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Özet 

Salgında kuşkusuz en savunmasız grup yaşlılar oldu; olmaya devam ediyor. 
Yaşlıların var olan sorunları pandeminin ilave ettiği sorunlar ile iç içe geçti. 
Fiziksel mesafe önlemleri bulaş ve hastalanma riskini azaltırken, yaşlı nüfu-
sun sosyal etkileşimini ve fiziksel aktivitesini sınırlayarak fiziksel, zihinsel ve 
duygusal sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer yaş gruplarında 
da olduğu gibi yaşlı nüfusun güç ve dayanıklılığı genel refahla ilişkilidir. 
Ancak yaşlılar açısından artmış stres, sağlıklarını doğrudan etkileyebilecek 
uyku sorunlarına ve daha ileri durumlarda intihar düşüncelerine neden 
olmaktadır. Yaşlıların hem kamusal hem de özel yaşamlarındaki savunma-
sızlığına yönelik “yaşçı” anlatılar, duygusal ve zihinsel sağlıklarına zarar 
vermekte ve rutin aktivitelerini sınırlamaktadır. Gözden kaçırılmaması gere-
ken en önemli hususlardan biri yaşlı bir yetişkinin günlük ihtiyaçlarını karşı-
layabilmek için yardıma ihtiyacı olması nedeniyle bir grup insandan fiziksel 
olarak uzak durmasının mümkün olmayabileceğidir. Bazı yaşlılar için ise 
çalışmaya devam etmeme seçeneği bulunmayabilir. Pandeminin yarattığı 
koşulların, yaşlı nüfusun genel sağlığı ve ekonomik durumuyla ilgili öngö-
rülmemiş ve daha karmaşık sorunlara yol açması muhtemeldir. 

*** 

Dünyadaki nüfusun yaş ortalaması bir süredir artıyor. Yaşam ve çalışma 
koşullarındaki iyileşmeler, sağlık hizmetlerinin ve teknolojinin gelişmesi, 
dünya nüfusunun ortalama yaşam beklentisinde muazzam bir artışa neden 
oldu. Bu da insanların hastalıkları veya sakatlıkları olsa bile daha uzun ya-
şayabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, yaşamın ilerleyen dönem-
lerinde insanlar, giderek artan hastalıkları ve özellikle yaşamak için başkala-
rına bağımlı olma risklerinin yükselmesi nedeniyle daha savunmasız hale 
geliyor. Koronavirüs pandemisi yaşlıları bu arka planla ve hazırlıksızken 
vurdu. İlk başta virüsün, bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olması nedeniyle 
yaşlıları diğer yaş gruplarına oranla klinik olarak daha fazla etkilediği düşü-
nülüyordu. Zamanla yaş grupları arasındaki farklılıklar değişti, enfeksiyon 
ve klinik sonuçları yaş gruplarına yayıldı. Ancak koronavirüsün genel olarak 
yaşlı nüfusta ölümlere neden olduğu anlayışı, bu konuyla ilgili kamu politi-
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kaları ve medya yansımaları, genç nüfusun bir şekilde virüse karşı yenilmez 
olduğu algısını yarattı. 

Yaşlı nüfus, virüse karşı savunmasızlığı nedeniyle en uzun süre evde kal-
mak zorunda kalan gruplardan oldu. Oysa, uzun süreli tecrit, yaşlılar ara-
sında farklı sorunlara yol açıyor. Evde kalıp başkalarından uzak durmanın 
bulaş riskini azaltacağı, ancak hareketsizlik ve olası yanlızlığın, izolasyon ve 
kendini değersiz görme gibi duyguları arttıracağı ve bu nedenle fiziksel, zi-
hinsel, duygusal sorunlara yol açacağı düşünülüyor. Bu durum “COVID-19 
Bağlantısallık Paradoksu” olarak adlandırılıyor. (Smith ML, 2020) Has-
tanelere ulaşamama veya başvurma korkusu ile birlikte sosyal izolasyon 
önlemleri, özellikle acil durumlarda yaşlıların ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı 
almalarını engelleyebiliyor (Altın Z, 2020). 

Fiziksel, zihinsel ve duygusal iyilik hali, virüse karşı direncin her yaş gru-
bunda ama en önemlisi yaşlılarda artırılması için önemlidir. Ancak uzun 
süreli evde kalma zorunluluğunun yaşlıların günlük aktivitesini azalttığı 
(Hall G, 2020), fiziksel mesafenin ise desteğe ve refakatçilere ihtiyaç du-
yan yaşlıların ruhsal ve duygusal sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği dü-
şünülüyor (Brooke J, 2020; Yorgancıoğlu A, 2020). Yaşlıların sorun-
larını daha da kötüleştiren diğer bir konu, başkalarıyla bağlantı veya sosyo-
psikolojik yardım ararken dijital ağlara sınırlı erişimleri veya bu ağları kulla-
namamalarından kaynaklanıyor. Dijital cihazların kullanımı, bireylerin özel-
likleri ve yaşam koşulları ile doğrudan ilgilidir. Bu ağ ve cihazlar yaşlılar 
arasında yaygın kullanılmıyor; internet kullanımı temel düzeyde kalabiliyor 
(Seifert A, 2020). Bu nedenle çevrimiçi olarak sunulan bilgi ve hizmetle-
rin yaşlılara ulaşıp ulaşmadığından net olarak emin olunamıyor (Altın Z, 
2020).  

 

COVID-19 yüzünden oluşabilecek sağlık sorunlarının yarattığı endişe, en-
feksiyondan korunmaya yönelik önlemlerin sonucu artan yalnızlık ve bun-
ların yol açtığı uyku sorunları da kaygı verici bir başka konu başlığıdır 
(Grossman ES, 2020). Üstelik daha ciddi risk altında oldukları algısı, 
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yaşlanmaya dair olumsuz anlatılara ve yaşlıların klişeleştirilmesine yol aça-
cağı için, bu yaş grubunun duygularını ve ruh sağlığını ayrıca etkileyebilir 
(Flett GL, 2020; Yalçınalp E, 2020; Yorgancıoğlu A, 2020). 

Türkiye’de yaş, enfeksiyondan korunma önlemleriyle ilgili kamusal söy-
lemde en belirgin, ancak ölümleri duyururken en az telaffuz edilen farklılıktı 
ve durum hâlâ da öyle (Altın Z, 2020). Fiziksel mesafe tedbirlerini uygu-
larken, kamu otoritesinin bu sorunu iyi yönetemediğine tanık olduk (Altın 
Z, 2020). Üretilen dil, tutum ve söylem ayrımcı ve ötekileştirici oldu. Yaşlı 
insanlar üzerinde derin izler bıraktı, bırakacak. Hatta bu durumun, aynı 
SARS’ın 2000’lerde gösterdiği gibi, yalnızlıkla birleşen ezici duygular ve 
endişeli düşünceler nedeniyle yaşlı yetişkinlerde intihara eğilimi artırabile-
ceği ifade ediliyor. (Wand A, 2020).  

Yaşlılıkla birlikte okunabilecek bir diğer sorun, belli ülkelerde hastaların 
yoğun bakım ünitelerine veya ventilatör desteğine kabul edilirken belirli yaş 
aralıklarının dikkate alınmasıdır. Sadece hastanın yaşına göre yapılan se-
çimler etik açıdan kaygı vericidir, çünkü hastanın işlevselliği, bilişsel yete-
nekleri ve komorbiditeleri dikkate alınmaz (Farrell TW, 2020; Altın Z, 
2020). Kullanılan diğer kriterler arasında “kazanılan yaşam yılları”, “ya-
şanmış yaşam yılları” ve “uzun vadede tahmini yaşam beklentisi” gibi öl-
çümler de vardır ki, bunlarda da yaşlı insanların gençlere oranla her zaman 
dezavantajlı olacakları açıktır (Farrell TW, 2020). Kamuoyunun farkında 
olduğu bu kriterler, tıbbi kararlar ve yaş sınırlamaları, yaşlıların kendilerini 
“sadece bir sayı”dan ibaret veya virüsten korunmaya değmeyeceklermiş 
gibi hissetmesine ve psikolojik iyilik hallerinin bozulmasına yol açabilir 
(Flett GL, 2020; Altın Z, 2020). Türkiye’de, virüse karşı farkındalığın 
artırılması,  kişilerin virüsten korunabilmesi için yapabilecekleri ve ayrıca 
aile durumları, psikososyal ve ekonomik problemlerin değerlendirilmesiyle 
uygun yönlendirmelerin yapılabilmesi için yaşlılara özel bir telefon hattı 
(Alo Psikososyal Destek Hattı) kurulmuştur (Teki ̇ndal M, 2020). Benzer 
bir yaklaşımla, ihtiyaç sahibi yaşlı insanların günlük gereksinimlerini karşı-
lamak için Vefa sosyal destek grupları da oluşturulmuştur. Bu tür bir des-
teklerin varlığı, katı fiziki ve fiziksel mesafe kurallarının uygulandığı zaman-
larda büyük önem kazanmıştır. 

Benzer bir durum yaşlı bakım evlerinde yaşanmıştır. Yaşlıların uzun süreli 
kaldığı birçok bakımevi pandemiye hazırlıksız yakalandığından bu dönem-
de hafızalardan silinmeyecek, içimizi yakan birçok olayın yaşanmıştır. Sal-
gın nedeniyle bir kısım personelin işten çıkarılması ve kalan personel için 
kişisel koruyucu donanım teminindeki yetersizlikler, yaşlı bakımını üstlenen 
kişilerin çalışma koşullarını olumsuz etkiledi, bu da bakımevlerinde kalan 
yaşlıların yaşamına olanca olumsuzluğuyla yansıdı (Inzitari M, 2020; 
Privitera G, 2020). Yaşlı bakım evlerindeki kötü yönetim, hem persone-
lin hem de yaşlılar arasında ölümlerin sayıca yüksekliği ve sıklığı, yaşlı ba-
kımının psikolojik yükünü artıran faktörler olarak karşımıza çıktı (Szczer-
bińska K, 2020). Bu koşullar kurumlarda çalışan personele aşırı yükle-
nilmesine ve yaşlı sakinlerin bu personel tarafından kaderlerine terk edilişle-
rine sahne oldu (Flett GL, 2020; BBC, 2020; Japan Times, 2020; 
Privitera G, 2020). Gerek bu kurumlarda kalanlar gerekse kalanların 
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yakınları bu kurumların güvenli ve bakımlı olacaklarını düşündüler, ancak 
kötü yönetim ve ihmal, virüsün kendisinden çok daha büyük ve kalıcı so-
runlara yol açtı. 

Yaşlılık, çalışmadan yaşanabileceği bir döneme işaret etmek zorunda değil-
dir. Türkiye’de 65 yaş ve üstündeki nüfusun yüzde 10’undan fazlası çalış-
mak zorundadır ve sosyal izolasyon önlemleri bu nüfus için ekonomik so-
runlara yol açabilir (Altın Z, 2020). Bu dönemlerde yaşlıların sosyal izo-
lasyon ve mesafe kurallarına uyması mümkün olmayabilir. Fiziksel mesafe 
önlemleri aile, arkadaşlar ve akrabaları birbirinden uzak tutarken, profes-
yonel desteğe ve günlük ihtiyaçları karşılamak için yardıma duyulan ihtiyacı 
arttırabilir (Altın Z, 2020). Bu amaçla kurulan bağlantılar, yaşlıların “yete-
rince yaşadıklarını” düşünebilecekleri için “güvendikleri” kişiler tarafından 
istismarına yol açabilir; işler içinden çıkılmaz bir hal alabilir (Han SD, 
2020). Öte yandan, yaşlı psikolojisini olumlu yönde etkileyen “değer” algı-
sının, ekonomik düzelmenin en kırılgan grupların, hatta genel toplumun 
yaşamları pahasına öncelenmesi durumunda da azaldığını belirtmek gerek 
(Flett GL, 2020; Yorgancıoğlu A, 2020; Altın Z, 2020). 

Yaşlı insanların toplumsal hayattan dışlanması, ötekileştirilmesi; salgının 
kaynağı oldukları gibi bir algı yaratılması “yaşçılığa” yeni bir boyut getirmiş-
tir ve bunun sonuçlarının virüsün yaratabileceği sonuçlardan çok daha ağır 
olacağı açıktır. Geçici bir süre kontrol altına alınmış gibi görünse de salgın 
bu yıl da önemini koruyacaktır. Yaşlı insanların kamu iradesinin zehirli ka-
rarlarından, toplum dışına itilmeleri ve yalnızlaştırılmalarından korunmaları 
en az virüs bulaşından korunmaları kadar önemli ve yaşamsaldır. Virüsün 
kontrolü kadar egemen zihniyetin kontrolü de şarttır.  
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