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ÖNSÖZ 

 
Yaşlılık olgusunu anlayabilmek, gerek dünyada gerekse de ülkemizde toplam nüfus 

miktarı içerisindeki payını hızla artırmaya devam eden yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını, 

beklentilerini, diğer bireylerle ve toplumla olan etkileşimlerini yorumlayabilmek adına 

önem taşımaktadır. Toplumdan topluma, kültürden kültüre farklı anlamlar taşısa da ortak 

paydada değerlendirilebilecek olan yaşlılığın bazı toplumsal yansımaları, küresel bir 

salgın hastalık olan covid-19 pandemisinde de kendine yer bulmuştur. Dünyayı etkisi 

altına alan pandeminin yaşlılar üzerindeki etkisi, göz ardı edilemeyecek kadar farklı 

boyutlara yansımaktadır. Çalışmamızda öncelikle yaşlılık olgusu toplumsal olarak ele 

alınmış olup sonrasında ise yaşlı olarak değerlendirilebilecek olan 65 ve üstü yaş 

grubundaki bireylerin pandemiden hem bireysel hem de toplumsal olarak nasıl 

etkilendikleri ile bu süreçte dini pratiklerini nasıl değerlendirdikleri yorumlanmıştır. 

Tez çalışmam sürecinde beni her zaman motive eden, engin tecrübesinden faydalanmama 

imkân sağlayan kıymetli ve saygıdeğer danışmanım Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu’na, 

araştırma sürecim boyunca desteğini hiçbir zaman esirgemeyen hocam Dr. Muhammet 

Fatih Demirdağ’a, her başarımda büyük bir payı olan, beni her zaman destekleyen ve bana 

güç kaynağı olan sevgili eşim Emre Kırışkan’a, beni asla yalnız bırakmayan ve bugünlere 

gelmemi sağlayan canım aileme çok teşekkür ederim. Yapmış olduğum çalışmanın 

literatüre katkı sağlamasını temenni ederim. 
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GİRİŞ 

 
1. Araştırmanın Problemi 

Toplumlar var oldukları andan itibaren kendilerini sosyal, ekonomik, psikolojik vb. 

açıdan etkileyen birçok durumla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durumlardan biri de salgın 

hastalık dönemleridir. Afet olarak da adlandırılabilecek olan salgın hastalıklar, toplumsal 

yapıda dahi birçok değişikliğe yol açabilmekte, hatta bazen de uğradığı toplumu yok etme 

raddesine kadar getirebilmektedir (Okumuş, 2020). 19. yüzyılın antropolog, doktor ve 

bakteri bilimcisi olan Rudolf Virchow, hastalıkları tanımlarken “değişen koşullardaki 

yaşam” ifadesini kullanarak (Nikiforuk 1991: 31), belki de bugün bizlerin sosyolog bakış 

açısıyla hastalıkların sosyal bir olgu olarak değerlendirilebilmesine katkıda bulunmamızı 

sağlayan yorumlardan birine imza atmıştır. Geçmişten günümüze hastalıkların insan 

yaşamında çeşitli yıkımlara yol açması, yalnızca sağlık açısından değil, aynı zamanda 

bireylerin hayatla ilişkisini ortaya koyan her açıyı etkileyebilecek düzeyde olduğunu 

gözler önüne sermiştir. Böyle bir durum da hastalıkların toplumsal yörüngelerine 

eğilebilmenin gerekliliği ile toplumun salgını nasıl algıladığı ve nasıl karşılayabildiği 

penceresinden değerlendirebilmenin, toplum açısından önem arz ettiği şeklinde 

yorumlanabilir. Bunun yanı sıra birey odaklı düşünüldüğünde ise; bireylerin birbirleri ile 

ya da aile, ekonomi, din, eğitim, boş zamanlar gibi kurumlar ile olan dinamik 

etkileşimleri; birçok toplumsal olayda olduğu gibi tarih boyunca salgın hastalık 

dönemlerinde de görülmüş olan bir durumdur. Nitekim şu anda da içerisinde 

bulunduğumuz covid-19 salgın hastalık döneminin, hem dünyada hem de toplumumuzda 

ortaya çıktığı ilk günden itibaren hayatlarımızda pek çok açıdan değişikliğe sebep 

olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. 

Her yaş grubundan kişiler, salgın hastalıklardan farklı düzeylerde etkilenmektedir. 

Günümüz covid-19 pandemisinde de, gerek dünyada gerekse ülkemizde salgından en 

çok etkilenen gruplar, kronik hastalığa sahip olanlar ile yaşlılar olmuştur. Özellikle 
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bağışıklık sistemlerinin güçlü olmaması ve bu nedenle ölüm risklerinin yüksek 

olmasından dolayı yaşlılara yönelik birtakım politikalar geliştirilmiştir. Yaşlı bireylerin 

salgından hiçbir şekilde etkilenmemesini ya da en az seviyede etkilenmelerini sağlamak 

amacıyla çeşitli önlemler alınmış ve bu önlemler onları biyolojik ve psikososyal açılardan 

oldukça etkilemiş görünmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmada Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO)’nün yaşlı olarak tanımladığı 65 ve üstü yaş grubundaki bireylerin, covid-19 

pandemisinden nasıl etkilendikleri genelde sosyoloji, özelde ise din sosyolojisi açısından 

ele alınmıştır. Din sosyolojisi açısından pandemi döneminde ulaştığımız 65 ve üstü yaş 

grubundaki bireylerin dini pratiklerinde nasıl bir değişimin yaşandığı sorgulanmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde kavramsal çerçeve başlığı altında yaşlılığa ilişkin 

kavramlar ile yaşlılığın sosyolojik olarak değerlendirilmesi yapılmakta ve pandeminin 

tanımı ile beraber covid-19’un toplumsal boyutları ve yaşlıları nasıl etkilediğine ilişkin 

başlıklar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümünde ise saha araştırması kapsamında 

gerçekleştirilen ve mülakat yolu ile elde edilen bulgular paylaşılmıştır. 

Bilimsel bir araştırma yapmanın en önemli ve ilk adımı; araştırmanın problemini tespit 

etmektir. Araştırma probleminin tespit edilmesi, araştırmanın belli çizgilerle 

sınırlandırılması ve hedef belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırmacı 

yapacağı araştırmaya başlamadan önce, bir konunun kendisinde merak uyandıran yönünü 

ortaya çıkarır ve bu yönü nasıl ele alacağına dair kafasında birtakım sorular belirler. İşte 

bu sorular da araştırmanın ana problemini ve bu problemle ilişkili olabilecek alt 

problemleri oluşturur. Söz konusu problemlerin nicel araştırmalarda, araştırmadan önce 

belirlenerek kurulan hipotezlere göre şekillenmesi gerekmektedir. Daha sonra bu 

hipotezler elde edilen verilere göre doğrulanır veya yanlışlanır. Ancak bizim 

çalışmamızda da olduğu gibi nitel çalışmalarda, anlamacı-yorumlamacı yaklaşım 
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ön planda olduğundan, araştırma sürecinde yeni problemlerin ortaya çıkması 

muhtemeldir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi bu çalışma için nitel bir araştırma yapılması uygun 

görülmüştür. Nitel araştırma yöntemlerinin neden ve nasıl gibi sorulara yönelik olarak 

yürütülebilmesi durumunun, yaşlı bireylerin pandemi dönemi tecrübelerini daha iyi 

anlamayı ve yorumlamayı sağlayacağı düşünüldüğünden bu yöntem tercih edilmiştir. 

Yaşlılık konusuna dair yürütülen çalışmalar geçmişten beri var olmuş olsa da, günümüzde 

farklı alanlarla bağlantılı olarak yeni yeni kendine yer edinmeye başlamıştır. Bu 

bakımdan yaşlı bireylerin güncel bir konu olan covid-19 pandemisine dair düşünceleri ve 

alanımızla ilişkili olması açısından da bu dönemde meydana gelen dini pratik 

değişimlerinin olup olmadığı ana problem olarak nitelendirilebilir. Tüm bunları maddeler 

halinde sıralayacak olursak: 

Araştırmanın ana problemi: Pandemi döneminde 65 ve üstü yaş grubundaki bireylerin 

dini pratiklerinde herhangi bir değişim olmuş mudur? 

 Çalışma grubunun yaşlılığa dair düşünceleri ve tecrübeleri nelerdir? 

 

 Çalışma grubundaki bireylerin pandemiye ilişkin görüşleri nelerdir ve bu süreçte 

yaşadıkları tecrübeler nelerdir? 

 Çalışma grubundaki bireyler bu salgını din ile ilişkilendirmişler midir? 

 

İlişkilendirmişlerse hangi noktayı referans almışlardır? 

 

 Çalışma grubundaki bireylerin dini pratikleri pandemi döneminden etkilenmiş 

midir? Etkilenmişse nasıl etkilenmiştir? 

 Pandemi ve dini pratikler arasında nasıl bir ilişki vardır? 

 
Bulgular ve yorum başlığının kapsamını, bu sorulara ve yarı yapılandırılmış bir yaklaşım 

ile ortaya çıkan farklı sorulara verilmiş olan yanıtlar oluşturacaktır. 
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2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı pandemi döneminin 65 ve üstü yaş grubundaki bireyleri hem 

sosyolojik hem de din sosyolojisi açısından nasıl etkilediğini ele almaktır. Sosyolojik 

açıdan amaç; sürecin 65 ve üstü yaş grubundaki bireyleri nasıl etkilediğini kurumlar 

bağlamında değerlendirmeye çalışmak, din sosyolojisi açısından ise; pandemi döneminin, 

çalışma grubundaki katılımcıların dini hayatlarında ne gibi değişikliklere yol açtığını 

tespit etmektir. Bu kapsamda katılımcılara sürece ilişkin neler yaşadıklarına dair birtakım 

sorular sorulmuş ve veriler de bu şekilde elde edilmiştir. 

Pandemi dönemi, birçok kurumu etkilediği gibi din kurumunu da farklı açılardan 

etkilemiştir. Bilindiği gibi bireyin öznel dini tecrübesinin nesnelleşen boyutları çeşitli 

açılardan sınıflandırılmıştır. Buna göre dinin inanç boyutu, pratikler boyutu, tecrübe 

boyutu, bilgi boyutu ve etkiler boyutu (Akyüz ve Çapcıoğlu, 2015: 49) bulunmaktadır. 

Pandeminin tüm bu boyutlara etkisinin söz konusu olabileceği düşünülebilir. 

Çalışmamızın ana konusunu oluşturan kısım ise, dinin pratikler boyutudur. Dinin pratik 

boyutu; bir dine mensup olanların yerine getirdikleri ibadetlerin bütününü ifade 

etmektedir (Akyüz ve Çapcıoğlu, 2015: 50). Pandemi dönemi ile birlikte gündeme gelen 

kısıtlamalar ve alınan önlemlerin bu boyutu nasıl etkilediğini tartışmak, din ve sağlık 

ilişkisini de bu çerçevede değerlendirmek çalışmamızın bir diğer amacıdır. 

Toplum yapısı, bu yapıyı oluşturan tüm kurumları ile dinamik bir karaktere sahiptir. Her 

kurumun birbirini etkilediğini ve bu etkiler sayesinde toplumsal yapının işlerlik 

kazandığını söylemek mümkündür. Bu kurumlardan biri de sağlık kurumudur ve 

geçmişten günümüze tüm salgın hastalıklar, ortaya çıktığı toplumun yapısını (başta sağlık 

kurumu olmak üzere) önemli derecede etkilemiştir. Gittikçe artan dünya nüfusu ile 

birlikte, günümüzde hala aktifliğini sürdüren pandeminin de birçok açıdan toplumsal 

değişime yol açtığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bu değişimin ise olumlu ya da 

olumsuz    olarak    değerlendirilebilmesi    durumu,    pandeminin    etkisinin    zamanla 
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dinamikliğini yitirmesi ile daha mümkün görünmektedir. İşte sınırları tahmin 

edilemeyecek değişimlere sebep olan unsurlardan biri de pandemi dönemleridir. Pek 

çok dönemde değişikliğe yol açan pandemi döneminin bu boyutunu ele almanın, süreci 

bu perspektiften değerlendirme amacı taşıyan çalışmalara katkı sağlayacağı 

umulmaktadır. 

Salgının her bireyi farklı düzeyde etkilediğini ve bu süreçte korunmaya en çok ihtiyaç 

duyanların yaşlılar olduğunu söylemek mümkündür. Yaşlıların, 2019 itibarıyla 

Türkiye’de toplam nüfusun % 9,1’ini oluşturduğu ve aynı zamanda son yıllarda yaşlı 

nüfusunun önceki yıllara nazaran daha da arttığı belirtilmiştir (www.aa.com.tr, 2020). 

Nitekim Türkiye’de yaşlı nüfusun 2023 itibariyle 8.600.000 kişi, 2050 itibariyle ise 

19.442.000 kişi olacağı öngörülmektedir (Çapcıoğlu ve Alpay, 2021: 78). Toplum 

içerisinde gerek kültürel gerekse de demografik açıdan yer etmiş olan yaşlılarımızın bu 

süreçten nasıl etkilendiğini saptayabilmek; böylesi durumlarda onlar üzerinden 

geliştirilebilecek olan önlemlerin kendileri tarafından nasıl algılandığı anlayabilme ve 

“Bu durumlarda neler yapılabilir?” sorusunu yanıtlayabilme adına önem teşkil etmektedir. 

 
3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Bu çalışma 65 ve üstü yaş grubundaki bireyleri kapsamaktadır. Salgından en çok 

etkilenen bireyler şüphesiz yaşlılar olmuştur. Gerek sosyal gerek psikolojik gerekse de 

durumun birçok boyutundan ele alınabilecek olan salgın hastalıklar, biyolojik yapıları 

itibariyle en çok yaşlıları etkileyeceğinden kısıtlamalar da daha çok onlar üzerinden 

yapılmıştır. Bu nedenle bu araştırmanın kapsamının yaşlılar (65 yaş ve üzeri) olmasının 

daha uygun olacağı öngörülmüştür. Salgının yayılma hızını ve oluşturacağı olumsuz 

durumları minimum seviyeye indirebilmek amacıyla yaşlıları korumak hedeflenmiş, bu 

doğrultuda da zaman zaman diğer yaş gruplarındaki bireyler ile temasları kısıtlanmıştır. 

http://www.aa.com.tr/
http://www.aa.com.tr/
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Bu sebeple katılımcıların kendilerini de olası olumsuz durumlardan korumak amacıyla 

görüşmeye sıcak bakmamaları araştırmanın sınırlılıkları dahilinde değerlendirilebilir. 

 
4. Yöntem 

4.1. Araştırmanın Yöntemi 

“Covid-19 Pandemisi Döneminde 65 ve Üstü Yaş Grubundaki Bireylerin Dini 

Pratiklerindeki Değişimler” başlıklı çalışmamızda nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Nitel araştırma, 20. yüzyılın başlarında insanın karmaşık doğasının yalnızca sayılara ve 

gözlenebilir olgulara indirgenemeyeceğinin keşfedilmesi üzerine başta antropoloji, 

sosyoloji ve psikoloji alanlarının çalışmalarında kullanılmaya başlanan bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Nitel araştırma, geçmişten günümüze ortaya konan problemlerin 

doğal bir şekilde ele alınışı bakımından incelendiği için doğal araştırma, elde edilen 

verilerin yorumsal bir şekilde ele alınışı bakımından incelendiği için yorumlayıcı 

araştırma, belli bir alan dahilinde yürütülmesi bakımından incelendiği için ise alan 

araştırması gibi isimlerle anılmıştır (Baltacı, 2019: 369). Nitel araştırma çalışmaları 

yürütülürken, üzerinde çalışma yapılan olgu ve olaylar doğal bağlamlarında ele alınarak 

insanlar tarafından anlamlandırıldığı haliyle yorumlanır. Bu bakımdan nitel araştırmalar 

öznel bir bakış açısı ile derin bir kavrayış gerektirir. Araştırmayı yürüten kişinin 

yorumlama gücünü taşıması sebebiyle nitel araştırma yöntemlerinin keşfedici bir yönü 

vardır ve araştırmanın esnek bir şekilde yürütülmesini sağlar (Karataş, 2015: 63-64). 

İnsanın kendi yorumlamacı potansiyelinin farkına varması ile birlikte sosyal yapı ve 

sistemlerin keşfini sağlamak, nitel araştırmanın sağladığı bir başka durumdur. Derin 

analiz ve öznel betimlemeler yolu ile insan doğasının yorumlamaya açık olan taraflarını 

ortaya çıkarma yöntemlerini kendinde barındıran nitel araştırma, bu yönüyle insanı 

anlamaya yönelik yürütülen çalışmalar açısından elzemdir (Baltacı, 2019: 370). 
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Nitel yöntemde araştırmacılar çalışmalarını yürütürken ne, nerede, nasıl, niçin, kim gibi 

sorulardan birini veya birkaçını yönelterek araştırma stratejisini belirlemeye çalışırlar. 

Nicel çalışmalara göre daha mikro bir şekilde incelenen ve bu sebeple genellenemeyen 

nitel çalışmalar, mikro birimlerin sosyal yapılarını anlamaya ve yorumlamaya yönelik 

sorulara cevap üretmeye çalışırlar (Kümbetoğlu, 2019: 34). Nitel araştırmaların tüm bu 

özelliklere sahip olmasından ötürü, çalışmamıza konu olan 65 ve üstü yaş grubundaki 

bireylerin, covid-19 pandemisi döneminde yaşadıklarını anlayabilmek amacıyla nitel bir 

çalışma yapılması uygun görülmüştür. Çalışmada nitel yöntemin kullanılmasının en 

önemli sebebi ise, katılımcıların süreçte yaşadıklarını derinlemesine bir şekilde ve öznel 

betimlemeler ile anlamaya çalışmaktır. Çalışmada 9 katılımcı ile yarı yapılandırılmış 

şekilde mülakat gerçekleştirilmiştir. Kartopu tekniği kullanılarak katılımcılara ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Gözlem ve görüşme tekniklerinden faydalanılmış ve verilen yanıtların 

oluşturduğu bulgular, katılımcılardan izin alınarak ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. 

Nitel araştırmayı nicel araştırmadan ayıran en önemli özellik, onun genellenebilir 

olmaktan uzak olmasıdır. Bu sebepten ötürü de yaptığımız çalışmanın genellenebilir olma 

özelliği yoktur. Amaç; elde edilen bulguları analiz ederek yorumlamaktır. Nitel 

araştırmaların doğasında var olan esneklik, çalışmamızda da kendine yer edinmiş olup 

çalışmanın seyrine göre değişikliklerin olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

4.2. Çalışma Grubu 

Nicel araştırmalardan farklı olarak nitel araştırmalarda amaç; olabildiğince fazla 

katılımcıya ulaşmak olmayıp asıl amaç görüşülen katılımcılar tarafından sağlanan verileri 

birçok yönden derinlemesine incelemek ve bu incelemeler sonucunda betimlemeler yolu 

ile yorumlamalara varmaktır. Çalışmamızda nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve 

görüşme tekniği tercih edilmiş olup veri doygunluğu durumu göz önünde bulundurularak 

65 ve üstü yaş grubunda olan 9 kişi ile görüşülmüştür. 
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Çalışma herhangi bir genellemeye ulaşma gayesi taşımadığından ve araştırmaya dahil 

olan katılımcıların sunduğu verilerin birçok yönden yorumlanmasını gerektirdiğinden, 

çalışmamızda yer edinen katılımcı sayısı sınırlı tutulmuştur. Katılımcılara kartopu tekniği 

ile ulaşılmış olup kimi katılımcılarla iş yerinde, kimi katılımcılarla evlerinde, kimi 

katılımcılarla ise bahçede görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan sağlanan 

veriler, kendilerinin izni dahilinde ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır. Yaptığımız 

çalışmada 65 yaş ve üstü olarak bir yaş sınırının belirlenmesinin sebebi ise, konumuzla 

alakalı olarak pandemi döneminde yaşlıların yaşadığı tecrübelere ilişkin veri elde 

etmektir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yaşlı sınıflandırması yaparken 65 yaşı temel 

alması, çalışmanın katılımcılarının bu yaş grubundan oluşmasını gerekli kılmıştır. Bu 

kişilerin, günümüz salgın hastalığına yönelik düşünce ve deneyimleri tespit edilmeye 

çalışılmış ve yorumlar da bu tespitler üzerine oluşturulmuştur. Katılımcılardan öncelikle 

kendilerini tanıtmaları istenmiş, sonrasında yaşlılığa ilişkin düşüncelerini dile getirmeleri 

ve günümüz pandemisine yönelik tecrübelerini ifade etmeleri istenmiştir. Verilen 

yanıtlardan yola çıkılarak katılımcıların sürece karşı olan yaklaşımları ve bu süreçte dini 

düşünce ve pratiklerinde bir değişimin meydana gelip gelmediği yorumlanmaya 

çalışılmıştır. Geçmişten günümüze ortaya çıkan pek çok salgın hastalığa dair yapılan 

çalışmalar ve elde edilen veriler, gelecekte yaşanacak olan salgın hastalıklarda bazı 

durumların önceden kestirilebilmesine katkı sağlayabilmektedir. Bu sebeple 

çalışmamızda da yaşlı bireylerin salgını ne şekilde yorumladığını tespit edebilmek, hem 

günümüz hem de gelecek açısından, en azından fikir vermesi durumundan ötürü önem 

taşımaktadır. 

4.3. Veri Toplama Tekniği 

Yürüttüğümüz çalışmada nitel araştırma tekniklerinden olan gözlem ve görüşmeden 

yararlanılmıştır. Derinlemesine araştırma yapmak amacıyla gözlem ve görüşmeden 
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yeterli derecede veri elde edileceği düşünülmüş olup bu sebeple bu tekniklerin 

kullanılması uygun görülmüştür. 

Gözlem, araştırılmak istenen herhangi bir olgunun doğal ortamda incelenmesi olarak 

karşımıza çıkan ve yaygın olarak kullanılan bir nitel araştırma tekniğidir. Gözlem 

tekniğinde gözlemci, katılımcının hal ve hareketlerinin, sarf etmiş olduğu sözlerin yanı 

sıra bulunulan fiziksel ortamın da incelemesini yapar. Ancak gözlemci gözlemini 

yürütürken dikkat çekmemeye çalışmalı, gözlemi yönlendirmemelidir. Böylelikle 

gözlemci daha doğal bir ortamda gözlem yapılmasını sağlamış olur (Işık ve Semerci, 

2019: 61). Üzerinde gözlem yapılan olgunun tarafsız bir şekilde kaydedilip 

yorumlanması, araştırmanın güvenirliği açısından önem taşımaktadır (Karataş, 2015: 72). 

Çalışmamızda katılımcıların covid-19 pandemisi dönemine yönelik algıları, ifade ediş 

biçimleri ve yüz ifadeleri gözlemlenerek daha iyi anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Görüşme, yapılan araştırmaya dahil olan görüşmecilerin duygu ve düşüncelerini 

paylaştıkları bir nitel araştırma tekniğidir ve bu teknik de sıklıkla kullanılır. Görüşmenin 

temel amacı; görüşülen bireyin iç dünyasına inerek onun bakış açısına dair bir 

yorumlamaya varmaktır. Bireyin bir konuya dair deneyimlerini, tutumlarını ve 

düşüncelerini yine bireyin kendi ifade şekliyle anlayabilmek, görüşme yapmanın temel 

mantığını oluşturmaktadır (Karataş, 2015: 71). Görüşmenin yarı yapılandırılmış, tam 

yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşme olmak üzere üç çeşidi vardır. Bunlardan 

yarı yapılandırılmış görüşme, görüşme sorularının ilk başlarda belli bir standarta göre 

oluşturulmuş olması, ancak süreç içerisinde soruların gidişatına göre sorularda değişiklik 

ve esnekliğin sağlanabildiği görüşmelerdir (Işık ve Semerci, 2019: 60). Çalışmamızda da 

yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin uygulanması uygun görülmüştür. Bu bağlamda 

katılımcılara yöneltilen sorular, sorunun oluşturduğu durumlara göre yeni sorular da 

doğurabilmiştir. Süreç içerisinde araştırmacı tarafından 
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görüşmecilere herhangi bir müdahalede bulunulmamış olup doğal bir ortam içerisinde 

yarı yapılandırılmış bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

4.4. Verilerin Toplanması 

Çalışmada yapılan görüşmeler, öncelikle katılımcıların izni doğrultusunda ses kaydı ile 

kayıt altına alınmıştır. Bunun yanı sıra katılımcılara yönelik yapılan gözlemlerin kaydı 

ise, not defterine tutulmuştur. Görüşmelerin tamamı yüz yüze gerçekleştirilmiş olup bu 

şekilde görüşme yapmanın faydası da görülmüştür. Nitekim katılımcıların kendi evleri 

gibi doğal ortamlarında gözlemlenmesi ve onlarla görüşme yapılması, kendi ifadelerine 

yakından tanık olunması ve deneyimlerini anlamlandırabilmek adına önem teşkil 

etmektedir. Ayrıca görüşmeler sadece Ankara ilinin Eryaman semtinde 

gerçekleştirilmiştir. 

4.5. Verilerin Analizi 

Nitel veri analizi, üzerinde çalışılan konu ile ilgili elde edilen verilere dair anlam üreterek 

bir sınıflama ve yorumlama yapma sürecine verilen addır. Bu bakımdan nitel veri analizi 

yorumlamacı bir felsefeye dayanır ve konu ile ilgili yapılan kabataslak ve ayrıntılı 

analizlerin toplamından ibarettir. Nitel veri analizinde amaç; verilerin detaylı bir şekilde 

betimlenmesidir. Bir nitel araştırmanın en önemli adımı; veri analizinin doğru bir şekilde 

yapılmasıdır. Çünkü veri analizi; olguların tanımlanmasını, sınıflandırılmasını ve veriye 

dair kavramların birbirleriyle ilişkisinin kurulmasını sağlar (Çelik ve diğerleri, 2020: 380-

381). Nitel veri analizinde analizler genel olarak fenomenolojik analiz, içerik analizi ve 

betimsel analiz olmak üzere üçe ayrılır (Özdemir, 2011: 334). Fenomenolojik analiz, 

genellikle psikoloji alanı olmak üzere sosyal bilimlerde kullanılan, insanların var olan 

olay ve olguları nasıl değerlendirdiklerine ve kendi yaşamlarına dair geliştirdikleri 

algılarını anlamaya çalışan nitel veri analizi türlerinden biridir. İçerik analizi, sık 

kullanılan nitel veri analizi türlerinden biri olup daha çok yazılı ve görsel verilerin  analiz 

edilmesine  dayanır. 
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Betimsel analiz ise, çeşitli veri toplama teknikleriyle ortaya çıkarılan verilerin, daha 

önceden belirlenmiş olan temalara göre yorumlanmasıdır. Betimsel analizde verileri 

sağlayacak olan katılımcıların ifadelerine sıklıkla yer verilir, bulgular açıklanır, 

sınıflandırılır ve yorumlanır (Özdemir, 2011). 

Çalışmamızın özellikle teorik kısmında, yaşlılık ve pandemi dönemine ilişkin bilgilerin 

elde edilmesi için içerik analizi kullanılmış olup kavramlar arası ilişki kurabilmek 

amaçlanmıştır. Bulgular kısmında ise betimsel analiz kullanılarak katılımcıların ifadeleri 

doğrudan yansıtılmıştır. Bu şekilde katılımcıların düşünce ve ifadeleri yönlendirilmeden 

ve değiştirilmeden paylaşılmış, yorumlamalar da bunlar üzerine yapılmıştır. 

4.6. Araştırma Süreci 

Araştırmaya öncelikli olarak literatür taraması ile başlanmış olup bu bağlamda 

çalışmamızın ilk bölümünü oluşturan kavramsal çerçeve kapsamında yaşlılık 

sosyolojisine ilişkin kaynaklar taranmış, kitap, tez, makale gibi materyallerden 

yararlanmıştır. Yine aynı şekilde kavramsal çerçevenin bir diğer boyutu olan pandemiye 

ilişkin olarak da ağırlıklı olarak makalelerden yararlanılmış, bunun yanında konuya dair 

olarak yayımlanan farklı türdeki çalışmalara da değinilmiştir. Pandemi ortaya çıktığı 

andan beri ortaya konunun pek çok yönden ele alındığı çalışmaların yürütüldüğü 

gözlemlenmiş olup, kaynak bulmakta sorun yaşanmamıştır. Araştırmanın saha kısmında 

ise veriler katılımcıların ifadeleri ile elde edilerek yine teorik kısımda olduğu gibi zaman 

zaman literatürden de faydalanılmıştır. 

4.7. Araştırma Deseni 

Araştırmaya özel bir yön kazandıran durum, araştırma süresince kullanılacak olan 

desendir. Araştırma deseni, kullanılacak yönteme göre farklılık gösterir. Desenler, 

fenomenoloji, etnografya, kuram oluşturma, anlatı araştırması şeklinde sıralanabilir 

(Çetin, 2021: 55). Bu desenlerden fenomenolojik desen, günlük yaşamda sıklıkla 
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karşılaşılan olguları açıklamak için kullanılan, insanın olgulara yönelik deneyimlerini 

anlamaya ve yorumlamaya çalışan bir desendir. Bu sebeple fenomenolojik desenin 

kullanıldığı araştırma yöntemlerinde, katılımcıların olgulara yönelik geliştirdikleri bakış 

açıları ve yaşamış oldukları deneyimler derinlemesine olacak şekilde ele alınıp 

yorumlanmaya çalışılır (Tekindal, M. ve Uğuz Arsu, Ş., 2020: 157-158). Çalışmamızda 

araştırma desenlerinden fenomenolojik desenin kullanılması uygun görülmüş olup 

katılımcıların pandemi dönemine ilişkin algıları ve bakış açıları yorumlanmaya 

çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1. Yaşlılık ve Sosyolojisi 

1.1.Yaşlılığın Tanımı 

Dünyaya gelen her insanın belli süreçlerden ve evrelerden geçtikten sonra, hayatının 
 

yaşlılık evresine de ulaşması kaçınılmaz bir durumdur. Bu süreç her insan tarafından 

farklı tecrübelerle ortaya çıkan bir dönemi teşkil ettiğinden, insanlar bu süreci kendine 

göre farklı tanımlamalarla ifade edebilmektedir. Ancak genel kabul olarak yaşlılığın 

tanımına bakıldığında, çok boyutlu bir olgu olmasına karşın genellikle kronolojik yaşı 

temel alarak yapılan yaşlılık tanımlarının mevcut olduğu görülmektedir. Kronolojik 

yaşlılık; bireyin yaş alarak yaşamında zamansal anlamda bir yol katetmesi durumudur ve 

doğumundan ölümüne kadar geçirilen süreyi ifade eden bir kavramdır (Şentürk, 2020: 

22). Bu konuda genel kabul gören tanım ve tasnif bu konuyu yıllara göre ele alan tasniftir 

(İnce, 2018: 5) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise yaşlılığı “çevresel faktörlere uyum 

sağlayabilme yeteneğinin azalması” olarak tanımlamaktadır (Bulut ve Tunçay, 2020). 

Yaşlanma sürecinin en göze çarpan niteliği, bireyin çevreye adaptasyonunun azalmasıdır. 

Bu nitelik çerçevesinde değerlendirildiği zaman, yaşlanma sürecinin iki ucu net bir 

niceliksel yaş aralığında tanımlanması olanaksız görünmektedir (Özbolat, 2016: 24). 

Bireylerin, içerisinde yaşadıkları toplumların yapılarının ve özelliklerinin birbirlerinden 

farklı olması; bireyleri toplumca benimsenen manevi değerlerlerden (kültür), o toplumu 

oluşturan sistemde meydana gelen değişimlere (ekonomik sistem, sağlık sistemi vs.) 

kadar farklı düzeylerde etkiler. Yaşlı bireylerin de toplumların önemli bir kısmını 

oluşturduğu ve farklı şekillerde toplumların kültürlerinden etkilenebildikleri 
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düşünüldüğünde, her toplumun kendine özgü bir yaşlılık tanımına sahip olması 

kaçınılmazdır. 

Ancak tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda yine de herhangi bir toplumda bir birey 

“yaşlı” sıfatı ile nitelendirildiğinde, o bireyin zamansal olarak yaş alma durumunun ifade 

edildiği düşünülmektedir. Bu da yaşlılığın kronolojik boyutunun diğer boyutlara göre 

daha fazla ön plana çıktığını göstermektedir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dahi, 

yaşlılığın tanımını yaparken “65 yaş ve üzeri” ifadesini temel alarak kronolojik 

yaşlanmaya atıfta bulunmuştur. Yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, 

yaşlanmanın günümüze kadar yapılmış olan tanımlamalarında, her boyutu içerisine 

alacak bir şekilde kapsamlı bir tanımın yapılmadığını söylemek mümkündür. 

Genel anlamıyla bakıldığı zaman yaşlılık, olumsuz bir süreç olarak algılanan bir 

kavramdır ve ilk etapta fiziksel ve işlevsel olarak çöküş süreci şeklinde 

değerlendirilmektedir. Sonraki bölümlerde de belirtileceği üzere, yaşçılığın (yaşa dayalı 

ayrımcılığın) ortaya çıkışının ilk dayanağı şüphesiz ki yaşlılığı olumsuz bir süreç olarak 

yorumlamaktır. Ancak bu olguyu, toplumsal boyutuyla ele alabilmek için yaşlılığın 

olumlu yönlerinin de olduğu ve bu sürecin de tıpkı doğum kadar doğal bir süreç olduğu 

unutulmamalıdır. Nitekim Konfüçyüs bir ifadesinde “İnanın bana yaşlılık, güzel ve hoş 

bir şeydir. Doğrudur, nazikçe sahneden indirilirsiniz ama; daha sonra en ön sıradan rahat 

bir izleyici koltuğu verilirsiniz.” cümlelerine yer vermiştir. Ünlü düşünür bu sözüyle, 

yaşlılığın olumlu bir yansımasına dikkat çekmiştir (Özgür ve Sabrağ, 2014: 9). 

Her ne kadar yaşlılık tanımı kronolojik yaşlılık olarak ele alınsa da, yaşlılık kavramı 

toplumların gelişmişlik düzeylerine, kültürlerine, demografik özelliklerine vb. birçok 

faktör göz önüne alınarak tanımlandığında çeşitli ifadelerle karşımıza çıkmaktadır. 

Örneğin yaşlılık bir kategori olarak ele alındığında, hangi insanların kendini yaşlı olarak 
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tanımladığı konusu psikolojik durumları da içerisine alacağından bu sınıflandırma 

yapılırken farklı kıstaslar ön plana çıkmaktadır (Wright, 2020: 123). Çünkü kişinin 

gelişimi ile beraber yaşının da biyolojik, psikolojik, kültürel ve dolayısıyla da sosyolojik 

faktörlerden etkilenebileceği bir gerçektir. Bu nedenle birçok boyuttan etkilenebilecek 

olan yaşlanma süreci için sadece belirli bir tarihsel / zamansal tanımlama yapmak, bu 

sürece ilişkin farklı boyutların etkilerinin anlaşılmasını güçleştirebilir (Şentürk, 2020: 20). 

Her toplum her olguyu kendi genel düşünce yapısı, gelenek ve görenekleri çerçevesinde 

kültürel tanımlamalarını da hesaba katarak açıklamaktadır. Yaşlanma da bir süreci ifade 

ettiğinden, toplumlar belli süreçlerden geçtikleri zaman tanımladıkları çoğu olgu birçok 

faktöre göre değişiklik arz etmektedir. Değişiklikler sonucunda olguların değişimsel ve 

dönüşümsel bir boyut kazanması muhtemel bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında ise bu 

kavramın toplumsal boyutu hesaba katılır ve olgu sosyolojik açıdan ele alınmış olur. 

Dolayısıyla yaşlılık olgusunu daha iyi anlayabilmek adına, onun kronolojik tanımına ek 

olarak biyolojik, psikolojik ve sosyolojik tanımlarını da göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Bu başlık altında birçok yönüyle yaşlılığa ilişkin tanımlar ele alınacak ve konunun farklı 

boyutlardan incelenebilirliği sağlanmaya çalışılacaktır. 

1.1.1. Kronolojik Yaşlılık: Kronolojik yaşlılık, adından da anlaşılabileceği üzere 

bireyin zaman içerisinde yaş aldıkça ortaya çıkan yaşlılıktır. Çoğu toplum 

yaşlanma sürecini ilk bakışta kronolojik yaşlılık olarak değerlendirir. Bu nedenle 

kronolojik yaşlılığa yaşlanma kavramının görünen kısmı da denilebilir. Bu 

kavram yaşlılığın sadece zamansal boyutuna odaklanır; dolayısıyla da sağlık, 

beslenme, psikoloji vb. diğer faktörleri hesaba katmaz (Başıbüyük, 2019: 160). 

1.1.2. Biyolojik Yaşlılık: Biyolojik yaşlılık, bireylerin yaş aldıkça görünümlerinde 

meydana gelen değişikliği ifade eder. Bu nedenle tanım, esasında yaşlılığın 

izlenimsel ve görünür boyutunu açıklamaktadır. Bireylerin fizyolojik gerilemeye 
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dayalı olarak reflekslerinde azalma ve birtakım hastalıklara karşı bağışıklıkları 

ile dirençlerinin düşmesi de biyolojik yaşlılık çerçevesinde ele alınabilecek 

durumlardır (Şentürk, 2020: 22). Bireyin biyolojik yaşını bir bakıma kendisinin 

de belirlediğini söyleyebilmek mümkün görünmektedir. Çünkü örneğin kendine 

bakım kapsamında değerlendirilebilecek olan bireyin beslenmesi, egzersizler 

yapması; görünümünde ve dolayısıyla da istediği biyolojik yaşa kavuşmasında 

etkili olabilmektedir. 

1.1.3. Psikolojik Yaşlılık: İnsanların geçirdiği zor günler ve bunların sonucunda oluşan 

birtakım deneyimleri, onların psikolojik olarak etkilenebilmelerine ve biyolojik 

görünümlerinde farklılıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Psikolojik yaşlılık 

kavramı; kişinin ruhsal anlamda kendini tanımlayabilmesi ile ifade edilebilecek 

bir kavram olarak ele alınabilir. Psikolojik yaşlılık, esasında birtakım anısal 

deneyimler ile ortaya çıktığından, yönetilebilmesi durumu da kişinin kendi elinde 

olan bir durum olarak ifade edilebilir. Kişinin bu süreci iyi yönetememesi, onda 

içe kapanıklık, sosyalleşme becerilerinde azalma gibi olumsuz durumlar meydana 

getirebilir. İyi yönetilmesi ise bireyin kendini gerçekleştirme yolunda gelişme 

kaydedebileceği anlamına gelebilir (Şentürk, 2020: 24). Psikolojik yaşlılık her ne 

kadar bireysel psikolojik durumlardan dolayı var olan bir yaşlılık türü olsa da 

toplum da psikolojik yaşlılığı büyük oranda etkileyen bir etmendir. Hızla değişen, 

dönüşen ve modernleşen topluma uyum sağlama süreci, özellikle yaşlı bireyler 

için zor bir durum olarak tecrübe edilebilir. Bireylerin kendilerini hissettikleri yaş 

da psikolojik yaşlılık kapsamında değerlendirilebilir. Nitekim hissetmek, 

psikolojik iyi olma durumunun fizyolojiye yansıması sonucu oluşan bir durumdur. 

1.1.4. Sosyal Yaşlılık: Bir toplumda belli bir süreci ifade ederek anlam kazanan 

birtakım olguların, içerisinde bulunulan toplumun geçirdiği süreçlerden de 
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etkilenmesi kaçınılmazdır. Değişen ve dönüşen toplumlar, kapsamı altına aldığı 

bireyleri birçok açıdan etkilemektedir. Özellikle yaşlı bireylerde, şu anda 

yaşanılan durumlar o kişiye geçmiş yaşantısıyla bir karşılaştırma imkânı sunar ve 

bunun getirdiği sonuçlar da toplumsal değişim ve dönüşüm sürecinin birey 

üzerinde oluşturduğu etkiyi ortaya koyar. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi yaşlılığın 

sosyolojik açıdan değerlendirilmesi başlığı altında verilecektir. 

Çok boyutlu bir kavram olan yaşlılık olgusunun kronolojik ve biyolojik tanımlarından 

ziyade özellikle psikolojik ve sosyal tanımlamaları, bireyin içerisinde bulunduğu 

topluma, yetiştiği kültüre, deneyimlediği psikolojik durumlara göre değişiklik 

gösterebilmektedir (Tereci ve diğerleri: 2016). Ancak yine de toplumlar için evrensel 

olan, yaşlılıkta iyi ve huzurlu bir yaşam için dikkate alınması gereken durumlar aşağıdaki 

şekilde belirtilmiştir (Özgür ve Sabbağ, 2014: 5): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1. Yaşlılıkta iyi ve huzurlu bir yaşam için dikkate alınması gereken ölçütler 
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Bu şekilde de görüldüğü üzere yaşlı bir bireyin temel olarak ihtiyaç duyduğu ve 

yaşamının doyum noktasına ulaşmasını sağlayacak olan ölçütlerin, evrensel bir özellik 

taşıdığını söylemek mümkündür. 

1.1.5. Sosyal Psikolojik Yaşlılık: Sosyal psikoloji, psikoloji disiplininin bir alt dalı 

olarak davranışın sosyal boyutunun açıklanması, toplumsal sistemde bireyin aldığı 

rol ve sosyal süreçlerin, birey üzerinde nasıl etkiler yarattığını açıklamaya çalışan 

bir bilim dalıdır (Narter, 2007: 24). Sosyal psikoloji açısından yaşlılık ise; 

bireyin toplum içerisindeki rolünün, psikolojik olarak kendi üzerinde ne gibi 

etkiye sahip olduğunu ve bu etkinin ne ölçüde bireyi etkilediğini ele alır. Yaşlı 

bireyin geçmiş yıllarında diğer insanlarla kurduğu ilişkiler ile birlikte ortaya çıkan 

sosyalleşme kavramı, yaşlanma sürecinde yaşantının niteliğine göre farklı 

şekillerde karşılaşılan bir durumdur. Geçmişte insan ilişkileri, sosyalleşmeyi 

sağlayacak unsurların varlığı veya yokluğu, bireyin psikolojik durumu, yalnızlık 

kavramına yüklediği anlam gibi durumlar yaşlılığın sosyal psikolojik olarak 

değerlendirilebilmesine olanak sağlar (Canatan, 2008: 15). 

1.1.6. Ekonomik Yaşlılık: Ekonomik yaşlılık, yaşlanan bireyin iş yapamaması sonucu, 

ekonomik olarak yarar sağlayamaması ve gelir azalması yaşaması olarak ifade 

edilir. Bu tanım, yaşlanan bireylerin kronolojik ve biyolojik yaşlanmaya bağlı 

olarak yani bireyin tarihsel zaman çerçevesinde yaş almasıyla fiziksel olarak güç 

kaybı yaşaması sebebiyle, aktif işgücüne dahil olamaması durumunu maddi 

imkanlara bağlı olarak değerlendirmeyi sağlamaktadır (Canatan, 2008: 16). 

1.2. Yaşlılığa İlişkin Kavramlar ve Türkiye’de Yaşlılık Çalışmaları 

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini artırma çabalarının bir yönünü ifade eden sağlık- bakım   

hizmetlerini   geliştirme   çalışmalarının   hedefinde   bulunan   yaşlı   nüfusun 

oluşturduğu pay, günden güne artış göstermektedir. Bir toplumda yaşlı nüfus oranının 
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toplam nüfus içerisinde artış göstermesi, o toplumun gelişmişlik seviyesinin bir bakıma 

iyi durumda olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşlılara hizmet veren sektörlerin gelişmiş ve 

ilerlemiş olması, yaşlı sağlığını olumlu etkileyen bir durumdur ve bu sektörlerin 

işleyişinin fonksiyonelliği, o toplumun yaşlı bireylerinin de uzun ömürlü olmasını 

sağlamaktadır. TÜİK’ten elde edilen verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş 

ve üzeri nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 iken, son 5 yılda %22.5 oranında 

artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus 

içerisindeki oranı 2015 yılında %8.2 iken, 2020 yılında %9.5’e yükselmiştir. Nüfus 

projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11.0, 2030 yılında %12.9, 

2040 yılında %16.3, 2060 yılında %22.6 ve 2080 yılında %25.6 olacağı öngörülmüştür 

(data.tuik.gov.tr). 2015-2020 yılları arasında, 5 yıllık kısa dönemde dahi %1.3 oranında 

artış olması da öngörüleri destekler niteliktedir. 

Aşağıda, 1935-2080 yılları arasında Türkiye’de var olan ve var olması öngörülen yaşlı 

nüfus oranı gösterilmiştir (www.data.tuik.gov.tr: 2021): 

 

 
Grafikteki bilgilerden yola çıkarak, Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki 

oranının hızla arttığını söylemek mümkündür. Bu durumun ortaya çıkmasında ise; 

doğurganlık ve ölüm oranındaki azalmalar ile birlikte, sağlık sektöründe ortaya çıkan 

gelişmelerin, refah alanının ve yaşam standartlarının ortalama yaşam süresini uzatması 

gibi faktörler gösterilebilir. 

http://www.data.tuik.gov.tr/
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Yaşlılık bilimi ile alakalı olarak genellikle gerontoloji ve geriatri kavramları karşımıza 

çıkmaktır. Geriatri sözcüğü Yunanca geros (yaşlılık) ve iatro (tıbbi tedavi) kelimelerinden 

oluşup, yaşlı tıbbı anlamına gelmektedir ve adından da anlaşılacağı üzere yaşlılık 

döneminde meydana gelen sağlık problemleri ve bu problemlerin giderilmesi ile ilgilenen 

tıp alanıdır. Gerontoloji ise geros (yaşlılık) ve ology (bilim) kelimelerinden türemiştir ve 

en geniş anlamda yaşlılık bilimi olarak ifade edilir (Bölüktaş, 2020: 7). Bu açıdan 

bakıldığında gerontoloji alanının, geriatri alanına göre daha kapsayıcı olduğu 

söylenebilir. Geriatri tıp alanına özgü bir alan olup gerontoloji; sosyoloji, psikoloji, sağlık 

gibi birçok alanla yaşlılığı ilişkilendiren bir bilim dalıdır. Gerontoloji kavramı ilk defa 

1903’te, tıp alanında Nobel ödülüne sahip olan Elie Metchnikoff tarafından ortaya 

atılmıştır (Şentürk, 2020: 81). Doğum oranlarının düşmesi, bebek ölümlerinin azalması, 

sağlık sektöründeki gelişmeler sonucu dünya genelinde özellikle de 20. yüzyılda yaşlı 

nüfusunun hızla artması, gerontoloji alanının ortaya çıkışı ve gelişiminde etkili olmuştur 

(Şentürk, 2020: 89). Gerontoloji geniş kapsamlı bir alan olduğundan dolayı birçok bilimle 

iç içedir ve yaşlılığın farklı boyutlarını yeterli düzeyde açıklayabilmek için bu bilimlerin 

yardımına ihtiyaç duyar. Örneğin gerontososyoloji, toplumsal şartların yaşlılığı nasıl 

etkilediği üzerinde dururken, gerontopsikoloji ise yaşlanma sürecinin bireysel arka 

planına odaklanmaktadır (Tufan, 2020:  24-25). 

Gerontoloji; başlangıçta yaşlılığın hastalık, sağlık, fiziksel olarak gerileme, rol kaybına 

uğrama, engellilik gibi boyutlarına odaklandığının; ancak sonrasında sadece sağlık 

boyutunun yaşlılık dönemini bir bütün olarak açıklamada yetersiz olduğunun 

düşünülmesi üzerine yaşlılığın sosyal boyutuna da uzanan bir bilim dalı olmuştur. Bu 

sayede gerontoloji, yaşlanmayı hem fen bilimleri hem de sosyal bilimlerden yararlanarak 

inceleyen bir alan olarak karşımıza çıkmıştır (Canatan, 2008: 17-18). Gerontososyoloji, 

sosyal gerontoloji olarak da adlandırılan bir alandır. Sosyal 
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gerontoloji; sosyoloji ve gerontoloji alanlarının kesişimi olarak tanımlanabilir ve sürekli 

değişmekte ve dönüşmekte olan toplumsal şartlar ile yaşlılık döneminin 

ilişkilendirilmesini temel alır (Şentürk, 2020: 82). Bu noktada yaşlılık ile sosyoloji 

alanının ilişkilendirilmesi ve yaşlılık döneminin toplumsal olgularla yorumlanabilirliği, 

bir sonraki başlıkta daha detaylı olarak ele alınmıştır. 

Dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun gün geçtikçe artması, 

beraberinde yaşlılık çalışmalarında bir artışa zemin hazırlamıştır. Örneğin akademik 

olarak özellikle de 2000’li yıllardan sonra yaşlılık olgusuna dair ilginin artmasıyla birlikte 

akademik çalışmalar kapsamında sunulan yüksek lisans ve doktora tezlerinde yaşlılık 

konusunun artan bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Yine aynı şekilde makale türü 

şeklinde yazılmış olan çalışmalara bakıldığında da, özelikle 2010 yılı sonrasında tıp 

alanında yapılan çalışmaların yanı sıra sosyal bilimlerde yaşlılık sosyolojisi, yaşlılık 

psikolojisi, din sosyolojisi, din psikolojisi gibi alanlarda bu konuya ilişkin yürütülen 

çalışmalarda bir artış gözlenmiştir (Akıncı, 2020: 25). Yaşlılığa ilişkin çalışmalar sadece 

akademik çalışmalar ile sınırlı değildir. Yaşlılık ile ilgili faaliyet gösteren, yaşlı 

korunmasını amaç edinen, yaşlı politikalarını gözden geçiren vakıf ve dernekler de bu 

konuya ilişkin birçok çalışma yürütmektedir (Özkul ve Kalaycı, 2015: 268). Örneğin bu 

derneklerden Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği; yaşlanma sürecine ilişkin 

farkındalığı artırmak, toplumsal yaşlanma dönemi ile alakalı bilimsel çalışmalar 

gerçekleştirmek, yaşlılığa dair hem ulusal hem de uluslararası sempozyum, forum vb. 

etkinlikleri düzenlemek gibi amaçlarla 2019 yılı Haziran ayından itibaren faaliyet 

göstermeye başlamıştır (senex.org.tr). Ayrıca Senex: Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları 

Kongresi de yaşlanma sürecini sağlık, sosyal hayat ve davranışsal açılardan araştıran 

lisansüstü çalışmaları desteklemek, duyurmak ve bilim dünyasına sunmayı 

amaçlamaktadır (senexkongre.org.tr). 



22  

Ülkemizde yaşlanma süreci ve yaşlılık olgusuna ilişkin yürütülen çalışmalar yukarıda 

da belirtildiği gibi giderek artmaktadır. Bu çalışmalara akademi alanında da yer verilmeye 

başlanması, yaşlanma sürecini teorik olarak anlamlandırabilmeye ve bu doğrultuda da 

uygulamaların daha isabetli bir şekilde hayata geçirilmesine şüphesiz ki katkı 

sağlayacaktır (Alaydın, 2019: 65). 

Aşağıda lisansüstü tezlerde yaşlılık çalışmalarına ilişkin yıllara göre dağılım 

verilmektedir: 

Tablo 1. Yıl Aralıklarına Göre Lisansüstü Yaşlılık Çalışmalarına İlişkin Tezlerin 

Dağılımı 

 

Yıl Aralığı 

 

(%) 

Doktora Yüksek Lisans Tıpta Uzmanlık Yüzde 

1972-1990 2 6 1 2,3 

1991-2007 11 33 13 14,3 

2008 ve sonrası 51 209 71 83,4 

Toplam 64 248 85 100 

Kaynak: (Alaydın, 2019: 66) 

 

Yukarıda yer alan Tablo 1’deki verilerin 2019 yılında yapılan bir çalışmada yer aldığı göz 

önünde bulundurulduğunda, günümüz 2022 yılına kadar olan süreçte yaşlılığa dair 

çalışmaların daha fazla yaygınlık kazandığını tahmin etmek zor olmayacaktır. 

1.3. Yaşlılığın Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi 

Yaşlılık olgusu, her toplumun kendine göre farklı anlamlar yüklediği bir olgu olarak 

karşımıza çıkmasına rağmen günümüze değin sosyolojinin ikinci planda bıraktığı bir 

konu olarak kalmıştır. Ancak dinamik nüfus özellikleri ve ülkelerin gelişmişlik 

seviyelerinin yükselişi göz önünde bulundurulduğunda, yaşlılığın toplumların karşı 
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karşıya kalacağı önemli sosyal olgulardan biri olacağı tartışmasız bir gerçektir (Çapcıoğlu 

ve Bilgin, 2012: 45). Bu olguyu toplumsal düzlemde ele almak için çabalayan, 1940’lı 

yıllarda ortaya çıkan ve yaşlılığın birçok faktörünün yanı sıra özellikle toplumsal 

boyutunu ön plana çıkarmayı amaç edinen yaşlılık sosyolojisi alanı; yaşlılığın sosyal, 

politik, ekonomik vb. yönlerini toplumsal bağlamda ele alan ve henüz yeni yeni ortaya 

çıkan bir disiplin olmasına rağmen; günümüze kadar bu alanda yapılmış pek çok çalışma 

olduğu gözlenmiştir (Kurtkapan, 2018). Sosyolojik perspektiften değerlendirmesi 

yapıldığında pek çok faktöre değinilmesi mümkün olan yaşlılık olgusu, bu başlık altında 

özellikle geleneksel toplumdan modern topluma geçiş aşamasında toplumsal olarak 

değişip dönüşen şartların, yaşlılığı nasıl ve ne yönde etkilediği şekliyle ele alınmıştır. 

Demografik olarak bakıldığı zaman, günümüzde hızla değişen ve dönüşen toplumlarda 

gelişen sağlık hizmetleri sonucu ölüm oranlarındaki ve kadınların iş hayatına dâhil olması 

sonucu ise doğum oranlarındaki azalış gibi faktörler, yaşlı nüfusun artmasını büyük 

ölçüde etkileyen faktörlerdendir. Bu artış sürecinin sonucunda ise yaşlılara dair her türlü 

konu, ele alınışı bakımından oldukça popüler bir hale gelmeye başlamıştır. Çünkü 

yaşlılığın ve yaşlanma sürecinin sadece kronolojik bir olgu olarak açıklanması, birçok 

faktörün etkili olabileceği yaşlılık olgusunun bütünüyle ele alınmasında yetersiz 

kalacaktır. Bu bağlamda yaşlılığın konumuzla bağlantısı kapsamında toplumsal 

süreçlerden nasıl etkilendiğinin de ele alınması gerekmekte olup, bu durumun yapılan 

araştırmalara da yansıdığı görülmektedir. En genel anlamda yaşlılık ve toplum ilişkisi 

olarak ifade edilebilecek olan yaşlılık sosyolojisine ilişkin çalışmalarda da bir artış olduğu 

gözlemlenmiştir. Çünkü yaşlılık olgusu, toplumsal süreç bağlamında ele alındığı zaman 

özellikle kültürün ona yüklediği anlamlar çerçevesinde değer kazanmaktadır (Özbolat, 

2016). 
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Toplumsal değişim sonucu ortaya çıkan bazı durumlar, her olguyu olduğu gibi yaşlılığı 

da etkilemiştir. Endüstrileşme ile beraber geleneksel toplumdan modern topluma geçişin 

sonucunda yaşlılığa ve yaşlılara olan bakışta birtakım değişiklikler olduğu söylenebilir. 

Geleneksel toplumlarda engin tecrübesinden yararlanılan, statüsel olarak etrafındaki 

insanlar tarafından üst bir konuma yerleştirilen ve bu yüzden de saygı gösterilen yaşlılar, 

diğer yaş gruplarından olan insanların yol göstericisi olarak görülürdü (Kalınkara, 2012). 

Özellikle de yaş seviyesine göre sınıflandırılan toplumlarda son söz her zaman yaşlılara 

aitti (Giddens, 2012: 218). Modern öncesi dönemde tecrübesi ve bilgisinin yanında bazı 

durumlarda yaşlılara atfedilen kutsiyet sayesinde de toplumsal yapının önemli bir 

parçasını oluşturan yaşlılar, modernleşme süreci ile birlikte bu değerlerinden sıyrılmış 

olarak değerlendirildikleri için artık işe yaramaz olarak görülmeye başlanmışlardır 

(Şentürk, 2020: 62). 

Modernleşme süreci, yaşlıyı bu statüsünden ve saygınlığından - tamamen olmasa dahi- 

alıkoymuştur. Bu durumun ana sebepleri olarak; geleneksel dönemde özellikle yaşlılara 

atfedilen ve bundan dolayı onlara saygınlık kazandıran söylemsel anlatıların 

geçerliliğinin, modern dönem insanlarının kesinlik arz eden birtakım bilgi kaynaklarına 

daha kolay bir şekilde ulaşabilirliği sonucu önem kaybetmesi ile beraber, endüstrileşme 

sonucunda ortaya çıkan üretim ilişkileri ve araçlarındaki dönüşüm gösterilebilir. 

Geleneksel toplumda üretimin her aşamasında yaşının en ileri noktasına kadar 

bulunmakta gayret eden ve bunun sonucunda da üretime fayda sağlayan yaşlı bireyler, 

endüstrileşme ve makineleşme ile beraber üretim alanından çekilmeye başlamak zorunda 

kalmışlardır (Bektaş, 2017). Ayrıca ileri düzeyde gelişen teknoloji de fiziksel güce görece 

daha fazla sahip olan gençlerin istihdamının önünü açmakta, bu durum da yaşlı bireyleri 

oldukça etkilemektedir. Modernleşme ve ileri modernleşme ile beraber gençlerin 

kendilerini teknolojiye maruz bırakmaları da yaşlılar ile olan ilişkilerini son derece 

etkilemekte ve iletişimlerini sınırlandırmaktadır (Şentürk, 2020: 63). Basit 
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teknolojiye ve yeterli kaynaklara sahip olan toplumlarda yaşlılara verilen değerde bir 

azalış gözlenmezken, kaynakların kıt ve yetersiz olduğu toplumlarda ise yaşlılar; fiziksel 

güçlerinde meydana gelen yetersizliklerinden ötürü yük olarak görülmüşlerdir. Ancak 

yaşlılığın tanımı ve yaşlılığa atfedilen değerin kültürden bağımsız düşünülemeyeceği de 

bir gerçektir. Yaşlılığın doğum - ölüm oranları, yaş, biyolojik gerileme gibi kavramlar 

temelinde değerlendirilmesinin yanı sıra, kültürlerin yaş almaya yüklediği değer 

çerçevesinde değerlendirilmesi, yaşlılığı tüm boyutlarıyla anlayabilmek açısından önem 

teşkil etmektedir (Bulut ve Tunçay, 2020). 

Elbette ki bu durumun istisnai boyutları da söz konusu olabilir. Günümüzde – en azından 

bizim toplumumuzda - yaşlılık olgusuna ve yaşlılara hürmet her zaman gözetilmesi 

gereken değerlerden biri olarak görülmektedir. Buna gelenek göreneklerimizi kapsayan 

kültürel normların, toplumsal düşünce sisteminin temeline birtakım yollarla yerleştirilmiş 

olması sebep olarak gösterilebilir. Örneğin kültürel bağlamda ele aldığımız zaman 

atasözleri ve deyimlerde, dini bağlamda ele aldığımız zaman da İslamiyet’in yanında 

diğer dinlerde de yaşlılara karşı saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Yaşlıları 

saymak ile alakalı “Ulular köprü olsa basıp geçme!” ve genellikle herkes tarafından 

bilinen “Su küçüğün, söz büyüğün.” gibi ifadeler örnek olarak gösterilebilir. Türk 

tarihinin başladığı en eski dönemlerden günümüze değin yaşlı kimliği saygınlık içeren, 

karar verici organ olarak görülen, uzlaştırıcı ve birleştirici gücü kendinde bulunduran bir 

kimlik olagelmiştir. Türk kültüründe daima önem arz eden yaşlılık olgusu, Türklerin 

İslamiyet’i kabulü ile birlikte yaşlılara karşı gösterilen saygının daha da sağlamlaşmasını 

sağlamıştır (Öztürk Merdin, 2020: 54). 

Yaşlılığın sosyolojik açıdan değerlendirilmesi kapsamında ele alınabilecek kavramlardan 

biri de yerinde yaşlanmadır. Yerinde yaşlanma, nispeten yeni ortaya 
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çıkmış bir kavram olup yaşlı bireylere sosyal ortamlarından koparılmadan, kendilerine 

sağlanacak olan bakımın kurumlar yerine kendi evlerinde, kendilerini ait hissettikleri 

yerde uygulanmasıdır. Yapılan gerontolojik araştırmalarda, yaşlı bireylerin karşılaştıkları 

psikososyal problemlerin, yaşadıkları ekolojik sistemle de ilişkilendirilebileceği ortaya 

çıkmıştır. Nitekim sanayileşme ve kentsel dönüşüm gibi toplumsal değişimler sebebiyle 

yaşlıların yerlerinden koparılıp uzaklaştırılması yerinde yaşlanmanın öneminin ortaya 

çıkmasına zemin hazırlamıştır. Aynı zamanda yaşlı bireylerin, tanıdığı ve alışık olduğu 

çevrede yaşlanmasının olumlu tarafları da çalışmalara yansıyan bir durum olmuştur 

(Kalınkara ve Kapıkıran, 2017: 55). 

Dünya genelinde ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin artması ile birlikte, bu duruma çözüm 

olarak kurumsal bakımla karşılaştırıldığında hem ekonomik maliyeti daha az olan hem 

de yaşlı bireylerin psikososyal gelişimlerine daha fazla olumlu katkı sağladığı 

araştırmalarca ortaya konan yerinde yaşlanma uygulamalarına doğru bir yönelim ortaya 

çıkmıştır. Bu sebepten ötürü yaşlı bakım hizmetleri de yerinde yaşlanma kavramı ile daha 

çok ilişkilendirilebilir hale gelmiştir (Bilgin ve diğerleri, 2021: 968). 

Yerinde yaşlanma kavramının sadece ekolojik olarak bir ortamı ifade etmediği; komşuluk 

ilişkilerinin, alışkanlıkların ve tüm bu sosyal durumları kapsayan toplumun, yaşlı 

bireylerin o yerde kalmalarındaki isteğine yönelik bir etken olarak da 

değerlendirilebileceği söz konusu hale gelmiştir. Nitekim, yerinde yaşlanmada mekan 

kavramı çevre ve toplumu içerisine alacak şekilde genişletilmiştir. Mekanda yaşanan 

tecrübeler ise sosyal bir yapının inşa sürecine katkıda bulunmaktadır (Çapcıoğlu, 2019). 

Bu durum da konunun, sosyolojik boyutunun da mevcut olduğunu ve yaşlı bireylerin 

toplumla olan ilişkilerinin yerinde yaşlanma durumlarıyla birlikte aktif ve sağlıklı bir 

yaşlanmaya katkı sağladığı görülmektedir. 
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1.4. Toplumsal Yaşlanmada Cinsiyet Farklılıkları 

Toplumsal bağlamda büyük bir önem teşkil eden ancak toplum tarafından çok da bilinçli 

bir şekilde göz önünde bulundurulmayan toplumsal yaşlanma ve cinsiyet ilişkisinin, 

yaşlanma tecrübesini birçok açıdan ve doğrudan bir şekilde etkilediği üzerinde durulması 

gereken bir gerçektir. Kadınların ortalama yaşam süresinin erkeklerden daha fazla olması 

(www.bbc.com: 2019), kadınlar için genellikle olumlu olarak yorumlansa da, birçok 

araştırma sonucu bu durumun tam tersi şeklinde de yorumlanabileceğini gözler önüne 

sermektedir. Bu başlık altında konuya ilişkin çeşitli araştırmalara değinilecek ve cinsiyet 

farklılıklarının bireyleri yaşlanma sürecinde ne gibi açılardan etkilediği ele alınacaktır. 

Yaşlanma sürecinin, toplum tarafından inşa edilen cinsiyet rollerinden bağımsız olarak 

ele alınamayacağını savunan feminist kuramcılar, yaşlılık kavramı ile cinsiyet rollerinin 

ortak bileşiminden hareketle feminist gerontolojiyi ortaya çıkarmıştır. Feminist 

kuramcılara göre kadın olmanın zorluklarının yanı sıra aynı zamanda “yaşlı kadın” olmak 

da, ataerkil sistemin kadınlara yetişkinliklerinde yaşattığı dayatmanın birikerek yaşlılık 

sürecindeki yansımasını ifade etmektedir (Artan ve Irmak, 2018: 237). Özellikle 

yetişkinlik süreci boyunca toplumlarda erkeklerin evin reisi olarak nitelendirilmesi, 

kadınların kısıtlanmasına ve hayatta bazı tecrübeleri yaşamasına engel olmuştur. 

Yetişkinlik döneminde eşlerine bağımlı olarak yaşayan kadınların, yaşlılık döneminde de 

düşük özgüven, günlük ihtiyaçlarını karşılayamama, bağımlı olma vs. gibi olumsuz 

durumlarla karşılaşması, feminist gerontologlara göre toplumda kültürel olarak kodlanan 

cinsiyet rollerinin bir sonucudur (Artan ve Irmak, 2018: 238). 

Toplumsal cinsiyet alanı ve yaşlılık ilişkisine dair çalışmalar, kendine literatürde yeni 

yeni yer bulmaktadır. Feminist gerontoloji kuramının odaklandığı temel durum; 

kadınların    erkeklerden    daha    uzun    yaşamasının    sonucunda,    yaşlı    kadınların 

karşılaştıkları birtakım zorluklar ve buna zemin hazırlayan toplumsal kodlardır. Sosyal 

http://www.bbc.com/
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ve ekonomik yapı içerisinde cinsiyetinden dolayı birtakım ayrımcılıklara maruz kalan 

kadın, yaşlılık döneminde de erkeklerden daha dezavantajlı durumda olmaktadır. Bu 

nedenle toplumsal cinsiyetin yaşlanma sürecine olan etkisinin araştırılması, kuramcılara 

göre önem arz ermektedir (Şentürk, 2020: 133-135). 

Bu etkiler arasında en çok göze çarpan; eşlerini kaybeden yaşlı kadınların eşleri olmadan 

yaşadıkları hayatta tecrübe ettikleri zorluklardır. Ömrünü hayat arkadaşıyla geçirmeye 

alışmış olan yaşlı kadın, eşini kaybettikten sonra yaşadığı psikolojinin ağırlığının yanı 

sıra hane gelirinin azalması, ekonomik olarak da birtakım zorluklar çekme, yeniden 

evlenme isteği mevcutsa toplumun bu duruma olan olumsuz bakışı gibi pek çok zorlukla 

karşı karşıya kalmaktadır (Artan ve Irmak, 2018: 238). Yine dul kalmış olan yaşlı 

kadınların eşlerini kaybetme durumunu yaşadıktan sonra yeterli desteği görmemesi, 

eşinin ailesiyle olan ilişkilerinin kesilmesi, eşi ile birlikte yer aldıkları sosyal 

aktivitelerden geri çekilmesi gibi durumlar da yaşlı kadınların yaşadıkları olumsuz 

süreçler içerisinde değerlendirilebilecek olan durumlardan sadece bazılarıdır (Hillier ve 

Barrow, 2007: 116). 

Bu konuya dair yürütülmüş olan çalışmalardan biri de Adıyaman’da yapılan bir 

çalışmadır. Özgür ve Sabbağ’ın (2014) %53.6’sı kadın, %46.4’ü erkek yaşlı bireylerle 

yaptıkları görüşmeler ile oluşturulan araştırmanın sonuçlarına göre, erkek yaşlıların 

askerlik, çalışma hayatı, eğitim hayatı gibi aktif olma durumlarının, topluma katılım 

açısından bu bireyleri daha olumlu etkilediği saptanmıştır. Böylesi durumlar, yaşlı 

bireyleri sağlık açısından da etkilemiş, kadın yaşlı bireylerin şişmanlık oranlarının erkek 

yaşlı bireylere oranla daha fazla olduğu, bunun nedeninin ise kadınların toplumsal 

hayattan soyutlanması ve dış çevrede kendilerine yeterince yer bulamaması olduğu 

sonucuna varılmıştır. Araştırmanın sonuç kısmında belirtildiği üzere yaşlı bir kadının 

yürüyüş yapma ile ilgili “köyümüz güzel ama adımız çıkar, fazla gezmeyiz.” dediği 
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belirtilmiştir. Bu durumdan hareketle toplumsal kod içerisinde yer alan erkek egemen 

sisteminin yaşlı kadınların hareketlerini sınırlandırdığı sonucunun, feminist 

gerontolojinin temel ilgi alanı olduğu düşüncesine varılabilir. 

1.5. Sosyolojik Kuramlar Çerçevesinde Yaşlılık 

Yaşlılık olgusunun ve yaşlanma sürecinin birçok farklı boyutunun olduğu yukarıda da ele 

alınmıştı. Yaşlılığın daha iyi kavranabilmesi ve sosyolojik açıdan da yerinde tespitlerin 

yapılabilmesi adına tanımlanmış olan yaşlılıkta sosyolojik kuramlar, yaşlılığın toplumsal 

düzlemde nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin bilgi sağlaması açısından önem 

taşımaktadır. Bu nedenle sosyolojik kuramlar çerçevesinde teorisyen sosyologların 

kavramları ile oluşturulan bir pencereden yaşlılığa nasıl bakılabileceği ele alınacaktır. 

Böylelikle yaşlılık konusunun sosyolojik boyutu daha açık bir biçimde ifade edilmeye 

çalışılacaktır. 

1.5.1. İşlevselci Kuram Açısından Yaşlılık 

“Yaşlılığın Sosyolojik Olarak Değerlendirilmesi” başlığı altında modern dönemde 

yaşlılığa yönelik genel bir durum olarak olumsuz algılardan bahsedilmişti. Modern 

dönemde endüstrileşme ile beraber ortaya çıkan iş gücü ve farklı iş bölümleri, insanların 

işlevsel olması gerektiğine vurgu yapmakta ve bu gerekliliğin sonucunda da insanlar 

işlevsel oldukları takdirde değer görmektedirler. Bir sistemin parçası olarak görülebilecek 

olan insanlar, bu sisteme işlerlik kazandırabilmek adına çabalamaktadırlar. Zamanla 

birlikte fiziksel güçleri yavaşlayan yaşlı bireyler ise, daha çok görünebilir olana vurgu 

yapan modern dönemin baskısı sonucu diğer insanlar tarafından değersiz görülmeye 

başlanmışlardır. Bu durum Talcott Parsons’ın yapısal işlevselcilik kuramı ile 

bağdaştırılabilir. Yapısal işlevselcilikte toplum bir sistem olarak görülür ve bu sistem 

birbirini tamamlayan çeşitli parçalardan oluşur. Toplum ana sistem olarak ele alınır çünkü 

kendi kendini yenileyebilen bir fonksiyona sahiptir. İçerisinde bulunan parçalar ise, 

toplumsal sistemi oluşturan alt sistemlerdir (Çınar, 2007). Bu 
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parçaların ayrı ayrı işlevleri vardır ve bu işlevlerden herhangi biri yerine getirilmediğinde 

diğer işlevler de bu durumdan etkilenmiş olur. Bu nedenle her parçanın birbiriyle uyum 

içerisinde olması gerekmektedir (Aydın, 2014). Tek başına işlevin bir toplumun işleyişi 

için yeterli olamayacağı düşüncesi, yapıları da sisteme dâhil etmeyi zorunlu kılmıştır. Bu 

noktada yapı olarak ele alınabilecek olan kurumlar, ayrı ayrı üzerlerine düşen görevi 

yerine getirerek düzenli ve uyumlu bir işleyişe katkı sağlamaktadır (Tamer, 2013: 369). 

Fiziksel olarak yetersiz görülen yaşlılar da, birtakım ötekileştirmelere ve “yaşçılık” a yani 

yaşa dayalı ayrımcılığa maruz kalmakta (Çayır, 2012), uyum sağlayamayacağı 

düşüncesiyle de sistemin dışında tutulmaya çalışılmaktadırlar. Nüfus yaşlandıkça iş 

gücüne dâhil olan ortalama yaş da ilerlemektedir. Bu durum içerisinde bulunan yaşlılar 

da çeşitli yaş ayrımcılıklarına maruz kalmakta, örneğin emeklilik zamanları geldiğinde 

dinamik iş gücüne uyum sağlayamayacakları düşünüldüğü için, çevrelerindeki insanlar 

özellikle de gençler tarafından iş gücünden geri çekilmeleri yoğun olarak beklenmektedir 

(Müftüler, 2019: 126). Görüldüğü üzere yaşlılığa ilişkin olumsuz algılar ve yaşçılık; 

Parsons’ın sistem teorisi kapsamında ele alındığında uyum süreci ile yakından ilişki 

halindedir. Fiziksel olarak yetersiz durumda olduğu düşünülen yaşı ilerlemiş bireylerin 

özellikle toplumsal sistemin alt sistemlerine uyum sağlayamadıklarının düşünülüyor 

olması göz önünde bulundurulduğunda, ön yargıların kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. 

Bir diğer Amerikalı ve aynı zamanda da işlevselci sosyolog olan Robert Merton da 

Parsons’ın fikirlerinin birçoğunu benimsemiş; fakat onun makro boyutta olan kuramını 

sınırlandırmayı ve orta boy kuram olarak ele alıp, değişen ve dönüşen şartların da sistemin 

içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmüştür (Ergun, 2013: 181). Merton, ilk 

olarak işlevselcilikte yaygın olarak bilinen ve değiştirilmesi gerektiğini düşündüğü şu üç 

temel başlığı ele almıştır (Olgun, 2007: 45) : toplumun işlevsel bütünlüğü, evrensel 

işlevselcilik ve zorunluluk. Merton, işlevin bir bütünlük arz ettiği 
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görüşünün temel alınmasının, her toplumun özellikle kültürel normlarının farklı 

olduğunun göz ardı edilmesi anlamına geleceğini söylemiş, aynı zamanda bir toplum için 

işlevsel nitelikte sayılabilecek bir yapının, başka bir toplum için işlevsel 

sayılamayabileceği, hatta bazen de olumsuz bir etkisinin olabileceği durumunun da altını 

çizmiştir. 

Yaşlılık olgusu da bu kuram çerçevesinde değerlendirilecek olursa, her toplumun 

kendisine özgü kültürü göz önünde bulundurulduğunda; ileri yaştaki bir bireyin bir 

toplumun sistemsel yapısı içerisindeki yeri işlevsel olarak görülebilirken, bir başka 

toplumda ise bu işlevselliğin yok olduğu algısı yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. 

Örneğin sanayileşmiş ve gelişmiş Batı ülkelerinde, özellikle teknolojinin gelişmesiyle 

beraber gençler istihdam kollarına daha çok yayılma fırsatı bulmuş, yaşlılar ise iş gücü 

sektörünün dışına itilmişlerdir. Bu durum sanayileşmiş Batı toplumlarının birçoğunda 

yaşlılığın özellikle çalışma ve ekonomi alanında işlevselliğine ket vurmuştur. Bunun 

aksine geleneksel özelliğini yitirmeyen Asya ülkelerinde ise yaşlılık olgusuna ve yaşlı 

bireylere verilen ehemmiyet oldukça fazla görünmektedir ki yaşlı bireylerin iş gücüne 

dâhil olmadan tasarruf ederek dahi bütçeye katkı sağladığı düşünülmektedir (Şentürk, 

2020: 66). Bu konu Robert Merton’ın işlevselcilik anlayışıyla açıklanmaya çalışıldığında 

ise - özellikle evrensel işlevcilik yorumuna karşı çıktığı görüşüyle değerlendirildiğinde - 

bir toplumda herhangi bir olguya (konu bağlamında düşünülürse yaşlılık olgusuna) 

yüklenen işlevsel değerin, başka bir toplumda aynı ölçüde verilmediği sonucu 

çıkarılabilir. 

Yaşlılık kuramları içerisinde yer alan geri çekilme, süreklilik, aktivite, toplumsal rol ve 

modernlik kuramları yukarıda ele alınan yapısal işlevselci kuramın bir yansımasını ifade 

etmektedir (Şentürk, 2020: 97). Aşağıda bu kuramlar kısaca özetlenmiştir: 
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1.5.1.1. Geri Çekilme Kuramı 

Geri çekilme kuramını formüle eden Elaine Cumming ve William E. Henry’dir. Geri 

çekilme kuramına aynı zamanda yaşamdan kopma kuramı da denmektedir. Bu kurama 

göre yaşlanan birey, sosyal ortamlardan ve hayattan kendini kademe kademe geri çeker 

ve yalnızlaşarak kendi iç dünyasına odaklanır. Kurama göre hem yaşlı birey hem de 

toplum bu durumdan oldukça memnundur. Yaşlı bireyin toplumun beklentilerine karşılık 

verme zorunluluğunun ortadan kalkmasının farkında olması ve toplumun genç 

bireylerinin ise yaşlı bireyler toplumdan geri çekildikçe kendilerine fırsat alanının 

oluştuğunun bilincinde olması, bu memnuniyetin nedenleridir (Demirbilek, 2014: 137- 

138). Geri çekilme kuramına getirilen eleştiriler üç önerme ile ifade edilebilir (Kurt, 2008: 

89): 

 Geri çekilme kuramı savunucuları geri çekilme ve yaşamdan kopmanın kaçınılmaz 

olduğunu savunurlar ancak kuram eleştirmenleri, yaşamdan kopmanın kaçınılmaz 

olmadığını, istendiği takdirde yaşlı bireylerin yaşama tutunarak aktif rol 

oynayabileceğini ifade etmişlerdir. 

 Yaşlı bir bireyin kendini geri çekmesi ona mutluluk getirmez, aksine yalnızlık ve 

yalıtılmışlık duygusunun hüküm sürmesi ile birlikte bireye kendini mutsuz ve yetersiz 

hissettirir. 

 Yaşlı bireyin yaşamdan kopma sürecine dair ortaya atılan fikirler, basit bir terminoloji 

ile değil, toplumsal yapı tarafından derinlemesine analiz edilmelidir. 

1.5.1.2. Aktivite Kuramı 

1963 yılında Havighurst ve arkadaşları tarafından ileri sürülen aktivite kuramı, geri 

çekilme kuramına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu kurama göre yaşlanan birey, hayattan 

geri çekilmek zorunda bırakılmayıp hayatının geri kalanını aktif roller üstlenerek devam 

ettirmelidir ve bu roller yaşlılık sürecine uygun biçimde revize 

edilmelidir. Geri çekilme kuramında belirtildiği gibi yaşlı bireyin kendisini toplumdan 



33  

soyutlamasının hem kendisi hem de toplum için olumlu bir işlevinin olacağı durumu 

aktivite kuramcılarına göre kabul edilemez. Onlara göre yaşlı bireyin fiziksel ve biyolojik 

açıdan her rolü yerine getirememesi, hiçbir rolü yerine getiremeyeceği anlamına gelmez 

ve aktiflik devam ettirilmelidir. Bu şekilde hem yaşlı birey yaşlılık sürecini daha dolu bir 

şekilde yaşayacak, hem de toplum yaşlı bireyleri sisteme uygun bir şekilde içerisine 

alabilecek (Efe ve Aydemir, 2015: 196). Yaşlı bir bireyin yaşamdan memnun olup 

olmaması durumuna, salt toplumsal şartlar altında kendisine etkinlik ortamı bulabilip 

bulamayacağına bakarak karar vermek yetersiz olacaktır. Yaşlı bireyin psikolojik 

durumu, sosyokültürel çevresi, sağlık durumu gibi pek çok faktörün içerisinde bulunduğu 

yaşlanma dönemini nasıl etkilediğini saptayabilmek de geri plana atılmamalıdır (Özgür 

ve Sabbağ, 2014: 16). Bu ifade aktivite kuramına getirilen bir eleştiri olarak 

değerlendirilebilir. 

1.5.1.3. Süreklilik Kuramı 

Atchley tarafından ortaya atılan süreklilik kuramına göre, bireyler yetişkinlik döneminde 

elde ettikleri alışkanlıkları, becerileri ve insan ilişkilerini yaşlılık döneminde de devam 

ettirirler. Bu kuram; yaşlılık dönemine kadar olan süreçte elde edilen birikim ve 

tecrübelerin, yaşlılık döneminin alt yapısı olduğunu vurgular (Alptekin, 2011: 12- 13). 

Atchley (1989), “Yaşlılıkta bazı rollerin sona ermesi, işlevini yitirmesi doğaldır. Ancak 

aynı ölçüde doğal olan bir gerçek de, uzun ve çoğunlukla yaşamın akışı üzerinde çok fazla 

egemenlik kuran bir yaşamdan dolayı yaşlanan kimsede oluşmuş benlik ve kimlik, çevre 

ile ilişkiler ve yaşam alışkanlıkları olmaktadır. Belirli bir yaşam düzeninin kurulmasında 

psikolojik temelini ve bireyin kişiliğinin özünü oluşturan, bireyin sisteminin bir parçası 

olarak gelişen ‘benlik’ ya da ‘kimlik’, bireyin yaşam alanı ve kişiliğin sosyal bağlamdaki 

uzantısı olan ‘ilişkiler’ bireyin yaşam sürekliliğinin göstergesidir” (akt. Kurt, 2008: 96). 
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1.5.1.4. Toplumsal Rol Kuramı 

Toplumda her insanın belirli bir rolü olduğu ve toplumdaki diğer insanlar tarafından bu 

role uygun davranılmasının beklendiği bir gerçektir. Anne, baba, öğretmen, öğrenci vs. 

gibi kavramsal isimler dahi ilk duyulduğu anda uygun rolü çağrıştırır. Genellikle bu roller 

de yaş ile ilişkilidir. Bir çocuğun, bir kadının ya da genel olarak bir insanın yaşına göre 

sergilemesi gereken davranışlar her toplumun kültürel kodunda kendisine yer edinmiştir. 

Dolayısıyla kronolojik yaş ve rol ilişkisi burada karşımıza çıkmaktadır. Yaş normu olarak 

da ifade edilebilecek olan bu durum, yaşlılık sürecinde de kendisine yer edinmiştir. Bu 

kuram bireylerin yaşlandıkça rollerinin değiştiği ve yaşlı açısından role uyum, toplum 

açısından ise bu rolden beklentiler çerçevesinde kavramsallaştırılmıştır (Yuvakgil, 2020: 

112). Toplumsal rol kuramcıları, yaşlıların rollerini kaybettiklerine dair düşüncelerini 

abarttıkları gerekçesiyle eleştirilmişlerdir. Yapılan boylamsal araştırmalar, yaşlıların 

tamamının rol kaybına uğradığına dair bulguları yalanlayarak bu şekilde bir kayıp 

yaşamadıklarını ortaya çıkarmıştır (Canatan, 2008: 25). 

1.5.1.5. Modernleşme Kuramı 

Modernleşme kuramının genel kanısı, sanayileşme ile ortaya çıkan modernleşme 

sürecinin, yaşlının toplum içerisindeki yerini olumsuz etkilediğidir. Bu kurama göre 

endüstrileşmeden önceki toplumlarda yaşlıların saygınlığı bir hayli fazla iken; kırdan 

kente göç ile birlikte meydana gelen endüstrileşme, toplumlarda yaşlı bireylerin 

statülerinde bir kayba yol açmıştır. Modernleşme kuramı, toplumların ayrı ayrı 

özelliklerini göz ardı etmesi ve hipotezlerinde büyük genellemelere yer vermesi sebebiyle 

pek çok eleştiri almıştır (Şentürk, 2020: 112-115). Nitekim ilkel toplumların genelinde 

yaşlı bireylerin toplumun vazgeçilmez üyeleri olarak benimsenmesine ve yaşlandıkça 

otoritenin de daha kuvvetli hale geldiği genel kabul olarak görülmesine rağmen, kimi ilkel 

toplumların toplumsal işgücüne katkısı olmadığı gerekçesiyle yaşlı bireylerini ölüme dahi 

terk ettiği bilinmektedir (Arpacı, 2016: 4-5). 
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Modernleşme ve endüstrileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan ve yaşamımızın her alanını 

büyük ölçüde etkileyen teknolojik gelişmeler, yaşlıların bilgi ve tecrübesine duyulan 

ihtiyacın azalmasına neden olmuştur (Özgür ve Sabbağ, 2014: 22). Endüstrileşme 

sürecinin öncesinde merak edilen soruların cevapları, daha fazla yaşantıya sahip olan ve 

tecrübesine güvenilen yaşlı bireylerden alınırken, modernleşme ile hayatımıza sirayet 

eden teknoloji, günümüzde neredeyse aradığımız her soruya cevap sağlayabilen bir araç 

haline gelmiştir. 

1.5.2. Çatışmacı Kuram Açısından Yaşlılık 

1950-1960’lı yıllarda ortaya çıkmış olan toplumsal çatışma kuramı, yapısal işlevselci 

yaklaşıma bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yapısal işlevselciliği özellikle toplumsal 

değişmeyi göz ardı ettikleri ve direkt olarak durağanlığa, uyuma ve düzene dikkat 

çektikleri için eleştirmişlerdir. Bu bakımdan toplumsal sistemin çeşitli rekabet ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan çatışma ile birlikte, sürekli bir değişim içerisinde olduğu 

savunulmuş, bireylerin ve grupların çıkarlarına dikkat çekilmiş ve bu çıkarlara sahip olan 

grupların toplumu oluşturduğu belirtilmiştir (Tamer, 2013: 377). Ayrıca toplumsal 

davranışlar üzerinden anlaşılması gereken toplumun, en iyi bu mücadele alanları 

incelendiği takdirde anlaşılabileceği üzerinde durulmuştur (Bozkurt, 2015: 48). 

Toplumsal çatışmanın birbirinden farklı tanımlamaları mevcuttur ancak genel itibariyle 

bakıldığı zaman ortaya çıkan ortak görüş; elde edilen kaynakların eşit bir şekilde 

bölüştürülememesi sonucunda meydana gelen rekabetin ve çatışmanın toplumsal sistemin 

değişebilirliğini tetiklediği yani dinamik bir hal aldığını gösterdiği yönündedir (Aydınalp, 

2010: 192). Bu bakımdan toplumdaki değişimin nedeni olarak güç ve çatışma ilişkisinin 

daha çok irdelenmesi gerektiği ifade edilir. 

Yaşlılık ve çatışma kuramı ilişkisine bakıldığında çatışma kuramının gerontolojik 

bağlamdaki görünürlüğünün, yapısal işlevselci kuramın gerontolojik bağlamda 
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görünürlüğüne göre bir hayli az olduğu gözden kaçırılmaması gereken bir durumdur 

(Şentürk, 2020: 117). 

Çatışma kuramı, kapitalist toplumların kaynak dağılımındaki eşitsizliklerini yaş 

bağlamında ele alır. Bu kurama göre ekonomik, sosyal vb. farklılıklar yaşlılık döneminde 

bazı eşitsizliklere yol açar (Kurtkapan, 2018). Bu açıdan çatışma kuramını yaşlılık 

kapsamında değerlendirebilmek için, politik ekonomik kuram ve yaş tabakalaşması 

kuramı açısından ele almanın uygun olacağı düşünülmektedir. 

Politik ekonomik kurama göre her birey, yaşlanma sürecini eşit şartlar altında 

deneyimlememektedir. Bireyin içerisinde yaşadığı toplumun ekonomik ve ulus 

özelliklerinden etkilenmemesi gibi bir durum söz konusu olamayacağından, aynı 

durumun yaşlı bireyler için de geçerli olabileceği tartışma getirmez bir gerçektir. 

Toplumların yürüttüğü politikalar ile sahip oldukları kapitalist düzen, kaynakların yaşlı 

bireylere eşit olarak dağıtılamamasına sebep olmaktadır ve yaşlıların yaşantısı, 

menfaatleri ve hakları, toplumların politikası tarafından yönetilmektedir (Şentürk, 2020: 

118). Yaş tabakalaşması kuramına göre ise yaş, rol dağılımında belirli bir etkendir ve bu 

durumun evrensel olduğunu söylemek mümkün görünmektedir. Kronolojik yaş, 

toplumlarda iş dağılımının belirlenmesinde ana ölçütlerden biridir. Bu kuram, toplumun 

yapısı içerisinde bulunan rollerin, statülerin, görev ve yükümlülüklerin insanlara eşit bir 

şekilde verilmediğini ve rollerin dağılımında yaşın temel alınarak bir yöntem 

geliştirildiğini savunur (Şentürk, 2020: 121-122). Bu durumun ise yaş ayrımcılığına yani 

yaşçılığa yol açtığını da öngörmek mümkün görünmektedir. Yaşa dayalı ayrımcılığı ifade 

eden yaşçılık, genel anlamıyla yaş tabakalaşması kuramının bir yansıması olarak da ifade 

edilebilir. 
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1.5.3. Sembolik Etkileşimci Kuram Açısından Yaşlılık 

Sembolik etkileşimcilik kuramı; makro ölçekli sosyoloji yerine daha sınırlı olarak mikro 

ölçekli sosyolojiye odaklanan ve insan ilişkilerinin sembollerin anlamlandırılmasıyla 

ortaya çıktığını savunan bir kuramdır. Sembollerin anlamlandırılması ise, etkileşim ile 

var olabilecek olan bir durumdur. İnsanlar, toplumsal bir etkileşimde bulundukları zaman, 

birtakım sembollere anlamlar yüklerler ve etkileşimde oldukları bireylerin de bu 

sembolleri anlamlandırmalarını beklerler (Tamer, 2013). Semboller ise nesneler, jest- 

mimikler vs. olabilirken en önemli sembol; sözcükler yani dildir (Bozkurt, 2015). Çünkü 

dil, insanlar arası etkileşimin en önemli unsurudur ve dile yüklenen anlamlar sayesinde 

iletişim devam ettirilebilir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, sembolik 

etkileşimciliğin toplumsal olanın yanında bireyi temel alarak onun sosyal psikolojik ve 

kültürel yönlerine de vurgu yaptığı bilinmektedir (Richter, 2007: 168). Her toplumun 

kendi gelenek ve görenekleriyle harmanlanan kültürü, o toplumun bireylerinin davranış 

ve iletişim biçimini şekillendiren en önemli unsurlarından biri olduğu için, ortaya çıkan 

semboller ve bu semboller vasıtası ile kurulan etkileşim de kültürden oldukça 

etkilenmektedir. Aynı kültür içerisinde yetişen bireyler de sembolleri benzer biçimlerde 

yorumlayıp algılarlar (Richter, 2007: 171). Bu noktada, toplumsal alanın birçok yönünde 

karşımıza çıkan ‘etiketleme’ kavramından da bahsetmek gerekir. Etiket, diğer insanların 

görüntüsüne, rollerine, taşıdığı sembollere ilişkin başka bir insanın zihninde ona dair 

imgelem oluşmasına yardımcı olan, zihinde kişi ile bütünleşmiş olan özelliklerin tümü 

olarak tanımlanabilir. Sosyolojik açıdan bakıldığında, toplumsal rollerin oluşumuna 

zemin hazırlayan, insan ilişkilerini düzenleyen, bir kişinin ‘kişiliği’ni yansıtan sıfatlardır. 

Roller ile birlikte birey üzerinde kalıcı bir kimlik sunan etiketler, bireyin diğer bireyler 

gözünde değiştirilmesi güç olan niteliklerine işaret etmektedir. Bir bireyin doğrudan ya 

da dolaylı olarak öğrenilmiş sıfatlarla bir bütün olarak değerlendirilmesi, o bireyin o 
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sıfata dair bir etiket kazandığını göstermektedir. İyi, kötü, suçlu, başarılı gibi birçok sıfat, 

insanlar üzerine etiketlenmiş, onlar hakkında bilgi edinmemizi sağlayan damgalardır. 

Karşılaştığımız kişilerin görünümüne bakarak onlar hakkında yorum ve etiketleme 

yapmamız, hem etiketleme yapan hem de etiketleme yapılan kişiyi etkilemektedir. Her 

iki durum açısından da roller belirli bir kategoriye dahil edilir ve bireylerin zihninde bu 

şekilde kültürel kodlar oluşmuş olur. Tüm bireyler gibi yaşlı bireylerin de ilk etapta 

etiketlenmesine sebep olan bazı özellikleri bulunmaktadır. Bir yaşlı birey ile 

karşılaşıldığında emekli, yaşamdan kopmaya yakın, yaşı ilerlemiş gibi ifadeler, yaşlılar 

üzerinde de bir etiketleme olduğunun göstergesidir (Şentürk, 2020: 130-131). Yaşlı 

bireye yönelik olarak geliştirilen ilk izlenim, onun dış görünüşünden ibaret olup 

fizyolojisine yansıyan belirtiler, kişinin yorumlanmasına sebep olan ve dışarı yansıyan 

sembolü olarak değerlendirilebilir. Bu sembolün insan zihninde kodlanması ise, sembolü 

taşıyan bireye yönelik etkileşimin çerçevesini belirlemektedir. 

1.5.4. Feminist Kuramlar Açısından Yaşlılık 

Feminist kuramlar, cinsiyet farklılıklarının toplumsal düzlemde nasıl farklılaştığına 

dikkat çeken kuramlardır. Bu kuramlar yaşlılık olgusu ile ilişkilendirildiğinde ise, ana 

faktör olan cinsiyet kavramının yanı sıra yaşlılık kavramı da hesaba katılarak, yaşlılıkta 

kadın ve erkek rollerinin toplumun cinsiyete atfettiği roller açısından 

değerlendirildiğinde, nasıl karşılık bulduğu ile ilgilenmektedir. Özellikle yaşlı kadın ve 

erkek arasında mevcut olan ekonomik ve iktidar ilişkilerini ele alan gerontolojik feminist 

teoriler (Canatan, 2008: 40), yaşlılığın kadınsallaşması çerçevesinde, yaşlı kadınların 

sadece cinsiyetleri yüzünden yaşadıkları zorlukları kendine konu olarak almıştır. Bu konu 

ile alakalı daha detaylı bilgi yukarıdaki başlıklardan “toplumsal yaşlanmada cinsiyet 

farklılıkları” adlı başlıkta bulunmaktadır. 
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1.6. Yaşlılık ve Din İlişkisi 

Yukarıdaki bölümlerde de değinildiği üzere yaşlılık, değişen nüfus özelliklerinin yanında 

toplumsal yapının dinamizminden de etkilenebilecek olan, bu nedenle de biyolojik, 

psikolojik, toplumsal, dini vb. birçok açıdan değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Tüm 

bunlara bağlı olarak günümüzde yaşlılığa ilişkin pek çok çalışmanın olduğunu belirtmek 

gerekir. Ancak sosyologlar, yaşlılığı ele alırken dinin yaşlılık üzerindeki etkisini ele 

almaktan çok; bu olgunun fiziksel, biyolojik, ekonomik vs. boyutları üzerinde 

durmuşlardır (Çapcıoğlu ve Bilgin, 2012). İnsanlığın varoluşundan beri bütün 

toplumların farklı inanış biçimleriyle de olsa bir dine aidiyet duyan insanlardan oluştuğu 

göz önüne alınırsa, dinin insan hayatındaki yeri yadsınamaz bir önem taşır. İnsan 

hayatının tüm süreçlerinde olduğu gibi yaşlanma sürecinde de büyük önem taşıyan din, 

bu süreci olumlu bir şekilde sürdürebilmek için yaşlı bireylere de fayda sağlayabilir. 

Psikolojik olarak yaşlılığa ilişkin düşüncelerin olumluluğa dönüşmesi, sağlıklı bir 

toplumsallaşma süreci, yalnızlıktan kurtulma vs. gibi olumlu işlevlere sahip olan dinin, 

yaşlılık olgusu ele alınırken daha çok incelenmesi gereken bir boyut olduğu da bundan 

ileri gelmektedir. Dinin yaşlı birey için taşıdığı öneme ve psikolojik olarak nasıl 

etkilediğine yönelik olarak yapılan çalışmalar daha çok din psikolojisi alanı kapsamı 

altında yürütülmektedir. 

İnsanlar, hayatları boyunca olumlu, olumsuz, iyi, kötü olarak nitelendirilebilecek pek çok 

olay yaşarlar. Yaşanılan tüm olaylar farklı açılardan değerlendirilebilir ve bu açılardan 

biri de din olgusudur. Kişi, süreç içerisinde yaşadıklarını hayra-şerre yorma, tövbe etme, 

dua etme vb. din ile ilişkilendirme gibi bir tutum sergileyebilir. En genel haliyle bu durum 

dini başa çıkma olarak tanımlanmaktadır. Psikologlara göre dini başa çıkma olumlu 

olabileceği gibi olumsuz da olabilir. İnsanların yaşadıklarını Allah’ın bir cezası olarak 

görmesi, Allah’ın kendisini sevmediği düşüncesine kapılması gibi durumlar olumsuz dini 

başa çıkma durumu ile açıklanırken; yaşananların bir imtihan 



40  

olarak görülmesi, korku ve kaygıların azaltıcı işlevi olarak görülen dine sarılma gibi 

durumlar ise olumlu dini başa çıkma olarak açıklanmaktadır. Olumlu dini başa çıkmanın 

insan hayatında psikolojik olarak kendini iyi hissetme, korku ve kaygılarını azaltma, 

huzura erme gibi yansımaları olabilir (Ayten, 2020: 16). Yaşlanma ve din ilişkisi 

perspektifinden düşünüldüğünde ise, bireylerin hayatlarının son evresi olan yaşlılık 

evresinde ölümü düşünme oranlarının artmasına paralel olacak bir şekilde ele alındığında 

ölüm korkusu, ahiret inancı gibi durumlar yaşlı birey ile din arasında bağlantı kurulmasını 

kolaylaştırmaktadır (Yörük, 2019: 103). Yapılan diğer çalışmalar da yaşlılık ile ölüm 

ilişkisi bağlamında dindarlık olgusunun değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır. 

Yaşlılığın insan yaşamının üç önemli evresinden biri olan ölüm evresine daha yakın bir 

dönem olması, bireylerin ibadetlerinin devamlılığı, camiye gidiş alışkanlıkları, zamanı 

etkili kullanma vb. açılardan din sosyolojisiyle ilişkisi çerçevesinde önem teşkil 

etmektedir (Arslan, 2009: 113). Aynı şekilde yaşlandıkça çevresindeki insanların, 

dostlarının, eşinin kaybına şahit olan yaşlı bireylerin, yalnızlık duygusunun getirmiş 

olduğu olumsuz durumu azaltma yöntemlerinden biri olarak da dine sarılmayı araç olarak 

görmeleri mümkün görünmektedir. 

Ünlü din sosyoloğu Joachim Wach da “Yaşlılarda geleneksel dini inanç ve 

muhafazakarlık, gençlerde ise dini değişimler daha yaygındır.” diyerek yaşlıların 

gençlere göre toplumların geleneksel inancını ve dini patiklerini daha fazla 

içselleştirdiklerinin altını çizmiştir (Arslan, 2009: 122). 
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1.7. Pandemi ve Yaşlılık 

1.7.1. Sağlığın Tanımı ve Sosyolojisi 

Yaşam için vazgeçilmez olan ve her şeyin temelinde yer aldığı düşünülen sağlık kavramı, 

her ne kadar özellikle tıbbi olarak yorumlanıp hastalıklardan uzak kalmak ile 

ilişkilendirilse de, bu kavramın sadece bu yönüne odaklanarak bir tanım yapmak yetersiz 

kalacaktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı “sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların 

olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak 

tanımlamaktadır (www.who.int: 2020). Bu açıdan bakıldığında, sağlığın sadece hastalık 

ve rahatsızlık ile değil, aynı zamanda psikolojik ve toplumsal olarak da yorumlanması 

gereken bir kavram olması, insan sağlığını etkileyen unsurları tam olarak belirleyebilmek 

açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bu 

şekilde yorumlanmış ve genel kabul gören tanım da bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak 

yine de sağlık kavramı, kültürden kültüre, toplumdan topluma içerdiği farklı anlamlar ile 

karşımıza çıkmaktadır. Toplumların kendine özgü değişen ve dönüşen şartları sağlığı da 

etkilemiş, dolayısıyla çok keskin bir şekilde farklılık göstermese de toplumların içerisinde 

barındırdığı sağlıklı birey kavramı, farklı anlamlar kazanabilmiştir. Bu başlık altında 

sağlığın toplumsal olarak ne şekilde ele alınabileceğinden bahsedilecektir. 

Hastalık, en genel anlamıyla sağlıktan geçici veya kalıcı olarak mahrum kalma durumu, 

şüphesiz ki insan doğasının vazgeçilmez bir unsuru olan, ilk insandan bu yana 

devamlılığını sürdüren ve sürdürecek olan bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında, 

hastalıkların sistematik olarak olmasa dahi toplumsal alanda bir şekilde görünürlük 

kazanması, uzun yıllardan beri var olan bir durumdur. Ancak sağlık sosyolojisinin bir 

disiplin olarak ortaya çıkışının 1800’lü yıllara dayandığını söylemek mümkündür. 

Sağlığın hem tıbbi hem de sosyal bir olgu olarak ele alınışı ve kaynaklarda tıbbi sosyoloji 

teriminin kullanımı şeklinde yer edinmesi, 1894’te Charles Mcintyre 

http://www.who.int/
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tarafından sağlık alanındaki sosyal faktörlere dikkat çekmek amacıyla yayımlanan bir 

makale aracılığıyla sağlanmıştır. Ancak tıp alanı içerisinde sağlık konusunun sosyal 

bakımdan yorumlanma çabaları, sağlığın sadece klinik olarak ele alınma durumundan 

kaynaklı şekilde daha geniş bir perspektife ihtiyaç duyulan faktörlerin göz ardı edilişine 

sebep olmuştur. Bu sebepten ötürü sağlık sosyolojisi, sosyolojinin bir alt dalı ve sistemli 

bir disiplin olarak 20. yüzyılın başlarında gözlenebilir bir gelişme ve ilerleme 

kaydetmiştir. Bu yönüyle sağlık sosyolojisi, sağlık ve hastalığın toplumsal yörüngeleri ile 

ilgilenmiş ve bunu belli bir sisteme dayandırarak ayrı bir bilim dalı haline gelmiştir 

(Ekizer, 2020: 2). Her ne kadar sağlık sosyolojisinin gelişimi ve bu alanda yapılan 

çalışmaların sayısının artması 20. yüzyıla dayandırılsa da, sağlığın toplumsal olarak en 

çok açmazda bulunduğu dönem 19. yüzyılda endüstriyel devrimin etkilerinin yoğun 

olarak görüldüğü dönemdir. Ancak sağlık ve hastalık, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın 

sonlarında sosyoloji alanında yapılan birçok çalışmanın ana konularından birisi haline 

gelmiştir. İşte bu durum sonucunda da sağlık sosyolojisi, özerk bir alan olarak 

benimsenmiş ve sistematik bir bilim haline gelmiştir (Güven, 2014: 132). Sağlık 

hizmetlerinin tümünün, içerisinde var olduğu toplumun tarihinin bir ürünü olması, 

toplumsal yapıyı ayakta tutan kültürel ve çevresel etmenler bağlamında meydana gelmesi, 

toplumsal yapının bir parçası olması gibi durumlar, sağlığın toplumsal boyutunu ön plana 

çıkarmada etkili olan durumlardır. Sağlık alanında yapılan çalışmaların birçoğu da, 

sağlığın toplumsal yapılar ile olan ilişkisinin, sağlığın tıp ile ilişkisinden az olmadığını 

kanıtlar niteliktedir (Aytaç ve Kurtdaş, 2015: 232). Toplumun sistematik ve fonksiyonel 

olarak bir uyum içerisinde ayakta kalmasını sağlayacak temel unsurlar, o toplumun 

birbiriyle ilişkili olarak işleyen kurumlarıdır. Bu kurumlardan aile, ekonomi, din vs. nasıl 

ki toplumun kültüründen ve sosyal ağlarından etkileniyorsa ve kendileri de toplumsal 

yapıyı etkiliyorsa; sağlığın da bu kurumlardan 
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biri olması ve düzen ile uyumun işleyişine katkıda bulunması, sosyal olarak 

yorumlanması gerektiğine temel oluşturmuştur. 

1.7.2. Bir Kavram Olarak Pandemi 

Pandemi (küresel salgın hastalık), bir hastalığın bulaş yoluyla ülkeleri, kıtaları ve hatta 

tüm dünyayı etkilemesine verilen addır (www.covid19.saglik.gov.tr: 2020). Terim, eski 

Yunancada pan: tüm demos: insanlar kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. 

Bir hastalığın pandemi olarak tanımlanabilmesi için, yaygın olması ve çok sayıda insanın 

ölümüne sebep olmasının yanı sıra, aynı zamanda bulaşıcı bir özellik de göstermesi 

gerekmektedir (Parıldar ve Dikici, 2020: 1). Geçmişten günümüze kadar toplumların 

geçirmiş oldukları ve görünür olsun veya olmasın, hala etkilerinin belli başlı şekillerde 

tezahür ettiği salgın hastalıkların, (kolera, sıtma, cüzzam, veba, çiçek hastalığı, frengi 

gibi…) toplumları ilk etapta sağlık açısından etkilese de, ekonomiden aileye, dini pratik 

ve inançlardan toplumsal düzene kadar birçok açıdan da etkisini hissettirdiği yapılan 

çalışmalarla ortaya konmaktadır. 

Pandemi, hangi şekilde ortaya çıkarsa çıksın insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman 

tamamıyla ortadan kalkmamıştır. 19. yüzyıl salgın hastalık bilimcisi William Farr’ın da 

ifade ettiği gibi “yaşam koşullarının gerektirdiği anda” yeni bir salgın hastalık, eskisinin 

yerini almıştır (Nikiforuk, 1991: 89). Bu ifadeden anlaşıldığı üzere toplumsal sistemler, 

değişen koşullara adapte olabilmek amacıyla kendini oluşturan alt sistemleri yenilemeye 

ve dönüştürmeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın karşılanması için de toplumun yapısal 

fonksiyonlarında bir dinamizmin var olması ve bu dinamizm sayesinde toplumsal yapının 

yeni dünya düzenine adapte olması gerekmektedir. Bu şekilde bir hareketliliğin sonuç 

olarak gözlemlenebildiği durumlardan biri de şüphesiz salgın hastalık dönemleridir. 

Salgın hastalıkların bireysel alanda farklı şekillerde değerlendirilmesinin yanı sıra, 

toplumsal alanda da kendisini hissettirmesi, bu hastalıkların sosyal bilimler 

açısından ve özellikle toplumsal olarak yorumlanması gerektiğini göstermektedir. 

http://www.covid19.saglik.gov.tr/
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Birçok boyutu göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gereken salgın hastalıkların, 

meydana gelişinin ve yayılışının çeşitli faktörlere bağlı olduğu bilinmektedir. Afet, kıtlık, 

yoksulluk, hijyen eksikliği gibi durumlar; salgının ana sebepleri olarak 

değerlendirilebilir. Burada da görüldüğü gibi salgının kökenleri, afetler gibi doğal 

durumlara dayanabildiği gibi, insan fonksiyonunun dahil olması ile birlikte beşeri bir 

boyut kazanmaktadır. Böylelikle salgının toplumu etkilediği gibi, toplumun da salgını 

etkilediği göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur. Çeşitli sebepler ile ortaya 

çıkan salgın hastalıklar, ardında bıraktığı ize göre kimi zaman toplumların zenginleşmesi, 

refaha ulaşması gibi avantajlara yol açarken, kimi zaman da ilk olarak sağlığı tehlikeye 

atma ve hayat kaybı başta olmak üzere; ekonomik bunalım, psikolojik rahatsızlıklar, 

işsizlik, yoksulluk gibi durumlarla da sonuçlanmaktadır (Okumuş, 2020: 18). Tüm bu 

avantajların maksimum seviyeye çıkarılması, dezavantajların ise minimum seviyeye 

indirilmesi durumunun salgın süreci boyunca hem bireyin hem toplumun hem de 

salgından etkilenebilecek olan herkesin süreci yönetme kapasitesiyle alakalı olduğunu 

söylemek mümkündür. 

İnsanlık, ilk çağlardan itibaren pek çok pandemi ile karşı karşıya kalmış, bu pandemilerin 

sebeplerini tanımlayamadığı ve anlamlandıramadığı için de salgın hastalıklara karşı 

çaresizlik yaşamıştır. Bu sebepten ötürü geçmişte yaşanmış olan ve insanları felakete 

sürükleyen salgınları anlayabilmek, gelecekteki salgın hastalıklara karşı önlemlerin daha 

işlevsel olmasına katkıda bulunmuştur. Tarihten de bunun örnekleri şu şekilde 

sıralanabilir (Parıldar ve Dikici, 2020: 2): 

 Kolera, hijyen tedbirlerinin alınmasını sağlayarak, hemşirelik mesleğinin 

gelişimini hızlandırmış ve oral sıvı tedavisinin keşfedilmesine zemin 

oluşturmuştur. 
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 Çiçek hastalığı, kendisini yok edecek olan çiçek aşısının keşfedilmesini 

sağlamıştır. 

 Veba hastalığı, karantina uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. 

 

 Verem hastalığı, zayıflatılmış canlı aşıların geliştirilmesini sağlamıştır. 

 

 Sifiliz, ilaç tedavisinin uygulanmasını sağlamıştır. 

 

 Sıtma, vektör kontrolünün temelini oluşturmuştur. 

 
Bu örneklerde de görüldüğü gibi salgın hastalıkların, gelecek dönemlerde ortaya çıkma 

ihtimallerini engelleyecek bir şekilde oluşturulan önlemlere yol göstermesi, salgın 

hastalıkları daha iyi tanımlayabilmek ve onlardan korunabilmek, tıp alanının bu konuda 

gelişmesine katkıda bulunabilmek adına önem taşımaktadır. 

Günümüze yakın zamanlarda ortaya çıkmış olan pandemilerin, insanlık tarihini şiddetli 

bir biçimde etkileyeceği yıllar öncesinden tahmin edilebilmiştir. Nitekim dünyada 

meydana gelen doğal afetlerin öngörülebilir olması ve çevresel şartların bu afetlerin 

meydana gelişini hızlandırması gibi, salgın hastalıkların da çevresel faktörlerden 

etkilendiğini tahmin edebilmek güç olmayacaktır. Ortaya çıkan salgınların epidemik 

(yerel salgın) olarak değerlendirilebilmesi, milletlerin kendine özgü siyasi karar 

mekanizmaları ile sağlık sistemleri ve hizmetlerini ne denli etkili kullanabildiği açısından 

kendine özgü olarak ele alınabilir (Budak ve Korkmaz, 2020: 75). Tüm bunların yanı sıra 

pandeminin etkisi; virüsün enfektivitesine, toplumsal bağışıklığa, bireylerin 

alışkanlıklarına ve taşıdıkları risk faktörlerine göre de değişiklik göstermektedir. 

1.7.3. Pandemiler ve İlahi Güç Düşüncesi 

Geçmişten günümüze değin var olmuş olan salgın hastalıkların ortaya çıkış nedenine dair 

pek çok düşüncenin ve bilimsel veriye dayalı açıklamanın varlığı, yapılan araştırmalarla 

ortaya konmuş olan bir durumdur. Biyolojik olarak yapılan açıklamaların 
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yanı sıra, toplumsal hijyenin, deprem, kıtlık, sel gibi afetlerin, yoksulluk gibi toplumları 

yok etme raddesine kadar getiren her türlü durumun salgınları harekete geçirmede 

etkilerinin olduğu bilinmektedir. Örneğin; tarih boyunca Afrika’da var olagelen 

yoksulluk ve ölümler ebola, AİDS, tüberküloz gibi hastalıklar ile daha da artmıştır 

(Parıldar, 2020: 20). Buradan hareketle, toplumlarda var olan olumsuz durumların 

salgınları tetiklediği, salgınların da toplumların olumsuz durumlarının üzerine yenilerini 

eklediği çıkarımıyla ikisi arasında bir döngü ve etkileşim ağı olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Sosyolojik olarak değerlendirildiğinde ise, salgınların sonuçlarının toplumları hangi 

açılardan ve ne derecede etkilediğini saptayabilmek önem arz etmektedir. 

Yapılan biyolojik açıklamaların yanında, insanların hastalıklarla ilişkilendirdikleri 

düşünsel boyut da, salgınların başka bir yönünü oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze 

kadar var olan ve hala da varlığını sürdüren salgın hastalıkların, insanlar nezdinde ilahi 

bir neden olarak algılanması, salgın hastalık faktörünün dini düşünceler ile güçlü ve 

etkisini sürdürmekte olan bir ilişkisinin olabileceğini ortaya koymaktadır. Meydana gelen 

salgınların, ilahi bir neden dahilinde ele alınarak yorumlanması ve Tanrı’nın insanları 

günahlarından ötürü bu salgınlar ile cezalandırdığı düşüncesi, neredeyse tüm salgın 

hastalıkların ortaya çıkış sürecinde, insanların zihinlerinde temel bir neden olarak varlığını 

korumuştur. İnsanların ortaya çıkan problemlerin üstesinden gelebilmek için, öncelikle 

bir çözüm arayışına odaklanma ihtiyacı, şüphesiz ki bu konuda da kendisine yer 

edinmiştir. Problemlerin bir ceza özellikle de Tanrı cezası olarak nitelendirilmesi de bu 

cezaların sebebinin “günahkar insanlar” olduğu şeklinde yorumlanmasına dayanak 

oluşturmuştur. 

Örneğin, Almanya imparatoru Maximilian, 16. yüzyılda ortaya çıktığı bilinen ve 

genellikle cinsel yolla bulaşıp salgın bir hastalığa dönüşen frengi için, çıkardığı kanunda 
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Tanrı’nın bu hastalığı çok fazla küfürlü konuşan ve lanetli olduğu düşünülen insanları 

cezalandırmak amacıyla gönderdiğini belirtmiştir. Üzerinde frengiye dair bir izin 

bulunduğu çocuklar, küfür ettikleri zaman ebeveynleri tarafından dövülmüştür ve insanlar 

da artık bu hastalığın, bu sebepten dolayı ortaya çıktığını ve yayılım gösterdiğini 

düşünmeye başlamışlardır (Nikiforuk, 1991: 127-128). 

Katolik Kilisesi’nin bulaşıcı bir bakteriyel enfeksiyon olarak tanımlanan cüzzam 

hastalığına yakalananların günahkar olarak yorumlaması ve bu hastalardan uzak 

durmanın Tanrı’nın gazabından kaçınmak ve korunmak anlamına geldiğini belirtmesi, 

benzer bir şekilde 16. yüzyılda ortaya çıkan vebanın kökenini, Avrupalıların çoğunun 

ilahi olarak nitelendirmesi de bu düşüncenin geçmişten beri var olageldiğinin başka bir 

göstergesidir (Nikiforuk, 1991). Bunun yanı sıra salgın hastalıklara, Eski Çağ 

toplumlarında kutsiyetin atfedildiği de bilinmektedir. İnsanlar, korunma içgüdüsü ile 

beraber salgın hastalıklara dair kendilerine tanrı icat etmişler, hastalıktan kurtulmak için 

bu tanrılara adak ve kurbanlar sunmuşlardır. Örneğin Hititler zamanında Şulinkatte adlı 

tanrının salgın hastalık tanrısı olduğuna inanılıyordu. Yine Gılgamış Destanı’nda bir veba 

tanrısının olduğundan bahsedilmiştir. Orta Amerika eski medeniyetleri olan İnka ve 

Aztekler’de salgın hastalık tanrılarının olduğu inancı hakim olmuştur (Çapcıoğlu ve 

Alpay, 2022). Bu gibi durumlar, geçmişten günümüze dek salgın hastalık konusunda 

dinin merkezi bir role sahip olduğunu göstermektedir. 

Yine diğer hastalıklar gibi veba hastalığının tedavisi noktasında tarihten elde edilebilecek 

deneyimler ile birlikte bilimsel gelişmelerin önemli rol oynadığı tartışma götürmeyen bir 

gerçek olsa da, geçmişte ve günümüzde bazı inanç ve dini düşünceler de görüldüğü gibi 

her zaman varlığını korumuştur. Bu durum dinler arası farklılık gözetmeden her milletin 

kendi dini çerçevesinde değerlendirdiği genel bir durum olarak yansımasını bulmuştur. 

Antik dönemde Yunanlıların vebayı tanrıları Apollon’un ortaya 
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çıkardığı bir durum olarak görmeleri, Amvas’ta ortaya çıkan vebanın Ebu Ubeyde b. El- 

Cerrah tarafından Allah’ın kaderi olarak yorumlanması, Avrupa’da yaşanan vebanın 

ortadan kalkması için papazların halktan dua etmelerini istemesi gibi durumlar aslında 

salgın hastalıklar ile dini düşünceler arasındaki ilişkinin evrensel bir noktada olduğunu 

göstermektedir (Uçar, 2020: 80). Bu hastalıklar gibi, toplumları hezeyana uğratan 

neredeyse tüm salgın hastalıkların ortaya çıkış hikayesine dair insanların zihinlerinde var 

olan faktörlerden hatta belki de en çok kabul gören yorumlardan bir tanesi, pandemilerin 

din ile bir bağlantısı olduğu ve sebeplerinin ilahi güce dayandığıdır. İslam kaynaklarında 

da veba hastalığı için sözlükte ayıplamak, kusurlu görmek gibi anlamlara gelen taun 

kelimesi kullanılmıştır. Müslümanlara göre de veba Allah’tan gelen bir hastalıktır. Hz. 

Peygamber, vebanın İsrailoğulları ve onlardan önce var olan milletlerden bir gruba ceza 

olarak gönderildiğini ifade etmiş, bu hastalığın bulunduğu ortamlara girilmemesi 

gerektiğini, eğer bulunulmuşsa da oradan ayrılmaları gerektiğini dile getirmiştir (Imıl, 

2020: 73). 

Dinlerin, mensupları için hayatı anlamlı hale getirmesi ve gündelik hayatta meydana 

gelen çeşitli olayların, dini perspektiften yorumlanmasını sağlayarak bir bakış açısı 

kazandırması, dinin hayatta kendisine ne denli yer edindiğinin göstergelerinden biridir. 

Bu şekilde insan, iradesinden bağımsız olarak meydana gelen dış dünya olaylarının da 

hakimiyetini kendi içerisinde edinmiş olur. Dini, hayatı anlamlandırma aracı olarak 

kullanır ve bu nedenle de meydana gelen olayları ilahi bir güç ile temellendirme yolunu 

tercih edebilir (Okumuş, 2020: 126). Yaşanan birçok olayda olduğu gibi, salgın hastalık 

dönemleri de hem sebep hem de sonuç değerlendirmelerinde kimilerince din 

perspektifinden yorumlanmıştır. Sebep olarak bu salgınların ilahi bir ceza sonucu ortaya 

çıktığı düşüncesi kendine yer bulmuşken; sonuç olarak ise yine bu salgınların imtihan 

olarak değerlendirilmesi, salgınlardan ders çıkarılması ve yine bu salgın hastalılardan 

dine sarılarak kurtulma ve kaçınma düşüncesinin varlığı, dini düşüncenin salgın 
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hastalığın sonuç boyutunu nasıl etkilediğini ortaya koymaktadır. Dini düşünceye 

dayandırılarak salgın hastalıkların ortaya çıkışını açıklamaya çalışmak ve hastalığın 

getirdiği olumsuz durumlar neticesinde bir başa çıkma yöntemi olarak dini tercih etmek, 

aslında hastalık ve din ilişkisinin birçok yönden varlığını kanıtlar nitelik taşımaktadır. 

1.7.4. Bir Kavram Olarak Covid-19 

Covid-19, ilk olarak Çin’in Wuhan Eyaleti’nde 2019 yılının Aralık ayının sonlarında 

ortaya çıkan bir virüstür. Bir çeşit solunum yolu hastalığı olan bu virüs, insandan insana 

hızla yayılarak bulaş riskini artıran bir hastalığı ortaya çıkarmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından virüsün resmi adı SARS-CoV-2 (Şiddetli Akut Solunum Sendromu- 

Koronavirüs-2) olarak belirlenmiştir ve Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı tanımlamak 

için covid-19 terimini kullanmaktadır (www.acıbadem.com.tr: 2020). 

Çin’in Wuhan Eyaleti’nde canlı hayvan pazarı olan Huanan Deniz Ürünleri ve Canlı 

Hayvan Toptan Satış Pazarı’nda ortaya çıktığı düşünülen covid-19 virüsü, ilk başlarda 

ortaya çıktığı bölgeyi kuşatarak epidemik bir hal almış, sonrasında ise tüm dünyayı 

etkisi altına alarak pandemi kavramıyla nitelendirilmeye başlanmıştır. Ancak hastalığın 

ortaya çıkma sebeplerine dair çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bu fikirleri iki sınıf altında 

açıklamak gerekirse; sınıflardan ilki yarasa türünde bir hayvandan ortaya çıktığı şeklinde 

gösterilebilirken ikinci sınıf olarak ise SARS-CoV-2 yani covid-19’un laboratuvar 

ortamında insan eliyle üretildiği fikri gösterilebilir. Ancak ikinci fikre dayalı olarak 

güvenilir bir kaynağın bulunmadığını da söylemek gerekmektedir (Üstün ve Özçiftçi, 

2020:  143). 

Covid-19’un en çok yaygın ve daha az yaygın olan belirtileri, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından şu şekilde sıralanmıştır (www.who.int: 2020): En yaygın semptomlar: 

ateş, öksürük, yorgunluk, koku ve tat kaybı; daha az yaygın semptomlar: boğaz ağrısı, 

baş ağrısı, ağrı ve sızılar, ishal, ciltte kızarıklık, el parmaklarında veya 

http://www.who.int/
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ayak parmaklarında renk değişikliği, kırmızı veya tahriş olmuş gözler; ciddi semptomlar: 

nefes almada zorluk veya nefes darlığı, konuşma veya hareket kaybı, göğüs ağrısı. 

Covid-19 virüsü ortaya çıktığı andan itibaren günümüze kadar çok çeşitli dönüşümlere 

uğramış ve virüsün dönüşüm sonucu oluşturduğu farklı biçimine varyant adı verilmiştir. 

Yukarıda sayılan covid-19 salgınının semptomları da bu dönüşümler sonucunda 

farklılaşabilmiştir. Virüsle mücadelenin zor olan taraflarından biri de varyantların 

dünyanın pek çok yerinde yaygınlık kazanmaya başlaması olmuştur. Bilim insanları 

tarafından üretilen aşıların ise varyantlar üzerinde tamamen etkili olamaması, hem aşı 

olanların hem de olmayanların hastalığı daha geniş alanda yaymaya devam etmelerine 

sebep olmuştur. Varyantın ilk örnekleri ise Kasım 2020’de İngiltere’de “alpha” varyantı 

olarak karşımıza çıkmıştır. Aynı tarihlerde Güney Afrika’da “beta” varyantı, Ocak 2021 

tarihinde Brezilya’da “gamma” varyantı, Nisan-Mayıs 2021 tarihinde Hindistan’da 

“delta” varyantı ortaya çıkmıştır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kasım 2021 

tarihinde “omicron” adında yeni bir varyantın da ortaya çıktığını duyurmuştur (Karaaslan 

ve Demirel, 2021: 122). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), covid-19’un sebep olduğu salgın hastalıktan korunabilmek 

için şu maddelerin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır (www.medicana.com: 

2020): 

 Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmak 

 

 El hijyenine dikkat etmek ve elleri sık aralıklar ile en az 20 dk boyunca sabun ve 

su ile yıkamak; sabun ve suyun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptiği 

kullanmak 

 Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmak 

http://www.medicana.com/
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 Enfekte olunması halinde mesafeyi korumak, öksürürken ve hapşırırken tek 

kullanımlık kağıt mendil ile ağzı ve burnu kapatmak 

 Enfekte olan kişinin temasta bulunduğu yerleri dezenfekte etmek 

 

 Et ve yumurta gibi hayvansal gıdaları iyi derecede pişirmek 

 

 Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yelerden uzak kalmasını sağlamak, eğer 

gitmesi mecburi ise ağız ve burnu kapatmak, tıbbi maske kullanmak 

Covid-19, ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan 

edilmiştir (www.covid19.saglik.gov.tr, 2020). Ülkemizde ve tüm dünyada bu salgın 

hastalığın pandemi olarak ilan edilmesi, ortaya çıkabilecek olumsuz durumları önlenmek 

ve tüm koruyucu önlemleri erkenden sağlayıp ciddi bir problemle karşılaşılmasının önüne 

geçebilmek amacının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye de, covid-19 salgınına 

karşı dünyada en erken önlem alan ülkelerden birisidir. Bu önlemler üç başlık altında 

toplanabilir (COVID-19 Pandemi Değerlendirme Raporu, 2020): 

 Kaynağa Yönelik Önlemler: Hastalığa neden olan kaynağın bulunması, 

hastalığın bildirilmesi, hastalığın tanısının konulması, izolasyon gibi önlemler… 

 Bulaşma Yoluna Yönelik Önlemler: Yiyecek ve içeceklerin denetimi, temizlik 

ve hijyen kuralları, fiziksel mesafe gibi önlemler… 

 Sağlam Kişiye Yönelik Önlemler: Karantina, gözlem gibi önlemler… 

 
Covid- 19 salgınının ülkemizde de yoğun bir şekilde etkisini göstermeye başlaması 

sonucunda alınan önlemler, ortak bir politika alanı olarak tüm bakanlıkları harekete 

geçirmiştir. Öncelikli olarak Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler ile sürecin başlaması 

sağlanmıştır. Salgının yayılma etkisinin azaltılması adına Bilim Kurulunun önerisi 

doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın direktifleriyle seyahat ve sokağa çıkma yasakları 

uygulanmış, karantina uygulamaları başlatılmış, alışveriş ve eğlence merkezlerinin 

http://www.covid19.saglik.gov.tr/
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kapatılması gibi kararlar, salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak alınmıştır 

(Avaner ve diğerleri, 2021). Ülkemizde covid-19’a yönelik olarak geliştirilen önlemler, 

salgının seyir durumuna göre değişikliğe de uğrayabilmektedir. Hastalığın, yaş gruplarına 

göre etkililik derecesi ve yayılım gücünün etkilerinin varlığı, konunun sadece tıbbi boyutla 

sınırlı kalamayacağını, etik ve ahlak, sosyokültürel, psikolojik, ekonomik vd. birçok 

yönden değerlendirilmesi gerektiğini gözler önüne sermiştir (Altın, 2020: 50). 

Konunun farklı boyutlardan ele alınabileceğinin fark edilmesi ise, güncel ve yeni bir 

literatürün doğmasını sağlamıştır. Farklı yaş gruplarından özellikle yaşlı bireylerin 

salgından daha çok etkilendiğinin tespit edilmesi sonucu, bu konuya yönelik tıbbi 

çalışmaların yürütülmesinin yanı sıra süreçte yaşanan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik hizmetler, yaşlı psikolojisinin ele alınışı, yaşlıların karşılaştığı veya 

karşılaşabileceği olumsuz durumların tespiti veya yaşlıların toplum ile ilişkisinin 

değişimi gibi birçok çalışma da bu vesile ile gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. 

1.7.5. Covid-19 ve Yaşlılık 

Covid-19 salgını, ortaya çıktığı andan günümüze kadar meydana getirmiş olduğu 

sonuçlarıyla birçok açıdan bütün insanları etkilemiştir ve etkilemeye de devam 

etmektedir. Bu sonuçların hem bireysel hem de toplumsal etkileri, kendini farklı alanlarda 

göstermekte olup insanların gelişimsel özelliklerine göre de etkinin şiddeti 

değişebilmektedir. En görünen yansımasıyla başta sağlık olmak üzere ekonomik, 

psikolojik, sosyolojik vd. birçok yönden dünyayı etkisi altına alan bu salgın, farklı 

yönleriyle gerek şimdi gerekse de gelecek adına pek çok yorum yapılmasına zemin 

hazırlamıştır. Alınan önlemler ve bu önlemlerin yeterliliği, insanların böylesi bir durumda 

sağlık hizmetlerine ulaşabilirliğinin yeterli olup olmadığı, sosyal ve psikolojik açıdan 

nasıl etkilendikleri gibi birçok durum, değerlendirilmeye açık hale gelmiştir. Bu 

durumlardan biri de hiç şüphesiz ki 65 yaş ve üstü olan yaşlı bireylerin covid-19 salgın 

döneminde tüm bu faktörlerden nasıl etkilendiğidir. Nitekim covid-19 sebebiyle 
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meydana gelen ölümlerin en büyük payını (%90’dan fazla) 65 yaş ve üstü bireylerin 

oluşturduğu bilinmektedir (Çapcıoğlu ve Kaya, 2021: 59). Sağlık açısından 

düşünüldüğünde bu salgından en çok etkilenen bireylerin kronik hastalığa sahip olanlar 

ile birlikte yaşlılar olması, birçok ülkede ilk olarak bu nitelikte olan bireyleri koruma 

amaçlı önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. Ancak bu önlemlerin yaşlı bireyler 

üzerinde olumlu olmanın yanı sıra olumsuz da pek çok etkisinin olduğu zamanla birlikte 

ortaya çıkan bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre covid-19’un, yaşlıların 

başta günlük rutinleri ile aldıkları bakım ve desteğin, sosyal becerilerinin, aile üyeleri ve 

arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin, ekonomik durumlarının değişimine sebebiyet verdiği ve 

yaşlıları ölüm kaygısı ile korkusu açısından etkilediği gözlenmektedir. 

İnsanların sağlık durumlarına, yaşlarına, bağışıklıklarına göre bu hastalıktan etkilenme 

oranlarının değişiklik gösterdiği de bilinen bir gerçektir. Ancak güçlü bir fikir birliğine 

göre yaşlılar (65 yaş ve üzerindeki bireyler) bu hastalığa karşı daha hassastırlar. Yaşlıların 

hastalıktan daha çok etkilenmesinin sebebi üç başlık altında toplanabilir (Altın, 2020: 51-

52): 

1. Fizyolojik Nedenler: Covid-19 salgınının yaşlıları yüksek oranda etkilemesinin 

altında yatan en temel sebep fizyolojiktir. Biyolojik yaşlanma sonucu doku ve 

organların vücudu mikroplara karşı koruma rolünü güçlü bir şekilde yerine 

getirememesi ve bağışıklık sisteminin düşük olması söz konusu olmaktadır. Bu 

sebepten ötürü yaşlanma sonucu hastalıkların olumsuz etkilerinin artması ve risk 

durumunun yaygınlık kazanması, yaşlı bireylerde enfeksiyonların etkililik gücünün 

artmasına sebep olmaktadır. Nitekim enfeksiyonların, 65 yaş ve üstü bireylerin 

1/3’ünde birincil ölüm nedeni olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. 

2. Sosyal Nedenler: Toplumsal eşitsizlikler, toplumda yaygın olarak var olan 

dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerinden faydalanmasını büyük ölçüde 
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etkileyebilmektedir. Covid-19, eşitsizlikleri daha fazla gün yüzüne çıkararak 

dezavantajlı grupların süreçten olumsuz etkilenmelerini daha da artırmıştır. 

Dezavantajlı grup içerisinde yer alan yaşlı bireyler de kendi içerisinde bu 

eşitsizliklerden yaşlı kadın olan, mülteci olan, kronik hastalığa sahip olan, bilgi 

teknolojilerinden mahrum olan, yalnız yaşayan olarak yoğun biçimde 

etkilenmektedir. 

3. Ekonomik Nedenler: Yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim olanakları arasında 

negatif bir korelasyon söz konusudur. Sağlık hizmetlerine en çok ihtiyaç duyan fakat 

sosyoekonomik düzeyleri düşük olan yaşlı bireylerin, hastalığa yakalanma 

ihtimallerinin daha yüksek olması ekonomik nedenlerle hastalık arasında ilişki 

kurulabilmesini sağlamaktadır. 

Hastalık sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak dünyanın pek çok yerinde 

devletler, hastalığı minimize etmek için yaşlıların uymakla yükümlü olduğu birtakım 

politikalar geliştirmişlerdir (Daoust, 2020). Sonuç olarak birçok ülkede olduğu gibi 

ülkemizde de covid-19’a karşı direnci düşük olma olasılığı görece daha yüksek olan 

yaşlılara yönelik önlemler alınmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak 21 Mart 2020 tarihinde, 

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzerindeki ile kronik 

rahatsızlığa sahip olan bireylerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır (www.icisleri.gov.tr, 

2020). Bu genelgede: “Ülkemizde 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olan bireylerin 

ikametlerinden ayrılmalarına yönelik kısıtlama, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 

yayımlanan genelgede açıkça belirtilmiş olup, kısıtlamaya tabi tutulan bireylerin 155, 

156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecekleri ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci, 

vali ya da kaymakamın başkanlığında oluşturulan Vefa Koordinasyon Grubu tarafından 

yönetileceği” ifade edilmiştir. Ancak kronik rahatsızlığa sahip olanlar ve 65 yaş ve 

üzerindeki bireyler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Bilim Kurulunun 

http://www.icisleri.gov.tr/
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tavsiyesi, halkın talebi ve kısıtlama kapsamına dahil edilen bireylerin psikososyal 

iyilikleri için gevşetilmeye başlanmıştır. Buna göre haftanın belirli gün ve saatlerinde 

bu bireylerin sokağa çıkabilmeleri sağlanmıştır (Demirel ve Sütçü, 2021: 3655). Örneğin 

6 Mayıs 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığının kararıyla 10 Mayıs Pazar Günü 11.00-15.00 

saatleri arasında kısıtlanma kapsamındaki bireylerin yürüme mesafesiyle sınırlı olacak 

şekilde sokağa çıkmaları sağlanmıştır (www.icisleri.gov.tr, 2020). Kısıtlamaların yanı sıra 

covid-19 sürecinde dezavantajlı gruplara yönelik olarak hizmetler de geliştirilmiştir. 

Örneğin, İçişleri Bakanlığının 22 Mart 2020 tarihinde 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik 

rahatsızlığa sahip olan bireylere uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında yayımlanan 

genelgede, yalnız yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş ve üstü bireylerin temel 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “Vefa Sosyal Destek Grupları” oluşturulmuştur 

(www.icisleri.gov.tr, 2020). Yine 65 yaşın üzerinde ve kronik hastalığı sebebiyle sokağa 

çıkamayan vatandaşlara yönelik olarak vergi mükellefi olanların beyanname ve 

ödemelerinin yasağın sonuna kadar ertelenmesi, kamu bankalarının emeklilerinin maaş 

ödemelerini istedikleri takdirde evlerinde yapabilmeleri, bakım hizmetlerinden 

faydalanmak isteyenlerin isterlerse kurum bakımı alabilmeleri süreçte yürütülen 

hizmetler arasındadır (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 2020). 

1.7.6. Covid-19 ve Yaşçılık 

Yaşa dayalı olarak ortaya çıkan yaşçılık, bir kimsenin yaşına atfedilen olumlu ya da 

olumsuz niteliklerden dolayı maruz kaldığı ayrımcılık çeşididir (Tunçay, 2020). Terim ilk 

defa 1969 yılında Amerikalı gerontolog Robert Butler tarafından kullanılmıştır. Ancak 19. 

yüzyılın ortalarında, Sanayi Devrimi’nin akabinde söz konusu ayrımcılığın yansımaları 

olduğu düşünülmektedir. Nitekim iş yerlerinde 50 yaş üstü kişilerin üretim talebini yeterli 

derecede karşılayamadığı gerekçesiyle işlerine son verilmeleri, yaşa dayalı ayrımcılığın 

daha önceki yıllarda ortaya çıktığını göstermektedir. (Yıldız ve 

http://www.icisleri.gov.tr/
http://www.icisleri.gov.tr/
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diğerleri, 2017). Özellikle Sanayi Devrimi’nin iş gücünü kas gücüyle ilişkilendirmesi, 

yaşçılığın tırmanmasına sebep olmuştur. 

Ayrımcılığın her çeşidinde olduğu gibi Butler’a göre yaşlı ayrımcılığında da kişisel, 

kültürel ve yapısal olmak üzere üç temel düzey söz konusudur. Kişisel düzey; bireyin 

içinde yaşadığı toplumun yaşlılığa ilişkin genel kabulü sonucu oluşan, bireyin kendi bakış 

açısıyla içselleştirdiği düzey, kültürel düzey; içinde yaşanılan toplumun kültürel 

kodlarında yaşlılığa nasıl ve hangi yönlerden anlam yüklendiği, yapısal düzey ise; 

toplumların kurumlarında ve politikalarında oluşturulan yaşlılığa yönelik birtakım 

planlamaları ifade eden düzeydir (Buz, 2015: 270). Genellikle toplumda yaş almış 

bireylere yönelik olarak ortaya çıktığı düşünülmesine rağmen, bu kavram yaş ayırt 

etmeksizin hem genç hem de yaşlılara yönelik bir tutumu ifade etmektedir. Gençler 

açısından düşünüldüğünde onlarla ilişkilendirilen tecrübesizlik, olgunlaşmama durumu; 

konu yaşlılara geldiğinde, zamana hitap edememe, değer ve önemini yitirme durumu ile 

ilişkilendirilmektedir. Ancak konumuz itibariyle bu kavram yaşlılara ilişkin bir ayrımcılık 

çeşidi olarak ele alınacaktır. Yaşa dayalı ayrımcılık kronolojik yaş ile birlikte, toplumsal 

yaşı da büyük oranda ilgilendiren bir kavramdır. Çünkü bu kavram özellikle toplumsal 

değişimden büyük oranda etkilenir. Toplumsal değişme ile ortaya çıkan kuşaklar arası 

düşünce farklılıkları, yaşçılığın ortaya çıkışında büyük bir paya sahiptir. Örneğin; 

gençlerin yeni düzene ilişkin fikirleri ile büyükanne, büyükbabalarının fikirleri 

arasındaki fark, değişim sonucu meydana gelir ve bu da yaşlı bireylerin ayrımcılığa maruz 

kalmalarında bir etkendir (Hillier ve Barrow, 1998: 15). Yaşlılara yönelik tek 

tipleştirilen bakış açısı da toplumda yaygınlık kazandıkça, bu bakış açısının 

devamlılığına yol açar ve yaşçılık farklı biçimlerde kendini göstermiş olur (Wright, 2020: 

126). 
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Dünyada ve ülkemizde pandeminin en çok yaşlı bireyleri etkilemesi, yaşlıları odak 

konusu haline getirmiştir. Nitekim yaşlı bireylerin süreçten nasıl korunması gerektiğine 

yönelik geliştirilen ve yürütülen uygulamaların uygulanabilmesi amacıyla yaşlıların ayrı 

bir kategoriye alınması durumu birtakım olumsuz sonuçlara da yol açabilmiştir. Bu 

sonuçlardan biri de varlığını birçok toplumda sürdürmekte olan ve yaşçılık olarak 

kavramsallaştırılan yaşa dayalı ayrımcılığın varlığını güçlendirmesidir. Covid-19’un 

ortaya çıktığı andan itibaren ise yaşçılık büyük bir artış göstermiştir. İlk olarak bu 

salgından en çok yaşlıların etkilendiği gerekçesiyle birçok ülke hükümetinin yaşlıları 

korumak için toplumdan izole olmalarını sağlamaya yönelik birtakım politikalar 

geliştirmesi, istemsiz bir şekilde yaşçılığı artırmıştır. Ortaya konan politikaların, bir 

damgalanma durumuna yol açma potansiyelinin bulunması, var olan yaş ayrımcılığının 

artışına sebep olmuştur (Çapcıoğlu ve Kaya, 2021: 60). Senex: Yaşlanma Çalışmaları 

Derneği bir raporunda (Senex İzleme: Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi: 

Nisan Ayı Raporu, 2021) yaş ayrımcılığının zamanla artması durumunun sayısal verilerle 

kanıtlandığını belirtmiştir. Bu durumun tezahürleri özellikle de sosyal medyada yankı 

bulmuştur (Altın, 2020: 52). Konuyla alakalı olarak yapılan bir çalışma, (Uysal ve Eren, 

2020) sosyal medya uygulamalarından twitterda, covid-19 döneminde yaşlı bireylerin 

maruz kaldığı ayrımcı söylemleri, içerik analizi yöntemi ile ele almıştır. Salgın 

hastalıktan kronik hastalar ile birlikte yaşlı bireylerin daha olumsuz şekilde etkilendikleri 

düşünüldüğünde, bu grupta yer alan bireylerin üst düzeyde korunması amacına yönelik 

geliştirilen politikalar yanlış yorumlanmalara da sebep olabilmiştir. Örneğin kısıtlama ve 

tedbirlerin sebebi olarak yaşlı bireylerin görülmesi, gerek gerçek hayatta gerekse de 

sosyal medyada zaten varlığını sürdürmekte olan yaşa dayalı ayrımcılığı büyük oranda 

artırmıştır. Bu durumun örnekleri yazılı basında da kendine yer bulmuştur. Haber 

başlıklarından birkaçı şu şekildedir: “Bankta Oturan Yaşlılara Su Dökerek Koronavirüs 

Uyarısında Bulundular!” (www.sabah.com.tr, 2020). “İstanbul’da 

http://www.sabah.com.tr/


58  

Yaşlı Adamı Durdurup Kafasına Kolonya Döktüler!” (www.ntv.com.tr, 2020). Halk 

Otobüsüne Alınmayan Yaşlıyı Aşağıladığı İddia Edilen 2 Kişi Yakalandı! 

(www.milliyet.com.tr, 2020). Bu ve buna benzer haber başlıkları yayımlandıkları tarih de 

göz önünde bulundurulduğunda özellikle salgının başlangıcında daha çok gözlemlenen 

bir durum olmuştur. Pandemiden en çok etkilenen bireylerin 65 yaş ve üstü olan yaşlı 

bireyler olması, pandeminin kimilerince yaşlı sorunu olarak algılanmasına sebep 

olmuştur. Pandeminin başlangıcından bu yana yaşlı bireyler üzerinde kurulan söylemler, 

yaşlıların risk grubunu oluşturan bireyler olarak değil, daha çok hastalığı yayan bireyler 

olarak görülmesine zemin hazırlamıştır (Aytepe ve Efe, 2021: 106). 

Kronolojik yaşlanmanın biyolojik yaşlanmaya yansıması sonucu diğer insanlar tarafından 

oluşturulan yaşçılık algısı, sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer pek çok alanda kendine 

yer bulmaya devam etmektedir. Genç ve yaşlı kuşak çatışmasının toplumda bazı sosyal 

dışlanmalarla kendini göstermesi şüphesiz ki yaşçılığı tetikleyen en önemli etmenlerden 

biridir. Dünyada ve ülkemizde varlığını sürdüren yaşçılık durumu, covid-19 süreci ile 

birlikte ciddi bir artış göstermiştir. Söz konusu durumun pandeminin sonlanmasıyla 

birlikte nasıl bir hal alacağı ise zamanla belli olacak gibi görünmektedir. 

1.7.7. Covid-19, Ölüm Kaygısı ve Yaşlılık 

İnsan hayatının en genel ifadeyle doğum, yaşam ve ölüm üçgeninde değerlendirilmesi; 

ilk etapta basit bir durum olarak görülse de en nihayetinde insan hayatı söz konusu 

olduğundan bu üçgenin her bir köşesinin itinalı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 

Konumuzla alakalı olarak ve özellikle gerek psikolojik gerekse de sosyolojik boyutu 

açısından büyük bir önem teşkil eden ölüm olgusu, kişi bazında değerlendirildiğinde 

psikoloji,     kişiler bazında değerlendirildiğinde ise sosyoloji alanının kapsamına 

girmektedir. Sosyoloji alanının kapsamına dahil edilmesi, ölümün sosyal yönünün 

http://www.ntv.com.tr/
http://www.milliyet.com.tr/
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değerlendirilmesi, dolayısıyla da kültürel yönünün ele alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Anlam bakımından toplumdan topluma farklılık gösteren kavramlardan biri 

de ölüm kavramıdır. Genel bir ifadeyle, kırsal ve kentsel toplumların ölüme yükledikleri 

anlamın farklılığı ile karşılaşmaktayız. Kırsal toplumlarda ölüm, günlük rutinde diğer 

canlılar üzerinden değerlendirildiğinde, hayatın akışı içerisinde insanlar tarafından doğal 

olarak karşılanan bir durumken, kentsel toplumlarda hayatını sürdüren insanların 

yalnızlaşma ve içerisinde bulunduğu topluma karşı yabancılaşmasının sonucu olarak 

ölümü daha yüksek derecede kaygıyla karşıladıkları sonucuna varılabilir (Canatan, 2008: 

133-134). Nitekim bu olgunun birey yaşamına en büyük etkilerinden birisi şüphesiz ki 

ölüm kaygısıdır. Ölüm kaygısı, genç-yaşlı ayırt etmeksizin her bireyin yaşamında yer 

bulabilecek ve yaşamını etkileyebilecek bir durumdur. 

Genel olarak bakıldığında kaygı; belli durumlarda, çeşitli nedenlere bağlı olarak ve her 

bireyde farklı düzeylerde ortaya çıkabilen, herhangi bir konu hakkında yoğun bir endişe 

duyma durumudur. Tüm bu özelliler ölüm olgusu üzerinden düşünüldüğünde ise 

karşımıza ölüm kaygısı çıkmaktadır (Turhan, 2021: 91). Ölüm kaygısına yol açabilecek 

durumları çeşitlendirmek mümkündür. Kişinin bir yakınını kaybederek travmatik bir 

durum yaşaması, yaşlanmanın getirmiş olduğu birtakım düşünceler, hastalıklar ve daha 

pek çok faktör bireyin bu kaygıya sahip olmasına yol açabilmektedir. Şüphesiz bu 

hastalıklar içerisinde salgın hastalıkların da kendisine yer bulduğu yapılan çalışmalarda 

gözler önüne serilmiştir. Günümüz dünyasını etkisi altına alan covid-19 salgın hastalığı 

da geçmişte yaşanan diğer pek çok salgın hastalık gibi, insanları birçok konuda etkilemeyi 

sürdürmektedir. Bunlardan biri de bu salgın hastalığın insanlarda var olan ölüm kaygısını 

daha çok tetiklemesi ya da hiç görülmeyen bu kaygının ortaya çıkarılmasıdır. Örneğin 

Mart 2021’de yapılan bir çalışmada (Turhan, 2021), 175 kişiye anket uygulanmış, 

katılımcıların %15’i koronavirüs salgını sürecinde ölüm kaygısı yaşamadığını belirtirken, 

%85’i ise ölüm kaygısı yaşadığını belirtmiştir. Yine aynı 
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çalışmanın bulgularına göre katılımcıların %28,6’sını, yaşlılık sürecine hazırlık 

döneminde değerlendirilebilecek olan ve artık hayatlarının yaşlılık evresine doğru geçiş 

yapmaları beklenen 46 yaş ve üzeri bireyler oluşturmuştur. 46 yaş ve üzeri yaş grubunda 

olan bireylerin, covid-19’dan dolayı hayatını kaybetme korkusu %30 olarak belirlenmiş 

ve bu durum, yapılan çalışma doğrultusunda bu yaş grubundaki bireylerin diğer yaş 

gruplarına kıyasla daha fazla ölüm kaygısı ve korkusuna sahip olduğunu göstermiştir. 

Çalışmadan yola çıkarak elde edilen başka bir sonuç ise, meslek sahibi olan bireylere 

nispeten daha yaşlı olduğu düşünülen emeklilerin, %34,8 oranla ölüme daha fazla 

yaklaştıklarını sık sık düşünmeleri olmuştur (Turhan, 2021: 96-97). Hastalığın yayılma 

oranının tüm dünyada artması, ortaya çıkan belirsizlikler, risk altında olma ve ölüm 

oranlarının yükselmesi insanlarda farklı kaygıların yanı sıra ölüm kaygısının evrensel bir 

hal aldığını göstermektedir. Nispeten ölüme daha yalın olduğu düşünülen yaşlı bireylerin 

kaygıyı daha yüksek seviyelerde yaşadığı görülmektedir. Ancak yaş aldıkça ölüm 

kaygısının artması üzerine kurulan ilişkiye dair yapılan çalışmalar, kesin bir ilişkinin olup 

olmadığı konusunda net bir bilginin sunulmadığını göstermektedir (Doğan, 2021). 

Covid-19 sürecinde bireylerin evde kalma durumları, sosyal medya platformları ve 

televizyonlardan haber edinme durumları daha da yaygınlık kazanmıştır. Hastalığa dair 

yapılan olumsuz paylaşımlar, ölüme dair haberlerin yoğunlaşması, dünyanın virüs ile 

imtihanını içeren haber sitelerine maruz kalmak kaygı düzeyini de tetiklemiştir. Yine 

daha önce yapılan çalışmalarda da ölüm oranı yüksek olan hastalıkların, insanlardaki 

kaygı düzeyini yoğun bir şekilde etkilediği ortaya konmuştur (Doğan, 2021). 

Salgını önlemek amacıyla alınan tedbirler, karantina uygulamaları ile beraber sosyal ve 

fiziki mesafenin en az seviyeye indirilmesi, bunun sonucunda da insanların 
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yalnızlaşmasıyla artan bireysel düşünceler, bu dönemde ölüm kaygısına yol açan diğer 

faktörler olarak değerlendirilebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
2. BULGULAR, TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölümde çalışma grubunu oluşturan 65 ve üstü yaş grubundaki bireylerin, yaşlılığa ve 

yaşlanmaya ilişkin genel görüşleri ile birlikte covid-19 pandemisinin hayatlarında ne gibi 

değişikliklere yol açtığı ve yaşadıkları tecrübeler genel çerçeve halinde, pandemi 

döneminde dini pratiklerinde bir değişimin olup olmadığı ise daha detaylı bir şekilde 

yer almıştır. Elde edilen bulgular, mülakat sorularına verilen yanıtlardan oluşmuş olup, 

bulguların yorumlanması ise elde edilen yanıtların analiz edilmesi şeklinde yapılmıştır. 

Katılımcı kişilerin isimleri katılımcı 1, 2, 3 anlamına gelecek şekilde K1, K2, K3… olarak 

sıralanmıştır. Katılımcıların numaralarının yanında cinsiyetlerini belirtmesi amacıyla 

erkek (E) ve kadın (K) ifadelerine yer verilmiştir. 

2.1. Kişisel Bilgiler 

Bu başlık altında katılımcıları tanımak amacıyla yöneltilen sorulara verilen yanıtlara, 

yaşları, medeni durumları, bir yerde çalışıp çalışmadıkları gibi kişisel bilgilere yer 

verilmiştir. Bu kısımda katılımcılara “Kısaca kendinizden bahseder misiniz?” sorusu 

yöneltilmiştir. 

K1 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Eşim sekiz sene önce vefat etti. Bütün ailem Bolu’da ben yalnız yaşıyorum çocuğum 

da yok. Çalıştığımız için çocuk düşünmedik daha doğrusu. Şimdi anlıyorum onu çok 

büyük hata yapmışız. Ben özel sektörde satış elemanıydım. Daha sonra mağaza 

müdürlüğü yaptım. Otuz sene çalıştım ben. Çalıştığımız için eşim de çalışıyordu 

kimsemiz yok. İşten çıksam geçinme imkânımız yok. Ben altmış senedir 

Ankara’dayım kopmuşuz artık herkesten. Ben şu anda yetmiş üç yaşındayım. Benim 

burada bir eltim var yakın eltimin çocukları var. İşte onlar şey yapar bana. Benim 

hep şehirdeler ama buraya artık o kadar alıştım ki şöyle diyeyim çevrede beni 

seviyorlar sayıyorlar yardımcı oluyorlar yani şöyle diyeyim telefon edeyim süt evime 

geliyor yıllardır tanıdıkları için o bakımdan çok yardımcı oluyorlar. Ben sanat okulu 

mezunuyum. Zaten sonra on sekiz yaşından sonra da çalışmaya başladım. 
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Katılımcılardan K1 ile ev ortamında görüşme yapılmıştır. Yalnız yaşayan ve 73 yaşında 

olduğunu dile getiren katılımcının sağlık durumu oldukça iyi görünmektedir. Ancak 

K1’in eşinin vefat ettiği ve çocuğunun da olmadığı durumundan kaynaklı olarak yalnızlık 

duygusu yaşadığı anlaşılmaktadır. Yine de çevresindeki insanların kendisine karşı olan 

saygısı, sevgisi ve yardımseverliği onu mutlu etmektedir. 

K2 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Valla yeğenim ben yetmiş yaşındayım. Yalnız yaşıyorum. Hanımı da kaybettim altı 

sene oldu. Şimdi evde bir kanser oğlum var onla uğraşıyorum. Onu getiriyorum 

götürüyorum hastaneye. Benim hayatım böyle geçiyor işte. Ben ilkokul mezunuyum. 

Katılımcılardan K2 ile açık havada ve sohbet havasında bir görüşme yapılmıştır. Yapılan 

görüşmenin genel havasına bakıldığı zaman K2’nin yalnızlık duygusu yaşadığı 

anlaşılmaktadır. Dolayısıyla K2, eşi vefat ettikten sonra oğlu ile yaşadığı zorluklardan 

bahsetmekte ve hayatının bu durum üzerine kurulu olduğunu ifade etmektedir. 

K3 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yaşım altmış yedi. Emekli öğretim görevlisiyim Van 100. Yıl Üniversitesi’nden. 

Daha sonra Gazi Üniversitesi’nde ders verdim resim bölümünde. ETİSEM’de yedi 

sekiz sene resim kursu verdim. Şurada da bir atölyem var (oturduğu daireyi 

gösteriyor). Yağlı boya sergileri açtım on tane kişisel sergim var. 

K3 ile de açık alanda, sohbet ortamında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. K3, öğretim 

görevlisi olarak birçok yerde ders verdiğinden bahsetmektedir. Bahsettiklerinden 

anlaşıldığı üzere kendisi yaşlılık döneminin başlarındadır ve aktif yaşlanma sürdüğünün 

işaretlerini vermektedir. Çalıştığı süre boyunca sanata yönelik öğretim hizmeti veren K3, 

emekliliğinde de sanatla ilgilenmeye devam ettiğini ifade etmektedir. 

K4 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 
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Ben yetmiş yaşındayım. BAĞKUR’dan emekliyim. Evliyim. Üç tane çocuğum var. 

İlkokul mezunuyum. Kendi halimizde hanımla ben varım öyle yuvarlanıp gidiyoruz. 

K4, eşiyle birlikte yaşamaktadır, hayatından memnun olduğu anlaşılmaktadır. 

K5 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

Altmış beş yaşındayım. Evliyim. Eşimle birlikte burada tuhafiye dükkânımız var onu 

işletiyoruz. Aşağı yukarı on sene oldu. İki tane oğlum var ikisi de evli. Torunlarım 

var üç tane. 

K5 ile kendisinin işyeri ortamında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yaşlılık evresinin 

başlarında olan K5, eşiyle birlikte hem ev hem de iş ortamını paylaşmaktadır ve bu 

durumdan memnun görünmektedir. 

K6 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yetmiş dört yaşındayım. Evliyim, elli iki sene mi elli üç sene mi ne oldu. İlkokul 

mezunuyum. 

K6 ile ev ortamında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Katılımcı kendisini kısaca bu 

şekilde tanımlamıştır. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Ben iki yıllık yüksek okul mezunuyum. Polis emeklisiyim. Evliyim, üç çocuğum 

var. Burada ikamet ediyorum. Yazları köye gidiyoruz işte. Altmış yedi yaşındayım. 

K7 ile de ev ortamında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme esnasında verdiği 

cevaplara yanında bulunan eşi de zaman zaman katkı sağlamıştır. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yetmiş iki yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Polis Akademisi’nden mezun 

oldum. İki çocuğum var. Evliyim. Emekli oldum on bir sene önce. Ankara’da 

oturuyoruz. Yazları da Isparta’ya gidiyoruz. Aslen Ispartalıyız. 
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K8 de K7 gibi kendisinin tanıtılması istendiği kısımda yazları memleketine gittiğine 

değinmiştir. Bu katılımcıların görüşmenin seyri ve değindikleri konular göz önünde 

bulundurulduğunda memleketlerinin kendileri için ayrı bir anlam ifade ettiği 

anlaşılmaktadır. 

K9 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Ben Sinopluyum. Lise mezunuyum. Evliyim. Altmış altı yaşındayım. 

 

K9, kendisinden kısaca bu şekilde bahsetmiştir. 

 

Tablo 2. Kişisel Bilgiler 
 

 

Katılımcılar Kişisel Bilgiler 

K1 (K) 73 yaşında, Ankara’da yalnız yaşıyor, sanat okulu mezunu, kadın 

K2 (E) 70 yaşında, Ankara’da oğluyla yaşıyor, ilkokul mezunu, erkek 

K3 (E) 67 yaşında, evli, Ankara’da yaşıyor, üniversite mezunu, erkek 

K4 (E) 70 yaşında, evli Ankara’da yaşıyor, ilkokul mezunu, erkek 

K5 (K) 65 yaşında, evli, lise mezunu, kadın 

K6 (K) 74 yaşında, evli, Ankara’da yaşıyor, ilkokul mezunu, kadın 

K7 (E) 67 yaşında, evli, Ankara’da yaşıyor, yüksekokul mezunu, erkek 

K8 (E) 72 yaşında, evli, Ankara’da yaşıyor, Polis Akademisi mezunu, 

 

erkek 

K9 (K) 66 yaşında, evli, Ankara’da yaşıyor, lise mezunu, kadın 

 

 
 

2.2. Yaşlılığın Anlamı 

Bu başlık altında katılımcılara yaşlılık hakkında ne düşündükleri, yaşlılığın kendilerine 

ne hissettirdiği sorulmuştur. Kimi katılımcıların yaşlılığı olumlu bir şekilde 
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yorumladıkları, kimilerinin ise yaşadığı zorluklardan ötürü yaşlılığa karşı olumsuz bir 

tutum sergiledikleri görülmüştür. 

K1 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yaşlılık zor tabii gençken daha hareketlisin şeylisin ama çok şükür benim elim 

ayağım tuttuğu için yani kendi işimi yapabildiğim için çok zorluk şey yapmıyorum 

ama tabii ki yaşlılık zor yani gençlik belli bir yaşa kadar çok güzel. E belli bir yaştan 

sonra yaşlandıktan sonra her şeyin ağırlaşıyor. 

K1, kendi işini kendi görebildiği yani kendine yetebildiğini düşünmektedir; ancak yine 

de yaşlılığın fiziksel gerileme ile birlikte ortaya çıkardığı zorlukları ifade ederek olumsuz 

tarafına dikkat çekmiştir. Bu anlamda yaşlılık tanımlamalarından biyolojik yaşlanma 

kavramı doğrultusunda, yaş alma ile birlikte ortaya çıkan vücut direnci düşüklüğü, 

hareketsizlik gibi durumların kendisini zorladığını ifade etmektedir. Ancak fiziksel 

görünüm itibariyle bulunduğu yaş göz önünde bulundurulduğunda gayet dinç 

görünmektedir. 

K2 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yaşlılık kapıya sokulacak bir şey değil. Valla yeğenim şimdi evde bakımın iyiyse 

devam edersin. İyi değilse gittikçe çökersin. Bak ben sabah namazına kalkarım. 

Namazlağaya otururken bile zorluk çekersin. Kalkarken zorluk çekersin. 

K2 de K1 gibi fiziksel gerilemenin yol açtığı olumsuz duruma dikkat çekmiş olup 

yaşlılığın kendisine zorluklar çektirdiğinden bahsetmiştir. Yaşlılığı bu şekilde 

tanımlamasında, eşini kaybetmiş olmanın verdiği zorluklar, kendisine kimsenin yardımcı 

olamaması dolayısıyla yaşadığı tecrübelerin etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. 

K3 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Ben pek o kadar da göstermiyorum (gülüyor). Yani mesela geçen gün İstanbul’a 

gittim. Bir günde otuz beş bin adım atılır mı? Bütün gün boyu gezdim. Emin ol kırk-

elli yaşında insan gezemez orayı. Ama İstanbul’un bir ucundan girdim öbür 
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ucundan çıktım. Para da vermedim ya altmış beş yaş e müzeler de bedava. O 

müzeden oraya oradan oraya… Allah’a çok şükür en ufak bir sıkıntım yok yani. 

Psikolojik olarak şöyle uzun yıllar üniversite hocalığı yaptığım için biliyorum yani 

insan kendisini yaşlı hissederse yaşlıdır. Kaç yaşında olursa olsun genç hissederse 

de gençtir yani. Benim o kadar çok hobilerim var ki yani şimdi aşağıda mesela 

kendime atölye yaptım. Pandemi döneminde hep oradaydım ben. Resim yaptım, aynı 

zamanda müzikle uğraşıyorum. Ney var, saz var, gitar var, şiir yazarım şiir kitabım 

var. Ondan sonra yani ilgilenmediğim hiçbir şey yoktur ki benim. Bir dakikam boş 

olmaz yani. Onun için diğer yaşlılarla bir tutma beni (gülüyor). Ben sadece camiye 

gidip oturan biri değilim yani. Şu anda bile bedava ders vermek istiyorum. O derece 

aktifim yani. O yüzden kesinlikle hissetmekle alakalı yani. Şimdi ben kurs verirken 

benden daha yaşlılara da kurs veriyordum. Şimdi öyle çökmüş kişiler var ki oraya 

geliyor biraz böyle kafasını dinlemeye çalışıyor. Ondan sonra diyor ki kadın benim 

eşim diyor evde hiçbir şey yaptığı yok bilgisayardan televizyona, oradan yatmaya 

diyor yani. Hiçbir şey yok diyor ben hiç olmazsa buraya kendimi iyi hissedeyim diye 

geliyorum diyor. Yani altmış beş yaşındakilerin yaş gitti her şey bitti valla değil 

öyle. Yani ben kendimi o kadar şey hissediyorum ki hiç altmış beş yaşında gibi 

değilim. Geçen sene abimin yanına gittim Antalya’ya. Beraber gezdik tozduk ondan 

sonra pandemi başladı gitti (abisi pandemiden dolayı vefat etmiş). O kadar çok hayat 

doluydu ki şunu yapacağım bunu yapacağım derdi. Ev yapmış yeni bahçe almış onu 

şey yapıyor. Ama bir anda şey oluyor gidiveriyorsun. Bu gence de ihtiyara da 

bakmıyor yani. O yüzden kesinlikle dolu yaşamak lazım. 

K3; K1 VE K2’den farklı olarak yaşlanmanın fizyolojik yönüne değil, daha çok 

psikolojik yönüne dikkat çekmiştir ve kendisini yaşlı olarak hissetmediğini, insanın 

esasen kendisini yaşlı hissederse yaşlanacağını ifade etmektedir. K3 aynı zamanda her 

vaktini dolu dolu geçirdiğini, hiç boş durmadığını, resim, saz, şiir gibi sanatsal 

faaliyetlerle sürekli ilgilendiğini, yürüyüş yaptığını belirtmiştir. Tüm bu faaliyetlerin 

kendisini iyi hissettirdiği, katılımcının anlatış tarzında da kendini göstermektedir. K3 

aktif bir “yaşlı” olduğunu ve nelerle ilgilendiğini ifade ederken, mutlu ve heyecanlı 

görülmesi, yaşlılığın ilk evresi olan süreci gayet verimli geçirdiğini göstermekte olup 

görüşme ile birlikte yapılan gözlemler ile de anlaşılmaktadır. Bu durumda K3’ün aktif bir 

yaşlanma sürecine geçiş yaptığını söyleyebiliriz. 
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K4 (E), bu soruya şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Herkes yaşlanacak. Orda bir sınır var herkes gelecek. Yaşlılık bence kötü bir şey 

değil yeter ki sağlık olsun. 

K4, bu soruyu kısaca yanıtlamış ve yanıtından da yaşlılığın sağlıklı olunduğu sürece kötü 

bir şey olmadığı ve herkesin yaşlanacağı durumundan da yaşlılığı doğal karşıladığı 

anlaşılmaktadır. 

K5 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Onu yaşlılık olarak görmüyorum hani ben kendimi çok yaşlı hissetmiyorum. 

Çalışmaya devam. Yaş almak da güzel bir şey, tecrübe... Çocukları büyütüyorsun 

onları evlendiriyorsun torun sahibi oluyorsun. Güzel bir şey yani. 

K5 de tıpkı K3 gibi yaşlılığın hissetmek ile alakalı bir durum olduğunu düşünmekte ve 

yaşlılığın psikolojik yönüne dikkat çekmektedir. K5 aynı zamanda kendini yaşlı 

hissetmediğinden bahsetmiştir. Yaşlılığı tecrübe olarak gördüğü için de olumlu bir şekilde 

değerlendirdiği söylenilebilir. 

K6 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Her yaşın kendine göre bir özelliği, güzelliği var yani. Güzel yani Allah sağlık 

verdiği müddetçe iyi. Yaşlılık güzel tabii ama zorlukları da olmaz olur mu? Mesela 

benim hiç ağrımayan bir yerimden ağrı çıkıyor yerine göre. Olabiliyor hani onlar 

ama her yaşın da bir güzelliği de var yine de. 

K6, K4’te olduğu gibi sağlık olduğu müddetçe yaşlılığı olumlu değerlendirebileceğini 

ifade etmektedir. Yaşlılığın kendisine göre ne ifade ettiği sorulduğunda bu sürecin hem 

olumlu hem de olumsuz yönüne dikkat çekmiştir. Önemli olanın sağlıklı olmak oluğunu 

ifade ederek olumsuzluğun sağlıkla alakalı durumlardan kaynaklı olduğunu ve bunun 

dışında yaşlanmanın ve her yaşın bir güzelliği olduğu şeklinde fikrini belirtmiştir. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 
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Yaşlanmak benim için sona doğru gitmeyi ifade ediyor, ölüme doğru yanaşmayı. 

Şimdi her yaşın kendine göre bir nimeti var, külfeti de var yani. Şimdi emekli olduk. 

Önceden mesela kalkıyorduk, işe gidiyorduk, yoğunluk vardı şu vardı bu vardı. 

Mücadele ediyorduk ama şimdi o hareketlilik yok. Evindesin, Allah’a şükür devletin 

verdiğiyle idare edip gidiyorsun. Bu da bir nimet yani. 

K7, yaşlılığın kendisine ilk olarak ölümü hatırlattığından bahsetmektedir. Önceden daha 

aktif bir yaşantısının olduğunu, yaşı ilerleyip emekli olduktan sonra ise aynı aktifliğin 

devam etmediğini belirtmiştir. K7, her yaşın kendine göre hem bir güzelliği hem de bir 

zorluğu olduğunu ve şu anda durumundan memnun olduğunu, bunun da kendisi için bir 

nimet olduğunu vurgulamıştır. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yaşlanmak uyurken rüya gibi bir şey. Uykudan uyanıyorsun ölürken. Hayat çok kısa, 

çabuk bitiyor. Mesela gençken hiç düşünmezsin. Ne ölmeyi ne de herhangi bir 

şeyi. Ama belli bir yaştan sonra bunları düşünmeye başlıyorsun. Yaş ilerledikçe 

toprağa, memleketine daha bağımlı hale geliyorsun. Duygusal olarak öyle bir şey 

gelişiyor insanda. Ama tabii ki her yaşın bir güzelliği var. Çocukluk, gençlik, 

ihtiyarlık… İhtiyarlıkta tabii ki insan daha çok manevi şeylere yönelme ihtiyacı 

hissediyor. Tabii her gününü son anınmış gibi düşünüp daha iyi değerlendirmeye 

çalışmak en güzeli oluyor. İnsanlara faydalı olmak, durumları kötü olanlara maddi, 

manevi yardımda bulunmak gibi şeylerin daha çok ön plana çıktığını görüyorum 

yani. 

K8 yaşlılığı, kendisinin uyanıklık olarak ifade ettiği ölüme geçiş aşaması olarak 

değerlendirmektedir. Bu bakımdan K8 de K7 de olduğu gibi yaşlanmanın kendisine 

ölümü hatırlattığını, gençliğinde ölümü hiç düşünmediğini ifade etmiştir. Her yaşın bir 

güzelliği olduğunu ve yaşlılıkta duygusallık, maneviyat gibi durumların daha fazla ağır 

basmaya başladığını belirtmiştir. Yaşlanma evresinde ölüme daha çok yaklaşıldığını 

düşündüğü için, insanın yaşlılıkta attığı her adımını son adımıymış gibi düşünüp diğer 

insanlara faydası olan bir birey olma arzusunun içinde daha fazla artması gerektiğini 

düşünmektedir. 
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K9 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Olgunluk… Şöyle bir analiz yaptığın zaman gençliğinde daha bir şey yaşıyorsun; 

isteklerin doğrultusunda, hedeflerin doğrultusunda… Ondan sonra duruluyorsun, 

arınıyorsun, arındıktan ve durulduktan sonra kendini görüyorsun. Kendini gördüğün 

zaman da hatalarını, eksiklerini, her şeyini düzeltmeye çalışıyorsun. Yoksa 

gençliğinde bunları düşünmüyorsun. Çevrendekileri düşünüyorsun, kendine ne 

yaptığını düşünüyorsun. Benim için iyi yani, nasıl iyi? Çünkü mesela gençken 

yaşadım evet hani anne baba veriyorlardı bize Allah razı olsun ama tabii tam 

bilincine ulaşmadım. Ben yatılı okudum okulu. Çevre faktörü çoktu. Çevre faktörü 

insanı çok etkiliyor. O sebeple de insan bazen gençliğinde yaşayamadığını sonradan 

yaşamaya başlıyor. Sadece eskisi gibi iş yapamıyorum. Onun farkına varıyorsun. 

Yani yaşlılığın. Arkadaşlara söylüyorum hatta ya diyorum ben işi bitiremiyorum 

diyorum. Bir yemek yaptığım zaman eşime diyorum ya ben diyorum yemek 

yapamıyorum eskisi gibi. Eskiden ne yemekler çıkarırdım diyorum. Şimdi onları 

yapamıyorum mesela. O el çabukluğu sen istesen de istemesen de yavaşlıyor. 

Organlar yavaşlıyor, düşüncelerin, her şeyin. Hareketlerin kısıtlanıyor. İstiyorsun 

tabii eskiden evin işini yapardık, kalkardık, gezerdik, gelirdik, misafir ağırlardık. 

Şimdi yetmiyor. 

K9, yaşlılığın hem olumlu hem de olumsuz taraflarına dikkat çekmiştir. İlk olarak olumlu 

tarafından bahseden katılımcı, yaş aldıkça olgunlaştığını, kendisini daha iyi tanıdığını ve 

hatalarını gözden geçirmeye daha fazla fırsat bulduğunu belirtmiştir. Gençlikte daha çok 

çevrenin istekleri doğrultusunda yaşandığını ve bu sebeple bireyin kendisini çok fazla 

tanıyamadığını, kendi yapmak istediklerini daha çok yaşlılık evresinde yapabildiğini 

belirterek yaşlanmanın olumlu tarafına bu şekilde değinmiştir. Ancak fiziksel bir çöküş 

evresine doğru ilerlemekle birlikte el çabukluğunun zayıflaması, güçsüzlük belirtileri gibi 

yaşlanmanın getirmiş olduğu biyolojik olumsuzlukların da varlığından bahsetmektedir. 
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Tablo 3. Yaşlılığa İlişkin Düşünceler 
 

 

Katılımcılar Yaşlılığa İlişkin Düşünceler 

K1 (K) Kendine yetebilme açısından olumlu, fiziksel yetersizlik açısından 

 

olumsuz değerlendirmektedir. 

K2 (E) Fiziksel yetersizlikten dolayı olumsuz değerlendirmektedir. 

K3 (E) Aktif yaşlanmayı benimsediğinden olumlu değerlendirmektedir. 

K4 (E) Sağlıklı olmak koşuluyla olumlu değerlendirmektedir. 

K5 (K) Tecrübe kazandırdığını düşündüğü için olumlu değerlendirmektedir. 

K6 (K) Her yaşın bir güzelliği olması açısından olumlu, fiziksel yetersizlik 

 

açısından olumsuz değerlendirmektedir. 

K7 (E) Her yaşın hem güzelliği hem de zorluğu olması açısından çekimser 

 

kalmıştır. 

K8 (E) Maneviyata yönelimin fazlalığı açısından olumlu değerlendirmektedir. 

K9 (K) Olgunluk kazandırması açısından olumlu, fiziki gerileme açısından 
 

olumsuz değerlendirmektedir. 

 

 
 

Yaşlılığa ilişkin düşünceler başlığı altında verilen cevaplar; yaşlılığı olumlu 

değerlendirenler, olumsuz değerlendirenler ve hem olumlu hem de olumsuz 

değerlendirenler olarak 3’e ayrılabilir. Katılımcılardan K3, K5 ve K8 özetle tabloda 

belirtilen sebeplerden ötürü yaşlılığı olumlu olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. 

Yalnızca K2 yaşlılığa ilişkin olumlu bir fikir beyan etmemiştir. Yaşlanmayı fiziksel 

gerileme ile bağdaştırmış ve bu duruma bağlı olarak yaşadığı zorluklardan bahsederek 

yaşlılığı olumsuz olarak değerlendirdiğini ifade etmiştir. K1, K4, K6, K7 ve K9 ise 

yaşlanmanın hem olumlu hem de olumsuz taraflarının olduğuna dikkat çekmişlerdir. 

Yaşlanmanın olumsuz tarafına da dikkat çeken katılımcıların ağırlıklı olarak fiziksel 
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yetersizliğin getirdiği zorluklardan ötürü yaşlılığın böyle bir boyutunun da olduğunu 

belirttikleri görülmektedir. 

2.3. Covid-19 ve Yaşlılık 

Dünyada Kasım 2019 tarihinde, ülkemizde ise Mart 2020 tarihinde ilk vakaların 

görüldüğü yeni tip koronavirüs olan covid-19’un öncelikle kronik bir hastalığa sahip 

olanlar ile yaşlı bireyleri etkilediği bilinmektedir. Covid-19’un ortaya çıktığı andan, 

devamlılık gösterdiği günümüze kadar gerek sağlık bilimleri gerekse sosyal bilimler 

açısından birçok farklı yönünün masaya yatırıldığı çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya 

da devam edilmektedir. Sosyal bilimler açısından değerlendirildiğinde, salgının 

toplumsal, psikolojik ve pek çok düşünsel boyutunun varlığı, nitel ve nicel olarak 

yürütülen birçok makale, tez ve diğer çalışmalar ile ortaya konan bir durumdur. Bizim 

çalışmamız da sosyal bilimler içerisinde genelde sosyoloji, özelde ise din sosyolojisi 

bilim dallarının içerisine dahil olacak bir çalışma olarak yürütülmüş, katılımcılara da bu 

doğrultuda sorular yöneltilmiştir. Bu başlık altında görüşme gerçekleştirilen 65 ve üstü 

yaş grubunda olan ve “yaşlı” olarak nitelendirilen katılımcılara, covid-19 sürecinde neler 

yaşadıklarını, tecrübelerini paylaşmaları istenmiş, sonrasında ise konu daraltılarak covid-

19 ve din ilişkisine dair yaşlılık süreci perspektifinden yapılan değerlendirmelere yer 

verilmiştir. Covid-19 ve Yaşlılık genel başlığı altında; salgın dönemi tecrübeleri, 65 ve 

üstü yaş grubuna getirilen kısıtlama tecrübeleri, toplu ibadet yapılmasına yönelik 

kısıtlama, covid-19’un ortaya çıkma sebebi ve ilahi ceza düşüncesi, covid-19 ve imtihan 

düşüncesi, covid-19 ve ölüm düşüncesi ile covid-19 ve dini pratikler alt başlıkları yer 

almıştır. 

2.3.1. Salgın Dönemi Tecrübeleri 

Bu başlık altında katılımcılara salgın sürecini nasıl geçirdikleri, süreçte zorlanıp 

zorlanmadıkları ve tedbir alma durumları sorularak çeşitli yanıtlar alınmıştır. Bu 
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yanıtlar, yaşlılık ve salgın süreci arasındaki ilişkiyi çeşitli faktörlerle değerlendirebilmek 

açısından önem taşıyabilir. 

K1 (K), bu süreci nasıl geçirdiğine dair şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Ay valla çok kötü geçiyor. Ay zor mesela İkinci Etap’ta eltim oturuyor gidip 

gelemiyoruz birbirimize. O da yalnız oturuyor, kaynım da vefat etti. Eşim öldü üç 

sene sonra da kaynım öldü. O da yalnız. Yani tamam iki tane oğlu var ama biri 

İstanbul’da biri Ankara’da çalışıyor. O çocuklar amcalarını çok severlerdi. Elinde 

büyüdü onların hepsi. İşte sağ olsun apartmanda görevliler sahip çıkar bana. Ben pek 

dışarı da çıkmadım. Ondan sonra kimse gelmedi. Ondan sonra hani markettir şudur 

budur getirip kapının önüne bırakıyorlardı. E ben de ona göre temizliğe şeye dikkat 

ediyom çünkü bünyem alerjik çok çabuk hastalanırım ben. Onun için çok dikkat 

ettik. Hani kimseyle görüşmedim kimseyle şey yapmadım. Böyle evin içinde 

geçiyor işte. Diğer insanlar çok tedbir almadı. Alsa kalmazdı zaten. Çoğu aşı olmadı. 

Kimse oralı olmuyor, her yere gidip geliyor, maske takan yok eden yok. İlk zamanlar 

diyorum ya benim mesela kaynımın oğlu var benim maaşlarımı falan o alır kirayı 

şunu bunu yatırır. Geri kalanı bana getirir. Üç metre öteden durur bana verirken veya 

paketse paketi kapının önüne koyar 3 metre uzakta durur yengeme bir şey olmasın 

diye. Kaç senedir evime gelip gitmiyorlar. Herkes dikkat etse mesela hani o düğün 

dernekler şunlar bunlar tamam yapsınlar ama ona göre korumalı yapılsa… Bak bu 

kadar günde iki yüz küsur kişi ölüyor. Yazık ama bu bizim bildiğimiz daha fazladır 

o. Çok daha fazla. Her gün bir köyün insanı ölüyor ben öyle diyorum. Yazık yani 

ama kimse şey yapmıyor mesela ben ona göre vitaminimi ona göre yememi içmemi 

ayarladım. Ona göre tedbir aldım mesela ilk zaman bir yere gittiğim geldiğim zaman 

hemen banyoya giriyorum öteyi beriyi yıkıyorum. Şu anda da aynı şekilde dikkat 

ediyorum. Bak işte kolonyamdı bilmem şeydi hepsi var. Maskesiz zaten hiç 

çıkmıyorum. Yani apartmandan çıksam asansöre biniyorum diye maske takıyorum 

asansöre herkes biniyor çünkü. 

K1, salgın sürecinde çok zorlandığından bahsetmektedir. Zaten eşini kaybetmiş olan 

K1’in bu süreçte akrabalarıyla görüşememesi sonucu da yaşadığı derin yalnızlık, 

zorlanmasının ana kaynağı gibi görünmektedir. Ancak çevresindeki insanların kendisine 

süreç boyunca yardımcı olması, kendisinin yapamadığı işlerini yapmaları onu mutlu 

etmektedir.   Süreç başladığından itibaren yeterli tedbiri aldığını, dikkatli, duyarlı ve 

hassas bir davranış gösterdiğini ifade etmekte, beslenme alışkanlığını dahi buna göre 
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ayarladığını belirtmektedir; ancak birçok insanın aynı hassasiyeti göstermediğinden 

yakınmaktadır. K1’in evine gerçekleştirilen ziyarette kolonya ikramında bulunması, 

maskesini çıkarmaması da kendisinin bu konuda hassas olduğunu göstermektedir. 

K2 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Valla ben şu maskeyi hiç çıkarmıyorum. Bir eve giriyorum çıkarıyorum. Dışarıda 

hiç çıkarmıyorum. Aşılarımı oldum. Üçünü de oldum. Yalnız ben kalp 

ameliyatlısıyım. O yüzden çok dikkat ediyorum. Yalnız ben yürüyüş yapıyordum. 

Şu üç-dört aydır yürüyüş yapmıyorum. O yüzden de kilo aldım kendime zararım. 

(Diğer insanların gerekli tedbiri alıp almadığı konusunda): Yook. Maskesiz geliyor, 

yanına oturuyor. Ben kaçıyorum. Maskesiz gelince ben kaçıyorum. Şimdi sen 

maskesiz gelseydin ben şuraya otururdum (işaret parmağıyla ilerideki bankı 

gösteriyor). Bir de işte benim kilo almama sebep oldu orası. Ben şurada parkta 10 

km yürüyordum. Şimdi yürüyemiyorum. E üç ay yattım evde. Arkasından bir-iki 

ay daha yatırıp bir beş ay yatırdı beni evde. Akrabalarımın da hiçbiriyle görüşmedim 

mesela. Ama şimdi o valla hiç zor olmadı. Şimdi telefonla görüştük. Ölen oldu mu 

oldu akrabalarımdan çok. Ben düğünlere pek gitmedim. Toplantılara pek gitmedim. 

İstanbul’a düğüne gittiler hastalığı getirdiler. Biri öldü babamın yeğeni. Biri de 

amcamın kızıydı o da hastanede yattı. 

K2, süreçte gerekli tedbirleri aldığından bahsetmekte, K1’de olduğu gibi insanların 

kendisiyle aynı hassasiyeti göstermediğini düşünmektedir. Salgından olumsuz 

etkilendiğini ise özellikle yürüyüş yapamamasından yakınarak belli etmektedir. Ancak 

akrabalarıyla görüşememe durumunu olumsuz yorumlamamakta, telefonla görüşmenin 

yeterli olduğunu ifade etmektedir. 

K4 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Tabii koronada ne tedbir dedilerse aldım. Maskesiz çıkma dediler çıkmadım. Ondan 

sonra topluma girmedim. Bütün haberlerde ne uygulanıyorsa hepsini uyguladım. 

Yakalanmadım da üç tane aşısını oldum. Zaten dışarıda da pek işimiz olmaz. Evden 

de çıkmadık. 

K4 de bu soruyu tedbir aldığını belirterek yanıtlamıştır. Aşılarını olduğunu ve evden 

 

çıkmadığını belirtmiştir. 
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K5 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Tabii tedbir alıyorum. Allah’a çok şükür yakalanmadım. Aşılarımızı olduk. Buraya 

gelen giden müşteriler oluyor, dezenfektan kullanıyoruz. Maskemizi indirmiyoruz. 

Korona dönemi tabii bazı sıkıntılar yaşattı bize ama biz çalıştığımız için dükkân da 

sürekli açık olduğu için çok aman aman etkilendik desem etkilenmedik. Bizim işimiz 

bayanlara yönelik olduğu için, örgü işi olduğu için pandemiden dolayı insanlar eve 

kapandı. Yün örgüsüne başladılar can sıkıntısından. O bizim için bir avantaj olmuş 

oldu. Biz çok eve kapanmadık çünkü. Sürekli de burada olduğumuz için çok bir 

sıkıntı yaşamadık. Tabii ailemizle akrabalarımızla görüşemedik. Uzak kaldık. E 

benim gelinim mesela hemşire. Ben bir dönem gittim çocuklara bakmaya toruna 

bakmaya o pandemi döneminde. Orda kaldım. Üç ay gelin eve gelemedi mesela. 

Çocuklara ben baktım onlar merdiven başından uzaktan uzağa el sallıyorlardı, 

öpücük yolluyorlardı. O zaman üzüntüler yaşadık yani. 

K5 de tedbir alma konusunda dikkatli davrandığını ifade etmiştir. Süreçte aile 

ilişkilerinde bazı durumlardan yola çıkarak yaşadığı zorluklardan bahsetmiş; ancak 

çalışma durumunun süreçte de devam etmesinden ötürü çok fazla sıkıntı yaşamadığını 

dile getirmiştir. Pandemi sürecinde insanların evlere kapanmasıyla birlikte can 

sıkıntısından kendilerini meşgul edecek bir aktiviteye sarıldıklarını, bu sebeple kimi 

kadınların el işine daha çok merak saldıklarını, böyle bir durumun da mesleğinden ötürü 

kendisini olumlu etkilediğinden bahsetmiştir. 

K6 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Valla etkilemez olur mu? Bak köye kaçtık, köyden gelemedik iki senedir. Ama çok 

şükür orada hasta falan olmadık. Mesela işte havadan mı sudan mı artık grip falan 

da olmadık. Yani iyi geçti bizim iki senemiz orada. Ama kendini yine de ona göre 

çekiyorsun geri. Mesela hasta olanın yanına yaklaşmıyorsun. Mesela oğlum bile 

camdan içeri baktı sadece. Hiç kapıdan içeri giremedi. Yani ‘benden hastalık bulaşır 

size, sonra benim aklımdan çıkmaz’ diye. Buradayken öyle oldu. Etkiliyor yani. Hani 

gidip bir şeyi çarşıdan alamıyorsun. Biz öyle olduk burada. Oğlum getirdi ama bizim 

yanımıza gelemedi yani. Ondan da köye gittiğimiz iyi oldu. Orada bahçemiz var, 

bahçeye gidip geliyoruz. Mesela meyvelerimiz var, sebze var. Oralarda dikiyoruz, 

götürüyoruz, getiriyoruz, yiyoruz. Yani iyi oldu tabii. Ama 
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tedbirlere de uyduk. Maskesiz çıkmadık. Maskesiz olanın yanına yaklaşmadık, 

görüşmedik. 

K6 da sürecin kendisini olumsuz etkilediğini ve tedbir amacıyla eşiyle birlikte 

memleketlerine gittiğini, orada izole bir yaşam sürdüklerini ifade etmiştir. K6, cevabında 

köye gitmiş olmanın kendilerini hastalıktan koruduğunu, bahçeyle, toprakla ilgilenmenin 

de iyi geldiğini belirtmiştir. Ancak bu durumun kendilerini tedbir almaktan 

alıkoymadığının, ellerinden geldiğince kurallara uyduklarının da altını çizmiştir. K6 da 

tıpkı K5 gibi aile ilişkilerinin bu süreçte zedelendiğinden bahsetmiş, oğlu ile 

görüşemediğinden yakınmıştır. Oğlunun hastalığı ailesine bulaştırabilme ihtimali 

doğrultusunda onlarla görüşmemesi, bu sürecin vicdani bir boyut taşıdığının da 

göstergesidir. İnsanların ailelerine veya bir başkasına hastalığı bulaştırıp yayma 

ihtimalinin getireceği vicdani sorumluluk da, tedbirlere dikkat etmelerinin nedenleri 

arasında önemli bir paya sahiptir. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Evden dışarı çıkmadık. Camiye gidiyordum camiye hiç gidemedim. On beş gün evde 

kapandık. Herkesle ilişkiyi kestik. Evimizde oturduk, hastalığın geçmesini bekledik. 

Hastalık yani bu tabii ki zor geçiyor. Çocuklarla da telefonda görüştük. Uzak 

durmaya, mesafeli olmaya çalıştık. Fazla sıkı fıkı olmadık. Uzak durduk. Kimseden 

dolayı sorumluluk olmasın, kimseye hastalık da geçmesin gibisinden dikkat ettik 

yani. Şu anda yine dikkat ediyoruz. Dışarıya hep maskeyle çıkıyoruz. 

K7 de diğer katılımcılar gibi süreç boyunca tedbirlere uyduğunu, kimseyle görüşmediğini 

dile getirmiş, çocuklarıyla telefonda iletişim kurduğundan bahsetmiştir. Daha önce de 

değinildiği gibi birine hastalık bulaştırabilme durumunun kendileri için sorumluluk teşkil 

edeceğini ve bu nedenle de özellikle dikkatli olduğunu ifade etmiştir. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Torununu göremiyorsun, komşuluk ilişkini engelliyor. Bir sürü şeyleri ortaya 

çıkıyor. Tabii ki sınırladığı için her şeyini bazı yapacağın işleri yapamıyorsun. 
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Mesela banka işin oluyor veyahut da birisini ziyaret etmek istiyorsun, hastalık var 

gidemiyorsun, gelemiyorsun. Etkiledi tabii herkesi. Mesela geçen sene çocuklarım 

da gelmediler bizi hasta ederiz diye, onlar bizi düşündüğü için tabii ki. 

K8 de süreçten özellikle iletişim ve insan ilişkileri noktasında olumsuz etkilediğinden 

bahsetmiştir. Yapması gereken işlerin kısıtlanması, çocuklarıyla görüşememesi gibi 

durumlar kendisini olumsuz etkilemiş görünmektedir. 

K9 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Ay beni çok etkiledi. Neden etkiledi? Zaten çok titiz bir insanım. Bir de bu hastalık 

geldi. Bende ‘dışarıdan gelen bir şey hep mikroplu’ algısı oluştu ve ben hala daha 

sebzeleri yıkıyorum. Karbonatla yıkıyorum, sabunla yıkıyorum. Poşetleri asla 

kullanmıyorum. Gelen şeyler balkonlara atılıyor. Bir sürü şeyi çamaşır sularıyla 

yıkıyorum. Çünkü eşim de rahatsız benim, dört kez anjiyo oldu. Koah falan da var. 

Kendimizi izole ettik. Annem de benim mesela şimdi alzheimer hastası ileri 

derecede. Yatalak mesela onu görmeye gidemiyorum. Önceden buradaydı 

görüyordum. Şimdi gidemiyorum. Akrabalarımla, arkadaşlarımla telefonda daha çok 

görüşüyorum. Kızım geldi mesela bir hafta boyunca evde maske taktılar. Tabii ki bu 

hastalıkta da kendinle baş başa kalıyorsun. Özlem bir taraftan, kısıtlama bir taraftan. 

İnsanın ister istemez psikolojisi tabii ki yıpranıyor. (konuşmanın başka bir yerinde): 

Sarılmayı en çok özledim. Kucaklaşmayı, sarılmayı, insanların o sıcaklığını 

hissetmeyi özledim. 

K9, bu sürecin kendisini yıprattığını, eşinin rahatsızlığından ötürü özellikle dikkat ettiğini 

dile getirmiştir. Ailesiyle, akrabalarıyla görüşememe durumundan yakınan K9, 

kısıtlamanın kendisinde var olan özlem duygusunu daha da artırdığını, bu durumun da 

psikolojisini etkilediğini belirtmiştir. İnsanlar arası ilişkilerin süreç ile beraber soğukluk 

kazandığını ve sıcak bir şekilde ilişki kurmayı, sarılıp kucaklaşmayı, kısacası samimiyeti 

özlediğini ifade etmiştir. Bununla beraber kendisinin zaten süreçten önce de titiz bir insan 

olduğunu ancak bu salgınla beraber titizliğinin daha da arttığını ve hala da aynı derecede 

bu duruma dikkat ettiğini söylemiştir. 
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Tablo 4. Salgın Dönemi Tecrübeleri 
 

 

Katılımcılar Salgın Dönemi Tecrübeleri 

K1 (K) Yalnızlığın baskınlık kazanmasını dile getirdiği için, bu süreci 

 

olumsuz değerlendirdiği anlaşılmaktadır. 

K2 (E) Faaliyetlerinin kısıtlanması durumu bu süreci olumsuz 

 

değerlendirmesinde etkili bir durum olarak görünmektedir. 

K4 (E) Tedbir aldığından bahsetmektedir. 

K5 (K) İnsan ilişkileri,   sevdiklerini   görememe   açısından   olumsuz 

değerlendirmekte; ancak mesleki getirileri açısından olumlu 

değerlendirmektedir. 

K6 (K) İnsan ilişkilerinden kaynaklı olumsuzluk, memlekete giderek 

 

olumluya çevrilmiş görünmektedir. 

K7 (E) Sorumluluktan kaynaklı olarak dikkat ettiğini ifade etmektedir. 

K8 (E) İnsan ilişkilerine odaklanarak olumsuz değerlendirdiğini ifade 
 

etmektedir. 

K9 (K) Özlem duyma ve samimiyet eksikliğinden dolayı bu süreci 
 

olumsuz geçirdiğini ifade etmektedir. 

 

 
 

Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlarda birden çok ortak yön bulunmaktadır. Salgın 

dönemine ilişkin tecrübelerin olumsuz olarak değerlendirilmesinde ortak nokta insan 

ilişkilerinde meydana gelen değişim olarak görülmektedir. Bundan kaynaklı olarak 

yalnızlığın artması, salgından önce rutin olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin azalması gibi 

durumlar süreci olumsuz olarak değerlendirmenin sebeplerindendir. Ayrıca kimi 

katılımcıların aile bireylerine (çocuklarına, torunlarına…) duydukları özlem de 

kendilerini psikolojik olarak olumsuz etkilemiş gözükmektedir. Bunun yanında bazı 
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katılımcılar bu olumsuz durumu olumluya çevirmişlerdir. Örneğin K5, bu sürecin mesleki 

olarak kendisine getirisinin olduğundan bahsederek sürecin kendisi için sunduğu olumlu 

tarafına da dikkat çekmiştir. K6, bu süreçte memleketine gittiğini toprağın, bağın, 

bahçenin kendisini iyi hissetmesini sağladığını belirterek olumlu sürecin olumlu tarafını 

bu şekilde yorumlamıştır. Ayrıca katılımcıların neredeyse tamamının süreç başladığı 

andan beri tedbirlere uymuş olduğunu belirttikleri de verilen cevapların ortak 

noktalarındandır. 

2.3.2. 65 ve Üstü Yaş Grubuna Getirilen Kısıtlama Tecrübeleri 

Bu başlık altında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan covid-19 

virüsünün sebep olduğu hastalığın salgın boyutuna ulaşması neticesinde, İçişleri 

Bakanlığınca yayımlanan genelge ile birlikte 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan 

“sokağa çıkma yasağı” kararına yönelik olarak soru sorulmuştur. Katılımcıların bu 

süreçten nasıl etkilendikleri başlığın içeriğini oluşturmaktadır. “65 yaş üstüne yönelik 

olan sokağa çıkma yasağı size ne hissettirdi?” sorusuna verilen yanıtlar şu şekildedir: 

K1 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Tabi çok bunaldık ettik ama yani sağlığımız için gerekiyorsa katlanacağız. Tamam, 

evet bunaldım ama şöyle diyeyim ben çok gezen, çok sokağa çıkan biri değilimdir. 

Hani gerektiği zaman şuraya buraya gideceksem giderim ama öyle yani oraya 

gideyim burayı gezeyim yok. Yani evet bunalıma girdik sıkıldık hala öyle geçecek 

diye bekliyoruz, geçmiyor yok. Şimdi beni düşünsene dört duvar içinde yalnız 

yaşıyorum ben. Çevren var çevrene gidemiyorsun, edemiyorsun. Ama bu hastalık 

Allah’tan gelen bir şey. Onun için yapacak bir şey yok. 

K1, süreç öncesiyle kıyasladığında zaten çok fazla dışarı çıkan biri olmadığından 

bahsetmekte; ancak yine de yalnız yaşayan biri olarak kısıtlama sürecinin kendisini 

bunalttığını ifade etmektedir. Arkadaş, akraba çevresi ile yüz yüze iletişiminin sekteye 

uğramış olması yalnızlığını daha da katlamış görünmektedir. Ancak yine de bu 
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hastalığın Allah’tan gelen bir durum olduğunu ve sağlık için bazı durumlara katlanılması 

gerektiğini düşünmektedir. 

K3 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Şimdi ilk başta cuma namazına altmış beş yaş üstünü almadılar. Baktım dışarı 

çıkarıyorlar altmış beş yaş üstündekileri. Jandarma dışarı çıkarıyor. Tabii çok üzücü 

bir durum. Ben dedim kılarım arkadaş. Ondan sonra dışarı çıktım. Herkes dışarı çıktı 

ben tekrardan içeri girdim (gülüyor). Ben ibadetten geri kalmam yani. Ama dışarı 

çıkarmalarına çok üzüldüm yani korkunç bir durum. Keşke öyle bir şeyler 

yaşanmasaydı yani. Bırak altmış beş yaşında gitsin arkadaş yani. Evet, düşünüyorsun 

ama bir de manevi tarafını düşün yani. Daha geniş tedbir al, çözüm bul. Şimdi 

otobüse biniyorum gayet güzel, istediğin yere git. Oooh gez. Ama ondan sonra da bu 

durumlar olunca tabii üzülüyor insan. 

K3, genel kısıtlamanın yanı sıra spesifik olarak altmış beş yaş ve üstü bireylerin, hastalığı 

birbirlerine bulaştırma ve yayma ihtimaline karşılık olarak toplu ibadetlerine getirilen 

kısıtlamaya değinmiştir. Bu duruma şahit olmanın kendisini üzdüğünü dile getirmiş ve 

ilk etapta bu kurala uymadığını, ibadetine kimsenin mani olamayacağını düşünerek 

camiye tekrar girdiğini ifade etmiştir. K3 bu durumun kendisini çok üzdüğünü ve 

düşündürdüğünü belirterek bu bireylerin sağlıklarının düşünülmesinin yanında bir de 

manevi açıdan yaşayacakları üzüntünün düşünülmesi gerektiğini belirtmiş ve daha farklı 

tedbirlerin geliştirilebilir olduğuna dikkat çekmiştir. 

K4 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Orada biraz sıkıntı oldu işte. Bunalıyor insan, biraz bunalım oldu. Belirli saatler 

koymuşlardı onlara uyardım, çıkardım. Ama etrafımda uyanı ben hiç görmedim. 

Uymuyorlardı. Kul hakkına giriyor onlar. Sen benim hakkıma giriyorsun, ben 

uyuyorum sen niye uymuyorsun? Belki senden bana hastalık geçecek. Adam mesela 

diyor ki bana bir şey olmaz diyor. Televizyonda görüyorum ben adam bas bas 

bağırıyor diyor ki maskenizi takın. Mesela benim damat aşı da olmadı maskeye de 

hiç itaat etmezdi hemen yakalandı. Ağladı ağladı ne yaptım ben dedi. E ben 

takmasam sen taksan bu yine bir işe yaramaz. Yani ben uyanığım da sen uyanık değil 

misin? Herkes bir yerde uyacak ya! Şu siteye girdin mesela herkeste maske 
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var sen takmıyorsun niye? Bana bir şey olmaz diye e bana bir şey olursa ne olacak? 

Mesela hanım olsun ben olayım maskemizi hiiç çıkarmadık ve saatlerine de uyduk. 

Şükür Allah’a yakalanmadık. 

K4 de tıpkı K1 gibi kısıtlama sürecinin kendisini bunalttığını, ancak yapacak bir şey 

olmayıp kısıtlama kurallarına uyduğundan bahsetmektedir. Yeterli tedbiri aldığını 

söyleyerek çevresindeki diğer insanların aynı hassasiyeti göstermediğinden 

yakınmaktadır. Tedbir almayan insanların tedbir alanların hakkına girdiğini ifade ederek 

ve bu durumu kul hakkıyla açıklayarak konuya farklı bir perspektiften bakmıştır. 

K6 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

O zaman sıkıntılı oldu işte. Haftada bir kez eşimle gezdik şöyle. E geliyorsun eve 

kapanıyorsun o da kötü oluyor. Hani bir yere çıkamıyorsun. Ekmeğini bile el 

getiriyor mesela. Sıkıntılı oluyor hakikaten öyle. 

K6, kısıtlamanın kendisi için sıkıntılı bir durum oluşturduğunu, kısıtlama sürecinde izin 

verilen saatler dahilinde eşi ile birlikte yürüyüş yaptığını ifade etmiştir. Yiyecek, içecek 

gibi kendi ihtiyaçlarını başkalarının gideriyor olması da K6 için bu kısıtlamanın getirdiği 

olumsuzluklardan biri olarak görülmektedir. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Evden dışarı çıkmadık. Camiye gidiyordum camiye hiç gidemedim. On beş gün evde 

kapandık. Herkesle ilişkiyi kestik. Evimizde oturduk, hastalığın geçmesini bekledik. 

Hastalık yani bu tabii ki zor geçiyor. Çocuklarla da telefonda görüştük. Uzak 

durmaya, mesafeli olmaya çalıştık. Fazla sıkı fıkı olmadık. Uzak durduk. Kimseden 

dolayı sorumluluk olmasın, kimseye hastalık da geçmesin gibisinden dikkat ettik 

yani. Şu anda yine dikkat ediyoruz. Dışarıya hep maskeyle çıkıyoruz. 

K7, diğer yanıtlarıyla da tutarlı olacak şekilde hastalığı bir başkasına bulaştırmanın 

kendisine vicdani bir sorumluluk yükleme ihtimalinden bahsetmiş, bu sebeple 

insanlardan her zaman uzak durduğunu, şu anda kısılama olmasa dahi bu duruma dikkat 
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ettiğini ifade etmiştir. Ancak camiye gidememe durumu kendisini üzmüş görünmektedir. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

İlk senesinde çok sıkıntı çektik. Üç ay hiçbir yere çıkmadık. Hareketsizlik de olunca 

bir baktık dışarı çıktığımızda yürümeyi bile unutmuşuz, doğru dürüst adım 

atamıyoruz. Ondan sonra tabii memlekete gittik. Orada müsaitti yerimiz. Ondan 

sonra sıkıntı çekmedik. Her sabah hareketimizi, yürüyüşümüzü yapıyorduk. 

Bahçemiz var onunla ilgilendik. Böyle bir durumda daha iyi geldi bize. 

K8, kısıtlama durumunun kendisini çok bunalttığını, hiçbir yere çıkamamanın ve 

hareketsizlik durumunun kendisini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Bu durumdan 

uzaklaşmak için de memlekete gittiğini, memleketinin yürüyüş yapma, hareket etme 

açısından daha müsait olduğunu belirtmiş; bu süreçte toprakla, bahçeyle ilgilenmenin 

kendisine iyi geldiğini ifade etmiştir. 
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Tablo 5. 65 ve Üstü Yaş Grubuna Getirilen Kısıtlama Tecrübeleri 
 

 

Katılımcılar Kısıtlama Tecrübeleri 

K1 (K) Yalnızlık artışı ve bunalma yaşadığını ifade etmektedir. 

K3 (E) Cami kısıtlamasına değinmiştir ve bu durumu üzüntü veren 

 

bir durum olarak karşıladığını ifade etmektedir. 

K4 (E) Bunaldığını ifade etmektedir. 

K6 (K) Bu süreci sıkıntılı ve bunaltıcı bir süreç olarak gördüğünü 

 

ifade etmektedir. 

K7 (E) Camiye gidememe açısından üzüntü duyduğunu; ancak diğer 

insanların hakkına girmemek açısından kendini izole 

ettiğinin altını çizmiştir. 

K8 (E) Hareketsizlikten ötürü sıkıntılı bir durum olarak gördüğünü 

ifade etmekte; ancak memleketine gittikten sonra kendini 

daha iyi hissettiğini belirtmektedir. 

 

 
 

Katılımcıların verdikleri yanıtlar göz önünde bulundurulduğunda hepsinin altmış beş yaş 

ve üstüne getirilen kısıtlamalardan ötürü sıkıntılar yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu sıkıntılar 

genel olarak insanlarla yüz yüze iletişim kuramamaktan kaynaklı ortaya çıkan yalnızlık 

ile hareketsiz kalmak, yürüyüş yapamamak gibi kendilerini iyi hissettiren durumların 

engellenmesi gibi durumlar olarak değerlendirilebilir. Katılımcılardan K3 ve K7, bir 

sonraki başlıkta ele alınacak olan cami ibadetlerine yönelik olarak getirilen kısıtlamaya 

değinmişlerdir. Bu durum; söz konusu duruma değinen katılımcıların, genel olarak 

kısıtlama süreci içerisinde kendilerini etkileyen ve baskın olan durumlardan birinin toplu 

ibadet yapılmasına yönelik kısıtlama olduğunu göstermektedir. Bu konu bir sonraki 

başlık altında daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 
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2.3.3. Toplu İbadet Yapılmasına Yönelik Kısıtlama 

Bu başlık altında katılımcılara İçişleri Bakanlığının “Cami ve Mescitlerde Cemaatle 

İbadet Edilmesi” hakkında yayımladığı genelgeyle alınan kararına ilişkin fikirleri 

sorulmuştur. Bu genelgeyle birlikte yeni tip koronavirüs (covid-19)’ün hızla yayıldığına 

istinaden, ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde kılınan vakit namazları ve cuma 

namazı kılınmasına ara verildiği duyurulmuştur (www.aa.com.tr, 2020). Bu durumun 

katılımcılar tarafından nasıl karşılandığına ilişkin kimi cevaplar şu şekildedir: 

K3 (E): O doğruydu. Çünkü peygamberimiz zamanında da peygamberimiz 

evinizden çıkmayın diyor. Ne demek bu evinizden çıkmayın demek camiye de 

gitmeyin demek öyle değil mi yani? Peygamberimizin bu konuda şeyi var hadisi 

var onun için yani çünkü gideceksin bulaştıracaksın. Bulaştırdığın zaman sen resmen 

onun sorumluluğunu alacaksın ya. O da sana bulaştırırsa o da sorumlu olacak. Yani 

Müslümanlık’ta camiye gitmek iyidir. Ama camiye gitmesen de ibadetin olacak 

yani. Allah diyor ki yeryüzü mescittir diyor yani. Ama camiye gitmek ne demektir 

cem yani toplama. Toplanıp insanların daha iyi bir şey bağ kurmalarıdır. Caminin 

önemi budur. Caminin önemi her ne kadar ibadet içinse de daha önemli olan cem 

olmak, toplanmak. 

K3 vermiş olduğu cevapta camilerin insanlar arasındaki bağı güçlendirmede önemli bir 

faktör olduğunun altını çizmiştir. Fakat salgın döneminde hadis-i şerifi de göz önünde 

bulundurarak camilerin ibadete kapatılması kararının doğru olduğundan bahsetmektedir. 

İbadet etmenin sadece cami ortamında yapılarak değil, bireysel olarak da yapılabileceğini 

dile getirmiş ve başka birine hastalık bulaştırmanın, o durumun sorumluluğunu alıyor 

demek olduğunu düşünmektedir. Ancak K3 bir önceki “65 ve Üstü Yaş Grubuna 

Getirilen Kısıtlama Tecrübeleri” başlığında da camilerin ibadete kapatılmasını eleştirmiş, 

insanların sağlığını koruma çabalarının doğru olduğunu ancak maneviyatlarının da bu 

durumdan olumsuz etkilenebileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini dile 

getirmiş, hatta kısıtlama uygulamasına uymayarak camiye girdiğini ifade etmiştir. Bu 

bakımdan K3’ün bu konuda tutarsız fikirlerinin 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

http://www.aa.com.tr/
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K4 (E): E bu millet için doğru tabii bu milleti yola getiremezsin ya! Hala şimdi 

geçen cumadaydı bir tanesi maskesini takmamış bağrıyorlar hiç umrunda değil 

daldı girdi camiye. E n’apacaksın bunu? En iyisi kapanması... Yani sen evinde de 

yaparsın ibadetini. Yani cami şart değil ki. Ben mesela şimdi de cumalara giderim 

dışarı doğru kılarım. İçeri girmem. Çünkü adam duruyor duruyor senle benim arama 

sıkışıyor sonra. Hadi bakalım n’aparsın? Yani adam okusa da şey de olsa 

yapmayınca yapmıyor. Bakarsın adama dersin böyle akıllı başlı adam dersin. Ama 

maske takmıyor. 

K4 de K3’ün ifade ettiği gibi ibadet etmenin mekânla sınırlı tutulacak bir şey olmadığını 

ve evde de ibadetin gerçekleştirilebileceğini söylemiştir. Bu nedenle toplu ibadet 

yapılmasına yönelik olarak getirilen kısıtlamayı doğru bulmaktadır. Birçok kişinin 

dikkatsizliği ve tedbirsizliğinin önüne geçebilme amacının bu şekilde yerine 

getirilebileceğini düşünmektedir. Kısıtlama kalktığında kendisinin tedbirlere uyarak 

camiye gittiğini dile getirmekte; ancak diğer insanların aynı hassasiyeti 

göstermemesinden yakınmaktadır. 

K5 (K): O mecbur tabii yani. İlk başta tabii ki o panik havasında bence doğru niye 

doğru? İnsanların birbirine bulaştırmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü 

düşünsene camiye gittin. Sen kaptın geldin evde kendi çocuğuna çoluğuna ailene 

bulaştıracaksın. Bu yanlış bir şey olur n’olur senin vicdanını kanatır o senin. Keşke 

gitmeseydim dersin yani ibadetini sen evinde de yapabilirsin. Allah muhafıza ben 

şimdi diyelim ki koronaya yakalandım geldim sana bulaştırdım o beni rahatsız eder 

işte. Benim yüzümden o çocuk da hastalandı diye düşünürüm yani. O yüzden önce 

sağlık. Sağlığına dikkat edeceksin ki ibadetini de yapabilesin, her şeyini yapabilesin. 

Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor çünkü. Onun için bence olumlu. 

K5 de diğer katılımcılarla benzer düşüncelere sahiptir. İbadet edebilmenin ön koşulunun 

sağlık olduğu, toplu ibadet alanlarında bulunmanın hastalığın bulaş riskini daha çok 

artıracağı gibi nedenlerden ötürü bu kararın doğru olduğunu ifade etmektedir. Aynı 

zamanda bir insanın başka bir insana hastalık bulaştırmasının vicdani boyutuna dikkat 

çekmiş ve böyle bir durumun oluşması halinde, bu durumun sadece bireyi ilgilendirecek 
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bir durum olmadığını, bireyin çevresini ve ailesini de etkileyebilecek bir durum 

olduğunu düşünmektedir. 

K6 (K): Yaygın olduğu için mecbur kaldılar yani. Yayılıyordu çok. Onun için 

mecbur kaldılar. Öyle olması gerekiyordu. 

K6 da diğer katılımcıların verdikleri cevapla benzer olarak bu durumun olması gereken 

bir şey olduğunu ve doğru bir karar olarak yorumladığını ifade etmiştir. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Bana göre doğru değildi yani. Mesela bir cumaydı galiba hiç namaz kılınmadı. Bence 

o doğru değildi. Bana göre doğru değildi daha doğrusu. Çok garipsedik yani. Ben 

üzüldüm yani camilerin o şekilde kapanmasına, cemaatin gelmemesine. 

K7, diğer katılımcılardan farklı olarak camilerin ibadete kapatılma kararını yanlış 

bulduğunu dile getirmektedir. Cemaatin camide toplanamaması durumunu kendi fikirleri 

dahilinde olumlu karşılamadığını ifade etmektedir. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Tabii doğru buluyorum. Bazıları doğru bulmuyor da… Hastalık varsa, salgın varsa 

emre uymak da gerekir. Devlet de böyle bir emir vermişse o zaman uymak gerekir. 

Uymazsan kendi sonunu hazırlarsın yani. Külli irade ve cüzi irade var. Burada sen 

kendi iradeni kullanacaksın. Mesela ben şimdi gitmiyorum ama kılıyorum 

namazımı. Evimde kılıyorum. Çünkü dikkat etmek lazım sonra hadisler de var salgın 

hastalıkla ilgili mesela. Bir yere çıkmamak için falan. O yüzden sınırlandırılması 

gerektiğine inanıyorum. Gerçi bir laf var ya ne yaşlı ölür, ne hasta ölür, sırası gelen 

ölür diye. Öyledir yani gitsen de gitmesen de öleceksin. Ama oradaki iradeni de 

doğru istikamette kullanman gerekir bana göre. Bazıları hiç aldırış etmez ama işte o 

biraz insanın tercihine kalmış artık. 

K8 bu soruya yanıt verirken iradenin öneminin altını çizmiştir. Kendi iradesi dahilinde 

ibadetlerini evinde de yerine getirdiğini, dikkat etmenin gerekli olduğunu belirtmiştir. 

K3’ün bahsettiği gibi konuyla alakalı hadislerin olduğunu belirtmiş ve din açısından da 

böyle bir uygulamanın uygunluğunu ifade etmiştir. Konuşmasının bir yerinde ister yaşlı 
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ister genç olsun sırası gelen herkesin öleceğinden; ancak tedbir alarak ve iradeyi doğru 

kullanarak da insanın kendisini koruyabileceğinden bahsetmiştir. Bu bakımdan toplu 

ibadet yapılmasına ilişkin getirilen kısıtlamayı doğru bulmaktadır. 

K9 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Bence şöyle: Kendini koruyabilen var, koruyamayan var. Cami açık kaldığı 

müddetçe gideyim mi, gitmeyeyim mi diye kendini muhasebe eden kişiler hani 

olacaktı. E yaşlıyız da… Onun için de insanlar daha çok camiyle vakit geçiriyor yaşlı 

insanlar, gençleri demiyorum da. E şimdi bu da böyle olunca insan belki suçluluk 

duygusu duyacak veyahut da şey olacak yani ben biraz doğru buldum. Bence 

doğruydu. Çünkü dediğim gibi yaşlılar çocuk gibi oluyor. Nasıl çocuğu avutuyorsun 

işte yaşlıları da düşün. Ben bakıyorum şimdi hani. Cami var karşımızda. Serbest 

bırakıldı. Çok dikkat etmediklerini görüyorum. O açıdan doğruydu. 

K9 da bu uygulamanın doğru olduğunun altını çizmiştir. İnsanların bu süreçte pek çok 

belirsizlik yaşadıklarını, bu konuda da aynı durumun ortaya çıkabileceğini ve camiler açık 

olduğu müddetçe insanların gitmek ile gitmemek arasında kararsız kalabileceklerini 

belirtmiştir. Bu sebepten ötürü kısıtlamanın bu durumu netleştirdiği için yerinde bir karar 

olduğu fikrini desteklemektedir. Şu anda bu uygulamanın kalkmış olmasıyla beraber 

insanların camilerde tedbirsiz davrandıklarını ifade etmiş ve o zaman zarfında toplu 

ibadet yapılmasına yönelik kısıtlamanın yerinde bir karar olduğu düşüncesini bir kez daha 

kendi bakış açısıyla sağlamlaştırmıştır. 
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Tablo 6. Toplu İbadet Yapılmasına Yönelik Kısıtlama Görüşleri 
 

 

Katılımcılar Görüşler 

K3 (E) Kararı doğru buluyor. 

K4 (E) Kararı doğru buluyor. 

K5 (K) Kararı doğru buluyor. 

K6 (K) Kararı doğru buluyor. 

K7 (E) Kararı doğru bulmuyor. 

K8 (E) Kararı doğru buluyor. 

K9 (K) Kararı doğru buluyor. 

 

 
 

Katılımcılardan K7 hariç her biri toplu ibadet yapılmasına yönelik getirilen kısıtlamayı 

doğru bulmaktadır. Katılımcılar ağırlıklı olarak ibadet etmenin mekân ile sınırlı 

olmadığını, insanların cami dışında evlerinde de ibadet edebileceklerini ifade etmektedir. 

K3 ve K8, bu konuya yönelik hadislerin de var olduğunun altını çizmiştir. Nitekim Hz. 

Muhammed (s.a.v)’in, salgın hastalık ile ilgili olarak ashabına birtakım tavsiyelerde 

bulunduğu bilinmektedir. Örneğin: “Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya 

girmeyiniz, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız.” 

Şeklindeki tavsiyesi, günümüz covid-19 pandemisinde dahi insanların tedbir alma 

noktasında onlara rehber olduğunu göstermektedir (www.diyanethaber.com, 2020). 

Bunun yanı sıra katılımcılardan K5, sağlığın önemine dikkat çekmiş, namaz kılmak gibi 

toplu olarak da yapılabilecek olan ibadetlerin yerine getirilebilmesi için, öncelikle 

sağlığın yerinde olması gerektiğinin altını çizmiştir. Dolayısıyla K7 hariç katılımcılar, 

birbirlerinden çok da farklı olmayan sebeplerin altını çizerek uygulamanın doğru 

olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. 

http://www.diyanethaber.com/
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2.3.4. Covid-19’un Ortaya Çıkış Sebebi ve İlahi Ceza Düşüncesi 

Geçmişten günümüze birçok pandeminin dünya genelinde görünür olması, bu 

pandemilerin ilk etapta sağlık faktöründen ele alınması gerektiğini gösterse de toplumu 

ilgilendiren birçok faktörün de pandemiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Nitekim, 

toplumun statiğini oluşturan kurumların pandemiyle bir ilişki içerisinde olması 

kaçınılmaz bir durum olarak görülmektedir ve bu kurumlardan biri de dindir. 

Pandemi ve din ilişkisi daha çok pandeminin sebeplerine ilişkin düşünceler ele 

alındığında ortaya çıkmaktadır. Bu konuda takdir, tedbir, takdir-tedbir olmak üzere üç 

genel düşünceden söz etmek mümkün görünmektedir. Takdir düşüncesine göre pandemi 

uyarı olarak değerlendirilmektedir ve ilahi kaynaklıdır. Tedbir düşüncesine göre ise 

pandemi, insanlardan kaynaklanan bir afettir ve ilahi bir etkisi söz konusu değildir. Bu 

düşünceye göre pandemi ortaya çıktıktan hemen sonra yeterli tedbir alınmış olsaydı 

pandemi bu kadar yayılım göstermezdi. Bu iki düşüncenin bir sentezi olan takdir-tedbir 

düşüncesine göre ise bu sonuç tek başına takdir ya da tedbir olarak nitelendirilmemelidir, 

pandemi her ikisini de kapsayan bir sonuçtur (Çapcıoğlu, 2020: 84). 

Covid-19; ortaya çıktığı andan itibaren bireyleri ve toplumları birçok açıdan etkilemiş 

olmasının yanı sıra, çeşitli tartışmalara da yön vermiştir ve tartışmalar hala devam 

etmektedir. Bu tartışmalardan biri de hiç şüphesiz ki virüsün nasıl ortaya çıktığına 

yöneliktir. Kimileri covid-19’un ortaya çıkışının insan eliyle üretilmesi sonucu olduğunu 

düşünürken, kimileri bunun doğal bir şekilde ortaya çıktığını, kimileri ise daha farklı bir 

perspektiften bakarak bu hastalığın ilahi kaynaklı olduğunu yani Allah’ın insan ve 

toplumları artan günahlarından ötürü cezalandırmak için bu hastalığı meydana getirdiğini 

ileri sürmektedir. 
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Bu başlık altında katılımcılara, yeni tip koronavirüs olan covid-19’un ortaya çıkış sebebi 

hakkında “Allah tarafından insanlara ve toplumlara gönderilen ilahi bir ceza olabilir mi?” 

sorusu sorulmuştur ve bu düşünce ile birlikte, salgının ortaya çıkışı hakkındaki 

düşüncelerine yer verilmiştir. 

K1 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Evet. Ben şunu diyorum Allah dedi ki insanlar çok azdınız. Çok azdınız artık hiçbir 

şeyi görmez, tanımaz oldunuz. Ben sizi cezalandırayım dedi ve bunu verdi. Bunu 

da ancak Allah yok eder. Yani bakma ben böyleyim şeyim ama (kendisini gösteriyor) 

yani içim şeydir. Allah insanları cezalandırdı çünkü büyüklere saygısız kaldık, 

büyükler küçüklere öyle, küçükler büyüklere saygısız. Otobüse biniyorsun mesela o 

zaman şöyle diyeyim sana on beş yaşındaki çocuk oturuyor, ayağı sakat insan ayakta 

duruyor. Sen gençsin yani insan olarak diyorum aşırı saygısızlık vardı. Allah dedi ki 

ben size bu şekilde ceza veririm anlayana tabii. Anlamayana hiç. 

K1, bu hastalığı Allah’ın insanları cezalandırması için bir araç olarak görmektedir. 

Küçüklerin büyüklere karşı olan saygısızlığından örnek vermiş ve bu durumun insanların 

kötülüğüne karşılık olarak bir cezalandırma yansıması olduğunu ifade etmiştir. K1’e göre 

insanların çok azması, kural tanımazlığı gibi durumlar bu şekilde cezalandırılmalarının 

başlıca sebeplerindendir. 

K2 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Olabilir. Şimdi yeğenim oralara girersek oralar çok karışık. Şimdi millet çığrından 

çıkmış. Bu çığrından çıktığı için Cenab-ı Allah da bize o zulmü veriyor. 

K2 de bu durumun insanların yanlış yola saptığının bir sonucu olarak ortaya çıktığını 

düşünmektedir. 

K3 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Kesinlikle öyle. Rum Suresi’nde diyor ya karada ve denizde düzen bozuldu. Allah 

size bunları hatırlatıyor. Bundan daha açık bir şey olabilir mi yani. Şimdi zaman 

zaman Allah’ın Kur’an’da da söylediği gibi bütün kavimlere, bütün  insanlara, 
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bütün toplumlara ve bütün kişilere ne yapmıştır? İbretlik vermiştir, verecektir, 

kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir yani. Şimdi lut kavmine ceza vermiş de 

şimdiki kavme ceza vermeyecek mi acaba? Öyle şey olur mu? Allah bir hüküm 

koymuşsa ortaya sonsuza kadar devam eden bir hükümdür yani. Onun için insanlar 

Afrika’da açlıktan ve susuzluktan kıvranırken sen çook böyle korkunç bir şekilde 

yaşarsan senin artıkların bir Avrupa’yı doyuracak kadarsa ondan sonra zulüm 

başlamışsa sen zulmediyorsan, Müslümanlar da Müslümanlığın kıymetini 

bilmiyorsa Allah Müslüman’ı da cezalandıracak. Cezalandırmış da nitekim yani. 

Kafiri de cezalandıracaktır Müslüman’ı da cezalandıracaktır. Niye çünkü dünyayı 

bozuyorsun, sistemi bozuyorsun. Kendini bozuyorsun toplumu bozuyorsun. Aileyi 

bozuyorsun sadece kafir değil o da bozuyor o da bozuyor. O zaman insana zaman 

zaman Allah böyle şeyler vermiştir yani. Bu belki biraz uzun sürdü bir de beni burada 

etkileyen en önemli özellik şudur yüzlerini kapattılar insanlar. Bunu ben düşündüm 

bununla ilgili ben resim de yapıyorum. İnsanlar birbirlerine karşı korkunç derecede 

ayrıldılar. Birbirlerine yüzlerini göstermedi bunlara Allah. Bir insanın yüzünü öbür 

insana göstermedi korkunç bir şey ya. Şimdiye kadar olmamış bir şey bu yani. Sadece 

gözlerimizle bakıyoruz dünyaya, yüzümüzle bakmıyoruz. Benim en çok dikkatimi 

çeken konu budur yani. Daha önce mesela kolera salgını oldu ondan sonra farelerden 

bulaşan öyle korkunç hastalıklar oldu ki çünkü pislik içindeydi insanlar Avrupa’da. 

Avrupa Orta Çağı korkunç karanlık bir çağdır zaten ve yakın zamanda mesela elli 

milyon insan öldü İspanyol gribinden. Bundan daha kötü. Şimdi insanlar iletişim 

araçlarıyla bildikleri için bize daha korkunç geliyor. Halbuki emin ol bundan daha 

korkunçları var yani. Geçmişte zaman zaman Allah salgın verecektir, deprem 

verecektir, felaket verecektir e güzellik de verecektir yani. Bir bakıyorsun bir sıkıntı 

var, bir bakıyorsun bir ferahlık var. Surelerde de bu söyleniyor her şeyden sonra bir 

kolaylık var ama Allah bu zorlukları verecek ki imtihan yapsın. 

K3 de bu durumu Allah’ın insanları cezalandırmasıyla ilişkilendirmiştir. Kur’an-ı Kerim 

ayetlerinden örnekler vermiş, geçmişte insanların yanlış yola sapmalarından dolayı 

Allah’ın insanları cezalandırmak maksadıyla bu şekilde felaketler gönderdiğini, elbette ki 

yine göndermiş olabileceğini ifade etmiştir. Allah’ın insanların ders almaları için 

kıyamete kadar salgınlar, afetler göndereceğini düşünmektedir. Bu cezalandırmanın 

ortaya çıkmasında insanların yaşadıkları yerin düzenini bozması, aile, toplum ve dünya 

düzeninde olumsuz etki yaratması, sadece kendilerini düşünüp zor durumda olan 
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insanlara yardım etmemesi gibi durumları örnek göstererek tüm bunlardan dolayı 

Allah’ın insanları cezalandırdığını düşünmektedir. Maske takmanın bir anlamını da 

insanların birbirinin yüzüne bakacak durumda olmadıkları şeklinde yorumlamıştır. Ancak 

Allah’ın her zaman cezalandırıcı olmadığından, insanlara ve toplumlara güzellikler de 

sunacağından bahsetmektedir. 

K4 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Ben bilemem onu Allah’ın bileceği iş o. Ama Allah’ın insanlara bir terbiyesi tabii. 

Diyor ki hani tedbir alın. 

K4 bu soruyu kısaca Allah’ın insanları terbiye etmek için gönderdiğini vurgulayarak 

cevaplamıştır. 

K5 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Ben öyle düşünmüyorum. Niye Allah insanlara böyle bir ceza versin değil mi ama? 

Ben bunu oraya yormam. Allah insanlara ceza vermez asla. Allah kullarına ceza 

verecek olsa böyle yapmaz yani. Bu bence insanların yaptığı bir şey. Laboratuvarda 

üretildi diye düşünüyorum. Benim mantığıma göre ya dünyanın nüfusunu azaltmaya 

çalışıyorlar ki öyle düşünüyorum yani. Bence aşı falan da düşünülmüştü. Bu daha 

önceden planlanmış diye de düşünmüyor değilim yani. Bu zamana kadar yiyorlardı 

zaten çorbaları falan yiyorlarsa bile niye şimdiye kadar çıkmadı da durdu durdu 

şimdi çıkıyor yani? Aşıyı geliştirdiler, hastalığı da yaydılar. Aşı hemen ne çabuk 

bulundu öyle bir sene bile sürmedi. Aşıyı hemen verdiler yani piyasaya. Bence dünya 

nüfusu gittikçe çoğalıyor. Gittikçe çoğalan nüfusu azaltmak gerekir diye düşünüyor 

olabilirler. 

K5, yukarıda bahsedilen katılımcıların yanıtlarından farklı olarak bu salgın hastalığı 

Allah’ın insanlara karşı vermiş olduğu bir ceza olarak değerlendirmediğini ifade 

etmektedir. Allah’ın insanları cezalandırabileceğini ancak bu şekilde 

cezalandırmayacağını düşünmektedir. Ayrıca virüsün, insanların kendi elleriyle ve kasten 

laboratuvarda üretildiği fikrini desteklemektedir. Bu durumun sebebinin ise; gittikçe artan 

nüfusu dengelemek olabileceğini ileri sürmektedir. 
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K6 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Olacakmış artık, biz bilemiyoruz ki onu. Her sebepten çıkabilir. Ama bence Allah 

insanları cezalandırmak için göndermedi. Olmaz öyle. Allah eğer biz kulların 

kötülük yaptığı kadar bize şey gönderse hepimizi öldürür. Ama öyle değil. Biz 

görüyoruz mesela kötülük yapıyorlar. Onlara bir şey oluyor mu birden? Olmuyor. 

Yani bu da bir takdir demek ki. Mesela karısını öldürüyor, kocasını öldürüyor. Allah 

hemen vurup yıkıyor mu? Yok. Azgınlık var ama ben öyle cezalandırdığını tahmin 

etmiyorum yani. Bazı kendini gösterecek tabii. Ama bu şekilde değil. Yani bizi 

vurup yıkmak elinde değil mi Rabbim’in? Bizi öldürebilir istese birden. 

K6, salgın hastalığın sebebini ilahi ceza ile ilişkilendirmediğini ifade etmektedir. Ona 

göre Allah, insanları böyle bir konuda cezalandıracak olsa başka bir şekilde ve anında 

cezalandırırdı. Yapılan kötülüklerin cezalandırılmadığı gibi bu gibi hastalık durumlarının 

da ceza olarak gönderilmiş olması düşüncesine katılmadığını belirtmiştir. İnsanların ve 

toplumların azdığı fikrine katılmakta; ancak bu şekilde cezalandırmanın olamayacağını 

ifade etmesinden, cezalandırma durumunun ahirette gerçekleşeceğini düşündüğü 

anlaşılmaktadır. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Valla benim inancıma göre diğer hastalıklar gibi bir hastalık yani. Diğer hastalıklar 

nasılsa bu hastalık da öyle. Mesela bir gribi nasıl düşünüyorsan bu da aynı gribin bir 

çeşidi. (İlahi ceza düşüncesi sorusuna): Ona inancım var tabii tabii. İnsanların 

yaptıklarına göre tabii Allah’ü Teala da daha önceden mesela bilgilerimizi şöyle bir 

tazelediğimiz zaman mesela Kur’an-ı Kerim’i okuyoruz. Orada ad kavmi var, semud 

kavmi var işte başka kavimler var. Onlara Allah peygamber gönderiyor. Peygamber 

onları Allah’ın dinine davet ediyor. İşte “Allah’a inanın, Allah’a ibadet edin. 

Yaptığınız yanlıştır.” gibisinden söylüyor. Onlar hiç dinlemiyor mesela. Ondan 

sonra Allah’ü Teala onlara bir gazap veriyor. Mesela kimisine bir ses veriyor, sesle 

öldürüyor. Mesela lut kavmine sel felaketi veriyor. Efendim her birine çeşitli belalar 

veriyor ve onları yok ediyor. Bu da kıyasladığınız zaman onlar gibi bir hastalık yani. 

İnsanlar gördüğün gibi çok azdılar yani. Her türlü günah işleniyor. İşte Allah’ü Teala 

da onlara bu hastalığı verdi diye düşünüyorum. Cezalandırdı tabii benim düşüncem 

öyle. 
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K7 de bu hastalığın ilahi cezanın bir yansıması olduğunu düşünmektedir. K3 gibi Kur’an-

ı Kerim’den örnekler vermiş, geçmiş zamanda yaşayan kavimlerin; peygamberlerin 

davetlerine icabet etmemelerinden kaynaklı olarak çeşitli felaketlerle 

cezalandırıldığından bahsetmiştir. Günümüzde yaşanan salgın hastalığın da geçmişte 

verilen cezalar gibi bir tür ceza olduğunu, bu durumun ortaya çıkmasına ise insanların her 

türlü günahı işlemesi durumunun sebep olduğunu düşünmektedir. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Cezalandırmak için de olabilir, ibret almak için de olabilir. Şöyle kendini bir sorguya 

çeksin insanlık diye de gelmiş olabilir. Bilinmez yani O’nu Allah bilir yani. Ama 

her şeyde bir hikmet vardır. Sebepsiz değildir hiçbir şey dünyada. 

K8, bu durumun Allah’ın bilebileceği bir durum olduğundan bahsederek soruya kısmen 

çekimser yaklaşmış; ancak hiçbir şeyin sebepsiz olamayacağı fikrinden de yola çıkarak 

Allah’ın insanların kendilerini sorguya çekmeleri ve ibret almaları için bu hastalığı 

gönderebileceği şeklinde olan fikrini de ileri sürmüştür. 

K9 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Hayır, hayır, asla. Ben Allah’ın kuluna ceza vereceğini düşünmüyorum. Bir 

imtihan... Bu imtihanı da kim güzel atlatırsa kazanacak. İsyan eden edecek, isyan 

etmeyen, tevekkül eden, sabreden kazanacak. Ben her zaman eşime de söylüyorum. 

Sabır… Her şeyin başı sabır. Allah bize bir güzel sabrı öğretti. İster istemez tövbe 

estağfurullah Allah’ın sopası yok ki başına vursun derler ya işte Allah evire çevire 

insanları yola soktu. Ama ben ceza olarak değerlendirmiyorum. Çünkü Allah kuluna 

ceza vermez. Biz kendimiz veriyoruz onları, kendimiz yapıyoruz. Ne diyor 

cehenneme gittim diyor ateş yok. Herkes ateşini kendi götürüyor. Onun için de 

niye Allah cezalandırsın. (başka bir konuşmada) E zaten Allah’tan gelmez ki böyle 

hastalıklar. Kulunun eliyle kullarını cezalandırıyor Cenab-ı Allah. Bak savaş çıktı 

şimdi. Koronayla öldüremediklerini savaşla öldürüyorlar. İnsanların arzu ve istekleri 

bitmiyor. Kötünün yanında iyi de gidiyor. Yani iyi kazanıyor mu, kaybediyor mu 

onu bilemem ama ne diyor eğer sen bir şey yaşıyorsan bil ki Allah’tan kötülük asla 

gelmez. Eyüp (a.s.) bir tane kurdu aldı koydu bedenine. O kadar canını acıttı ki o 

kadar kurt var hiçbiri acıtmıyor. Ama o kurt acıtınca ‘ya 
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Rabbi nedir bunun hikmeti?’ deyince dedi ki onu sen kendi elinle koydun. Ondan 

canın acıdı. Öbürleri bendendi. Onun için biz insanlar arasındaki bu durumdan 

payımızı aldığımızı düşünüyorum. 

K9, bu durumu ilahi bir ceza olarak değerlendirmediğini, Allah’ın insanları 

cezalandırmayacağını, insanların başlarına gelen her türlü kötülükten yine insanların 

kendilerinin sorumlu olduklarını düşündüğünü ifade etmiştir. İnsanların arzu ve 

isteklerinin bitmediğini, bu durumun da insanların başlarına günümüz salgın hastalığı gibi 

kötü sonuçlar getireceğini savunmaktadır. Ona göre Allah kesinlikle insanların başlarına 

kötü durumlar getirmemekte ve onları cezalandırmamaktadır. Ancak K9’a göre bu 

süreç bir imtihan olarak değerlendirilmelidir ve bu imtihanı da sabredenler kazanacaktır. 
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Tablo 7. İlahi Ceza Düşüncesine Yönelik Görüşler 
 

 

Katılımcılar İlahi Ceza Düşüncesine Yönelik Görüşler 

K1 (K) İnsanların azdıkları, birbirlerine saygısız davrandıkları gibi 

 

sebeplerden ötürü ilahi ceza düşüncesini desteklemektedir. 

K2 (E) İnsanların çığrından çıktıklarını düşündüğü için ilahi ceza 

 

düşüncesini desteklemektedir. 

K3 (E) İnsanların yaşadıkları toplumun düzenini bozmaları, 

birbirlerine karşı sırtlarını dönmeleri gibi sebeplerden ötürü 

ilahi ceza düşüncesini desteklemektedir. 

K4 (E) Soruya çekimser yaklaşmakta; ancak bu hastalığın insanların 

terbiye edilmeleri için Allah tarafından gönderildiği 

düşüncesine sıcak bakmaktadır. 

K5 (K) Allah’ın insanları cezalandırmayacağı düşüncesinden 

 

hareketle ilahi ceza düşüncesini desteklememektedir. 

K6 (K) Allah’ın insanları cezalandırabileceğini ancak bu şekilde 

cezalandırmayacağını düşünmektedir. İlahi ceza düşüncesini 

desteklememektedir. 

K7 (E) Yaptıklarından ötürü cezalandırılan kavimlerden bahsederek 

bu hastalığın da Allah tarafından gönderildiğini düşünmekte 

ve ilahi ceza düşüncesini desteklemektedir. 

K8 (E) Soruya çekimser yaklaşmakta ancak bu hastalığın insanlar için 
 

ibret olabileceğini düşünmektedir. 

K9 (K) Allah’ın insanları cezalandırmayacağını, insanların başlarına 

gelenlerden kendilerinin sorumlu olduğunu düşünmekte, ilahi 

ceza düşüncesini desteklememektedir. 
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Yöneltilen soruya verilen yanıtlar gruplandırılmak istendiğinde; yanıtları ilahi ceza 

düşüncesini destekleyenler, desteklemeyenler ve soruya çekimser yaklaşanlar olarak üçe 

ayırmak mümkün görünmektedir. Bu üç grubun yaptıkları açıklamaların birbirine benzer 

olduğu dikkat çekicidir. Nitekim katılımcılardan K1, K2 ve K3 bu durumu ilahi bir ceza 

olarak değerlendirmekte, bunun sebebi olarak ise insanların yaptıkları yanlışların, 

işledikleri günahların arttığını görmektedir. Katılımcılardan K5, K6 ve K9 bu durumu 

ilahi bir ceza olarak görmemekte, Allah’ın insanları cezalandırmayacağını, insanların 

kendi yapıp ettiklerinden dolayı bu hastalığın ortaya çıktığını düşünmektedir. K4 ve K8 

ise, soruya çekimser yaklaşmakta, bu durumun yalnızca Allah tarafından bilinebileceğini 

düşünmekte ancak; insanların terbiye edilmeleri, kendilerini sorgulamaları ve ibret 

almaları için Allah tarafından gönderilmiş olabileceği fikrine sıcak bakmaktadırlar. 

2.3.5. Covid-19 ve İmtihan İlişkisi 

Bir önceki başlıkla ilişkili olarak bu başlık altında covid-19’un, katılımcılar tarafından 

“Allah’ın kullarını sınadığı bir imtihan şeklinde değerlendirilip değerlendirilmediği” ele 

alınmıştır. Bu bağlamda katılımcılara “sizce bu süreç bir imtihan mıdır?” şeklinde bir soru 

yöneltilmiştir. 

K1 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

İmtihan tabii. Tabii imtihan bu. Allah’ın insanlara verdiği bir imtihan. Bak yıllar 

öncesinde de mesela bir sürü hastalık çıkmış salgın hastalıklar bilmem neler bir sürü 

insan ölmüş mesela. Çok yıllar önceden beri böyle. Yani Allah arada bir insanları 

cezalandırıyor diyor ki siz azdınız ben size bir ders vereyim. Bir kısmı dersi alıyor 

bir kısmının oralı olduğu yok. Yani herkes normal yaşantısını yaşıyor yine. Yine git 

bak her taraf ana baba günü. Çoğu kimse de maske yok bir şey yok. Herkes iç içe 

bana bir şey olmaz deyip çıkıyor. Ama yok. Allah yardım etsin bunu Allah’tan başka 

kimse yapamaz ki. Allah böyle verdiği gibi kaldıracak. 
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K1, bu süreci imtihan olarak değerlendirdiğini, geçmiş zamanlardan bu zamana dek 

ortaya çıkan hastalıkların da günümüzdeki gibi bir cezalandırma ve imtihan olarak ortaya 

çıktığını ve Allah’ın zaman zaman insanlara ders vermek amacıyla bu hastalıkları 

gönderdiğini ve kimi insanların bu dersi aldığını ifade ederken kimilerinin ise ders 

almadan yaşantısına devam ettiğini ifade etmektedir. 

K2 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

İmtihan tabii. Kulum ben sana ne istedin vermedim? Hepsini verdim. Ama sen benim 

söylediklerimin hiçbirini yapmadın. Namazını kıl diyor kılmıyoruz. Orucunu tut 

tutmuyoruz. Gözün sağda solda oluyor. Ahmet’in Mehmet’in rızkında oluyor. Ama 

Cenab-ı Allah sana diyor ki kulum yapma bunları. Bunlar haram sana diyor. 

K2 de bu süreci imtihan olarak yorumlamaktadır. Allah’ın insanlara her türlü nimeti 

sunduğunu; ancak insanların Allah’ın emirlerini yerine getirmediklerini ve bu sebepten 

ötürü de insanların hem cezalandırıldığını hem de imtihan edildiklerini düşünmektedir. 

K3 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Kesinlikle anlayana imtihandır anlamayana hiçbir şey değildir bu. İmtihanı 

anlayacaksın ki ona göre davranacaksın. Ben mesela kendime göre ders çıkardım. 

Mesela ilk olarak insanların kendine gelmesi açısından çok muazzam bir şey oldu. 

Zaman zaman böyle işler gelmesi lazım. Mesela ben derim ki Müslümanlar’ın başına 

daha büyük felaketler gelsin. Çünkü kimse hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Mesela 

Müslümanlar şimdiki zamanda rahatlar. Saçına karışan yok, ibadetine karışan yok. 

Sana namaz kıldığın için gerici, irticacı diyen yok. Zor mu? Ondan sonra şimdi 

herkes gizli kılardı ben açık kılardım namazı. Ama bakardım arkadaşlara oo biz 

nereye gideceğiz, nerede namaz kılacağız? Öyle bir dönem geçirdik biz yani. Yakın 

zaman uzak zaman da değil bu yani. Ama n’oldu biliyor musun birbirimize 

kenetlendik. İyice bileniyorduk tamam mı ondan sonra şimdi her şey rahat. Sonra 

bu ne olur Müslümanlığı rehavete sevk ettiği an Müslüman tehlikededir. O bakımdan 

tabii ki böyle belalar verecek ki Müslüman kendine gelecek. Hıı demek ki böyle. 
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K3, bu süreci anlayan ve ders alan insanlar için imtihan olarak ifade etmektedir. İmtihanın 

ondan ders alındığı sürece davranışlara yansıyacağını ve insanların kendilerine gelmeleri 

için ara ara böyle durumların olması gerektiğini düşünmektedir. Geçmiş dönemle 

günümüzü kıyasladığında, önceden Müslüman olarak yaşamanın daha zor olduğunu, 

şimdi ise çok rahat bir ortamda Müslümanlığın yaşandığını; ancak bu durumun da 

insanları tembelliğe ittiğini ve tehlikeye sürüklediğini sonuç olarak insanların uyanması 

için Allah’ın imtihan şeklinde cezalar vereceğini, vermesinin gerekli olduğunu ifade 

etmektedir. 

K4 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Anlayana imtihan da anlamayan anlamaz. İmtihana riayet ettiğin, kendini derlediğin 

topladığın sürece geçersin bu imtihandan. Yoksa geçemezsin. 

K4 de K1 ve K3’te olduğu gibi bu süreci imtihan olarak yorumlamış; fakat anlayan 

insanların imtihan olarak görebileceğini, üzerine düşünmeyen yani anlamayan insanlar 

için ise bir anlam ifade etmeyeceğini belirtmektedir. K4’e göre imtihanı geçme koşulu ise 

insanların kendine çeki düzen vermesiyle mümkündür. Aksi takdirde bu imtihandan 

geçilemez. 

K5 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yani birçok dönemde bu hastalıkları insanlar zaten yaşamıştır ama insanların kendi 

eliyle yaptığı bir şeyi imtihan olarak görmek benim için doğru değil. Çünkü bu insan 

eliyle yapılan bir şey. Allah tarafından gönderilen bir şey değil. Ben ona inanıyorum. 

Tabii ki Allah’ın imtihan edeceği başka şeyler var yani. Mesela normal hastalanırsın 

kendin onu bir imtihan olarak görürsün. Diyelim ki ticaret yapıyorsun ticareti iyi 

tutturamazsan, hesabını kitabını iyi yapmazsan n’olur düşersin aşağıya o da bir 

imtihandır. Allah sana der ki orada bak dikkat etmedin düştün, ona göre dikkat et, 

kalk. 

K5, diğer katılımcılardan farklı olarak bu süreci imtihan olarak görmediğini ifade 

etmektedir. Bunun sebebi ise bu hastalığın Allah tarafından meydana getirilmediği ve 
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insan eliyle ortaya çıktığıdır. Ona göre insan eliyle ortaya çıkan bir durum imtihan olarak 

değerlendirilemez. Allah’ın insanları farklı şekillerde imtihan edebileceğini ve 

uyaracağını vurgulamaktadır. 

K6 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

İmtihan tabii. Bu da imtihan bize. İyi de olsan kötü de olsan ya Rabbim gösteriyor 

yine. O’nun elinde emrinde her şey. Şükredeceksin, kimseye öyle kötülük 

beslemeyeceksin. Bunlardan ders alacaksın. Her an yok da olabiliriz. El sana taş 

atarsa sen ele ekmek atacaksın. 

K6, süreci imtihan olarak değerlendirmiştir. Şükretmek, insanlara kötülük beslememek, 

kötülüğe iyilikle karşılık vermek, her an ölebileceğini düşünmek gibi derslerin alınması 

gereken bir imtihan olduğunu düşünmektedir. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

İmtihan tabii. İlahi imtihan ya. İlahi bir tokat yani. Bana göre tabii ki dinimize daha 

çok yanaşmamız lazım, emirleri yerine getirmemiz lazım. Ama hiiiç millete hastalık 

gelmemiş gibi bir durum oldu. Hiç yani önceki durumla şimdiki durum arasında bir 

fark yok yani. Cami cemaatine bakıyorum. Hastalıktan önceki cemaatle şimdiki 

cemaat arasında hiçbir fark yok. Namazını kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor yani. Hiç 

kimse ders almadı. Herkes yine aynı devam ediyor, düzen aynı. Önceki gibi devam 

ediyor aynı. (siz ders aldınız mı sorusuna): Ya zaten biz önceki durumumuz neyse 

şimdiki durumumuz da aynı. Yani daha önce de mesela namazımızı kılıyorduk. 

Şimdiki gibi beş vakit yine kılıyoruz. Yani önceki durumla şimdiki durum arasında 

değişen pek bir şey olmadı. 

K7 de bu süreci bir imtihan olarak gördüğünü, insanların dinlerine daha çok sarılmaları 

gerektiği dersinin çıkarılmasının mümkün olduğunu ifade etmektedir. Ancak ona göre 

insanlar ders çıkarmamıştır ve bu süreçten önceki durum ne ise şu andaki durumu da aynı 

olarak değerlendirmektedir. Bu durumu daha çok dini pratikler üzerinde ele alan K7’nin 

yorumuna göre namazını kılan da kılmayan da aynı alışkanlıklarına devam etmektedir. 

Kendisinin bu süreçten herhangi bir ders alıp almadığı sorusuna ise, her 
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zaman ibadetlerini yerine getirdiğini, dinine sarıldığını dolayısıyla bir değişiklik 

olmadığını ifade ederek yanıtlamıştır. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Her şey imtihan dünyadaki. Tabii bakış açısına göre değişmekle beraber tabii ki 

imtihan bence. Kim bilir ne yaptık ki… Cenab-ı Allah diyor ki başınıza gelen her bir 

şey kendi yaptığınızdan dolayıdır. Yani bir şeyler yaptık ki bu bize musallat oldu 

insanlığa ve bir de ders oldu hakikaten. Yani dünyaya kükreyen devletler gözle 

görülmeyen mikropla dize geldi hepsi. Yani burada toplasan belki o mikropları bir 

su bardağı etmez. Ama o mikrop insanın ne kadar esasında dünyaya meydan okuyan 

insanların bir hiç olduğunu gösterdi. Ufacık mikrop; doktor olan profesörler, bilim 

adamları, sırada olan olmayan herkesi hizaya dizdi. Herkese bu gelebilir, herkesin 

aciz kaldığının bir örneği bu esasında da. 

K8, kendi bakış açısına göre bu süreci imtihan olarak gördüğünü dile getirmektedir. 

Allah’ın bu hastalığı insanların kendi yaptıklarından dolayı gönderdiğini ve insanlara ders 

vermek istediğini ifade etmektedir. İnsanların kendilerini üstün tuttukları güçlerinin bu 

konu karşısında aciz kaldığını, bu hastalığın, insanların aslında bir hiç olduğunu 

gösterdiğini belirtmektedir. Dolayısıyla K8’e göre bu süreçten alınması gereken ders, 

insanların aciz olduklarının farkına varmalarıdır. 

K9 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Hiçbir zaman senin istediklerin değil, hayatta yani hep istediklerinin olmadığını, 

senden büyük Allah’ın bir kanunu olduğunu ve bunun da sen istesen de istemesen de 

hayatında gerçekleştiğini gördüm. Yani bu da bana büyük bir ders oldu. Onun için 

mesela şimdi kalkıyorum diyorum iyi ki Kur’an var. İyi ki diyorum namaz kılıyoruz. 

Bana en çok faydası bu oldu biliyor musun? Mesela ben geçen sene daha çok, burada 

biraz daha ara verdim. Yazlıkta o kadar oruç tuttum ki… Pazartesi ve perşembeleri 

oruç tuttum. Kur’an okudum. Mesela mübarek geceler için hep hatim alırım, haftalık 

hatimim var mesela. Arkadaşlarla hatim indiriyoruz. Cüz alıyorum. Yani o bana zevk 

veriyor. O benim ruhuma dinginlik veriyor. Belki de Allah’ım böyle istediği için 

bunlar oldu diyorum. Ne düşünüyorum biliyor musun? Her şey elekten eleniyor. 

Herkesin tercih meselesi… Tercih meselesinin doğduğu yer diyorum ben. 
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K9 da bu süreci bir imtihan olarak gördüğünü ifade etmiştir. Ona göre bu süreçten 

alınacak ders, insanların her zaman isteklerinin yerine gelmeyeceği şeklinde olduğu 

yönündedir. Ders alıp almama durumunun insanların tercihlerine bağlı olduğunu ve 

kendisinin de bu süreçten ders çıkardığını belirtmektedir. Salgın sürecinde oruç 

tuttuğunu, Kur’an-ı Kerim’e sarıldığını ve ibadetlerinin ruhunu ferahlattığını dile 

getirmektedir. 

Tablo 8. Covid-19 ve İmtihan İlişkisi 
 

 

Katılımcılar Covid-19 ve İmtihan İlişkisi 

K1 (K) İmtihan olduğunu düşünmektedir; ancak herkesin ders almadığından 
 

yakınmaktadır. 

K2 (E) Hem ceza hem de imtihan olduğunu düşünmektedir. 

K3 (E) Zaman zaman böyle durumların olması gerektiğini ve imtihan 

 

olduğunu düşünmektedir. 

K4 (E) Anlayana imtihan olduğunu düşünmektedir. 

K5 (K) İnsan eliyle   yapılan   bir   hastalık   olduğu   için   imtihan   olarak 

 

düşünmemektedir. 

K6 (K) Şükretmek, kötülük yapmamak gibi derslerin çıkarılmasının gerekli 

 

olduğu bir imtihan olarak düşünmektedir. 

K7 (E) Dine sarılmanın gerekli olduğunu hatırlatan bir imtihan olarak 
 

düşünmektedir. 

K8 (E) İnsanlara aciz olduklarını hatırlatan bir imtihan olarak 

 

düşünmektedir. 

K9 (K) Her zaman insanın isteklerinin gerçekleşmeyeceğini hatırlatan bir 
 

imtihan olarak düşünmektedir. 
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Katılımcıların büyük çoğunluğu bu süreci imtihan olarak değerlendirdiklerini ve alınması 

gereken derslerin neler olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan özellikle K1 ve K2, bir 

önceki ilahi ceza düşüncesi konusuyla paralel olarak Allah’ın insanları imtihan ettiği ve 

insanları cezalandırdığı durumları arasında ilişki kurarak konuyu açıklamışlardır. 

Anlayan insanların kendilerine göre ders çıkardığı, anlamayanların ise aynı şekilde 

hayatlarına devam ettiği yaygın düşünceler arasındadır. Katılımcılar kendilerine göre 

çıkarılması gereken derslerden de bahsetmişlerdir. Yalnızca K5, bu süreci imtihan olarak 

görmediğini, imtihan olarak görülebilmesi için Allah tarafından insanlara gönderilmiş 

olması gerektiğini, kendisinin bu hastalığı insanların ortaya çıkardığını düşündüğü için 

de imtihan olarak değerlendirmediğini belirtmektedir. 

2.3.6. Covid-19 ve Ölüm Düşüncesi 

İlk olarak 2019 yılının Kasım ayında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan, hala 

da etkisini sürdürmekte olan yeni tip koronavirüs covid-19, ortaya çıktığı andan itibaren 

dünyanın her yerinde birçok can almıştır ve almaya da devam etmektedir. Yapılan 

araştırmalar, bu durumun birçok insanın ölüm korkusu ve kaygısı yaşamasına sebep 

olduğunu, kimi insanların ölümü düşünme oranının da arttığını göstermiştir. Bu başlık 

altında katılımcılara, ölümle alakalı ne düşündükleri ve bu süreçte ölümü düşünme 

oranlarında bir artış olup olmadığı sorulmuştur. Görüşmeler yarı yapılandırılmış biçimde 

yürütüldüğünden, katılımcılardan yalnızca ölüm konusuna değinenlerin konu hakkında 

düşündükleri aşağıda yer almıştır. 

K4 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Hiç düşünmedim. Çünkü Allah ne yazdıysa olur dedim. Ben beş defa ameliyat oldum 

hastanede falan da çok yattım. Oralardan geldim ölümden geldim. Onun için şimdi 

mesela yatıyorsun akşam, sabahleyin kalkıyorsun ya uyanmasan gidersin işte… 
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K4 bu süreçte ölümü hiç düşünmediğini, süreç ortaya çıkmadan önce de sağlıkla alakalı 

problemler yaşadığını, bu yüzden de ölümün kendisini korkutmadığını ifade etmektedir. 

Ölümün her an insanı bulabileceği yani belli bir zamanının olmadığı düşüncesi, K4’ü 

ölüm düşüncesinin belli bir dönemde düşünülmesi gerektiği fikrinden uzaklaştırdığı 

görülmektedir. 

K5 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

İlk dönemde oldu. İlk dönemlerde işte kafamıza takıldı yani. Allah korusun 

yakalanırsak acaba bizi öldürür mü, böyle bir şey yaşar mıyız acaba, bir ölüm yaşanır 

mı falan diye ilk dönemlerde öyle tedirginlik yaşadık yaşamadık değil. Ama sonra 

sonra alışmaya başladıkça işte benim çocuklar da sağlıkçı onların getirdiği bilgiler 

doğrultusunda dedik ki yani bunun tedbirini alırsak takdirini Allah’a bırakacaksın 

diye bir sözümüz var. Bu böyle. İlk başlarda ister istemez birden böyle bir şey 

yayılınca insanlarda bir panik havası herkeste olmuştur. 

K5, pandemi sürecinin başlarında ölümü daha çok düşündüğünü; ancak zaman geçtikçe, 

süreç hakkında bilgi sahibi oldukça ve alıştıkça ölüm düşüncesinin azaldığını ifade 

etmektedir. Sürecin başlarında insanların birçoğunda ortaya çıkan panik havasının 

kendisini etkilediğini, hastalığa yakalanma durumunda ölümle karşı karşıya kalıp 

kalmayacağını düşünmesi yaşadığı kaygıyı göstermektedir. Sonrasında edindiği bilgilerin 

kendini rahatlattığını, tedbir aldıktan sonra tevekkül etmenin panik havasından 

kurtardığını dile getirmiştir. 

K6 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Valla ölümü her zaman düşünüyorduk da bu daha da aydınlattı yani. İnsan 

düşünüyor tabii. Korkuyor insan. Hani ilkten bu şekilde olmuyordu ki. Salgın her 

tarafa saldı. Mesela dünyaya, her tarafa kendini hatırlattı. Onun için tabii bugün 

ölecekmiş gibi ibadet edeceksin. Daha sonra ölecekmiş gibi de çalışacaksın. Ölüm 

korkusu kolay değil. Ama öleceğiz tabii bunun kaçarı var mı? Yok. Genç de olsan 

yaşlı da olsan… Hastanede yatanları gösteriyordu öyle şey değil ki. Kendinde değil 

insanlar, nefes alamıyor. Onları görünce insan etkileniyor. 
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K6, ölüm düşüncesinin her zaman zihninde olduğunu, bu süreçle birlikte düşüncelerinin 

daha belirgin hale geldiğini belirtmiştir. Sürecin başlarında televizyonda çıkan haberler 

doğrultusunda bu konuda korkularının daha da arttığını ifade etmiştir. Ancak ne olursa 

olsun genç de yaşlı da olunsa ölümden kaçışın olmadığı şeklinde değerlendirmiştir. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Tabii tabii. Mesela gençken hiç ölüm mölüm aklımıza gelmiyordu. Sanki havada 

uçuyorduk yani. Hiç öyle aklımıza gelmiyordu. Ama gerçekten yaşlandıkça insan 

artık öbür tarafı daha çok düşünüyor. Buradan daha çok öbür tarafı düşünüyor. 

Benim şahsen şu anda ölüm devamlı aklımda ama. Zaman geçtikçe de artıyor. 

Gençken de gerçekten hiç aklımıza gelmiyordu. Belirli bir yaşa kadar hiç 

düşünmüyorduk öleceğimizi. Başka bir yerde: Ama biz Allah’ın kaza ve kaderini 

kabul etmiş insanlarız yani. Daha doğrusu inancımız olduğu için korkmadık. 

Düşündük ki bu Allah’ın bir hastalığı. 

K7, gençliğinde ölüm düşüncesinin hiç aklına gelmediğini; ancak yaşlandıkça ölümü 

düşünme oranında bir hayli artış olduğunu ifade etmektedir. Ölüm düşüncesinin devamlı 

aklında olduğunu; fakat korkmadığını belirtmektedir. İnançlı olduğundan, kaza ve kadere 

teslim olduğundan dolayı korkusunun olmadığını dile getirmektedir. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Bazısı ölümden çok korkuyor, belki ben de korkuyorumdur ama ölümün bir kurtuluş 

olduğunu, ölümsüzlüğe açılan bir kurtuluş olduğunu düşünüyorum. Sevdiklerine 

kavuşacaksın, belki teselli gibi gelir ama gerçek bu teselli de değil yani. Haliyle tabii 

ki bu dönemde de arttı. Ölümün daha yakınında olduğunu hissediyorsun tabii öyle 

oluyor. Her an bir şey olacakmış gibi daha dikkatli, daha tedbirli davranıyorsun. 

Tabii ki bu da seni kendini korumaya çalışırken veya başkalarını korumaya 

çalışırken yalnızlığa da itiyor insanları. 

K8’in, ölümden korkup korkmadığı konusunda net bir düşüncesinin olmadığı 

görülmektedir. Bu süreçte ölümü daha yakınında hissettiğini, her an bir şey olacakmış 

gibi tedbiri elden bırakmadığını ifade etmektedir. Bu durum da aslında bu süreçte ölüm 

korkusunun olmasa bile kaygısının varlık kazandığını göstermektedir. Bununla birlikte 
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ölümü kurtuluşa açılan bir kapı, sevdiklerine kavuşma anı olarak görmesi, ölümün 

korkulacak bir tarafının olmadığı düşüncesini K8’e kazandırmış görünmektedir. 

K9 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Önceden biz pek bilmiyorduk, dedelerimizin anlattıklarıyla hani dini öğrendik. 

Sonra da elhamdülillah ben çok kitap okudum. Erken yaşta çok şükür namaz kılmaya 

falan başladım. Önceden tabii şeyimiz yoktu. Şimdi bence yani ölüm güzel bir şey. 

Hatta siz gelmeden önce yine söyledim. Ölüm ne kadar güzel bir şey. Niye güzel? 

İnsanın insana katlanamayacağı zamanlar oluyor. İnanların birbirinin yükünü 

kaldıramayacağı zamanlar oluyor. Mesela benim annem alzheimer. Yedi sekiz 

senedir yatalak. Kendinde değil, bakıma muhtaç. Tabii Rabbim her şeyin üstünde. 

Ama şunu düşündüm: ölüm iyi ki var. Benim ölümden korkum yok. Çünkü beni 

bu dünyaya yaratmış, göndermiş Allah. Bu dünyada beni yalnız bırakmamış ki 

öldüğüm zaman bıraksın. Ben o inançtayım. Bu şeydeki inancım kuvvetli. Her 

zaman onu söylerim. Beni yaratan Rabbim bu dünyada aç bırakmamış, susuz 

bırakmamış, hasta bırakmamış, her şeyin çaresini vermiş. Öldüğü zaman da 

muhakkak bir bildiği vardır. Bana hazırladığı güzel bir yer vardır. Anneni düşün 

mesela evladını her zaman güzel bir yerde görmek istemez mi? Yani Allah-ü Teâlâ 

ki annenin kaç katı şefkate, merhamete sahip. Onun için korkmaya gerek yok. 

K9, ölümün korkulacak bir şey olmadığını, aksine ölümü güzel bir şey olarak 

değerlendirdiğini ifade etmektedir. K9 için ölümün insanın omuzlarındaki yükü aldığı 

düşüncesi, K8’de olduğu gibi ölümü kurtuluş yolu olarak gördüğünü göstermektedir. 

Ölüm konusunda Allah’ın muhakkak bir bildiğinin olduğunu, bu dünyada kendisini 

yalnız bırakmayan Allah’ın, ölümden sonra da kendisini yalnız bırakmayacağını 

düşünmektedir. Bunun yanında Allah’ın şefkat ve merhametine duyduğu güven, K9’u 

ölüm korkusundan uzaklaştırmış görünmektedir. 
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Tablo 9. Covid-19 ve Ölümü Düşünme Oranı 
 

 

Katılımcılar Covid-19 ve Ölümü Düşünme Oranı 

K4 (E) Bu süreçte ve genel olarak ölümü hiç düşünmediğini; çünkü 

 

ölümün insanı her an bulabileceğini düşünmektedir. 

K5 (K) Bu sürecin başlarında ölüm düşüncesinin zihninde fazlaca yer 

aldığı; ancak zamanla alıştığını ve ölüm düşüncesinin azaldığını 

ifade etmektedir. 

K6 (K) Ölüm düşüncesinin ve korkusunun arttığını dile getirmekte, bunda 
 

medyanın da etkisine değinmektedir. 

K7 (E) Ölüm düşüncesinin yaşlandıkça arttığını ifade etmektedir. 

K8 (E) Ölüm korkusunun olup olmadığı konusunda net bir fikrinin 

 

olmadığı görülmektedir. 

K9 (K) Ölümü bir kurtuluş yolu olarak gördüğü için korkusunun 

olmadığını, aksine ölümü güzel bir şey olarak değerlendirdiğini 

ifade etmektedir. 

 

 
 

Ölüm düşüncesi üzerine yorumlarını paylaşan altı katılımcının bu konuya dair birbirinden 

farklı fikirleri olduğu görülmektedir. K4 ve K9 ölüm korkusunun olmadığı düşüncesini 

net bir şekilde dile getirmişlerdir. Bunun yanında K7’nin ölümü düşünme oranında artış 

olduğu; ancak teslimiyetinden ve inancından ötürü ölüm korkusunun olmadığı yorumunu 

yapmak mümkün görünmektedir. K5 ise, sürecin başlarında ölüm düşüncesinin sürekli 

zihnini meşgul ettiğini; ancak zamanla alıştığını belirterek ölümü düşünme oranının 

azaldığını ifade etmektedir. K8, bu konuda net bir düşünceye sahip değildir; ancak K9’da 

olduğu gibi ölümü bir kurtuluş olarak görmektedir. 
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2.3.7. Covid-19 ve Dini Pratikler 

Pandeminin insanlar üzerinde bıraktığı etkinin psikolojik dışavurumu, covid-19 

pandemisinde de başa çıkma stratejilerinin önemini gözler önüne sermiştir. İnsanların 

bireysel yaşam alanlarının, Bourdieu’nun ifadesiyle habituslarının başa çıkma 

stratejileriyle birlikte değerlendirilmesi, süreci psikolojik olarak olumlu tarafa 

yönlendirme üzerinde etkili olduğu söylenebilir (Çapcıoğlu,2020: 272). 

Bir önceki başlıkta ele alınan ölüm korkusu ve kaygısıyla baş edebilmek için insanların, 

çeşitli başa çıkma yöntemleri kullandıkları bilinmektedir. Covid-19’un birçok alanla 

olduğu gibi dinle olan bağlantısı daha çok bu noktada kendisini göstermektedir. 

Geçmişten günümüze insanların korku ve kaygılarla baş etmek için kullandıkları en etkili 

yöntemlerden biri şüphesiz ki din olmuştur. Yapılan çalışmalar kimi insanların 

yaşadıkları olağanüstü dönemlerde dini güvenli bir sığınak olarak gördüklerini ve ruh 

sağlıklarını onarıcı bir araç olarak kabul ettiklerini ortaya koymuştur (Çapcıoğlu & Kaya, 

2021: 47). Olağanüstü bir dönem olarak değerlendirilebileceğimiz salgın hastalık 

dönemlerinde de kimi insanların, ölümü düşünme oranlarında gözlemlenen artışla beraber 

ibadetlerinde de bir artış olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu her zaman geçerli 

olan bir durum değildir. Tezimizin ana konusu da, pandemi döneminde 65 ve üstü yaş 

grubundaki bireylerin dini pratiklerinde bir değişimin olup olmadığı yönündedir. Bu 

bağlamda katılımcılara pandemi süreci başlamadan önce var olan ve yerine getirdikleri 

dini pratiklerinde, pandemi süreci başladıktan sonra herhangi değişimin olup olmadığı 

sorulmuştur. Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar başlığın içeriğini 

oluşturmaktadır. 

K1 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Ben şimdi şöyle diyeyim yavrum ben Allah kabul etsin Cuma günleri falan zaten 

okurdum. Yine aynı. Yine öyle günlerde özel günlerde zaten yapardım onu hep. E 

bu süreçte tabii biraz daha şey oluyorsun yani aslında daha fazla yatarken ederken 
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daha fazla dua ediyorsun. Yani sanki şöyle şimdi ben yani yattığım zaman kelime-i 

şahadet getirmeden dua etmeden yatmam çünkü sabah çıkacağıma emin değilim. 

Onu ancak Allah bilir. Ben duamı yaparım ederim ondan sonra yatarım. Yani ben 

hep böyleyimdir. Şimdi daha çok şey yapıyoruz hani telefonla konuşurken dahi Allah 

bu hastalığı kaldırsın etsin diye dua ediyoruz. Dualarımız da artmış oluyor tabii ki. 

Daha evvel hastalık olmadığı için o zaman böyle konuşmuyorduk ama şimdi öyle 

değil. Sonuçta dua etmiş oluyoruz bu konuda ve dualarımız artmış oluyor yani. Yani 

bence bu yönlendirme değil insanın içinden gelen bir şey. Ben mesela çalıştığım 

zaman dahi hani ben kendimi methetmek gibi olmasın yanlış anlama sakın biz 

çalıştığımız zaman da üç arkadaş cuma günleri Hacı Bayram hazretlerine giderdik. 

Dua eder ondan sonra işe gelirdik. Yani biz bunları hep yapıyorduk aslında. Şimdi 

de daha çok vaktim var tabii müsaitim. O zaman zamanım olmadığı için ancak cuma 

günleri ziyaret ediyordum. Şimdi gidip ibadet etme imkanım olmadığı için evinde 

yapıyorsun ibadeti. Tabii ki gençken çalışıyordum bilmem şöyleydi böyleydi ama 

yani ondan sonra evde oturduğun zaman zaten yapıyorsun. O zaman zamanın oluyor. 

Zamanın olduğunda ibadeti de yapıyorsun. Ben şimdi bunu bugün yapıyorsam 

seneye de aynısını yapacağım. 

K1, ibadetlerinde fazla bir değişiklik olmadığını, zaten geçmişte de ibadetlerini elinden 

geldiğince yerine getiren biri olduğu ifade etmektedir. Gençliğinde fırsat buldukça 

ibadetlerini yerine getirdiğini, şu anda ise evinde daha fazla vakit geçirdiği ve fırsat 

bulduğu için ibadetlerine daha kolay vakit ayırdığını, bundan sonra da aynı şekilde devam 

edeceğini belirtmiştir. Ancak bu konuyla ilgili olarak dua noktasına dikkat çektiği 

görülmekte, hastalık durumunun ortadan kalkması için sık sık dua ettiğini ve bu durumun 

arttığını belirtmektedir. Ancak yaptıkları açıklamalardan dini pratikler durumunun covid-

19 süreci ile çok fazla değişime uğramadığı anlaşılmakta olup, katılımcının bu durumdaki 

değişimin daha çok gençlik- yaşlılık kapsamında ele aldığı görülmektedir. 

K2 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yoo benim aynı. Ben sabah namazına kalktıktan sonra ben yarım cüzü okurum. 

Allah’a şükürler olsun ben beş vakit namazımı kılarım. Ben yaşım yetmiş dedim. 

Ben bu yaştan sonra Kur’an öğrendim. Ben her sabah yarım cüz okurum. 
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K2, pandemi sürecinde ibadetlerinde hiçbir değişiklik olmadığını, zaten süreç öncesinde 

de yerine getirdiği ibadetlerini aynı şekilde yerine getirdiğini ifade etmektedir. 

K3 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Benim hiç iman ibadet konusunda bir sıkıntım olmadığı için yani aynıydı benim öyle 

bir ibadetim de aynıdır. O bakımdan bir fazlalık artış oldu diyemiyorum yani. 

Diğerleri eskiden yapmıyor, sonra zora geldiği zaman yapıyor öyle şey mi olur? 

İbadet şaşmaz bir şeydir. Ne zamana kadar ölene kadar yok öyle dava. Bence 

Müslüman adam zaten ibadetini tam olarak yapan kişidir. Evet, ibret vardır ibret 

alırım ama ibadet konusunda bende bir değişiklik olmaz yani. Bende olmadı yani. 

K3, ibadetlerinde bir değişiklik olmadığını ve ibadetin değişmeyen bir konu olduğunu 

ifade etmektedir. Hatta böyle dönemlerde ibadetlerde artış olmasını da doğru bulmadığı 

anlaşılmaktadır. Çünkü K3, Müslüman olan bir kimsenin ibadetlerini zaten tam manasıyla 

yerine getiren kişi olduğunu, normal yaşamında ibadetini yerine getirmeyip zor 

dönemlerde yerine getirmeye çalışanların yaptıklarının yanlış olduğunu düşünmektedir. 

K4 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Yok, benim aynıydı ibadetlerim öyle değişmez. Aman Allah’ım beni kurtar diye öyle 

şey yok. Normal beş vakit namazımı hep kılardım. 

K4, bu soruya kısaca ibadetlerinde bir artış olmadığını ifade ederek cevap vermiştir. 

K5 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

E yani tabii ki. Dua ediyorsun kendin için dua ediyorsun sağlığın için dua ediyorsun. 

Maneviyata dönüyorsun bir nebze. Yani çünkü zamanın da genişliyor geniş bir 

zaman kalıyor sana e düşünürken n’apıyorsun maneviyata veriyorsun kendini. (dua 

etme bu konuda artmış ama ibadetlerde artış olmadığını söylüyor) Beni o konuda 

çok fazla etkilemedi. Allah’a inanan kişiler olarak ibadetini zaten yapıyorsun. Onda 

herhangi bir değişikliğe gerek yok zaten. 
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K5; K1’in verdiği yanıta benzer bir yanıt vererek dualarında bir artış meydana geldiğini 

ve kendini maneviyata verdiğini ifade etmiş, bu durumu da geniş bir zamana sahip 

olmasıyla ilişkilendirmiştir. Ancak ibadetlerinde bir artışın olmadığını, zaten bir dine 

mensubiyet duyan kişilerin ibadetlerini yerine getireceğini, bu durumda da bir değişiklik 

olmadığını cümlelerinde belirtmiştir. 

K6 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Tabii insan etkileniyor. Bugünden yarına çıkacağımız, yarından öbür güne 

çıkacağımız ya da saatinde çıkacağımız belli değil ki. Biz gelmişiz bu yaşa. 

Dualarım, tespih çekmelerim hepsi çoğaldı. O zaman (pandemiden önceki zamanı 

kastediyor) demek ki insan kendini bilemiyor muymuş, hiç ölmeyecek gibi mi 

oluyormuş? Öyle oluyor demek ki. 

K6, bu süreçte dini pratiklerinde artış olduğunu ifade etmektedir. Salgından önceki 

süreçle sonraki süreç arasında düşüncelerinde farklılık olduğunu belirtmiş, ölüme ilişkin 

düşüncelerinin kendisini ibadetlere daha çok yönlendirdiğini dile getirmiştir. Ölüm 

kaygısıyla dini pratikler arasında bir ilişki kurmuştur. Bu süreçte yaşadığı ölüm korkusu 

ve kaygısını daha önceki başlıkta da belirten K6, pandemiden önceki süreçte insanın 

aklına ölümü bu kadar fazla getirmediğinin altını çizmiştir. 

K7 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Tabii biraz artış oldu. Mesela kaza namazı kılıyoruz. Kur’an-ı Kerim okumaya 

çalışıyoruz. Şimdi ben bunu hastalığa dayandırmıyorum. Daha çok yaşlanmaya 

dayandırıyorum. Her gün biraz daha yaklaşıyoruz çünkü. Her geçen gün bir adım 

daha yaklaşıyoruz. Onun için orasını, daha doğrusu öbür tarafı daha çok 

düşünüyorsun. Ondan sonra dünyadaki şeyler yavaş yavaş mesela bütün sevgiler, 

bütün her şey azalıyor. Mesela önceden gençliğinde mesela bir arabam olsa, bir evim 

olsa, işte şunum olsa, bunum olsa… Böyle böyle hayaller kuruyorduk. Ama şu anda 

onlar bana göre bir çöp gibi yani. Arabam var ama hiç önemli değil, ev var hiç… 

Artık bunları düşünmüyorum. Bu sevgi gitti yani. Kendiliğinden gitti. Bak önceden 

çok hırslı bir şekilde istiyordum mesela. Ama şu anda hiç istemiyorum. Artık çok 

büyük bir sevgi yok arabaya, mala karşı. Bu sevgi kendiliğinden gitti 
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yani. Şu anda ben iyi bir Müslüman olmak istiyorum. Allah’ın sevdiği bir kul olmak 

istiyorum. Peygamberimiz’e güzel bir ümmet olmak istiyorum. Bunun için mücadele 

veriyorum. 

K7 de K1 de olduğu gibi dini pratik noktasını covid-19’dan ziyade yaş almayla 

ilişkilendirdiğini ifade etmektedir. Yaşlandıkça ölüme daha da yaklaştığını düşündüğü 

için ibadetlerinin artmış olduğunu belirtmektedir. Gençliğinde kendisinde var olan 

birtakım maddi arzuların yerini, yaşlandıkça manevi arzuların aldığını, dinini gerçek 

manada yaşayan ve bunun için mücadele eden biri olmak amacının kendisinde yer 

edindiğini dile getirmiştir. Bu bakımdan daha çok yaşlılık ve ibadetler arasında ilişki 

kurduğu, bu durumu hastalıkla bağdaştırmadığı anlaşılmaktadır. 

K8 (E), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Tabii ki hastalıklar insana gerçekten ölümü hatırlattığı için onun için hazırlık yapman 

gerektiğine inanıyorsun ama fazla bir değişiklik olmadı bende. Eski durum devam 

etti gene, nasıl ki emekli olmadan önce hayatın nasıl emekli olduktan sonra yine 

devam ettiyse öyle gibi bir durum oldu yani. Fazla bir değişiklik olmadı. O zaman 

da yapıyordum, şimdi de yapıyorum ben. Ama şimdi belki hastalık daha çok ön plana 

çıktığı için belki daha da içten takva şeklinde olmuş olabilir.” Yaşlandıkça dine daha 

çok yaklaşıp yaklaşmadığı sorusuna : “Önceden ben tabii pek bir şey düşünmezdim. 

Ne memlekete yerleşeyim, ne de şudur budur. Ama yaş ilerledikçe insan daha çok 

dindar da olmak istiyor. Ama bir de şu var; gençlikte ben mesela yirmi beş yaşımda 

falan namaz kılmaya başladım ondan sonra ara vermedim. Gençlikteki o ibadetlerin 

şevki, ateşi yaşlandığında o kadar olmuyor, sönük oluyor. Gençlikte daha çok böyle 

heyecanlı ve takva sahibi oluyorsun. Daha böyle ölümü bile hiçe sayarsın yani. 

İnançların doğrultusunda hep bir şeyler yaparsın. Ama yaşlandıktan sonra biraz biraz 

insan sönükleşiyor, pısırıklaşıyor. Ben öyle gördüm. Belki bazıları yaşlanınca daha 

ışığı olduğunu düşünür ama ben öyle düşünmüyorum. Gençlikteki o duygu ve 

heyecan daha fazla oluyor. Zaten bir söz vardı yine: yaşlılıkta yaptığın ibadetler mum 

ışığı gibi, gençliğinde yaptığın ibadetler ise güneş ışığı gibi parlak ve aydınlatıcı 

oluyor. Yaşlılıkta yaptıkların biraz sönük ve zayıf geçiyor o yüzden. 

K8 de hastalıkların insana ölümü hatırlattığı düşüncesinden yola çıkarak ölüme hazırlık 

 

yapmak gerektiğini vurgulamıştır. Kendisinin dini pratikleri noktasında bir değişikliğin 
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olmadığını, ibadetlerine bu süreçten önce nasıl devam ettiyse bu süreç boyunca da aynı 

şekilde devam ettiğini ifade etmektedir. Ancak belki de hastalıktan kaynaklı olarak 

ibadetlerini daha içten bir şekilde yerine getirmiş olabileceğine dikkat çekmektedir. 

Yaşlılık ve dindarlığın birbiriyle ilişkisi konusunda ise, gençliğinde yerine getirdiği 

ibadetlerin daha çok ışık saçtığını ve daha tutkulu olduğunu, yaşlandıkça yerine getirdiği 

ibadetlerin ise daha sönük olduğunu, gençliğin enerjisinin ibadetlere yansımasının 

yaşlılıkta pek fazla olmadığını düşünmektedir. 

K9 (K), bu soruyu şu şekilde yanıtlamıştır: 

 

Benim valla artma değil de eksilme oldu. Mesela ben çok çevresi olan bir kişiyim bu 

konuda. Gidiyordum, hasbıhal ediyorduk. Daha sonra onlardan mahrum kaldım. Çok 

güzeldi onlar. Arkadaşlarla kopukluk yaşadık. Yani evdeki ibadetlerimde azalma 

olmadı. Grup olarak öyle oldu. İnsanlar arasındaki ilişkilerimiz zayıfladığı için. Buna 

ihtiyaç duyuyorsun yani. Oranın havasının, arkadaşlarınla yaptığın diyalogun, insana 

bir sözün ne kadar iyi geldiğini hissediyorsun. Yalnızlık Allah’ a mahsus. Ama evde 

de çok güzel yapıyorum. Mesela kendimi ayarladım. Özel günler, geceler… 

Yapıyorsan sen onu Allah rızası için korkudan yapıyorsan o seni bir yere götürmez. 

Korku insanı tökezletir içinden gelmiyorsa. İçinden senin Allah’a karşı muhabbetin 

yoksa sevgin yoksa korku nereye kadar götürür insanı? O ibadetler de korku geçince 

kalır. Öyle şey yok. Onu yapıyorsan Allah için yapacaksın. 

K9, pandemi döneminden önce arkadaşlarıyla bir araya gelerek ibadet ettiklerini, bu 

süreçten dolayı arkadaşlarıyla yüz yüze iletişimlerinde kopukluk olduğunu, bu sebeple de 

manevi bir atmosfer içerisinde grup olarak değerlendirdikleri ibadetlerinde azalış 

meydana geldiğini ifade etmektedir. Evde bireysel olarak gerçekleştirdiği ibadetlerini 

düzenli olarak yerine getirdiğini, özel günlerde yaptığı plan ve programı özellikle takip 

ettiğini belirtmektedir. K9, insanların ibadetlerini yerine getiriyorsa korktukları için değil, 

Allah’a duydukları sevgi için yerine getirmeleri gerektiği düşüncesine sahip olduğunu 

göstermektedir. 
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Tablo 10. Covid-19 ve Dini Pratiklerdeki Değişim 
 

 

Katılımcılar Covid-19 ve Dini Pratiklerdeki Değişim 

K1 (K) İbadetlerine geçmişte olduğu gibi bu süreçte de aynı şekilde devam 

ettiğini;   ancak   konuyla   ilişkili   olarak dualarının arttığını ifade 

etmektedir. 

K2 (E) İbadetlerinde bir değişiklik olmadığını, aynı şekilde devam ettiğini 

 

ifade etmektedir. 

K3 (E) İbadetlerinde bir değişiklik olmadığını, hatta değişiklik olanların 

korkudan dolayı artırdıklarını dile getirerek bu durumun doğru 

olmayacağı yorumunda bulunmaktadır. 

K4 (E) İbadetlerine yine aynı şekilde devam ettiğini belirtmektedir. 

K5 (K) İbadetlerinde bir değişikliğin olmadığını ifade etmekte; ancak konuya 

 

dair dualarında bir artış olduğunu belirtmektedir. 

K6 (K) Konuyu ölümle ilişkilendirerek dua ve tespih çekmelerinde bir artış 
 

olduğunu ifade etmektedir. 

K7 (E) İbadetlerinde bir artışın söz konusu olduğunu; ancak bunu hastalığa 
 

değil, yaşlanmaya dayandırdığını ifade etmektedir. 

K8 (E) İbadetlerinin aynı seyirde devam ettiğini; fakat emin olmamakla 

 

birlikte belki daha içten bir şekilde yaptığını ifade etmektedir. 

K9 (K) İbadetlerini korkudan değil, sevgiden ötürü yerine getirdiğini, bu 

sebeple hastalığın ibadetlerinde bir değişiklik oluşturmadığını 

belirtmektedir. 

 

 
 

Katılımcılardan yalnızca K6 net bir ifadeyle bu süreçte dini pratiklerinde bir artışın 

meydana geldiğini ifade etmiştir. Bu durumu ölüme yaklaşmakla ilişkilendirmiş, ibadet 
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ve ölüm arasındaki ilişkiyi de bu şekilde kurmuştur. K6’nın katılımcılar arasında en yaşlı 

katılımcı olması ve ölüm korku ve kaygısının net bir şekilde arttığını ifade eden tek 

katılımcı olması da dikkat çekicidir. Bu durum, dini pratiklerinin artışı ile de 

ilişkilendirilebilir görünmektedir. K1, K7 ve K8 dini pratikler ile hastalıktan ziyade, 

dini pratikler ile yaş alma arasında bir ilişki kurmuştur. K1 ve K7 yaşlandıkça dini 

pratiklerine daha fazla vakit ayırdıklarını ifade ederlerken, K8 gençliğinde yerine 

getirdiği ibadetlerini yaşlandıktan sonra yerine getirdiği ibadetlerine göre daha coşkulu 

bir şekilde yaptığını ifade etmektedir. K3 ve K9’un ifadelerinden, bu süreçte dini 

pratiklerde meydana gelen artışı daha çok insanların korkularıyla bağdaştırmış oldukları 

ve bu durumu pek doğru bulmadıkları yorumu çıkarılabilir. Katılımcıların verdikleri 

yanıtlara genel itibariyle bakıldığında ise; dini pratiklerinde pek değişiklik olmadığı, 

pandemi döneminden önce yerine getirdikleri ibadetlerinin pandemi dönemi süresince 

de devam ettiği yönünde bir ifadede bulunulabilir. Araştırma sonuçları 

değerlendirildiğinde, katılımcıların dini pratiklerinde dönemsel farklılaşmalara rastlansa 

da, kalıcı bir değişimin yaşanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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SONUÇ 

“Covid-19 Pandemisi Döneminde 65 ve Üstü Yaş Grubundaki Bireylerin Dini 

Pratiklerindeki Değişimler” başlıklı çalışmamız görüşme tekniği ile gerçekleştirilen, 

fenomenolojik desen ile içerik ve betimsel analizin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. 

Çalışma esas itibariyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün kronolojik yaşı temel alarak 

65 yaş ve üstü bireyler şeklinde tanımladığı yaşlı bireylerin pandemi ile ilişkisini genelde 

sosyoloji, özelde ise din sosyolojisi perspektifinden ele almayı amaçlamıştır. Bu 

kapsamda 65 yaş ve üzeri olan, 5’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere 9 kişi ile görüşülmüştür. 

Bu kişilerin yaşları 65 ile 74 arasında değişmektedir. Katılımcılar K1, K2, K3… şeklinde 

isimlendirilmiştir. Görüşmelere başlamadan önce gerekli birimlerden etik onaylar 

alınmış olup katılımcılara da çalışmanın amacına yönelik olarak bilgiler verilmiş ve 

kendileriyle izinleri doğrultusunda görüşülmüştür. 

Çalışmamızın birinci bölümünde kavramsal çerçeve kapsamında ilk olarak yaşlılık 

tanımlanmış, yaşlılık olgusunun özellikle sosyolojik olarak ele alınması uygun 

görülmüştür. Nitekim pandeminin yaşlı bireyler üzerindeki etkisinin toplumsal bağlamda 

ele alınabilmesi, öncelikle yaşlılığın toplumsal yörüngelerinin belirginleştirilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Yine birinci bölümün devamı niteliğinde pandemi konusuna 

giriş yapılmış, pandeminin sosyal yönlerini yorumlayabilmeyi kolaylaştırması açısından 

ilk olarak sağlığın sosyolojik boyutu ele alınmış, daha sonra pandemi ile covid-19 

kavramlarının anlamlarına değinilmiştir. Ayrıca geçmişten günümüze kadar yaşanmış 

olan kimi pandemilerin dini boyutlarının da çalışmamıza yansıtılması, konunun din 

sosyolojisi bilimi açısından önem taşıdığının bir göstergesidir. Sonrasında pandemi ve 

yaşlılık olgusu arasında ilişki kurulmuştur. Çalışmamızın ikinci ve son bölümünde ise 

saha araştırmasıyla elde edilen bulgulara yer verilmiş ve yaşlı bireylerin pandemi dönemi 

tecrübeleri, hem sosyoloji hem de din sosyolojisi açısından ele alınıp yorumlanmıştır. 
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Yaşlılığa ilişkin fikirlerini ve pandemiye yönelik olarak tecrübelerini paylaşmalarını 

istediğimiz katılımcılara sorular yöneltilmiş olup bu sorular “kişisel bilgiler, yaşlılığa 

ilişkin düşünceler, salgın dönemi tecrübeleri, 65 ve üstü yaş grubuna getirilen kısıtlama 

tecrübeleri, toplu ibadet yapılmasına yönelik kısıtlama, covid-19’un ortaya çıkma sebebi 

ve ilahi ceza düşüncesi, covid-19 ve imtihan ilişkisi, covid-19 ve ölüm düşüncesi, covid-

19 ve dini pratikler” olmak üzere toplamda 9 başlık altında toplanmıştır. Çalışmamız 

kapsamında yöneltilen sorulara karşılık olarak alınan yanıtların analizi yapıldığında, 

genel itibariyle yanıtların birbirine benzer olduğunu; ancak kimi yanıtların 

farklılaşabildiğini de söylemek mümkün görünmektedir. Ayrıca bir katılımcının (K3) 

verdiği yanıtlardan bir kısmı hariç bu yanıtların kendi içerisinde tutarlı göründüğünü 

belirtmek yerinde bir yorum olacaktır. Sadece K3’ün; 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama 

tecrübeleri başlığı ve toplu ibadet yapılmasına yönelik kısıtlama başlığı altında verdiği 

yanıtlar birbiri ile çelişkili görünmektedir. 

Katılımcılardan kısaca kendilerinden bahsettikleri kişisel bilgilerinin ardından öncelikle 

yaşlılığa ve yaşlanmaya ilişkin düşüncelerinin paylaşılması istenmiş ve katılımcıların 

benzer noktalara değindikleri sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların çoğunun yaşlanmayı 

biyolojik ve fiziksel yaşlılık ile ilişkilendirdiği, bu doğrultuda sağlıkları elverdiği ölçüde 

yaşlılığı iyi bir durum olarak değerlendirebileceklerini ifade ettikleri görülmüştür. Ancak 

fiziksel gerileme ile beraber yaşadıklarını belirttikleri zorluklar, yaşlılığa ilişkin 

fikirlerinin genel itibari ile olumlu olmadığını göstermektedir. Bunun yanında yaşlılığa 

ilişkin olumlu bir yaklaşım sergileyen katılımcılar da vardır. Bu katılımcıların en dikkat 

çeken yönü ise yaşlılığı psikolojik yaşlanma çerçevesinde değerlendirmeleri olmuştur. 

Tecrübelerini biyolojik ve fiziksel yaşlanma ile ilişkilendirenlerin yaşlılığı olumsuz 

değerlendirdikleri, psikolojik yaşlanma ile ilişkilendirenlerin ise olumlu 

değerlendirdikleri sonucuna ulaşılabilir. 
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“Covid-19 ve Yaşlılık” başlığı altında ise katılımcılara pandemi dönemine ilişkin 

tecrübelerini paylaşabilecekleri şekilde sorular yöneltilmiştir. Bu bağlamda ilk olarak 

salgın dönemi tecrübelerini paylaşmalarını istediğimiz katılımcıların tamamına yakınının 

süreci olumsuz olarak değerlendirdiğini söylemek mümkündür. Aile ve arkadaşlık 

ilişkilerinin sekteye uğraması, yaşanılan yalnızlık duygusu, rutin olarak gerçekleştirilen 

faaliyetlerin kısıtlanması, özlem duygusunun yoğunluğu gibi durumlar katılımcıların 

süreci olumsuz değerlendirmelerine yol açan sebeplerdendir. Ancak kimi katılımcıların 

bu olumsuz durumu memleketlerine giderek olumlu bir duruma çevirdiğini belirtmeleri 

de kendilerini mutlu edecek faaliyetleri değerlendirmeleri açısından önem teşkil 

etmektedir. 65 ve üstü yaş grubuna getirilen kısıtlamaya yönelik görüşleri kapsamında ise 

katılımcıların tedbirlere uymuş olduklarını birçok kez dile getirdikleri görülmüştür. 

Toplu ibadet yapılmasına yönelik kısıtlama başlığı altında ise katılımcılardan bir kişi 

hariç diğer katılımcıların bu kısıtlamayı doğru bulduğu görülmektedir. Katılımcılardan 

bazılarının görüşmenin farklı yerlerinde hastalık durumunu kul hakkı ile 

ilişkilendirmeleri dikkat çeken bir durumdur. Kendileri haricinde başkalarına zarar verme 

durumunun kendilerini endişelendirebileceği verilen yanıtlar doğrultusunda anlaşılmakta, 

bu durumun ifade edilmesi toplu ibadet yapılmasına yönelik kısıtlama başlığı altında da 

kendine yer bulmaktadır. 

Covid-19’un ortaya çıkış sebeplerinden biri olarak ilahi gücün düşünülmüş olması, 

çalışmamızın teorik kısmında da belirtildiği üzere geçmiş pandemilerde de görülen bir 

durum olmuştur. Katılımcıların günümüz salgın hastalığının ilahi bir ceza olarak 

düşünülebilip düşünülemeyeceği sorusu karşısında vermiş oldukları yanıtlar birbirinden 

farklılık göstermektedir. Pandemiyi ilahi cezanın bir yansıması olarak değerlendiren 

katılımcılar; insanların toplumun düzenini bozmaları, birbirlerine saygısızca 
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davranmaları, diğer insanları düşünmemeleri gibi sebeplerden ötürü salgını dini bir boyut 

ile ilişkilendirmişlerdir. Bu şekilde düşünen katılımcılardan kiminin bu durumu dini 

referanslarla ve geçmiş dönemlerdeki kavimlerin başlarına gelenlerle ifade ettikleri de 

görülmektedir. Katılımcıların bir kısmı soruya çekimser yaklaşmış, bu durumun yalnızca 

Allah tarafından bilinebileceğini ifade etmiştir. Kimi katılımcıların bu durumu ilahi bir 

ceza olarak değerlendirmediği, Allah’ın insanları cezalandırmayacağı ve insanın başına 

gelenlerin sorumlusunun yine insanın kendisi olduğu şeklindeki yorumları dikkat 

çekmektedir. Covid-19’un bir imtihan olup olmadığı sorusuna ise katılımcılardan biri 

hariç diğerleri imtihan olduğu görüşünü destekleyen yanıtlar vermişlerdir. Burada dikkat 

çeken nokta ise, hem imtihan olduğunu düşünen sekiz katılımcının hem de öyle 

olmadığını düşünen bir katılımcının bir önceki ilahi ceza başlığı altında verdikleri 

cevaplar ile tutarlı cevaplar verdikleridir. Katılımcılardan birinin, virüsün insan eliyle 

kasten üretildiğini düşünmesi ve bu sebeple hastalığı bir imtihan olarak görmemesi, onun 

da kendi içerisinde tutarlı bir yorumda bulunduğunu göstermektedir. 

Çalışmamız yarı yapılandırılmış bir görüşme tekniği ile yürütüldüğü için zaman zaman 

konu ölüme gelmiş ve katılımcılara bu süreçte ölümü düşünme oranlarında bir artış olup 

olmadığı sorusu da yöneltilmiştir. Burada beklenildiği gibi katılımcıların (özellikle 

yaşlarından ötürü) büyük oranda ölümü düşündükleri ve ölüm kaygısı yaşadıkları 

sonucuna ulaşılmamış olup net bir şekilde ölüm kaygısı ve korkusu yaşadığını ifade 

eden tek bir katılımcı olması durumu da dikkat çekici olmuştur. Katılımcılardan kimisi 

ise ölümü güzel bir şey olarak değerlendirdiğini ve kaygı yaşamadığını dile getirmiştir. 

Bu sebeple çalışmaya katılan katılımcıların pandemi dönemi boyunca ölüm kaygısı 

yaşadıkları gibi net bir sonuca ulaşılmamıştır. 
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Son olarak “Covid-19 ve Dini Pratikler” başlığı çalışmamızın merkezini oluşturmakta 

olup din sosyolojisi açısından ele aldığımız önemli bir konudur. Nitekim çalışmaya 

başlamadan önce yaşlı bireylerin pandemi döneminde dini pratiklerinde artışın meydana 

gelmiş olduğu araştırmacı tarafından düşünülmüştür; ancak katılımcıların verdiği 

yanıtlardan ulaşılan sonuç bu durumu kanıtlar nitelik taşımamaktadır. Nitekim 

katılımcılar ağırlıklı olarak, dini pratiklerinin pandemi dönemi öncesine kıyasla aynı 

ölçüde devam ettiğini belirtmişlerdir. Yalnızca bir katılımcı bu süreçte dua etme, tespih 

çekme gibi pratiklerinin kesin olarak artmış olduğunu ifade etmiştir. Katılımcılardan 

biri ise dini pratiklerinde bir artış olduğunu ancak bu durumu hastalıkla değil, 

yaşlanmayla ilişkilendirdiğini belirtmiştir. Bu durum ise teorik kısımda ele alınan yaşlılık 

ve dini başa çıkma ilişkisinin kurulması açısından önem taşımaktadır. Katılımcılardan 

birinin covid-19’un dini pratiklerde artış meydana getirebilmesi durumunu hoş 

karşılamaması da dikkat çeken bir diğer durumdur. K3’ün ifadelerinden, böylesi zor 

zamanlarda ibadetlere sığınanların korktukları için bu davranışları sergilemelerini tasvip 

etmediği ve ibadetler yerine getiriliyorsa her zaman, aynı ölçüde yerine getirilmesi 

gerektiğini düşündüğü çıkarılabilir. Katılımcılardan birinin ise yine aynı şekilde korku 

duygusundan dolayı ibadet etmeyi tasvip etmediğini ve içten gelerek, samimi bir şekilde 

ve sevgi duyulduğu için ibadetlerin yerine getirilmesi gerektiği fikrini savunduğu 

görülmektedir. Katılımcıların ifadelerinden yola çıkarak ve genel olarak 

değerlendirildiğinde görüşme yaptığımız katılımcıların bu süreçte dini pratiklerinde 

belirgin bir değişimin yaşanmadığı sonucuna varılabilir. Ancak çalışmamızın nitel bir 

karaktere sahip olduğu ve sınırlı sayıda insanla derinlemesine görüşme yapıldığı 

gerçeğinden hareketle genellenebilir bir çalışma olmadığını hatırlatmakta fayda vardır. 

Yaşlılığa ilişkin olarak yürütülen çalışmaların gün geçtikçe arttığı bir gerçektir. Bununla 

birlikte yapılan literatür çalışması sonucu yaşlılık sosyolojisine ilişkin çalışmaların 
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geniş bir yelpazeye yayılmadığı dikkat çekicidir. Yaşlılığın din sosyolojisi kapsamında 

ele alındığı çalışmalar ise oldukça azdır. Çalışmamız genelde sosyoloji, özelde ise 

sosyolojinin alt dallarından olan sağlık sosyolojisi ve din sosyolojisi ilimlerine yönelik 

olarak yürütülmüş olup bu alanlara küçük de olsa katkı sağlamayı amaçlamıştır. 
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Ek 2. Bilgilendirilmiş Onam Formu 

Aydınlatılmış Onam Formu 

 

Araştırmanın Adı: Pandemi Döneminde 65 Yaş ve Üstü Bireylerin Dini Pratiklerindeki 

Değişimler 

“Sayın Gönüllü, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Sosyolojisi yüksek lisans programı 

kapsamında planlanmış olan yukarıda adı yazılı tez çalışmasına katılmak üzere davet 

edilmiş bulunuyorsunuz. Bu araştırmada yer almayı kabul etmeden önce, araştırmanın 

ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı bu bilgilendirme çerçevesinde 

özgürce vermeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri lütfen dikkatlice okuyunuz, 

sorularınız olursa sorunuz ve açık yanıtlar isteyiniz.” 

Çalışmamızda 65 yaş ve üstü bireylerin pandemi döneminden ne şekilde etkilendikleri, 

dini pratiklerinde ne gibi değişimler yaşadıkları ele alınacaktır. Araştırmaya katılmak 

isteyen üyelerle, üyelerin kendi rızası dahilinde, gönüllülük esasında, tahmini 10-15 

katılımcı ile, ortalama 1 saatlik süre zarfında görüşmeler yapılacaktır. 

Gönüllü üyelerin araştırmaya katılmaları halinde, karşılaşacakları herhangi bir risk 

bulunmamaktadır. 

Gönüllü üyelerin araştırmayı kabul etmemeleri ya da araştırmadan ayrılmaları 

durumunda, herhangi bir olumsuz sonuçla karşılaşmaları da söz konusu değildir. 

Bu araştırmada yer almak tümüyle sizin isteğinize bağlıdır. Araştırmada yer almayı 

reddedebilirsiniz ya da başladıktan sonra yarıda bırakabilirsiniz. Bu araştırmada elde 

edilecek veriler –ses kaydı aracılığı ile- bilimsel amaçla kullanılıp değerlendirilecektir. 

Araştırmadan çekilmeniz ya da araştırmacı tarafından araştırmadan çıkarılmanız 

dahilinde sizinle ilgili veriler kullanılmayacaktır. Ancak veriler bir kez anonimleştikten 

sonra, araştırmadan çekilmeniz mümkün olmayacaktır. Sizden elde edilen tüm bilgiler 

gizli tutulacak, araştırma yayınlandığında da varsa kimlik bilgilerinizin gizliliği – 

kimliğini belirtip / belirtmeme isteğinize bağlı olduğundan- korunacaktır. 

Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllülere verilmesi gereken metni 

içeren bilgileri okudum (ya da sözlü olarak dinledim). Eksik kaldığını düşündüğüm 

konularda sorularımı araştırmacıya sordum ve doyurucu yanıtlar aldım. Yazılı ve sözlü 

olarak tarafıma sunulan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anladığım kanısındayım. 

Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğim konusunda karar vermem için yeterince zaman 

tanındı. 

Bu koşullar altında, araştırma kapsamında elde edilen şahsıma ait bilgilerin, bilimsel 

amaçlarla kullanılmasını, gizlilik kurallarına uyulmak kaydıyla sunulmasını ve 

yayınlanmasını, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, kendi özgür irademle kabul 

ettiğimi beyan ederim. 

İlgili form iki kopya hazırlanacak, imzalı kopyalardan biri katılımcıya teslim edilecektir. 

Çalışmaya katılımınız için teşekkür eder, saygılar sunarız. (…./…./….) 

Katılımcı: Araştırmacı: Şeyma SOYDAŞ 
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Ek 3. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Soruları 

1. Yaşlılığa ilişkin ne düşünüyorsunuz, yaşlanmak sizin için ne ifade ediyor? 

2. Kendinizi yaşlı hissediyor musunuz? 

3. Yaşlıların toplumdaki yeri size göre nedir? 

4. Sizce günümüzde insanlar yaşlılara nasıl bakıyorlar? 

5. Yaşınızdan dolayı herhangi bir kötü muameleye ya da ayrımcılığa maruz kaldınız 

mı? 

6. Koronavirüs salgını hakkında ne düşünüyorsunuz, bu salgın sizi en çok hangi açıdan 

etkiledi? 

7. Covid – 19 sürecinde özel hayatınızda ne gibi tedbirler aldınız? 

8. Bu süreçte ailevi ilişkilerinizde ne gibi değişiklikler oldu? 

9. Psikolojik durumunuz bu süreçten nasıl etkilendi? 

10. Yasaklar ve kısıtlamalar size ne hissettirdi? 

11. Bu süreçte diğer insanların özellikle de gençlerin size olan yaklaşımı nasıldı? 

12. Koronavirüs hayatımıza girdikten sonra sizin için en büyük değişiklik ne yönde 

oldu, ne gibi dersler çıkardınız? 

13. Sizce koronavirüs gibi salgın hastalıkları önlemek için neler yapılmalıdır? 

14. İnsanların bu süreçte duyarlılıkları nasıldı? 

15. Sizce bu salgın hastalığın sebebi nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? 

16. Sizce bu salgını Allah insanları günahlarından ötürü cezalandırmak için mi 

gönderdi? 

17. Bu sürecin başında camiler ibadete kapatılmıştı, bu durumu nasıl karşıladınız? 

18. Camiler kapatılmasaydı yine de camilere gitmeye devam eder miydiniz? (erkek 

katılımcılar için) 

19. Minarelerden okunan sala ve duaları nasıl karşıladınız, sizce amacına ulaştı mı? 

20. Bu süreci bir imtihan olarak görüyor musunuz? 

21. Dualarınızda, ibadetlerinizde bir artış oldu mu? 

22. Bu süreçte korkularınızı, endişelerinizi gidermek için dine sığındınız mı? 

23. Yaşınız ilerledikçe dine yaklaştığınızı düşünüyor musunuz? 

24. Sizce bu hastalık kaderimizin bir sonucu olarak mı ortaya çıkmıştır? 

25. Bu süreçte etrafınızdaki insanlarda dine yönelmeye dair gözlemleriniz oldu mu? 

26. Dua ve tövbelerinizde bir artış olduğunu düşünüyor musunuz? 

27. Ölümü hatırlama oranınızda bir artış oldu mu? 
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ÖZET 

Araştırmanın temel amacı; yaklaşık son iki buçuk yıldır hem dünya hem de ülke 

gündemini birçok açıdan meşgul eden covid-19 virüsünün yol açtığı pandeminin, 65 ve 

üstü yaş grubunda yer alan yaşlı bireyler tarafından nasıl yorumlandığını ortaya 

koymaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup fenomenoloji 

deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları kartopu tekniği ile belirlenmiş, 

veriler gözlem ve görüşme teknikleri ile elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularını 

sağlayabilmek amacıyla yaşları 65 ve üstü olan 9 katılımcıyla görüşülmüştür. Görüşme 

tekniği çeşitlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tercih edilmiştir. Verilerin 

analiz edilmesinde ise betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda bireylerin yaşlılığa ve yaşlanmaya farklı anlamlar yükledikleri; ancak pandemi 

tecrübelerinin ve dini pratik değişimlerinin birbirlerine benzer olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

 
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşçılık, Pandemi, Covid-19, Dini Pratik 
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ABSTRACT 

The main purpose of the research is to reveal how the pandemic caused by the COVID- 

19 virus, which has been occupying both the world and the country's agenda in many 

ways for the last two and a half years, has been interpreted by elderly people in the age 

group of 65 and older. In this study, qualitative research method was used and 

phenomenology pattern was used. The participants of the study were determined using 

the snowball technique, and the data were obtained using observation and interview 

techniques. In order to provide the findings of the study, 9 participants aged 65 and over 

were interviewed. Semi-structured interview, which is one of the types of interview 

technique, was preferred. In the analysis of the data, descriptive analysis and content 

analysis were used. As a result of the research, it was found that individuals attach 

different meanings to old age and aging, but their pandemic experiences and religious 

practical changes are similar to each other. 

Keywords: Senility, Ageism, Pandemic, Covid-19, Religious Practice 


