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Korona virüsünü gözle görmek belki mümkün değil ama, etkisine 

baktığımızda bir taş etkisi yarattığını söylemek mümkün. Öyle 

bir taş attı ki hayatlarımızın ortasına, herkese farklı bir yük ol-

du. Bazılarımız işini kaybederken, bazılarımız yakınlarımızı kay-

betme korkusuyla karşı karşıya kaldı veya kaybetti, bazılarımız 

kendi sağlığı için endişelenirken birçoğumuz da başkalarını tehli-

keye atmaktan çekindi, bazılarımız da kendisini mücadelenin 

tam ortasında buldu. Ne olursa olsun insanoğlunun hayatta kal-

ma dürtüsü, herkesin bu yükü farklı şekilde kaldırmasını sağla-

dı. Bu yeni yaşam mücadelesi hayatımıza yeni alışkanlıkları da 

beraberinde getirdi. Daha önce görmediğimiz kadar çok maskeye, dezenfektana ve birçok yeni terime ma-

ruz kaldık. En önemlisi de evde normalde olduğundan çok daha fazla vakit geçirmeye başladık.  

Dışarıda insanlar arasındaki mesafelerimiz artarken tersine ailemizle olan mesafemiz ise azaldı. Nor-

malde olduğundan çok daha fazla vakit harcamaya başladık. Bazı çalışan anne babalar evden çalışmaya 

başladı, çocukların eğitimi ise online sisteme döndü. Bu normalden fazla zaman geçirme bazı ailelerde 

olumlu etki yaratırken bazı ailelerde olumsuz sonuçlar doğurdu. İçişleri Bakanlığı Haziran 2020 tarihin-

de yaptığı açıklamada pandemi döneminde Türkiye’de aile içi şiddet olaylarının azaldığını söylüyor. Di-

ğer yandan "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu” pandemi döneminden önceki aylara oranla 

başvuru hatlarını arayanlarının oranının mayıs ayında %78 arttığını bildirmiştir. Ayrıca, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında, 2019 yılının Mart ve Nisan 

aylarına oranla, aile içi şiddetine mazur kalıp başvuran kadınların sayısı üç kat artmıştır. Polis Akade-

misi Başkanlığı’nın pandemi dönemiyle ilgili hazırladığı raporda ise aile içi şiddet vakalarında artış oldu-

ğu bildirilmiştir. Bir vatandaş olarak, izlediğimiz haberlerden, okuduğumuz gazete haberlerinden, şahit 

olduğumuz olaylardan da kolayca bir gözlem yapıp, Türkiye’de mart ayından sonra insanların evde geçir-

diği vaktin artmasıyla birlikte, aile içi şiddetin arttığı çıkarımını yapmak mümkün.  

Diğer bir yandan, birçok aile normal zamanda iş ve okuldan kaynaklı yeterli zamanı ayıramadığı vakti, 

pandemi döneminde nihayet bulmuştu. Çocuklarıyla daha çok oyun oynayan, daha çok paylaşımda bulu-

nan ebeveynler karantina durumunu kendi lehine çevirmeyi başardılar. Tabi bu durumun halen devam 

ediyor olması aynı olumlu yönde gidiyor mudur bir tartışma konusu olabilir. Üstelik, Mutluluk Araştır-

ması Enstitüsü’nün (2020) araştırmasına göre pandemi döneminde normalden daha fazla aile ile iletişim 

halinde olmak ve vakit geçirmek, yalnızlık hissini düşürüyor.  

Her ne olursa olsun bu dönem bazı şeylerin kıymetini, değerini herkese gösterdi. Birine sıkıca sarılma-

nın, öpmenin, korkusuzca dışarı çıkabilmenin, sosyalleşebilmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anla-

dık. Bundan 10 sene sonra bu dönemi nasıl hatırlarız diye düşünüldüğünde, her seferinde farklı cevaplar 

bulunabilir. Ama şu an herkesin beklentisi aynı, bir an önce normal hayata dönüş yapabilmek ve sevdik-

lerimize doyasıya sarılmak. O günleri hep beraber görme umuduyla! 

Pandemide Yaşam 
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Pandemi Sürecinde Anne-Babalar 
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Son bir yıldır covid-19’un yarattığı belirsizliğin kaygılarıy-

la, korkularıyla ister istemez yüzleşiyoruz. Bu dönemde 

hepimizin yaşamında, rutinlerimizde birtakım değişiklikler 

oldu. Ev, iş ve sosyal yaşantımızı bu yeni ve belirsizliği bir 

hayli fazla olan duruma göre düzenlemek zorunda kaldık. 

Sorumluluklarımız yeniden şekillendi, başa çıkmamız gere-

ken şeyler arttı.  

Sorumluluk demişken; bütün olan bitene rağmen derslere 

uyum sağlamak veya işleri sürdürmek gibi bazı gereklilik-

ler varlığını sürdürmeye devam etti. Kendimizi korumak 

için belirlenen kurallara uymaya, işleri veya dersleri sür-

dürmeye çalıştık, çalışıyoruz. Bu noktada bir de anne-babaları düşünelim. Covid-19 süreci hakkında 

ebeveynlerden elde ettiğim bilgiler arasında ortak olan birkaç nokta dikkat çekiciydi: stres, yoğunluk, 

endişe, düzen oturtmak, değişiklikler, yorulmak, bilinmezlik, zorlanma, özgürlük ve özlem. Bu süreçte 

ebeveynler bir yandan işleriyle alakalı stres ve yoğunluk yaşarken, bir yandan pandemi süreciyle ilgili 

yoğun endişe duyuyorlardı. Değişiklikler karşısında yeni bir düzen oturtmaya çalışıyorlar, fakat her 

şeyi aynı anda idare etmeye çalışırken çok yoruluyorlar, neyle karşı karşıya olduklarının bilinmezli-

ğiyle birlikte çok yoruluyorlardı. Ayrıca istedikleri şekilde, istedikleri yere gidebilme özgürlüklerinin 

olmasını ve sevdikleriyle görüşebilmeyi özlüyorlardı. Fakat daha sonra süreç ilerledi ve ebeveynlerin 

konuşmalarında dikkat çekici olumlu ortak noktalar oluşmaya başladı: keşifler, çevrimiçi eğitim siste-

mi, denemek, tasarruf etmek, rahatlık ve umut. Bu sürece uyum sağlama çabaları sırasında anne-

babalar aynı zamanda hem çocuklarının hem eşlerinin daha önce fark etmedikleri yönlerini keşfettik-

lerini, çevrim içi eğitim sistemiyle çocukların bir şekilde okuldan tamamen kopmamış olduklarını, da-

ha önce denemek isteyip zaman bulamadıkları şeyleri deneyebildiklerini, evden çalışmanın pek çok 

anlamda tasarruflu bir yanının olduğunu, sürece uyum sağlayabildiklerini gördükleri için rahatladık-

larını ve gelecekle ilgili umutlu olduklarını belirttiler. Ne var ki sonrasında süreç daha da uzadı ve 

dayanmak, başa çıkmak tekrar zorlaştı.  

Son zamanlarda süreçle ilgili yeni gelişmeler yaşansa da covid-19’un getirdiği bilinmezlik hala ortadan 

kalkmış değil. Bunun karşısında da çoğu kişide olduğu gibi ebeveynler de kaygı ve korku hissedebilir-

ler, ve bu duygularını yönetmekte zorlanabilirler. Hissedilen bu olumsuz duygular doğrudan ebeveyn 

olmakla ilişkili olmadığı gibi, herkesin bu durum karşısında hissedebildiği duygulardır. Peki bu nokta-

da özel olarak ebeveynlerden bahsetmemizin nedeni ne? Ebeveynlerin bu duygularıyla hem birer birey 

olarak, hem birer eş olarak (birlikte yaşayan anne-babalar için), hem de birer anne-baba olarak başa 

çıkmaları beklenir. Yani bir kişi anne veya baba olduğunda kendi kişisel ihtiyaçları veya çift ilişkisin-

de başa çıkması gereken durumlar yok olmaz, bunlara ilaveten anne-baba rolüyle ilgili sorumluluklar 

edinir. Ebeveynlerin içinde bulunduğu farklı rolleri görmezden gelmek ve sadece çocuklarının ihtiyaç-

larına odaklanmak çoğu durumda iyi bir fikir değildir. Çünkü kendi ihtiyaçlarını veya eşiy-

le/partneriyle ilişkisini görmezden gelerek çocuğunun sorunlarını çözmeye çalıştığında, bu sorunlar bir 

süre sonra çocuğuna karşı tahammül seviyesini, anlayışını düşürebilir ve çocuğuyla ilişkisi etkilenir. 

Böyle bir durumda ebeveyn, zaman içinde çocuğuna karşı başarısızlıkla sonuçlanan girişimlerinin art-

tığını görür ve ilerleyen süreçte durum, içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Anne-babalar tabii ki çocuk-

larının ihtiyaçlarına dikkat etmeli ve bu ihtiyaçlara cevap vermelidirler, fakat bunu yaparken kendile-

rini görmezden geldiklerinde aile içindeki ilişkilerin iyice karmaşık bir hale gelmesi olasıdır. Dolayı-

sıyla ebeveynlerin kendilerine, kişisel ihtiyaçları olan birer birey olduklarını hatırlatarak zaman za-

man kendilerini dinlemeleri ve kendi ihtiyaçlarını görmeleri önemlidir. Bu durumu kişinin oksijen 

maskesini ilk önce kendisine, daha sonra çocuğuna takması gibi düşünebiliriz. Bunu yaparken çocu-

ğun ihmal edilmemesine dikkat edilmelidir. Ebeveynler olumsuz duygularla kendileri başa çıkabildik-

lerinde, çocuklarının korku ve kaygı gibi olumsuz duygularıyla başa çıkabilmeleri daha kolay bir hale 

gelir. Yine de bu, bütün sorunları çözebilecekleri anlamına gelmez. Başlı başına zor ve stresli bir dene-

yim olan ebeveynliğin, pandemi sürecinde evde çocuklarla geçirilen zamanın artmasıyla birlikte iyice 

zorlaştığı söylenebilir. Bu zorlayıcı durumlarla başa çıkmak için evde ve aile üyeleri arasındaki birkaç 

basit düzenleme oldukça yardımcı olmaktadır.  



Referanslar 
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Dr. Sena Cüre Acer 

Pandemi her ne kadar bilinmezliklerle dolu, neyi nasıl yapacağımız 

konusunda aklımızın karıştığı bir süreç de olsa, özellikle çocuklara 

karşı bazı rutinlerimizi sürdürmek oldukça etkilidir. Zorlayıcı durum-

larla karşılaşıldığında önceki rutinleri sürdürülen çocuk, hayatının 

eskisi gibi devam ettiğini görerek korkularıyla daha rahat başa çıka-

bilir. Örneğin, bu süreçte çocuklara yaşlarına uygun sınırlar koymak, 

daha önceden konmuş olan sınırları durumun gerekliliklerine göre 

düzenlemek önemlidir. Sınırlar çocukların, onaylanan davranışların 

yönünü anlamasını sağlar, ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkide rolleri 

belirler, yaşla birlikte gerekli ölçüde esnetildiği için büyümenin bir 

ölçütüdür ve çocuğa güvenli bir ortam sağlar. Ayrıca çocukların araş-

tırma yapmasına olanak tanıyarak çocukların davranışlarını şekillen-

dirir. Anne-babaların sınır koyarken dikkat etmeleri gereken nokta-

lar, çocukların hedef davranışı öğrenebilmeleri için net mesaj verilmesi, çocuklar büyüdükçe yeniden 

düzenlenmesi ve anne-babanın ortak kurallar koyarak buna sadık kalmalarıdır. Davranış şekillendir-

mede aşırı kısıtlayıcı, çok geniş veya tutarsız sınırlar değil, dengeli sınırlar etkili olmaktadır 

(MacKenzie, 2014). Hem sınırlar konusunda hem de pandeminin yarattığı farklı durumlarla başa çık-

mada ebeveynlerin birbirleriyle uyum içinde hareket etmeleri önemlidir. Bu noktada ebeveynlerin bir-

birleriyle iş birliği içinde olması, çocuk yetiştirme ile ilgili konularda hemfikir olmaları, birbirlerini des-

teklemeleri ve aile dinamiklerini ortaklaşa yürütmeleri (Feinberg, 2002), hem ebeveynlerin hem çocuk-

ların uyum sağlamalarını kolaylaştırarak sürecin yönetilmesine katkı sağlar. 

Bu süreçte psikolojik olarak dayanıklı olmak da zorluklarla başa çıkılmasına yardımcı olmaktadır. Da-

yanıklılıkla ilgili süreçler, iş stresi gibi günlük zorluklardan kayıp gibi aşırı stres yaratan olaylar ara-

sında değişen şekilde, içinde bulunulan bağlamın ciddiyetine göre değişebilmektedir (Davydov vd., 

2010). Psikolojik olarak dayanıklı olan bireyler kırılgan bireylere göre hem daha esnek olabilmekte hem 

de kendilerindeki veya çevrelerindeki çeşitli koruyucu kaynakları kullanarak zor durumlarla başa çıka-

bilmektedirler (Friborg vd., 2003). Pandemide de sürekli olarak değişerek farklı stres seviyeleri yaratan 

durumlarla karşılaştığımızdan dayanıklılığımızın sürekli olarak test edildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu 

noktada hayatımızdaki çeşitli kaynakları fark edebilmek ve bunları kullanabilmek, zorluklarla başa 

çıkmamıza yardımcı olmaktadır. Kişisel özelliklerimiz, ailemizin desteği ve aile üyelerinin birbirleriyle 

uyumu ve destek alabileceğimiz diğer kaynakları gözden geçirmek ve ihtiyacımız olduğunda bu kaynak-

lardan destek alabilmek, pandemi gibi zorlu süreçleri atlatmada etkili olmaktadır. Önceki bir çalışma, 

çocukların dayanıklılığının ebeveynlerin kendilerinin psikolojik olarak dayanıklı olmalarıyla ve anne-

babaların destek ve duygusal açıdan erişilebilir olma özellikleriyle ilişkili olduğunu bulmuştur (Osofsky 

vd., 2007).  

Eğlenceli olduğu kadar zorlayıcı bir deneyim olan ebeveynlik pandemi koşullarıyla birleştiğinde, anne-

babalar için iyice içinden çıkılması zor bir hale dönüşebilir. Bunun için zorlanılan durumlar için çeşitli 

çözümler üretme, bu konuda anne-babaların birbirlerinden yardım alabilmesi ve birbirlerini destekle-

mesi sürecin en iyi şekilde atlatılması için yardımcı olacaktır. Ayrıca yaşanılan bu “farklı” dönemde za-

man zaman daha önce fark etmediğimiz durumlara dikkat edebilir, bu keşiflerimizin tadını çıkarmaya 

çalışabiliriz. Bazen yalnızca neye baktığımız değil, nasıl baktığımız da duygu ve düşüncelerimizi şekil-

lendirebilir. 
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Virüsün Getirdiği Belirsizlik ve Biz 
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Covid-19'un, ülkenin mevcut şartlarındaki stres 

unsurları da göz önünde bulundurulduğunda kaygı, 

üzüntü ve depresif duygu durumlarında bir artışa 

neden olabileceği olası gözükmektedir. Öncelikle 

böylesi durumlarda kaygı ve korku halinin baş gös-

termesi gayet normal. Çünkü kaygı ve korku duy-

gularına bağlı daha çok düşünsel bir durum olan 

endişeyi de ortaya çıkarabilecek tehdit, tehlike ve 

belirsizlik gibi tüm şartlar neredeyse oluşmuş du-

rumda. Hastalık ve salgın hakkında sınırlı bilgi 

dağarcığımız ve ne zaman sonlanacağına dair net 

bir fikrimizin olmaması içerisinde olduğumuz belir-

sizlik halini arttırmaktadır. Bu durumda tavsiye 

edilecek şey ise sürekli bugüne ve âna odaklanıp bitiş noktasını düşünmeye olabildiğince az vakit ayır-

mamız olacaktır. Ne zaman biteceği düşüncesinin dikkatimizi dağıtmasına izin vermemeliyiz. Kendimi-

ze uğraşılar bulup onları günlük ve haftalık süreler halinde parçalara ayırıp olabildiğince konsantre 

olarak planlarımızı uygulamanın bu tavsiyelere katkısı olacaktır. 

Bu durumlarda bizlerin kaygı, korku ve endişelerimizin arttığı zamanlarda durumu düşünsel olarak 

yeniden enine boyuna değerlendirip daha çok pozitif yanlarına odaklanmaya gayret göstermemiz olduk-

ça fayda arz etmektedir. Öte yandan mevcut durumun oluşturabileceği durumlardan kendimizi olabildi-

ğince duygusal olarak sıyırmamız gerekmekte ve karşılaşabileceğimiz zorlukları ve negatif duyguları 

aklımızla ölçüp tartıp alınabilecek makul aksiyonları almamız zihinsel olarak bizlerin daha iyi hisset-

mesine fayda sağlayacaktır. Ancak ve ancak kontrol etme imkanımızın bulunduğu güçlükleri belirleyip 

onlarla mücadele etmek üzerine kafa yormak gerekmektedir. Kontrol etme ihtimalimizin bulunmadığı 

durumlar hakkında düşünmek ya da dalıp gitmek bize negatif duygular hissettirecek ve duygusal sağlı-

ğımıza zarar getirecektir. Salgına bağlı olarak oluşan belirsizlik halinin ve oluşabilecek umutsuzluğun 

karşısında ise gerekli psikolojik ve fiziksel tedbirleri almak büyük önem arz etmektedir. 

Covid-19'un Konuşulması ve Haberlerinin Paylaşılması 

Salgınların, doğal afetlerin ya da başka türlü büyük ölçekli problemlerin ortaya çıktığı zamanlarda bu 

olaylara medya aracılığıyla gereğinden fazla maruz kalmak bizlerde depresyon ya da depresif ruh halini 

arttırırken, stres seviyesini bireylerde yükselterek travma yaşantısını perçinleyebilmektedir. Öte yan-

dan çevremizdeki kişilerin kaygı ve üzüntülerini böyle dönemlerde paylaşmak kişilerle olan bağlarımızı 

kuvvetlendirip, kendimizi yalnız hissetmememizi sağlayıp daha iyi baş etme yöntemlerine yol açabildiği 

gibi onların üzüntülerine ve acı çekmelerine çok fazla gömülüp travmatik tecrübeyi daha derinden ya-

şamamıza da neden olabilir. Halihazırdaki şartlarda günümüzün 5-6 saatini televizyondan Covid-19 

haberlerini izleyerek geçirmenin üzerimize ciddi bir negatif duygu yükü yükleyeceği aşikardır. Bundan 

dolayı televizyon izleme süresini ortak bir kararla belli bir seviyede tutmak faydalı olacaktır. Başkaları-

nın üzüntülerini ve kaygılarını paylaşmak noktasında ise size ekstra negatif duygu yüklememesine dik-

kat etmek oldukça önem arz etmektedir. 

Belirsizliğin Doğasında Ne Var? 

Eğer bir amaca yönelik davranışımız ya da planlarımız kesintiye uğrarsa ve çevremizde bu kesintiyi 

giderecek çarelerin ya da yol haritasının eksik olduğunu hissedersek belirsizlik durumu ortaya çıkabilir 

(Tallis vd., 1991). Belirsizlik karşısında duyacağımız kaygı ve endişe bize çözüm yolları bulma yolunda 

itici bir güç olarak yardım edebilir. Ayrıca muhtemel olumsuz sonuçlara hazırlanıp onlarla baş etmemi-

zi de sağlayabilir. Öte yandan hedefimize götürecek aksiyonların var olduğundan şüphe duyarsak adım 

atmaktan, amacımıza yönelik harekette bulunmaktan, etkisiz ve başarısız olacağımız şüphesiyle kor-

kar, endişe duyabiliriz.  

Belirsizliğe Daha Yakından Bakalım mı? 

Belirsizlik karşısında düşünmekten ve zor şartlara adapte olup ona uygun davranmaktan kaçınır halde 

bulabiliriz kendimizi. Zaman zaman belirsiz durumların olduklarından daha tehlikeli ya da riskli ol-

duklarını düşünebiliriz. Sürekli gelebilecek tehditlerin kronik beklentisinde olmak bizi oldukça yıprata-

caktır (Ellard vd., 2017). Belirsizlik doğası itibariyle olumlu sonuçlanma ihtimaline de sahiptir. Ama biz 

onun düzenli olarak negatif neticeler doğuracağı inancına yakalanabiliriz. Ya da belirsizlikle ilgili pozi-

tif ihtimalleri göz ardı ettiğimiz için onun varlığına tahammül etmekte ve onu kabullenmekte zorlana-

biliriz. 
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Belirsizliği Biz mi Abartıyoruz? 

Gelecek hakkında olumsuz düşünmek ya da hissetmek her-

kesin başına gelebilecek bir durumdur. Ancak bu düşünce ve 

duygulara gereğinden fazla tepki vermek onları kendi içi-

mizde daha da büyütmemize ve tetiklememize yol açabilir. 

Böylesi durumlarda kendi endişemiz hakkında endişelenir, 

adeta kendi korkularımızdan korkabiliriz. Belirsizlik hak-

kında sürekli endişe duymak gerçekleşmesi muhtemel olma-

yan tehditlere karşı bizi hazır tuttuğu yanılgısını beraberin-

de getirir (Vasey ve Borkovec, 1992). Böyle zamanlarda ger-

çekleşmesi muhtemel olmayan olaylar için harcadığımız 

enerjinin ve içerisine girdiğimiz sağlıksız düşünce ve duygu-

ların ağırlığı olayların kendisinden çok daha fazla olabilmektedir (Newman ve Llera, 2011). Kontrol 

etme ihtimalinizin bulunmadığı durumlar hakkında düşünmek ya da dalıp gitmek size negatif duygu-

lar hissettirecek ve duygusal sağlığınıza zarar getirecektir. 

Belirsizlik Karşısında Biraz Tahammülsüz müyüz Neyiz? 

Belirsizliğe tahammülsüzlük belirsizliğe karşı duygusal, düşünsel ya da davranışlarımızla olumsuz tep-

ki verme eğilimimiz olarak ortaya çıkabilir (Dugas vd., 1998). Üstelik eğer endişe etmeye meyilli bir 

karakterimiz de varsa bazı olayların o anda kontrolümüz altında olup olmadığını anlamakta da güçlük 

çekebiliriz. Bu şüphenin nedeni hiçbir zaman mutlak kontrol sağlanamayacağı için, ufak olumsuz ihti-

malleri büyütüyor oluşumuz da olabilir. İki koşulda da ne kadar kontrol gücümüz olduğu konusunda 

emin olamadığımız için kendimizi hiç hoşlanmadığımız bir belirsizlik içerisinde bulabiliriz. Tüm bunla-

rın yanında aynı insanlarla uzun bir süre aynı ortamda yaşamanın kendisi zaten zorken salgın döne-

minde bu zorluk muhtemelen katlanacaktır. Bu noktada başkaları hakkında da ve ihtimal, kendimiz 

hakkında da daha fazla tolerans kaynağına sahip olmamız gerektiği öne çıkmaktadır. Bu aşikar gerçe-

ğin yanında kendine hakim olma dediğimiz özelliğin de bizler tarafından edinilmesi gerekmekte. Bu 

özellik iki şekilde sergilenebilir. Birincisi negatif duyguların tamiri için kendimize mevcut şartlardan 

dolayı çok küçük de olsa kişisel bir alan yaratmamız gerekmekte. İkincisi başka insanlar tarafından 

ısrarlı bir şekilde alanımız ihlal edildiğinde bunu bağımsız bir sorunmuşçasına konuşabilmemiz ve bazı 

temel kurallar koyabilmemiz gerekmektedir. 

Belirsizlik Bizi Kandırıyor mu? 

Olumsuz ufak ihtimaller gözümüzde büyüdüğü zaman bu muhtemel sanılan tehditler karşısında kendi-

mizi endişeli hissederek onlara karşı gereksiz tedbirler alabiliriz (Newman ve Llera, 2011). Ve yine ha-

talı bir biçimde, zaten ufak ihtimalli oldukları için, tedbirlerimizin beklediğimiz tehlikeler karşısında 

işe yaradığını düşünebiliriz. Yani aslında gerçekleşmeyecek zorluklar karşısında zafer kazanmışızdır. 

Bazı durumlarda ise belirsizlik karşısında elimizden bir şey gelmese dahi sanki eğer yeterince endişele-

nirsek gerçekleşebilecek olumsuz sonuçları hafifletebilirmişiz gibi hissederiz (Freeston vd., 1994). Adeta 

kötü hissetmek boynumuzun borcuymuş gibi... Bu durum da faydasız ve sağlıksızdır. 

Geçmişin Gölgesi Geleceğimize Düşebilir mi? 

Gelecekle ilgili yaptığımız planlarımızın ya da hayallerimizin birkaç defa olumsuz sonuçlanması da 

yanlış genelleme yapmamıza neden olabilir (Ellard vd., 2017). Bu, zihnimizde belirsizlik ile geleceğin 

olumsuz bir şekilde beraber yer etmesini sağlamış olabilir. Veya olumsuz ve başarısız sonuçların aklı-

mızda daha çarpıcı bir şekilde yer etme özelliği de bu olumsuz birlikteliğe neden oluyor olabilir. Çünkü 

hatalarımızın ve başarısızlıklarımızın aklımızda daha çarpıcı bir şekilde kaldığı bir gerçektir. Beynimiz 

biz fark etmesek de hatalarımızdan ders çıkarmamız gerektiğinin sinyalini vermeye çalışır. Ancak bey-

nimizin bu özelliğinin bize kötü etkileri de olabilir. 

Belirsizlik Karşısında Negatif Duyguları Hissetmek Çok mu Anormal? 

Belirsizlik karşısında negatif duygu ve düşüncelere sahip olmak anormal bir durum olmayabi-

lir. Negatif duygularımızın oluşmasını anormal karşılamayıp onların sadece gözlemcisiymiş gibi davra-

nabiliriz. Onları bastırmaya, değiştirmeye ya da kontrol etmeye çalışmadan meydana çıkışlarına izin 

vermek bize fayda sağlayabilir. Bu şekilde negatif duygularımızı daha fazla tetiklemeden büyümelerini 

engelleyebiliriz. Böylesi anlarda en başta hissettiğimiz ve duyduğumuz olumsuz duygu ve düşünceleri 

hoş görmek ve onların var olduğunu ve olabileceğini kabul etmek bizi sakinleştirecek ve koruyacaktır. 

Bazen İçin Sıkılır ya Hani... 

Belirsizlik, kontrol edilemezlik ya da öngörülemezlik ile alakalı içimizdeki sıkıntıya izin vererek onun 

varlığına tahammül edebilmeli ve olabileceğini kabul etmeliyiz. Bu odağımızı daha kolay şekilde içeri-

den dışarıya çevirmemizi kolaylaştıracaktır. İçinde bulunduğumuz fiziksel çevrenin ve şimdiki anın 

farkına varmamızı sağlayacaktır. Olumsuz his ve düşüncelerimizi kabul ettiğimiz için artık içerimizde 

uğraşacağımız bir sıkıntı ya da endişe yoktur. Oluşmasına bizim izin verdiğimiz ve bizim kontrolümüz-

de olan negatif duygu ve düşünceler vardır. Enerjimizi onlarla uğraşmaktan bize daha iyi gelen şeylere 

çevirebiliriz artık. 
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Belirsizlik Karşısında Mis Gibi Planlarımızı Yapalım! 

Hayatımızda belirsizliğin arttığı zamanlarda kontrol edebildiklerimizi ve etki edebildiklerimizi olabildi-

ğince belirli hale getirmek bize oldukça fayda sağlayacaktır. Sahip olduğumuz günümüzü ve yakın gele-

ceğimizi faydalı ve sağlıklı şekilde planlamak bize belirsizlik karşısında güç kazandıracaktır (Gabbard, 

2005). Örneğin yiyeceğimiz yemeğin ya da yapacağımız bir işin veya sorumluluğun zamanını planlamak 

bize ihtiyacımız olan düzeni sağlayabilir. En önemlisi etki edebileceklerimizin önemini fark etmemizi 

sağlayacaktır. Bu şekilde günümüzü planlayarak pozitiflikleri fark edip gelecekte de olumlu şeylerin 

olabileceğinin farkına varacağız. 

İlişkilerimizde de mi Belirsizlik? Neler Oluyor Bize, Bize Neler Oluyor? 

Belirsizliğe karşı olan tahammülsüzlüğümüz ilişkilerimize de yansıyabilir. Belirsizlik ilişkilerin doğa-

sında fazlaca karşılaşılabilir bir durum olduğu için, yakın çevremizde çeşitli sorunlara neden olabilir. 

Partnerimizin ya da yakınımızdaki insanların söylediklerini ya da davranışlarını olumsuz yorumlayabi-

lir, onlardan yanlış sonuçlar çıkarabiliriz (Newman ve Llera, 2011). Her şeyin belirli ve kesin, geleceğin 

tahmin edilebilir olmasını istemek, ilişkilerimizin ve içerisinde yer alan insanların da mükemmel olma-

sını istemekle benzerdir. 

İlişkilerimizi Belirsizlikten Koruyalım mı? Yoksa Olsa da Olur mu? 

Belirsizlik bize endişe ya da korku verdiği için ilişkilerimizdeki insanlardan mutlak kesinlik ya da mü-

kemmellik beklentisinde olabiliriz. Dolayısıyla onların üzerinde farkında olmadan baskı kurma çabası-

na girmiş bile olabiliriz. Onların kontrol edilebilir ve tahmin edilebilir olmalarını beklemek partnerleri-

miz ya da yakınımızdaki insanlar için haksızlık olmaz mı? Örneğin partnerimizin en ufak bir hatasının 

hemen gözümüze çarpması... Yani onun kafamızdaki mutlak kesinliğe veya mükemmelliğe zarar ver-

mesi gibi durumlar ilişkilerimizi zedeleyebilir ve yanlış sonuçlara ulaşmamıza neden olabilir.  

Belirsizlik Eleştiriden Kaçmamıza mı Neden Oluyor? Çok mu Talepkar Olduk? 

Aynı zamanda belirsizliğe tahammülümüz az olduğu için ilişkilerimizdeki insanlardan sürekli erişilebi-

lir ya da ulaşılabilir olmalarını istemek zorunda hissedebiliriz kendimizi. Sanki onlarla ilgili en küçük 

şüphe bütün her şeyi mahvediyor gibidir. O an nerede olduklarını bilememek, istediğimiz kesinliğe za-

rar veriyordur adeta. Bu gibi durumlar onların hayatlarında problemlere neden olacaktır. Yine kafa-

mızdaki kesin, mutlak bir mükemmellik bozulmasın diye onların en ufak olumsuz sözlerine ya da eleş-

tirilerine karşı fazlaca hassas olabiliriz. Aynı zamanda onların ufak hataları bize daha büyük gözükür.  

Dugas, M.J., Gagnon, F., Ladouceur, R., ve Freeston, M.H. (1998). Generalized anxiety disorder: A preli

 minary test of a conceptual model. Behaviour Research & Therapy, 36, 215–226. 

Ellard, K. K., Barlow, D. H., Whitfield-Gabrieli, S., Gabrieli, J. D. E., ve Deckersbach, T. (2017). Neural 

 correlates of emotion acceptance vs worry or suppression in generalized anxiety disorder. Soc. 

 Cogn. Affect. Neurosci. 12, 1009–1021.  

Freeston, M.H., Rheaume, J., Letarte, H., Dugas, M.J., ve Ladouceur, R. (1994). Why do people worry? 

 Personality and Individual Differences, 17, 791–802. 

Gabbard, G. O. (2005). Psychodynamic psychiatry in clinical practice (4. baskı). 

 Washington, DC: American Psychiatric Publishing. 
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Covid 19 gibi büyük salgınlar, toplumda değişimlere neden olur. Böyle bir değişimde de, ne yazık ki 

toplumumuzda hala daha var olan şiddetin ciddi artışları söz konusudur. Kendall-Tackett (2003), aile 

içinde şiddeti gören çocuk ya da şiddete maruz kalan çocuk, şiddetin olası etkileri ve şiddetin sık sık 

gerçekleşme ihtimali nedeniyle mağdur durumundadır, der. Bu mağduriyetler aile içinde şiddete tanık 

olması, fiziksel veya duygusal şiddet görmesi, ihmal ve cinsel istismarı içerebilir (Higgins ve McCabe, 

2001). Şüphesiz ki aile içinde şiddete maruz kalan ve şiddete tanık olan korunmasız çocuklar, aslında 

en çok zarar görenlerdir. Çocuğun güvenli bir ortam olarak kabul etmesi gereken ev, gördüğü şiddet ve 

tanık olduğu şiddet sebebiyle kaçmak isteyip nefret ettiği bir yer haline gelebilir. Lök ve arkadaşları 

(2016), çocuklara uygulanan şiddet sıklıkla fiziksel, sözel ve duygusaldır. Fiziksel şiddet, tokat gibi be-

dene zarar verici olsa da duygusal şiddet daha çok sevgisizlik, tehdit ve aşağılamak olarak değerlendiri-

lebilir. Sözel şiddet ise çocuğa, hakaret içeren sözlerle zarar vermektir. Ebeveynler de, her insanda ol-

duğu gibi ani öfke patlamaları yaşayabilir. Ancak bu çıkışların dozunu ayarlayabilip, çocuğa sözel de 

olsa zarar verebilecek, hakaret içeren sözlere dikkat etmeliler. Maalesef ki görünmeyen ancak çocuğun 

kendisini çaresiz hissettiren bu şiddet türü, çocuk üzerinde en az fiziksel şiddet kadar etkili olabilir. 

Pandemi döneminde de çocuğa uygulanan fiziksel ve duygusal şiddetin artması, pandemi sürecinin ver-

diği stres, virüsle ilgili korku ve belirsizlik ile açıklanabilir. Belki de kapalı kaldığımız evlerimizde, bir-

birimize karşı daha tahammülsüzüz. İzolasyon ve pandeminin neden olduğu ekonomik sıkıntılar ve 

psikolojik stres ile aynı zamanda bu stres ile başa çıkmak için aşırı alkol tüketimi gibi olumsuz başa 

çıkma mekanizmaları, aile içindeki şiddeti tetikleyebilir (Van Gelder ve ark, 2020). Yaşam alışkanlıkla-

rımızın, işlerimizin ve okullarımızın ev ortamına adapte olmaya başlaması ile birlikte değiştiğini göz-

lemleyebiliriz. Bu nedenle, belki de şiddetin artması aynı zamanda çocuğa şiddet uygulayan aile bireyi-

nin yanında daha fazla zaman geçirmesiyle de açıklanabilir. Aslında, pandemi sürecinin uzunluğunu 

da göz önünde bulundurduğumuzda bu yapılan kısıtlamalar bizi bir virüs tehlikesinden korumaya çalı-

şırken, şiddete maruz kalan çocukları veya evlerinde şiddete tanık olan çocukları başka bir tehlikeye 

itebilir.  
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Pandemi döneminde şiddetin fark edilememesi de 

bir diğer sorun haline gelmiş, yüz yüze görüşmele-

rin kısıtlanması ile şiddeti tespit edebilmenin zor-

luğu artmıştır. Önemli olarak da pandemi nedeni 

ile gelen uygulamalar, aileler ve çocuklar tarafın-

dan güvenilen sosyal hizmetlerin ve sağlık hiz-

metlerinin kullanılmasını değişime uğrattı 

(Piquero, 2020). Şiddet uygulayan kişinin yakında 

olmasının verdiği korku veya evde kalma kısıtla-

maları nedeniyle şiddete uğrayan çocuğu fark 

edememek, bunun sebebi olabilir. Campbell’a 

(2020) göre, istismara uğrayan çocuklara yardım-

cı olmaya çalışan uzmanlar, pandemi için alınan 

önlemler kalktığında ve hayat normale döndüğün-

de çocukların ihtiyaçlarını karşılayamayabilir ve 

kendilerini bir sürü rapor arasında bulabilirler. 

Aynı zamanda bunun önünü alabilmek için, Us-

her ve arkadaşları (2020), hükümetlerin ve politi-

kacıların pandemi döneminde alınan tedbirlere 

dikkat edilmesi dahilinde insanların iletişim ha-

linde olma ihtiyaçlarını vurgularken, insanlara pandemi boyunca artan şiddetin boyutuna dikkat çekip 

herhangi bir istismar belirtisini ya da endişesini bildirmenin önemini belirtmelilerdir, der. Özellikle 

böyle bir salgın sürecinde, çocukların zarar verici düzeyde kırılmaması önemli olmakla beraber aslında 

bu pandemi döneminde çok fazla gözümüze batmayan çocukları fark etmek önemlidir. 
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Kendall-Tackett, K. A. (2003). Treating the lifetime health effects of childhood victimization. Civic Re

 search Institute. 

Lök, N., Başoğul, C., ve Öncel, S. (2016). Aile içi şiddetin çocuk üzerindeki etkileri ve psikososyal 

 desteğin önemi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 8:155-161 

Piquero, A. R., Riddell, J. R., Bishopp, S. A., Narvey, C., Reid, J. A., ve Piquero, N. L. (2020). Staying 

 Home, Staying Safe? A Short-Term Analysis of COVID-19 on Dallas Domestic Violence. Ameri

 can Journal of Criminal Justice, 601–635.  
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 Increased vulnerability and reduced options for support. International journal of mental 

 health nursing, 29(4), 549–552.  
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 Gender and COVID-19 working group (2020). COVID-19: Reducing the risk of infection might 
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Covid-19 süreci tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, yaşam tarzlarımızda başlayan kalı-

cı ve şaşırtıcı bir takım değişiklikler ortaya çıkmıştır. Aile içerisinde zorlayıcı etkisi olan ve mücadele 

gerektiren bir dönem olarak tanımlayabiliriz. Üstesinden gelebilmek için çaba gerektiren bazı büyük 

sorunlar ya da güçlükler aile dinamiklerini, çiftler arası iletişimi ve de ebeveynlerin çocuklarına karşı 

tutumlarını olumsuz etkilemeye yatkındır diyebiliriz. Bunun altında yatan yegane sebepler ise ailele-

rin bu süreçte aşırı kaygılı, korkmuş ,felaket senaryolarına açık olmasıdır. Tüm bunların sonucunda 

aileyi oluşturan bireylerin psikolojik dirençleri düşebilir. Ebeveynlerin yüksek düzeyde ki panik hissi, 

çocukların ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu şartlar altında stres daha fazla saldır-

ganlığa, anlaşmazlıkların kolayca yükselebilmesine ve çatışmaya yol açabilmektedir. Bu durumdan 

en yüksek düzeyde etkiyi gelir düzeyi daha az olan aileler almıştır. Salgın öncesi maddi sıkıntı veya 

ilişki sorunları yaşayan ailelerde çatışma durumunu etkileyen önemli faktörler olduğu düşünülmekte-

dir (Kluwer, 2020). 

Alınan tedbirler nedeniyle çalışma ve eğitim ortamlarının ev ortamına kaydırılmasıyla evde geçirilen 

zaman artmıştır. Bu sebeple evde ailece geçirilen zaman da artmış olup, bu dönem dahilinde ilişkile-

rin gözden geçirildiği ve birçok yeniliğin keşfedildiği bir süreç ortaya çıkmıştır ve kimi ilişkiler olumlu 

kimi ise olumsuz etkilenmiştir. Kimi ev ortamında gerginlikler artarken, kimisinde birlik ve beraber-

lik ve iletişim en üst düzeye ulaşmıştır. Burada aile içi dinamiklerin ayrıca beraber geçirilen vaktin 

verimliliği ve iyi iletişim kurabilmenin rolü büyük denilebilir. 

Bütün bu pandemi ve izolasyon sürecini takiben izlediğimiz haberlerin ve maalesef özellikle sosyal 

medya üzerinden gerçeği yansıtmayan bilgiler edinilmesiyle toplumsal bir panik havası oluşmuştur. 

Bu denli yüksek  panik ve kaygı ile beraber literatüre önümüzde ki yıllarda girmesi beklenen 

‘Koronafobi’ kavramı ortaya çıkmıştır. Psikiyatr Dr.Arzu Çiftçi Yeşilay’ın resmi sitesine verdiği röpor-

taja göre:  

‘Bizi korkutan ve fobi haline gelmesini sağlayan şey yaşanan olayı “felaketleştirmek” ve baş edemeye-

ceğimiz bir olay olarak algılamaktır. Tüm medya araçları da bugüne kadar ne yazık ki bu 

“felaketleştirmeye” hizmet etti. Bazı insanlar çok daha fazla etkilenmiş durumda ve sanırım bu salgın 

literatüre “koronafobi” gibi bir terim eklenmesine yol açacak. Özellikle bu durumdan çok olumsuz et-

kilenen insanlarda kaygı hastalığı da dediğimiz anksiyete bozukluğu ya da aşırı bulaşma takıntısıyla 

çok fazla temizlik yapma gibi belirtilerle giden obsesif kompulsif bozukluk görülebilir’. 

Koronafobi  
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Bir diğer bu kavram hakkında 

fikir ortaya atmış olan isim  

Prof.Dr. Nevzat Tarhan’a göre: 

Fobi olması için kaçınma davra-

nışının olması, kişinin aşırı du-

yarlı olması lazım. Fobiyi orta-

ya çıkaran durumla ilgili aşırı 

bir zihinsel uğraş olması lazım. 

Koronafobi ilerledikçe korona 

paranoyasına dönüşüyor, şu 

anda halk dillinde koronayak 

yani paranoyak gibi bir tabir 

söz konusu. Koronayak olan 

kişilerde de yine üç ana belirti 

var: Kişi tamamen ürkek hare-

ket eder, orantısız tepkiler verir, bununla ilgili şakayı dahi kaldıramaz. Paranoyak olan kişiler şakayı 

kaldıramaz, mizah ayrımı yapamaz, en yakınından bile şüphelenir. Koronavirüs korkusu özellikle mi-

zofobi yani mikrop korkusu gibi hastalık yaşayan kişilerde el yıkama davranışını artırabileceği gibi bu 

gibi hastalıkları tetikleyebilir."  

Nevzat Tarhan’ın bu röportajında bahsettiği koronayak tanımını aslında  kısaca şu şekilde özetleyebili-

riz;  bireyin koronaya yakalanacağına dair yüksek bir kaygı ve paranoya duyması ile kendini gösterebi-

len bir kavram diyebiliriz.   

Ece Nahide AKSEVEN 
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İnsanlar olarak sosyal varlıklarızdır ve ile-

tişim ile hayatta kalırız. Toplumda doğa-

mız gereği birlikte yaşar ve hareket ederiz. 

Bu da hem kendimize hem de başkalarına 

karşı sorumlulukları beraberinde getirir. 

Günümüzde, COVID-19 ile birlikte sosyal 

mesafeyi korumak da bu sorumluluklardan 

biri haline geldi. Peki sosyal mesafeyi koru-

mak bizi ve yaşamımızı nasıl etkileyebilir? 

Yaklaşık bir yıldır COVID-19 ile birlikte 

yaşıyoruz. Markaların bile sosyal mesafe-

nin önemine vurgu yaptığını görebiliyoruz, 

McDonald’s gibi. Sosyal mesafe ve karanti-

na süreci, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 

hastalık ve ölüm oranını azaltmak için top-

lumdaki bireylere getirilen önemli sorum-

luluklardır. Bu durum da yeni normları 

beraberinde getirdi. Toplumsallaşmayı ve 

bireyselleşmeyi karmaşık hale getiren 

COVID-19, topluluk duygusunun kaybı ve 

insanın en temel ihtiyacı olan sosyalleşme-

yi ve etkileşimi engellemeye başladı. Sev-

diklerimiz ile sosyal mesafeyi korumaya çalışmak, pandemi stresine yol açtı. Ayrıca, sosyal mesafeyi 

sürdürmenin ve evde kalmanın yarattığı sorumluluk hissinin, bireysel ve kolektif toplumlarda farklı-

lıklar gösterdiği düşünülmekte. Örneğin, bireysel toplumları kolektif topluluklar ile kıyasladığımızda, 

sosyalleşme ve birey vurgusu yapıldığı için bireysel toplumlarda COVID-19 vakaları daha çok olduğu 

görülmekte  (Jiang ve ark., 2020). Buna ek olarak, sosyal mesafeyi korumaya çalışırken günlük ha-

yatta yapılan fiziksel aktivitelerin ve etkileşimin azaldığı ve bu durumun strese yol açtığı görülüyor. 

Araştırmacılar tarafından COVID-19 şartlarının, ruhsal ve fiziksel sağlımızı da önemli ölçüde etkile-

diği bulunmuştur (Remuzzi ve Remuzzi, 2020; Qui ve ark., 2020).  

 

Peki ya Türkiye? 

 

Türkiye kolektivist bir toplum ve bireyin özgürlük vurgusu daha az olduğu için “biz” olmak her za-

man daha önemlidir. Bu yüzden karantinada kalmak, Türkiye için daha kolaydır. Bir araştırma, kül-

türel farklılığın COVID-19’un bulaşma riski üzerine etkisi olduğunu vurguluyor (Jiang ve ark., 2020). 

Bu yüzden, kolektif kültürler bireysel kültüre göre daha fazla vaka oranına sahiptir. Ayrıca günü-

müzde sosyal mesafe ile birlikte ortaya çıkan işsizlik, ekonomik kayıpları da beraberinde getirdiği 

için günlük rutinlerimizi de değiştirdi. Bireylerde duygusal ve psikolojik etkiler ile beraber, motivas-

yon kaybı, öz-değer kaybı ve uyku problemleri ortaya çıktı (Williams vd., 2020). Sosyal mesafeyi koru-

maya çalışırken de evde kalmanın daha güvenli bir yol olduğu düşünülürken, artan aile içi şiddete de 

vurgu yapmak önemli hale geldi. Araştırmalar bu dönemde travma sonrası stres bozukluğu belirtile-

rinin arttığını ve depresyon ve kaygının da ortaya çıkabileceğini vurguluyor (Kofman ve Garfin, 

2020). Günlük yaşamda artan dijital platform kullanımı ile beraber bazı hastalıkların ortaya çıkma 

riski de arttı; obezite, bağımlılık, kemik ağrıları gibi. 

Ayrıca sosyal mesafeyi korumak yalnızlık hissinin artmasına da sebebiyet vermiştir. Sosyal etkileşi-

min önemine örnek vermek gerekirse, bir bebek hastanede ağladığında, diğer bebekleri de tetikler ve 

duygunun bulaşması ile ağlamaya başlarlar. Bebeklerin ağlamasının durdurulması için sosyal etkile-

şime ihtiyaç vardır. Sosyalleşme kavramının hayatımızdan bir süreliğine mahrum kalması ve kendi-

mizi korumak adına taktığımız maskeler sosyal etkileşim davranışlarını da ortadan kaldırdı, sarıl-

mak, dokunmak veya öpüşmek gibi. Ancak bir araştırmaya göre grup terapileri veya online gruplar, 

yalnızlık hissini, anksiyete, depresyon ve stres seviyesini düşürmektedir (Marmarosh ve ark., 2020).  

Mesafeyi mi Korumak Yoksa Kendimizi mi? 



 

Mesafe bana iyi geldi diyenler, sesinizi duyar gibiyim. 

Evet, sosyal mesafeyi korumanın olumlu yönleri 

de var, virüsten korunmak gibi. Ayrıca bireyler 

olarak günlük hayattaki aktivitelere ve kendimi-

ze daha çok zaman ayırabiliyoruz. Örneğin online 

alışverişlerin sıklığı artarken, artık alışveriş yap-

maya daha az zaman ayırıyoruz. Böylece zaman 

tasarrufu yapabiliyoruz. Buna ek olarak, sosyal 

mesafeyi korurken becerilerimizi ve yetenekleri-

mizi keşfetmek için daha çok zamana sahibiz. 

Sosyal rollerimizin de daha çok farkına vardığı-

mızı düşünüyorum. İyi haber şu ki bir araştırma-

ya göre travmatik bir olaya maruz kalan bireyler, 

COVID-19 gibi, sosyal mesafe ile daha çok başa çıkma eğilimi gösteriyor ve psikolojik dayanıklılığın 

arttığı vurgulanıyor (Blanc ve ark., 2020). Yeni bir dil öğrenmek için çok geç değil sanki? Bir diğer araş-

tırmaya göre iyi olma halini korumak adına müzik dinlemek, yeni bir dil öğrenmek ve günlük yazmanın 

önemli olduğu vurgulanıyor (Dekel, vd., 2015)  

Referanslar 

Pandemide Aile Yaşamı Sayfa 13 

Asrın YENİHAYAT 

Blanc, J., Louis, E., Joseph, J., Castor, C., ve Jean-Louis, G. (2020). What the world could  learn from 

 the Haitian resilience while managing COVID-19. Psychological Trauma: Theory, Research, 

 Practice, And Policy, 12(6), 569-571. doi: 10.1037/tra0000903 

Dekel, S., Hankin, I. T., Pratt, J. A., Hackler, D. R., ve Lanman, O. N. (2016). Posttraumatic  growth in 

 trauma recollections of 9/11 survivors: A narrative approach. Journal of Loss and Trauma, 21

 (4), 315-324. 

Kofman, Y. B., & Garfin, D. R. (2020). Home Is Not Always a Haven: The Domestic  Violence Crisis 

 Amid the COVID-19 Pandemic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and 

 Policy. https://doi.org/10.1037/tra0000866  

Jiang S. & Wei Q. & Zhang L. (2020). Impacts of Cultural Difference on the Transmission of  COVID-19 

 Individualism vs. Collectivism. SSRN Electronic Journal. 

Marmarosh, C., Forsyth, D., Strauss, B., ve Burlingame, G. (2020). The psychology of the COVID-19 

 pandemic: A group-level perspective. Group Dynamics: Theory, Research, And Practice, 24

 (3), 122-138. doi: 10.1037/gdn0000142 

Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological dist

 ress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendati

 ons. General psychiatry, 33(2), e100213. https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100213 

Remuzzi, A., ve Remuzzi, G. (2020). COVID-19 and Italy: What next? The Lancet, 395, 1225–1228. 

Williams, S. N., Armitage, C. J., Tampe, T., ve Dienes, K. (2020). Public perceptions and experiences of 

 social distancing and social isolation during the COVID-19 pandemic:  A UK-based focus group 

 study. medRxiv. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20061267v1 

https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100213


İletişim 

puam.aile@rc.bau.edu.tr 

 

Kapak Çizeri:  

Melissa Nur GÜN: mng_2098@hotmail.com 

PUAM Aile Çalışmaları Birimi olarak ailenin temel alın-

dığı araştırmalar ve toplum yararına uygulamalar yü-

rütmekteyiz. Bireysel zorluklara yol açan ve sosyal ya-

şamda da sıklıkla kendini gösteren problemlerin, çocuk-

luk dönemi aile yaşantılarından etkilendiği görülmekte-

dir. PUAM Aile Çalışmaları Birimi olarak amacımız, 

aile bireylerinin bireysel, çift ve grup olarak psiko-sosyal 

gelişimi ve iyi oluşu için bireyleri bilinçlendirmek ve far-

kındalıklarının gelişmesini sağlamaktır. Bu yolda ebe-

veynlik tutumunun önemine vurgu yapmayı, böylece 

uzun vadede psikolojik olarak daha sağlıklı bir toplum 

inşa edilmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. 
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