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Kendi yaşam süremiz içerisinde karşılaşmamış olsak da, insanlık bugüne kadar bir çok pandemiye maruz 

kaldı.1 Dünya Sağlık Örgütü, 2016 yılında, geçmiş pandemilerde karşılaşılan sorunları göz önünde 

bulundurarak, gelecek pandemilere hazır olmak amacı ile bir yol haritası bile hazırladı. Amacı, hayat 

kurtarmak ve büyük ölçekli bir krizi önlemek için kullanılabilecek etkili testlerin, aşıların ve ilaçların 

kullanılabilirliğini hızlı bir şekilde takip etmekti.2 Ancak, insanlığın son yıllarda karşılaştığı en bulaşıcı ve 

hayati tehdit yaratan hastalıklardan birisi olan COVID-19 enfeksiyonu,3 yine de Dünya’yı birçok açıdan 

hazırlıksız yakaladı. İlk kez Çin’in Wuhan eyaletinde tespitinden sonra tüm dünya ülkelerine yayılan ve 

ölümcül etkileri olan COVID-19, yarattığı kriz ve belirsizlik ortamı ile hepimizin hayatını etkiledi. 

 

Bir enfeksiyon kaynağının tüm dünyaya yayılması ile tanımlanan pandemi, aynı zamanda belirsizlik ve 

kafa karışıklığının yanı sıra, aciliyet hissi yaratması ile ölümcül seyreden pek çok hastalıktan da ayrıştı.4 

Bu süreç, herkes için yeni bir adaptasyon gerekliliğini de getirdi. 

 

Ruh sağlığı uzmanları ve çalışanları olarak, insan hayatındaki ani değişiklikleri iyi tanımlayabiliyor ve 

psikolojik etkilerini tahmin edebiliyoruz. Şöyle ki, insan için, alışkın olduğu düzeni değiştiren herhangi 

bir değişiklik bir ‘stres’ yanıtı oluşturabilir. Evlilik ve tatile çıkmak gibi toplumda genel olarak olumlu 

algılanan durumlar bile bu stres yanıtı oluşturan ve dengeyi değiştiren kavramlar arasındadır. Fizyolojik 

olarak bedenimiz, bu yeni değişkene ayar noktalarını sürekli değiştirerek adapte olur ve buna allostaz 

denir. Bedenimiz ve zihnimiz, stresi durumlarla karşılaştığımızda çoğunlukla olay öncesi duruma göre 

yeni bir ayar noktası belirleyebilir ve adaptasyon olumlu bir sonuç doğurabilir. Ancak, tekrarlayan stres 

nedenleri bir birikim etkisi de yaparak allostatik yük oluşturabilir ve bu yük iyi dengelenemediğinde, 

allostatik aşırı yüklenme ile psikiyatrik bozukluklara zemin hazırlayabilir.5 

 

 
1 Huremović D, editor. Psychiatry of Pandemics: A Mental Health Response to Infection Outbreak. Springer; 2019 May 15. 
2 https://www.who.int/blueprint/about/en/ 
3 Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama. 
4 Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Cambridge 
Scholars Publishing. - Huremović D, editor. Psychiatry of Pandemics: A Mental Health Response to Infection Outbreak. 
Springer; 2019 May 15. 
5 McEwen, B. S. (2004). Protective and Damaging Effects of the Mediators of Stress and Adaptation: Allostasis and Allostatic 
Load. 
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COVID-19 pandemi süreci de, insanlar için yeni bir allostatik ayar oluşturulması gereken bir durum 

yaratmıştır. Ancak, tüm dünyayı etkileyen COVID-19 pandemisinin yarattığı belirsizliğin seviyesi, acil 

değişiklikler gerektirmesi, hayatı tehdit etmesi ve sağlığın yanı sıra her yaştan insan için çok yoğun 

ekonomik ve sosyal etkileri olması bu pandeminin yaşamlarımızda sıklıkla karşılaştığımız diğer stres 

tetikleyicilerden farklı bir boyutta olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, pandeminin gelecekteki 

alışkanlıklarımızı ve yerleşik dünya düzenine etkileri de henüz çok iyi yorumlanamıyor, tüm dünya 

birbirinin yaşadığı sıkıntılara yoğun şekilde şahitlik ediyor ve hatta sıra ile bunu deneyimliyor. 

 

Bireysel düzeyde baktığımızda, bu süreçte kişilerde allostazı sağlarken, kendi ya da sevdikleri insanların 

sağlığı ile ilgili korku ve endişe duyma, çökkün hissetme, sinirlilik ve tahammülsüzlük, uyku düzeni 

değişiklikleri, dikkati sürdürmekte güçlük, yaygın ve tıbbi olarak açıklanamayan bedensel belirtilerde 

artış, alkol ya da herhangi bir madde kullanma isteğinde ya da yeme isteğinde artış gibi belirtilerin yanı 

sıra bilişsel olarak da karamsarlık, çaresizlik, yalnızlık, anlaşılmazlık, yetersizlik düşüncelerinde artış 

gözlenebilir. Bu belirtiler, her bireyde olmayabileceği gibi, belirtilerin sıklığı, şiddeti ve birliktelikleri de 

kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Allostazı sağlarken, bazı olumsuz duyguları, düşünceleri, fiziksel 

belirti ve davranış değişikliklerini kısa süre ve gündelik hayatı belirgin şekilde etkilemeden 

deneyimlememiz doğaldır ve yeni ayar noktasına geçişte bizi koruyucu doğal tepkiler ortaya çıkabilir. 

Bu belirtiler, kişilerin günlük işlevselliklerinde belirgin bozulmaya sebep olmadıkça, gündelik hayatlarını 

etkileyen belirgin davranış değişiklikleri ortaya çıkarmadıkça, pandemiye ilişkin olumsuz düşünceler 

günün büyük bir kısmını kaplayarak başka olumlu düşüncelere odaklanmayı engellemedikçe, çökkünlük 

halinin tüm gün ve günlerin büyük kısmına yayılmasını sağlamadıkça, yoğun bir sağlık kaygısı ve sık tıbbi 

yardım talepleri yaratmadıkça ve son olarak gerçeklik algılarını bozmadıkça psikiyatrik bozukluk 

seviyesinde kabul edilmeyebilirler. 

 

Pandemi durumlarında allostaz ayarlarının, pandemi ilişkili gelişen yeni adaptasyon dalgalarında tekrar 

tekrar düzenlenmesi de gerekir. Pandemi, insanlar üzerinde arka arkaya gelen ve farklı beceriler ile baş 

etmeyi gerektiren deniz dalgaları gibi etki gösterebilir.6 Pandeminin ilk evresi ya da dalgası, COVID-

19’un dünyada duyulması ve yayılması olarak kabul edilebilir. Bu süreçte, insanlar üzerindeki en büyük 

psikolojik etkiler, bilinmez ve öngörülemez bir tehdit algısıdır. Bu süreç, insanların pandemiye karşı 

hazırlık yapmalarını ve önlem almalarını gerektirmiştir.  

 

İkinci evre ise, pandeminin ülkelerde yayılması, karantina süreçleri, gündelik rutindeki belirgin değişim 

ve vaka-ölüm sayıları ile alınacak yasal kararların takibi ile gelmiştir. Bu evrede belirsizlik daha da artar, 

artan belirsizlik ise kaygıyı artırır. Kaygının insanlar üzerindeki etkisi geniş bir yelpazede gözlenebilir. 

Bazı kişiler, “bana bir şey olmaz, hastalık beni yakalamaz, ya da öleceksek de ne yapalım?” gibi 

düşünceler ile vurdum duymaz bir tavır sergilerken, bazı kişiler de çamaşır suyu ile zehirlenmelerine 

neden olacak derecede temizlik yapmak gibi aşırı korumacı davranışlar gösterebilir. Yine bazı insanlar 

evlerinde hiç bir maddeyi depolamazken, bazı insanlar kaygı ile ekmek, makarna, tuvalet kağıdı gibi 

maddeleri fazlaca depolayabilir. İnsanların farklı tepkiler göstermelerinin birden çok sebebi vardır: 

İnsanların olay öncesindeki tecrübeleri, stresle baş etme becerileri ve yöntemleri, kaygıya yatkınlık, 

riskten kaçınma gibi kişilik özellikleri, belirsizliğe tahammülsüzlük dereceleri ve felaketleştirmeleri. 

Ayrıca, bireysel faktörler dışındaki bir konu da hastalığın bulaşabilmesi gibi, baş etme yöntemlerindeki 

 
6 Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Cambridge 
Scholars Publishing. / Huremović D, editor. Psychiatry of Pandemics: A Mental Health Response to Infection Outbreak. 
Springer; 2019 May 15. 
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bulaşıcılıktır. İnsanlar, diğer insanların evden rahatça çıkabildiklerini ve kurallara uymadıklarını görünce 

kendileri de bu şekilde baş etmeyi seçebilirler  ya da diğer insanların tuvalet kağıdı, makarna gibi 

maddeleri depoladıklarını gördüklerinde bu davranış onlara da bulaşabilir ve benzer bir örüntü 

sergileyebilirler. Bu evre, allostaz için yeni bir ayarın oluşmadığı ve dinamik psikolojik değişikliklerin 

görülebildiği evredir.  

 

Bu evrede, kişilerin felaketleştirme ve yoğun belirsizliğe karşı oluşan kaygılarını azaltabilecek 

yaklaşımlardan biri, şeffaf bir şekilde hastalığın yayılımı ve etkilerinin paylaşılması olabilir. Ayrıca 

konulan kuralların net olarak uygulanması ve kişilerin yeterince bilgilendirilmesi de kaygının önüne 

geçebilir. Çin’de 7143 öğrenci ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin % 0.9’ u ciddi anksiyete, % 2.7’si 

orta seviyede anksiyete, % 21.3’ü ise hafif düzeyde anksiyete belirtileri bildirmiştir. Aile gelirinin stabil 

olması, aile ile yaşıyor olmak, küçük şehirlerde yaşıyor olmak ve sosyal destek kaygıya karşı koruyucu 

faktörler olarak bulunmuşken, ailede ya da tanıdıklar arasında COVID-19 pozitif vaka olması kaygıyı 

artıran bir faktör olarak belirlenmiştir.7 

 

İkinci evrede anksiyetenin farklı bir yüzü ortaya çıkmaktadır. İnsanların bir kısmında, COVID-19 pozitif 

olmamalarına rağmen hastalık belirtilerini sürekli yaşıyormuş hissi, sağlıkla ilgili fazla kaygı, bedensel 

belirtilerin sürekli monitorizasyonu ve yanlış yorumlanması ile bir sağlık anksiyetesi bozukluğu durumu 

ortaya çıkabilir ve kişilerin bu konuda profesyonel destek almaları gerekebilir. Dikkat kaynağını bedenin 

dışına alabilmek ve beden dışı konulara dikkat verebilmek bu kaygıya karşı koruyucu olabilir. Yine bazı 

kişilerde temizlikle ilgili aşırı uğraşı, sürekli el yıkama, önerilenden fazla sosyal izolasyon, fazla ve 

tehlikeli seviyelerde temizlik maddeleri kullanımı ile giden obsesif kompulsif belirtiler gözlenebilir.  

 

Çin’de 194 şehirden 1210 kişinin katılım gösterdiği bir çalışmada, katılımcıların % 53.8’i pandeminin 

psikolojik etkileri konusunda orta ya da ciddi derecede etkilendiklerini, % 16.5’i orta ya da ciddi depresif 

belirtiler yaşadıklarını, % 28.8’i orta ya da ciddi anksiyete belirtileri gösterdiklerini bildirmiştir. Kadın 

olmak, öğrenci olmak ve kas ağrısı ile baş dönmesi gibi özgül olmayan fiziksel belirtileri deneyimlemek 

psikiyatrik belirti bildirimlerini artırmıştır. Güncel klinik bilgilere ulaşım ve maske kullanma gibi önleyici 

ekipmanlara ulaşım ise daha az psikiyatrik etkilenme ile ilişkilendirilmiştir.8  

 

Bu öngörülere rağmen, COVID-19 döneminde Massachusetts bölgesindeki elektronik sağlık kayıtları 

incelendiğinde, depresyon ve anksiyete gibi şikayetlerle hastanelere başvuruların belirgin bir şekilde  

azaldığı bildirilmiştir.9 Ancak bu durumun sebebi, insanların hastalık kapma endişesi ile hastanelerden 

kaçınmaları, ayrıca ülkemizde de olduğu gibi psikiyatri ayaktan hasta polikliniklerinin sayısının 

azalması10 ile birlikte hastaların yeterince başvuracak merkez bulamamaları olabilir. Bu nedenle 

pandemiye karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte, mevcut durum ile ilgili daha gerçekçi 

verilere ulaşılabilecektir. 

 
7 Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic 
on college students in China. Psychiatry Research, 112934. 
8 Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated 
factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in china. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5), 1729. 
9 Castro, V. M., & Perlis, R. H. (2020). Impact of COVID-19 on psychiatric assessment in emergency and outpatient settings 
measured using electronic health records. medRxiv. 
10 Xiang YT, Zhao YJ, Liu ZH, Li XH, Zhao N, Cheung T, Ng CH. The COVID-19 outbreak and psychiatric hospitals in China: 
managing challenges through mental health service reform. International Journal of Biological Sciences. 2020;16(10):1741. 
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Hastalığın yayılması ile birlikte kişilerin hem kendileri hem de yakınları hastalığı kapabilir. Günümüzde 

vakaların neredeyse % 90-98’inin iyileşebildiğini, hatta büyük bir kısmının hastanede yatmadan evde 

tedavi edilebildiğini biliyoruz. Bu evrede gözlenen ve toplum sağlığını etkileyen bir diğer konu da 

damgalanmadır. İnsanların bir kısmı, bu süreçte COVID-19 pozitif olduklarının saptanması halinde, 

bunun diğer insanlardan tarafından duyulmasından çekinebilirler. Bu çekinmenin altında yatan 

sebepler, hijyenik olmadıkları konusunda eleştirilecekleri kaygısı, yeterine kendilerini 

koruyamadıklarını düşünerek yaşanan suçluluk veya diğer insanların bulaşı korkusu ile onlardan 

kaçınacağı korkusu olabilir. Halbuki, COVID-19 pozitif olmak, toplum sağlığını korumak amacı ile yakın 

temasta bulunulan tüm kişilere bildirilmesi gereken bir durumdur ve bu damgalanma korkusunun 

önüne geçilmelidir. 

 

Ancak COVID-19 pozitif olma sürecinin yanında başka psikolojik etkiler de gelebilir. Özellikle,  hayati bir 

tehdit altındayken refakatçi olmadan 20 günü bulabilen sürelerle hastanede kalma zorunluluğu, bu 

süre zarfında yoğun bakımda kalma gerekliliği ve diğer hastaların sağlık sıkıntıları ile sağlık 

personellerinin yoğun mesailerine şahit olmak kişilerde akut stres tepkisi adı verilen geçici psikiyatrik 

belirti kümelerinin yanı sıra, bir aydan uzun süren psikiyatrik belirtilerin olması durumunda, travma 

sonrası stres bozukluğu (TSSB) adı verilen psikiyatrik tabloyu da geliştirilebilir. Bu durumda kişiler, olaya 

ilişkin bazı anıları tekrarlayan şekilde hatırlayabilir, sürekli gergin, yorgun ve tetikte hissedebilir, 

uykuları etkilenebilir, bazı anıları hatırlayamayabilir ve hatta duygularından uzak bile hissedebilirler. Bu 

süreç, yaşam kalitelerini belirgin olarak etkileyebilir ve psikiyatrik bir tedavi gerektirebilir. Wuhan 

bölgesinde COVID-19 tanısı alarak hastanede yatarak tedavi görmüş 714 hasta ile yapılan bir çalışmada, 

hastaların % 96.2’si TSSB tarama testinde pozitif bulgular bildirmiştir.11 Tekrarlayan izleme çalışmaları 

ve kesim puanı kullanılarak yapılacak analizler ya da yüz yüze klinisyen görüşmeleri daha düşük sıklığa 

ulaşabilir. Ayrıca bu süreç de yakınlarını kaybeden kişiler için  bir yas sürecine sebep olabilir ve kişiler 

çaresiz hissedebilir. 

 

Her ne kadar allostatik aşırı yüklenme yukarıda belirtilen tablolara sebep olabilse de, insanların büyük 

kısmı allostazı sağlamaya devam edebilecektir. Önceki çalışmalar gösteriyor ki, popülasyonun % 60-70’i 

travmatik bir olaya maruz kalırken, % 5-10’unda travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ortaya 

çıkabilmektedir.12 Yine güçlü stres tetikleyicilerine maruz kalan kişilerin sadece % 20-25’i önemli 

depresif bozukluk belirtilerini göstermektedir.13 Stres yanıtları hiç olmayanlar değil, belirli bir seviyede 

stres yanıtı gösterip, bunu kontrol altında tutabilenler biyolojik olarak dayanıklı yanıt ile 

ilişkilendirilmektedir.14 Duygu regülasyonunu iyi sağlamak,15 hayatta bir amaç sahibi olmak ve olumlu 

 
11 Bo HX, Li W, Yang Y, Wang Y, Zhang Q, Cheung T, Wu X, Xiang YT. Posttraumatic stress symptoms and attitude toward 
crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Psychological Medicine. 2020 Mar 
27:1-7 
12 Galea, S., Nandi, A., & Vlahov, D. (2005). The epidemiology of post-traumatic stress disorder after disasters. Epidemiologic 
reviews, 27(1), 78-91. 
13 Cohen, S., Janicki-Deverts, D., & Miller, G. E. (2007). Psychological stress and disease. Jama, 298(14), 1685-1687. 
14 Wu, G., Feder, A., Cohen, H., Kim, J. J., Calderon, S., Charney, D. S., & Mathé, A. A. (2013). Understanding resilience. 
Frontiers in behavioral neuroscience, 7. 
15 Newton, T. L., Fernandez-Botran, R., Lyle, K. B., Szabo, Y. Z., Miller, J. J., & Warnecke, A. J. (2017). Salivary cytokine 
response in the aftermath of stress: An emotion regulation perspective. Emotion, 17(6), 1007. 
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baş etme becerileri kullanabilmenin16 yanı sıra sosyal destek de dayanıklılığı artıran faktörlerin 

başındadır. Günümüzde Türkiye Psikiyatri Derneği ve Royal College of Psychiatrists gibi dernekler, tüm 

ruh sağlığı çalışanlarını koruyucu ve tedavi edici hekimlik uygulamaları konusunda donatarak önleyici 

hizmetleri en iyi şekilde sunmaya gayret etmekte, ayrıca halka yönelik de dayanıklılığı artırıcı önerileri 

sıklıkla sunmaktadır.  

 

Bu sürecin psikolojik etkilerini belirleyen faktörler arasında şüphesiz ki toplumsal, ekonomik, siyasi ve 

diğer sosyal değişkenler de olacaktır. Pandemi, sağlık risklerinin yanı sıra, işsizliğin artması gibi birçok 

sosyal ve ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kişilerin yaşadığı stres yükünü 

belirleyen tek faktör sağlığa ilişkin değişkenler değil, kümülatif olarak pandeminin getirdiği sosyolojik 

ve ekonomik sorunlar da olacaktır. Henüz COVID-19 pandemisi ile ilgili bu konuda bir yayın olmasa da, 

biyopsikososyal olarak bir bütün olan insan ruh sağlığının bu pandemiden nasıl etkilendiğinin çok 

boyutlu olarak incelenmesi gerekecektir. Rutinlerin ciddi şekilde bozulması ya da değişmesi, aileden 

veya arkadaşlardan ayrılma, gıda ve ilaç kıtlığı, iş kaybı ve ekonomik zorluklar, sosyal izolasyon, 

karantina veya diğer sosyal uzaklaştırma programları ile okulların kapatılması gibi durumların etkileri 

uzun vadede incelenmelidir.17 Günümüzde yayınlanmış verilerin büyük kısmı Çin’den geliyor, ancak 

pandeminin psikolojik etkileri farklı ülkelerde, uygulanan politikalar, ekonomik destekler, toplumsal 

bilinç, sağlık sisteminin işlerliği ve ulaşılabilirliği, ölüm yüzdeleri, uygulanan sosyal izolasyonun türü ve 

süresi ile toplumsal dayanışma gibi faktörlerin etkisi ile farklılaşabilir. 

 

Toplumsal etkiler açısından ele alınması gereken önemli bir konu da çocuklar, yani gelecek 

nesillerimizdir. Çocuklara bu pandeminin nasıl anlatılabileceği ile ilgili Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanları 

tarafından rehberler oluşturulmuş olsa da18 çocuklarda da ele alınması gereken tek durum hastalık 

bulaşma kaygısı değildir. Günümüzde okul yaşındaki çocukların evden eğitime geçmesi onlarda da yeni 

bir adaptasyon gerektirdi. Evde zamanlarını kendilerinin yönetebilmeleri, kendi başlarına ya da daha 

çok ebeveyn veya bakım veren desteği ile öğrenme, daha fazla internet ve bilgisayar aracılı öğrenme 

yollarının kullanımı, bedensel aktivitenin kısıtlanması ve belki de daha önemlisi sosyal izolasyon gibi 

gereklilikler, günümüz çocuklarının çoğunun rutinlerini derinden etkiledi. Özellikle sağlık çalışanlarının 

çocukları için bağlandıkları kişilerden ayrı kalmak ve hatta bazen sevdiklerinin yaşamını kaybetmesi, bu 

çocuklarda ağır psikolojik stres yaratabilmektedir. Ağır psikolojik stres, epigenetik dediğimiz bir 

mekanizma ile stres yanıtlarını kalıcı olarak ve hatta gelecek nesillere de aktarılabilecek şekilde 

etkilemektedir.19 Bu yolla kişiler, psikiyatrik bozukluklara daha yatkın hale gelebilmektedir. Ayrıca, 

pandemi aileler üzerinde de büyük bir stres oluşturmakta, aileler de bu stresi çocuk istismarını artıracak 

şekilde yansıtabilmektedir. Günümüzde COVID-19’a özgül olarak bu veriler mevcut olmasa da, ailelere 

yönelik psikoeğitim kaynaklarının hızlı bir şekilde oluşturulması ve tüm dünyada ebeveynlerin eğitimine 

 
16 McInnis, O. A., McQuaid, R. J., Matheson, K., & Anisman, H. (2017). Relations between plasma oxytocin, depressive 
symptoms and coping strategies in response to a stressor: the impact of social support. Anxiety, Stress, & Coping, 30(5), 575-
584. 
17 Taylor, S. (2019). The Psychology of Pandemics: Preparing for the Next Global Outbreak of Infectious Disease. Cambridge 
Scholars Publishing. / Huremović D, editor. Psychiatry of Pandemics: A Mental Health Response to Infection Outbreak. 
Springer; 2019 May 15. 
18 https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/2420201236-cocuklarCOVID.pdf, https://www.ankara.edu.tr/wp-
content/uploads/sites/6/2020/03/cogepderCOVID-19rehberi30mart2020.pdf.pdf 
19 McEwen, B. S. (2016). In pursuit of resilience: stress, epigenetics, and brain plasticity. Annals of the New York Academy of 
Sciences, 1373(1), 56-64. 

https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/2420201236-cocuklarCOVID.pdf
https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf
https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf
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katkı sağlayacak çevrimiçi kaynakların sağlanması için çalışılmaktadır.20 COVID-19 pandemisinin 

gelecek nesillerin ruh sağlığı üzerine etkilerini de ancak önümüzdeki zamanlarda görebileceğiz.  

 

Pandeminin bir sonraki evresi ise, zaman içinde gelmesi beklenilen, önlemlerin nispeten daha 

gevşetilebildiği, gündelik yaşamda alışılagelmiş rutinlere yavaş geçişin sağladığı ve belki de yeni bir 

toplumsal düzen ile yaşama devam edildiği evredir.  Ruh sağlığı çalışanları olarak da, geleceğin bizlere 

neler getirebileceği üzerine ancak tahminler yapabilmekteyiz. COVID-19 tanı kodu uluslararası ICD-10 

tanı kodları arasına nasıl hızlıca girdi ise, bizlerin de hızlıca yeni normalleri tanımlamamız ve yeni 

sosyolojik analizler yapmamız gerekeceği açıktır. 

 

Peki, gelecek ve andaki belirsizliklerin varlığında, bizler şu anda piskolojik anlamda iyi olabilmek ve 

gelecekte iyilik halimizi koruyabilmek için neler yapabiliriz? Öncelikle, yukarıda belirtildiği üzere, 

pandemi sürecinde bizlerin kontrolünde olmayan ve hatta tahmin dahi edemeyebileceğimiz bir çok 

değişken olduğuyla beraber, bizlerin de kontrol edebileceği bir o kadar değişken olduğunun farkına 

varmalıyız. Stres yanıtlarımızı kontrol etmek ve uzamış stresin yıkıcı biyolojik etkilerinin önüne geçmek 

için alabileceğimiz yegane önlemler kendimize güvenmek, olumlulara odaklanmak ve dayanışma içinde 

olmaktır. Pandemi sürecinde bilgilenme ihtiyacımız, en başta gelen  doğal ihtiyaçlarımızdan biridir. 

Ancak, pandemiye ilişkin bilgilere ulaşırken yalnızca güvenilir kaynaklara başvurmak ve günün sadece 

belirli bir kısmını bu bilgileri edinmeye ayırmak koruyucu olacaktır. İkinci olarak, pandemi sürecinde 

kendimize karşı kabullenici olmamız ve yaşadığımız belirti ve tepkileri başkaları ile kıyaslamamamız 

gerekmektedir. Bu süreçte, duygularımızı sevdiklerimizle paylaşmak ve onların kaygılarını 

yargılamadan destekleyici bir şekilde dinleyerek cevaplamak iletişimimizi güçlendirebilir. Üçüncü 

olarak, uyku hijyenimize dikkat etmemiz çok önemlidir. Uyku, hem bağışıklık sistemi, hem 

metabolizma, hem bellek hem de duygudurum için çok önemli bir düzenleyicidir. Her gün iyi bir gece 

uykusu almak, gündüz uyanık olmak, uyku süremizi tamamlamak bizler için koruyucu görevi görecektir. 

Dördüncü olarak, günlük bir rutin ve aktivite takvimi oluşturmamız gerekmektedir. Fiziksel aktiviteyi 

sürdürmek, sağlıklı beslenmek, çevrimiçi kaynaklar üzerinden de olsa sosyalleşmeyi aksatmamak, 

kendinize günlük hedefler belirlemek ve olumsuz düşünce kalıplarını fark ederek alternatif, gerçekçi ve 

kanıta dayalı olumlu düşüncelere odaklanmak ise diğer öneriler olarak sayılabilir.21 Pandemi süreci 

bizleri çok zorlasa da, bir yandan kendimizi tanımamız ve geliştirmemiz, bir diğer yandan da bireysel ve 

toplumsal seviyede yeni bir allostaz ayarı oluşturmamız için büyük bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, 

insanların büyük bir kısmının bu ayarı oluşturma sürecinden gelecekte karşılaşabilecekleri stres 

etmenlerine karşı daha dirençli bir şekilde çıkacaklarını da unutmamamız gerekir. 

    

 

 
20 Cluver, L., Lachman, J. M., Sherr, L., Wessels, I., Krug, E., Rakotomalala, S., ... & Butchart, A. (2020). Parenting in a time of 
COVID-19. The Lancet. 
21 Daha detaylı bilgi için Koç Üniversitesi Psikiyatri Bölümü olarak öğrencilere hitaben hazırladığımız şu dökümanı da gözden 
geçirilebilirsiniz: http://leylek.ku.edu.tr/file/5e82f87def420/COVID-19_TR.pdf.   

http://leylek.ku.edu.tr/file/5e82f87def420/COVID-19_TR.pdf

