çıkararak genel anlamda bi- 
reye ve bireyin iyiliğine, kendini kurtarmaya vurgu yapan kü- 
resel liberalizmin jargonu olduğu yaklaşımı da kayda değerdir. 
Yaygın olarak kullanılan sosyal mesafe kavramının, salgın son- 
rasındaki süreçte daha bireysel veya küçük gruplar halinde içe 
kapanma, toplumsal olandan uzaklaşma, hatta diğerine karşı 
duyarsızlaşma gibi sonuçlar doğurması olasıdır. Oysa Covid-19 
salgını döneminde söz konusu olan durum, doğası gereği top- 
lumsal boyutlu, kolektif önlemler almayı gerektiren, diğerini de 
gözetmeyi içeren, bireysel olarak atlatılması mümkün olmayan 
bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Göregenli: 2020). Bu bağ- 
lamda, Ohio’da yaşayan ve geleneksel yaşam tarzlarına bağlılı- 
ğıyla bilinen bir grup Amish topluluğu üzerinde yapılan araş- 
tırmada; topluluğun sosyal mesafe konusunda tereddüt yaşa- 
dıklarını, kardeşliğin kendileri için ibadet kadar önemli oldu- 
ğunu ifade etmeleri, sosyal mesafe yerine fiziksel mesafe de- 
nilmesini istemeleri manidardır. Sosyal mesafe kavramı, toplu- 
luğa göre sosyal izolasyon (social isolation) anlamına gelmekte- 
dir ve bu durumun kardeşlik bağlarını zedeleyeceğinden endişe 
duymaktadırlar (Ali, Kondapally, vd.: 2020). 

Salgının başlangıcından bu yana, sosyal mesafe kuralına 
karşı farklı ülkelerde farklı gerekçelerle karşı çıkıldığı, hatta bu 
karşı çıkışın kurumsallaştığı bile görülmektedir. Hollanda'da 
salgına karşı getirilen 1,5 metre sosyal mesafe kuralına karşı 
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sosyal medya üzerinden örgütlenen "1,5 metreye hayır" hareke- 
ti, kısa sürede 45 binden fazla kişinin desteğine ulaşarak bir 
vakfa dönüştü (www.bbc.com/turkce). 

Almanya’da, Berlin’deki Brandenburg Kapısı'nda toplanan 
17 bin protestocu, maske ve sosyal mesafe uygulamasının ge- 
reksiz olduğunu savunarak salgın önlemlerine karşı yürüyüp 
Başbakan Merkel aleyhine sloganlar attı (https://www.milli- 
yet.com.tr). 

19.03.2021 tarihli bir habere göre, ABD'de Hastalık Kontrol 
ve Önleme Merkezi, salgına karşı ilköğretim okullarında alınan 
sosyal mesafe önlemlerinde yumuşatma kararı aldı. Bu doğrul- 
tuda, öğrencilerin sınıflarda maske taktıkları sürece, yaklaşık 2 
metre olan sosyal mesafenin yeni rehberde yarıya indirilmesi- 
nin yeterli olacağı belirtildi (https://www.cnnturk). 

Salgın önlemlerine karşı dünyada ve Türkiye’de dindarlık 
temelli tepkilerin, reddedici yaklaşımların, hatta irrasyonel 
açıklamalar ve tavırların söz konusu olduğu; din önderi olarak 
kabul gören bazı kişilerin tepkisel söylemlerinin marjinal top- 
lumsal tabanlarda karşılık bulduğu görülmüştür. Post-pande- 
mik dönemde de, devam edecek olan koruyucu önlemlere ve 
tavsiyelere karşı benzer tepkisel tutum ve yaklaşımların sergi- 
lenebileceği beklenmelidir. 

4.	Covid‐19	Pandemisi	Sonrası	Türkiye’de	Dini	Hayatın	
Yeni	Görünümü	ve	Mesafeli	Dindarlık	Sorunsalı	

Müslüman toplumların salgın hastalıklara karşı tepkileri ge- 
nellikle tutarlı olmuştur. “Kara Ölüm” olarak bilinen büyük sal- 
gından önce ve sonra âlimler, geleneksel dînî kaynaklara daya-
narak halkı olumlu anlamda bilgilendirmiştir (Dols, 1979). 

Covid-19 salgın süreci boyunca, Müslümanların dünya ça-
pında alınan tedbirlere genel olarak uydukları, ancak salgının 
başlarında, Suudi Arabistan, Hindistan, Pakistan, Endonezya, 
İran, Bangladeş gibi bazı ülkelerde yasaklara karşı lokal tepki 
ve direnişlerin yaşandığı görüldü (Hıdır, 2020). Covıd-19 salgı-
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nın Türkiye’de ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 18.03.2020 tarihli ka-
rarla, salgını sebebiyle Cuma namazı ile vakit namazlarının ce-
maatle kılınmasına ara verildiğini duyurdu. Bu çerçevede yüz 
yüze yapılan din eğitimi ve dînî içerikli sosyal uygulamalara da 
kısıtlama getirildi. Toplu ibadetlere ara verme ile ilgili alınan 
karar, 22.05.2020 tarihinde çıkarılan İçişleri Bakanlığı Genelgesi 
ile kaldırılarak 29 Mayıs 2020 Cuma günü; belirlenecek kurallar 
çerçevesinde, öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde ce-
maatle kılınabileceğine dair yeni karar yürürlüğe girdi. 23 Ha-
ziran 2020 itibariyle de, beş vakit namazın cemaatle kılınmasına 
başlandı. Sosyal mesafe maske ve hijyen kurallarına uymak ko-
şuluyla kılınan cemaatle namazlar dışındaki dînî pratiklerdeki 
ise kısıtlama halen devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, 
kısıtlamalar dolayısıyla aksayan din hizmetlerinin dijital plat-
formlarda yürütülmesi konusunda da adımlar atarak tüm bi-
rimlerine dijital mecrâları etkin ve sistematik olarak kullanma 
talimatı verdi (Anadolu Ajansı, 18.04.2020). Bu çerçevede birçok 
sosyal katılım gerektiren dînî etkinlik, hızlıca sanal âleme taşın-
dı. Samsun İl Müftülüğü tarafından dijital sosyal platformlarda 
yayınlamak üzere, "Sanaldan Hakikate Bir Yol" adıyla hazırla-
nan bir proje, salgın sonrası gelişen dînî hayatın dijital görünü-
müne ilişkin fikir verecek niteliktedir. Proje kapsamında müftü-
lük, salgın dönemi boyunca vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve 
rehberlik gibi hizmetlerine dijital platformalar üzerinden ara-
lıksız devam etmiş, ayrıca il müftüsü, projeyle başlatılan din 
hizmetlerini çeşitlendirerek sürdüreceklerini ifade etmiştir 
(www.diyanethaber.com). Salgın sürecinde Diyanet teşkilatı ta-
rafından benzeri uygulamaların tüm illerde yapıldığı, çevrimiçi 
Kur’an öğretimi kurslarının başlatıldığı bilinmektedir. Diyanet 
dışında, çeşitli dînî grup liderleri, kanaat önderleri, ilâ- hiyatçı-
lar, dînî alan araştırmacısı yazar ve akademisyenler gibi birçok 
aktörün de, süreç boyunca dijital mecrâyı aktif olarak kullandı-
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ğı görülmüştür. Dînî hayatın dijital mecrâ ile önceden tanışıklı-
ğına örnek olarak gündelik halk dindarlığının önemli tezahür-
lerinden olan mezarlık ziyaretleriyle ilgili salgın öncesi yıllarda 
başlatılmış bireysel ve kurumsal örnekleri bulunan diji- tal me-
zarlık hizmetleri, internet üzerinden mezara Fatiha oku- ma gi-
bi ilginç örnekler de bu bağlamda zikredilmeye değerdir. 

Dînî hayatın, gelişen bilişim teknolojileri ve yaygın sosyal ağ-
ların dünyasına doğru hızlıca kaymasına rağmen, bütün tipo-
lojileriyle din, dünya kurma ve sosyal bütünleşme işlevlerini ye-
rine getirebilmek için inananlarını fiziksel olarak bir araya ge-
tirme aracı olan tören ve ayinlere ihtiyaç duyar. Çünkü fiziksel 
birlikteliğin fikirsel birliği sağladığı çok iyi bilinmektedir. Bütün 
dinler ve dînî gruplar, kendilerine özgü olan ve toplulukla birlik-
te icra edilecek bir takım dînî ayin ve törenler belirler. Dinler bu 
şekilde sosyalleşme süreci işlevi de görürler (Imıl, 2020). 

Salgın sonrasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
uygulamaya konulan sosyal mesafe kuralı, her tipolojiden din- 
darın hayatını önemli ölçüde etkilemiştir. Salgın öncesi görece 
dijital dünya deneyimine sahip olan dindarlar, salgınla birlikte 
zorunlu olarak eğitimden iş hayatına kadar birçok alanda oldu-
ğu gibi dînî hayatta da kendilerini dijital yoğun bir dünyanın 
içinde buldular. “Hayat eve sığar” sloganı doğrultusunda ya-
şam alanını büyük oranda evle sınırlayan dindarlar, özellikle 
cemaatle namaza izin verilmesinden sonra, sosyal mesafenin dî-
nî hayatlarındaki yansıması ile daha net bir şekilde yüzleştiler. 
Tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletli 
olduğu bildirilen (Buhari, Ezan:30) cemaatle namazın olmazsa 
olmazı “safları sıklaştırmak,” yerini her yönden bir metre fiziksel 
boşluğu zorunlu kılan sosyal mesafeye bırakmıştı. Bunun dışın-
da, özellikle namaz sonrası bir gelenek olarak çoğunlukla yaşlı 
cemaat tarafından icra edilen tokalaşma (musâfaha) gibi samimi-
yet göstergeleri, sıcak sohbetler imkânsız hale geldi. Sosyal mesa-
fe kuralını uygulamak, gündelik ibadetlerin dışında, tüm dînî, 
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geleneksel kültürel değerleri, tutumları ve alışkanlıkları ve pra-
tikleri de etkileyerek değişime zorladı. Dînî hayatın tüm unsur-
larını kuşatan bir sorunsal olan bu yeni durumu, post-pande-
mik döneme yönelik bir projeksiyonla “mesafeli dindarlık” ola-
rak tanımlamayı uygun gördük. Yukarıda belirtildiği üzere, 
dinlerin genel karakteristiği olan ortak fiziksel mekânları payla-
şım, duygusal ve fikirsel birlik, yakın ve samimi ilişkiler, yar-
dımlaşma, dayanışma, kutsal mekânlarda ve ibadetlerde omuz 
omuza olma gibi sosyo-dînî realitelerinin; salgın nedeniyle im-
kânsızlığı veya kısıtlanması ve bunun devam edeceği/kanıksa-
nacağı varsayımı ile birlikte düşünüldüğünde, mesafeli dindar-
lık kavramının traji-ironik bir içerik taşıdığı söylenebilir. Mesa-
feli durumun yeni dindarlık modelleri ve dindar tipolojileri 
üretebilme potansiyeline sahip olduğu varsayılarak, kavramın 
bağlamı, salgın süreciyle sınırlanmayıp, daha çok post-pande-
mik döneme gönderme amaçlanmıştır. 

5.	Tartışma	
İnsanlık tarihinde nadiren karşılaşılan büyük felaketlerinden 

biri olan bu Covıd-19 salgının, dünya üzerinde artık birçok şe- 
yin eskisi gibi olmayacağı bir süreci başlattığı söylenebilir. Çün- 
kü salgın ticaret, ekonomi, eğitim, siyaset, sosyal, kültürel ve 
dinî hayatı büyük ölçüde olumsuz etkilemiştir (Önal, 2020.413). 
Birçok ülkede çeşitli sosyal grupların bir araya geldikleri top- 
lantılar ve dînî etkinlikler, Covıd-19 salgını ile mücadele kap-
samında durdurulmuştur. Sosyal etkinlik merkezleri ile ibadet 
yerlerinin kapatılmasının sosyal izolasyona ve yalnızlığa yol 
açarak intihar riskini artırabileceği değerlendirilmiştir (Hocaoğ- 
lu ve Erdoğan, 2020). Hükümetler tarafından dînî hayata getiri- 
len sınırlamalar ve kontroller nedeniyle, mâneviyat ve ibadete 
yeni biçimler hâkim olmuş ve bunlar alternatif dînî düşüncenin 
gelişmesine yol açmıştır (Raj ve Griffin, 2020). 

İslam’ın salgın hastalıklara bakışını temellendirmede, genel- 
likle Kur’an-ı Kerim Bakara Suresi 195. Ayetinde geçen “Kendi 
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ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın” ifadesi ile "Bir yerde 
veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz, bulunduğunuz yer- 
de veba çıkmışsa oradan ayrılmayınız " (Buhari, Tıbb 30) hadisi 
dayanak olarak alınmaktadır. Covid-19 salgını dolayısıyla ABD 
ve Avrupa ülkelerinde de, söz konusu hadisin afiş ve reklam 
panolarında yayınlandığını görmekteyiz. Salgınla mücadelede 
toplumsal duyarlılığı üst düzeyde harekete geçirme adına Ku-
veyt Din İşleri Bakanlığı, 14 Mart 2020 tarihinde halkın kalaba-
lık alanlara gitmemesi uyarısında bulunarak, ezana "evinizde 
kalın" anlamına gelen bir bölüm eklenmesi için talimat verdi. 
Bununla birlikte, İslam dünyasında ve Türkiye’de lokal ölçekte 
de olsa salgın konusundaki bu dînî yaklaşımın aksi yönde din-
dar davranışlarına şahit olunduğunu ifade etmiştik. Salgın sü-
recinde benzer yaklaşımların birçok diğer ülkede ve dinlerde de 
yaşandığına dair haberler söz konusu olmuştur. Bu aykırı tu-
tumların bir kısmının maske ve sosyal mesafe konusuna odak-
lanmış; tüm yasaklamalara rağmen yasakları delme girişimleri 
veya gizli mekânlarda bir araya gelme gibi tepkisel tutum ve 
davranışlar salgın sürecinin başından bu yana güncelliğini ko-
rumuştur. Salgın kapsamında getirilen yasaklama ve kısıtlama-
lardan dînî gerekçe ile karşı çıkılan önemli bir uygulamanın 
sosyal mesafe zorunluluğu olduğu görülmektedir. 

Dünyada sosyal mesafeye tepkilerin, yalnızca marjinal ve 
anlık tepkiler olmadığı, hak ihlali olarak algılanan sosyal mesa-
feye ilişkin sonuçlanmış hukukî dava örneklerinin de varlığı 
söz konusudur. Hastalığın yayılmasını sınırlandırmak için dînî 
kuruluş, grup ve bireylerin belirli dînî uygulamalara katılımı-
nın kısıtlanıp kısıtlanmaması, dînî özgürlüklerin yasal paramet-
releri hakkında zorunlu olarak gerilim noktaları ortaya çıkar-
mıştır. Bu bağlamda ABD Yüksek Mahkemesinin, Kaliforniya'-
daki halka açık toplantılarda sosyal mesafe kısıtlamalarına uy-
mak istemeyen bir kiliseye ihtiyati tedbir kararı vermeyi red-
dettiği görülmüştür. Buna göre, sosyal mesafe ve dînî ifade 
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haklarıyla ilgili meseleleri ele alan ulusal, eyalet ve yerel bağ-
lamlarda benzer davaların gündeme geleceği beklenmektedir 
(Joseph, Gerardo vd.: 2020). 

Bu çalışmada biz, sosyal mesafe kavramına mevcut sosyal 
algılamalardan farklı bir bakışla; post-pandemik döneme sar-
kabilecek ve mesafeli dindarlık şeklinde bir tipoloji oluşturabi-
lecek potansiyeline işaret etmek istiyoruz. Mesafeli dindarlık 
olarak isimlendirdiğimiz durumun, salgın öncesi dönemin top-
lumsal dinamikleriyle de yakından ilişkili olduğunu hatırlat-
makta yarar vardır. İletişim teknolojileri, dijital ağlar ve post-
modern tüketim kültürü ile çepeçevre kuşatılan salgın öncesi 
dindarlığın, aslında “mesafeli olma” konusunda epeyce yol al-
dığı söylenebilir. Dindarlar, sanal dünyanın kolaycı dindarlığını 
keşfetmekte geç kalmadığı gibi, bu dünyaya uyum sağlamak 
için de günden güne yeni fırsatlar yakalayabilmiştir. Türkiye 
özeline odaklanacak olursak, salgın öncesinde de önemli oran-
da dînî fiziksel sosyal alan etkinliğinin alternatif olarak sanal 
alana taşındığını söyleyebiliriz. Gerek devletin resmi kurumu 
Diyanet aracılığıyla, gerekse devletin dışındaki dînî yapı ve olu-
şumların katkılarıyla günden güne zenginleşen sanal dînî sos-
yal hayat, salgın sürecine hatırı sayılır bir müktesebatla girmiş-
tir. Salgın süreci, var olan dijital dindarlığı beslemekle kalma-
mış, ona önemli ölçüde de meşruiyet kazandırmıştır. Bu süreçte 
mesafeli dindarlığın imkânı ve avantajları daha da belirginleş-
miştir. Sosyal mesafe uygulaması ile deneyimlenen dînî hayatın 
salgın sonrasında nereye evrileceği ile ilgili kestirimde bulun-
manın güçlüğü ve buna ilişkin mevcut veri birikiminin yetersiz-
liği açıktır. Bununla birlikte, salgın öncesinde ve salgın süresi 
boyunca gündelik dînî hayata dair gözlemler; sosyal mesafe 
uygulaması ile içselleştirilen yeni dînî hayat formlarının, post 
pandemik dönemde de korunabileceği, dahası bunun zorunlu 
olmayan durumları de kapsayabileceği izlenimi vermektedir. 
Dînî hayatın fiziksel sosyalliğinin yükünden kurtulan mesafeli 
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dindar, bu yükü tekrar omuzlamaya isteksiz olabilecektir. Bu 
alana mesafeli kalmanın verebileceği negatif duygu durumunu 
da, dijital dînî hayata daha yoğun katılımla pozitife çevirerek 
tatmin olabilecektir. Dijitalizm, doğal olarak konformizmi de 
içerdiğinden, dijital dînî hayatı tercih eden mesafeli dindar için 
yorucu fiziksel sosyalliklerin çok fazla cazibesi olmayacaktır. 

İslam gibi inananlarının sosyal hayatın tüm alanlarında kul- 
luk bilinciyle var olmasını ibadet sayan bir dînin mensupları 
açısından mesafeli dindarlık ciddi bir sorunsal olarak gözük-
mektedir. Müslüman dindarlar açısından mesafeli dindarlığın, 
dine mesafeli olmaya yol açabilecek bir risk taşıdığı söylenebi-
lir. İslam’ın beş temel şartından kelime-i şahadet (Allah'tan 
başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve elçi-
si olduğuna şahitlik etme) dışındaki namaz, oruç, hac ve zekât 
ibadetlerinin tümü çok önemli toplumsal boyutu olan ibadet-
lerdir ve bu ibadetlerin pratikleri mesafesiz dindarlığa önemli 
göndermeler yapar. Bunun dışında, Türkiye gibi popüler din-
darlığın köklerinin güçlü olduğu bir toplumsal yapıda, mesafeli 
dindarlığın sorunsallığı daha da belirginleşmektedir. Salgın ön-
cesi dönemin dindar profili nitelemelerinde sıkça kullanılan bi-
reyselleşme kavramı, salgın sürecinde daha yüksek sesle dile 
getirilmektedir. Salgın sürecinin her alanda bireyselleşmeyi te-
tiklediği, toplumsal bilinci yaraladığı ifade edilmektedir. Mesa-
feli dindarlığın taşıdığı risklerden önemli birisi de, bireyselleş-
meyi meşrulaştırıcı doğasıdır. 

Sosyal ilişkileri zayıflamış, gerçeklik algıları bozulmuş ve 
dinle arası genellikle mesafeli olan gençlerin de post-pandemik 
dönemde sanal gerçekliğe olan inançlarının artması, buna karşı- 
lık da toplumun inanç ve değerlerine karşı daha kayıtsız ol- ma-
ları beklenebilir. Bu durum gençleri hedef alan kült gruplar ve 
dînî akımlara bulunmaz fırsatlar sunacaktır (Demir, 2020).  
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Sonuç	ve	Öneriler	
Covid-19 salgınının, tüm dünyada oluğu gibi,  Türkiye’de 

de, toplumsal yaşamın tüm alanlarını, kurumlarını etkilediği ve 
dönüştürdüğü görülmektedir. Toplumsal boyutuyla din de bu 
süreçten etkilenmiş ve etkilenmeye devam edecektir. Bu çalış-
mada, Post-pandemik süreçte, oluşacak yeni toplumsal alan 
içinde, dînî hayatta “mesafeli dindarlık” olarak isimlendirebile-
ceğimiz bir dindarlık tipolojisinin oluşabileceği varsayımı dile 
getirilmeye çalışılmıştır. Salgın sürecindeki sosyal mesafe dene-
yimiyle içselleştirilen dînî sosyalliklere mesafeli duruşun nor-
malleşme dönemlerinde de sürdürülmesi olarak özetlenebile-
cek mesafeli dindarlık; özelikle İslam gibi toplumsal boyutu di-
namik bir din açısından özsel ve işlevsel anlamda sorunsal 
oluşturabilecek bir duruma işaret etmektedir. Türk toplumu-
nun geleneksel dinsel ve kültürel yaşam pratikleri de bize bu 
konuda ipuçları vermektedir. Post-pandemik süreçte, Türkiye 
özelinde salgın döneminde oluşan sosyal sorunların çözümüne 
ve travmatize olan toplumsal yaşamın rehabilitesine yönelik 
girişimlerde, mesafeli dindarlık olarak tanımladığımız sorunsal 
da gözden uzak tutulmamalıdır. Bu doğrultuda, post-pandemik 
süreçte, dînî toplumsal hayatın yeni boyutlarına ve görünümle-
rine ilişkin disiplinlerarası çalışmalara önem verilmesi; dijital 
dünyanın güvenliği, sağlıklı dini bilgiye ulaşmanın kolaylaştı-
rılması ve desteklenmesi, din-toplum ilişkilerinin doğal zemi-
ninin korunması gibi konulara odaklanılması yerinde olacaktır. 
Salgın öncesi dönemde şekillenen ve belli bir yol alan dijital 
dindarlığın, mesafeli dindarlığı destekleyeceği varsayıldığında, 
dijital alanla ilgili belirsizlik ve güvensizlik temelli kaygılar öne 
çıkmaktadır.  Mesafeli dindarlığın trajik bir sonucu olarak din-
dar toplumsal öznenin dijital sosyallikte yitimi de bu kaygıların 
başında gelmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından yürütülen din hizmetlerinin işlevselliği 
öne çıkmaktadır. Gerek gelişen teknolojik imkânlardan yaralan-
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mak adına, gerekse mevcut salgın şartları gereği dijital dünyayı 
her geçen gün daha etkin kullanmak durumunda olan kurum, 
şüphesiz post-pandemik dönemde de bu alanın kullanımını 
sürdürecektir.  Bu durumda, dijital dünyanın verimli ve güven-
li kullanımı, barındırdığı risklerin giderilmesi, dînî toplumsal-
laşmayı engelleyici ve dönüştürücü boyutunun varlığı gibi te-
mel sorunlarla başa çıkmak kurumun post-pandemik günde-
minde önemli yer tutacaktır. Bunun yanında, kuşatıcılığı arta-
cağı beklenen dijital dünyada; dolandırıcılıktan ulusal güvenlik 
tehdidi oluşturmaya kadar birçok alanda faaliyet gösterebilecek 
dînî görünümlü oluşumların var olabileceği de hesaba katılma-
lıdır. Dijital dînî hizmetlerin, mesafeli dindarlığa kapı aralama-
dan, sağlıklı dînî toplumsallaşmayı da destekleyerek yürütül-
mesi önem arz edecektir. Dini bilginin üretimi, dijital dünyada 
paylaşımı, dijital dünyanın izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi 
konularda, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilahiyat fakülteleri ve 
ilgili teknik, stratejik kurumlar arasındaki işbirliğine daha fazla 
ihtiyaç olacaktır. Sonuç olarak mesafeli dindarlık tanımlamasıy-
la betimlemeye çalıştığımız ve özellikle post-pandemik süreçte 
kalıcı olabileceğini varsaydığımız durumun, sağlıklı din-toplum 
ilişkilerini zedeleyici, dindar birey için varoluşsal önemi olan 
dini sosyalleşmeyi dönüştürücü, bireyselleşmeyi öne çıkaran 
bir durum olacağı söylenebilir. Salgın sürecinin ürettiği bir so-
runsal olarak gelecekte dînî hayatın gündeminde daha belirgin 
bir biçimde yer alacağı beklenebilir. 
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