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Tarih boyunca çeşitli salgın hastalıklar insanların hayatını de-
rinden etkilemiş, hatta bazıları büyük dönüşümlerin meydana 
gelmesine zemin hazırlamıştır. Salgın hastalıkların toplumları 
nasıl etkilediği ve sosyal hayatta etkilenen boyutlarının analizi 
hiç şüphesiz medikal çalışmalar kadar önem arz etmektedir. 

Salgın (epidemi), insanların kontrol edemeyeceği düzeyde yay-
gın problemler için kullanılan bir kavramdır.  Aktif olarak ya-
yılan, kontrolden çıkmış herhangi bir durumu tanımlamak için 
kullanılır. 

2019 yılının sonunda Çin’in Wuhan Eyaleti’nde ortaya çıkan 
ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Covid-19 virüsü kısa 
bir zamanda tüm insanları adeta eşitledi ve eşit bir hayata mec-
bur etti. Hiç şüphesiz küreselleşmede ve iletişimde gelinen aşa-
manın da etkisiyle daha önceki salgınlarda tüm dünyanın aynı 
gündeme bu düzeyde kilitlendiği başka bir salgın hatta olay bu 
şekilde belki de dünya tarihinde ilk defa yaşanmaktadır. 

Dünyanın bir çok yerindeki gibi ülkemizde de adeta her şey 
yeniden gözden geçirildi ve şekillendi. Eğitimden ticarete, tu-
rizmden siyasete kadar her alanla ilgili insanlar ve toplumlar bu 
süreçten etkilendi ve hala etkilenmeye devam ediyor. Dünya, 
önceleri de çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etmiştir. Bunları 
zamanla aşmıştır. Umuyoruz ki, kısa bir zaman sonra bunu da 
aşacaktır. “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü sanki bir 
geçekliğe dönüştü.

TAKDİM
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Üniversiteler toplumun deniz fenerleridir. En temel fonksiyonla-
rından biri de karşılaşılan sorunlarla ilgili araştırmalar yapmak, 
sorunlara çözümler sunmak ve bunu toplum ve insanlığın hiz-
metine sunmaktır. Üniversitemizde 2020 yılı boyunca covid-19 
süreciyle ilgili bir çok proje, konferans ve bilimsel toplantılar 
gerçekleştirildi ve sonuçlar toplumla paylaşıldı. Elinizde bulu-
nan bu çalışma da bunlardan birisidir. Üniversitemiz Sosyoloji 
Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Ergun Yıldırım önemli bir ça-
lışma ortaya koyarak Türkiye’deki “epidemik toplumun sosyo-
lojisini” inceledi.

Covid-19 süreciyle birlikte sosyal alanda ortaya çıkan gerçek-
liklerin daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar sunacağına inan-
dığımız bu çalışma ile aile ilişkileri, izolasyon döneminde na-
sıl vakit geçirildiği, bu sürecin doğuracağı sosyal ve ekonomik 
problemleri toplumun nasıl değerlendirdiği gibi konular başta 
olmak üzere gündemde konuşulan birçok konu katılımcılara so-
rularak cevaplar alındı ve Türkiye’de verilere dayalı olarak konu 
analiz edildi. 

Bu önemli çalışmayı gerçekleştiren Üniversitemiz Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ergun Yıldırım Hocamıza ve başlangıçtan basım 
aşamasına kadar süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

Prof. Dr. Mehmet BULUT
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