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Ö
Z 

COVID-19 pandemisinin nedeni olarak iklim değişikliği, nüfus yoğunluğu, ekolojik değişiklikler vb. doğal olgular 
gösterilmiştir. COVID-19’un fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyoekonomik, kültürel, psikolojik etkileri tüm dünyada 
hissedilmiştir. COVID-19, tıbbi atık ve tek kullanımlık ürünlerin dengesiz artışıyla çevreyi olumsuz yönden 
etkilerken; karantina ve pandemi önlemleri doğanın kendini yenilemesine fırsat tanımıştır. COVID-19 neden ve 
sonuçları çevre sağlığı ve dolayısıyla çevre etiği kavramlarını sağlık çalışanlarının gündemine getirmiştir. Sağlık 
çalışanlarında çevre etiği tutum ve davranışları geliştikçe, sağlık çalışanları toplumda bu tutum ve davranışların 
oluşması adına girişimlerde bulunulabilecektir. Çevre etiği, toplum sağlığı bağlamında daha çok fiziksel sağlık 
boyutunda değerlendirilmiştir. Ancak çevre etiği toplum ruh sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Sağlıklı bir 
çevrede yaşamamak ruh sağlığını oldukça tehdit etmektedir. Çünkü kişiler güvenli bir çevrede yaşamlarını 
sürdürmek isterler, bu güveni tehdit eden her etken ruh sağlığı açısından bir risk oluşturur. Çevre etiğini insan, 
acı, çevre ve canlı merkezli olarak dört başlıkta toplayan çalışmalar mevcuttur. Gerçekten de çevre düzeninin 
olmadığı, doğanın bozulduğu ve kirlendiği bir ortamda tam anlamıyla mutluluktan söz etme olanağı yoktur. Bu 
nedenle bu derlemede COVID-19 sürecinde çevre sağlığı, çevre etiği ve ruh sağlığı kavramlarını açıklamayı 
amaçladık. Böylece COVID-19 pandemisinin nedenlerini daha geniş bir perspektiften değerlendirmeyi ve 
yönetmeyi sağlayarak pandemi sürecinde önemli bir strateji geliştirme sağlanabilir. İleriki dönemlerde olası diğer 
salgın ya da pandemilerin oluşumunun ve yayılmasının önüne geçilebilir. 
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As the cause of the COVID-19 pandemic, climate change, population density, ecological changes, etc. natural 
phenomena are shown. The physical, chemical, biological, socioeconomic, cultural and psychological effects of 
COVID-19 have been felt all over the world. COVID-19 negatively affects the environment with an unbalanced 
increase in medical waste and disposable products, while quarantine and pandemic measures have given an 
opportunity for nature to renew itself. The causes and consequences of COVID-19 have brought the concepts of 
environmental health and therefore environmental ethics to the agenda of healthcare professionals. As the 
environmental ethics attitudes and behaviors of health professionals develop, health professionals will be able to 
take initiatives to create these attitudes and behaviors in society. Environmental ethics has been evaluated in the 
context of public health, mostly in the physical health. However, environmental ethics is also very important in 
terms of community mental health. Living in an unhealthy environment threatens mental health. Because people 
want to live in a safe environment, every factor that threatens this trust poses a risk for mental health. There is 
actually literally no way to talk about happiness in an environment where there is no environmental order and 
nature is deteriorated and polluted. Therefore, we aimed to explain the concepts of environmental health, 
environmental ethics and mental health during the COVID-19 process. Thus, an important strategy development 
in the pandemic process can be achieved by enabling the assessment and management of the causes of the COVID-
19 pandemic from a broader perspective. 
Keywords: COVID-19, environmental ethics, environmental health, mental health 

Giriş 

İnsanlık tarihi boyunca pek çok salgın yaşanmıştır. Avrupa’da çok sayıda insanın ölümüne sebep olan veba 
salgınları, çiçek hastalığı, İspanyol gribi ve kolera bunlara örnek gösterilebilir. Yine 1970’lerden itibaren AIDS, 
Ebola, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, yakın geçmişte ise SARS, MERS, kuş gribi, domuz gribi ve Zika diğer başlıca 
virüs tehditleridir. (Türkiye Bilimler Akademisi 2020). Günümüzde insanlar tekrardan küresel salgın tehdidi 
altındadır. 2019 yılının son ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı kabul edilen COVID-19 salgını, hızla 
yayılarak günümüzün en önemli küresel sorunu haline gelmiştir (Akbıyık ve Avşar 2020).  

Pandeminin çok hızlı yayılmasıyla birlikte sağlık sisteminin neredeyse tüm birimleri mecburen COVID-19 
hastaları ile ilgilenmiştir. Hastalığın hızlı seyri nedeni ile erken tanının önemi, sağlık sistemindeki işleyişin 

Yazışma Adresi /Address for Correspondence: Bahanur Malak Akgün, Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü, Ardahan, Türkiye   E-mail: bahnur_mk@hotmail.com 
Geliş tarihi/Received: 21.02.2022 | Kabul tarihi/Accepted: 21.09.2022   

https://orcid.org/0000-0002-9436-0482
https://orcid.org/0000-0001-7151-0145


231 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 

 
tıkanması nedenleri ve bulaşın önlenmesi için hastaların triajı salgın boyunca önemli konular olmuştur (Özdemir 
ve ark. 2020). Toplum ruh sağlığı ya da birey ruh sağlığı konularındaki hassasiyet ne yazık ki bu konuların 
önceliğinin arkasında kalmıştır. Oysa pandemi süresince insanlarda panik, korku, kaygı, depresif duygular, 
şiddete eğilim, post travmatik stres bozukluğu belirtileri gibi psikolojik tepkiler gözlenmiştir (Sher 2020b, 
Tuncay ve ark. 2020, Brooks ve ark. 2020).  

Bu önceliği belirleyen etken salgının nedeni hakkında ileri sürülen varsayımlardır. İslam Ekoloji ve Çevre 
Bilimleri Vakfı (IFEES-Eco-Islam) (2020), daha önce ortaya çıkmış zoonotik kökene sahip salgınların COVID-19 
gibi aynı sorundan kaynaklandığını belirtmiştir. Örneğin diğer salgılarda ileri sürüldüğü gibi COVID-19 salgının 
diğer nedenleri olarak iklim değişikliği, ekolojik değişiklikler vb. doğal olgular gösterilmiştir (Macar ve Asal 2020, 
Mende ve Misra 2021). Mende ve Misra (2021) iklim değişikliğinin ve COVID-19 salgınının birbirini etkilediğini 
ileri sürerek, COVID-19 virüsünün hayvanlardan insanlara geçişinde olası bir neden olarak iklim değişikliğinin 
rolünü sorgulamıştır. İklim değişikliği ve hava kirliliği gibi faktörler artan karbon salınımları nedeniyle kirliliğe 
neden olmakta, bu da bazı virüs ve bakterilerin oluşması ve bulaşması için uygun ortam oluşmasına sebebiyet 
vermektedir. Bu yönüyle çevre kirliliği yeni hastalıklar ortaya çıkarmakta ve bunun ölümcül seviyelere 
ulaşmasına temel hazırlamaktadır (Aykaç ve ark. 2020).  

Bu bakış açısı doğal olarak çevre sağlığı, çevre etiği ve ruh sağlığı kavramlarını ve birbirleriyle olan bağlantılarının 
önemini gündeme getirmiştir. Çünkü çevre etiği, çevreyle ilgili verilmesi gereken her türlü kararda, çevreyi az ya 
da çok ilgilendiren faaliyetlerde, yapılması zorunlu olan işlerde ve çevreye ilişkin yapılacak uygulamaların 
belirlenmesinde etkili olan tutum ve davranışları etkileyen, ilkeleri irdeleyen kuramsal bir disiplin olarak 
tanımlanabilir. Kimilerine göre etiğin amacı çevre etiğinin de amacını oluşturmaktadır (Kılıç 2013, Does Jardins 
2006). Buna göre doğanın korunması yanında insanın mutlu olmasını sağlamak da çevre etiğinin amaçları 
arasındadır. Böylece mutluluğa ulaşmak temel ve ortak amaç olarak belirmektedir. Tür olarak çevre etiğini insan, 
acı, çevre ve canlı merkezli olarak dört başlıkta toplayan çalışmalar mevcuttur. Gerçekten de çevre düzeninin 
olmadığı, doğanın bozulduğu ve kirlendiği bir ortamda tam anlamıyla mutluluktan söz etme olanağı yoktur 
(Birden 2016). Öte yandan bireysel ve toplumsal ruh sağlığı sağlandığında çevreye duyarlı, çevre farkındalığı ve 
bilinci olan bireyler ve toplumlar oluşmuş olacaktır. Çünkü ruh sağlığı yerinde bireyler sorumluluklarının 
farkında olan ve toplum yanlısı davranışlar sergileyen bireylerdir (Şengün 2007). Bu bireylerin özelliklerinden 
biri de çevre etiği farkındalığına sahip olmalarıdır (Liu  ve ark. 2019). 

Çevre sağlığı ve dolayısıyla çevre etiği yaklaşımı salgınların oluşumunu, yayılmasını ve yaşandığı süreçlerdeki 
dinamikleri anlamamızda biz sağlık araştırmacılarının rehberi olmalıdır. Sağlık çalışanlarında çevre etiği tutum 
ve davranışları geliştikçe, sağlık çalışanları toplumda bu tutum ve davranışların oluşması adına girişimlerde 
bulunulabilecektir. Çevre etiği, toplum sağlığı ve çevre sağlığı bağlamında daha çok fiziksel sağlık boyutunda 
değerlendirilmiştir. Ancak çevre etiği toplum ruh sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Sağlıklı bir çevrede 
yaşamamak ruh sağlığını oldukça tehdit etmektedir. Çünkü kişiler güvenli bir çevrede yaşamlarını sürdürmek 
isterler, bu güveni tehdit eden her etken ruh sağlığı açısından bir risk oluşturur (Akpınar 2020, Metin ve Gül 
2020, Akgün ve Akgün 2017, Bahar ve Aydoğdu 2015, Erden ve Koyuncu 2014, Güler ve ark. 1994). Bu nedenle 
bu derlemede COVID-19 sürecinde çevre sağlığı, çevre etiği ve ruh sağlığı kavramlarını açıklamayı amaçladık. 
Böylece COVID-19 pandemisinin nedenlerini daha geniş bir perspektiften değerlendirmeyi ve yönetmeyi 
sağlayarak pandemi sürecinde önemli bir strateji geliştirme sağlanabilir. İleriki dönemlerde olası diğer salgın ya 
da pandemilerin oluşumunun ve yayılmasının önüne geçilebilir. 

COVID-19 ve Çevre Etiği  

Doğa ile iç içe bir yaşam süren ve kendisini doğanın bir parçası kabul eden insanoğlu, modern yaşam bakış açısı 
geliştirerek doğanın hâkimi ve sahibi olan, ona hükmeden, değiştiren, dönüştüren, faydalanan, çıkar sağlayan ve 
bütün bunlar için tahrip eden, yok eden, zarar veren, geri dönülmez değişimler yaratan insan alışkanlıkları 
edinmiştir. Modern insanın doğada yarattıkları sonucunda ciddi küresel çevre sorunları ile yüz yüze gelinmiştir. 
Fakat bu sorunlar, çevre sorunları üzerinde duyarlılığı olanlar ya da konunun uzmanları dışında, toplumun 
hassasiyet gösterdiği sorunlar olarak görülmemiştir. Ancak COVID-19 pandemisi ile birlikte hem sosyal yapıların 
hem de bireysel gündelik yaşamların durma noktasına gelmesi, ekonomi, sağlık, eğitim, politika gibi pek çok 
alanda bir yığın kargaşa ve belirsizlik yaratmıştır. Bu nedenle pandemi öncesi bakış açılarını tartışmaya açmış, 
hangi yanlışların bu sorunlarla karşılaşılmasına neden olduğu yönünde eleştirel bir bakış açısı geliştirmeyi 
zorunlu kılmıştır (Sofuoğlu Kılıç 2020).  

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization (WHO) 2021) iklim değişikliği sonucu atmosferdeki 
değişimlerin sıtma, dang humması gibi vektör kaynaklı hastalıkların bulaşmasına ve geniş bir coğrafyaya 
yayılmasına   neden   olacağını   belirtmiştir.  Isınan atmosfer, bulaşıcı hastalıkların sıklığını artırabilir. 
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Hastalıkları taşıyan böcekler seller, artan sıcaklık ve nem nedeniyle havanın daha soğuk olduğu bölgelere göç 
ederek, hastalığın yayılımına neden olacaktır (WHO 2021). IFEES-Eco-Islam (2020), daha önce ortaya çıkmış 
zoonotik kökene sahip salgınların COVID-19 gibi aynı sorundan kaynaklandığını belirterek, vahşi hayvan ticareti 
için çiftlik üretimi yapılan bu hayvanların bağışıklık sistemlerinin zarar gördüğünü ve virütik mutasyonların 
ortaya çıktığını, bu tarz üretim çiftliklerinin ve hayvan ticaretinin en kısa zamanda durdurulması gerektiğini 
belirtmiştir (IFEES-Eco-Islam 2020). Bu nedenle COVID-19 salgının nedeni olarak iklim değişikliği, ekolojik 
değişiklikler vb. çevre sorunları gösterilmiştir (Akyıldız ve ark. 2020, Morand ve Lajaunie 2021). Yani iklim 
değişikliği salgınları tetikler ve salgınlar da yeni çevresel tahribata ve kirliliklere sebep olur (İba Gürsoy 2021). 
Huang (2020) Asya’daki hızlı kentleşmenin vahşi hayata insan müdahalesini artırdığını ve bunun COVID-19 gibi 
salgınların ortaya çıkmasına neden olduğunu ileri sürmüştür. Macar ve Asal’a (2020) göre, ormansızlaşma 
sonucunda çok sayıda vahşi hayvan ve bitki türü yok olmaktadır. Habitat kaybı, hayvanları göç etmeye ve 
potansiyel olarak diğer hayvanlarla veya insanlarla temas kurmaya zorlarken, bu da zoonotik virüslerin 
yayılmasına yol açmaktadır (Macar ve Asal 2020, Wallace ve ark. 2020). 

Literatürde COVID-19 pandemisini ‘antroposen hastalığı’ olarak da tanımlayan kaynaklar bulunmaktadır. Bu 
kaynaklarda insan faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki önemli etkisi ve bu etkinin halk sağlığı, toplum ve 
çevre üzerindeki sonuçları ile karakterize edilen yeni bir ekolojik çağ ile bağlantısı açıklanmıştır (David ve ark. 
2021, Carlson ve ark. 2021). Böylece COVID-19 pandemisiyle birlikte insan sağlığı ve çevrenin birbirine 
bağlılığını merkeze alan, “‘tek sağlık” ve “gezegensel sağlık” gibi paradigmalar öne çıkmıştır. Tek sağlık, SARS ve 
kuş gribi virüslerin neden olduğu pandemi tehdidine yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Gezegensel sağlık ise, insan 
faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel krize bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Antroposen Çağında İnsan 
Sağlığının Korunması Raporu’nda gelecekte insanların temel haklarının sağlığı, geçimi ve hayatta kalmayı 
içereceğini ve bu hakların büyük devletler tarafından ihlal edilebileceği ileri sürülmüştür. Bunun için mevcut 
neslin gelecek nesillerin sağlığını ve refahını korumak için etik bir görevi olduğu görüşü ileri sürmüştür (Whitmee 
ve ark. 2015). Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin temel ilkesi olan ve iklim değişikliğinde 
gelişmiş ülkelerin sorumluluklarının altının çizilmesi, bir anlamda iklim bağlamında olduğu gibi (Grasso ve Page 
2008) çevre etiğinin sağlanmasında sorumluluğu kimin taşıyacağı sorusuna bir yanıt verilebilir. Bu durum 
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorumluluğunun olmadığı anlamına da gelmez.  

Yukarıda bahsedildiği gibi çevre etiği farkındalığı gelişmediğinde çevre (iklim değişikliği, kentleşme gibi ve sağlık 
(COVID-19 pandemisi gibi) için olumsuz sonuçlar oluşabilmektedir. Bu olumsuz sonuçlar da çevre ve sağlık 
üzerinde olumsuz sonuçlar doğurarak kısır bir döngü oluşturabilmektedir. Örneğin SARS-CoV-2 virüsünün 
havadaki toz, is ve PM gibi kirleticilere absorbsiyonu da virüsün uzun mesafelere yayılmasına sebep 
olabilmektedir (Qu ve ark. 2020). Bunun yanında koronavirüsler su ve kanalizasyonda haftalar boyu 
kalabilmektedir (Casanova ve ark. 2009). Bu durumlar bulaş riskini artırarak sağlıklı bireyler için hastalık riskini 
arttırmaktadır. Enfekte hastaların gaita ve idrar numunelerinde SARS-CoV-2 virüsü pozitif olarak saptanmıştır. 
Bundan ötürü yerleşim yerlerinde bu atıkların iletim yollarında araştırmalar yapılmıştır. Araştırmalar sonucu 
SARS-CoV-2 RNA’sının atık suda bulunduğu ortaya çıkmıştır (Hindson 2020).  

COVID-19’u tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar su kirleticileri olarak kabul edilir. Su ekosistemlerine girecek 
olan bu ilaçları arıtmak için atık su arıtma sistemlerinin yeterli proseslere sahip olmadığı bilinmektedir. Bu 
kirleticilerin immünolojik, mutajenik, üreme değişiklikleri dahil olmak üzere hayvanlar ve insanlar üzerinde 
birçok biyolojik etki yarattığı belirtilmiştir. Son yıllarda kirletici maddelere maruz kalma ile ilişkili kronik ve 
bulaşıcı hastalıklarda sürekli bir artış gözlenmektedir (Espejo ve ark. 2020). Pandemi süresince kitlesel olarak 
tek kullanımlık koruyucu ekipmanların kullanımı virüsün yayılımını önemli ölçüde engellese de çevresel açıdan 
sürdürülebilir değildir (Silva ve ark. 2020). Ek olarak bulaşı önlemek ve sağlık için kullanılan farmasötik ve 
dezenfektan gibi kimyasallar uygun bir şekilde kullanılmadığında ve fazla kullanıldığında atık sulardaki oranları 
artar. Kullanılan farmasötiklerin alıcı ortamlara deşarj edilmesi, atık suların arıtılma süreçlerini ve doğal 
mikrobiyal ekolojisini bozduğu belirtilmektedir (İba Gürsoy 2021). 

Ayrıca yapılan çalışmalar salgın süresince uygulanan kısmi ve tam kapanmalar sayesinde hava kirletici 
yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığını ve hava kalitesinde iyileşmenin olduğunu saptamıştır. Hava kirliliği 
artışıyla bulaşma hızı ve hastalıklar artmaktadır. Hava kirliliği, solunum yolu hastalığı olan COVID-19’da SARS-
CoV-2 virüs enfeksiyonu oranını artırabilmektedir (Frontera ve ark. 2020). Salgın süresince kapanma dönemleri 
ve hastaların, temaslıların izolasyonu hava kirliliğinin azalmasını (Aslım ve Tekindal 2021, Çobanoğlu 2020b), 
kentsel temasın yoğun olduğu sularda su kirliliğinin azalmasını sağlamıştır. Ve bu durum sulardaki canlılığın 
tekrar artmasını sağlayarak doğanın canlanması gibi durumları ortaya çıkarmıştır (Aslım ve Tekindal 2021). 
Salgınla beraber endüstriyel, ticari ve ulaşım gibi antropojenik faaliyetlerin azalması sonucu çevresel gürültüde 
azalmalar meydana gelmiştir (Mandal ve Pal 2020). Kısıtlama ve karantina dönemlerinde eğlence ve rekreasyon 
alanları gibi doğal ve kentsel alanlardaki atıklar azaltılmıştır. Kömür ve petrol kullanımındaki azalma havadaki 
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karbondioksidin azalmasına neden olmuştur. Ayrıca bu salgın sırasında kısıtlama önlemlerinden dolayı vahşi 
hayvanlar insan varlığı nedeniyle daha önce kaçtıkları habitatlarına geri dönmüşlerdir (Espejo ve ark. 2020). 
Sonuçta çevre etiği açısından oldukça dikkat çekici bir durum oluşturmuştur (Çobanoğlu 2020b).  

Bu süreçte insanların alışkanlıklarının, yaşantılarının değişmesi ekosentrik bir çevre etiği anlayışı lehine olmaya 
devam etmelidir (Aslım ve Tekindal 2021). COVID-19 salgın süreci iklim, çevre, sağlık odaklı bütüncül yaklaşım 
eksikliğinin altını bir kez daha çizmiştir. Çünkü Avrupa Birliği COVID-19 salgınına iklim, çevre, sağlık odaklı 
bütüncül bir bakış acısıyla yaklaşılamamıştır. Salgın, Avrupa Birliği çevre ve iklim politikaları üzerinde dolaylı 
veya doğrudan olumlu bir etki yaratmamıştır. Bu nedenle ilerleyen dönemde mevcut çevresel normların 
izlenecek politikalarda etkin ve entegre bir şekilde hayata geçirilmesi önemlidir (Aras 2020). 

COVID-19 Sürecinde Çevre Etiği ve Toplum Ruh Sağlığı 

Ruh sağlığı, bireyi çevreleyen canlı ve cansız sistem ile süreğen ilişkisi içinde düşünülmelidir. Çünkü insan sadece 
toplumsal ilişkilerinden değil; tüm doğal çevresinden hem biyolojik hem de psikososyal olarak etkilenir. Bu 
etkilenme ve etkileşimin farkında olarak COVID-19 pandemisinin devam ettiği dönemde Sucuoğlu ve Karaş 
(2020) editöre “Ekoloji ve Psikiyatri: Disiplinlerarası bir bakış önerisi” başlıklı bir mektup yazarak konunun 
önemine dikkatleri çekmeye çalışmıştır. Çevre sorunlarının ruhsal ve zihinsel sağlığa olan etkilerini ortaya koyan 
çalışmalar bulunmaktadır. Küresel sıcaklıkların artması ile hissedilen sıcak hava dalgalarının ve hava kirliliğinin 
zihinsel sağlığa etkileri olduğu saptanmıştır (Malaspina ve ark. 2020). Hava kirliliğinin Alzheimer tipi demans 
riskinde artış ve bilişsel işlevlerde azalma ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Peters ve ark. 2019, Ritz ve Yu 2021, 
Delgado-Saborit ve ark. 2021). Ekosistemdeki değişimlerin insan davranışlarını etkilediği saptanmıştır (Nettle 
ve ark. 2013). Örneğin bir ekosistem değişikliği olan kentleşmenin ruh sağlığına etkileri bilinmektedir. Kentte 
doğan ve büyüyenlerde çocukluk çağından başlayan ruhsal sorunlar, kırsalda yaşayanlara oranla daha sık ve daha 
şiddetli gözlenmektedir (Bratman ve ark. 2019). Bir diğer ekosistem değişikliği olan iklim değişikliğinin yarattığı 
doğal afetlerin, düşük sosyoekonomik düzeye sahip olanlar için kaygı ve duygudurum bozuklukları açısından risk 
oluşturduğu bilinmektedir (WHO 2014).  

Bu bağlamda COVID-19 sürecinde ekoloji ve toplum ruh sağlığı açısından insan ve ekosistem arasındaki ilişkinin 
düzenlenmesinde bizlere yol gösterici olacak kavram çevre etiğidir. Çevre etiği, nüfusun orantısız artışı, plansız 
endüstrileşme, düzensiz kentleşme, savaşlar, yapay gübreler, tarım ilaçları ve kimyasal maddeler gibi etkenler 
nedeniyle çevrenin organizma yaşamını tehlikeye sokacak bir boyuta ulaşmasına neden olmasıyla gündeme 
gelmiştir. Çünkü bu tehlikeler insanoğlunun çevreye karşı bazı ahlaki ödev ve sorumluluklarının olduğunu fark 
etmesini sağlamıştır. Bu nedenle çevre sorunları geleneksel ahlak anlayışının sınırlarını aşmıştır (Kılıç 2013, 
Does Jardins 2006). Toplumun ahlaki değerlerini bireyin benimsemesi, kendisinden beklenen görev ve 
sorumlulukları başarılı bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Bu da bireyin ruh sağlığını ve dolayısıyla toplumun 
huzur ve mutluluğunu olumlu yönde etkiler. Huzurlu ve mutlu toplumlar ancak sağlıklı ve mutlu bireylerden 
meydana gelebilir (Şengün 2007). 

Savulescu ve Persson (2012) da günümüzde insanların felaketlerden kaçınmak adına ahlaki gelişimlerini 
sağlamaları gerektiğini belirtmiştir. İnsanları bekleyen iki büyük felaketin iklim değişikliği ve doğal kaynakların 
kıtlığı nedeniyle oluşabilecek sorunlar olduğunu açıklamıştır (Savulescu ve Persson 2012). Dolayısıyla çevre 
sorunlarını etik yaklaşımlar bağlamında ele alma yönündeki eğilim giderek yaygınlaşmıştır. Böylece çevre 
sorunlarına daha kalıcı çözümler bulma girişimleri için etik davranışlar oldukça önem kazanmıştır (Kılıç 2013, 
Does Jardins 2006). Çevre etiğinde bireyin ahlaki sorumluluğu vurgulanmaktadır (Birden 2016). İnsanın bir 
sonuca sebep olduğunu hissettikçe, kendini o doğrultuda daha çok sorumlu hissedeceği belirtilmiştir. 
Sorumluluğun nedensellikle olan ilişkisinden yola çıkarak, ihmallerimizin sonuçlarındansa, eylemlerimizin 
sonuçlarından sorumlu olduğumuzu ve bir sonucun sorumluluğunu başkalarıyla paylaşırsak kendi 
sorumluluğumuzun azaldığı fikrini benimsediğimiz sürece, günümüzdeki iklim değişikliği gibi önemli çevresel 
problemleri çözemeyeceğimiz ifade edilmiştir (Savulescu ve Persson 2012). 

Çevre etiği, insanlar ile doğal çevreleri arasındaki ahlaki ilişkilerin; nasıl olması gerektiğini ortaya koyan ve bu 
ilişkinin sistemli olarak incelenmesini konu alması beklenen bilgi alanı şeklinde tanımlanabilmektedir (Kılıç 
2013, Does Jardins 2006). Çevre etiği hem bireysel ahlaki görüşlerden hem de toplumsal ve kamusal 
politikalardan kaynaklanan çevre sorularına yanıtlar bulma girişimidir. Bu durumda çevre etiği, insanların nelere 
karşı sorumlu olduklarını tanımlamak ve bu sorumluluklarındaki haklı nedenlerin neler olduğunu belirtmek 
durumundadır (Does Jardins 2006). Çünkü çevre etiği çevreye ilişkin karar, eylem ve uygulamaların 
belirlenmesinde tutum ve davranışları etkileyen önemli bir bileşendir (Sönmez 2017).  
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Çevre etiği kuramı ise, insanların doğal dünyaya karşı tutumlarını ahlak kurallarının yönetmesi gerektiğini ve 
yönettiğini ileri sürmektedir (Does Jardins 2006). Çevre etiği yaklaşımları, insan merkezci (antroposentrik) etik, 
canlı merkezci (biyosentrik) etik ve çevre merkezci (bütüncül çevre) etik olmak üzere üç ana başlık altında ele 
alınmaktadır. İnsan merkezli anlayışta, insanın menfaati ve ihtiyaçları doğadaki diğer her şeyden üstün 
tutulmaktadır. Bu görüşe göre insan dışındaki varlıkların içsel bir değeri yoktur. Doğada yer alan diğer varlıklar 
insanların kendi çıkarları ve ihtiyaçları için kullanabilecekleri şeylerden ibarettir. Canlı merkezci etik, insan 
merkezli yaklaşıma bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre insanın, diğer canlılara karşı üstünlüğü söz 
konusu olamaz. Diğer canlıların da canlı olmalarından kaynaklanan bir içsel değeri vardır. İnsanlar ancak diğer 
canlılara karşı saygı duymakla yükümlüdür. Çünkü canlı merkezci etik anlayışta tüm biyotik canlılar değerlidir 
ve tüm canlılar, canlı olmaları nedeniyle ahlaki ehliyete sahiptirler. Çevre merkezci etik anlayış, canlı merkezli 
etik anlayışı bir adım öteye taşıyarak; cansız varlıkları da etiğin konusu haline gelmiştir. Çevre merkezci 
yaklaşıma göre evrendeki her bir varlık (bitkiler, hayvanlar ve diğer ekosistem üyeleri) yaşam döngüsünün bir 
bileşenidir. Her bir varlığın farklı işlevleri ve eşit hakları vardır. Bu anlayışa göre, insan doğanın efendisi değil, 
sadece ekosistemin bir parçasıdır. İnsan, bilinçli bir varlık olması sebebi ile bitkiler ve hayvanlardan farklı olsa 
da canlı bir varlık olarak diğer canlılarla ortak bir kökenden gelmektedir. Bu haliyle düşünüldüğünde insan 
doğanın ayrılmaz bir parçasıdır (Akalın 2019). 

COVID-19 ile mücadelede mücadelenin “nasıl” yapılacağının, hangi tutum ve davranışlarla yönetileceğinin, bir 
başka deyişle, meselenin etik boyutunun sorgulanmasına gereksinim oluşmuştur. COVID-19 pandemisi ile 
mücadelede, biyoetik açıdan, gelişmelerin açıklık, şeffaflık ve gerçekçilikle kamuoyuyla paylaşıldığı; herkese 
eşitlikle muamele edildiği, karantina ve izolasyon durumlarında kişi özerkliğinin sağlandığı, toplum sağlığı adına 
orantılı, ölçülü fedakarlık beklendiği; insanlar, hastaneler, birimler ve ülkeler arasında dayanışma ve işbirliğinin 
desteklendiği; hükümetlerin hesap verilebilirlikle toplumun ihtiyaçlarına cevap verebildiği, ekonomik yaşamın 
karşılıklı işbirliği ve dayanışma ile desteklendiği, insan haklarına ve onuruna uygun; insani, çoğulcu, çevreye, 
biyosfere, biyoçeşitliliğe, gelecek nesillere saygılı ve sorumlu tutum ve davranışlarla gerçekleştirilebilen bir 
pandemi yönetimi önerilmiştir (Ülman 2020, Çobanoğlu 2020a). Pandemi süresince yaşlılara yardım amaçlı 
apartman girişlerine numaralarını bırakan gençler olmuştur. Bu gibi saygılı ve sorumlu tutum ve davranışlar 
COVID-19’un atlatılmasında dayanışmanın önemini etik çerçevede gözler önüne sermiştir. COVID-19 biyoetik 
ve çevre etiği açısından yaşamın değerini ve kapitalist sistemin kârlılığını dengelememiz gerektiğini, 
antroposentrik politikaların diğer canlılardan soyutlanamayacağını göstermiştir (Çobanoğlu 2020b). 

Ne yazık ki pandemi döneminde saygılı ve sorumlu olmayan tutum ve davranışlar da gözlenmiştir. Örneğin 65 
yaş ve üstü bireylerin ölüm oranlarının yüksek olmasından ötürü sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanması 
insanlarda 65 yaş üstü bireylerin “hastalığın kendisi olduğu” algısı oluşmasına neden olmuştur (Malak-Akgün ve 
Aydın 2021, Çobanoğlu 2020b). Hastaların izole edilmesi etik açıdan doğrudur fakat tedavilerin insan onuruna 
uygun şekilde gerçekleştirilmesi de önemlidir. COVID-19 pandemisinde gençlerin hastalığı önemsemeyip korona 
partileri düzenlemesi ve yaşlıların hayatını riske atması Dünya Sağlık Örgütü başkanı Tedros Ghebreyesus’un 
gençlerin yenilmez olmadığına, hastalanıp ölebildiğine dikkat çeken açıklamalar yapmasını gerektirmiştir.  

Çevre sorunları ve COVID-19 salgını sosyal adaletsizleri pekiştirmiştir. Hem COVID-19 salgını hem de iklim 
değişikliği dünyadaki özellikle yoksul ve afetlerle başa çıkmak için gerekli kaynaklara sahip olmayan savunmasız 
gruplar için bir tehdit oluşturmuştur. Bu grupları daha çok risk altına sokması birçok açıdan sınıfsal bir ayrışmaya 
da neden olmuştur (Milani 2020). Düşük gelirli ve sigortasız kişiler COVID-19 semptomları olsa bile test ve 
tedavi maliyetlerinden ötürü salgına karşı savunmasız kalmışlardır (Saad-Filho 2020). COVID-19 salgınından en 
çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde işsiz kalanların büyük çoğunluğu kadınlar, 
Afrika kökenli Amerikalılar ve yerliler olmuştur. Sosyoekonomik eşitsizliğin etkisiyle COVID-19 salgınından 
yaşamını kaybedenlerin daha çok Latin, Afrika kökenli Amerikalılar ve yerliler olduğu açıklanmıştır (Yates 2020).  

COVID-19 salgını, dünyanın genelinde ontolojik güvenliği sarsması nedeniyle uluslararası karşılıklı bağımlılığı 
gün yüzüne çıkarmıştır. Birey ve toplumların ontolojik olarak güvende olmalarını sağlayan benlik duygusu, 
kimlik, günlük faaliyetler ve kurumsallaşmış rutinler için zorluklar ortaya çıkarmıştır. Salgın günlük rutinleri, 
güven ilişkilerini ve özgürlükleri bozarak toplumun genelinde derin kaygıları tetiklemiştir (Gülseven 2021). 
Ayrıca pandemi sürecinde hastalığın tespitinde gelişmiş iletişim ve bilişim teknolojileri kullanılmış fakat bu 
durum gözetim tartışmalarını beraberinde getirmiştir. COVID-19 tedbirleri çerçevesinde uygulanan gözetimin 
yaşanan endişe atmosferinde kendine meşruiyet sağladığı görülmüştür (Tokgöz Şahoğlu 2020). Sonuç olarak 
pandemi yeni toplumsal yapıyı beraberinde getirmiştir. Kısaca bu salgın sonucunda siyasi, ekonomik, toplumsal 
ve sosyal hayat alışılagelmişin dışında yeni bir sürece ayak uydurmaya çalışmıştır. Salgın kırsala göre büyük 
metropollerde çok daha hızlı yayılmıştır. Bu bağlamda salgının ilk ortaya çıktığı anda panik havasıyla kırsal 
alanlara doğru yoğun bir göç hareketliliği yaşanmıştır (Malak-Akgün ve Aydın 2021).  
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Bu yeni toplumsal yapıyı en iyi ifade eden sözcük aktif toplumdur ve toplumda yaşayan bireyler dünya vatandaşı 
olmalıdır. Dünya vatandaşı olmak zamana ayak uyduran, aktif, saygı duyulan, özgür olan ve hareket kabiliyeti 
olan bir insan olmak demektir. Bu vatandaşlık şeklinde, kimsenin kimseyi tanımaması açık, uçucu ve atomize 
toplumsal formasyon yaratacak ve dolayısıyla bu formasyonun vatandaşlara güvenlik hissi vereceği ileri 
sürülmüştür. Hareketliliğe katılamayan vatandaşların ise toplumdaki tüm haklara sahip bir vatandaş 
olamayacağı belirtilmiştir. Böyle bir vatandaşın tecrit ve ötekileştirme yaşama olasılığı yüksek olacaktır (Mamzer 
2020). 21. yüzyılın önde gelen çevre sağlığı sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin ve düzensiz kentleşmenin 
toplumlar ve bireyler üzerindeki doğrudan ve dolaylı biyolojik, ruhsal ve sosyolojik etkileri, biyolojik etkilerinden 
biri olan COVID-19 salgınının ruh sağlığına etkileri ruh sağlığı çalışanlarının bu konuda farkındalık geliştirmesi 
gerektiğini göstermiştir. Psikiyatri hemşireliği ve diğer sağlık bilimlerinin ekoloji disiplini ile işbirliği içinde 
çalışması bu konudaki farkındalığı artırabilir ve etkili bir koruyucu ruh sağlığı politikasının oluşturulmasında 
belirleyici olabilir.  

COVID-19 Sürecinde Ruh Sağlığı 

Yaşadığımız, çalıştığımız koşullar, sağlıklı ve iyi olma halini etkileyen temel etmenlerdir. Bireyin kontrolü altında 
olmayan ekonomik, sosyal ve çevresel etmenlerin, ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarının gelişmesine zemin 
hazırladığı bilinmektedir. Yoğun çalışma saatleri, çalışılan birimin pandemi için çalışması, hastanede vaka 
sayısının fazla olması, beraber çalışılan iş arkadaşlarının hastalığa yakalanması, kişisel koruyucu donanım 
eksikliği ve tedavi protokollerinin belirsizliği sağlık çalışanlarının psikososyal yönden etkilenmelerini artırmıştır 
(Chen ve ark. 2020). Pandemi güçsüzlük, çaresizlik, yalnızlık, umutsuzluk gibi duyguları artırmaktadır. Dünyayı 
uzun bir süre kuşatan COVID-19 kolektif bir travma oluşturmuştur (Çubuk 2020). Çin’de pandemi döneminde 
sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bir çalışmasında 1250 sağlık çalışanının % 50,4'ünde depresyon, % 44,6’sında 
anksiyete, %3 4’ünde uykusuzluk ve % 71,5’inde stres gibi psikiyatrik belirtiler olduğu belirtilmiştir (Tuncay ve 
ark. 2020).  

Pandemi döneminde insanlar sosyal medyada daha fazla zaman harcamaya başlamıştır. Medyada yer alan yanlış, 
olumsuz ve güvenilir olmayan haberler ruh sağlığını olumsuz etkilemiştir (Wang ve ark. 2020). Yanlış 
bilgilendirmeler sonucu hastanelerin acil servislerinde ve polikliniklerinde yoğunluklar yaşanmış, toplumda 
anksiyete ve stres oluşmasına neden olmuştur (Holmes ve ark. 2020). Pandemi sürecinde karantina önlemlerinin 
süresi uzadıkça artan depresif belirtiler, öfke, anksiyete, stres, travma sonrası stres bozukluğu, umutsuzluk ve 
yalnızlık gibi psikolojik etkiler görülmüştür (Sher 2020b, Tuncay ve ark. 2020, Brooks ve ark. 2020).  

Karantina döneminin uzun olması, bireyin kendisinin veya aile bireylerinden birinin enfeksiyona yakalanma 
endişesi, tıbbi bakımın yetersizliği, temel ihtiyaçların karşılanamaması ve süreçle ilgili yetkililerden şeffaf bilgi 
alınamaması veya alınan bilgilerin azalması gibi durumlar karantinanın bireyler üzerindeki olumsuz psikolojik 
etkilerini artırmıştır (Courtet ve ark. 2020, Ammerman ve ark. 2021). Enfekte olan bireyler hastanelerde izole 
odalarda veya yoğun bakımlarda, hastane personelinin dahi sınırlı sayıda olan ziyaretiyle izlenmiştir. 
Sevdiklerinden uzak olma, tedavisi net olmayan ve ölümcül olduğu bilinen bir hastalığa yakalanma fikri yalnızlık, 
umutsuzluk, stres, anksiyete gibi semptomlara neden olmuştur. Hindistan’da bildirilen ilk COVID-19 ilişkili 
intiharda pozitif olduğunu düşünen ve kendini karantinaya alan erkek hastanın intihar ettiği, yine Hindistan’da 
COVID-19 şüphesiyle karantina altında olan erkek hastanın hastanenin penceresinden atlayarak intihar ettiği 
bildirilmiştir (Thakur ve Jain 2020). İspanya’da devlet tarafından konulan zorunlu karantina uygulamasının ilk 
iki haftasında acil servise başvuran COVID-19 ilişkili beş psikoz vakası bildirilmiştir. Bu vakaların iki tanesinin 
intihar girişimi ile geldiği, daha önce psikotik atak geçirmedikleri ve aile öykülerinde psikozun bulunmadığı 
belirtilmiştir (Valdés-Florido ve ark. 2020). COVID-19 enfeksiyonuyla intihar düşünce ve davranışlarının 
arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Fiziksel güvenlik endişelerinin ve genel sıkıntıların intihar düşüncesi ile 
ilişkisi olduğu tespit edilmiştir (Ammerman ve ark. 2021). 

Hastalığı geçirmiş kişilerde intihar davranışları psikolojik ve nörobiyolojik faktörler ile ilişkilendirilebilir. 
COVID-19 tedavisi hastanelerin izole odalarında veya yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirilmiştir. Yoğun 
bakım ünitelerinde tedavi edilen bireyler intihar açısından predispoze durumlar olan travma sonrası stres 
bozukluğu, depresyon, uyku bozuklukları ve bilişsel faaliyetlerde bozulmalar açısından risk altındadırlar (Sher 
2020b). Uzun süreli hastane yatışları, tedavinin belirsizliği, sevdiklerinden ayrı kalma, süreç ile ilgili şeffaf ve 
tatmin edici bilgi alamama COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hastalarda olumsuz psikolojik etkiler 
yaratmıştır. Çin’de hastalığı atlatanların % 96,2‘sinde intihar için predispozan faktör olan Travma Sonrası Stres 
Bozukluğu semptomlarının anlamlı olarak arttığı saptanmıştır (Bo ve ark. 2020). COVID-19’u atlatanlarda uzun 
süreli fiziksel semptom varlığı, işini kaybetme, ekonomik konularda sıkıntı gibi psikososyal stres faktörleri bu 
bireylerde intihar davranışlarını tetiklemiştir (Sher 2019c). 
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Pakistan’da pandemi döneminde intihar eden 19 vakadan 4 tanesinin enfeksiyon korkusu olduğu, vakaların 
hepsinin ekonomik sıkıntılara sahip olduğu saptanmıştır (Mamun ve Ullah 2020). Pandemide karantina ve 
izolasyon önlemlerinin etkilerinin yanında ekonomik durgunluk, işsizlik ve yoksulluk da psikolojik açıdan 
olumsuz etkilere sebebiyet vermiştir (De Vogli ve ark. 2019). Hastalığın kendilerine bulaşmasından aşırı 
derecede korkanların, diğerlerinin sağlıklarını düşünmeden COVID-19’un kendilerine bulaşmasını önleyici 
tedbirler aldıkları, kullanılan maske, eldiven gibi kontamine malzemelerin çöp kutularına atılmadığı, salgın ve 
ölüm korkusuyla etkin baş edememe nedeniyle inkâr yaşayanların ise kendi ve diğerlerinin sağlıklarını 
umursamama eğiliminde oldukları saptanmıştır (Malak-Akgün ve Aydın 2021). Pandemi sonrası gelişmemiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kapanmasıyla işsizlik artmıştır. Kapanma 
dönemleri sonrası gıda ve temizlik ürünlerinde uygunsuz bir şekilde artan fiyatlar, ekonomik yönden durumu 
kötü bireylerde olumsuz psikolojik etki yaratmıştır (Bhuiyan ve ark. 2021). 

Gürültüye, koşturmacaya, hıza alışmış toplumlar için pandemiyle beraber gelen sessizlik, ıssız sokaklar, kıpırtısız 
restoranlar, boş konser alanları, kapalı dükkânlar bunalım yaratmıştır. Bunalım her şeyin her an kontrolden 
çıkmasını sağlayacak bir krizin varlığıyla ontolojik hale gelmiştir; yani bireyin kozmosla kurduğu güven ilişkisini 
sarsmıştır. Çünkü gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni toplumsal yapı hızlı akan toplum yaşamına benzer değildir. 
Sessizlik ortada bir sorun olduğunu bireylere göstermiştir. İmgesel yetersizlik ve mevcut gerçeklikle uyumsuzluk 
duygusunu doğurmuştur. Gürültü öldüğünde, herkes elini eteğini çektiğinde korku ortaya çıkmıştır. Depresif 
hisler ve gerçekliğin sert değişimi kentsel alanda çok belirgin şekilde gözlenmiştir. Bu duygular özellikle 
kentlerde yaşayan insanlar için iç karartıcı olmuş ve ruh halinde değişikliklere yol açmıştır (Mamzer 2020). Bu 
nedenle COVID-19 pandemisi ontolojik güvenlik bağlamında ele alınmalıdır (Şahin 2022). Sağlık kurumlarına 
ulaşamama korkusu, gıda kıtlığı yaşanabileceğine dair yaşanan panik, COVID-19 virüsünün bulaşma olasılığı, 
hastalığı başkalarına bulaştırma korkusu, yakınlarını kaybetme korkusu pandeminin yarattığı temel sorunlardır. 
Ayrıca salgının ne zaman biteceğini ve hayatın daha ne kadar kesintiye uğrayacağını bilememek de korkuları 
pekiştirmiştir (Gencer 2020).  

Birçok kişi COVID-19 pandemisinde hastalık, ölüm, ekonomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle çeşitli kayıplar 
yaşamıştır. Bireyler bu dönemde sevdikleri birinin kaybı ya da işini kaybetme kadar somut bir şey yaşamasa dahi 
kendileri için önemli olan özgürlük, sosyalleşme gibi imgesel nesnelerin ve onlara yüklenilen değerlerin 
yoksunluğuyla karşılaşmıştır. Bireyler kayıp imgesel nesneleri ile birlikte kimliklerini, duygularını, benliklerini, 
toplumsal rollerini de kaybetmiştir. Ve tüm bunlar için yas tutmuşlardır. Bu bağlamda dünya, daha evvel hiç 
deneyimlemediği genişlikte bir travmatik durumda, epizotlarının farkına bile varmadan bir yas ve depresyon 
yaşamıştır (Çubuk 2020). 

Pandemi başlangıç döneminde hastane personeli ile yürütülen bir çalışmada ise personelin büyük bir kısmının 
psikolojik destek istemediği, bunun yerine daha uzun istirahat süreleri ve daha fazla koruyucu ekipman 
istedikleri görülmüştür. Aynı çalışmada sağlık çalışanlarının ailelerine hastalığı bulaştırma korkuları olduğu, 
psikolojik açıdan kötü olmaları nedeniyle tedavi uyumsuzluğu olan bireylerle başa çıkma becerilerinin eksik 
olduğu belirtilmiştir (Chen ve ark. 2020). COVID-19 pandemisinde sağlık çalışanları, profesyonelliklerini 
olumsuz etkileyen ciddi etik sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle hükümetlerin ve sağlık 
sisteminde yer alan paydaşların etik duyarlılığı olumsuz yönde etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak 
salgına yanıt olarak etik duyarlılığı teşvik etmek için harekete geçmeleri önerilmiştir (Mert ve ark. 2021). Kişisel 
koruyucu ekipman azlığı ve virüse yakalanma riski gibi faktörler sağlık profesyonellerinin gerçek etik 
sorumluluklarının ne olduğunu daha fazla düşünmelerine sebebiyet vermesi dolayısıyla bu etik kaygıların altında 
yatan sebeplerin biyoetik ve sosyal bilimler alanlarında çalışmalarla araştırılması gerektiği vurgulanmıştır (Aslım 
ve Tekindal 2021).  

Pandemide araştırmacıların önerdiği pozitif kalmak, farkındalık egzersizleri yapmak ve ruhsal dayanıklılığı 
korumaya çalışmak, sosyal ve kültürel ilişkiyi sürdürmek gibi önerileri uygulayabilmek için sosyoekonomik 
yönden avantajlı olmanın gerektiği bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu önerileri gerçekleştirmeyi sağlayan 
birçok etkinliğe erişim şansının bu önerileri gerçekleştirmeye en çok ihtiyacı olanlar tarafından eksik olduğu 
görülmüştür (Sucuoğlu ve Karaş 2020). Bu nedenlerden dolayı pandeminin insanları iklim değişikliği de dahil 
olmak üzere gelecekteki sınır ötesi tehditlere uyum sağlama konusunda hazırladığını öne sürülmüştür (Milani 
2020). 

Sonuç 

Çevre etiğine göre hareket edilmeyen bir toplumda çevre düzeni ve çevre sağlığı olamaz ve çevre kirliliği yaşanır. 
Dolayısıyla bu toplumda olumlu bir ruh sağlığından bahsedilemez. Sonuçta toplum ruh sağlığının olmadığı bir 
toplumda çevre etiğine göre de hareket edilmiyordur. Bu kısır döngüyü aşmanın tek yolu biz sağlık çalışanlarının 
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bu konuda bilgi birikimlerini artırmaları, çevre etiği yaklaşımına göre araştırma ve uygulamalarını yapmalarıdır. 
Çevre etiği yaklaşımı salgınların oluşumunu, yayılmasını ve yaşandığı süreçlerdeki dinamikleri anlamamızda biz 
araştırmacıların rehberi olmalıdır. Çevre sağlığının sağlık çalışanları için hayati önem taşıdığı bir ortamda sağlık 
çalışanlarının bu konuyu derinlemesine incelemesi gerekmektedir. Çünkü sağlık çalışanlarında ve toplumda 
çevre etiği bilincinin geliştirilmesi ve çeşitli araştırmalar yapılması oldukça önemlidir. Bunun için derlemenin 
çevre etiği konusunda çalışma yapacak olan araştırmacılara yol gösterici olması beklenmektedir.  

Kısaca COVID-19 pandemisinde çevre sorunları salgının bir nedeni olarak düşünülebilir. Ayrıca yayılmasında 
önemli bir etkendir. Salgın nedeniyle alınan çeşitli önlemlerin bazıları çevre kirliliğinin azalmasına (gürültü, hava 
kirliliği gibi) veya artmasına (farmasötik ve dezenfektan gibi kimyasalların doğal mikrobiyal ekolojik dengesini 
bozması gibi) neden olmuştur. Pandemi süreci de birçok psikososyal etkeni ve ruh sağlığını etkilemiştir. Bu 
açıklamalar ışığında çevre etiğinin çevre sağlığına etki etmesi nedeniyle ruh sağlığını da olumlu yönde etkilediğini 
söylemek mümkündür. Bunun için pandemi nedenleri arasında ve çevre etiği yaklaşımını benimseme konusunda 
ahlaki gelişim başta olmak üzere psikososyal etkenler ve ruh sağlığı oldukça önemli birer değişkendir. Sonuçta 
çevre etiğinin COVID-19 pandemisinde toplum ruh sağlığının tesisinde önemli bir kavram olarak karşımıza 
çıktığını söyleyebiliriz. 
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