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SALGINLARIN ŞEHiRLER ÜZERiNDE
SOSYOLOJiK ve PSiKOLOJiK ETKiSi

ABDÜLKADiR COŞKUN*

Ülkemizde ve dünyada yüzyılda bir rastlanan 
salgın hastalıklar 21.yüzyılda kendini göstermiş 
ve tüm hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Tıbbın, 
teknolojin ve iletişimin önceki yüzyıllara göre 
daha gelişmiş olması ülkelerin karşılaştığı bu 
salgın hastalıkla mücadele etme yeteneğini üst 
seviyelere çıkarması sağlamıştır. Dünya tarihine 
baktığımızda en önemli salgınların başında veba 
ve kolera gelmektedir. Veba 1937 yılında yine Çin 
ve Orta Asya’da başlayarak Avrupa nüfusunun 
üçte birinin ölümüne yol açmıştır. Günümüzde 
halen etkisini gösteren bu hastalıklar halk sağlığı 
için küresel bir tehdit olmaya devam etmektedir 
ve eşitsizliğin ve sosyal gelişim eksikliğinin bir gös-
tergesidir.

Salgınla birlikte hayatımıza giren pandemi ke-
limesinin daha önce duyulmamış olması salgının 
insanlar üzerindeki psikolojik etkisini artırmıştır. 
Pandemi kavramı TDK sözlüklerinde henüz tanım-
lanmış durumda değildir. Fen bilimleri ve tıp söz-
lüklerindeki karşılığı ile salgın kavramı, “bir hastalı-
ğın veya zararlı başka bir durumun yaygınlaşması 
ve çok kısa sürede veya aynı anda birçok canlıya 
bulaşması” olarak ifade edilebilir.2 Dünya sağlık 
örgütüne göre pandemi, yeni bir hastalığın dün-
ya çapında yayılmasıdır. Küresel olarak yayılan ve 
yüksek morbidite (hastalık) ve mortalite (ölüm) 
insidansıyla sonuçlanan enfeksiyon (yeni ve daha 
önce kontrastsız) son 300 yıldır “salgın” olarak ta-
nımlanmıştır.3 

*  Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü
2  Cihan GÜLÇİÇEK, Koronavirüs Salgınının Küresel Güvenlik Ve 
Yönetişim Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Bahçeşehir Üniversitesi, 2021,s.26.
3  Fadime ÇINAR ve Berrin ÖZKAYA, “Koronavirüs (COVID-19) 
Pandemisinin Medikal Turizm Faaliyetlerine Etkisi” ,Sağlık ve Sosyal 
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Birden fazla ülkede, kıtalarda ve hatta tüm dün-
ya üzerinde aynı anda veya çok kısa zaman içinde 
geniş bir coğrafi alanda yayılması sonucunda nü-
fusun büyük kısmını etkileyerek insanlığı tehdit eder 
hâle gelen epidemik salgın hastalıklar olarak ta-
nımlanabilir. Günümüzde ise, genel bir tanımlama 
ile pandemi, virüsün aynı anda kıtalar arası 
yayılabiliyor olması şeklinde ifade edilmektedir.4

Salgınların şehirlerde yaşayan insanlar üzerin-
deki kişisel ve toplumsal anlamdaki psikolojik etkisi 
korunma psikolojisi başlamıştır. Korunma reflek-
si ile başlayan salgın sürecinde belirsizliklerinde 
artmasıyla birlikte insan psikolojisi derinden et-
kilenmeye başlamıştır. Covid-19 virüsü ile yapılan 
uluslararası mücadele sürecinde konunun ne ka-
dar ciddi olduğu ve neler yapılması gerektiği ko-
nusunda yetkililerin ve uzmanların net açıklamalar 
yapamaması insanları derinden etkilemektedir. 
Virüsün insanlara nasıl geçtiği, nasıl korunması ge-
rektiği (maskeyi kimlerin ve nasıl takması gerekti-
ği vb.) veya Covid-19’un ne zaman ve nasıl etkisiz 
hale getirileceği konusunda doğal belirsizlikler söz 
konusu olabilmektedir. Bu belirsizlikler çerçevesin-
de bireyler rasyonel olmayan kararlar verip uygun 
olmayan davranışlar sergileyebilirler.5

Pandemi sırasında ortaya çıkan psikolojik tep-
kiler aşırı korkudan kayıtsızlığa, kaderciliğe kadar 
giden bir çeşitlilik gösterebilmektedir. Bazı insanlar 
tehdide uyum sağlayabilmekte ve bu da daha az 
endişe yaşamalarını sağlamaktadır. 

4  Cihan GÜLÇİÇEK, s.27.
5  Coşkun TAŞTAN, Kovid-19 Salgını Ve Sonrası Psikolojik Ve Sosy-
olojik Değerlendirmeler, Polis Akademisi Yayınları: 90 Rapor No: 
35,Nisan 2020, s.13
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Bazı durumlarda psikolojik etkiler şiddetli ve 
uzun süreli olabilir. Salgınlarda psikolojik tepkiler şu 
başlıklar altında toplanabilir : 

Hastalanma ve ölüm korkusu, 
Tedavi gereken durumlarda hastalığı kapma 

endişesiyle sağlık kurumlarına başvurmaktan çe-
kinme, 

Geçim kaynaklarını kaybetme, izolasyonda iken 
çalışamama, işten çıkarılma korkusu, 

Hastalıkla ilişkilendirilip toplum tarafından dışlan-
ma ya da temaslı olarak değerlendirilip karantina al-
tına alınma korkusu, 

Sevdiklerini koruyamama, onlara virüs bulaştırma 
ve virüs yüzünden sevdiklerini kaybetme korkusu,  

Karantina uygulaması nedeniyle sevdiklerinden 
ve bakım verenlerden ayrı tutulma korkusu, 

Ebeveynleri veya bakım verenleri karantina altına 
alındığı için yanında refakatçisi olmayan ve onlardan 
ayrı tutulan çocuklar, engelliler veya yaşlılarla ilgilen-
meyi hastalık kapma korkusuyla reddetme

İzolasyon koşullarından dolayı çaresizlik, sıkıntı, 
yalnızlık ve depresif hissetme6

Salgın sonucu oluşan bir diğer olumsuz bo-
yut ise toplumsal yönde kendini göstermektedir. 
Birçok insanın hayatında ilk defa karşılaştığı bu 
salgın hastalığın kişiler üzerindeki algısı ve yönetimi 
çok farklı olmuştur. Şehirlerin insanların bu algısına 
tepkisi gün geçtikçe salgının ne kadar önemli 
olduğunu bizlere göstermiştir.  Salgının ilk günlerin-
de gıda raflarının boşalması, evlere kapanma, her 
bedensel duyumun COVİD-19 belirtisi olarak yo-
rumlanması, sosyal medya paylaşımları ile zihinlerin 
kirli bilgi sağanağına maruz kalması, internet ve te-
levizyonlarda uzun saatler salgına dair programlar 
izlemek, korku ve paniği artırmıştır

Özellikle salgının ilk zamanlarında cesetlerin 
hızla ve rastgele gömülmesi, kimi ülkelerde sokak 
ortasında topluca ve acımasızca yakılması 
milyarlarca insan tarafından dehşetle izlenmiştir. 
Kamuoyundaki tartışmalar, “korkmayanları” 
korkutmaya yaramakla kalmayıp, zaten 
endişeli/kaygılı insanları daha da korkuttuğu 
düşünülmektedir.

İlk şokun ardından gelen kabullenme ile 
gerçekçi bir algı, kendini ve ailesini koruma dönemi 
başlamaktadır. Devlet otoritelerinin uyguladığı 
kısıtlama ve yasaklara uyum artmıştır. 

6  Dr. Raşit TÜRKEL, Covıd-19 Pandemi Sürecinde Ruh Sağlığı, 
COVİD Pandemisi Değerlendirme Raporu,s.608

Küresel düzeydeki ruh hali korku ve belirsizlik olmuş 
ve bu durum insanları türbülansta sürüklendikleri 
hissine sokmuştur. Belirsizlik ve hastalık endişesiyle 
hissedilen korku, mutsuzluk, ümitsizlik, çaresizlik gibi 
duygular yoğun bir zorlanma yaratmaktadır7

Salgının insan sağlığından sonra en önemli etkisi 
şüphesiz ki sosyo-ekonomi üzerinde olmuştur. Şe-
hirler salgının yarattığı ekonomi alanındaki olumsuz 
süreci yönetmekte bir hayli zorlanmışlardır. Bura-
daki etken yine sürecin belirsizliğinden kaynaklan-
maktadır. Pandemi sonrasında birçok ülkenin gün-
deminde işsizlik sonrası yoksullaşma, Covid-19’un 
sosyo-ekonomik etkisi, mültecilerin durumu gibi 
konular olacaktır. Birleşmiş Milletler Covid-19’un 
neden olduğu ekonomik etkilerin dünya genelinde 
40-50 milyon insanı aşırı yoksulluğa sürükleyeceğini 
belirtmiştir8

Bazı ülkelerde temel gıda ihtiyaçları dışında 
üretimin durması, bazılarında ise durma noktasına 
gelmesi küresel gayrisafi hasılayı olumsuz etkile-
mektedir. Sınır kapılarının kapatılması, uluslarara-
sı uçuşların askıya alınması ve ülkelerin bazı ürün 
grupları ile ilgili getirdiği ihracat yasakları küresel 
tedarik zincirlerini koparmaya devam etmektedir. 
Ulusal ve uluslararası talebin düşmesi de üretimin 
durması ile beraber oldukça ciddi işsizlik rakamla-
rına neden olmakta ve işsizlik ile beraber yaşanan 
gelir kaybı ve gelirini kaybeden bireylerin ihtiyaç-
larının karşılanamaması riski beraberinde sosyal 
sorunlara neden olmaktadır. Bununla birlikte sağlık 
altyapısı yetersiz ve sosyal güvenlik sistemlerinde 
kapsayıcılık sorunu olan ülkelerdeki halkların olası 
tepkileri hükümetlerin önünde bir risk olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Bir yandan salgınla mücadele küresel iş birliği-
ni hiç olmadığı kadar önemli hale getirirken diğer 
yandan salgın süresince ciddi yara alan ekonomi-
lerin salgın sonrası rekabetçiliğini koruma içgüdüsü 
küresel sistem için yeni bir “dehşet dengesi ”ni mey-
dana getirmekte olduğu söylenebilir.9

Salgın sonrasında yeni hayata geçiş bir diğer 
ifade ile yeni normale geçişin insanlar üzerindeki 
bunalımın etkisiyle kolay olmayacaktır. 

7  Rüstem AŞKIN, Yasemin BOZKURT ve Zekiye ZEYBEK, Covid-19 
Pandemisi: Psikolojik Etkileri Ve Terapötik Müdahaleler, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler 
Özel Sayısı Yıl:19 Sayı:37 Bahar (Özel Ek), s. 308
8 Erdal Eroğlu “Covid-19’un Ekonomik Etkilerinin ve Pandemiyle 
Mücadele Sürecinde Alınan
Ekonomik Tedbirlerin Değerlendirilmesi”, International Journal of 
Public Finance, 5(2), 2020, 211-236.
9  Mehmet Levent YILMAZ, Kovid-19 Salgını Ve Sonrası Ekonomi 
Boyutu İle İlgili Değerlendirmeler, Polis Akademisi Yayınları: 91 Rapor 
No: 36, Nisan 2020, s.43-44.
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Covid-19’la birlikte küresel düzeyde yaşananlar 
ve yaşanması muhtemel gelişmeler gösteriyor ki, 
bütün dünya bir bunalım döneminden geçiyor. Bu-
nalım dönemlerinin yarattığı krizler, hep yeni dal-
galanmaları beraberinde getirmiştir. Bu dönemde 
de bir dalgalanma yaşanmaya başlandı ve devam 
ediyor. Dolayısıyla dünya ölçeğinde yaşanan diğer 
dalgalanmalarda da görüldüğü gibi yaşadığımız 
süreçle birlikte bir takım toplumsal altüst oluşlar 
gerçekleşecek ve belirli bir sürede yeni bir düzen 
kurularak yeni bir toplumsal denge bulunacaktır. 
Kurulacak düzen ve bulunacak toplumsal dengeyi 
ise pandemi sürecinde toplumsal hayatın farklı bo-
yutlarında yaşanan ve yaşanacak gelişme ve de-
ğişmeler belirleyecektir. 

Bu kapsamda insan sağlığı ve hastalık sistemleri, 
ekonomik yapılar, siyasi yapılar, bireysel ve toplum-

sal yaşama biçimleri, kültürel yaşam, uluslararası 
ilişkiler, eğitim yapıları ve aile yapıları gibi alanlar-
daki yeni durumlar sürecin şekillenmesini sağlaya-
caktır.10

Şehirlerde salgın sonrasında oluşan tüm 
değişkenler dikkate alındığında kişisel, toplumsal, 
sosyal ve psikolojik anlamda oluşan ihtiyaçların 
bir gereklilik olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
İhtiyaçların belirli bir süre içerisinde olgunlaşıp 
yaygınlaşmasından sonraki sürecin doğru 
yönetilmesi ise şehir sakinlerinin ve yöneticilerin 
birlikte karar alması ve uygulaması ile mümkün 
olabileceğini bizlere göstermiştir. 

10  Mehmet KARAKAŞ, Covid-19 Salgınının Çok Boyutlu Sosyolojisi 
ve Yeni Normal Meselesi, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 
40(1): 541–573, s.570.


