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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Ülkemiz afete maruz kalma ve afet tehlikelerini sıklıkla yaşama açısından oldukça riskli bir
konumdadır. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle dünyada önde gelen deprem bölgelerinden
birisinde yer almakta, her on yılda yaşamış olduğu birkaç küçüklü ve büyüklü depremle ciddi mal ve
insan kaybı yaşamaktadır. Bunun yanında afetlerin sadece doğal yollarla meydana gelmediği, beşeri
unsurlara bağlı olarak yaşanan terör saldırıları, maden kazaları, hatta trafik kazaları birer afet olarak
düşünüldüğünde, afetlerin ülkemizdeki etkisi korkunç boyutlara ulaşmaktadır.
Kitabımızın konularını oluşturan afet psikolojisi ve sosyolojisi, son yıllarda dünyada
meydana gelen afetlerin insan yaşamı üzerindeki etkisini ele alan uzmanlık alanları olarak ortaya
çıkmıştır. Böyle disiplinlere gerek duyulmasının nedeni; dünyayı küresel düzeyde tehdit eden ve
temelde insan etkinliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan doğal afetlerin her geçen gün daha fazla
insan psikolojisini, günlük yaşamı ve geleceğe ilişkin beklentileri olumsuz yönde etkilemesi ve
varoluşsal soru ve sorunlara yol açmasıdır. İçinde yaşanılan ve yarın ne olacak sorusuna cevap
verilmekte zorlanılan bir zaman diliminde küresel ölçekli afetler, dünyayı tehdit edercesine doğal
yaşam alanlarını ve ekosistemi tahrip etmekte, insanların gerek özel, gerekse kamusal yaşam
alanlarını daraltmaktadır. Böyle bir durumda afet psikolojisi ve sosyolojisi kapsamında; afetlere
neden olan unsurlara, afetlerin psikolojik ve sosyal etkilerine ve afet sonrasında yapılacak
çalışmalara yönelik psikolojik ve sosyal inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. Örneğin 17
Ağustos 1999’da meydana gelen büyük Marmara Depremi’nin ortaya çıkış nedenleri, toplumun
depremi nasıl karşıladığı, depremin insan psikolojisine, ekonomiye, tarıma, sağlığa, eğitime ve
asayiş olaylarına etkisi, depremin neden olduğu psikolojik ve sosyal değişimler vb. pek çok konu,
psikologlar ve sosyologlar tarafından yapılan araştırma ve incelemeler ile tartışılmıştır.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi
Önlisans Programı’nda yer alan Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi dersi için hazırlanan bu kitabın
amacı, afet psikolojisini ve sosyolojinin bir alt bilim dalı olan afet sosyolojisini tanımlayarak bu alt
bilim dallarının kapsamını ve özelliklerini ortaya koymak ve afetlerle ilgili üzerinde durulan
konuları incelemektir. Ondört bölümden oluşan kitabımızda öncelikle afet psikolojisine genel giriş
yapılarak afetin psikolojik etkileri üzerinde durulacak; sonrasında ise sosyoloji bilimine genel olarak
bakılarak afet sosyolojisinin genel kavramsal çerçevesi üzerinde durulacak; afet risk azaltma ve risk
yönetimi, sosyal açıdan afetlerden zarar görebilirlik, afetlere yönelik direnç, afetlerin neden olduğu
sosyal değişimler, göçler ve afet ve din ilişkisi konuları işlenecektir. Kitabın son iki kısmında ise
başta 17 Ağustos Kocaeli Depremi olmak üzere Türkiye’de ve dünyada meydana gelmiş büyük
afetlere yönelik sosyolojik incelemeler yapılmaya çalışılacaktır.
Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi kitabının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi öğrencilerimiz ve diğer okuyucular için yararlı olmasını dileriz.
PROF. DR. İBRAHİM BALCIOĞLU, DR. ÖĞR. ÜYESİ RIZA DEMİR
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KISALTMALAR
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
AFAD : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AIDS: Acquined Immune Deficiency Syndrome
AKOM: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi
AKUT: Arama Kurtarma Derneği
APHB: Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler Birliği
ASB: Akut Stres Bozukluğu
CO2: Karbondioksit
DASK: Doğal Afet Sigortaları Kurumu
DDT: Dichloro-Dipjenly-Tetrachloroetylem
DRCO : ABD Afet Araştırma Merkezi
FEMA : ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (Başkanlığı)
GAS: Genel Adaptasyon Sendromu
GFDRR: Afet Azaltma ve Kurtarma Küresel Programı
GSM: Mobil İletişim İçin Küresel Sistem
HFA : Hyogo Eylem Planı
IDNDR: Afetlerin Azaltılması Uluslararası On Yılı Süreci
ISDR : Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi
İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İDMP: İstanbul Deprem Master Planı
İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul)
İPKB: İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
İSMEP: İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
NASA: ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
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NHC: ABD Ulusal Kasırga Merkezi
NORC : ABD Ulusal Kamuoyu Araştırma Merkezi
OECD: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OHAL: Olağanüstü Hal
RTÜK: Radyo Televizyon Üst Kurulu
SFVI: Sosyal Boyutlu Selden Zarar Görebilirlik İndeksi
SOVI : Çevre Felaketlere Karşı Sosyal Zarar Görebilirlik İndeksi
SVCC: Afrika Ülkelerinde Uygulanan Sosyal Zarar Görebilirlik İndeksi
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TFMD: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği
TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu
UNISDR: Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Sekretaryası
vd.

: ve diğerleri

WMO: Dünya Meteoroloji Örgütü
YÖK: Yüksek Öğretim Kurumu
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YAZAR NOTU
Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi kitabının konuyla ilgili olarak kapsamlı bilgileri içerdiği
düşünülmektedir. Kitaptan yeterince faydalanabilmek için, öncelikle bölüm başlarında yer alan
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?”, “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”, “Bölümde
Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri” ve “Anahtar Kavramlar” başlıklarının dikkatli
şekilde okunması tavsiye edilmektedir. Bölüm metni okunduktan sonra, öğrenilen teorik
bilgilerin pratiğe dönüştürülebilmesi açısından “Uygulama” ve “Uygulama Soruları” kısımlarının
dikkatli bir şekilde okunması önem arz etmektedir. “Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti” başlıklı
kısım incelenerek de öğrenilen bilgilerin kısa bir tekrarı yapılabilir ve ardından bu bölüme ait
sorular çözülerek bölümle ilgili bilgilerin öğrenilme düzeyi tespit edilebilir.
Daha önce de bahsedildiği üzere afet psikolojisi ve sosyolojisi, ilgili bilim dallarının birer
alt disiplinleri olarak son yıllarda dünyada meydana gelen afetlerin insan yaşamı üzerindeki
etkisini ele alan uzmanlık alanları olarak ortaya çıkmıştır. Psikologlar afetlerin insan psikolojisine
yönelik etkilerini incelerken sosyologlar afet sosyolojisi kapsamında afetlere neden olan
unsurlara, afetlerin sosyal etkilerine ve afet sonrasında yapılacak çalışmalara yönelik sosyal
inceleme ve araştırmalar yapmaktadır. Bu süreçte afet risk azaltma ve risk yönetimi, sosyal
açıdan afetlerden zarar görebilirlik, afetlere yönelik direnç, afetlerin neden olduğu sosyal
değişimler ve afet ve din ilişkisi, önemli konular olarak dikkat çekmektedir. Kitap hazırlanırken
de sistematik olarak böyle bir içerik akışının uygun olacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla kitabın da
bu bakış açısıyla okunmasının uygun olacağı söylenebilir. Ayrıca kitabın son iki bölümünde yer
alan, ülkemizde ve dünyada meydana gelmiş büyük afetlere yönelik sosyolojik incelemelerin,
afet sosyolojisi konusunun daha iyi anlaşılması ve etkili bir öğrenme açısından yarar sağlayacağı
düşünülmektedir.
Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi kitabının tüm öğrencilerimize ve okuyuculara yararlı
olmasını dileriz.
Rıza Demir

8

1. AFET PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Doğal Afetler
 Yapay Afetler
 Afetlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri
 Afetlerde Psikopatoloji
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Doğal Afetler nelerdir?
2) Yapay afetlerin nasıl ortaya çıkardıkları sorunlar nelerdir, bu sorunlar nasıl çözülebilir?
3) Afetlerin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?
4) Afetlerde uygulanan psikopatoloji uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Doğal ve Yapay Afetlerin neler
olduklarının öğrenilmesi ortaya
çıkardıkları sorunlarla baş
edebilme yöntemlerinin
öğrenilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetlerin çocuklar
üzerindeki etkileri.

Afetlerin çocuklar üzerindeki
etkilerinin öğrenilmesi ve
etkilerin olumsuz
sonuçlarının giderilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetlerde ortaya
çıkan psikopatolojik
sorunlar.

Afetlerde ortaya çıkan
psikopatolojik sorunların
öğrenilmesi ve bunların çözüme
kavuşturulması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Doğal afetlerde
yaşanan psikolojk
sorunlar.

Doğal afetlerde yaşanan
psikolojk sorunların öğrenilmesi
ve tedavi edilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Konu

Doğal Afetler ve
Yapay Afetler
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Anahtar Kavramlar
 Doğal Afetler
 Yapay Afetler
 Afetlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri
 Afetlerde Psikopatoloji
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Giriş
Afet, oldukça sık karşılaşılan bir tablo olup çok sayıda insanın ölümüne yol açan yıkıcı bir durumdur.
Tarihe ve yakın zamanımıza göz atarsak milyonlarca kişinin öldüğünü ya da yaralandığını görürüz.
Maddi ve sosyal kayıplara yol açan afet toplumları derinden sarsmakta, yaraların sarılması yılları
almaktadır. Toplumun kaynaklarını tüketen ve insanları çaresiz bırakan afet, gelecekle ilgili
planlamaları aksatmaktadır. Önünü göremeyen, geleceğini bilemeyen çaresiz insanların meydana
getirdiği toplumda yoğun anksiyete ortaya çıkmakta, gerginlikler ileri safhaya ulaşmaktadır (KESSLER
RC, 2008).
Felaketlerin hızla arttığı bir yüzyılı yaşıyoruz. Hem etkilenen insan sayısı artmıştır hem de ulusal ve
uluslararası kuruluşlardan yardım isteyenlerin sayısı hızla artmaktadır. Göçün ve nüfus artışının
hızlanması, olumsuz çevre şartları (plansız yapılaşma, ihtiyaçları karşılama amacı ile deniz-dere
kıyılarında konut yapımına girişilmesi, yaşam alanlarının çoğalması vb.), küresel ısınma afete davetiye
çıkaran sebepler olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan hastalıklar kitleleri tehdit edecek boyutlara
ulaşmış, son iki yüzyılda pandemi sıklığında artış gözlenmiştir. Buna insanların yol açtığı afetleri
(kazalar, hava yolu araç kazaları, toksik kimyasal sıkıntı veya kaçakları) ve terör olaylarını da
ekleyebiliriz.
Afetin tanımını yaparak konuya devam edelim:
1. Afet sebep olduğu yıkım ve insan kırımı ile hayati faaliyetleri durduran ve toplulukların
imkânlarını ortadan kaldıran, yerel kaynakların yetmeyeceği doğanın ve insanların yol açtığı olayların
sonuçlarına verilen isimdir.
2. Afet “Sosyoekonomik ve fiziksel, çevresel zararlara yol açan, günlük olağan hayatı
durduran veya kesintiye sebep olan, dış desteğe gerek duyulan doğal veya yapay olaylara” denir.
Afetten söz edildiğinde insan akla gelir. Afetin meydana getirdiği sosyoekonomik, çevresel ve fiziksel
kayıplardan en çok zararı insan görür. Afetin meydana getirdiği zararlar arasında ölüm, yaralanma,
hastalık, mala ait zararlar, günlük olağan hayatın aksaması, çevrenin kirlenmesi sayılabilir. Afetin
oluşturduğu zararlarla baş etmek oldukça zor bir süreçtir ve genellikle dış yardıma, desteğe ihtiyaç
duyulur. Afet sinsi veya birdenbire gelişip ortaya çıkar. Afet dar bir bölgeyi kapsadığı gibi geniş bir
alana da yayılabilir. Afetin ortaya çıkışı doğal veya insan eliyle gerçekleşir.
Bütün afetlerin ortak yönleri vardır. Bunları bilirsek önlemek için kendimize bir yol haritası yol
çizebiliriz. Afetin ortak özellikleri şunlardır:
1. Afet doğadaki bütün canlıları ve özellikle insanları derinden etkiler.
2. Afet olgusunun daima bir tetikleyicisi vardır. Bu tetikleyici mevcut bir tehdit, bir risktir.
3. Afette toplum ve insan doğrudan zarar görür.
4. Afette sosyokültürel aşınmalar söz konusudur.
5. Afetin kökeninin doğal veya teknolojik (yapay) olması önemlidir. Ancak afetin toplumla
ilgili yönü ağır basar.
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1.1.Doğal Afetler
İnsan hayatını alt üst eden ve olumsuz şartların ortaya çıkmasına yol açan tabiat olaylarına «doğal
afet» adı verilir.
Doğal afet grubuna hangileri girer?
1. Biyolojik (salgın hastalık)
2. Hidrolojik (sel)
3. Jeolojik (yanardağ patlaması ve heyelan)
4. Jeofiziksel (deprem)
5. Meteorolojik (aşırı yağış, fırtına)
6. Oşinografik (tsunami)

1.2.Yapay Afetler
İnsana ait nedenlerle yerel ve bölgesel karakterli olgularla ve bunların meydana getirdiği zararlı
sonuçlara «yapay afet» adı verilir. Bunlar arasında savaşlar, iç isyanlar, terör olayları, göçler, yanlış ve
eksik uygulamaların doğurduğu felaketler, teknolojik olaylar sayılabilir (KADIOĞLU M., 2011).
İster yerel ister bölgesel özellikte olsun yapay afetler dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu ortaya çıkar.
Çarpık kentleşme, trafik karmaşası, düzensiz yapılaşma yapay afetlere davetiye çıkarmaktadır. Afetler
zinciri çevremizi kaplamakta, kırımlar ve yıkımlar meydana gelmektedir.

1.3.Afetlerin Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Yeryüzündeki afetlerden çok sayıda çocuk, aile, insan ve özellikle fakir topluluklar etkilenmekte ve
sağlıkları bozulmaktadır. Doğal ve yapay afetlerin çocuklardaki olumsuz yönde etkileri son elli (50)
yılda daha çok dile getirilmektedir. Afetlerde özellikle savaşlardaki feci tablolar ve travmalar
çocuklarda ruhsal bozukluğa yol açmaktadır. Bunun adına «TRAVMATİK ŞOK» denir. Ebeveyn kaybı
ile bu bozukluk daha da ağırlaşır.
Doğal ve yapay afetlerin yol açtığı kırım ve yıkımlar sağlığımız üzerinde olumsuz yönde tesir ederler.
Afet sonrası psikopatoloji prevalansının değişik oranlar gösterdiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.
Bu farklı değerlendirmeler travma ile risk etkenlerinin tespitini, izleme araçlarının ve tedavi
kılavuzlarının kullanımını zorlaştırmaktadır (KESSLER RC., 2008).
Aslında çalışmaların amacı travmanın etkilerini ortaya çıkarmak, afet meydana getirdiği nesnel şartları
da tahmin edebilmektir (GALEA S., 2005, NORRİS F., 2005).
Afet söz konusu edildiğinde psikopatoloji ve travma kavramları akla gelmelidir. Travmanın insan
üzerindeki etkileri sanılanın ötesinde de ağır seyretmektedir. Canlılar ve özellikle insanlar savunma
düzeneği olarak korku ve anksiyeteyi kullanırlar. Korku ve anksiyete tehdit ve tehlikeyi önceden
farkedip tedbir almayı sağlayan ve sağ kalabilmeyi temin eden önde gelen savunma düzenekleri
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içinde yer alır. Korku ve anksiyete kişide gerginliğe ve tehlike beklentisine yol açar. İçgüdü
düzenlenme problemi insanlarda anksiyete bozukluğunun en önemli nedenidir (KIM 2005, EDWOOD
2009).
Afetlerden sonra kalıcı özellik gösteren travma semptomları tabloya egemen olur. Bunlar arasında
anksiyete semptomları, uyum problemleri, agresyonlar, saldırganlıklar sayılabilir. Çocuklardaki uyum
problemleri ailenin ahengine ve işlev düzeylerine bağlıdır. Kızlarda anksiyete oranları daha yüksek
seyir göstermektedir. Buna karşılık erkek çocuklarda agresif davranışlar daha baskındır. Travmaya
maruziyet süresi ve yaşı arttıkça anksiyete bozuklukları, depresyon, saldırganlık daha çok ön plana
çıkmaktadır. Yaş ilerledikçe semptomlar da azalma dikkati çekmektedir (GREEN BL., 1994).
Afetin ortaya çıkardığı problemler çocuklarda daha sık görülmektedir. Bunlar arasında korku, yaşla
ilgili problemler (tuvalet eğitimi ile ilgili alanlar gibi). Çocuklarda afetlerin psikolojik etkilerinin dozunu
etkileyen faktörler mevcuttur. Bunlar arasında afetin doğası, maruziyet düzeyi, çevredeki psikolojisi
bozulan diğer çocukların varlığı, çocuğun yaşı ve gelişim seviyesi, ailesinin travmayla başa çıkma
yeterliği sayılabilir. Çocukların psikolojik yönden toparlanmasında ebeveynlerin ruhsal durumlarının
da rolü vardır. Bunlardan kastedilen ebeveynlerin travmadan ne kadar etkilendiğidir (BEAUCHESNE
MA., 2002).
Afet olgularında tüm aile bireyleri travmaya maruz kalırlar. Ebeveynlerin travmanın etkisinde kalması
sebebiyle onlarda görülen psikiyatrik semptomlara dikkat çekmek gerekir. Çünkü ebeveynlerde
ortaya çıkan bu semptomlar onların hayat kalitesini düşürür. Böyle durumlardaki ebeveynler travma
mağduru çocuklara ne ölçüde yararlı olurlar? Bu soruya cevap arayıp bulmak hekimlerin görevleri
arasındadır. Travmaya maruz kalanların korku ve anksiyetelerine sahip çıkmak sağlık personelinin
işidir.
Afet olgularının çocuklar üzerindeki etkilerinin çoğu davranışa ait ve uyuma aittir. Afetlerin ardından
meydana gelen semptomlar hafif stres cevaplarından travma sonrası stres bozukluğuna kadar geniş
bir spektrumu içerir. Bu belirtiler ciddi sonuçlar doğurur ve kalıcıdır. Semptomların ciddiyetini
cinsiyet, gelişim düzeyi, toparlanma, sosyal destek ve travmaya maruziyet süresi etkilemektedir.
Afetlerin oluşturduğu travma ve şiddet olayları özellikle çocuklarda korku, kaygı ve depresyona yol
açar. Çocukların gelişim evreleri ve düzeyleri travmaya cevabı belirlemektedir (VEENEMA TG., 2002).
Afetin ilk günlerinde çocuklarda ortaya çıkan inanamama, red, hüzün gibi tepkiler ve korku cevapları
dikkate alınmalıdır. Afetten aylar ve haftalar sonra çocuklarda gelişime ait gerileme (regresyon) ve
duygusal zorluğa ait semptomlar (anksiyete, agresyon, apati, geriçekilme, somatizasyon, gelecek
hakkında olumsuz düşünce, uyku bozuklukları, travmayı andıran oyunlar) meydana gelebilir. Bu
olumsuz belirtilerin gerilemesi beklenir. Eğer bu semptomlar bir ayı aşarsa TSSB ile agresyona ait
davranışların gelişme riski artabilir.
Çocuklar yaşları büyüdükçe travmanın altta yatan sebeplerini ayırt edebilmektedirler. İlkokul
dönemindeki çocuklar oyunlarının içeriğini travmatik temalardan seçerler. Bunlar arasında agresyon,
uyku problemleri, regresif davranışlar (ayrılık kaygısı, enürezis) sayılabilir. İlkokul çağının sonuna
çocuklarda sosyal kognisyon ve empati yeteneği gelişmeye başlar. Bundan dolayı ailesel problemleri
algılarlar, yaşananları analiz ederler ve toplumsal güven konusunda kafa yorarlar. Bu çocuklar en çok
yakınlarının ölümünün ve yaralanmasının gerçekleşmesinden korkarlar.
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Ergenlerde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete semptomları afetten sonra ortaya
çıkar. Ergenler risk alıcı davranışlara girebilirler. Madde kötüye kullanımı, cinsel ilişki gibi risk alıcı
girişimlerde bulunur. Böylece travmatik stresle baş edebileceğini sanır. Yakınlarının kaybı ve sevgi
objesinin yitimi somatizasyona, geri çekilmeye, apatiye ve depresyona sebebiyet verebilir. İntihar
fikirleri ve girişimleri de göz ardı edilmemelidir. Ergenler psikiyatrik semptomları ailelerinden
üzülmesinler diye gizleyebilirler.
Çocukların cinsiyeti travmaya verilen cevabı belirler. Erkek çocuklarda şiddet, saldırganlık, çevreye
zarar verme gibi antisosyal davranışlar ortaya çıkar. Kız çocuklarında anksiyete ve affektif bozukluklar
daha çok görülür. Kız çocukları afet ile ilgilerini ve duygularını dil yoluyla ifade ederler (PINE DS.,
2002).
Psikopatoloji riskini düşük sosyal destek, çekingen veya korkak kişilik özellikleri, özgeçmişinde
psikopatoloji öyküsü artırmaktadır. Afetlere aşırı düzeyde maruz kalma veya doğrudan yakınlarını
yitirenlerde travmaya cevap olumsuz yönde gelişir. Televizyon ve diğer iletişim araçları travmaya
cevabı tetikler (DUGGAL HS., 2002).

1.4.Afetlerde Psikopatoloji Değerlendirmesi
Toplumsal afetleri insanları her açıdan etkiler ve bu kişilerin psikolojik destek almaları çok önemlidir.
Afetlerden doğrudan ve dolaylı etkilenenler arasında semptomlar ve tedaviler yönünden farklılıklar
mevcuttur. Afete doğrudan maruz kalan ailelerin bireylerinde ve özellikle çocuklarında risk çok
fazladır. Bu mağdurlarda posttravmatik stres bozukluğu, akut stres bozukluğu ve diğer psikiyatrik
hastalıkların görülme riski çoktur. Bu bozukluklar için psikiyatrik destek ve tedavi uygulanmalıdır
(PINE DS., 2002).
Ülkemizde afetin her çeşidi karşımıza çıkmaktadır. Travmaya maruz kaldıktan belli bir süre psikiyatrik
bozukluklar (özellikle TSSB) herkeste görülebilir. Bunların bir kısmı kendiliğinden iyileşir. İyileşmenin
ve toparlanmanın sekteye uğradığı durumlarda TSSB semptomları ortaya çıkar. Marmara Depremi
(1999), Van-Erciş Depremi (2011), Kırıkkale Muhimmat Fabrikasındaki patlama (1997) gibi afetlerden
sonra çeşitli psikiyatrik hastalıklar meydana gelmiştir (YORBIK Ö. 2002).
Afetlerden sonra görülen (TSSB, depresyon, anksiyete vb.) psikiyatrik bozukluklar çocuklarda
psikolojik semptomlara, ailede işlevsel bozukluğa, ebeveynlerde ruhsal hastalıklara, bakım verenlerde
uyumsal bozukluğa yol açar. Afetler ailenin sevdiği nesnelerden ve canlılardan ayrılmasına (hayvanlar
vb.), su ve gıda desteğine mahkûm kalmasına sebebiyet verir. Bunlara ev yıkımlarını, okula ve işe
devamsızlığını, aile içi çatışmaları, iletişim problemlerini, bedensel sağlık meselelerini, toplumdaki
gerginliği ve umutsuzluğu eklemek gerekir.
Travmayı yaşama öncesi kalıtsal ve sürekli olan ebeveyn özellikleri ile ilişkili etkenlerden söz edilebilir.
Bu faktörler ihmal veya istismar talihini arttırarak TSSB riskini yükseltebilir. Kişilerarası şiddete maruz
kalma ile TSSB arasındaki ilişki dikkate değer bir konudur. Bu ilişki monozigot ikizler arasında dizigot
ikizlere göre daha yüksektir. Erken yaşta istismara uğrayan çocukların psikomotor gelişim sürecini
bozar. Travmanın her türlüsü biyolojik mekanizmaları aksatır. Bunlar arasında hipertansiyon, kalp hızı
artışı, HPA ekseni problemleri sayılabilir.

17

Afetlerin olumsuz sonuçlarından birisi de uyum bozukluğudur. Travmanın ortaya çıkardığı
semptomlar birçok toplumsal problemlere yol açar. Stres etkenlerinin meydana getirdiği tepkiler çok
çeşitlidir. Bunlar arasında duygusal ve davranışa ait belirtilerin varlığı sayılabilir. Bu semptomlar
toplumsal, mesleki ve okul işlevselliğinde aksamaya sebebiyet verir. Uyum bozukluğunda depresif ve
anksiyete belirtileri, agresyon, kurallara uymama, tehlikeli eylemlerde bulunma, okul sorunları, alkolü
ve maddeyi kötüye kullanma görülür. Bunlara intihar düşüncesi ve girişimi eklenir.
Afetin meydana getirdiği travmanın etkilerinden kurtulmak zordur. Bununla birlikte birtakım
önlemlerle ve desteklerle bunun üstesinden gelmek mümkündür. Travmatik olaylara direnç
göstermek, iyileşme konusunda çaba göstermek ve meydan okumak kişinin sağlamlığını ifade eder.
Buna toparlanma adı verilir. Toparlanma kavramının içeriği insana, aileye ve topluma, çevreye
(ekosisteme) ve iletişime ait olabilir. Toparlanmayı etkileyen (bireysel ve toplumsal ilişki ve kültürel)
birçok faktörden söz edilebilir. Uyumu bozanlar arasında ebeveyn ölümü, hastalık gibi durumlar var.
Bununla beraber uyuma yardım eden faktörleri afetlerde çocukları ayakta tutar (Masten AS. 2012).
Doğal afetler sonucunda insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusu güçlenerek artar.
Birbirini tanımayan ve yakınlığı olmayan kişiler birbirlerine el uzatırlar ve bağlanırlar. Yardımsever
insanlar olumlu bir tutum ve duygu içindedirler, özel beceri ve bilgi sahibidirler. Ayrıca bu insanların
benlik saygıları ve özgüven hisleri oldukça yüksektir. Doğal afetler yüksek meziyet nitelikleri olan
insanlara kendilerini ifade fırsatı verir (CÜCELOĞLU D., 2010).
Yapay ve doğal afetleri insanları çaresizliğe ve kurtarıcı aramaya itmektedir. Çaresiz kalan afetzedeler
moral değerlere sarılmakta, tapınma davranışlarında artma gözlenmektedir. Bu durumu açıklayan
değişik değerlendirmeler vardır. Bunlar arasında ihtiyaca dayalı olma, dinsel arzu, gerginlik telafi etme
gibi motivasyonlar sayılabilir. Bu varsayımlar doğru olsa bile esas etken inancın ve inanca ait
davranışların psikolojik sağlığımızı koruduğu gerçeğidir (HÖKELEKLİ H., 2005).
Doğal ve yapay afetler kişiyi suçluluk duygusuna itebilir. Suçluluk duygusunun değişik yönleri vardır.
Dayanılmaz ve o kişileri çaresiz bırakan bir hal alan suçluluk hissi geniş bir spektrumu kapsayabilir.
Pişmanlık duygusu bunun bir diğer ayağıdır. Öte yandan duygusuzluk ve dini değerlere saldırı da
karşımıza gelebilir. «Neden ben, niçin ben seçildim?» gibi sorulara cevap aranır. Ne yazık ki çoğu kere
bu sorulara cevap verilemez (PEKER H.-2003).
Afetlerin mağdurları duaya ve ibadete yönelebilirler. Üstün bir güce tapınmak ve ondan yardım
istemek insan psikolojisinin derinliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu yapının adı «sosyal benlik»tir.
Sosyal benlik zorluklar ve afetler karşısında zedelenen hasarını gidermek için arayışına gider. Bu
arayışın cevabının, derinliklerin anlam bulduğu, dinsel etkinlikler olduğu muhakkaktır. Çünkü bu tip
faaliyetler ve inanışlar sığınak görevi yapar ve kusursuz dünya özlemini giderir (HÖKELEKLİ H., 2005).
Afetzedelerdeki tapınma duygusunun arttığı ve onların ibadete yöneldikleri araştırmalarla ortaya
konulmuştur. Dini faaliyetlerin bireyin kendisini denetlemeye ve dengeli bir tutum takınmasına
yardımcı olduğunu biliyoruz. Kendini yenileyen birey ibadet sayesinde diğer insanlarla yakınlık
kurabilmektedir. Ortak bir tutum ve davranışın meydana gelmesinde sosyokültürel ritüellerin rolü
vardır. Sosyal ilişkilerin gelişmesiyle toplumdaki gerginliklerin ve öfkenin giderilmesinde ortak
tutumun büyük etkisi mevcuttur. Bunu da büyük ölçüde sağlayan sosyokültürel ortamdır (ŞENTÜRK
H., 1985).
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Yapay ve doğal afetlerin bireyin ve toplumun değer yargılarını ortaya çıkarttığını görüyoruz. kişinin
değer yargıları onun için vazgeçemeyeceği yorumlarıdır ve dolayısı ile süreklilik gösterir. Değerler
sistemi bireyin kişiliğine ve kimliğine olumlu yönde katkıda bulunur. Bu sayede birey her türlü
şartlarda ayakta kalmaya çabalar, kendindeki gizli cevherin, yeteneklerin ortaya çıkmasına gayret
göstermiş olur. Yerel ve evrensel ilkeleri keşfeden birey çevresi ile olumlu ve uyumlu ilişkiler kurar
(ÖZDOĞAN Ö., 2005).
Yapay ve doğal afetler sosyal bütünlüğün bozulmasına yol açabilir. Travmanın etkisi toplumlarda
yıllarca sürebilir. Afetlerin diğer bir yönü de entegrasyona ve ortak duyguya sebebiyet vermesidir.
Afetzedeler arasında yakınlaşmalar ve problemleri birlikte çözme eğilimleri ortaya çıkar. Bunun aksini
savunan görüşler de vardır. Afetler sırasındaki yardımlaşmalar kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir
(YILMAZ S., IŞITAN İ., 2012).

19

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Maddi ve sosyal kayıplara yol açan afet toplumları derinden sarsmakta, yaraların sarılması yılları
almaktadır. Toplumun kaynaklarını tüketen ve insanları çaresiz bırakan afet gelecekle ilgili
planlamaları aksatmaktadır.
Doğal ve yapay afetlerin yol açtığı kırım ve yıkımlar sağlığımız üzerinde olumsuz yönde tesir ederler.
Afet sonrası psikopatoloji prevalansının değişik oranlar gösterdiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir.
Bu farklı değerlendirmeler travma ile risk etkenlerinin tespitini, izleme araçlarının ve tedavi
kılavuzlarının kullanımını zorlaştırmaktadır.
Afet söz konusu edildiğinde psikopatoloji ve travma kavramları akla gelmelidir. Travmanın insan
üzerindeki etkileri sanılanın ötesinde de ağır seyretmektedir. Canlılar ve özellikle insanlar savunma
düzeneği olarak korku ve anksiyeteyi kullanırlar.
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Bölüm Soruları
1) 1.Doğal ve yapay afetler ile suçluluk duygusu arasında ne gibi bir ilişki bulunmaktadır?
2) Afetler sonrası yaşanan uyum bozuklukları nelerdir?
3) Ergenlerde afet sonrası yaşanan semptomlar nelerdir?
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2. AFETLER, TOPLUM PSİKOLOJİSİ VE OLAYLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Afetlerin Etkileri
 Afetzedeler ve Psikososyal Problemler
 Afetzedelerde Görülen Psikolojik Evreler
 Afet Sonrası Toplumlarda Gözlenen Tepkiler ve Evreleri
 Afet Sonrası 1 Ay-6 Ay İçinde Gereken Psikiyatrik Yaklaşımlar
 Afet Sonrası 6 Ay-12 Ay İçinde Gereken Psikiyatrik Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afetzedelerde görülen psikolojik evreler nasıl sınıflandırılmaktadır?
2) Afet sonrası toplumlarda gözlenen tepkiler ve evreleri nelerdir?
3) Afet sonrası 1 ay-6 ay içinde gereken psikiyatrik yaklaşımlar hangileridir?
4) Afet Sonrası 6 ay- 12 ay içinde gereken psikiyatrik yaklaşımlar nasıl gruplandırılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
geliştirileceği

elde

edileceği

veya

Afetzedelerde görülen
psikolojik
evrelerin
Afetzedelerde
öğrenilmesi
ve
etkilerin
Görülen
Psikolojik
olumsuz sonuçlarının
Evreler
giderilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının
ilgili
bölümü
çok
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afet sonrası toplumlarda
Afet
Sonrası gözlenen tepkiler ve
Toplumlarda
evrelerin ve ortaya çıkan
Gözlenen Tepkiler ve sorunların öğrenilmesi ve
bunların
çözüme
Evreleri
kavuşturulması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının
ilgili
bölümü
çok
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afet sonrası 1ay-6ay
içinde gereken psikiyatrik
Afet Sonrası 1 Ay-6 Ay
yaklaşımlar ve yaşanan
İçinde
Gereken
psikolojk
sorunların
Psikiyatrik Yaklaşımlar
öğrenilmesi ve tedavi
edilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının
ilgili
bölümü
çok
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afet sonrası 6 ay-12 ay
içinde gereken psikiyatrik
Afet Sonrası 6 Ay- 12
yaklaşımların
Ay İçinde Gereken
gruplandırılması ve ortaya
Psikiyatrik Yaklaşımlar
çıkan
sorunların
çözülmesi

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının
ilgili
bölümü
çok
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
 Afet ve toplum
 Toplumda gözlenen tepkiler
 Afet sonrası psikiyatrik yaklaşımlar
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Giriş
Afetlerle nasıl başa çıkabiliriz?
Biliyoruz ki afetler sosyo-ekonomik ve fiziksel kayıplar ortaya çıkarır, günlük yaşam faaliyetlerini
durdurur, insanların genel hayat akışını kesintiye uğratır, toplumun çare kaynaklarını tüketir.
Bilinen gerçektir ki afetler doğal yollardan ortaya çıkarlar. Diğer yandan teknolojik veya insan eliyle
meydana gelen yapay afetler de vardır.
Afet doğadaki her şeyi etkiler. Özellikle insanları ve diğer canlıları her açıdan sarsar, sağlık açısından
onlar riske girerler. İnsanların biyolojik ve psikososyal sağlıkları bozulur, ortaya birçok hastalık çıkar.
İster organik ister psikiyatrik olsun her türlü hastalık bireyin ve toplumun hayat kalitesini düşürür.
Hastalıklarla ve bozukluklarla başa çıkmak zorunda kalan toplum ve bireyler değişik arayışlara girerler.
Afete maruz kalanları tedavi ve rehabilite etmek için sınıflandırmak, en uygun yollardan birisidir.
Böylece afetzedelere nasıl yardım edileceği belirlenir ve yol haritası çıkarılır.
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2.1. Afetlerin Etkileri
Afetlerden etkilenen kişileri şöyle sınıflandırabiliriz:

 Afeti yaşayanlar,
 Afetzedelerin aileleri ve yakınları,
 Afetzedelere yardım edenler,
 Yaşanan olaylara medya yoluyla tanık olan bireyler.
Afete uyumu engelleyen ve etkileyen faktörleri tanımadan afetzedelere yardım zordur. Bu etkenleri
tanıyıp bilerek gereken önlemleri almak imkân dâhilindedir. Söz konusu etkenleri kategorize etmek
mümkündür:
1-Yoğun kayıp yaşamak,
2- Kadın, yaşlı ve çocuk olmak,
3- Yakın geçmişte kayıp yaşamış olmak,
4- Psikososyal problemleri olmak,
5- Aile problemleri,
6- Başa çıkma yolları,
7- Kişilik özellikleri.

2.2. Afetzedeler ve Psikososyal Problemler
Afetzedelerde ortaya çıkan psikososyal problemleri geniş bir açıdan ele almak gerekir. Afet sonrası
birey birçok psikolojik evrelerden geçer ve tepkiler ortaya çıkar. İlk 24 saatte meydana gelen
semptomları şok dönemine ait kabul ediyoruz.
Şok döneminde:
1-İrkilme ve fizyolojik uyarılma,
2-Algıda hassasiyet, kısıtlılık,
3-Muhakeme güçlüğüne dayalı olarak kararsızlık durumu,
4-Bellekte problemler, yoğunlaşma zorluğu,
5-Her şeyin gerçeğin dışında görülüp değerlendirilmesi,
6-Karşıdaki insanların duygularını anlayamama, acılarını hissetmeme,
7-Panik ya da dona kalma reaksiyonları.
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2.3. Afetzedelerde Görülen Psikolojik Evreler
Afetzedelerde görülen psikolojik evrelerin durumu ve oluşan tepkileri
TEPKİ DÖNEMİ (2-6 GÜN SONRA):
A-Duygusal Karmaşa: Kaygı, sinirlilik, umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk, değersizlik fikirleri, çaresizlik,
özgüven eksikliği, kendini yalnız hissetme ve gerçek hayattan kopuk hissetme.
B-Fizyolojik Tepkiler: Titreme, bulantı, çarpıntı, kas ağrıları, baş dönmesi, yorgunluk, yerinde
duramama, uyku problemleri, iştah değişimleri.
Korkutucu, dehşete düşüren rüyalar ve kâbuslar görme.
Afeti hatırlatan uyaranlardan kaçınma.
Farkındalığın artması.
Afetlerden sonra bireylerin geçirdiği psikolojik evreler ve tepkileri
İŞLEMLEME DÖNEMİ
1- Afetzede afetle ilgili konuları gündemine almaz, kaybettikleri için yas tutar.
2- Afet hakkında düşünme ve değerlendirme içsel olarak devam eder.
3- Üzüntü, özlem gibi güçlü duygular yaşayabilir.
4- Dikkat, yoğunlaşma ve bellek problemleri ortaya çıkar.
5- Kişiler arası ilişkilerde problemler, sinirlilik, çatışmalar ve öfke patlamaları yaşayabilir.
6- Yalnız kalmak ister, psikolojik olarak bulunduğu ortamdan uzaktadır.
Afetzedeler afetten belli bir süre sonra hayata bağlanır ve iyileşme sürecine girer. Bu süreci nasıl
tanımlayabiliriz?
Afetzedede farkındalık gelişip ortaya çıkar. Mevcut durumu kabul etmeye başlar.
Afetzedeler sinirli ve gergin olurlar. Ancak belli bir süre sonunda tepkilerin şiddeti azalır.
Afetzede hayatın içine girer ve gelecekle ilgili planlar yapar.
Afetzede yeni hayatına tutunmaya çalışır ve kendini daha iyi hisseder.
Afet (travma) afetzede için kısmen anı olarak kalır ama unutulmaz, zihnini kısmen meşgul eder.
Afet sadece bireylerde değil toplumlarda da sağlık problemlerine, özelikle psikiyatrik hastalıklara da
yol açar. Toplumlarda afetlerden sonra «kahramanlık evresi» denilen ve 2-3 gün süren dönem vardır.
Bu devrede:
Bireysel çabalar ön plandadır. Herkes kendi başının çaresine bakar.
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Belli bir süre sonra yardım ekipleri devreye direr. Bireylerde «yardım ekipleriyle» beraber çalışma
isteği ortaya çıkar.
Afetzedeler sinirli olur ve her şeye karışırlar. Bunları önlemek isteyen profesyonel ekiplere karşı öfke
ortaya çıkar.
«Afetzedelerin bilgi ve becerilerinden yararlanma» arzusu gelişir.
Afete maruz kalan toplumlarda gözlenen tepkiler ve evrelerine balayı evresi adı verilir. Balayı
devresindeki toplumlarda:
Afetzedelerde «Benim başıma gelenler tam bir felaket, bana yardım yapılmalıdır.» anlayışının ortaya
çıkması.
Afetzedeler için yerel, ulusal ve uluslararası bütün kaynaklar seferber olurlar.
Afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bütün arzularının yerine getirilmesi gerekir.
Afetzedelerin daha önce yaşamadıkları hayat standardını yakalamaları gerekir.
Afet sonrası toplumlarda hayal kırıklığı evresi (3 ay):
Afetzedelerin durumu düzene konulduktan sonra yardım ekiplerinin bölgeden ayrılması üzüntü ve
kaygı ortaya çıkarır. Afete uğrayanlar gelecekleri ile ilgili endişeye kapılırlar.
Afete maruz kalanlarda terk edilmişlik ve yalnızlık duygularının yaşanması sık görülen bir tablodur.
Kendisini yalnız bırakılmış ve ihmal edilmiş hisseden afet mağdurlarında psikiyatrik hastalıklar da
ortaya çıkabilir.

2.4.Afet Sonrası Toplumlarda Gözlenen Tepkiler ve Evreleri
Afet sonrası toplumlarda gözlenen tepkiler ve evreleri
Düzene Dönme Evresi (6 ay sonra başlar-36 ay sürer)
Afete maruz kalanlar imkânlarını büyük ölçüde yitirmişlerdir. Onların ellerinde kısıtlı imkânlar
kalmıştır, ne yapacaklarını şaşırırlar. Mevcut imkânlarını değerlendirmeye başlarlar.
Afetzedeler yeni duruma ayak uydurmaya başlarlar. Hayata tutunmak için girişimlerine hız verirler.
Afetten sonra toplum olumsuz etkilere maruz kalır. Bunlara maruz kalanları sağlık sistemine dâhil
etmek, gerekli önlemleri almak, tedaviye ve rehabilitasyona başvurmak, bedensel ve psikiyatrik
hastalıkların tedavi edilmesi hedefe oturtulmalıdır. Afetzedelerin psikolojik açıdan eğitime alınması,
hayata ve topluma uyumlarının sağlanması esas odak olmalıdır. Bu konularda yapılacak girişimlerle
kişilerde işlevsellik korunur, semptomların kronikleşmesi önlenir.
Afetzedelere uygulanacak psikiyatrik yardımın amaçları şunlardır:
Afetten sonrası ortaya çıkması muhtemel posttravmatik cevabın gecikmesi temin edilir veya cevabın
süresi en aza indirilir.
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Posttravmatik stres bozukluğuna ait semptomları azaltmak veya etkinliği en aza indirilebilir.
Afetzedelerde görülen ve arzu edilmeyen tablo travma sonrası stres bozukluğunun kronikleşmesidir.
Afetzedelerde kişiler arası ve toplumsal ilişkiler bozulur. Bu ilişkilerin sonunda her türlü işlevsellikte
aksama ortaya çıkar. Terapi ile afetzedelerdeki işlevsellik sağlıklı haline getirilir.
Tedavi ile travma sonrası stres bozukluğuna bağlı işlevsellikteki aksamalar önlenebilir.
Gerek bireylerin gerekse toplumun sağlığı için rehabilitasyon programları uygulanmaktadır
(MARSHALL RD.-1999).
Travmadan sonraki akut dönemde (ilk haftada) afetzedelerde tanımlanamayan semptomlar ortaya
çıkmaktadır. Doğaldır ki, afetlerde en önce bedensel hastalıklara müdahale yapılır ve acil tedavi
yöntemleri uygulanır. Hem bedensel hastalığın seyri sırasında hem de daha sonra ortaya çıkacak olan
psikiyatrik bozukluklarda semptomları belirlemek esas olmalıdır. Bu tespitten sonra temel yardımın
esnekliğine, biçimine, sağlanmasına ağırlık verilir (Uğurlu ve Bakım-2003).
Akut fazda afetzedelere ulaşmak, onlarla iletişim kurmak zordur. Afetzedeler yaşadıkları travmalarla
kışkırtmalara açık duruma gelirler. Tahriklere meydan vermemek onları görmek, gözetlemek
yararlıdır. Bunları yaparken problemleri ve onu yaşayanları belirlemek gerekir. Fiziksel ve medikal
ihtiyaçlar tespit edilir. Afetzedelere her türden bilgilendirme yapılır, onlarla ilişkiler kurulmaya
çalışılır. Ana odak afetzedelerle konuşmak ve ilişki kurmak olmalıdır ( Uğurlu ve Bakım, 2003).
Akut fazda afetzedelere yapılacak psikiyatrik yardımın bazı özellikleri barındırması gerekir. Bu
özellikler arasında destekleyici, empatik ve doğrudan, kabul edilebilir, elverişli, yol ve yön gösterici vb.
sayılabilir. Afete maruz kalanlarda çıldırma korkusu, kontrolü yitirme hissi, kötü bir şey olacakmış
duygusu vb. birçok şey görülür. Onlara bu durumların beklenen ve olağan tepkiler olduğu
anlatılmalıdır. Afetzedelere afetlerde ortaya çıkabilecek problemler aktarılmalıdır. Bilgilendirme kişiye
özel, bireyi rahatsız etmeyecek biçimde olmalıdır ( Uğurlu ve Bakım, 2003).
Afetten 7-30 gün sonra mağdurlara akut stres bozukluğu tedavisi uygulanmalıdır. Afet kurbanları
arasında daha önce psikolojik yardım almayanların sayısı çoktur. Bu kişiler daha önceden psikiyatriye
hiç başvurmamışlardır. Yardım için önceden psikiyatrik tedavi öyküsü olanlar seçilmelidir ve onlara
öncelik tanınmalıdır. Bu dönemde birincil semptomlar ile birlikte TSSB öyküsünün çağrıştırdığı akut
yas, depresyon, anksiyöz ya da karışık özellikli uyum bozuklukları, panik bozukluk, kısa psikotik
bozukluk, madde kullanım bozuklukları, organik kökenli psikiyatrik bozukluklar dikkate alınmalıdır.
Afetzedeler arasında mal ve mülk kaybına uğrayanlar önemli yer tutar. Bu kişiler arasında akut stres
bozukluğu gelişme riski daha çoktur. Evleri yıkılanların yıkılmayanlara göre daha çok akut stres
bozukluğu geliştirdikleri gözlenmiştir ( Sharan P., 1996).
Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, olağan hayatlarına dönmeleri, gündelik işlevlerini
problemsiz yerine getirmeleri duygusal iyileşmede önemli yer tutar. Afete maruz kalma süresi uzarsa
iyileşme dönemi de gecikir (Lechat MF., 1990).
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2.5. Afet Sonrası 1 -6 Ay İçinde Gereken Psikiyatrik Yaklaşımlar
Afet mağdurlarının öyküsü ve ayrıntıları riskleri tespit etme açısından önemlidir. Afet öncesi kişinin işi,
özel hayatı, arkadaşları iyice araştırılmalıdır. Afet sırasındaki duyguları, can ve mal kaybı, evindeki
yıkım öğrenilmelidir. Ayrıca bu dönemde anksiyete, ajitasyon, insomni, affektif, özkıyım, somatik
yakınmalar izlenmelidir ve bunların geçici ve değişken olduğu bilinmelidir. Bu semptomlar ortaya
konulur ve onların tedavilerine geçilir.
Afetten kişilerin ne derece etkilendiği tespit edilmelidir. Bunun için anketler devreye sokulur. İlaçların
dozu ve onlara verilen cevap çok iyi takip edilip değerlendirilmelidir. İlaca verilmeyen cevaplar
derinlemesine araştırılır. Hekime ve psikiyatri uzmanına hiç başvurmayan olgulara ulaşılır. Olgular
arasından istekliler seçilmeli ve grup terapisine alınmalıdır. Mümkünse çocuklar, ebeveynler hep bir
arada terapiye alınmalıdır. Biyopsikososyal zorluklar ve ihtiyaçlar TSSB semptomlarının tedavisini
olumsuz yönde etkilemektedir (Goenjian AK, 1994).

2.6. Afet Sonrası 6 -12 Ay İçinde Gereken Psikiyatrik Yaklaşımlar
Afetzedeler afetten sonra günlük hayatlarına dönerler. Herkes işiyle, ailesiyle, evleriyle ilgilenir.
Görünürde bir problem yokmuş gibi davranılır. Travmanın uzun vadeli sonuçları karşımıza çıkar.
Afetin mağdurları daha çok hastane, klinik veya muayenehane gibi kurumlarda izlenmektedir. Bu
aşamada temel hedefler arasında psikiyatrik değerlendirme yapmak, sendromları belirlemek, uygun
girişimlerde bulunmak, gerekirse sevkler sağlamak vardır.
Psikopatolojinin tespiti gerekir. Önce risk faktörlerini sayalım: Geçmiş psikiyatrik öykü, geçirilen afetin
büyüklüğü ve şiddeti, afete değin yaşanan hayat şartları, psikososyal desteklerin yeterliliği ve
uygunluğu. Alkol ve madde kullanım bozukluğunun varlığı veya değişikliği bir yana not düşülmelidir.
Beklenen ve olağan tepkiler akut fazla aynıdır. Tepkilerin bazıları psikopatoloji ölçütlerini karşılamaz,
bunlara anlam bulma gayretlerinden söz edilebilir.
Afet sonrasında mağdurlarda acı verici anılar, travmanın tekrarlaması korkuları, sağ kalma suçluluğu,
felaket sonrası hayallerin başlama ve çabuk bitmesi, olanlara manevi anlam bulma çabaları, irkilmeler
ve gerekli önlemleri almamanın burukluğu vb. sayılabilir. Bu dönemde karmaşık yas, major
depresyon, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, madde kullanım bozuklukları ve medikal
hastalığa ikincil psikiyatrik bozukluklar, travma sonrası stres bozukluğu sayılabilir. TSSB semptomları
evlilikte sarsıntılara, meslekte ve toplumsal işlevsellikte sekonder streslere yol açar. TSSB ve bütün
diğer semptomlar başa çıkma yetilerini yok ederler (Jordan BK., 1992).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetler toplumlarda ve bireylerde sosyoekonomik ve fiziksel kayıplara, günlük yaşam faaliyetlerinin
durmasına, insanların genel hayat akışının kesintiye uğramasına yol açar. Afetler toplumun çare
yollarını tüketir.
Afete maruz kalanlar arasında onu yaşayanlar, onların aileleri ve yakınları, onlara yardım edenler,
yaşanan olaylara medya yoluyla tanık olanlar bireyler sayılabilir.
Afete uyumu engelleyen ve etkileyen faktörleri tanımadan afetzedelere yardım zordur. Bu etkenleri
tanıyıp bilerek gereken önlemleri almak imkân dâhilindedir.
Afet sonrası birey birçok psikolojik evrelerden geçer ve tepkiler ortaya çıkar. Bunları şok, tepki,
işlemleme, iyileşme evreleri diye sayabiliriz.
Afet toplumlarda da sağlık, özellikle de psikiyatrik problemlere yol açar. Toplumlarda afetlerden
sonra kahramanlık, balayı, hayal kırıklığı, düzene dönme evreleri görülür.
Travmadan sonraki akut dönemde (ilk haftada) afetzedelerde tanımlanamayan semptomlar ortaya
çıkmaktadır. Bunları gidermek için afetzedelere destekleyici, empatik ve doğrudan, kabul edilebilir,
elverişli, yol ve yön gösterici vb. sayılabilir.
Afete maruz kalma süresi uzarsa iyileşme dönemi de gecikir.
Afet mağdurlarının öyküsü ve ayrıntıları riskleri tespit etme açısından önemlidir. Afetten kişilerin ne
derecede etkilendiği tespit edilmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi afetten etkilenen kişi sınıflandırmasına uymaz?
a) Afeti yaşayanlar
b) Afete yol açanlar
c) Afetzedelerin aileleri ve yakınları
d) Afetzedelere yardım edenler
e) Yaşanan olaylara medya yoluyla tanık olanlar
2) Aşağıdakilerden hangisi afete uyumu engelleyen ve etkileyen faktörlerden
değildir?
a) Aile problemleri
b) Başa çıkma yolları
c) Yoğun kayıp yaşamak
d) Evli ve çalışan olmak
e) Kadın, yaşlı ve çocuk olmak
3) - Algıda hassasiyet, kısıtlılık,
- İrkilme ve fizyolojik uyarılma,
- Bellekte problem ve konsantrasyon zorluğu,
- Panik ya da dona kalma reaksiyonları.
Yukarıdaki psikolojik semptomlar afet sonrası hangi evreye aittir?
a) Tepki dönemi
b) İşlemleme dönemi
c) Şok dönemi
d) Alışma dönemi
e) İyileşme öncesi dönem
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4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde afet sonrası işlemleme dönemine ait olmayan
bir duruma yer verilmiştir?
a) Afetzede afetle ilgili konuları gündemine almaz, kaybettikleri için yas tutar.
b) Üzüntü, özlem gibi güçlü duygular yaşayabilir.
c) Dikkat, konsantrasyon ve bellek problemleri ortaya çıkar.
d) Yalnız kalmak ister, psikolojik olarak bulunduğu ortamdan uzaktadır.
e) Afetzedeler hayatın içine girer ve gelecekle ilgili planlar yaparlar.
5) Afet sadece bireylerde değil, toplumda da sağlık problemlerine yol açar. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi toplumlarda afetlerden sonra görülen evrelerden değildir?
a) Kahramanlık
b) Balayı
c) Hayal kırıklığı
d) Tepki
e) Düzene dönme

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)e, 5)d
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3. AFETİN BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Afetlerin Etkileri
 Tükenmişliğin Meydana Gelmesinde Rol Oynayan Etkenler
 Tükenmişliğin Semptomları
 Tükenmişliğin Sonuçları
 Tükenmişlikle Başa Çıkma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afetlerin etkileri nelerdir?
2) Tükenmişliğin meydana gelmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
3) Tükenmişliğin semptomları nelerdir?
4) Tükenmişliğin sonuçları genel olarak nelerdir?
5) Tükenmişlikle nasıl başa çıkılır?

38

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Afetlerin etkileri

Afetlerin ülkede ve toplumda
biyolojik, psikolojik ve sosyal
etkilere sebep olduğu
muhakkaktır. Bu etkilerden bir
kısmını yok saymak, gözardı
etmek doğru bir yaklaşım tarzı
değildir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Tükenmişliğin
Meydana Gelmesinde
Rol Oynayan Etkenler

Afetlerdeki iş yükü ve belli bir işi
belli bir sürede yapma
zorunluluğu tükenmişliğin
duygusal boyutu ile ilişkilidir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Tükenmişlik
semptomları

Afetlerde çalışan kişiler arasında
ve kıdemliler arasında dayanışma
olmalıdır. Sosyal destekle
tükenmişlik azalır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Tükenmişliğin
sonuçları

Tükenmişliğin ortaya çıkışı anidir.
Böyle olsa bile, tükenmişlik yavaş
ve sinsice gelişen, kronik bir
olgudur. Bireydeki tükenmişlik
belirtileri duygusal, davranışa ait
ve bedenseldir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Tükenmişlikle nasıl
başa çıkılır?

Bireysel odaklı yöntemler kişinin
çalışma ortamındaki problemleri
çözmeye ve onlarla başa çıkmayı
öğretmeyi gaye edinir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
 Afetlerin etkileri
 Tükenmişlik
 Tükenmişlik semptomları
 Tükenmişliğin sonuçları
 Tükenmişlikle nasıl başa çıkılır?
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Giriş
Afetlerin ülkede ve toplumda biyolojik, psikolojik ve sosyal etkilere sebep olduğu
muhakkaktır. Bu etkilerden bir kısmını yok saymak, göz ardı etmek doğru bir yaklaşım tarzı değildir.
Afetlerin söz konusu etkileri yıllarca sürer, toplumu her açıdan baskı altına sokar. Afetlere yaklaşım ve
doğru teşhis doğal ve yapay afetlerin etkilerini azaltır.
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3.1. Afetlerin Etkileri
Afetten sonra ortaya çıkan tabloda toplumsal yapı ve işleyişte aksamalar meydana gelir. Toplumun
ekonomik can damarını oluşturan endüstriyel kuruluşlarda, okullarda ve işyerlerinde yıkımlar görülür.
Birçok alanda toplumun işlevselliği ve varlığı tehlike altına girer. Devlet imkânlarını seferber eder ve
ancak ihtiyaç çok fazladır. Dolayısı ile kaynaklar yetersiz kalabilir (ERANEN L., LİEBKİND K., 1993).
Afetler aniden ve yaygın bir şekilde gelişip etkileri ortaya çıkabilir. Bu etkilerden ortaya çıkabilecek
zararlar ekonomik, toplumsal ve kültüreli psikolojik alandadır, ancak mal ve can kaybı daha çok önem
arz eder. Afetten doğrudan etkilenen insanlar vardır. Bu insanlar, eğer hayatta kalmışlarsa, değişik
semptomlar gösterirler. Semptomların dereceleri hafif veya ağır, ani veya gecikmiş, geçici ve kronik
olabilir. Bu mağdurların, kurbanların travmanın etkilerinden kurtulmaları bilinçli ve planlı destekle
mümkündür.
Afetlerden etkilenen ve zarar gören insanların yakınları ve aile üyeleri de semptom geliştirirler. Bu
semptomlar arasında öfke, kaygı bozukluğu, çaresizlik, elem ve acı hissi sayılabilir. Bu mağdurların
öfkelerini, çaresizliklerini, acılarını, elemli duygularını dile getirmelerini sağlamak esas olmalıdır.
Travma yaşayanların matemlerini ifade etmeleri ve yaşayabilmeleri gereklidir. Bu sayede hayata
bağlanırlar.
Afet mağdurlarının yakınları daha önceden başka insanlar için acı çekenler ve duygusal zorluk
yaşayanlar vardır. Ancak bu kişiler duygusal zorluklarını dile getirmemişlerdir. Afetin ortaya
çıkmasından sonra sakin gibi görünen affektif problemler alevlenebilir. Birinci ve ikinci derecede
mağdurlar için kesintisiz ve uzun süreli psikoterapi gereklidir.
Afet olduğu sırada ve sonrasında görevliler arasında tükenmişlik sendromu ve yoğun strese ait
semptomlar ortaya çıkabilir. Afetlerin meydana geldiği esnada ve sonrasında cankurtaran sürücüleri
ve diğer elemanları, acilde çalışan sağlık mensupları, itfaiye mensupları, güvenlik kuvvetleri, sivil
yardım kuruluşları elemanları vb. tükenmişlik sendromuna ve yoğun strese ait semptomlara aday
olarak kabul edilebilirler.
Afet sırasında ve sonrasında görev yapan acil elemanlarında ağır öfke patlamaları, çabuk kızgınlık
gösterme, tolerans azlığı görülür. Öfke patlamaları insanlara ya da eşyalara karşı saldırgan bir tutum
gösterme tarzındadır. Öfkeden kudurma biçiminde kendini gösteren saldırganlık içinde bulunulan
veya kışkırtan duruma göre çok yoğundur ve onunla büyük ölçüde orantısızdır, yineleyicidir
(Amerikan Psikiyatri Birliği (DSM V), 2013).
Afet sırasında ve sonrasında çalışan acil sağlık elemanlarında ayrılma kaygısı bozukluğu ortaya çıkar.
Bağlandığı başlıca kişileri yitireceği ya da bu kişilerin başına hastalık, yaralanma, yıkım, ölüm gibi bir
olay geleceği ile ilgili olarak sürekli bir biçimde, aşırı tasalanma vardır. Bu kişilerde ayrılma
korkusundan ötürü okula, işe ya da başka bir yere gitmek için dışarı çıkmayı, evden uzaklaşmayı hiç
istememe ya da buna karşı koyma görülür.
Afetlerde çalışanlarda evde ya da başka ortamlarda tek başına kalmaktan ya da bağlandığı başlıca
kişilerle birlikte olmaktan sürekli bir biçimde, aşırı korku duyma ya da bu konuda isteksizlik gösterme,
daha çok ortaya çıkar. Evinin dışında ya da bağlandığı başlıca kişilerden biri yanında olmadan uyuma
konusunda isteksizlik gösterme ya da buna karşı koyma bu elemanlarda sık rastlanan tablolardır.
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Afet sırasında ve sonrasında çalışanlarda yineleyici bir biçimde, ayrılma konusunu da içeren
karabasanlar görme ortaya çıkar. Ayrıca bu insanlarda, bağlandığı başlıca kişilerden ayrıldığında ya da
ayrılacak gibi olduğunda bedensel belirtilerle (örn. Baş ağrıları, karın ağrıları, bulantı, kusma) ilgili
yineleyen yakınmalarının olması görünen tablolardandır (Amerikan Psikiyatri Birliği, DSM V, 2013).
Acil servis çalışanlarında afet sırasında ve sonrasında görülen belirtiler arasında panik bozukluk veya
panik nöbet sık görülür. Eğer panik bozukluğu yatkınlığı varsa afet olgusu bu tabloyu tetikler.
Tekrarlayan, aniden ortaya çıkan panik nöbetler dakikalar içinde zirveye çıkan korku ve yoğun sıkıntı
ile insanı esir alır.
Afet sırasında ve sonrasında meydana çıkan panik bozukluğun yoğun semptomları arasında şunlar
sayılabilir: Çarpıntı, kalbin küt küt atması ya da kalp hızının artması, terleme, titreme, soluğun
daraldığı ya da boğuluyor gibi olma duyumu, soluğun tıkandığı duyumu, göğüste ağrı veya sıkışma,
ateş basması, baş dönmesi, karın ağrısı, ayakta duramama, sersemlik ya da bayılacak gibi olma
duyumu, uyuşmalar, gerçekdışılık (derealizasyon ve kendine yabancılaşma –depersonalizasyon-),
çıldırma korkusu, ölüm korkusu (Amerikan Psikiyatri Birliği, DSM V, 2013).
Duygusal açıdan labil olan kimseler bazı durumlarda fazla iyi niyet gösterisinde bulunabilirler. Bunun
en belirgin örneği olarak afetten doğrudan etkilenen mağdurlarla özdeşim kurarlar. Onlara yardımcı
olabilmek için gücünün üzerinde yardım seferberliği başlatır. Bu yardım bazen hedefine ulaşmayabilir.
İhtiyacı olmayan mağdurlara bile yardım teklif edebilir. Bu kişilerde bir süre sonra “merhamet
tıkanıklığı” görülür (UĞURLU M. ve ark., 2003).
Afet sırasında ve sonrasında görevli olan veya yardımı yapan kişilerde gizli kalan öfkeler ve eğilimler
ortaya çıkabilir. Kişide psikiyatrik hastalıklara yatkınlık varsa afet ile birlikte hastalık belirginleşir.
Latent veya rezidüel psikolojik problemler afet olgusu ile aktive olabilir. Afet ile birlikte bazı psikoz
türleri alevlenebilir veya semptom gösterebilirler.
Afet sırasında ve sonrasında ortaya çıkan tükenmişlik sendromu nedir?
Afet sonrasında ve sırasında görev yapanlarda görülen tükenmişlik sendromu hakkındaki bilgiler
şunlardır: İnsanlarla yüz yüze iletişimi gerektiren mesleklerde psikobiyolojik reaksiyonlar ortaya çıkar.
Mesleklerin yürütülmesinde zorluklar görülür ve sonuçta stresle başa çıkmak imkânsız duruma gelir.
İnsanlar günlük işlerini ve ilişkilerini tükenmişlik sendromu sebebiyle yürütemezler.
Tükenmişlik zamana yayılan bir süreçtir ve temelinde stres vardır. İşle ilgili stresle başa çıkılamayınca
psikolojik geri çekilme başlar. Bunun göstergeleri arasında motivasyonda azalma, çabada düşme,
arkadaşlarına karşı olumsuz tutumlar, umursamaz davranışlar sayılabilir.
Engellenme ve durgunluk tükenmişliğe giden doğru adımdır. Mekanikleşen kişi giderek ilgisiz ve
duyarsız hale gelir. Duygusal kopma, inancın yitirilmesi, işe geç gelme ve erken ayrılma, katı ve soğuk
görünüm karşılaşılan belirtilerdir.
Tükenmişlik sendromunun ögeleri:
1. Duygusal tükenme
2. Duyarsızlaşma
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3. Azalmış kişisel başarı
Duygusal tükenme: Burada aşırı iş yükü ve işyerindeki çatışma sebebiyle kişi tüm enerji kaynaklarını
tüketmiş hisseder. Kişinin sabah işe gitmesi stres ve kaygı oluşturur ve hizmet verdiği insanlara verici
ve sorumlu davranmadığını düşünür.
Duygusal tükenmenin şiddetlenmesi sonucu kişiler arası ilişkiler boyutunda olumsuzluk, duygusuz
tepki verme, insanlardan aşırı derecede kopukluk vardır. Başkalarından kötülük göreceğini sanma,
umursamaz ve alaycı tavır takınma, ideallerin yitirilmesi duyarsızlaşmanın göstergeleridir.
Tükenmişlikte kişi işi ile ilgili yeterliliğin ve verimliliğin azaldığını hissetmektedir. Kişi suçluluk ve
değersizlik hissiyle boğuşur, sosyal desteğin azaldığını dile getirir, iş gereklerini yerine getirmediğini
düşünür (BALCIOĞLU İ., 2013).

3.2. Tükenmişliğin Meydana Gelmesinde Rol Oynayan Etkenler
3.2.1. Durumsal Faktörler
3.2.1.1. İşin Özellikleri
Afetlerdeki iş yükü ve belli bir işi belli bir sürede yapma zorunluluğu tükenmişliğin duygusal boyutu ile
ilişkilidir.
Afetlerde çalışan kişiler arasında ve kıdemliler arasında dayanışma olmalıdır. Sosyal destekle
tükenmişlik azalır.

3.2.1.2. Mesleki Özellikler
Afet sırasındaki ve olgusunda çalışanlar arasındaki işleyişin ve etkileşimin niteliği tükenmişlik
yaşantısının belirleyici olarak görülmektedir. İnsana hizmet veren meslekler zorlanmaya, strese,
engellenmeye ve çatışmaya kaynak oluşturur. Bu mesleklerde tükenmişlik sendromu çok görülür.

3.2.1.3. Kurumsal Özellikler
Çalışılan kurumsal sistem hiyerarşiyi, kurallar sistemini, kendine özgü kaynakları içerir. Çalışmalar
kurumsal yapının değerlerinin, çalışanının işi ile kurduğu duygusal ve kognitif ilişkiyi etkileyebildiğini
göstermektedir. Kurumun politikası ve değerleri göz önünde alındığında, ödüllerin ve cezaların
miktarı risk düzeyine tesir etmektedir.

3.2.2. Bireysel Etkenler
3.2.2.1. Demografik Özellikler
Afet olgularında çalışanların yaşı uygun olmalıdır. Kariyerinin başındaki kişilerde tükenme
artmaktadır.
Özellikle bekâr erkekler evli olanlara göre tükenmişliğe daha eğilimli görünmektedirler. Bekârlar
boşanmışlardan dahi daha çok tükenmeye yatkındırlar.
Eğitim seviyesi yüksek olanlarda beklenti yüksektir ve bunların karşılanamaması tükenmişliğe
davetiye çıkarır.
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3.2.2.2. Kişilik Özellikleri
Afet sırasında çalışanlarda dayanıklılık ve girişkenliğin az olması, düşük özgüven ve çekingen başa
çıkma tarzı, stres düzeyi yüksek kişilerin vasıflarındandır ve tükenmişlik ile ilişkilidir.
Afet sırasında görev yapanlar kırılgan, kaygılı, kindar, depresyona eğilimli iseler duygusal olarak
tutarsızdırlar. Böyle kişilerde tükenmişlik riski daha yüksek çıkmaktadır.
A tipi kişilikte tükenmişlik sendromu daha çok görülür. Bu kişilik yapısının temel özelliklerini gözden
geçirelim:
• Rekabetçidirler,
• Kendini sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissederler,
• Hayatında her işi hızlı yaparlar,
• Beklemeye hiç tahammülleri yoktur,
• Az zamanda çok iş yapmak isterler,
• Kendileri ve başkaları için yüksek beklenti düzeyleri koyarlar.
İş ortamındaki belirsizlik, çatışma ve iş yükü A tipi kişilik yapısındakileri daha çok etkiler. Afet sırasında
ve sonrasında stres yaşamak ve iş ortamını düşmanca algılamak tükenmişlik karşımıza çıkar.

3.2.2.3. İş ile İlgili Değerlendirmeler
Kişinin işi ve işin doğası (heyecanlı, tek düze olmayan) ile ilgili beklentileri yüksek olduğunda
tükenmişlik yaşama riski yüksektir. Kişinin işinden beklediği başarı yüksek ise tükenmişlik olgusu hızlı
seyreder.

3.3. Tükenmişliğin Semptomları
Tükenmişliğin ortaya çıkışı anidir. Böyle olsa bile, tükenmişlik yavaş ve sinsice gelişen, kronik bir
olgudur. Bireydeki tükenmişlik belirtileri duygusal, davranışa ait ve bedenseldir.

3.3.1. Duygusal Belirtiler
Motivasyon eksikliği, güvensizlik ve değersizlik hissi, aşırı kuşku ve kaygı, huzursuzluk, kendini
soyutlanmış hissetme, çabuk öfkelenme, doyumsuzluk, zihin karışıklık ve düzensizlik, kognitif
becerilerde güçlükler yaşama sayılabilir.

3.3.2. Davranışa Ait Belirtiler
Ani tepkisellik ve eleştiriye aşırı duyarlılık, alınganlık, çabuk öfkelenme, sabırsızlık, kurallar konusunda
katılık, başka şeylerle oyalanma, sürekli savunma ve suçlama hali, işe geç gelme, kuşku ve endişe
hissetme, madde kullanımında artış, inkâr, rasyonelleştirme, çevre ile ilişkilerde bozulma sayılabilir.

3.3.3. Bedensel Belirtiler
Kronik yorgunluk, enerji kaybı, uyku bozuklukları, sık görülen üst solunum enfeksiyonları, kilo kaybı,
genel ağrılar, kalp-damar hastalıkları görülebilir.
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3.4. Tükenmişliğin Sonuçları
Tükenmişliğin birey ve çalıştığı iş üzerinde ciddi etkileri vardır.
Tükenmişlik sendromunda çalışma performansı ve sağlık üzerinde etkiler olmaktadır.
Tükenmişlik işten ayrılma ile sonuçlanabilir. Birey tükenmişlik yaşarken işine devam ederse iş doyumu
azalır, çalıştığı kuruma ve işine bağlılığı düşer ve buna bağlı olarak sevimliliği inişe geçer.
Tükenmişlik bireyde madde kullanımına yatkınlık, kaygı, depresyon, özgüvende düşüş yapar.

3.5. Tükenmişlikle Başa Çıkma
Stres ortadan kaldırılamayan, sadece üstesinden gelinebilen bir olgudur.
Bireysel odaklı yöntemler kişinin çalışma ortamındaki problemleri çözmeye ve onlarla başa çıkmayı
öğretmeyi gaye edinir. Burada kişi kendi yeteneklerinin farkına varır ve sosyal destekleri öğrenir.
Kişinin iç dünyasını zenginleştirme, hayat tarzını gerekirse değiştirme en önemli araçlardan birisidir.
Kişi kendisi ile baş başa kalır ve analiz yapar.
Tükenmişlikle başa çıkmada kurumlardaki ortamı değiştirmek veya iyileştirmek diğer yöntemdir.
Kurumlar stres odaklarını azaltmada değişik yolları deneyebilirler. Bu amaçla personel ve donanım
takviyesi yapabilirler. Kurumlar ödül ve ceza sistemleri koyabilirler. Fırsat ve imkân ortaya koyabilirler
ve herkesin önünü açabilirler.
Çalışanların arasındaki sosyal ilişkiyi artırmak ve uyumu sağlamak mümkündür. Personele stresle
başa çıkma yöntemleri öğretilir.
Araştırmalara göre, bekâr ve çocuksuz kişiler, evli ve çocuklu kişilerden daha çok tükenmişlik
yaşamaktadır.
Yaş ilerledikçe duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyinin azaldığı, kişisel başarı seviyesinin arttığı
gözlenmiştir.
İş tecrübesinin fazla olması ise kişilerin kendilerini mesleklerinde daha yeterli ve başarılı
hissetmelerine, tükenmişlikle daha etkin baş etmelerine yol açmaktadır.
İstemediği mesleği yapanlarda tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri yüksektir.
Bağımlılıktaki artış tükenmişliğin hem belirtisi hem sonucu olarak karşımıza çıkar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetler ülkede ve toplumda biyopsikososyal etkilere yol açar. Afetlerin söz konusu etkileri yıllarca
sürer. Afetlerin mağdurlarında görülen etkileri de göz ardı etmemek gerekir.
Afetlerin meydana geldiği sırada ve sonrasında görev yapan görevlilerde tükenmişlik sendromu
görülür.
Afetlere maruz kalanlarda yatkınlık da varsa tetiklenmeyle psikolojik belirtiler ortaya çıkabilirler.
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Bölüm Soruları
1) Afetin etkileri düşünüldüğünde aşağıda verilmiş bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Afet sonrası mağdur yakınlarında da görülen affektif problemler hemen kendini
göstermeye başlar.
b) Mağdurların
bastırılmalıdır.

öfkeleri,

çaresizlikleri,

acıları,

elem

duyguları

gecikmeden

c) Afet sonrası gelişen semptomlar geçici veya kronik olabilir.
d) Toplumun afetlere karşı yaklaşımı doğal veya yapay afetlerin yaratacağı etki
üzerinde değişkenlik arz etmez.
e) Afetlerden dolaylı olarak etkilenen insanlarda psikolojik etkiler daha geç görülür.
2) I. Ayakta duramama, bayılacak gibi olma.
II. Çarpıntı, kalp hızının artması.
III. Titreme.
IV. Soluğun daralması.
Yukarıda sıralanan semptomlar afet sırasında ve sonrasında gelişen hangi psikolojik probleme aittir?

a) TSSB
b) Ayrılma anksiyetesi
c) Depresyon
d) Öfke kontrol bozukluğu
e) Panik bozukluk
3) Afet olgularında çalışanlarda görülen tükenmişlik sendromuyla ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bekârlar evlilere göre tükenmişliğe daha eğilimlidir.
b) Depresyona eğilimli kişilerde tükenmişlik riski artar.
c) Yaş ilerledikçe tükenmişlik artacaktır.
d) Kişinin işinden beklediği başarı yüksek ise tükenmişlik olgusu hızlı seyreder.
e) Rekabetçi kişilerde tükenmişlik daha fazla görülür.
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4) I.Mesleklerin yürütülmesinde zorluklar görülür.
II. Stresle başa çıkmak imkânsız duruma gelir.
III. Günlük ilişkiler ve işler aksar hale gelir.
IV. Psikolojik geri çekilme görülür.
Yukarıda sıralanan semptomlar afet sırasında ve sonrasında gelişen hangi psikolojik probleme
aittir?
a) Panik bozukluk
b) TSSB
c) Anksiyete bozukluğu
d) Tükenmişlik sendromu
e) Dikkat dağınıklığı
5) Bireydeki tükenmişlik belirtileri duygusal, davranışa ait ve bedenseldir. Buna göre
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Duygusal

Davranışa ait

Bedensel

a

Alınganlık

Uyku bozukluğu

Enerji kaybı

b

İnkâr

Rasyonelleştirme

Kilo kaybı

c

Kronik yorgunluk

Motivasyon eksikliği

Enerji kaybı

d

Güvensizlik hissi

Ani tepkisellik

Kronik yorgunluk

Eleştiriye duyarlılık

Aşırı kaygı

Madde kullanımında artış

e

Cevaplar
1)c, 2)e, 3)c,4)d, 5)d
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4. AFETİN ÇOCUKLAR VE ÖZÜRLÜLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Afetlerin Çocuklar Üzerine Etkileri
 Afetlerde Psikopatoloji
 Afetlerde Gelişen Psikolojik Sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afetlerin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?
2) Afetler ortaya çıkan psikopatolojik sorunlar nelerdir, bu sorunlar nasıl çözülebilir?
3) Travma Sonrası Stres bozuklukları nelerdir? Nasıl tedavi edilmelidir ?

52

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Afetlerin çocuklar
üzerindeki etkilerinin
öğrenilmesi ve etkilerin
olumsuz sonuçlarının
giderilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetlerde ortaya
çıkan psikopatolojik
sorunlar

Afetlerde ortaya çıkan
psikopatolojik sorunların
öğrenilmesi ve bunların
çözüme kavuşturulması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Doğal afetlerde
yaşanan psikolojk
sorunlar

Doğal afetlerde yaşanan
psikolojk sorunların
öğrenilmesi ve tedavi
edilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Konu

Afetlerin çocuklar
üzerindeki etkileri
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Anahtar Kavramlar
 Afet ve çocuk
 Travma sonrası stres bozuklukları
 Uyum sorunları
 Afetlerde Prsikopatoloji

54

Giriş
Afetler sıklıkla meydana gelen, oldukça yıkıcı sonuçları olan, insan bedeni ve ruhunda çeşitli olumsuz
etkileri olan bir durumdur. 1990’larda afetlere bağlı 800.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bununla
beraber maddi kayıplara yol açarak hem toplum ve ülke ekonomileri hem de kişilerin ekonomik
hayatı üzerine kayıplara neden olurlar (Kessler 2008).
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Felaketlerin tüm dünyada gittikçe yaygınlaşmakta olduğu dikkat çekmektedir. 100’den fazla kişiyi
etkileyen doğal afetler veya uluslararası yardım istemine bulunma düzeyi 1960’larda yılda ortalama
100 iken son yıllarda artarak yılda 500’ü geçmiştir (Pielke Jr, 2006). Nüfus artışı, olumsuz çevresel
durumlar (İhtiyaçları karşılama amacıyla kıyılarda yapılaşma ve yaşam alanlarının artışı) ve küresel
ısınma bu artışın nedenleridir (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
2006). Bunun yanında son iki yüzyılda pandemi sıklığında artış olduğu da düşünülebilir. İnsan-kaynaklı
afetler, kazalar (Toksik kimyasal sızıntı veya kaçaklar, havayolu araç kazaları) ve terör olayları da
artmaktadır (kessler 2008).
Afet, insanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal, kültürel, doğal ve çevresel kayıplar doğuran, normal
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen
topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği, kriz yönetimi gerektiren doğa
veya insan kökenli olay ve/veya olayların sonuçlarına verilen genel bir addır. Birleşmiş Milletlere göre
ise “İnsanlar için can, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak
veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkânlar ile baş edilemeyen her türlü doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylara” afet denilmektedir.
Riskli bir olay gerçekleştiğinde ortaya çıkan ihtiyaçlar afetin olduğu yerdeki kaynaklardan daha büyük
olması sonucunu doğurur. Afet, merkezinde insan olan sosyal, ekonomik, teknik, çevresel ve siyasal
boyutları olan bir olgudur.
Afet;
i. Ölüme, yaralanma veya hastalığa,
ii. Mal, altyapı ya da çevrede hasara,
iii. Toplumun gündelik yaşamını bozmaya neden olan ve
a) Etkilenen toplumun yerel kaynaklarıyla baş edemeyeceği kadar büyük,
b) Bir olaya neden olan veya neden olabilecek, yavaş veya ani gelişen, bölgesel veya yerel, doğal veya
insan kaynaklı tehditlerin bir sonucudur.
Tüm afetlerin ortak özellikleri şunlardır:
• İnsanları ve diğer canlıları etkiler.
• Genellikle bir tehlike tarafından tetiklenir.
• Doğrudan zarar görebilirlik ile ilişkilidir.
• Toplumun onunla baş edebilme kapasitesini aşar
• Sosyal süreçler önemli bir rol oynar.
• Doğa veya teknoloji ile ilgili bir olay olmasından daha çok toplum ile ilişkilidir.
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Afetler genellikle kökenlerine göre doğal, ve insan kaynaklı olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Bazen savaş
gibi insan ve teknolojik afetlerin bir arada kullanıldığı zamanlar ortaya çıkan afetlere “karmaşık
afetler” de denilir.
Doğal Afetler: Dünyada süregelen doğa olayları, insanların yaşamını önemli ölçüde ve olumsuz bir
şekilde etkilediğinde genel olarak “doğal afet” olarak nitelendirilir.
Doğa ile ilgili afetler;
• Biyolojik (Salgın hastalık)
• Hidrolojik (Sel)
• Jeolojik (Yanardağ patlaması ve heyelan)
• Jeofiziksel (Deprem)
• Meteorolojik (Aşırı yağış, fırtına)
• Oşionografik (Tsunami)
vb. şeklinde karakter özelliklerine göre gruplandırılabilir.
İnsan Kaynaklı Afetler: İnsani faktörlerin etkin olduğu savaşlar, iç çatışmalar, terör olayları, büyük
göçler gibi küresel olayların yanı sıra yanlış ve eksik planlama ve uygulamaların neden olduğu yerel ve
bölgesel karakterli olgu ve olaylar ile bunların doğurduğu afet nitelikli sonuçların tümüdür. İnsan
faktörlerinin etkin olduğu yani “yapay” olan afetler, bazen “terör” gibi kendi başına tetikleneceği gibi
bazen de “depremin neden olduğu baraj yıkılması” gibi bir doğal afet tarafından da tetiklenebilir.
Oluşumu insana bağlı, çoğunlukla dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen ve afet boyutu
kazanan teknolojik olayların bazıları şunlardır: Yanlış yerleşim yeri seçimi, plansız ve düzensiz
yapılaşmadan kaynaklanan pek çok hatalar zinciri kentlerimizi birçok insan kaynaklı afet riski
havuzuna dönüştürmüştür (Kadıoğlu Afet Yönetimi).

4.1.Afetlerin Çocuklar Üzerine Etkileri
Tüm dünyada her yıl milyonlarca çocuk afet, savaş ve terör olaylarına maruz kalmakta, doğrudan ve
dolaylı olarak aile, toplum üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır (APA). Travma ile çocuklar arasında
ilişki savaşlarda çocukların etkilendiğinin farkedilmesi üzerine dile getirilmeye başlanmıştır. II. Dünya
Savaşı sırasında, çocukların savaş ve ilişkili durumlardan oldukça etkilendiği gözlenmiş ve bildirilmeye
başlanmıştır. Savaşlarda bombalamaya ve savaşın diğer korkutucu öğelerine maruz kalan çocuklarda
“travmatik şok”un bulguları bildirilmiştir. Ebeveyn kaybı olup olmaması belirtilerde değişikliğe yol
açabileceği fark edilmiştir (Burlingham, 1943 War and Children). Çocuklar bombalama riskine rağmen
ebeveynlerinin yanına dönmüştür (Garmezy 1983). Ebeveynlerine veya bağlanma nesnelerine yakın
olma çocuklarda savaşın korkunç deneyimlerine karşı tampon etkisinin bilgisi halen kabul
edilmektedir. (Masten & Narayan 2012) Toplama kamplarının dağıtılması sonrasında çocuklarda
birçok davranışsal ve duygusal sorunlar gözlenmiştir. Bunun yanında öksüz çocukların kendi
aralarında kuvvetli bağ tanımlanmıştır (Freud & Dann 1951). Bu çocuklarda zamanla iyileşme
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görülmüş ancak “duyarlılaşma/sensitizaition” veya ruhsal “korku” yaygın olarak sürmüştür. (Masten
& Narayan 2012)
Savaş dışında birçok doğal afetler sonrasında çocuklarda travma tepkileri gözlenmektedir. “Buffalo
Creek Seli” çalışmasında ilk dönemde aile veya arkadaşlarını ölümüne şahit olmanın etkisiyle ilişkili
belirtiler arasında doğrudan ilişki tespit edilmiştir (Gleser 1981). 1983 yılı Avustralya yangını üzerine
önemli bir uzunlamasına çalışma yapılmıştır. 20 yıllık izlem çalışmasında, ilk dönemde yangına maruz
kalan çocuklarda kontrollere göre daha sık belirtiler gözlenmiş, belirtiler annelerinden ayrı kalanlarda
daha şiddetli rapor edilmiştir. 2009 yılında yayınlanan sonuçlarda yangına maruziyet etkisinin oldukça
azaldığı bildirilmiştir. Kurbanlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (TSSB) intruziyon ve aşırıuyarılmışlık belirtileri yüksek oranda tespit edilmiştir. Birden çok travmaya maruz kalanlarda yüksek
TSSB prevalansı ve belirtilerin ve TSSB’nin daha şiddetli olduğu gözlenmiştir. (Masten & Narayan
2012)

4.2.Afetlerde Psikopatoloji
Doğal ve insan kaynaklı afetlerin ruh sağlığı üzerinde yoğun ve yaygın etkileri olmalarına rağmen
çalışmalarda afet-sonrası pskikopatoloji prevalansında değişik oranlar bildirilmektedir. Bu farklılıklar
afetlerin nesnel koşullarını öngörmesini zorlaştırmaktadır (Galea 2005, Norris 2005). Travma ile ilgili
risk faktörlerinin belirlenmesi, takipte kullanılacak değerlendirme araçları ve tedavi değerlendirme
klavuzları gibi eksiklikler bulunmaktadır [kessler 2008].

4.2.1.Travma
Korku ve anksiyete yani tehlikeyi zarar vermeden önce sezebilme yetisi, hayatta kalabilme becerisi
olup ve doğada en önde gelen savunma mekanizmalarıdır. Ayrıca insan rahatsızlığının ve
huzursuzluğunun önemli bir sebebi olabilmektedir. Çünkü endişeli kişi anı yaşamak yerine her an kötü
kader ve tehlike bekleyişi içinde olduğu için yoğun sıkıntı içindedir. Anksiyete bozukluğu olan kişilerde
bu gerekli içgüdünün düzenlenmesinde bir sorun vardır. (Kim 2005, Edwood 2009).
Afetlerden sonra anksiyete belirtileri sık görülür ve bu belirtiler kalıcı olmaktadır. Çocuk ve ergenlerde
uyum sorunları ebeveynlerinin uyumuna ve aile işlevinin düzeyine bağlıdır. Kızlarda anksiyete
belirtileri yüksek oranda, erkeklerde ise saldırganlık davranışları yüksek oranda gözlenmektedir.
Travmaya maruziyet yaşının artması ile özellikle anksiyete, depresyon, saldırganlık artışı
görülmektedir. Yaş azaldıkça belirtiler daha az görülmektedir. Küçük çocuklarda daha sık korku ve
yaşla uyumlu sorunlar (tuvalet eğitimi sorunları gibi) görülmektedir. Takip çalışmalarında TSSB sağlıklı
kontrollere göre (%7-%32 ile %4-%6) daha sıktır (Green 1994). Yirmi yıllık takip sonrasında travmanın
doz etkisi azaldığı, travmaya maruziyetin güncel işlevsellikte güçlü bir etkisinin olmadığı ancak özel
deneyimlerin (aile veya yakın kaybı gibi) etkisinin sürdüğü tespit edilmiştir. Sonuç olarak, travmanın
şiddetine rağmen, resilience (toparlanma) ve iyileşmenin geçerli olduğu söylenebilir.
Çocuklarda afetlerin psikolojik etkileri afetin doğası, maruziyet düzeyi, çevresinde etkilenen
çocukların varlığı, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine göre değiştiği belirtilmektedir. Çocukların ruhsal
duyarlılığına ve toparlanmasına göre TSSB oranları değişmektedir (2,6-8). Çocuklar yaşadıkları
travmadan etkilendikleri kadar ebeveynlerinin korku ve sıkıntılarından da etkilendiklerine dikkat
edilmelidir(Beauchesne 2002, Hagan 2005)
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Afetlerin doğası ve etki çeperi çocukların ruhsal yanıtlarını belirlemektedir. Akut olaylar sosyal ve
yaşam çevresinde göreceli daha az yıkıma yol açtığından kronik travmatik olaylar çocukların sosyal
çevrelerinde kalıcı değişikliklerde yol açtığı için daha çok etkileyebilir (6,9-12). Afetlerin (kasıt içeren
durumlar, örneğin savaş, terörizm vs gibi) insan kaynaklı olması, doğal afetlere (sel, fırtına, deprem
vs) göre daha şiddetli sorunlara sebebiyet verir. Kasıtlı şiddet olaylarına şahit olma ciddi
psikopatolojilere yol açmaktadır. (Hagan 2005)

4.2.1.1.Ebeveyn Tepkilerinin Etkisi
Travmaya maruz kalmış çocukların yanıtlarını incelerken, ebeveynlerin afetlere tepkisini göz önüne
alınmalıdır. Travmaya maruz kalmış çocuğun duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacak ebeveynler
duygudurum sorunları nedeniyle çocularının korku ve sıkıntılarını fark etme ve tanımakta
zorlanmaktadır (Beauchesne 2002).

4.2.1.2.Çocuklar Üzerinde Etki
Travmaya maruziyette çeşitli derecelerde davranışsal belirtiler ve uyum tepkileri beklenir ve
genellikle bunlar normal psikolojik yanıtlar dâhilindedir. Afetler sonrasında belirtiler geçici hafif stres
yanıtlarından PTSD’nin ciddi ve uzamış sonuçlarına kadar ilerleyen derecede gözlenebilir (Veenems
2002). Bu yanıtlar cinsiyet, gelişim düzeyi, toparlanma, sosyal destek ve travmaya maruziyet
düzeyinden etkilenmektedir (AAP). Travma ve şiddet olayları korku, kaygı ve depresyon belirtilerine
yol açar. Birçok çocuk ise stres ile baş etmeyi öğrenerek zamanla normal düzeyde yanıt verirler (AAP,
Beauchesne 2002). Çocukların gelişim evresine çevresinde meydana gelen olayları kavrayışları
değişmektedir. Çocukların gelişim düzeyleri travmatik olaylara yanıtları belirleyen en önemli
unsurdur. Travmatik olaylara farklı düzeylerde uyum geliştirmektedirler (Beauchesne 2002, Hagan
2005).
Çocuklarda korku yanıtları, inanamama, red, hüzün gibi tepkiler afet sonrasında ilk başta görülür.
Haftalar sonra çocuklarda gelişimsel gerileme (regresyon) ve duygusal sıkıntı belirtileri (anksiyete,
saldırgan davranışlar, apati, geriçekilme, somatizasyon, gelecek hakkında olumsuz düşünce, uyku
bozuklukları, travma ile ilgili temaları içeren oyunlar) gözlenir. Zamanla belirtiler geriler. Çocuklarda
görülen travma yanıtları bir ay sonrasında sürüyorsa ruhsal açıdan değerlendirilmesi gerekir.
Belirtilerin varlığı 1 ayı aştığında PTSD ile şiddet ve yıkıcı davranışların gelişme riskini artırır. (Hagan
2005).
Genelde küçük çocuklar travmanın yalnızca sonuçlarını algılayabilirken büyük çocuklar ise travmanın
altta yatan nedenlerinin farkına varmaktadır. Bu yüzden büyük çocuklarda depresyon, anksiyete
yanında öfke ve ümitsizliğe bağlı davranışlar görülebilir. Küçük çocuklarda olağan günlük ritmin
kaybolması ve sevgi nesnesinin kaybı regresyona ve kopuş gözlenir. Bebeklerde ağlama, irritabilite,
ayrılma kaygısı, artmış irkilme yanıtı; küçük çocuklarda uyku terörleri, kâbus, kazanılmış davranış ve
becerilerde gerileme, çaresizlik, yapışkan tavırlar ve artmış öfke nöbetleri gözlenir. (Hagan 2005).
Okul çağı çocuklarında travmayı oyunlar içerisinde yaşantılama, travmatik temaları ifade etme ve
saldırgan belirtiler, uyku sorunları, regresif davranışlar (ayrılık kaygısı, enürezi gibi) sıklıkla gözlenir. İlk
sınıf çocukları olayların detaylarına ve kişisel güvenliklerine odaklanır. Yakınlarının ölümlerinden veya
yaralanmasından korkarlar. İleri yaşlarda sosyal kognisyon ve empati kapasitesi geliştiğinden ailevi
sorunları algılarlar, yaşadıkları trajedinin nasıl ve niçin gerçekleştiğini analiz etme ve toplumsal
güvene odaklanırlar (Beauchesne 2002, Hagan 2005).
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Ergenlerde erişkinlere benzer olarak TSSB, depresyon ve anksiyete belirtileri daha sık gözlenir.
Ergenler sadece travma değil içinde oldukları geçiş sürecindeki deneyim evresi nedeniyle tepkileri ve
yorumlarında büyük dalgalanmalar görülür. Baş etme becerileri halen gelişmekte olduğundan
psikiyatrik bozuklukların gelişim riski yüksektir. Yaşam şeklinin veya sevgi nesnesinin kaybı
somatizasyon, geri çekilme, apati ve depresyona yol açar. Travmatik stresle baş etmeye yönelik risk
alıcı davranışlar (madde kötüye kullanımı, cinsel ilişki) sergilenebilir. İntihar düşünceleri ve girişimleri
de dikkate alınmalıdır. Bunun yanında ergenlerde uyum sorunlarını ve travma belirtilerini olumsuz
algıladıkları ve ailelerinin üzülmemesi için gizleyebilir. Bu yüzden yetişkinlerin ergenleri yeterli
derecede değerlendiremeyebilir ve onlara verilmesi gereken destek eksik kalabilir. (Hagan 2002)
Cinsiyet, çocukların tepkilerini etkileyen bir faktördür. Erkek çocuklarda davranışsal belirtiler sık olup
uzun dönemde azalabilir (AAP, Pine 2002). Kızlar duygularını daha çok ifade ederler ve afet hakkında
görüşlerini belirtirler ve yaşantılarlar. Erkeklerde antisosyal davranışları (şiddet ve saldırganlık ve
diğer dışa atım sorunları), kızlarda içe atım sorunları (anksiyete ve duygudurum bozuklukları) görülür
(AAP, Pine 2002).
Düşük sosyal destek, özgeçmişinde psikopatoloji öyküsü, çekingen veya korkak kişilik özellikleri
travma sonrası psikopatoloji riskini artırmaktadır (Pine 2002, Beauschene 2002). Geçmişinde kayıp
deneyimleyenlerde olumsuz tepki yanıtları artmaktadır. Afetler, çocuklarda geçmiş kriz dönemlerinde
çözümlenmemiş duygu ve korkuları uyandırabilir. Bunlara ek olarak, çocukların yetişkinlere güvenlik
ve iyilik halleri açısından bağımlı olmaları nedeniyle afetlerde ebeveynleri olumsuz etkilenenlerde
travmaya bağlı olumsuz yanıt riski artmaktadır. Afetlere aşırı düzeyde maruz kalma veya doğrudan
kayıp yaşayanlarda ciddi derecede olumsuz yanıt geliştirmeye yatkın olur. Travmaya doğrudan şahit
olma, çocuğun kendisi veya yakınlarının travma kurbanı olması, yaşamın tehdit altında olduğu algısı
bilinen risk faktörleridir (Pfefferbaum 2002). Travmanın meydana geldiği yerle uzaklık çocukları
koruyan bir faktör değildir. Televizyon ve diğer iletişim araçlarının dolaylı olarak etkiler (Pfefferbaum
2002, Pfefferbaum 2001, Duggal 2002). Çocukların olay ayrıntılarından değişik şekillerde etkilenebilir.
Bir diğer önemli unsurda afetlerde çocukların yaşadıkları öznel deneyimleridir. Bu yüzden
peritravmatik tepkiler ve iletişim araçlarının doğrudan veya dolaylı etkileri travma olayları sırasında
dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. (Hagan 2005)

4.3.Afetlerde Psikopatoloji Değerlendirmesi
Afet sonrasında çocuk ve ergenlerin ruh sağlığını değerlendirme amacıyla çeşitli klinik yöntemleri
vardır. Afetlerin genel olarak geniş ölçekli etkileri nedeniyle çalışmalarda hedef kişileri bulma
amacıyla tarama tabanlı değerlendirmeler kullanılmaktadır. Klinik temelli çalışmalarda ise
yapılandırılmış klinik değerlendirme kılavuzları tercih edilmektedir.
Toplumsal afetler sonrasında, etkilenmiş nüfusun ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirme ve
ulaştırma hayati önemdedir (Pine 2002). Afet sonrasında müdahalede doğrudan maruz kalanlar ile
dolaylı maruz kalanlar için farklı yollara gereksinim duyulur. Afetlere doğrudan maruz kalmış çocuklar
ve aileleri psikiyatrik hastalıklar için (özellikle TSSB) yüksek risk içindedir. TSSB ve diğer psikiyatrik
bozukluklar için tıbbi müdahale ve bakım uygulanmalıdır. Psikiyatrik bozukluk tanısı almayan
doğrudan travmaya maruz kalmış çocuklar ile afetlerden dolaylı etkilenmiş çocuklar duygusal
sıkıntılar ve günlük hayat akışın bozulmasına bağlı çeşitli engellerden mustariptirler.
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Afetlerde etkilenmiş gruplara ulaşmak için koordineli tarama ve kapsamlı klinik değerlendirme
gerekir. Tarama, özellikle etkilenmiş kalabalık popülasyonlarda, çeşitli psikiyatrik hastalıklar için
yüksek riskli çocukları belirleme için kullanılır. Tarama programlarının periyodik ve rutin şekilde
uygulanarak afet sonrasında klinik gidişatı kestirmek amacı bulunur. Riskli gruplar belirlendikten
sonra tam teşekküllü klinik değerlendirme ile psikiyatrik hastalık tanı konulur. Afetlerde hedef
popülasyon az veya travma çok ciddi ise taramadan ziyade tam teşekküllü değerlendirme tercih
edilebilir. Psikiyatrik hastalık tespit edilmeyenlere toplum sağlığı hizmetleri ile psikososyal destek
sunulmalı ve yönlendirilmelidir (Hagan 2005).

Çocuk ve ergenlerde değerlendirme araçları travmatik olaylara tepkileri ölçer ve TSSB, depresyon,
anksiyete ve davranış sorunları belirlemeyi amaçlar. Ayrıca başetme becerilerini, stres algıları ve
sosyal desteğin de değerlendirilmesi önemlidir. Henüz çok iyi tarama ölçekleri olmamasına rağmen
çocuklarda, kültürel etkenler, dil, çocukların ihtiyaçlarına ve gelişim açısına göre seçilmelidir (Green
1994).
Afetlerde en sık TSSB belirtileri ölçülmektedir. Taramalarda kısa, karmaşık olmayan, afet evresini ve
bağlamı yansıtan, erişilebilir, uygulanması ve değerlendirilmesi kolay olmalıdır. Maruz kalınan afete
bağlı yaralanma, kayıp, ekonomik ve fiziksel kayıp, ihtiyaçlar gibi nesnel verilerin yanında korku,
endişe, genel sıkıntı düzeyi, TSS tepkileri, depresyon, anksiyete, davranış değişiklikleri, işlevsellik gibi
öznel tepkiler soruşturulur. Tarama araçları psikiyatrik hastalık sıklığını ölçmede yetersizdir. Ancak
eşik altı belirtileri tarayarak risk altındaki toplumu belirler (Green 1994).
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4.4.Klinik Değerlendirme
Klinik değerlendirme tam teşekküllü tanısal değerlendirme, psikopatolojileri belirleme ve tedavi
amacını içerir (Melnyk 2002). Geçmişinde psikopatoloji veya travma öyküsü olanlar ve afetlere
doğrudan maruz kalmış kişiler için özellikle ayrıntılı değerlendirme gerekir. Klinik değerlendirme
afetlerde ya olağan şartlarda (muayene odası gibi) ya da olağanüstü şartlarda (tahliye alanları veya
çadır) gerçekleştirilir. Uygun olmayan koşullar genellikle akut ve zaman kısıtlılığı durumlarıdır ve
ayrıntılı anamnezi kısıtlar. Afetlerin hemen sonrasında sıkıntı hep hazır ve nazır olduğundan klinik
tanılar için belirli zaman şartı arandığından, klinik değerlendirme sonraki zamanlarda tercih edilebilir.
Tanı aşamasında özbildirim anketleri veya belirti tarama ölçekleri yetersiz kalır. Belirtilerin niteliğini
ve kriterleri karşılayıp karşılamadığına karar vermelidir. Bununla beraber klinisyen, belirtileri ve
belirtilerin kümelendiği tanı öbeklerini araştırmalı ve tedavi odağını belirlemelidir.
Çocuklarda bilgi alma araçları klinisyenin gözlemleri, ebeveynden alınan bilgiler ilk plandadır.
Ergenlerde birebir muayene imkânı olduğu için öncelik ergenlerde klinik görüşmeye verilebilir. Bunun
yanında aile üyeleri, okul personeli, akran ve arkadaşlar, bakım veren diğer kişi veya kurumlardan
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bilgi alınabilir. Muayene esnasında açık uçlu sorular tercih edilmelidir. Yeterli bilgi alınamazsa konuyu
rahat anlatmasını sağlayacak yöntemleri, duruma göre resim, hikâye, oyun gibi dolaylı yollar ile
çocuğun ifade alanı genişletilmelidir. Bir çok çalışmada travma sonrasında uzun dönem etkileri
hakkında veri toplanmıştır. Genelde belirtilerin sorunlardan biri mevcut ruh sağlığı hizmetlerinin
yetersizliğine (sorunları belirleme ve baş etme hususlarında) vurgu yapmaktadır. Örneğin 11 Eylül
saldırıları ve Oklohama şehri saldırısında sonrasında hedef kitleden yaklaşık % 20 çocuğa ulaşılabildiği
bildirilmektedir. Genel olarak psikolojik danışma hizmetleri çocuklara okullar aracılığıyla sağlandığı
göze çarpmaktadır. En sık başvurular anksiyete ve akut stres tepkileri nedeniyledir (Hagan 2005).

4.5.Afetlerde Gelişen Psikolojik Sorunlar
Travma yaratan olan sonrasında ortaya çıkan belirtiler, iki ana klinik tablo içinde değerlendirilir. İlk
dört hafta içinde görülen duruma akut stres bozukluğu denilir.

4.5.1.Akut Stres Bozukluğu
A. Aşağıdaki yollardan biriyle y ada birden fazlasıyla gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidiyle, ağır
yaralanmayla karşılaşmış ya da cinsel saldırıya uğramış olma;

1. Doğrudan travmatik olay(lar) yaşama
2. Başkalarının başına gelen olay veya olaylara tanıklık etme
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3. Yakın bir aile üyesinin veya yakın bir arkadaşının başına travmatik bir olay(lar)
geldiğini öğrenme. Aile bireyinin ya da arkadaşının ölümü ya da ölüm olasılığı kaba güç ya
da kaza sonucu olmuş olmalıdır.
4. Travmatik olay(lar)ın sevimsiz ayrıntılarıyla yineleyici biçimde ya da aşırı bir
düzeyde karşı karşıya kalma (İnsan kalıntılarını toplayan ilk kişiler, çocuk istismarının
ayrıntılarıyla tekrar tekrar karşılaşan polis memurları.)
B. Travmatik olay(lar)dan sonra başlayan ya da kötüleşen, irade dışı gelen belirtiler, olumsuz
duygudurum , dissosiyasyon, kaçınma ya da uyarılmayı kapsayan 5 belirti kümesinden dokuz veya
daha çok belirtinin varlığı;
İradedışı Gelen Belirtiler

1. Travmatik olay(lar)ın tekrarlayıcı istemsiz ya da irade dışı gelen, sıkıntı veren
anıları
Not: Çocuklarda travmatik olay(lar)ın kapsandığı konuların ya da bu olay(lar)ın birtakım
yönlerinin dışa vurulduğu yineleyici oyunlar ortaya çıkabilir.
2. İçeriği ve/veya duygulanımı travmatik olay(lar)la ilişkili tekrarlayıcı sıkıntı veren
rüyalar
Not: Çocuklar içeriği belirsiz korkutucu rüyalar görüyor olabilir.
3. Kişinin travmatik olay(lar)ı yeniden oluyormuş gibi hissettiği ya da davrandığı
dissosiyatif tepkiler (Yeniden yaşantılamalar.) (Bu tepkiler belirli bir aralıkta yer alır en uç
biçimi o sırada çevresinde olup bitenlerin tam olarak ayırdına varamamadır.)
Not: Çocuklar oyun sırasında travmayla ilgili yeniden canlandırma yapabilirler.
4. Travmatik olay(lar)ı simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlarla
karşılaşınca yoğun ya da uzun süreli bir ruhsal sıkıntı yaşama ya da fizyolojiyi ilgilendiren
belirgin tepkiler gösterme
Olumsuz Duygudurum

5. Sürekli bir biçimde olumlu duygular yaşayamama (Örn: Mutluluğu, doyumu ya da
sevgi duygularını yaşayamama.)
Dissosiyasyon Belirtileri
6.Kişinin çevresindekilerle ya da kendisiyle ilgili olarak değişmiş bir gerçeklik duyumu (Örn: Kendisini
başkasının görüngesinden görme, şaşkın bir durumda olma, zamanın yavaşlaması.)
7. Travmatik olay(lar)ın önemli bir kısmını anımsamama (Özellikle dissosyatif amneziye bağlıdır ve baş
yaralanması, alkol ya da madde kullanımına bağlı değildir.)
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Kaçınma Belirtileri
8. Travmatik olay(lar)la ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da duygulardan
kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.
9. Travmatik olay(lar)la ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da duyguları
uyandıran dış hatırlatıcılardan (İnsanlar, yerler, konuşmalar, etkinlikler, nesneler, durumlar) kaçınma
ya da bunlardan uzak durma çabaları.
Uyarılma Belirtileri
10. Uyku bozuklukları (Örn: Uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük ya da rahatsız bir
uyku uyuma.)
11. İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel ya da sözel olmayan saldırganlıkla dışa vurulan, kızgın
davranışlar ve öfke patlamaları (Kışkırtıcı olmadan y ada düşük düzey bir kışkırtıcı karşısında aşırı
huzursuzluk yapmaları da kapsar.)
12. Her an tetikte olma.
13. Odaklanma güçlükleri.
14. Abartılı irkilme tepkisi gösterme.
C. Bu bozukluğun (B tanı ölçütlerindeki belirtilerin ) süresi travmayla karşılaştıktan sonra, 3 gün ile
1 ay arasında değişir.
Not: Belirtiler travmadan hemen sonra başlar, ancak tanı ölçütlerini karşılaması için en az 3 gün
olmak üzere, en çok 1 ay sürmüş olması gerekir.
D. Bu bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da işle ilgili
diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur
E. Bu bozukluk bir maddenin (Örn: İlaç, alkol) ya da başka bir sağlık durumunun(Örn: Ağır
olamayan çarpmayla beyin yaralanması) fizyolojik etkilerine bağlanamaz ya da akut psikoz
bozukluğu ile daha iyi açıklanamaz.

4.6.Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kişinin aşırı bir travmatik stresörle karşılaşmasından,
yaşamasından veya duymasından sonra, olayların kişiye sıkıntı veren bir biçimde yeniden yaşanması,
kaçınma örüntüsü, duygulanımda küntlük ile birlikte otonomik, disforik ve bilişsel bulguların değişik
derecelerde bulunması ile belirli bir ruhsal bozukluktur.(APA)
Travma sonrası stress bozukluğu (TSSB) ilk kez Vietnam gazilerinin, daha önce DSM tarafından
tanımlanmış herhangi bir bozukluğa uymayan bir klinik göstermeleri üzerine, DSM III’ de yer almıştır
(Edwood 2009).
DSM-V tanı ölçütlerine göre, bulgular travmadan sonraki ilk dört haftada başlamışsa, en az iki gün ve
en çok dört hafta sürerse akut stres bozukluğu tanısı konur (APA). Deprem, sel, yangın gibi afetler
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genelde tüm insanlar için çok önemli stres kaynağı olurken, çocuk ve ergenler için hem stres kaynağı,
hem de karmaşık ve anlaşılması güç olaylardır. Çocuk ve ergenler bu tür doğal afetlerde kendilerine,
ailelerine ve arkadaşlarına zarar gelebileceği kaygılarını yaşar. Kişilerin herhangi bir zedelenme öncesi
gelişmekte olan kişilik özellikleri ve daha da önemlisi afet sonrası yakın çevrelerinden ve yaşadıkları
toplumdan aldıkları destek, psikiyatrik bir bozukluk oluşup oluşmamasında büyük önem taşımaktadır.
Aileden birinin ölmesi, evlerinin yıkılması, afet sırasında yardım çabalarıyla birlikte yaralıların ve
ölenlerin taşınmasına tanık olma durumunda bu tür ruhsal sorunlara daha sık rastlanır (Yorbık 2002).
TSSB tanısı bir bireyin, belirli bulguların oluşmasına yol açacak tecavüz, fiziksel saldırı gibi şiddet
suçlarına, muharebe, savaş ya da doğal afete maruz kalma, ciddi bir kaza geçirilmesi, sevilen birinin
ölümü, hastalıklar gibi kendisinin veya diğerlerinin bütünlüğüne tehdit oluşturabilen şiddetli
korkunun, çaresizliğin, yardıma muhtaçlığın veya dehşetin eşlik ettiği travmatik bir yaşam olayından
sonra olayın düşlemler, düşünceler şeklinde anımsanan, kendiliğinden gelen, bastırılamayan ve
zihinde tekrar canlandırılması yoluyla sürekli olarak yeniden yaşanması, olaya eşlik eden düşünce,
duygu ya da konuşmalardan kaçınma çabaları, olayı hatırlatan etkinlikler, yerler ya da kişilerden uzak
durma çabaları, travmanın önemli bir yönünü hatırlayamama, önemli etkinliklere karşı ilginin ya da
bunlara katılımın belirgin olarak azalması, insanlardan uzaklaşma ya da yabancılaşma duyguları,
duygulanımda kısıtlılık, gelecekten umutsuz olma gibi kaçınma davranışları, uykusuzluk, irritabilite,
yoğunlaşma bozukluğu, hipervijilans, aşırı irkilme tepkisi gibi artmış uyarılmışlık bulgularının eşlik
ettiği belirgin sıkıntıya ya da mesleki, toplumsal alanlarda işlevselliğin bozulduğu, bir aydan uzun
süren bulguların varlığı ile konur (APA). Travmaya maruz kalma sonrasında TSSB bulguları travmayı
takip eden günler ve haftalar içinde hemen herkeste görülebilmektedir ve genellikle kendiliğinden
iyileşme gözlenir. Dolayısıyla TSSB travmadan sonra toparlanma (resilience) /iyileşme sürecinin
sekteye uğradığı bir durum olarak tanımlanabilir.
17 Ağustos 1999 Marmara depremini yaşayan çocuklar ve ergenlerde yapılan bir çalışmada 1100
çocuk ve ergenin 84’ünde akut stres bozukluğu geliştiği bildirilmiştir (Yorbık 2002). Travmaya maruz
kalmış çocuk ve ergenlerde TSSB belirtileri gelişmesi ve kronikleşmesinde çeşitli etkenler sorumlu
tutulmaktadır. Bunlar cinsiyet ve yaş gibi travma öncesi etkenler ve travma şiddeti gibi travmaya bağlı
etkenler olabilmektedir. 2011 Van-Erçiş depreminde ergenlerde yapılan bir çalışmada TSSB %40.6,
Anksiyete Bozukluğu %53, Depresyon %33,7 olarak bulunmuştur (Kadak 2013). Marmara
Depreminden üç buçuk yıl sonra depremi yaşayan (s=271) ve iki ay sonra o bölgeye dönen (s=63) 334
öğrenci ergenle görüşülerek yapılan çalışmada; 6 ergen (%1.8) çok ağır, 68 ergen (%20.4) ağır, 128
ergen (%38.3) orta, 101 ergen (%30.2) hafif düzeyde TSSB belirtisi gösterirken; 31’i (%9.3) belirtisiz
olarak saptanmıştır (Karakaya 2004). Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda 1997 yılında meydana gelen
patlamadan 10 ay sonra yapılan araştırmada 60 kişilik gruptan 10 öğrencinin (%16.7) DSM-IV
ölçütlerine göre TSSB tanısı konduğu görülmüştür (Kılıç 1999). Tayland’da oluşan tsunamiden sonra 714 yaşları arasındaki çocuklarda TSSB gelişme oranı, olayın oluştuğu kampta yaşayanlarda %13,
etkilenen köyde yaşayanlarda %11, etkilenmeyen köyde yaşayanlarda %6 olarak bulunmuştur.
Araştırmacılar gecikmiş tahliye, kendisinin veya aile üyelerinden birisinin yaşamsal tehlike yaşaması,
aşırı panik ve korku hissetmeyi TSSB gelişmesiyle ilişkili bulmuştur (Thienkrua 2006).
Afetlerden sonra PTSD, depresyon, anksiyete vs çeşitli psikiyatrik bozukluklar gelişir. Çocuklarda
ruhsal bozuklukların yanında aile işlevselliğinde bozulma, ebeveynlerde psikiyatrik sorunlar nedeniyle
bakım verenin uyumsal becerisi aksadığı için de sorunlar çıkmaktadır. Afetlerde ailelerinden veya
sevdiği şeylerden (hayvanlar gibi) ayrılma, yetersiz su ve gıda desteği, ev hasarı ve okul devamsızlığı
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gibi ikincil stresörlerden etkiler. Çalışmalarda TSSB, anksiyete ve depresyon ön planda
değerlendirilmiştir. TSSB tanısı depremlerde %2,5-95, tsunamilerde %6-70.7, fırtına ve kasırgalarda
%1-90, yangınlarda %9-36,7, sellerde %2-37, gemi kazaları ve batıklarında % 50-89,5 ve 11 Eylül
saldırısında %2,3-35 oranlarında bildirilmiştir. Çalışmalardaki farklı bulgular değerlendirme ölçekleri
ve kriterlerdeki kesme puanlar nedeniyle gerçekleştiği düşünülmüştür. Depresyon ikinci en sık
gözlenen psikiyatrik bozukluktur. İlk yıl içinde depresyon oranı %1,6-81 arasında bildirilirken birinci yıl
sonrasında görülme oranı %5-76 arasındadır. TSSB tanılı kişilerde depresyon komorbidite oranı %888,6’dır. Anksiyete bozukluğu sık olmakla beraber genellikle depresyon ve TSSB ile komorbid olarak
değerlendirilmiştir. Ayrılma kaygısı, uyum sorunları, panik bozukluk, DEHB gibi bozukluklar ile ilgili
çalışma ve örneklem kısıtlıdır (Wang 2013).
Ruhsal travma oluşturabilecek doğal afetlerden birisi de hortumdur. Mitch Kasırgası sonrası
Nikaragua’da yaşayan ergenler arasında travma sonrası stres bulguları ve depresif belirtiler
gözlenmiş, belirti şiddeti Mitch Kasırgası’nın şiddetli olduğu bölgelerde daha belirgin olmuştur
(Goenjian 2001). Benzer şekilde, Andrew Kasırgasından altı ay sonra yapılan çalışmada ergenlerde
TSSB belirtilerinin görülme oranı erkeklerde ve kızlarda sırasıyla %3 ve %9 olarak saptanmıştır
(Garrison 1995). 2005 yılındaki Katrina Kasırgası’ndan altı ay sonra yapılan bir araştırmada TSSB oranı
%19,2 olarak belirlenmiştir (DeSalvo 2007). Ülkemizde 2004 yılında meydana gelen Çubuk
hortumunda birinci ayda çocukların %26,9’unda hafif, %17,3’ünde orta, %7,7’sinde ağır düzeyde TSSB
belirtisi saptanmıştır. Dördüncü ayda %21,1’inde hafif, %5,8’inde orta ve %3,8’inde ağır düzeyde TSSB
belirtisi varken; 12. ayda %3,8’inde hafif, %3,8’inde orta, %3,8’inde ağır düzeyde TSSB belirtisi
saptanmıştır (Ak ve ark).

4.6.1.Travma Sonrası Stres Bozuklukları (TSSB) Risk Faktörleri
TSSB’de stresle karşılaşılma sonrasında birden çok mekanizmanın tetiklenmesi sonucu (adrenerjik,
serotonerjik, dopaminerjik, gabarjik, nöroendokrin sistem gibi) işlevsel ve yapısal değişimler meydana
gelir. Erken yaşta istismara uğrayan çocukların sinir sistemi olgunlaşma ve gelişme süreci etkilenir.
Her tür travma sempatik sistemi uyararak travma anında ya da aradan zaman geçtikten sonra
travmayı hatırlatıcı durumlarda kalp hızı ve kan basıncında artma gibi otonom bulgular eşlik eder.
Travma ile HPA eksenin sorunları da ilişkilendirilmiştir.
Travmayı yaşama öncesi kalıtsal ve sürekli olan ebeveyn özellikleri ile ilişkili faktörler, ihmal veya
istismara uğrama şansını artırarak TSSB riskini arttırabilir. Toplumlarda kişiler arası şiddet kazalardan
daha az rastlantısal geliştiği için bu tür maruz kalmalar ve TSSB arasındaki bağlantı, bu olaya maruz
kalmanın demografik, sosyoekonomik ve hatta genetik risk faktörlerini gösterebilir. Kişilerarası
şiddete maruz kalma ve TSSB ilişkisi, monozigot ikizler arasında dizigot ikizlere göre birlikteliği daha
yüksektir. Bununla birlikte bugüne kadar TSSB ile ilişkili genler hakkında yeterli bilgi yoktur. Maternal
faktörler gibi erken yaşam olayları ile ilişkili olan DNA metilasyonunun hipotalamohipofizoadrenal
eksen aktivitesini düzenleyen genlerin programlanmasında önemi olduğu gösterilmiştir. TSSB
gelişmesinde HPA eksendeki epigenetik faktörlerin oynadığı rol travma öncesi riski ve özellikle riskin
kuşaklararası anneden çocuklara aktarılması arasındaki bağlantıyı açıklayabilir.
Çalışmalar TSSB gelişmesinde potansiyel aday olabilecek dopamin, serotonin, glukokortikoid, GABA,
apolipoprotein, nöropeptit sistemlerine ve BDNF’ye ait genler ortaya koymuşlardır. En tutarlı kanıt
serotonin sistemine ait genler ile TSSB gelişimi arasındaki ilişkiyi gösterendir. Dopamin ve TSSB
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gelişme arasındaki ilişkiye ait olanlar tutarsız bulgulardır. Diğer nörobiyolojik sistemlere ait genler ile
TSSB gelişimi arasında ilişkiyi gösterenler ise zayıf kanıtlardır.
TSSB’nin diyatez-stres modeline göre belirtileri harekete geçiren birincil stresör faktör travmatik
olayın kendisidir ve tam bir model risk, yatkınlık, biyolojik faktörler gibi travma öncesi, travmaya
gösterilen tepki gibi travma dönemi ve travma sonrası koşulların hepsini kapsayacak şekilde
düzenlenmelidir. Psikopatolojide önyargılı inançlar ve bilişsel örüntü önemli yer tutar. Bu açıdan
diyatez-stres modelinin önerdiği şekilde potansiyel stres ve negatif yaşam olayı ile aktive oluncaya
kadar gizli kalır (Edwood 2009, McKeyer 2004).
TSSB gelişmesine sebep olabilecek dört özgül bilişsel yatkınlık olduğu düşünülmektedir; anlam
yükleme tarzı, ruminasyon, anksiyete duyarlılığı, maladaptif tarzı gözde büyütmek. Ayrıca nevrotik
kişilik ve negatif mizaç da TSSB gelişmesine sebep olan diğer yatkınlıklardır. travmatik bir olayın
yaşanmasının kişinin önceden var olan zihinsel şemaları ile çeliştiğini, kendisi ve dünya hakkındaki
inançlarının bozulur. İyimser veya kötümser olsun aşırı katı şemaları olan kişilerin TSSB belirtileri
geliştirmeye daha yatkın olduklarını ileri sürmüşlerdir. Travmayı bir şekilde ciddi ve güncel olarak
hissetmesinin TSSB’yi kalıcı hale getirdiğini ve ruminasyonun yani tekrar tekrar aynı olayı
düşünmenin, tehdidin devam ettiğinin yorumlanmasına ve TSSB belirtilerinin süreklilik kazanmasına
sebep olur. Anksiyete duyarlılığı olan kişilerde TSSB belirtileri deliriyormuş gibi hissetmeye, bazı
zararlı sonuçların yaşanacağını ve ölümün yaklaştığını düşünmeye sebep olacağından bir kısır döngü
meydana gelir ve semptomlar daha da şiddetlenir.
Psikopatolojiye sebep olan bir diğer faktörde stres yanıt sisteminin yetersizliğine işaret eden altta
yatan bazı biyolojik sistemlerin düzensiz çalışmasıdır. Korku yanıtının düzenlenmesi primer olarak
limbik sistem tarafından kontrol edilmektedir (Yehuda 2007). Amigdala, limbik sistemin ve korku
döngüsünün işleyici merkezidir, korku belleğinin depolanması ve korku yanıtının aktivasyonu primer
olarak amigdala ile ilişkilidir. Tehlikenin amigdala tarafından işlenmesi katekoleminler, ACTH ve
kortizolün dolaşıma salınmasını sağlayan devrelerde anahtar basamaktır. Sağlıklı kişilerde tehlikeler
bilinçsiz şekilde işlendiğinden, hiperaktif amigdalaya sahip kişilerde, TSSB’de olduğu gibi, karşı
koymaları zor olacak şekilde tehlikelere hassas hale getiren fizyolojik cevaplara neden olur. (Kim
2005, Yehuda 2007). TSSB olan kişilerde medial Prefrontal korteks disfonksiyonunu gösteren
çalışmalarda fronatal bölgenin inhibitor etkisi kalkınca amigdala aktivasyon artışı oluşmakta, bu da
TSSBnin aşırı uyarılmışlık, otonomik, disosiyatif bulgularını destekler niteliktedir (Lanius 2006).
TSSB’de suçlanan diğer bir kritik beyin yapısı episodik ve bildirimsel belleğin geri çağırılması ve
şekillenmesinde temel role sahip olan hipokampüstür. Hipokampüs karşılıklı olarak amigdalaya
bağlıdır. TSSB’li kişilerde sıkça bildirilen bir gözlem başlangıçta kronik stres ve yüksek glukokortikoid
düzeylerine ikincil atrofiyi yansıttığı kabul edilen azalmış hipokampal hacim bulgularıdır. Normal
koşullar altında HPA ekseni, strese karşı oluşan fizyolojik yanıtları düzenlemektedir. Stres CRH salınımı
ile ACTH sekresyonunu uyararak vücudun adreneal bezlerinden glukokortikoidlerin (örn.kortizol)
üretiminin uyarılmasını sağlar, kortikosteroidler de GABA ve serotonin reseptörleri aracılığı ile primer
serebral etkileri olan nöroaktif steroidlerin yapımını ve salınımını düzenlerler.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu
309.81 (F43.10)
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Not: Aşağıdaki tanı ölçütleri erişkinler, gençler, altı yaşından büyük çocuklara uygulanır. Altı yaşındaki
ve daha küçük çocuklar için ona uygun olan tanı ölçütlerine bakın.
A. Aşağıdaki yollardan biriyle ya da birden fazlasıyla gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidiyle, ağır
yaralanmayla karşılaşmış ya da cinsel saldırıya uğramış olma;
1. Doğrudan travmatik olay(lar) yaşama
2. Başkalarının başına gelen olay veya olaylara tanıklık etme
3. Yakın bir aile üyesinin veya yakın bir arkadaşının başına travmatik bir olay (lar) geldiğini öğrenme.
Aile bireyinin ya da arkadaşının ölümü ya da ölüm olasılığı kaba güç ya da kaza sonucu olmuş
olmalıdır.
4. Travmatik olay(lar)ın sevimsiz ayrıntılarıyla yineleyici biçimde ya da aşırı bir düzeyde karşı karşıya
kalma (İnsan kalıntılarını toplayan ilk kişiler, çocuk istismarının ayrıntılarıyla tekrar tekrar karşılaşan
polis memurları.)
Not: Böyle bir maruziyet işle ilgili olmadıkça elektronik yayın ortamları, televizyon, sinema ya da
görseller aracılığıyla olmuş ise A4 tanı ölçütü uygulanmaz.
B. Travmatik olay(lar)dan sonra başlayan travmatik olaylara ilişkin istençdışı gelen aşağıdaki
belirtilerin birinin yada birden fazlasının varlığı;
1.Travmatik olay(lar)ın tekrarlayıcı, istemsiz ve istençdışı gelen sıkıntı veren anıları
Not: Altı yaşından büyük çocuklarda travmatik olayların kapsandığı konuların ya da bu olayların bir
takım yönlerinin dışa vurduğu tekrarlayıcı oyunlar ortaya çıkabilir.
2. İçeriği ve/ve ya duygulanımı travmatik olay(lar)la ilişkili tekrarlayıcı sıkıntı veren rüyalar
Not: Çocuklar içeriği belirsiz korkutucu rüyalar görüyor olabilir.
3. Kişinin travmatik olay(lar)ı yeniden oluyormuş gibi hissettiği ya da davrandığı dissosiyatif
tepkiler(yeniden yaşantılamalar) (Bu tepkiler belirli bir aralıkta yer alır en uç biçimi o sırada
çevresinde olup bitenlerin tam olarak ayırdına varamamadır.)
Not: Çocuklar oyun sırasında travmayla ilgili yeniden canlandırma yapabilirler.
4. Travmatik olay(lar)ı simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlara karşılaşınca yoğun ya da
uzun süreli bir ruhsal sıkıntı yaşama
5. Travmatik olay(lar)ı simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlara karşı belirgin fizyolojik
tepkiler gösterme
C. Aşağıdakilerden birsinin veya her ikisininde birlikte olmasıyla belirli , travmatik olay(lar)dan
sonra ortaya çıkan yada travmatik olay(lar)a ilişkin uyaranlardan sürekli bir biçimde kaçınma;
1. Travmatik olay(lar)la ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da duygulardan
kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.
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2. Travmatik olay(lar)la ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da duyguları
uyandıran dış hatırlatıcılardan (insanlar, yerler, konuşmalar, etkinlikler, nesneler, durumlar) kaçınma
ya da bunlardan uzak durma çabaları.
D. Aşağıdakilerden iki ya da daha fazlasının olmasıyla belirli, travmatik olay(lar)ın ortaya
çıkmasından sonra başlayan ya da kötüleşen, travmatik olay(lar)a ilişkin bilişlerde ve
duygudurumda uygunsuz değişiklikler olması;
1.Travmatik olay(lar)ın önemli bir kısmını anımsamama (özellikle dissosyatif amneziye bağlıdır ve baş
yaralanması, alkol ya da madde kullanımına bağlı değildir.)
2.Kendisi, başkaları ya da dünya ile ilgili olarak sürekli ve abartılı olumsuz inanışlar ya da beklentiler
(Örn: Ben kötüyüm, kimseye güvenilmez, dünya tümüyle tehlikeli bir yerdir. ,bütün sinir sistemim
kalıcı olarak bozuldu.)
3.Travmatik olay(lar)ın nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili olarak, kişinin kendisini ya da başkalarını
suçlamasına yol açan, süreklilik gösteren, süreklilik gösteren çarpık bilişler
4.Süreklilik gösteren olumsuz duygusal durum (Örn: Korku, dehset, öfke, suçluluk, utanç.)
5.Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ya da katılımda belirgin azalma
6.Başkalarından kopma veya başkalarına yabancılaşma duyguları
7.Sürekli bir biçimde olumlu duygular yaşayamama(Örn: Mutluluk, doyum ya da sevgi duygularını
yaşayamama)
E. Aşağıdakilerden iki ya da daha fazlası ile belirli, travmatik olay(lar)ın ortaya çıkmasıyla başlayan
ya da kötüleşen, travmatik olay(lar)la ilişkili, uyarılma ve tepki gösterme biçiminde belirgin
değişiklikler olması;
1.İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel ya da sözel olmayan saldırganlıkla dışa vurulan, kızgın
davranışlar ve öfke patlamaları (Kışkırtıcı olmadan ya da düşük düzey bir kışkırtıcı karşısında)
2.Sakınmama ya da kendine zarar veren davranışlarda bulunma
3.Her an tetikte olma
4.Abartılı irkilme tepkisi gösterme
5.Odaklanma güçlükleri
6.Uyku bozuklukları (örn: uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük ya da rahatsız bir uyku
uyuma)
F. Bu bozukluğun süresi (B, C, D, E tanı ölçütleri) 1 aydan daha uzundur.
G. Bu bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da işle ilgili
diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur
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H. Bu bozukluk bir maddenin (Örn: İlaç, alkol) ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojik etkileri
ile daha iyi açıklanamaz.
Dissosiyatif belirtiler gösteren kişinin belirtileri travma sonrası stres bozukluğunun tanı ölçütlerini
karşılamaktadır, ayrıca kişi tetikleyici etkene tepki olarak aşağıdakilerden birinin belirtilerini sürekli
yada tekrarlayan biçimde yaşamaktadır;
1.Depersonalizasyon: Kişinin zihinsel süreçlerinden ya da vücudundan ayrıldığı hissini yaşadığı, sanki
bunlara dışardan bir gözlemciymiş gibi baktığı, sürekli ya da tekrarlayıcı yaşantılar (Örn: Sanki bir rüya
içindeymiş gibi hissetme; kendisinin ya da vücudunun gerçekdışı olduğu zamanın yavaş aktığı
hissetme.
2.Derealizasyon: Çevredekilerin gerçek dışı olduğuna ilişkin, sürekli ya da tekrarlayıcı yaşantılar (Örn:
Kişinin çevresindeki dünya gerçek dışı düşsel uzak ya da çarpık olabilir.
Not: Bu alttipin kullanılması için dissosiyasyon belirtilerinin bir maddenin (Bilinç kararmaları, alkol
intoksikasyonu sırasındaki davranışlar) ya da başka bir sağlık durumun (Kompleks parsiyel nöbetler)
fizyolojik etkileri ile daha iyi açıklanabilir olmamalıdır.
Varsa belirtiniz;
Gecikmeli dışavurum gösteren: Olaydan sonra en az altı ay geçmeden tanı ölçütleri tam olarak
karşılanmıyorsa. (Kimi belirtiler kısa bir süre sonra başlamış olabilir.)
Altı Yaşındaki ve daha küçük çocuklar için Posttravmatik Stres Bozukluğu
A. Altı yaşındaki ve daha küçük çocuklarda aşağıdaki yollardan biriyle ya da birden fazlasıyla
gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidiyle, ağır yaralanmayla karşılaşmış ya da cinsel saldırıya uğramış
olma;
1. Doğrudan travmatik olay(lar) yaşama
2. Özellikle primer bakım verenle olmak üzere başkasının başına gelen olaylara tanıklık etme
Not: Tanıklık etme; Elektronik yayın ortamları, televizyon, sineme ya da görseller aracılığıyla görmüş
olmayı kapsamaz.
3. Ebeveynlerinden birinin ya da bakımveren kişinin başına travmatik olay(lar) geldiğinin öğrenme
B. Travmatik olay(lar)dan sonra başlayan travmatik olaylara ilişkin istençdışı gelen aşağıdaki
belirtilerin birinin yada birden fazlasının varlığı;
1.Travmatik olay(lar)ın tekrarlayıcı, istemsiz ve istençdışı gelen sıkıntı veren anıları
Not: Kendiliğinden ortaya çıkan ve istençdışı gelen anıların sıkıntı veriyor gibi görünmesi gerekmez ve
bunlar, oyunda yeniden canlandırılıyor gibi dışa vurulabilir.
2. İçeriği ve/veya duygulanımı travmatik olay(lar)la ilişkili tekrarlayıcı sıkıntı veren rüyalar
Not: Korkutucu içeriğin travmatik olayla ilişkisini kurmak olanaklı olmayabilir.
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3. Çocuğun travmatik olay(lar)ı yeniden oluyormuş gibi hissettiği ya da davrandığı dissosiyatif
tepkiler(yeniden yaşantılamalar) (Bu tepkiler belirli bir aralıkta yer alır en uç biçimi o sırada
çevresinde olup bitenlerin tam olarak ayırdına varamamadır.) Çocuklar oyun sırasında travmayla ilgili
yeniden canlandırma yapabilirler.
4. Travmatik olay(lar)ı simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlara karşılaşınca yoğun ya da
uzun süreli bir ruhsal sıkıntı yaşama
5. Travmatik olay(lar)ı simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlara karşı belirgin fizyolojik
tepkiler gösterme
C.Travmatik olay(lar)la ilişkili uyaranlardan sürekli bir kaçınmayı ya da travmatik olaylarla ilişkili
bilişlerde ve duygudurumlarda olumsuz değişiklikler olduğunu gösteren, olaylardan sonra başlamış
ya da kötüleşmiş, aşağıdaki belirtilerden 1 ya da daha fazlası bulunmalıdır;
Uyaranlardan Sürekli Kaçınma
1. Travmatik olay(lar)ın anılarını uyandıran etkinlikler, yerler ya da nesnel hatırlatıcılardan kaçınma ya
da bunlardan uzak durma çabaları.
2. Travmatik olay(lar)ın anılarını uyandıran insanlar konuşmalar ya da kişilerarası durumlardan
kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.
Bilişlerde olumsuz değişiklikler
3. Olumsuz duygusal durumların sıklığının önemli ölçüde artması (Örn: Korku, suçluluk, utanç, üzüntü,
şaşkınlık.)
4. Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ya da katılımda belirgin azalma, bu durum oyun oynamada
bir kısıtlılık göstermeyi de kapsar.
5. Toplumsal olarak geri çekilme, içe kapanma.
6. Sürekli bir biçimde olumlu duyguları daha az gösterme.
D. Aşağıdakilerden iki ya da daha fazlası ile belirli, travmatik olay(lar)ın ortaya çıkmasıyla başlayan
ya da kötüleşen, travmatik olay(lar)la ilişkili, uyarılma ve tepki gösterme biçiminde belirgin
değişiklikler olması;
1.İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel ya da sözel olmayan saldırganlıkla dışa vurulan, kızgın
davranışlar ve öfke patlamaları (Kışkırtıcı olmadan ya da düşük düzey bir kışkırtıcı karşısında)(aşırı
huzursuzluk yapmaları da kapsar.)
2.Her an tetikte olma.
3.Abartılı irkilme tepkisi gösterme.
4.Odaklanma güçlükleri.
5.Uyku bozuklukları (Örn: Uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük ya da rahatsız bir uyku
uyuma.)
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E. Bu bozukluğun süresi 1 aydan daha uzundur.
F. Bu bozukluk klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da ebeveynleriyle, kardeşleriyle, yaşıtlarıyla ya
da diğer bakımverenlerle ilişkilerinde ya da okul davranışlarında bozulmaya neden olur.
G.Bu bozukluk bir maddenin (Örn: İlaç, alkol) ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojik etkileri ile
daha iyi açıklanamaz.
Olup olmadığını belirtiniz;
Dissosiyatif belirtiler gösteren: Kişinin belirtileri travma sonrası stres bozukluğunun tanı ölçütlerini
karşılamaktadır, ayrıca kişi tetikleyici etkene tepki olarak aşağıdakilerden birinin belirtilerini sürekli
yada tekrarlayan biçimde yaşamaktadır;
1.Depersonalizasyon: Kişinin zihinsel süreçlerinden ya da vücudundan ayrıldığı hissini yaşadığı, sanki
bunlara dışarıdan bir gözlemciymiş gibi baktığı, sürekli ya da tekrarlayıcı yaşantılar (Örn: Sanki bir rüya
içindeymiş gibi hissetme; kendisinin ya da vücudunun gerçekdışı olduğu zamanın yavaş aktığı
hissetme.)
2.Derealizasyon: Çevredekilerin gerçek dışı olduğuna ilişkin, sürekli ya da tekrarlayıcı yaşantılar(Örn:
Kişinin çevresindeki dünya, gerçek dışı düşsel uzak ya da çarpık olabilir.)
Not: Bu alttipin kullanılması için dissosiyasyon belirtilerinin bir maddenin (bilinç kararmaları) ya da
başka bir sağlık durumun (Kompleks parsiyel nöbetler) fizyolojik etkileri ile daha iyi açıklanabilir
olmamalıdır.
Varsa belirtiniz;
Gecikmeli dışavurum gösteren: Olaydan sonra en az altı ay geçmeden tanı ölçütleri tam olarak
karşılanmıyorsa (kimi belirtiler kısa bir süre sonra başlamış olabilir.)

4.6.1.1.TSSB Ayırıcı Tanısı
TSSB tanı ölçütlerindeki pek çok belirti,
belirtiler ile örtüşmektedir.

kaygı ve duygudurum bozuklukları tanı ölçütlerindeki

(i) İlgi azalması, duygulanımsal donukluk,
güçlükleri depresyon belirtileri ile örtüşmekte,

uyku bozuklukları ve yoğunlaşma

(ii)
Tahammülsüzlük, tetiktelik hali ve artmış irkilme tepkisi,
kaygı bozukluğu belirtileri ile

genelleştirilmiş

(iii)
Olayın hatırlatıcılarının bireyde yarattığı fiziksel tepkiler ve kaçınma
davranışlarını tetiklemesi panik atak belirtileri ile örtüşmektedir.
(iv)
TSSB belirtileri ile kişilik bozuklukları tanı ölçütleri arasında da örtüşen
belirtilere rastlanır. Örneğin, yabancılaşma ve sosyal içe çekilme,
kaçıngan kişilik
bozukluğunun bazı özellikleri ile örtüşen belirtilerdir. Sınır kişilik bozukluğu TSSB ile
karışabilir. Özellikle öfke patlamaları gibi duygulanımın dengelenmesindeki bozukluklar ve
disosiyatif deneyimler her iki durumda da gözlenir.
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Ayırıcı tanıda bakılması gereken diğer hastalıklar şunlardır;
(i) Uyum Bozukluğu: Bu tanıda, stresör tek bir olay olabileceği gibi pek çok olay da olabilir. Stresörün
şiddeti travmatik doğada değildir ve belirtiler travmatik stres örüntülerinden farklıdır.
(ii) Akut Stres Bozukluğu: Belirti örüntüsü travmatik olaydan sonraki dört hafta içinde görülmelidir ve
bu 4 haftalık dönemde belirtilerde iyileşme görülmelidir. Dört haftadan uzun süre devam eden ve
TSSB örüntüsünü gösteren belirtilerde tanı değişir.
(iii) Obsesif Kompulsif Bozukluk: Bu bozuklukta, intrusive düşünceler uygunsuz olarak yaşantılanır
ancak travmatik bir olayla ilintili değildir.
(v) TSSB’de flaşback yaşantılar şizofreni ve diğer psikotik hastalıklarda tipik olan varsanı ve
sanrılardan ayrılması gerekmektedir.

4.6.1.2.TSSB ve Diğer Psikiyatrik Hastalıkların Birlikteliği
TSSB hastalarında komorbid durumlara oldukça sık rastlanır. Kessler ve ark. (1995) TSSB hastalarının
%16 sının bir ek tanı aldığını, yaklaşık %50 sinin iki veya üç ek tanı aldığını belirtmiştir. Ayrıca, TSSB
tanısı almış erkekler, TSSB tanısı almamış erkeklere kıyasla altı ile on kat daha fazla duygudurum
bozukluğu tanısı almaktadır. TSSB hastalarında kaygı bozukluğu tanısı alma riski, TSSB tanısı almayan
bireylere göre 2 veya 4 kat daha fazladır, bu oran madde kullanımı için iki veya üç kattır. Başka
çalışmalar, madde kullanımı ile tedaviye başvurmuş kişilerin %25 ile %58’inin komorbid TSSB’si
olduğunu göstermektedir.

4.6.1.2.1.Uyum Bozuklukları
Uyum bozuklukları, stres etkenlerinin başlamasından sonraki 3 ay içinde, gösterilebilir stres etkenine
tepki olarak oluşan ve sosyal, mesleki ve okul işlevselliğinde belirgin bozulmaya neden olan duygusal
ve davranışsal belirtilerin gelişmesi olarak tanımlanır. Uyum bozukluğunu tanımlayan özgül bulgular
yoktur. Tanımlanabilir psikososyal stres etkeni ve buna karşı geliştirilmiş duygusal ve davranışsal
belirtiler gözlenir. Uyum bozukluğunda sıklıkla depresif ve anksiyete belirtileri daha sonra ise,
saldırgan davranışlar, kurallar uymama, tehlikeli eylemlerde bulunma, okul sorunları, alkol, madde
kötüye kullanımı gözlenir. İntihar düşüncesi ve girişimi ile uyum bozuklukları arasında ilişki sıklıkla
vurgulanır. Uyum bozukluğu görülme oranı yaklaşık olarak %10-16’dır. Kızlarda daha sık görülür.
Uyum Bozuklukları
A. Tanımlanabilir tetikleyici etken(ler)e tepki olarak, bu etken(ler)in ortaya çıkmasından sonraki 3
ay içinde, duygusal ve davranışsal belirtiler gelişmesi
B. Bu belirtiler ya da davranışlar aşağıdakilerden biri ya da her ikisi ile belirli olduğu üzere klinik
açıdan önemlidir;
1. Belirtilerin ağırlığını ve görünümünü etkileyebilecek dış bağlam ve kültürel etkenler göz önünde
bulundurulduğunda tetikleyici etkenin ağırlığı ya da yoğunluğu ile orantısız belirgin sıkıntı
2. Toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte ileri derecede
düşme
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C. Tetikleyici etkenle ilişkili bu bozukluk başka bir ruhsal hastalığın tanı ölçütlerini karşılamaz ve
daha önceden var olan bir ruhsal bozukluğun yalnızca bir alevlenmesi değildir.
D. Belirtiler olağan yası göstermez.
E. Tetikleyici etken ya da bunun getirdiği sonuçlar bir kez ortadan kalkınca belirtiler altı aydan
daha uzun süre devam etmez.
Olup olmadığını belirtiniz;
309.0 Depresif duygudurumla ile giden: Duygudurumda çökkünlük ağlamaklılık ya da umutsuzluk
duyguları önde gelmektedir.
309.24 Anksiyete ile giden: Gerginlik, kaygı aşırı sinirlilik ya da ayrılma kaygısı önde gelmektedir.
309.28 Anksiyete ve depresif duygudurum karışımı ile giden: Çökkünlük ve kaygının birleşimi ön
plandadır.
309.3 Davranım Bozukluğu ile giden: Davranım bozukluğu önde gelmektedir.
309.4 Duygu ve davranım bozukluğu karışımı ile giden: Hem duygusal belirtiler (Çökkünlük, kaygı)
hem de davranım bozukluğu önde gelmektedir.
309.9 Tanımlanmamış: Uyum bozukluğunun özgün alttiplerinden birine girmeyen ama uyumu bozan
tepkiler için kullanılır.

4.6.1.2.2.Gidiş
Uzunlamasına yapılan çalışmalarda çocuk ve ergenlerde TSSB oranları azalmadığı gibi psikiyatrik
belirtiler ve davranış sorunları artmaktadır. Bazı çalışmalarda duygusal ve davranışsal sorunların ilk
dönemde uyuşma/numbing etki nedeniyle azalabileceği ancak zamanla yıkıcı davranış sorunları
artabilmektedir. 14 yaş üstü çocuklarda psikiyatrik sorunlar azalmamaktadır. TSSB belirtileri 1. yılda
zirve yapar ve 18. ayda azalır. TSSB belirtileri ilk 6 ay içinde ortaya çıkarken geç-başlangıçlı TSSB
yaklaşık %10 oranında olduğu bildirilmiştir. Uzun erimli çalışmalarda 3 yıl takip sonunda TSSB tanılı
çocukların % 25’i tamamen iyileşirken yarısında parsiyel remisyon veya eşik altı TSSB, %11’inde kronik
TSSB ve %15’inde deprsyon/anksiyete tanıları sürmektedir. Afetler sonrasında ilk dönemde
psikoterapi ve diğer müdahalelerin önemli olduğunu gösterir. Çocukluğunda afet yaşamışlar
erişkinlikte tekrar değerlendirildiğinde TSSB oranı %32’den %7’e düşer. Bu ise afet yaşamamış
örneklem grubuna benzer orana tekabül etmektedir. Buna rağmen TSSB çocuk ve ergenlerde acı
verici deneyimler yaşatarak gelişimlerinde önemli kırılmalara neden olabilir (Wang 2013).

4.6.1.2.3.Toparlanma
Toparlanma, yaşamı ve gelişimi tehdit eden olaylara karşı dayanma/ayakta kalma ve iyileşme
kapasitesidir (Masten 2011,2012). Toparlanma, birçok sisteme uygulanabilecek dinamik bir
kavramdır. Bu sistemler insana (Strese yanıt sistemi, bağışıklık sistemi, kardiyovasküler sistem vs) ait
olabileceği gibi, aile, topluma, iletişim veya ekosistemine de olabilir. Çocuklarda toparlanma, aşırı
olumsuz durumlarda olası riskleri azalır. Toparlanma ile ilgili yapılan birçok çalışmada Olumlu (Yüksek
ve düşük riskli durumlarda olumlu sonucu öngörenler), koruyucu (Özellikle yüksek risk durumlarında)
etmenlerin ilişkili bulunduğunu göstermektedir (Cicchetti 2010; Luthar 2006; Masten 2001, 2007).
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Özdenetim (self-control) ve sorun çözme becerileri, bakımveren, okul ve güvenilir komşularla yakın
ilişki gibi Koruyucu ve olumlu etmenler, gelişimi ve uyumu (adaption) tehdit eden bağlamlarda
toparlanma kapasitesi uyumsal sistemlere (birey, ilişkiler, aile, arkadaş, toplum ve kültür) bağlıdır
(Masten 2001, 2007). Bu tür uyum sistemleri bazen cok ciddi durumlardan (ebeveynlerinin ölümü
gibi) zarar görebilmekle beraber savaş veya afet sonrasında sıklıkla çocukları koruduğu ve iyileştirdiği
varsayılmaktadır.
Rezilyans kavramına bakış ile travmaya maruziyetin rolüne verilen önem son yıllarda değişmiştir (APA
2010, Betancourt & Khan 2008, Bonanno et al. 2010, Cicchetti 2010, Masten 2011, Masten &
Obradovic 2008, Masten & Osofsky 2010, Pine et al. 2005).
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4.6.1.2.4.İncinebilirlik ve Duyarlılık
Maruz kalınan olumsuzlukların etkisini artıran aracı etmenler vardır: İncinebilirlik, önceki travmatik
deneyimleri, genetik etmenleri, yetikayıpları (disability) ve kişilik farklılıkları (negatif duygusal veya
ruminatif eğilimler). Son zamanlarda genetik etmenler (Gen polimorfizmi veya epigenetik ) üzerine
çalışmalar artmıştır (Cicchetti 2010, Kim-Cohen & Gold 2009, Nugent et al. 2011, Pratchett & Yehuda
2011).
Serotonin transporter gen varyasyonu, ciddi travmayla karşılaşmış çocuklarda anksiyete ve
depresyona yatkınlığı ile ilişkilidir. HPA ekseni işlevlerini düzenleyen genlerdeki varyasyonlar
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(Kortikotropin salan hormon tip 1 reseptörü ve glukokortikoid reseptörü) travma yanıtında olası
aracılardan biridir (Cicchetti 2010, Nugent et al. 2011, Pratchett & Yehuda 2011). Nörogörüntüleme
çalışmaları travmaya maruz kalmış ve PTSD belirtileri olan çocuklarda, azalmış beyin hacminde azalma
ve frontal korteks anomalileri gösterilmiştir. Diğer bir deyişle travma genetik değişikliklere yol açarak
gelişimsel yolakları etkilemektedir (Carrison 2010). Bir diğer görüşe göre ise incinebilirlilik etmenleri
aslında deneyimlere yanıt verme duyarlılığı veya plasitisite belirteci olabilir (Belsky et al. 2007, Belsky
& Pluess 2009, Boyce & Ellis 2005, Ellis et al. 2011, Obradovi´c& Boyce 2009).
Diğer bir tartışma ise etki dozunu araştıran çalışmalarda uç olumsuz durumların
“inoculasyon/aşılama” veya “duyarlılık/sensitize” etkisi üzerinedir (Bonanno et al. 2010, Silverman &
La Greca 2002, Yehuda & Bierer 2009). Bu tartışmayı neticelendirecek henüz yeterli prospektif
kanıtlar bulunmamaktadır (Bonano 2010).

4.6.1.2.5.Uç Olumsuz Durumlarda Uyum Yolları
Gelişimsel süreçte, koruyuculuk ve incinirliliğin etkisi akut ve kronik travmatik deneyimler bağlamında
farklı sonuçları olmaktadır (Bonanno 2004; Bonanno et al. 2010; Masten 2011, 2012; Masten & O
bradovi ´c 2008; Masten & Reed 2002; Silverman & La Greca 2002). Dinamik gelişimsel sistem
modellerinde travma etkisi bir çok aracı süreçlerle zaman içinde bir alandan diğerine, bir kişiden
diğerine nesiller arasında aktarıldığını varsayar. Bu etkiler ilerleyici, transaksiyonel, zincir şeklinde
gelişimsel kaskaddır. (Masten & Cicchetti 2010, Pine et al. 2005). Bireylerin hayatında stres genlerin
ifade edilmesini değiştirerek beyin gelişimi etkiler (Hochberg et al. 2011, Meaney 2010). Bu
değişimler biyolojik, davranışsal ve sosyoekonomik süreçler aracılığıyla nesiller arası aktarılır (Gen
metilasyonu, kötü ebeveynlik ya da eğitimsel eksiklikler gibi). Bir alandaki sorun diğer alanları da
etkiler (Örneğin TSSB belirtileri nedeniyle okul devamsızlığı veya savaş ya da işkence toplumda
psikolojik korku yayarak uzun dönemler sürebilir ve nesiller boyu aktarılabilir (Masten ve cichetti
2010; Pine 2005). Öte yandan olumlu uyum becerileri, koruyucu etmenler ve toparlanma da
bireylerin yaşamlarında ve nesiller arası aktarılabilir (Masten ve Cichetti 2010).

4.6.1.2.6.Travmaya Maruziyet: Doz ve Belirleyiciler
Travmaya maruz kalma şiddeti, travmanın ciddiyeti ve tekrarlanması belirti ve sorunları doğrudan
artırmaktadır. Ancak benzer risk ve olumsuzluklarda bireysel yanıt farklılıkları bulunmaktadır (Masten
ve Obradovic 2006). Bununla beraber travmanın her zaman doğrusal olmayan etkileri, gözlenen doz
etkisine aracılık yapan başka hafifletici süreçlere işaret eder.

4.6.1.2.7.Risk ve Doz-Yanıt Farkı (Gradient)
Genel kanı travmatik stres belirtileri, maruziyetin sıklığı, sayısı veya şiddeti ile doğru orantılı
olacağıdır. Ancak belirtiler kişiden kişiye göre değişebildiğinden bazıları travmatik etkinin dışındaymış
gibidir veya beklenenden daha çok etkilenebilir. Travma dozu ve etkisi arasında doğru ilişki dışında
başka olasılıklar bulunur: doğrusal olmayan eşik modelleri, belirtisiz örüntüler ve ters-U ile
rekabet/challenge modelleri (see Luthar et al. 2000, Masten 2012, Masten et al. 1988).
Doz-yanıt ilişkisi üzerine oldukça fazla derleme yapılmıştır (Garmezy 1983, Garmezy & Rutter 1985,
Furr et al. 2010; Masten & O sofsky 2010; Norris et al. 2002a,b; Pine et al. 2005; Qouta et al. 2008).
Doz çocuklarda birçok anlama gelebilir. Çocuklar ciddi olaylar karşısında daha yoğun sorun bulguları
gösterir (Tek bir olayın şiddet düzeyi, çoklu travma veya olumsuzlukların toplam etkisi, süregiden
olumsuzluk bağlamında travmanın meydana gelmesi, travmanın sevgi nesnesi/bağlanması nesnesi
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tarafından gerçekleşmesi). Gershoff ve ark. (2010), birçok vakada iyileşmenin gözlendiği gibi, 11 Eylül
saldırısından 15 ay sonra yapılan değerlendirmede az sayıda çocuk ve ergenin ruh sağlığının
etkilendiği bulunmuştur. Bazı çalışmalarda ise aksi yönde bulgular bildirilmiştir. Örneğin Sri Lanka’da
2004 yılında meydana gelen tsunamiden sonra, tsunaminin doğrudan etkisinin üstüne savaşın veya
aile içi şiddetin etkisiyle çocuklarda kötü işlevsellik gözlenmiştir (Catani 2010).
Klasen ve ark (2010), Uganda savaşında çocuk askerlerin sıradışı ve uzun süredir yaşamı tehlikeye
atan olaylara maruziyet düzeyinin iyileşmeyle ilişkili olmadığını bildirmiştir. İyileşmenin niteliği
şiddete maruziyet ve algılanan manevi destek ile ilişkilidir. Diğer bir doğrusal olmayan durum,
travmatik deneyimlerin birikerek bulgulara yol açması olabileceği ileri sürülmüştür. Bu modelde
zamanla dayanıklılık eşiği aşılarak bir tür tükenmeye neden olmasıdır. Diğer yandan, aşırı derecedeki
olumsuzluklar çocukları devingen yapabilir. Filisitinli çocuklarda, uyumlu davranışların olumsuz
durumların artması ile azaldığı ve uç düzeyde belirtilerin yükseldiği dönemde eğrisel yönde (Doğrusal
olmayıp /curvilenear) etkiler tarif edilmiştir (Quoto 2008). Gençlerin güce, kahramanlığa ve kendini
adama şeklinde politik tartışmalara yakınlaşır ve aşırı politik şiddete yönlenebildiklerini ileri
sürmüşlerdir. Sierra Leoneli çocuk askerlerinde tecavüz ve öldürmeye maruz kalma gibi deneyimlerin
uzun erimli ve ciddi etkileri olmuştur. Öldürme deneyimi, gençlerde hostiliteyi artırdığı ve tecavüz
deneyimi ile anksiyete ve hostilite arasında ilişki bulunmuştur (Betancourt 2010).
Büyük yaştaki çocukların daha ciddi olumsuzlukları deneyimlerler (Masten & Osofsky 2010). İleri
yaşlarda yüksek dozda maruz kalma olan biten hakkındaki farkındalığı artırır. Ergenler, bilişsel gelişim,
devinim kabiliyeti, toplum etkisi ve medya, sosyal ağ, askerlik için çocukların alıkonulması, tecavüz
gibi etmenlere daha duyarlıdır.
Cinsiyetin etkisi karmaşık olup kız ve erkekler farklı tepki gösterir, yorum yapar, ifade ederler ve
stigmalarla yüzleşirler, deneyimler değişmektedir( APA 2010, Masten & Osofsky 2010). Filistinde kız
çocukları korunup saklanırken erkekleri çatışmaya yönlendirilmektedir (Qouto 2008). Kız asker
çocukları ise daha çok tecavüz ve cinsel şiddete maruz kaldıkları bildirilmiştir (Betancourt 2010).
Genel olarak kız çocukları cinsel travmalara ve savaş ve politik çatışmalarda cinsel köleliğe karşı daha
yüksek riskliyken erkekler cinsellik haricindeki şiddet eylemlerine karşı risklidir(APA 2010).
Sosyoekonomik düzeyde doz yanıt ilişkisi gibi önemlidir. Ayrıca çocuk ve ergenlerdeki kaygılılık
duyarlılığı artırır (Bonanno et al. 2010, Comer & Kendall 2007, Lengua et al. 2005, Masten & O
bradovi ´c 2008, Pine et al. 2005).

4.6.1.2.8.Kitle İletişim Araçlarının (Medya) Etkisi
Medyanın etkisi kullanım yaygınlığı ve sosyal sınıfa göre değişmektedir. Medya araçları zamanla
değişmekte ve çocuk ve ergenler üzerinde sosyal medyanın etkisi gittikçe artmaktadır. Challenger
patlaması, Oklohama bombalaması ve 11 Eylül saldırısında medyanın etkisi gözlendiği bildirilmiştir
(Terr et al. 1999, Pfefferbaum et al. 2001, 2003, Lengua et al. 2005, Otto et al. 2007, Phillips et al.
2004, Saylor et al. 2003, Schuster et al. 2001). Medyanın doz etkisi izleyicilerin yaşı, medyaya erişim
ve kullanım, materyallerin gelişimi, ebeveyn kontrolü ve değerlendirme stratejileri gibi
değişkenlerden etkilenir. Küçük çocukları izledikleri görüntüleri anlamakta zorlandıkları ve daha çok
ebeveynlerinden etkilendikleri bildirilmiştir (Franks 2011). 11 Eylül saldırılarında 10 yaşından küçük
çocuklardaki TSSB belirtileri ile medya etkisi ilişkilendirilmiştir (Otto et al. 2007). Daha büyük
çocukların medyaya erişim ve tehlikeleri algılama becerileri daha yüksektir (Comer & Kendall 2007,
Comer et al. 2008).
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4.6.1.2.9.Aracılık Eden Faktörler
Travmatik süreçte doğrudan etkileyen etmenler şunlardır: fiziksel tehlikeler, açlık, kontamine/atıkla
kirlenmiş su, toksinler, radyoaktif zehirlenme, işkence, fiziksel bakım kaybı. Dolaylı yollar ise
bakımverevenlerin yaşadığı aşırı zor durumlar, bakım ve korunma kalitesinin kaybıdır. Sevilenlerin
kaybı, korkunç durumları seyretme, medyada izleme, işkence ve kendini suçlama psikolojik olarak risk
durumlarıdır.
Afet ve travmalarda stres prosesleri ve immün sistem, prenatal ve doğum sonrası dönem çocuklarda
merkezi rol oynar (McEwen & Gianaros 2010, Shonkoff et al. 2009). Çocukluk döneminde maruz
kalınan stres deneyimlerinin biyolojik olarak bedende etkileri olduğundan uzun dönemde çocukların
gelişim, sağlık, iyi-olma hali ve gelecek nesillerin stres yanıtlarına etkisini sürdüğü üzerine görüşler
vardır. İnsan ve hayvan deneylerinde annesel stresin, fetal ve postnatal gelişim esnasında gen
ekpresyonu, stres yanıt organizayonu ve immun yanıt sistemi üzerinde programlama etkisini
bulunabileceği gözlenmiştir. Dahası, epigenetik süreçlerin ilk dönem etkilerin uzun dönemde
sürmesinin açıklayabileceği ileri sürülmektedir (Hackman et al. 2010, Hochberg et al. 2011, Meaney
2010, Miller et al. 2009). Afetler ve savaş, akran grubu, okul, komşuluk, iletişim araçları, ekonomik ve
uluslararası ilişkileri içeren hayatın birçok alanında yıkıma yol açar (Hackman et al. 2010, Hochberg et
al. 2011, Meaney 2010, Miller et al. 2009). Bu yıkım ve olumsuzluklar toplumda birbiri ardına sürerek
çocuk, gençler ve aileleri olumsuz etkiler. Ekonomik sıkıntılar ebeveyn ve çocuklarında stresin
büyümesine neden olur.

4.6.1.2.10.Travmaya Yanıta Bireysel Farklılıklar
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Çalışmalarda dikkati çeken hususlardan biri de travmaya yanıtın oldukça değişken olmasıdır. Bu
yüzden hem koruyucu ruh sağlığı hem de tedavi açısından resilince veya incinirlilik kavramlarının altta
yatan özellikleri belirlenmelidir. Bundan dolayı risk ve toparlanma modelleri üzerinde çalışmalar
halen sürmektedir. Zorluklardan biri travma sonrasında gözlenen ve bildirilen farklılıklar travmatik
deneyimin kendisinden mi yoksa travma sonrası dönemde yaşanılanlardan mı kaynaklandığı
açmazıdır.
4.6.1.2.10.1.Cinsiyet
Çalışmalarda sıklıkla bildirilmesine rağmen cinsiyet farklılığında belirtilerin değişik formlarda ortaya
çıkması nedeniyle olabilir. Erkeklerde daha çok dışa atım sorunları kızlarda içe atım sorunları gözlenir.
Bir çok metaanalizde Kızlarda daha büyük stres ve travma sonrası stres, depresyon, anksiyete
belirtileri bildirilmektedir (Bonanno et al. 2010, Masten & Osofsky 2010, APA 2010, Comer & Kendall
2007, Furr et al. 2010). Bazı çalışmalarda kızlarda daha fazla belirti olmasına rağmen erkeklerde daha
ciddi belirtilerin olduğu bildirilmiştir (Laufer & Solomon 2009, McDerm0tt 2005).
4.6.1.2.10.2.Yaş, Etkilerin Gelişimsel Zaman Etkisi ve Duyarlı Dönemler
Gelişimsel Psikopatoloji kuramlarında zamanlamaların etkisi üzerinde sıklıkla durulur (APA 2010,
Franks 2011, Masten et al. 1990, Masten & Osofsky 2010). Gelişimsel bakış açısı bilişsel ve
deneyimleri yorumlama, duygu ve duyguları anlama, öz-kontrol becerileri, sosyal bağlantılar/ağlar ve
ilişkiler, fiziksel boyut ve güç, inançlar ve inanışları içeren gelişimsel süreçler boyunca geçmiş ve
gelecek gelişimsel değişimlere dikkat eder. Gelişim sürecinde bazı kritik anlar bulunur ki bunlar
duyarlılık açısından deneyim-bağlı uyum sistemleri üzerinden organizmaların travmatik deneyimlere
hazır olup olmamasını belirler. Fiziksel travmanın beyin gelişiminde belirleyici olması gibi (Taylor &
Alden 1997), ruhsal travma ve fiziksel stresin gelişimde değişen etkileri bulunmaktadır (Fox et al.
2010, Masten & Obradovi´c 2008, Meaney 2010). 11 Eylül saldırısı sonrası TSSB geliştiren gebelerin
çocuklarında düşük kortizol düzeyleri bildirilmiştir (Yehuda 2005). Bu etkinin de en çok 3. trimestirde
olduğu belirlenmiştir. TSSB riski çocuklarda babalardan ziyade özellikle anneleri TSSB tanısı aldığında
artmıştır. Prenatal ya da postnatal strese maruziyet kortikoid sistem regülasyonunu epigenetik olarak
etkilemesi nesiller arası kalıtımı kolaylaştırır (Hochberg et al. 2011, McEwen & Gianaros 2010, Yehuda
& B ierer 2009).

4.6.1.2.10.3.Geçmiş Travmalar: İnokülasyon(Aşılama) veya Duyarlılaşma
Olumlu ve olumsuz etmenler organizmayı gelecekteki olumsuzluklara karşı hazırlar. Kortizol
düzeyindeki değişimler kronik stres altında uyumu ve istikrarı sağlar. Örneğin travma sonrası kortizol
yükselmesi, travmaya maruziyet ile ilişkili adrenerjik ve katekolaminerjik aktiviteyi düzenler ve
travma-anılarını pekiştirir (Delahanty & Nugent 2006). Ancak travma ve kronik stres HPA ekseni
hipoaktivasyonuna (aşırı kortizolün olumsuz etkisine karşı korur) ve kortizol tükenmesine yol açar
(Gunnar & Quevedo 2007). Stres mekanizmalarının disregülasyonu sonraki travmalarda uyumu
bozabilir. TSSB ve intruzif ve bütünleştirilememiş anı gelişme riskini artırır (Delahanty & Nugent 2006,
Yehuda & Harvey 1997, Yehuda et al. 1998). Erken dönemde maruz kalma çocukları travmalara karşı
daha duyarlı olmaya yol açar. HPA ekseni sistemve sempatetik sinir sistemindeki yüksek yanıtın
toparlanma ile ilişkili gözlenmiştir (Vigil ve ark (2010). Travma sonrası düşük kortizol düzeyinin PTSD
riski için belirteç olabileceği ileri sürülmüştür (Pervanidou 2008, Yehuda & Harvey 1997, Yehuda et al.
1998).
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4.6.1.2.10.4.Bağlanma İlişkisi
İlk dönem çalışmalarından beri bağlanma ilişkisi ve travma ve afetlerde bakımverenin çocuğuna
sağladığı işlevselliğe vurgu vardır. Bakımverenin kaybı veya ayrılığın negatif etkileri ve ebeveynlerin
işlevselliği açısından anahtar konumdadır. Ebeveynlerdeki belirtiler çocuğu hem ebeveynin
becerilerini bozarak hem de çocuğu telaşlandırarak etkiler. 11 Eylül saldırısı sonrasında ruh sağlığı
etkilenmiş annelerin çocukları ilköğretimde zorlandıkları bildirilmiştir (Chemtomb 2010). Çocuk ve
ergenleri sağlıklı ebeveynlik, ebeveyn-çocuk karşılık iletişimin niteliği ve algılanan aile mensubiyeti
olumlu etkiler. Örneğin Filistin’de güçlü aile ilişkilerinin toparlanmayı yordadığı gösterilmiştir (Quota
2008). Benzer şekilde tsunami sonrasında da nitelikli ebeveyn-çocuk ilişkisinin TSSB ve depresyon için
koruyucu etkisi bildirilmiştir (Wickrama & Kaspar 2007). Aileye mensubiyet hissi, çocuk savaşçılarda
da uyumu ve iyileşmeyi öngördüğü belirtilmiştir (Betancourt 2010). Bunun aksi yönde bulgularda
vardır. Polanya’da sel sonrasında yüksek ebeveyn katılımının ergenlerde TSSB riskini artırdığı
bulunmuştur (Bokszczanin (2008). Muhtemelen ebeveynlerin aşırı müdahale şeklindeki katılımları,
ergenlerde öz-güveni, öz-yetkinlik ve faillik algısını bozmaktadır.
4.6.1.2.10.5.Bilişsel Beceri ve Öz-Denetim
Bilişsel beceriler (Genel zekâ ve bilişsel esneklik) ve öz denetim, çocukları tehlikeli durumlarda
koruyucu etmenlerdir( Masten 2007, Masten & Obradovi´c 2008). Afet öncesi değerlendirilen Kenyalı
çocuklarda, okul-öncesi özdenetim becerilerinin (düşük agresyonu, sosyalleşme becerileri yüksek
olma) travmatik deneyim sonrasında olumlu sonuçları öngördüğü bildirilmiştir (Kithakye 2010).
Özdenetim, travma şiddetinin etkin sosyalleşme üzerinde etkisini azaltır. Bilişsel esneklik (değiştirme,
planlama, istenmeyen davranışları durdurma), benzer şekilde, ortaöğretimdeki çocuklarında TSSB
belirtilerine karşı tampon etkisi sağlar (Terranova 2009, Qouta 2008). Tersine, Sprung ve ark 5-8 yaş
çocuklarınında zihin kuramı daha gelişmiş olanların intruzif düşüncelere sahip olduğu ama baş etme
becerilerini kolay öğrendiklerini bildirmiştir. Zekâ, öz-kontrol becerileri, umut ve hayatın anlamına ait
inanış, öz-etkinlik, yakın ve destekleyici ilişkiler, dini inanış ve eylemler, toplumsal destek biyolojik ve
kültürel uyumum koruyucu etmenleridir (Masten 2012).
4.6.1.2.10.6.Faillik ve Özyeterlilik
Birçok çalışmada algılanan faillik ve özyeterliliğin toparlanma ile ilişkili olduğu bildirilmektedir ( Luthar
2006, Masten 2007, Masten & Obradovi´c 2008). Çocuk askerlerde yapılan uzunlamasına bir
çalışmada, tacizden sağkalmış gençlerde yüksek özgüven olması, tutsaklık sürecinde uzamış zorluklara
karşı tahammüle/dayanıklılığa yol mu açabilir diye düşündürmektedir (Betancourt 2010). Benzer
şekilde, Filistin intifada sürecinde, çatışma sonrasında sosyal ve sivil hayat davranışları açısından, aktif
olmanın olumlu etkileri gösterilmiştir (Barber 2008). Yeterlilik hissi yüksekliği, 6-15 yaş arası
çocuklarda travma sonrası büyümeyi sağlar (Cryder 2006) ve yüksek benlik saygısı, 9-13 yaş arası
çocuklarda 11 eylül saldırında TSSB beliritlerine karşı koruyucudur (Lengua 2005).
4.6.1.2.10.7.Kişilik
Kişilik özelliklerinin travma yanıtını etkilediği düşünülmektedir. Negatif duygusallığın (olumsuz/negaitf
duygu yanıtları veya çabuk üzülme gibi) üzerinde durulmuştur. Katrina Kasırgası öncesi kişilik
özellikleri değerlendirilmiş ergenlerde, negatif duygusallığın afet sonrası anksiyete belirtilerini
öngörmüştür (Weems 2007). Ergenler ve erişkinlerde depresyon riskini artırdığı bilinen Ruminasyon,
pozitif ve negatif yönde olmakla beraber, travma sonrası büyümeyi öngörmüştür (Kilmer & Gil-Rivas
2010). Ruminasyon, anlam verme, bellek ve kimlik/identity ile deneyimi bütünleştirme süreçlerini
kolaylaştırdığı düşünülmüştür.
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4.6.1.2.10.8.Kültürel Etkileşim
Savaş veya afetler nedeniyle yeni kültür ve ülkelerle karşılaşan gençlerde, karşılıklı kültürel etkileşim
ve dil becerileri ile uyum ilişkilidir (APA 2010, Wright et al. 2012). Somali ve Oroma mültecilerini
inceleyen bir çalışmada çocuk-ergenlik dönemi göç etmiş 18-25 yaş arası gençlerde, dil akıcılığının
daha düşük TSSB belirtileri ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Halcon 2004). Çok ciddi travmaya uğramış
Kamboçyalı çocuk göçmenlerde dil becerileri ile akademik ve sosyal başarı arasında olumlu ilişki
gösterilmiştir (Hubbard 1997). Aynı grup çocukta olumlu Amerikan veya iki-kültürlü kimlik algısı da
yeterlilik arasında benzer ilişki vardır (Northwood 1996).
4.6.1.2.10.9.Anlam ve Umut
İnanç, umut ve manevi inanışlar ya da dini pratiklerin olumlu etkilerinden geniş toparlanma
literatüründe ve savaş ya da afet çalışmalarında söz edilir (Crawford 2006). İnanç ve dinin, büyük
çocuk ve ergenlerde küçük çocuklara göre daha önemli etkisi bulunur. Ugandalı çocuk askerlerde,
manevi destek algısı ile travma sonrası toparlanma arasında olumlu ilişki bildirilmiştir (Klasen 2010).
İnanç sistemleri, yıkıcı koşullarda hayatta toparlanma için bir anlam sunması ve bütünlük vermesi
nedeniyle yetişkin ve gençlerde savaşın ve afetlerin yıkıcılığı sonrasında maneviyat ve dinin rolü
yaygın şekilde gözlenir (Wright 2012).
Ailenin ötesinde, toplumsal bağlam ve toplum toparlanma çocuk ve aileler için önemlidir ( Betancourt
& Khan 2008, Masten & O bradovi ´c 2008, Norris et al. 2008). Yıkıcı savaş ve felaketlerde insanlar
geçici veya kalıcı başka bir alanda yerleştirilmesi gerekebilir. Bu desteklerin niteliği çocuk ve ailede
derin etkileri olabilmektedir.
4.6.1.2.10.10.Okul ve Diğer Çocuk Bakım Kurumları
Yaşamsal sağkalım ihtiyaçlarının dışında okul, çocuk bakım imkânları ve oyun ve öğrenme için diğer
güvenli alanlar da koruyucu işlevi vardır ( APA 2010, Betancourt & Khan 2008, Masten & Obradovi´c
2008, Masten & Osofsky 2010, Osofsky et al. 2007). Bu kurumlar, çocuğun olağan günlük yaşamının
sürmesine hizmet eder, ebeveynlere soluklanma imkânı verir, akranlarıyla etkileşim, yapılandırılmış
etkinlikler, yeterlilik sahibi, lider yetişkinlerle bağlantı kurma ve kendini fail hissettiği eylemleri sağlar
(Ager 2010, Betancourt 2010,).
Sonuç olarak, travmaya maruziyetin çocuklarda süreğen ve kalıcı etkileri olduğu, kısa dönemde daha
şiddetli olduğu, sevdiklerinden birinin kaybı veya yaralanmasının maddi kayıptan daha ağır etkisinin
olduğu ve ebeveynlerin sağkalması, işlevselliği ve desteğinin ise çocuğun travmaya yanıtınde önemli
söylenebilir (Garmezy 1983, Garmezy & Rutter 1985, Rutter 1983). Yapılan çalışmalar göstermiştir ki
hayatboyu düşük travma yükü, erkek cinsiyet, duyguların ifade ediliş biçimi, sosyal desteği elde
edebilme, bilişsel esneklik, travmatik olaydan kurtulabilme, uyum sağlama, hayatta bir amacın
olması, dini inançlar gibi uyuma yönelik başa çıkabilme stratejileri travmadan sonra toparlanmayı
sağlayan etkenlerdir. Öyle ki travma sonrası toparlanma, semptomatik TSSB sonrası iyileşmeden farklı
olarak yaşamdaki aşırı stres verici olaylara maruz kalındığında TSSB gelişmesine zemin hazırlayan
psikopatolojinin var olmaması ile ilişkili bulunmuştur.
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4.7.Tedavi
Çocuk ve ergenlerde tedavi ortamının güvenililr olması, terapistin sürekliliği, yaşa uygun teknik ve
materyal kullanılması, aile ve çevre deseğinin sağlanması ve ailenin tedaviye katılımı tedavide önemli
bileşenlerdir.
Yaşa özgün travma odaklı psikoterapi teknikleri (bilişsel davranışçı modelller, oyun terapisi gibi)
geliştirilmiştir. travma yaratan olalya ilgili konuşulması, basit soruların sroulması, gerçeklerin
konuşuluyor olması ile TSSB belirtilerinde azalma, çocukların uyum sürecinde hızlanma, kaygı ve
suçluluk duygularının onarılması, yanlış algıların düzeltilmesini sağlayabilmektedir. Bilişsel davranışçı
terapinin de anksiyete bozukluklarının tedavisinde etkindir davranışcı değişiklikler ve şartlanmanın
kaybı /gevşeme / mental imgesel paradigmalar yoluyla amigdala üzerinde kortikal bir kontrol
oluşturarak korku yanıtını düzenlediği düşünülmektedir. Travmatik anılarını konuşmaktan kaçınan
veya direnen çocuklarda dolaylı yöntemlerle duygularını dışa vuracakları tekniklerin (Resim, drama,
oyun gibi) kullanılması yararlı olabilir. Gevşeme teknikleri, düşünceleri durdurma, olumlu düşünceler
yaratabilme gibi baş etme becerileri öğretilebilir.
Travma sonrası ortaya çıkan sorunlarda ebeveynlerin ya da diğer bakım verenlerin desteği, duygusal
tepkileri, tedaviye katılımları da çocuk ve ergenlerin tedavisinde kullanılması gerekir. TSSB tedavsinde
travma odaklı bireysel tedavi, ebeveynler ile müdahale tedavileri, toplum temelli tedavi, okul temelli
psikoeğitim uygulamaları gibi değişik tedavilerin olumlu sonuçları bildirilmektedir. Psikolojik duygu
boşalımı (psychological debriefing) afet sonrasında çoğunlukla yararlı olmaktadır. EMDR (göz
hareketkeri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme yöntemi) tedaviye dirençli olgularda yararlı olabilir.
Akut dönemde psikoterapötik yaklaşımlar faydalıdır. Farmakoterapi, kişinin teaviye katılımını
destekler, uyumu zorlaştıran panik atakları, korku, uykusuzluk, varsanılar gibi belirtileri azaltarak
tedaviyi kolaylaştırır. Belirtilere göre serotonin geri alım inhibitörleri, trsisiklik antidepresanlar,
anksiyolitikler, antipikotikler, duygudurum düzenleyicileri ve klonidin tercih edilebilir. Antipsikotikler,
öfke patlamaları, davranış sorunları ve psikotik tablolarda, antidepresan ajanlar ise anksiyete ve
depresif belirtilerinde tercih edilir.
TSSB tedavisinde kullanılan FDA onayı almış iki SSGİ sertralin ve paroksetin’dir ve sertralin’le
remisyon oranları %25 civarındadır. Venlafaksin XR, duloksetin, TSSB tedavisinde kullanılan SNRI
grubu ilaçlardır. Bupropion TSSB’li hastalarda plasebodan anlamlı bir fark saptanmamıştır.
Antikonvülsan ilaçlar (karbamazepin, valproik asit, lamotrijin, gabapentin, okskarbazepin, vigabatrin,
tiagabalin, levetirasetam) yatıştırıcı etkileri nedeniyle TSSB tedavisinde kullanım açısından
araştırılmışlardır. Lamotrijin, travmatik olayın düşlemler, düşünceler ve rüyalar yoluyla tekrar
canlandırılması ve kaçınma, duygusal kısıtlılık belirtilerinde iyileşme saptanmıştır. Çeşitli randomize
klinik çalışmalarda hastalara akut travmanın (Genellikle kritik hastalıklarla birlikte olan) hemen
sonrasında kortizon uygulanmıştır. Kortizol tedavisi tekrarlayan travmatik hatıraların önlenmesinde
yararlı olmuştur. Ayrıca hayvan çalışmaları korku şartlandırmasının ‘TSSB-ilişkili’ sonuçlarını önlemede
kortizol-ilişkili tedavilerin potansiyel yararını doğrulamıştır (Yehuda 2007).

4.8.Değerlendirme
Deprem, hortum gibi afetlerden sonra çocuklar-da gelişen TSSB belirtilerinin izleme ve önleme
çalışmaları toplum ruh sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Çocukların sözel anlatım
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yetersizlikleri ve yaşadıklarını yetişkinler gibi neden-sonuç ilişkisi kurarak anlamlandırmaması
nedeniyle TSBB belirtileri fark edilmeyebilir veya önemsenmeyebilir. Ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi önemlidir. Bu konuda kurumlararası işbirliğinin sağlanması, sistematik
müdahale ve izleme programlarının oluşturulması gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüm dünyada her yıl milyonlarca çocuk afet, savaş ve terör olaylarına maruz kalmakta, doğrudan ve
dolaylı olarak aile, toplum üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır (APA). Travma ile çocuklar arasında
ilişki savaşlarda çocukların etkilendiğinin farkedilmesi üzerine dile getirilmeye başlanmıştır. II. Dünya
Savaşı sırasında, çocukların savaş ve ilişkili durumlardan oldukça etkilendiği gözlenmiş ve bildirilmeye
başlanmıştır. Savaşlarda bombalamaya ve savaşın diğer korkutucu öğelerine maruz kalan çocuklarda
“travmatik şok”un bulguları bildirilmiştir. Ebeveyn kaybı olup olmaması belirtilerde değişikliğe yol
açabileceği fark edilmiştir
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Bölüm Soruları
1) Travmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Erkelerde saldırganlık, kızlarda anksiyete yüksek oranda görülür.
b) Çocuk ve ergenlerin uyum sorunları ebeveynlerinin uyumlarından bağımsızdır.
c) Kızlarda depresyon belirtileri, erkeklerde anksiyete belirtileri yüksek olur.
d) Afet sonrası anksiyete belirtileri sık görülür ve belirtiler kısa sürelidir.
e) Endişeli kişinin yoğun sıkıntı içinde olması anı yaşama isteğine bağlıdır.
2) Afetlerin çocuklar üzerindeki etkisi dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Kronik travmatik olaylar çocukları daha çok etkileyebilir.
b) Çocuğun gelişim düzeyi farketmeksizin travmatik olaya aynı yanıtı verir.
c) Çocuğun travmatik olaya uyum geliştirme düzeyi farklılaşabilir.
d) Stresle baş etmeyi öğrenerek zamanla normal düzeyde tepki gösterirler.
e) Travmaya maruziyette çeşitli derecelerde davranışsal belirtiler beklenir.
3) Cinsiyet faktörü dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Erkek çocuklarda davranışsal belirtiler sık olup kısa sürelidir.
b) Kızlar duygularını ifade edemezler ve içe atarlar.
c) Erkeklerde şiddet ve saldırganlık gibi dışa atım sorunları görülür.
d) Kızlarda anksiyete ve duygudurum bozuklukları gibi içe atım bozukluğu görülür.
e) Kızlar erkeklere göre daha olumsuz etkilenir.
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4) Travmatik süreci doğrudan ve dolaylı etkileyen faktörler aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

a.

Doğrudan

b. Dolaylı
c.

Doğrudan

d. Dolaylı
e.

Doğrudan

Korkunç durumları medyada izleme
İşkence
Sevilenlerin kaybı
Atıkla kirlenmiş su
Radyoaktif zehirlenme

5) Travmatik yaşantıya dair bilgi toplama süreci dikkate alındığında aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ergenlerde öncelik klinik görüşmedir.
b) Çocuklarda öncelik klinisyenin gözlemi ve ebeveynden alınan bilgidir.
c) Ergenlere muayene sırasında çoktan seçmeli sorular sorulurken, çocuklarda resim,
hikâye gibi teknikler kullanılır.
d) Okul personeli, arkadaş, bakım veren kişi veya kurumdan da bilgi toplanabilir.
e) Görüşmede açık uçlu soruların tercih edilmesi uygundur.

Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4)e, 5)c
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5. AFETİN RUH SAĞLIĞIMIZA ETKİLERİ: AKUT STRES
BOZUKLUĞU VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (PTSB)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Afet ve travma sonrası stres bozuklukları
 Afetlerde ortaya çıkan hastalıkların epidemiyolojisi
 Afet sonrası ortaya çıkan hastalıkların klinik görünümler
 Terör saldırıları
 Terör ve toplumsal etkileri
 Terörün sağlık üzerinde etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet ve travma sonrası yaşanan stres bozuklukları nelerdir?
2) Afetler sonrası yaşanan stres bozukluklarının klinik görünümleri nasıldır?
3) Klinik sonrası yaşanan stres bozuklukları nasıl bir epidemiyolojik özellik
göstermektedir?
4) Travma sonrası stres bozuklukları nelerdir? Nasıl tedavi edilmelidir?
5) Terör olaylarının bireysel etkileri nelerdir?
6) Terör ve afetler sonrası yaşanan toplumsal sorunlar nelerdir?
7) Terörizm ve afetlerin meydana getirdiği kargaşa nasıl bir özellik göstermektedir?

91

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Afet Ve Travma
Sonrası Yaşanan Stres
Bozuklukları

Afetler sonrası yaşanan
stres bozukluklarının
afetzedeler üzerindeki
etkilerinin öğrenilmesi ve
etkilerin olumsuz
sonuçlarının giderilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetler sonrası
yaşanan stres
bozukluklarının klinik
görünümleri

Afetler sonrası yaşanan
stres bozukluklarının klinik
görünümleri öğrenilmesi ve
bunların çözüme
kavuşturulması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Klinik sonrası yaşanan
stres bozukluklarınıj
epidemiyolojisi

Doğal afetlerde Klinik
sonrası yaşanan stres
bozukluklarının
epidemiyolojisi sorunlarının
öğrenilmesi ve tedavi
edilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Travma Sonrası Stres
bozuklukları

Travma Sonrası Stres
bozuklukları sorunlarının
öğrenilmesi ve tedavi
edilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Terör olaylarının
bireysel etkileri

Terör olaylarının bireysel
etkileri etkilerinin
öğrenilmesi ve etkilerin
olumsuz sonuçlarının
giderilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Terör ve afetler
sonrası yaşanan
toplumsal sorunlar

Terör ve Afetler sonrası
yaşanan toplumsal
sorunların görünümleri
öğrenilmesi ve bunların
çözüme kavuşturulması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

92

Terörizm ve afetlerin
meydana getirdiği
kargaşa

Terörizm ve afetlerin
meydana getirdiği
kargaşanın sorunlarının
öğrenilmesi ve tedavi
edilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

93

Anahtar Kavramlar
 Afet ve travma
 Afet sonrası stres bozuklukları
 Travma sonrası stres bozuklukları
 Kriz sonrası stres bozuklukları
 Afet ve Terör
 Stresörler
 Genel adaptasyon sendromu
 Risk
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Giriş
Doğal afetlerin toplumları ve bireyleri etkilediğini biliyoruz. Bu afetlerin kişilerdeki tesirleri
davranışlarında, tutumlarında ve zihniyetlerinde görülür. Bu değişimler kişilerin özelliklerine ve içinde
bulunulan şartlara bağlıdır. Davranışın tutarlılığı ve ayırt edici özelliğinin şartlara bağlı olduğu ileri
sürülür. Doğal afetler sırasında kişilerde ortaya çıkan tutum ve davranışlarda ön yargılar etkilidir.
Önyargıda hem duygusal hem de fikri ögeler bulunur (Yılmaz S. ve Işıtan İ., 2012).
Afetler kişilerde hayat hakkında kaygı ve endişelere yol açar. Fizyolojik ve psikolojik dengelerin alt üst
olması, var olan kaygı duygusunu daha da tetikler. Kaygının artması kişide gelecekle ilgili
umutsuzluklara sebep olur. Diğer bir hususu da belirtmekte yarar vardır. O da şudur ki yaşanan
zorluklar insanı daha dayanıklı yapar ve insanların bu alandaki gizli kalmış kapasitesini devreye sokar.
Aynı felaketi paylaşan insanların sayısının artmasının kaygının düşmesine neden olduğunu da
belirtmekte yarar vardır.
Afetlerden sonra bireylerde travma sonrası stres bozukluğu ortaya çıkar. Travma sonrası stres
bozukluğu (TSSB) afetin veya felaketin mağdurlarında meydana gelen, en az 1 (bir) ay süren tekrar
yaşama, kaçınma ve aşırı uyarılma şeklindeki üç semptom demetinin bir arada bulunduğu nörotik
bozukluktur (APA-1994). DSM-V tanısal ölçütlerine göre A kategorisi belirtilerinden birisiyle muhatap
olmuştur. Bunlara göre kişi doğrudan ve gerçekçi biçimde ölümle, ağır yaralanma ile karşılaşmış veya
cinsel saldırıya uğramıştır.
Bireyin karşılaştığı travmalara cevabı sıkıntılı rüyalar, aşırı korku, çaresizlik, dehşete düşmüşlük, aşırı
irkilmişlik ve tepki gösterme şeklindedir. B kümesi semptomlar arasında (yeniden yaşama semptom
demeti) istemli veya istemsiz, tekrarlayıcı, sıkıntılı anılar, yineleyici ve sıkıntı verici düşler, bireyde
çözülme tepkileri, örseleyici durumlarla karşılaşınca psikiyatrik anksiyete yaşama ve bunlara fizyolojik
tepki gösterme sayılabilir. Bozukluk belirgin olarak toplumsal, mesleki veya diğer işlevsellik
alanlarında belirgin bozukluk ya da sıkıntıya yol açmalıdır (APA-2013).
Travmatik bir olayın tanımını değişik şekilde yapmak mümkündür. Bu tanımlamalar korkuya ve
işkenceye tanık olma, travma sonucu tükenmişlik yaşama gibi tabloları içerir. Herkesin üzerinde
anlaşabileceği tarif şöyle yapılabilir: “Travmatik bir olay hayatı tehdit ve tehlike altına sokan, ciddi
yaralanmaya sebep olan ve bu durumlara karşı korku, terör, çaresizlik veya dehşet hissi meydana
getirme kapasitesi” (American Psychiatric Association, 1994).
Travmatik olaylar afet boyutuna eriştiğinde tanık olanları ve yaşayanları şoke edebilir, korkutabilir ve
bütün bilinen kuralları alt üst edebilir. Bir toplum afete maruz kaldığında mülk ve mal kaybı vs.
ekonomik zararlara uğrayabilir veya toplu ölüm gibi kırımlar görülebilir. Afetler bir toplumun
ekonomik kaynaklarını ve direnme gücünü yok edebilir. Bu durumda toplumun kendine gelmesi,
toparlanması yılları alabilir. Doğal afetlerin yapay olanlardan daha tehlikeli olabileceğini söyleyebiliriz.
Yapay afetler doğal olanlar kadar günümüzde mevcuttur. Fabrika yangınları veya patlamaları, ulaşım
felaketleri, motorlu araç kazaları, aileden veya yakın akrabadan birisinin ani ölümü, şiddetli ve ağır bir
fiziksel saldırıya maruz kalma kişi ve küçük bir cemiyet için yapay afet olarak kabul edilebilir.
Bu yapay afet türleri bireylere ve ailelere büyük yükler getirmektedir. Bu tür travmalar genellikle
toplumun değerlerini ve sosyal süreçlerini alt üst etme olasılıkları nispeten düşüktür.
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5.1.Epidemiyoloji
Topluma dayalı çalışmalara göre, travma sonrası stres bozukluğu yaşam boyu prevalansının %1-9.2
arasında değiştiği gözlenmiştir (Robins LN.-1986). Sadece kadınların alındığı çalışmalarda bu oran
%12,3-13,8’e yükselmektedir. Travmatik olayı yaşayan riskli gruplar arasında hayat boyu prevalans %
5-75 arasında değişmektedir (Taylor AS.-1987). Yaşanan afetler ister doğal ister yapay olsun kadınları
daha çok etkilediği bilinmektedir (Raphael B. 1986). Can kaybı, mal kaybı, evlerin yıkımı afetzedelerde
en sık TSSB (%23) ve majör depresyon (%21) gözlenmiştir (Uğurlu M. ve ark.-2003).
Travma sonrası stres bozukluğu her yaşta görülebilir. Ancak tetikleyici olaylara daha fazla maruz
kalmalarından dolayı gençlerde daha fazla görülür. Travma sonrası stres bozukluğu çocuklarda da
görülebilir (Kessler ve ark.-1994). Kadın ve erkeklerin karşılaştıkları tehlikeler ve tehditler, saldırılar
farklıdır. Erkeklerde savaş, kaza ve fiziksel saldırı sonrası travmatik hayata ait belirtilere rastlarız.
Kadınlarda cinsel saldırı ve tecavüz gibi travmatik olaylara daha çok rastlandığı bilinen hususlardır
(Kessler ve ark.- 1995).
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) daha çok bekârlarda, boşanmışlarda, dullarda, sosyal olarak
içe kapanıklarda ve alt gelir gruplarında ortaya çıkar. TSSB risk etlenleri arasında olayın ciddiyeti,
süresi ve bireyin yatkınlığı, yakınlığı sayılabilir. Ailesinde psikiyatrik bozukluğu olanlarda afetlerden
sonra travma sonrası stres bozukluğunun görülme olasılığı oldukça yüksektir (FAİRBANK ve ark.,
2000).
Ülkemizde Ağustos 1999 yılında büyük bir deprem meydana gelmiştir. Büyük Marmara depreminde
çok sayıda insan ölmüş, mal ve ekonomik kayıp ortaya çıkmıştır. Epidemiyolojik çalışmaları
Karamustafalıoğlu ve arkadaşları İstanbul’un Avcılar ilçesinde yapmışlardır. Onbinden fazla afetzede
çalışma kapsamına alınmıştır. Takip çalışmalarında, travma sonrası stres bozukluğu oranı 1-3. Ayda
%38.8, 6-8. Ayda %23.8 ve 18-20. Ayda %8-1 olarak bildirilmiştir. Kılıç ve arkadaşları (2001) ise, 1999
depreminin ardından İzmit bölgesinde travma sonrası stres bozukluğu oranının %47 bulunduğunu
bildirmişlerdir (Karamustafalıoğlu ve ark.-2006).
Dış stresör ve travma olmadan akut stres bozukluğunun ve travma sonrası stres bozukluğunun ve
ortaya çıkması söz konusu değildir. Travma sonrası stres bozukluğunda dış stresöre ve travmaya
dayalı psikolojik ve biyolojik çeşitli açıklamalar mevcuttur.
Psikanalitik model: Bu modele göre travma henüz çözümlenmemiş, gizli kalmış ve üzeri örtülmüş bir
çatışmanın yeniden harekete geçmesinden söz edilir. Burada bastırma, inkâr, karşıt tepki verme ve
yapma-bozma savunma düzenekleri kullanılır.
Davranışa ait model: Travma sonrası stres bozukluğunun gelişiminde şartlanmanın rolü vardır. İlk
aşamada korku cevabı uyandıran şartlanılmamış uyarı olan travma klasik şartlanma yolu ile şartlanmış
bir uyaran (travmanın hatırlatıcıları) ile eşleşmektedir.
Biyolojik modeller: Travma sonrası stres bozukluğunda klinik popülasyonlarda yapılan çalışmalarda
nöradrenerjik, endojen sistemlerinin ve HPA ekseninin bazı hastalarda hiperaktif olduğu
gösterilmiştir. Otonom sinir sisteminin aktivitesi ve tepkiselliğinde artış görülebilir. Kalp atım sayısı ve
kan basıncı artar, uyku yapısında bozulma görülür.
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Travma sonrası stres bozukluğunda askerlerde noradrenerjik ilaçlarla görülen sinirlilik, kan basıncı ve
kalp atım sayısı artışı, çarpıntı, terleme, ateş basması ve titreme gibi semptomlar not edilmiştir.
Travma sonrası stres bozukluğu olan gazilerde ve cinsel saldırıya uğrayan genç kadınlarda 24 saatlik
idrar noradrenalin konsantrasyonunda artış gözlenmiştir. Kronik olarak artmış noradrenalin
konsantrasyonlarına bağlı trombosit alfa 2 ve lenfosit beta adrenerjik reseptörlerinde sayı ve
duyarlılık azalması (down-reglasyon) görülür (Southwick ve ark.).

5.2. Klinik Görünüm
Travma sonrası stres bozukluğu tanısı koyup tedavi etmek zor bir süreçtir. Çünkü TSSB
depresyon, anksiyete bozuklukları, intihar, psikotik bozukluklar ve madde kullanım bozuklukları ile
birlikte bulunabilir ve bu da tanı koymayı güçleştirir. Travmayı özellikle cinsel taciz ve tecavüzü dile
getirmek kolay değildir. Özellikle travma yakınları tarafından gerçekleştirildiğinde dile getirmek daha
da zorlaşır. Dolayısıyla travma sonrası stres bozukluğunu değişik branştan hekimlerle ve zamanında
görüp değerlendirmek lazım gelir (Tuncer ve Karamustafalıoğlu, 1988).
Travmaya maruz kalanlarda ortaya çıkan belirtilerin hangisinin travmaya ait olduğunu ayırt
etmek zordur. Travma sonrası stres bozukluğu kişinin travmayı görmesi, yaşaması, haberdar veya
tanık olması sonucunda meydana gelir. Travmadan sonra bireyin tepkisi korku, çaresizlik, sürekli olayı
yaşama ve onu hatırlamaktan kaçınmak şeklindedir. Belirtiler en az bir .... sürmelidir ve kişinin aile ve
iş hayatını olumsuz yönde etkilemelidir. Bu menfi yöndeki etkileme mutlaka nlamlı ve önemli
ölçülerde olmalıdır (Horowitz, 2003).
Travmayı meydana getiren veya ona sebep olan stresörler ağır, herkesi bunaltacak ölçüde,
acıklı olmalıdır. Uyum bozukluğuna yol açan stresörler nispeten daha hafif ve olağan düzeydedir.
Stresörlerin sonucunda meydana gelebilecek belirtilerin şiddetini her zaman tahmin etmek mümkün
değildir. Cinsel tecavüz, savaş, işkence, öldürme veya sel, deprem, kuraklık, heyelan gibi doğal ve
yapay afetlerden sonra travmaya bağlı semptomlar ortaya çıkabilir. Bireyler yaşadıkları travmatik
olayı düşlerinde görüp etkilenirler, hatırlamak istemezler, aşırı uyarılmışlık halleri sergilerler. Bu
hastalarda depresyon, anksiyete ve kognitif (bilişsel) güçlükler birlikte gözlenir ( Peretz-2001).
Değersizlik fikirleri, suçluluk duyguları, çevre ile ilişkilerde bozukluk, kişilerarası
münasebetlerde uyumsuzluk, duygusal labilite, kendine zarar verme davranışı ve kendini yaralama,
bedensel yakınmalar, utanç, umutsuzluk hissi, geleceğe olan inancın yitimi, karamsarlık, toplumdan
ve arkadaşlardan uzaklaşma, olumsuz tutum sergileme travma sonrası stres bozukluğuna eşlik eden
belirtilerdir (Davidson, 2003).
Travmatik olayın ardından herkeste travma sonrası stres bozukluğu gelişmez. Dolayısıyla TSSB
semptomlarının ortaya çıkmasında daha önceden var olan biyolojik ve psikososyal etkenleri göz ardı
etmemek gerekir. stresörün birey için ifade ettiği özel anlam önemlidir ve bu araştırılmalıdır. Eğer
travmatik etkenin kişi için özel bir nalamı varsa ve ona başka bir şey çağrıştırıyorsa travma sonrası
stres bozukluğu ortaya çıkabilir. Aynı travmatik olay başka bir kişide TSSB meydana getirmez.
Sınırları zorlayan travma ile karşılaşıldığında herkeste travma sonrası stres bozukluğu ortaya
çıkmaz. Travma sonrası stres bozukluğunun ortaya çıkmasında travmanın şiddeti mutlaka göz önüne
alınmalıdır. Birey daha önce ciddi travma yaşamışsa TSSB bunlarda ağır seyir gösterebilir. Bireyin
sosyal desteği az olursa, sosyal güvencesi ve meşguliyeti yoksa TSSB belirtileri daha ciddi seyreder.
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Demek ki bu üç etken (Travmanın şiddeti, daha önceki travmatik yaşantı ve sosyal düzey) travma
sonrası stres bozukluğunun gidişinde belirleyici rol oynar.
Travma sonrası stres bozukluğu travmadan bir ay sonra veya 30-40 yıl kadar gecikmiş bir
zaman içinde gelişebilir. TSSB zaman zaman dalgalanmalarla seyreder ve kritik zamanlarda,
stresörlerin doruğa çıktığı anlarda çok şiddetli düzeyde izlenebilir. TSSB tedavi edilmezse %30
oranında kendiliğinden iyileşebilir; hastaların %40’ında belirtiler hafif, %20’sinde orta şiddette devam
eder, %10’unda semptomlar hiç değişmez veya kötüleşebilir. Bir yılın sonunda TSSB %50 oranında
iyileşir. Dolayısıyla travma sonrası stres bozukluğunun takibi tedavisi açısından önem arz eder.
Travma sonrası stres bozukluğunun prognozunda etkili olan durumlar:
a) Belirtilerin çok hızlı başlaması,
b) Semptomların altı aydan az sürmesi,
c) Daha önceki işlevselliğin mükemmel ve iyi olması,
d) Sosyal desteğin güçlü ve yeterli olması,
e) Birliktelik (komorbid) durumlarının olmaması,
f)

Diğer risk etkenlerinin var olmaması, sayılabilir.

Genel olarak çok genç ve çok yaşlı kişiler arasında travmatik olaylar karşısında orta yaş
grubuna göre daha fazla güçlük yaşamaktadır. Kendiliğinden hastalık şiddetinin azalmasına eğilim ve
başlangıçtan birkaç yıl içinde önemli sayıda hastanın kayıtlardan çıkışı iyileşme süreci hakkında fikir
verir.
Travma sonrası stres bozukluğunda, özellikle başlangıcından 1-2 yıl sonraki kronikleşmede,
iyileşme oranları hızla azalmaktadır.
İyileşme oranı, travma sonrası stres bozukluğunun başlangıcından beş yıl sonra %18 olarak
tespit edilmiştir.
Travma sonrası stres bozukluğu semptomları şiddetlenmeler ve kısmi remisyonları ile
dalgalanmalar gösterirler.
Kötüye giden süreç, sıklıkla çeşitli komplikasyonlar (depresyon, madde kötüye kullanımı ya da
bağımlılığı, kişilik değişimi vb.) ve işlevselliğin çoğu alanlarında bozulması diye tanımlanabilir (Zlotnick
ve ark., 1999).
Travma sonrası stres bozukluğu ile depresif bozukluklar, madde ile ilişkili problemler,
anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluklar birlikte görülür. Bunların varlığı TSSB belirtilerini
ağırlaştırır.
Genellikle savaş travması, tecavüz ve şiddet kurbanlarında, işkenceye maruz kalanlarda
travma sonrası stres bozukluğu görülme olasılığı daha yüksektir. Kadınlar erkeklere göre iki kat daha
fazla travma sonrası stres bozukluğu geliştirmeye eğilimlidir.
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Cinsel veya fiziksel tacize uğramış kadınlarda travma sonrası stres bozukluğuna ve madde
kullanım bozukluklarına birlikte çok sık rastlanır.
Travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan bireyin travma esnasında kafasında etkilenme söz
konusu olabilir. Epilepsi, alkol ve madde kullanım bozuklukları TSSB belirtilerine yol açarlar ve onları
alevlendirirler (Karamustafalıoğlu O.K.,2008).
Ağrı bozukluğuna, madde kötüye kullanımı, duygudurum ve anksiyete bozuklukları yanlışlıkla
ve sıklıkla travma sonrası stres bozukluğu ile karışabilir. Burada gerekli olan kişinin önceki hayatındaki
travmatik öyküleri ve buna ait belirtileri araştırıp bulmaktır. Sınır (Borderline) kişilik bozukluğu ile
TSSB birbirine çok benzer semptomlar gösterirler. Disosiyatif bozukluk, yapay bozukluk ve simülasyon
TSSB ile karıştırılır. Travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri kişiyi hastalığını kötüye kullanmasına
yol açar. Semptomları kötüye kullanan kişi reklam, şöhret peşinde koşabilir. Bu da yapay bozukluk ve
simülasyon (temaruz) ile TSSB’nin karışmasına yol açar (Connor ve Stein, 2005).

5.3. Örselenme Sonrası Gerginlik (Travma Sonrası Stres) Bozukluğu
Not: Aşağıdaki tanı ölçütleri erişkinler, gençler ve altı yaşından büyük çocuklara uygulanır.
A- Aşağıdaki yollardan biriyle (ya da birden çoğu ile) gerçek ya da göz korkutucu bir biçimde
ölümle, ağır yaralanma ile karşılaşmış ya da cinsel saldırıya uğramış olma
1. Doğrudan örseleyici olaylar yaşama.
2. Başkalarının başına gelen olayları, doğrudan doğruya görme (bunlara tanıklık etme).
3. Bir aile yakını ya da yakın bir arkadaşının başına örseleyici olaylar geldiğini öğrenme. Aile
bireyinin ya da arkadaşının gerçek ölümü ya da ölüm olasılığı kaba güçle ya da kaza sonucu oluşmuş
olmalıdır.
4. Örseleyici olaylarının sevimsiz ayrıntılarıyla, yineleyici bir biçimde ya da aşırı bir düzeyde
karşı karşıya kalma (Örn: İnsan kalıntılarını toplayan ilk kişiler, çocuk sömürüsünün ayrıntıları ile
yeniden karşılaşan polis memurları).
B- Örseleyici olaylardan sonra başlayan örseleyici olaylara ilişkin, irade dışı gelen aşağıdaki
belirtilerin birinin (ya da daha çoğunun) varlığı:
1. Örseleyici olayların yineleyici, istemsiz ve irade dışı gelen, sıkıntı veren anıları.
2. İçeriği ve /ya da duygulanımı örseleyici olaylarla ilişkili, yineleyici sıkıntı veren düşler.
Not: Çocuklar, içeriği belirsiz korkutucu düşler görebilirler.
3. Kişinin örseleyici olaylar yeniden oluyormuş gibi hissettiği ya da davrandığı çözülme
(disosiyasyon) tepkileri (Örn: geçmişe dönüşler). Bu tür tepkiler, belirli bir görülme aralığında ortaya
çıkabilirler; en uç biçimi, o sırada çevresinde olup bitenlerin tam olarak ayırdında olmamalıdır.
Not: Çocuklar, oyun sırasında, örselenmeyle ilgili yeniden canlandırma yapabilirler.

99

4. Örseleyici olayları simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlarla karşılaşınca yoğun
ya da uzun süreli bir ruhsal sıkıntı yaşama.
5. Örseleyici olayları simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlara karşı fizyoloji ile ilgili
belirgin tepkiler gösterme.
C- Aşağıdakilerden birinin ya da her ikisinin birlikte olmasıyla belirli, örseleyici olaylardan
sonra ortaya çıkan, örseleyici olaylara ilişkin uyaranlardan sürekli bir biçimde kaçınma:
1. Örseleyici olaylarla ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da
duygulardan kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları
2. Örseleyici olaylarla ilgili y ada yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar düşünceler ya da
duyguları uyandıran dış hatırlatıcılardan ( insanlar, yerler, konuşmalar, etkinlikler, nesneler, durumlar)
D- Aşağıdakilerden ikisinin (ya da çoğunun) olması ile belirli, örseleyici olayların ortaya
çıkmasından sonra başlayan ya da kötüleşen, örseleyici olaylara ilişkin bilişlerde ve duygudurumda
olumsuz değişiklikler olması:
1. Örseleyici olayların önemli bir yönünü hatırlayamama (özellikle unutkanlık çözülmesine
(dissosiyatif amnezi) bağlıdır ve baş yaralanması, alkol ya da madde kullanımına bağlı değildir).
2. Kendisi, başkaları ya da dünya ile ilgili olarak, sürekli ve abartılı olumsuz inanışlar ya da
beklentiler (Örn. “Ben kötüyüm”, “Kimseye güvenilmez”, “Dünya tümüyle tehlikeli bir yerdir”, “Bütün
sinir sistemim kalıcı olarak bozuldu”).
3. Örseleyici olayların nedenleri ve sonuçları ile ilgili olarak, kişinin kendisini ya da başkalarını
suçlamasına yol açan, süreklilik göstereni çarpık kişiler.
4. Süreklilik gösteren olumsuz duygusal durum (Örn. Korku, dehşet, öfke, suçluluk ya da
utanç).
5. Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ya da katılımda belirgin azalma.
6. Başkalarından kopma ya da başkalarına yabancılaşma duyguları.
7. Sürekli bir biçimde, olumlu duygular yaşayamama (Örn. Mutluluğu, doyumu y ada sevgi
duygularını yaşayamama).
E- Aşağıdakilerden ikisi (ya da daha çoğu) ile belirli, örseleyici olayların ortaya çıkması ile
başlayan ya da kötüleşen, örseleyici olaylarla ilintili, uyarılma ve tepki gösterme biçiminde belirgin
değişiklikler olması:
1. İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel olmayan saldırganlıkla dışa vurulan, kızgın davranışlar
ve öfke patlamaları (bir kışkırtma olmadan ya da çok az bir kışkırtma karşısında).
2. Sakınmaksızın davranma ya da kendine zarar veren davranışlarda bulunma.
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3. Her an tetikte olma.
4. Abartılı irkilme tepkisi gösterme.
5. Odaklanma güçlükleri.
6. Uyku bozukluğu (Örn. uykuya dalmakta ya da uykuyu sürdürmekte güçlük ya da dingin
olmayan bir uyku uyuma)
F- Bu bozukluğun süresi (B,C,D ve E tanı ölçütleri) bir aydan uzundur.
G- Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarında
işlevsellikte düşmeye neden olur.
H- Bu bozukluk, bir maddenin (Örn. ilaç, alkol) ya da başka bir sağlık durumunun fizyoloji ile
ilgili etkilerine bağlanamaz ( APA-DSM-5, 2013).
Afet sonrasında ortaya travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ortaya çıkabilir. Mağdurlarda en az
bir ay devam eden tekrar o anı yaşama, kaçınma ve aşırı uyarılma şeklinde semptomlar topluluğu
dikkati çeker.
Doğal ya da yapay afetler TSSB’na yol açar. Belirtiler hafif, orta ve ağır şiddette ortaya çıkabilir. Bu
belirtiler kişiler arası ve çevre ile ilişkilerde problemlerle baş edebilmek için medikal tedaviye ihtiyaç
duyulur.

5.4. Terör Saldırıları
Terör saldırıları yaygınlığı ve ölçeği büyüklüğüne göre felaket olarak değerlendirilebilir. Terör
elemanlarınca kalabalıkların içine atılan bombalar, geniş insan kitlelerine fırlatılan kimyasal silahlar,
tehdit amacı ile sahip olunan biyolojik silahlar korkulara ve toplumsal problemlere yol açmıştır.
Çatışmalar ve korkular teröristlerin istediği ve varmayı arzuladığı hedeflerdir. Ancak trafik kazalarının
sonucu meydana gelen ölümlerin ve ekonomik kayıpların miktarı terör saldırılarından daha fazladır
(NORTH ve ark., 1999).
Teröristlerin etnik, dinsel veya ideolojik baskı kurma amaçları vardır. Bu gaye uğruna öldürme veya
korkutma eylemlerine yönelebilirler. Bu eylemciler kendisi gibi olmayan ötekilerini öldürebilirler veya
davranışlarını değiştirmelerini isterler. Terörizm toplumda olması şart olan «güvenlik» duygusunu
ortadan kaldırır; terör korkusu ve endişesi bütün kuşatır. Teröristlerin saldırısı toplumu yıldırır ve
buna nasıl cevap verileceği önemli bir kriterdir. Bu ölçü psikolojiktir ve toplumun rehabilitasyonunda
yol göstericidir (Holloway et al.,1997).
Terör saldırıları toplumlarda ve bireylerde acı, ıstırap, gözyaşı, geleceğe güvensizlik, ölüm korkusu
ortaya çıkarır. Bunların hepsi bireylerin davranışlarına ve sağlığına olumsuz biçimde yansır. Dolayısı ile
bütünü ile bunlar «psikolojik stresör» olarak değerlendirilir. Stresin ortaya çıkardığı semptomlar
arasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Akut Stres Bozukluğu (ASB) sayılabilir. Uzun süreli
olan, devam eden terör saldırıları travma sonrası cevapların şiddetini ve müddetini etkiler (SHALEV,
2000).
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Bu arada yeri gelmişken stres ve onun etkilerinden söz etmek gerekir. Stres, karşılaşılan yeni
durumlarda insanın psikolojik, bedensel sınırlarının zorlanmasıdır. Organizma bu yeni duruma uymak
için belli tepkiler gösterir. Buna stres tepkisi denir. Bireylerde stres oluşturan etmenler
«STRESÖRLER» diye tanımlanmaktadır.
Stres etmenleri (stresörler):

 Fiziksel (travma, gürültü, çevre kirliliği, cerrahi girişimler gibi)
 Sosyal (birey çevre ilişkisi/çatışması)
 Psikolojik (hayal kırıklığı, izolasyon)
En sık kullanılan stres sınıflaması aşağıdaki gibidir:

 Anlık stres
 Akut kontrol edilebilen stres
 Akut kontrol edilemeyen stres
 Kronik kontrol edilemeyen stres
Birey stresörlerle karşılaşınca ne olursa olsun, cevap verme durumundadır. Bu cevap, SELYE
tarafından «genel adaptasyon sendromu (GAS)» ya da «biyolojik stres sendromu» olarak
tanımlanmıştır (YURDAKOŞ E., 2005).
Sevilen bir kişinin ölümü her zaman acı vericidir, ancak beklenmeyen ve şiddete bağlı vefat çok daha
üzüntü ortaya çıkarır. Sevilen bir kişinin şiddete uğramasına tanık olmak veya bunun haberini almak
veya sevilen kişinin toksinlere (Örn. Kimyasal silahlara veya radyasyon) maruz kaldığını bilmek
psikiyatrik problemlere olan duyarlılığı yükseltmektedir. Bu durumda stres verici rolü oynayan birinci
etken BİLGİ’dir. Biyoterörün eşlik eden belirsizliğe verilecek cevabı stres oluşturabilir (Benedok et al.,
2002).
Terör ve afete uğrayan toplumlarda onun güvenliği ve kaynakları tükenmektedir. Olay yerine gelen
yabancılar, yardım edenler, meraklılar, medya mensupları demografik yapıyı sanki
değiştirmektedirler. Afetzedeler bu kişileri duyarsız ve davetsiz misafir gibi görmektedirler.
Geleneksel olarak toplulukların kendi içlerine dönerek yas tutacakları ve etkilenen ailelere destek
olacakları bir zamanda olağan sosyal destekler yabancılar tarafından zora sokulur ve kopmalar
olabilir. Yas süresince tapınaklar afetzedeler tarafından doldurulur, acıklı olaylardan anlam çıkarırlar.

5.5.Terör ve Afet Zamanlarında Toplum
Terör ve afet zamanlarında toplumda öfke açığa çıkmaya başlar. Öfke duyguları sorumlulara, sıklıkla
da valilere, belediye başkanlarına ve diğer toplum gruplarına yönelir. Bu insanların suçlu gibi ilan
edilmesi zarar verici süreçtir. Uluslar ve toplumlar yeni bir hayat kurarken aşırı duyarlılık ve güvenlik
duygusunun kaybı devam eder. Afetlerin yas süresi, anılması ve anma törenleri devamlı tartışma
konusudur. yıl dönemlerinde afete maruz kalanlar yas tepkisinde depreşmeler ortaya çıkar.
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Afetin stresör etkisi arttıkça psikiyatri morbidite riskinin sıklığı daha da yükselecektir. Daha önce
psikiyatrik hastalık öyküsü olmayanlarda da rahatsızlık ortaya çıkmaktadır. Felakete maruz kalanların
çoğunda risk etkenleriyle başa çıkabilecek psikolojik direnç mekanizmaları kırılmıştır. Terör veya afet
yaralanmalara ve ölümlere, kırılmalara yol açarak psikiyatrik sekel açısından risk altına sokarlar.
Özellikle fiziksel tehlike yaşamış olanlar ve olaya tanıklık eden erişkinler, çocuklar ve yaşlılar risk
altındadırlar (NORTH CS., 1999).
Teröre maruz kalanlar arasında birincil kurbanlar ve onlarla yanlış ilişkide bulunanlar, yardım edenler
en yüksek risk altındaki gruplardır. Daha önceden psikiyatrik hastalık öyküsü olmayanlar, iş kaybı ve
çeşitli gerçeklerle korku yaşayanlar destek sistemlerindeki aksamalar nedeniyle daha da
örselenebilirler. Görevli sağlık personeli mağdurlara «neler yapılması» gerektiği konusunda
bilgilendirmelidir. Her teröre ve afete maruz kalanların arasında gözden kaçan «mağdurlar»
mevcuttur (URSANO RJ., 1999).
Terör veya afet olaylarında en önemli konu «risk»tir. Terörizm sonrasında yaygın korku hali, belirsizlik
ve stigmatizasyon sıklıkla görülür. Riskin her türlüsü bilgilendirmeyi gerektirir ve ilgili kişiler bu
konuda eğitim almalıdır. Bilgili olma, başa çıkma yollarının aktif uygulanması kontrol ve yeterlilik
duygularını arttıracaktır. Bu arada biyolojik veya kimyasal, radyolojik terörle karşılaşmış toplumlarda
korku yaygınlaşır. Bu korku yüzünden yığınların başvurusu artacak ve sağlık kuruluşları, sistem zora
girecektir.
Görevli sağlık personeli gerekli medikal bilgileri afetzedelere ve yakınlarına aktaracaktır. Bir felaket
öncesinde, sırasında ve sonrasında aktarılacak bilgiler meydana gelecek beklentiler, davranışlar ve
duygusal tepkileri şekillendirecektir. Afetzedelere ulaştırılacak bilgilerin güvenilir kaynaklarca yerine
getirilmesi lazımdır. Böylece halkın yanlış kaynaklara yönelmesi önlenir. Haber, hoşunuza gitmese
bile, doğru olması ehemmiyetlidir. Güvenilir medya mensuplarının, halkın önem verdiği konularda
basit, dikkat çekici ve tekrarlayan mesajlar vermesi hayati önem taşır. Verilen bilgiler söz konusu
tehlikenin tabiatı, içeriği ve önemleri konusunda afetzedeleri eğitecektir (PETER et al., 1997).
İyileşme süreci, olay hakkında başkaları ile konuşma, başa çıkma mekanizmalarını öğrenmeyi ve
yardım aramayı içerir. Travma sonrası stres bozukluğu için yararlı olabilecek çeşitli tedavi yaklaşımları
önerilmiştir. Psikodinamik terapi, grup tedavisi, kognitif davranış terapi, farmakoterapi, psikososyal
rehabilitasyon, evlilik ve aile tedavisi sayılabilir. Afetten sonra yapılabilecek erken önlem ve girişimler
travmatik stresörleri azaltmaya, eğitime odaklanmaktadır. Afete uğrayanların liderleriyle konuşmak,
tavsiyede bulunmak, varsa mevcut belirtileri gidermek ve onlara destek olmak toplum sağlığı
açısından ehemmiyet arz eder (FOA et al., 2000).
Erken semptomlar stres sebebinin tespiti ve daha fazla maruz kalınmasının sınırlanmasında hastalar
ve ailelere yardım edilmesi, onların yeterince dinlenmesi erken girişimlere cevaptır. Biyolojik
ritimlerin sürdürülmesiyle ilgili (yeme ve uyuma saatleri gibi) tavsiyeleri de ihmal etmemek gerekir.
Bütün bu faaliyetler psikiyatristlerin ve sağlık personelinin yardımıyla yürür. Erken tıbbi girişimler
temel ihtiyaçların giderilmesi, psikolojik ilk yardım, kurtarma ve iyileşme ortamının gözlenmesi, teknik
destek, konsültasyon ve eğitim, direncin ve iyileşmenin desteklenmesi ve tedaviyi içermektedir.
Hastaların ve ailelerin eğitilmesi travma sonrası semptomların kötüleşmesini ve süreğenleşmesini
tespit etmelerini sağlayacaktır. Yeni tehditlerle ilgili korkular, travmanın yol açtığı ekonomik güçlükler
anksiyete ve aile içi çatışmaları tetikleyebilir. Kişilerarası içe çekilme ve sosyal izolasyon en zor
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semptomlardandır. Travmanın sebebiyet verdiği sosyal geri çekilme başkalarıyla diyaloğa girme, aktif
başa çıkma, yardım arama rehabilitasyon süreçlerini aksatır. Sosyal geri çekilme ile depresyon bir
arada düşünülüp ele alınmalıdır (URSANO et al., 2000).
Radyasyona ve toksik maddelere maruz kalma, ölümlere tanık olma gibi afetlerde somatik
yakınmalar, depresyon ve anksiyete ön plandadır. Bu afetzedelerin korkuların ve kaygıların
konuşulması, eğitim verilmesi yakınmaları azaltır. Bu o işlemler gerçekleştirilen tıbbi girişimlerin
temelini oluşturur. Afetzedelere yapılan eğitimler ve girişimler onların birbiriyle kenetlenmesini
sağlar. Bunun sonucunda bireysel izolasyon ve damgalanma azalır ve ileri tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar
belirlenebilir (RAPHAEL B., 2000).
Travmatik bir olay sonrasında sağlık personelinin görevi çoktur ve onlar bu ağır iş yükü altında
ezilebilir. Öncelik sosyal hizmetler uzmanlarına, psikiyatri hemşirelerine, özel eğitim almış kişilere
yöneliktir. Bu elemanlara yönelik erken müdahale faydalıdır. Bunları yaparken psikiyatrik tanı ve
tedavilerinin gecikmesi uzun dönem morbiditeyi arttırır. Terör saldırıları belli iş yerlerindeki ve
binalardaki insanlara yönelik olursa ilk yardım onlara yapılmalıdır.

5.6.Terörizm ve Afetlerin Meydana Getirdiği Kargaşa
Günümüzde terörizm ve afetlerin meydana getirdiği kargaşa giderek kaos ortaya çıkarmaktadır. Bu
kaotik yapı araştırmalarla, klinik çalışmalarla ve toplumun ilgisiyle daha belirgin hale gelmektedir.
Terörizm ve afetin sonuçlarının daha iyi anlaşılması ile yöneticiler ve sağlık personeli daha mükemmel
hazırlık yapacaklardır. Hazırlık çalışmaları ve planlar eğitimle tamamlanırsa bireylere ve topluma daha
çok yararlıdır. Terörizm ve afetin doğası bilindikçe müdahaleler şekil değiştirir. Karşılıklı yardımlaşma
ve konsültasyon afetlerin zararlarından korunmak için zaruridir.
Travmatik Olayların Boyutları

 Yaşam tehdidi,
 Ölü bedeniyle karşı karşıya kalma,
 Fiziksel zarar veya yaralanma,
 Önemli yakınların kaybı,
 Mülk kaybı,
 Bilgi stresi.
SAĞLIKLA İLGİLİ SONUÇLAR
Psikiyatrik tanılar:
Travma sonrası stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu.
Majör depresyon, madde kötüye kullanımı, uyum bozukluğu.
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Kafa travması, toksik maddeye maruziyet, hastalık veya dehidratasyona bağlı organik mental
bozukluklar.
Yaralılarda fiziksel hastalığı etkileyen psikolojik etkenler.
Yüksek riskli gruplar:
Yaşam tehdidine doğrudan maruziyet.
Yaralılar, matemdekiler, ilk müdahalede bulunanlar.
Bekâr ebeveynler.
Çocuklar, yaşlılar, kadınlar.
İlk müdahalede bulunanlar .
Önceden bilinen travma sonrası stres bozukluğu, travma öyküsü, psikiyatrik veya tıbbi hastalık.
Destekleyici yakınların olmayışı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğal veya yapay afetler bireyleri ve toplumları derinden sarsar. bu sarsılma işinin tutum ve
davranışlarında kendini gösterir. Bunlarda hem duygusal hem de fikri ögeler içeren önyargılar vardır.
Afetler kişilerde fizyolojik ve psikolojik dengeleri alt üst ederi var olan kaygı duygusunu daha da
tetikler. Kaygının artması kişide gelecekle ilgili umutsuzluklara yol açar.
Afet sonrası ortaya çıkan psikiyatrik tablo travma sonrası stres bozukluğudur. Travma sonrası stres
bozukluğunda en az (1) bir ay süren tekrar yaşama, kaçınma ve aşırı uyarılma üç semptom demetinin
bir arada bulunduğu nörozdur. Bireyin karşılaştığı travmalara cevabı sıkıntılı düşler, aşırı korku,
çaresizlik, dehşete düşmüşlük, aşırı irkilmişlik ve tepki gösterme şeklindedir.
Yaşanan afetler kadınları daha çok etkilemektedir. Kadınların ve erkeklerin karşılaştıkları tehlikeler,
tehditler ve travmalar farklıdır. travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) daha çok bekarlarda,
boşanmışlarda, dullarda, sosyal olarak içe kapanıklarda ve alt gelir gruplarında ortaya çıkar.
Travmatik bir olayın değişik tanımlamaları vardır. Bunlardan birisi şöyledir: “Travmatik bir olay hayatı
tehdit ve tehlike altına sokan, ciddi yaralanmaya sebep olan ve bu durumlara karşı korku, terör,
çaresizlik veya dehşet hissi meydana getirme kapasitesidir.”
Afetler bir toplumun ekonomik kaynaklarını ve direnme gücünü yok edebilir. Bu durumda toplumun
kendine gelmesi, toparlanması yılları alabilir. Doğal afetlerin yapay olanlardan daha tehlikeli
olabileceğini söyleyebiliriz.
Terör saldırıları yaygınlığı ve ölçeği büyüklüğüne göre felaket olarak değerlendirilebilir. Çatışmalar ve
korkular teröristlerin istediği ve varmayı arzuladığı hedeflerdir. Terörizm toplumda olması şart olan
«güvenlik» duygusunu ortadan kaldırır.
Terör saldırıları bütünü ile «psikolojik stresör» olarak değerlendirilir. Stresin ortaya çıkardığı
semptomlar arasında travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), akut stres bozukluğu (ASB) sayılabilir.
Afetin ve terörün ortak ve farklı yanları vardır. Sosyal olaylar, kontrol edilemezse, psikiyatrik
sonuçlara davetiye çıkartır.
Travmatik olayları takiben travmatik yas, açıklanamayan somatik semptomlar, depresyon, uyku
bozuklukları, artmış alkol ve sigara kullanımı, aile içi çatışmalar ve şiddet sıklıkla ortaya çıkmaktadır.
Anksiyete, aile içi şiddet ve çatışma görülen terör mağdurlarında ekonomik kayıplar tabloya eklenir.
Afetin stresör etkisi arttıkça psikiyatrik morbidite riskinin sıklığı daha da yükselecektir. Afete maruz
kalanlarda korku hali, belirsizlik, stigmatizasyon sık görülür.
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Bölüm Soruları
I. Travmatik olaya maruz kalan herkeste TSSB gelişir.
II. Travmatik etkenin kişi için özel bir anlam ifade edip etmemesi önemlidir.
III. Travmanın sınırları zorlayıcı olması herkeste TSSB oluşmasına sebep olur.
IV. Stresöre
farklılaşmaktadır.

bağlı

olarak

oluşacak

belirtilerin

şiddeti

kişiye

göre

1) TSSB ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden doğru olan seçenekler aşağıdakilerden
hangisinde yer almaktadır?
a) II-IV
b) I-IV
c) II-III
d) I-II
e) III-IV
2) Aşağıdakilerden hangisi TSSB’nin prognozunda belirleyici olan faktörlerden
değildir?
a) Travmanın şiddeti.
b) Kişinin geçmiş travma öyküsü.
c) Semptomların 6 aydan az sürmesi.
d) Sosyal destek.
e) Bireyin TSSB hakkında bilgi sahibi olması.
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3) Aşağıdakilerden hangisi TSSB’nin A4 tanı ölçütlerinden değildir?
a) Doğrudan örseleyici olaylar yaşama.
b) Örseleyici olayları simgeleyen ya da çağrıştıran iç ya da dış uyaranlarla karşılaşınca
yoğun ya da uzun süreli bir ruhsal sıkıntı yaşama.
c) Bir aile yakını ya da yakın bir arkadaşının başına örseleyici olaylar geldiğini
öğrenme. Aile bireyinin ya da arkadaşının gerçek ölümü ya da ölüm olasılığı kaba güçle ya da
kaza sonucu oluşmuş olmalıdır.
d) Başkalarının başına gelen olayları, doğrudan doğruya görme (Bunlara tanıklık
etme.)
e) Örseleyici olaylarının sevimsiz ayrıntılarıyla, yineleyici bir biçimde ya da aşırı bir
düzeyde karşı karşıya kalma (Örn: İnsan kalıntılarını toplayan ilk kişiler; çocuk sömürüsünün
ayrıntıları ile yeniden karşılaşan polis memurları)
4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) TSSB’de tekrar yaşama, kaçınma ve aşırı uyarılma semptomları görülür.
b) TSSB bekârlarda daha çok görülür.
c) Sosyal içe kapanıklık TSSB şiddetini arttırır.
d) Afet sonrası görülen TSSB’de cinsiyet faktörü değişkenlik göstermez.
e) TSSB’de ayırıcı tanı önemlidir.
5) Aşağıdakilerden hangisi TSSB’nin D tanı ölçütlerinden değildir?
a) Örseleyici olayların önemli bir yönünü hatırlayamama (Özellikle unutkanlık
çözülmesine (dissosiyatif amnezi) bağlıdır ve baş yaralanması, alkol ya da madde kullanımına
bağlı değildir.)
b) Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ya da katılımda belirgin azalma.
c) Sürekli bir biçimde, olumlu duygular yaşayamama (Örn. Mutluluğu, doyumu ya da
sevgi duygularını yaşayamama.)
d) Örseleyici olaylarla ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar düşünceler ya
da duyguları uyandıran dış hatırlatıcılardan (İnsanlar, yerler, konuşmalar, etkinlikler, nesneler,
durumlar) kaçınma.
e) Süreklilik gösteren olumsuz duygusal durum (Örn. korku, dehşet, öfke, suçluluk ya
da utanç.)
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6) Önemli bir psikolojik stresör olan terörizm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Terörizm toplumun güven algısını bozduğundan toplum üzerinde yaygın bir korku
ve endişeye yol açar.
b) Ölüm korkusu ve geleceğe güvensizlik birey davranışlarını ciddi boyutta etkiler.
c) Terörün süresi sebep olduğu etkilerin şiddetini etkiler.
d) Kısa süreli terör olaylarında sadece akut stres bozukluğu tablosu görülür.
e) Toplumun terörizme karşı göstereceği tepki psikolojik yapılanmayı ve toplumsal
rehabilitasyonu etkileyen önemli bir faktördür.
7) Aşağıdaki stres sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır?
a) Akut kontrol edilemeyen stres.
b) Akut kontrol edilebilen stres.
c) Düzensiz stres.
d) Anlık stres.
e) Kronik kontrol edilemeyen stres.
8) Aşağıdaki stres etmenleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a.

Fiziksel

İzolasyon

b.

Psikolojik

Birey çevre çatışması

c.

Fiziksel

Cerrahi girişimler

d.

Sosyal

Hayal kırıklığı

e.

Psikolojik

Gürültü

9) Aşağıdakilerden hangisi travmatik olayın boyutlarından değildir?
a) Olayın süresi,
b) Mülk kaybı,
c) Bilgi stresi,
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d) Ölü bedeniyle karşı karşıya kalma,
e) Yaşam tehdidi.
10)
Travmatik olayın sağlıkla ilgili sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisi riskli gruplarından değildir?
a) Yaşam tehdidine doğrudan maruz kalma.
b) Geçmiş travmatik öykü.
c) Destekleyici yakın olmaması.
d) Çocuk ve yaşlı olmak.
e) Travma öncesi yüksek sosyoekonomik seviyede olmak.

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)d, 5)d, 6)d, 7)c, 8)c, 9)a, 10)e

110

6. AFET VE NÖROZLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Afet Tanımlamaları
 Afet Potansiyelleri
 Afetlere Medikal ve Psikiyatrik Yaklaşım
 Afetlerden Sonra Meydana Gelen Tepkiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afetler Nasıl Tanımlanmaktadır?
2) Afet Potansiyelleri Nelerdir?
3) Afetlere Medikal ve Psikiyatrik Yaklaşımın Boyutları Nelerdir?
4) Afetlerden Sonra Meydana Gelen Tepkiler Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Dünya’da meydana gelen
afetlerin ve türlerinin
öğrenilmesi

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afet Potansiyelleri

Türkiye’de ve meydana gelen
afet ve türlerinin ve
potansiyellerinin öğrenilmesi

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetlere Medikal
ve Psikiyatrik
Yaklaşım

Afet epidemiyolojisi
bağlamında afetin çeşidi,
afetten etkilenen insanların
sağlık durumunu, bu konudaki
çalışmaları ele almak lazımdır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetlerden Sonra
Meydana Gelen
Tepkiler

Afetlerden sonra meydana
gelen tepkiler genellikle dört
aşamada ele alınır:
Psikofizyolojik semptomlar,
Davranış belirtileri, Emosyonel
semptomlar, Kognitif
semptomlar.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Konu

Afet Tanımlamaları
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Anahtar Kavramlar
 Afetler
 Afet potansiyelleri
 Afetlere Medikal Yaklaşım
 Afetlere Psikiyatrik Yaklaşım
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Giriş
Afetin tarihi çok eskilere dayanır. Afet ve insan birlikte ele alınıp değerlendirilmelidir. İnsan
hayatına son veren ve kast eden her türlü tehdit veya tehlike afetin oluşumuna yol açabilir. Afetler
asırlarca insan hayatına son vermiş, yıkıcı ve kırıcı tesirleri yıllarca sürmüştür. Neticede insanın
doğasında var olan «yaşama içgüdüsü» afet karşısında koruma amaçlı işlevler üstlenmiştir.
Afetin sözlük anlamına bakmak gerekir. «Astrum» kelimesi Latin dilinde yıldız anlamına gelir.
«Astrum» kelimesinden «afet» kavramı türetilmiştir. Eski çağlardan beri tabiat olaylarının
gökyüzünden idare edildiğine inanılırdı. «DISASTER» kelimesi günümüzde bireylerin ve toplumun
hayatını etkileyebilecek olayların anlatımıdır. Bilinçlenmeyi ifade eden «afet ve felaket» kelimeleri
gökyüzünün kutsallığını dile getirmektedir.
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6.1. Afet Tanımları
Afetin kökeni Arapçadır. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre afet kelmesi «Doğanın sebep olduğu
yıkım, kıran» ve bazı durumlarda da «Çok kötü» anlamına gelir. Afet kelimesi ile ilgili çeşitli anlamlar
bilincimizin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
«Felaket» kelimesi «felek» sözcüğünün çoğuludur. «Felek» kelimesi TDK sözlüğünde; 1) gök, gökyüzü,
sema 2) dünya, âlem 3) talih, baht, şans anlamına gelir.
Felaket kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde: 1) Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay ya da
durum, yıkım, bela anlamını taşır. 2) Çok kötü sıfatı olarak da kullanılır. 3) Aşırı bildirme, şaşkınlık ve
hayret bildirmeye yarar. Latin, Türk ve Arap dillerinde afet, felaket kelimeleri «bilinmezliği» anlatır,
bir sırrı ifade etmektedir.
Doğal afetlerin neler olduğunu artık bugün biliyoruz. Deprem, sel, çığ, toprak kayması, soğuk, don,
aşırı sıcak gibi doğal afetlerin yol çatığı tehlikelerin ve tehditlerin farkındayız. Doğal afetlerin ortaya
çıkardığı çaresizliklerin ve yetersizliklerin üstesinden gelmek mümkündür. Doğal afetlerin
dinamiklerinin ve potansiyellerinin harekete geçmesini önlemek, durdurmak imkânsız gibidir; bu
potansiyellerden kaynaklanan etkileri denetlemek en başta gelen görevdir.
Modern ve uygar toplumlar doğal afetler konusunda çok büyük donanıma sahiptirler. Bilgi ve teknik
alanda büyük bir mesafe alınmıştır ve teknolojik gelişmeler mücadele yöntemlerine de yansımıştır.
Her türlü bilgi ve teknolojik birikime sahip ekipler vatandaşlarını doğal afetlerden korumaya çalışırlar
ve zararları en az düzeye indirmeye çabalarlar. Bu konuda bir hayli mesafe alındığı da söylenebilir.
Yeryüzünde hala doğa olayları ile başa çıkamayan topluluklar vardır.
Günümüzde tehlike ve tehditler insanlar eliyle meydana getirilen yapay afetlerden
kaynaklanmaktadır. Terör ve savaşlar, teknolojik gelişmelerdeki çarpıklıklar, çarpık kentleşmeler,
biyolojik ve kimyasal silahların kullanılmasının doğurduğu olumsuz sonuçları yapay afete davetiye
çıkarmaktadırlar. Uygar toplumlar dikkatini ve önlemini doğal olaylardan çok yapay afetlere
vermektedirler. Gelecek çağlarda insanların bilerek bilmeyerek yol açtığı fiiller afet potansiyelleri
taşıyacaktır.
Afet potansiyellerine bağlı olarak primer ve sekonder hastalıkların önlenmesi uzmanların ilgi alanına
girmektedir. Temiz ve güvenli gıda ve su temin edilmesi, gıda güvenliği ile ilgili çalışmalar, aşılamalar
ve toplum eğitimi çabaları yapay afet ile ilgili önlemlerdir. Psikososyal hizmetleri, çeşitli sanat ve
kültürel etkinlikleri bu çalışmalara eklemek mümkündür. Ayrıca, dünya afetin tanımında,
mücadelesinde ortak bir dil yakalayamamıştır (ERYILMAZ M.,2007).

6.2. Afet Potansiyelleri
1. Makro Yaşam Kaynaklı Afet Potansiyelleri
-İnsan etmenli
-Bilinmeyen etmenler
2. Mikro Yaşam Kaynaklı Afet Potansiyelleri
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3. Normo Yaşam Kaynaklı Afet Potansiyelleri
a) Doğa kaynaklı afet potansiyelleri
-Taş küre
-Yer küre
-Gaz küre
-Su küre
b) Yapay kaynaklı afet potansiyelleri
-İnsan
-Teknoloji
-Sosyal
-Politik
-Savaş
-Kaza
-Şiddet olayları
-Ulaşım kazaları
-Pandemi kaynaklı afet potansiyelleri
-Ekonomik kaynaklı afet potansiyelleri
c) Global kaynaklı afet potansiyelleri (ERYILMAZ M., 2007.)
Afet bilinmeyenli ve sonucu kestirilemeyen bir olaylar zinciridir. Bu olaylarla mücadele etmek,
ölümlere ve zararlara yol açmak, önlemler almak «afetin temel dinamiğini» meydana getirir. Sözü
edilen ölümlerde ve mücadelede ölümlerde ve mücadelede ölümleri ve kalıcı, geçici sakatlıkları
azaltmak, zararları en aza indirmek odak noktası olmalıdır. Bunları yaparken çağın bilgileri, ekonomik
gücü en üst düzeyde kullanılmalıdır.

6.3. Afetlere Medikal ve Psikiyatrik Yaklaşımlar
Afet epidemiyolojisi bağlamında afetin çeşidi, afetten etkilenen insanların sağlık durumunu, bu
konudaki çalışmaları ele almak lazımdır. Afetin halk sağlığı üzerindeki tesirinin belirlenmesi, risk
etkenlerinin tespiti, sağlık problemlerine yönelik toplum odaklı incelemeler, psikososyal etkilerini
tespite yönelik çalışmalar, gelen yardımların değerlendirilmesi epidemiyolojinin sınırları içine girer.
Son 30-40 yıldan beri gelişen afet olayları epidemiyolojinin ilgi alanını genişletmiştir (CEYLAN S.,
2007).
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Afetten etkilenen topluluklara yapılan yardım ve sağlık hizmetlerinin niteliğini ele almak lazımdır. Bu
bağlamda değerlendirme şöyle yapılmalıdır: «Önce etkilenilen toplumun sağlık problemleri tespit
edilir. Sağlık meselelerinin sebepleri ve risk faktörleri derinlemesine araştırılır. Tedavi ve önlem için
öncelikler belirlenir. Mevcut imkân ve kapasite tespite çalışılır. Cemiyetin sağlık eğilimi ve tedavi
problemleri hesaplanır ( CEYLAN S., 2007).
Afetlerden sonra genel vücut travmasından üriner sistem de etkilenir. Böbreklerde yaralanmalar
neral asterlerde ortaya çıkar. Bu algılar majör ve minör düzeyde gerçekleşir. Ayrıca böbrek
parankiminde, toplayıcı sistemlerde yaralanmalar ortaya çıkar. Diğer yandan üreter yaralanmalarını,
mesane yırtılmalarını, üretra yaralanmalarını göz ardı etmemek gerekir. Kız ve erkek çocuklardaki ve
erişkindeki yaralanmaların riski ve şekli farklıdır. Afetlerde spinal kordun yaralanmaları da ürolojik
açıdan önemlidir (TAHMAZ L., BEDİR S., 2007).
Afetlerde otopedik ve obstetrik-jinekolojik yaralanmalar, yanıklar, damar problemleri, kalp
hastalıkları, astımla ilgili dertler hekimleri ve yöneticileri çok meşgul eder. Diğer yandan uzun sürede
psikiyatrik hastalıkların görüleceğini unutmayalım. Afetlerde yaşlıların ve engellilerin durumu da göz
ardı edilmemelidir. Ayrıca afet ortamında çalışan hekim, hemşire, sağlık teknisyeni gibi
profesyonellerin sağlık durumları da tehlike ve tehdit altındadır.
İnfeksiyon hastalıklarının varlığı asırlardır bilinmektedir. Etiyolojileri hakkında bilgilerimiz eksiktir.
İnfeksiyon hastalıkları, etkenin patojenite ve virulansına, tehdit altındaki bireylerin duyarlılığına ve
çevre etkenlerine bağlı olaral yayılım gösterirler. En sık bulaşma şekli bir aracı olmaksızın kaynaktan
doğrudan bulaşmadır. İnfeksiyon kaynağı ve konak arasında doğrudan bir ilişkinin olmadığı dolaylı
bulaşmada ise besin maddeleri ve içme suyu en önemli rol oynarlar (ORTATATLI M., 2007).
Kimyasal silahlar fizyolojik etkileri sebebiyle canlı kitleleri öldürme, ağır yaralama ile saf dışı bırakmak,
işlevlerini bozarak etkisiz hale getirmek, toplumda teröre ve paniğe yol açmak amacıyla kullanılan,
toksisitesi yüksek ve üretimi klasik silahlara göre daha ekonomik olan toksik kimyasal maddelerdir.
Kimyasal savaş veya terör ajanları, biyolojik ve nükleer silahlarla birlikte kitle imha silahları içinde de
değerlendirilir. Söz konusu silahlar insanları öldürme, bitki ve hayvanlara zarar verme, dolayısı ile
ekonomik kayıplara yol açmaktadır (KENAR L; KARAYILANOĞLU T., 2007).
Kimyasal silahlar gaz halinde bulunabilirler, kokuları mevcut olmakla beraber kokusuz olanlar da
vardır. Canlılar kimyasal silahlara farklı tepki gösterirler. Tepkinin derecesi doğal (ırk, cinsiyet, yaş vb.)
ve başka etkenlere (temas yoluna, absorbsiyon hızına, çevresel şartlara, koruyucu giysi, maske
varlığına vb.) bağlıdır. Kimyasal ajanlar solunum yoluyla gözlerden, sıvı damlacıklar vasıtasıyla bedene
ulaşıp zarar verirler. Kimyasal zehirler içme suyuna ve besinlere bulaşırlar. Değişik yollardan kimyasal
toksinler bedene girerek hastalık ortaya çıkarırlar (KENAR L., KARAYILANOĞLU T., 2007).
Afetlerin sonucunda yüksek mortaliteli akut solunum yolu enfeksiyonu salgınları ortaya çıkabilir.
Klinik özellikler de dikkate alınarak hastalığa «Severe Acute Respiratory Syndrome (Akut Ağır
Solunum Yetmezliği Sendromu)» adı verilir. Bu tablo virüs (SARS virüsü) ortaya çıkar. Hastalık
genellikle yüksek ateş, kırgınlık, halsizlik, üşüme titreme, baş ve kas ağrısı, baş dönmesi, burun
akıntısı, boğaz ağrısı ile seyreder. İlerleyen olgularda ağır lenfopeni, uç organ hasarları ve
nozokomiyal sepsis gelir. Bunlara taşikardi, taşipne, raller eklenebilir (ÖZGÜVEN V.,2007).
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İnfeksiyonların çabuk yayılması ve ölümlere yol açması da afet olarak kabul edilir. 14. yüzyılın veba
salgınından bu yana hiçbir infeksiyon etkeni Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu (Acquired Immuno
Deficiency Syndrome-AIDS) kadar insanlara zarar verememiştir. HIV/AIDS çok büyük bir hızla
yayılmaktadır. 1981 yılından bu yana 65 milyon kişi AIDS enfeksiyonuna yakalanmış, 31 milyon kişi
vefat etmiştir. Yıllar içinde enfeksiyon hastalıkları giderek artmaktadır; günümüzde «en acil toplumsal
sağlık problemi» AIDS /HIV kabul edilmektedir (AVCI İ.Y., EYİGÜN C.P, 2007).
Akut HIV infeksiyonunun klinik bulguları değişkendir ve spesifik değildir. Semptomlar ateş (%96),
yaygın lenfadenopati (%74), farenjit (%70), miyalji ve artralji (%54), döküntü, diyare, baş ağrısı,
hepatoslenomegali, pamukçuk, nörolojik belirtiler şeklinde kendisini gösterir. Klinik belirtiler
genellikle ilk 2-4 hafta içinde ortaya çıkar. Semptomlar 4 hafta veya daha uzun bir süre devam eder.
AIDS en sık olarak cinsel yolla bulaşmaktadır. Ayrıca kan yoluyla, uyuşturucu kullanımı damar içi
vasıtasıyla gerçekleşiyorsa AIDS olguları ortaya çıkabilir (AVCI IY., EYİGÜN CP., 2007).
Terörist eylemlerde yaralanmalar silahlarla, bombalarla gerçekleşmektedir. İntihar bombaları ve
uzaktan kumanda patlatılan bombalar sık sık terörist eylemlerde kullanılırlar. Terör kurbanları ciddi
şekilde bu silahlarla ve bombalarla travmatize olurlar. Onlar korku ve endişe içindedirler,
hipotansiyon ortaya çıkabilir. Şok ve hipoksi tablosu da böyle durumlarda ortaya çıkar. Travmatik
olgularda kafa bölgesi zarar görmüşse prognoz kötü demektir (YÜCEL T., 2007).
Afetlerden sonra radyasyonun olumsuz etkilerine maruz kalmak mümkündür. Radyoaktivitenin ilk
keşfedildiği yıllarda radyasyonun zararlı etkileri bilinmiyordu. Son yıllardaki gözlemler radyasyonun
farkına varıldı. Nükleer radyasyonla ısı, ışık, radyo dalgaları gibi diğer elektromagnetik radyasyonların
farkı vardır. Bu fark nükleer radyasyonun maddeyi geçerken enerjisini dokuya aktarması ve hedef
doku atomlarında iyon çiftlerini meydana getirmesidir. İyonize radyasyon hücre ile etkileştiğinde
enerjisini hücreye aktarır (ÖZTÜRK E., 2007).

6.4. Afetlerden Sonra Meydana Gelen Tepkiler
Afetlerden sonra meydana gelen tepkiler genellikle dört aşamada ele alınır:
1. Psikofizyolojik semptomlar: Yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, terleme, titreme,
gastrointestinal yakınmalar vb.
2. Davranış belirtileri: Uyku bozuklukları, istek ve ilgi değişiklikleri, artan madde bağımlılığı,
aşırı uyarılmışlık, kolayca ağlama vb.
3. Emosyonel semptomlar: Anksiyete, depresyon, yas, irritabilite, bunaltı vb.
4. Kognitif semptomlar: Konsantrasyon güçlüğü, yürütücü fonksiyonlarda zorluk, muhakeme
güçlüğü, konfüzyon, dikkat dağınıklığı (UYAR S., 2007).
Terör eylemleri sonrasında travmaya uğramış ve ölen insanlar, parçalanan arabalar, paniğe kapılan
yığınlar, korku ve dehşete düşmüş kitleler sağlık kuruluşlarının ve personelinin karşılaştığı zor
durumlardır. Terör eylemleri sonucu insanlar multitravmaya maruz kalırlar. Polisler, acil servis
çalışanlarını ve hekimleri, travma ekibindeki görevliler ne yapacağını bilemezler ve şaşkınlığa
kapılırlar. Travmatik olayın görüntüleri insanları olumsuz yönde etkilerler.
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Afetlerden sonraki ortamda hastaları, klinikte yatan olguları ve sağlık personelini korumak önemle ele
alınması gereken bir konudur. Travma geçiren hastalarda infeksiyona yatkınlığın çok olduğunu
söyleyebiliriz. Bu hastaların profilaksisi ve tedavisi için gerekli özenin gösterilmesi zorunludur. El
yıkama, antibiyotik profilaksisi, infeksiyonların kontrolü için sterilizasyon ve aşılama, gereksiz
injeksiyondan kaçınma pratik ve geçerli yöntemlerdir (ÖNCÜL O., 2007).
Daha önceki bölümlerde az da olsa değinmiştik. Afetten sonra ortaya çıkan kayıpları etkileyen fiziksel
çevre (Atmosfer, biyosfer, hidrosfer vb.), sosyal çevre (Nüfus, kültür, ekonomik ve toplumsal yapı),
insanlarca inşa edilmiş yapılar (Barajlar, yollar) dikkate alınmalıdır. Afetler sırasında insanlar travma
sonucu psikososyal ve biyolojik kayıplara uğramayla kalmıyor, başka dertlerle de uğraşıyor. Yüksek
gelir grubundan olanlar çok az psikososyal problemlerle karşılaşırlar. Alt gelir grubuna mensup olanlar
çok fazla dertlerle baş etmek zorunda kalırlar (KASAPOĞLU A., ECEVİT M., 2007).
Afetlerin yol açtığı problemlerin başında göç olgusu gelmektedir. Sel baskınları, kuraklık, kıtlık gibi
doğal afetler, savaş, iç çatışma, terörist faaliyetler gibi yapay afetler göç olgusuna yol açmaktadırlar.
Göçler, önemli sağlık problemlerini de beraberinde getiren önemli bir halk sağlığı meselesidir. Acil
dönemdeki müdahale öncelikleri arasında başlangıç durumunu tespit, kızamık aşısı, su ve sanitasyon,
gıda ve beslenme, barınak ve yerleşim alanı planlanması, acil dönem sağlık bakımı, bulaşıcı hastalık ve
salgınların kontrol edilmesi, halk sağlığı surveyansı, insan gücü ve eğitimi, eşgüdüm faaliyetleri
sayılabilir.
Doğal ve yapay afetlerde insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan çevre sağlığının
sağlanması ve bunun düzgün olması şarttır. İçilecek suyun temiz olması, dışkının ve idrarın zararsız
hale getirilmesi, konut sağlığının temini koruyucu sağlık hizmetlerinin ana ögesidir. Çünkü afet
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uğrayan kesimlerde bulaşıcı hastalıkların artma; soğuk, sıcak, rüzgar ve fırtına vb. neticesinde fiziksel
ortamın bozulma riski vardır (GÜNÇIKAN MN.,2007).
Afet ve triaj arasındaki ilişkiden söz edilir. Triaj olağan koşullara göre ayarlanan medikal kaynaklar
ortamındai değişik travmalara maruz kalıp yararlanan mağdurlara yardım ve destek çabası olarak
tanımlanabilir. Bu çabanın içine acil medikal girişimler ve yardımlar, terör kurbanlarının kategorize
edilmesi girre. Acil medikal yardım ve girişimler istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bunlar da hekime
ve sağlık personeline hukuki sorumluluklar getirir (ÜNSAL S., 2007).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetlerde yapay ve doğal olarak ikiye ayrılır. Doğal afetlerin dinamiklerinin ve potansiyellerinin
harekete geçmesini önlemek, durdurmak imkânsız gibidir. Modern ve uygar toplumlar afetler
konusunda çok büyük donanıma sahiptirler. Yeryüzünde hala doğa olayları ile başa çıkamayan
topluluklar vardır.
Terör, savaşlar, çarpık kentleşmeler, biyolojik ve kimyasal silahların kullanılmasının doğurduğu
olumsuz sonuçlar, çarpık kentleşmeler yapay afete davetiye çıkarmaktadır.
Afetlerde hastalıkların önlenmesine ağırlık verilir. Temiz, güvenli gıda ve su temin edilmesi, gıda
güvenliği ile ilgili çalışmalar, aşılamalar ve toplum eğitimi çabaları yapay afet ile ilgili önlemlerdir.
Dünya afetin tanımında ve mücadelesinde ortak dil yakalayamamıştır.
Afetlerden sonraki travmalardan bedenimiz ve ruh sağlığımız etkilenir. Afetlerden sonra meydana
gelen tepkiler genellikle dört aşamada ele alınır. Bunlar arasında psikofizyolojik, davranışa ait,
emosyonel ve kognitif semptomlar sayılabilir.
Terör eylemleri sonucu insanlar multitravmaya maruz kalırlar. Afetlerden sonra klinikte yatan
hastaları ve sağlık personelini korumak öncelikli olmalıdır.
Afetlerin yol açtığı problemlerin başında göç olgusu gelmektedir.
Acil medikal yardım ve girişimler istenmeyen sonuçlara yol açabilirler. Bunlar da hekime ve sağlık
personeline hukuki sorumluluk getirir.
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Bölüm Soruları
1) “Afet potansiyellerine bağlı olarak birincil ve ikincil hastalıkların önlenmesi uzmanların ilgi
alanına girmektedir. Temiz, güvenli gıda ve su temin edilmesi, gıda güvenliği ile ilgili çalışmalar,
aşılamalar ve toplum eğitimi çabaları …………………………….. ile ilgili önlemlerdir.”
Yukarıdaki boşluğa hangi kelimeler gelmelidir?

a) Yapay afet
b) Kültürel etkinlikler
c) Psikososyal rehabilitasyon
d) Teknoloji
e) Ruhsal sağlık
2) “Makro yaşam” kaynaklı afet potansiyelleri kaç etmenlidir? Adlarını ayrıca yazınız.

a) İnsan ve bilinmeyen etmenli
b) Mevsimsel
c) İklimle ilgili
d) Trafikle ilgili
e) Kentsel dönüşümle ilgili
3) Aşağıdakilerden hangisi norm yaşam kaynaklı doğal afet potansiyellerinden değildir?

a) Taş küre
b) Gaz küre
c) Yer küre
d) Su küre
e) Trafik kazaları

4) Aşağıdakilerden hangisi yapay kaynaklı afet potansiyellerinden değildir?
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a) Savaş
b) Kazalar
c) Ulaşım problemleri
d) Pandemi kaynaklı
e) Depremler
5) “Afetin halk sağlığı üzerindeki etkisinin belirlenmesi, risk etkenlerinin tespiti, sağlık
problemlerine yönelik toplum odaklı incelemeler, gelen yardımların
değerlendirilmesi………………………sınırları içine girer.”
Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

a) Teknoloji
b) İletişim
c) Rehabilitasyon
d) Epidemiyoloji
e) Psikoloji
6) Afetten sonra ortaya çıkan tepkileri ele alırken geçirilen aşamaların adları nelerdir?

a) Psikofizyolojik, davranış, emosyonel, kognitif (bilişsel) semptomlar
b) Ortopedik semptomlar
c) Nörolojik semptomlar
d) Ürolojik semptomlar
e) Kardiyolojik semptomlar

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)e, 4)e, 5)d, 6)a
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7. BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİ OLARAK AFET

126

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Doğal Afetlerin Etkileri
 AIDS Nedir?
 AIDS’le Mücadelede Birey ve Toplum
 Afetlerin Sebep Olduğu Psikiyatrik Hastalıklar
 Afetlerin Toplum Üzerindeki Etkileri
 Afetler ve Sağlık
 Afetlerin Halk Sağlığı Üzerindeki Etkileri
 Afetlerde Halk Sağlığı Uygulamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Doğal afetler nasıl meydana gelmektedir?
2) 2.AIDS nedir?
3) AIDS’le mücadelede birey ve topluma düşen görevler nelerdir?
4) Afetlerin sebep olduğu psikiyatrik hastalıklar nelerdir?
5) Afetlerin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?
6) Afetler ortaya çıkan halk sağlığı sorunlar nelerdir, bu sorunlar nasıl çözülebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Doğal afetler

Dünya’da meydana gelen
afetlerin insan ve toplum
üzerindeki etkilerinin
öğrenilmesi

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

AİDS

Göçle birlikte artan fuhuş aile
kurumunu tehdit edip
dağıtıyor. Cinsel yolla bulaşan
hastalıklar tehlike arz ediyor.
Bu hastalıklar arasında en
önemlisi AIDS’tir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

AİDS’le mücadele

AIDS konusunda bireyleri ve
toplumları bilinçlendirmek
gerekir. AIDS’li hastalar
ayrımcılığa uğruyorlar,
dışlanıyorlar

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetlerin sebep
olduğu psikiyatrik
hastalıklar

Afetlerin sebep olduğu
psikiyatrik hastalıklar vardır.
Bunlar arasında depresyon,
posttravmatik stres bozukluğu,
akut psikotik bozukluğu,
anksiyete bozukluğu
sayılabilir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetlerin toplum
üzerindeki etkileri.

Afetlerin toplum üzerindeki
etkilerinin öğrenilmesi ve
etkilerin olumsuz sonuçlarının
giderilmesi.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.

Afetlerde ortaya
çıkan halk sağlığı
sorunları.

Afetlerde ortaya çıkan halk
sağlığı ile ilgili sorunların
öğrenilmesi ve bunların
çözüme kavuşturulması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi için ders
kitabının ilgili bölümü çok iyi
özümsenmelidir. Ayrıca Kaynaklar
bölümünde yer alan temel eserlere
başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
 Doğal afetler
 AIDS
 AIDS’le mücadele
 Afet ve toplum
 Halk Sağlığı
 Uyum sorunları
 Psikiyatrik semptomlar
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Giriş
Afet doğal olaylar ve insan eylemleri sonucunda meydana gelir. Gerek yapay gerekse doğal afetler
sonuçları açısından aynı ölçüde toplumu ve bireyi etkiler. Afet ister yapay ister doğal olsun her açıdan
karşılıklı olarak etkileşim içindedirler. Afetin her iki türü de toplumun alt yapı ve üst yapısını bozup
yozlaştırır.
Önce afeti tanımlamak gerekir. En uygun olarak şöyle tanımlanabilir:
“Toplumun olağan hayat sistemini etkileyerek ve bozarak, ölümlere ve ekonomik kayıplara yol açan,
cemiyetin uyum sağlama ve tepki verme kapasitesini aşarak, dış yardım ihtiyacı doğuran ekolojik
olaylara AFET adı verilir.”
Diğer tarif de şu şekildedir:
“On ölümden 50 (elli) yaralıdan fazla kırıma sebebiyet veren olaylara AFET denir.” (AKDUR R., 1998)
1900’den günümüze yaklaşık 1.500.000 (bir buçuk milyon) kişi depremden, 3.000.000 (üç milyon) kişi
sel ve kasırgadan, 400.000 (dört yüz bin) kişi başka afetlerden vefat etmiştir. Toplam 5.000.000 (beş
milyon) kişi afet sonucu hayatını kaybetmiştir ve çok sayıda kişi sakat kalmıştır. Yeryüzündeki afet
sonucu evsiz kalan insanların sayısı 400-500 milyonu geçmektedir. Dünyadaki insanların yarıdan
fazlası afet riski altında yaşamaktadır. Afetler tüm dünyada yaygın, çok sayıda insan kırımına ve
ekonomik kayıplara, yıkımlara yol açan bir problemdir. Önlem alınmadığı takdirde afetler toplumun
refahını tehdit etmektedir.
Dünya için önemli problem olan afet Türkiye için de dert kaynağıdır. Cumhuriyetin ilk yılından itibaren
günümüze kadar 120.000 (yüz yirmi bin) kişi afet sonucu ölmüştür. Afetler ekonomik kayıplara yol
açmaktadır. Bunlar arasında bir milyona yakın bina yıkılmış, binlerce araç trafik dışı kalmış, hayvan ve
malzeme yitimi gerçekleşmiş ve binlerce işyeri kapanmış, çok sayıda işsiz ortaya çıkmıştır. Bütçeden
yüklü miktarda para afetzedelere harcanmaktadır.
Anlaşılıyor ki afetler yaygınlık, sebep olduğu yıkım ve kırım, ekonomik kayıplara yol açması açısından
önemli bir halk sağlığı problemidir.
Dünyada kentleşme hızla artmaktadır, toplum yaşam alanları ve ulaşım yöntemleri yaygınlaşmaktadır.
Ayrıca savaş olan bölgelerin artışı ve afetlerin tesir ettiği insan sayısının hızla çoğalması psikiyatrik
hastalıkların morbiditesinin çoğalmasına yol açmıştır. Çevresel etkenler ve olumsuz hayat şartları
psikopatolojiye zemin hazırlamaktadır. Bunlar birbirini potansiyalize ederler.
Ayrıca depresyon, anksiyete bozuklukları, somatizasyon ve psikotik bozukluklar olumsuz hayat
olayları ile doğrudan ilişkilidir (ÖZEN Ş. Ve ark., 2001).
Afet hayatın bütün alanlarını, kadın ve erkek dahil herkesi, bütün meslek gruplarını, her yaştaki insanı
değişik şekillerde etkilemektedir (SOYKAN A., 2001).
Afet sonunda insanlar statüsünü, ekonomik birikimlerini, yakınlarını, işlerini, evlerini, aile üyelerini ve
akrabalarını, değer yargılarını kaybederler. Güvendiği her şeyi kaybeden kişide temel güvenle ilgili
problemler ortaya çıkacaktır.
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Afetin yeri ve zamanı önceden bilinemez ve belirlenemez. Kalabalık yerleşim birimleri, yüksek binalar
çokluğu yoğun nüfusun dar bir alanda yığılmasına sebebiyet vermektedir. Afet sonucu insan kırımları,
sakatlanma, yıkımlar, yangınlar ortaya çıkmaktadır. Bunların sonunda ciddi giderilmesi gereken
ekonomik kayıplar ve yıllarca devam eden olumsuz etkiler meydana gelmektedir.
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7.1. Doğal Afetlerin Etkileri
Doğal afetler çevrede büyük yıkıma ve dolayısıyla toplumun yapısında da derin yarıklara yol açar.
Toplumun üst yapısında meydana gelen sarsıntılar bireyin davranışlarına ve söylemlerine de yansır.
İnsanlar eylemleriyle afetlere karşı bakışlarını ifade ederler. Afetin insanlarda meydana getirdiği
çaresizlik, yanlışlık yapma riski her zaman mevcuttur.
Doğal ve yapay afetlerin etkisi sonucu binalar, yollar, köprüler, hastaneler ve okullar yıkılıyor;
toplumsal çevrenin alt yapısı zarar görüyor. Diğer yandan bu yıkımlar ve insanların ölümü karşısında
yığınların çözüm yolunu bilimde ve akılda aramaları arzu edilir. Eğer toplumun çoğunluğu çareyi bilim
ve akıldışı yollarda arıyorlarsa sosyal çevrenin üst yapı kurumları sekteye, arızaya uğramıştır. Sonuçta
afetler daha çok ekonomik çöküntüye ve insan kırımına yol açacaktır (AKDUR R., 1998).
İnsanlar bilmelidir ki deprem, kasırga, sel, kuraklık daima var olacaktır ve bunların sonucunda da
ölümler, yıkımlar, ekonomik zararlar ve toplumsal çöküşler ortaya çıkacaktır. Binalar, yollar gibi
fiziksel yapılar dayanıklı değilse yıkımlar kaçınılmazdır. Ayrıca toplumun problemlere çözüm arayışı
akılcı ve bilimsel değilse insan kırımları da çok olacaktır.
Afetleri tetikleyen doğal ve olağan olaylara (fay kırılması, kasırga ve selin ortaya çıkması gibi)
müdahale etmek ve onları yönlendirmek mümkün değildir. Fakat afetin toplumsal boyutuna ve sosyal
zihniyete tesir etmek imkân dâhilindedir. Afete karşı örgütlenme, imar planları ve uygulamaları, bina
güvenliği, köprü ve yol dayanıklılığı, iletişim yeterliliği, afet sırasında sağlık hizmetleri ve kurtarma
faaliyetleri gibi alanlarda yoğunlaşılmalıdır.
Doğal afetlerden zarar görmemize çarpık kentleşme, düzensizlik, sanayileşme, plansız ve programsız
yapılaşmalar, göç yol açıyor. Ülkemizde göç olgusu sanayileşme ile paralel gitmiyor. Toprağın miras
yoluyla parçalanması, tarımın makineleşmesi, köylerdeki nüfus yoğunluğu gibi itici faktörler kente
göçü cazip hale getiriyor. Kentin kendine özgü «çekici etkenlerini» de göz önüne almak gerekiyor.
Köy ve kent arasındaki fark şehirlere taşınmış, burada merkez-çevre ilişkisini yeniden gündeme
getirmiştir. Kentteki yeni sınıflar sosyal dilimli, kısmi özgürlük ve kültürel hayat, toplumsal yaşamın ve
sonunda şiddete dönüşen fıtri çatışmaların habercisi olmuştur. Köy kökenli kalabalıklar adeta kent
hayatını kuşatıyor. Kentin ve kentlinin eğitim ve sosyal hayatı göçmenlerle tamamen değişiyor ve
olumsuz yöne doğru kayıyor.
Güvenlik ve ekonomik sebeplerle gerçekleşen göçler son yirmi (20) yılda hızlanarak artmıştır. Daha iyi
yaşamak ve zengin olmak hayali ile özellikle gençler büyük kentlere yönelmişlerdir. Göçlerle alt üst
olan kentin sosyal hayatı birçok bulaşıcı hastalığın ortaya çıkması ile kararıyor. Göçle birlikte artan
fuhuş aile kurumunu tehdit edip dağıtıyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tehlike arz ediyor. Bu
hastalıklar arasında en önemlisi AIDS’tir.

7.2. AIDS Nedir?
AIDS (Acquined Immune Deficiency Syndrome) tıp ve sağlık dünyasının en güncel ve ciddi
hastalıklarındandır. İnsan hayatını tehdit eden bir mikrobik (fiziksel) hastalık olan AIDS ciddi
psikiyatrik krizlere ve bozukluklara yol açar. Korku, kaygı, hayat krizi, umutsuzluk, suçluluk, çaresizlik,
belirsizlik, yakınlarını kaybetme, aile ve toplumdan dışlanma, ağrı, dayanılmaz acılar, terkedilme,
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ölüm, duygu, düşünce ve tepkilerini çağrıştırıyor. Ailede ve yakınlarında, risk gruplarında, tedavi
ekibinde AIDS korku ve kriz ortaya çıkarır (Balcıoğlu İ., 2002).
AIDS’te fiziksel semptomlar arasında zayıflama, kilo kaybı, iştahsızlık ön planda gelir. Bugün için
tedavisi zor olmakla beraber kanserde olduğu gibi daha şiddetli ve ciddi ruhsal krizlere yol
açmaktadır. Ölümcül bir hastalık olmasının yanında belirli hayat biçimi ve cinsel davranış ile ilişki
kurulması, ailenin ve toplumun AIDS ve AIDS’liye ilişkin tutumları, buna ek olarak dışlayıcı değer
yargıları ve hastalığın bulaşıcı özelliği, bu insanların yaşadığını daha da artırmaktadır (BALCIOĞLU İ.,
2002).
AIDS tanısı şoke olma, inkâr, kaygı, düşmanlık, yansıtma, çökkünlük, psikolojik ve davranışa ait
tepkilere yol açar. Hastalığın niteliği, anlamı, çağrışımları, bulaşıcı özelliği, ölümcül oluşu, korku, inkar,
çaresizlik, suçlanma, görünüm ve vücut işlevlerinde bozulma, kendine saygıda zedelenme, belirsizlik
ve ölüm düşüncelerine, kayıp ve elem tepkisine sebep olur. Hastanın kişilik yapısı ve hastalığın hasta
tarafından nasıl algılandığı, ortaya konan davranışa ait tepkide en önemli öğelerdir. Hastalığın yıkıma
götürüşü, ölümcül ve bulaşıcı oluşu hastalıkla ilgili en önemli özelliklerdir (ÇETİN E., 1992).
AIDS’li hasta şaşkın ve huzursuz bir görünümdedir ve tablo geceleri şiddetlenir. Kendisi, durumu ve
çevresi ile ilgili bilgisi ve yargısı bozuktur. Başta yönelim olmak üzere tüm zihinsel yetilerinde yaygın
bozukluk vardır. Huzursuzluk, şaşkınlık, hayal görme, dikkat bozukluğu ile belirgin bir tablodur.

7.3. AIDS’le Mücadelede Birey ve Toplum
AIDS konusunda bireyleri ve toplumları bilinçlendirmek gerekir. AIDS’li hastalar ayrımcılığa
uğruyorlar, dışlanıyorlar. Ülkemizde ve dünyada AIDS’li hastalar salgının sorumlusu sayıldı,
damgalandı, işten atıldı, teşhir edildi. Bu hastalar senelerden beri, bedenlerindeki virüsle değil,
toplumla ve kafaları işgal eden bu ayırımcı ve damgalayıcı mikropla tek başlarına savaşmak zorunda
kaldılar (GÖRAK G., 1994).
Göçle birlikte artan fuhuş ve uygun olmayan cinsel ilişki sonucu birçok enfeksiyon ve bu arada AIDS
ortaya çıkar. Kendisini toparlayan AIDS’li hasta AIDS danışma merkezlerine başvuruyor. Bu virüs
hakkında genel tüm bilgileri edinip kendisini ve çevresindeki kişileri korumak için çalışmaya başlıyor.
AIDS’li hastalar hekim ve poliklinik bulmakta zorlanırlar. Bu hastalara ilaç temin etmek de zor oluyor (
NAMAL A., 1997).
AIDS olgusu bir Eisberg (Aysberg) gibidir. Hastalığın etkeni olan virüsü taşıyan, henüz hastalanmamış
çok sayıda kişi vardır. Dünya Sağlık Örgütü, AIDS’li hastanın ilerideki yıllarda 50-60 milyonu bulacağını
belirtiyor. Ayrıntılı incelemelere göre Kara Afrikasındaki bazı bölgelerde dinamik ve genç nüfus vardır.
Bu nüfusun %50-70’sinin salgından etkilendiğini görüyoruz. Anlaşılıyor ki milyonlarca insan AIDS
hastalığından dolayı ölecektir.
AIDS hastalığı sonucu Afrika kıtasında sarsıntılar meydana gelecektir. Afrika’nın çoğu bölgeleri önemli
ölçüde hammaddeyi barındırmaktadır. Afrika’da halkın salgın sebebiyle uğrayacağı kıyım endüstri
ülkelerinin hammadde kaynaklarını zarara uğratmış olacaktır. Bakır, kobalt, altın, gümüş, kahve ve çay
gibi hammaddelerin olduğu boş alanlara Batılı ülkeler göz dikmişlerdir. Daha şimdiden Hindistan
yönetimi pek çok Hintliyi Afrika’nın doğusuna göçe özendiriyor ve zorluyor.

134

AIDS hastalığına tek eşli yaşayan insanlar, bebekler, sürekli kan verilerek yaşamaları sağlanabilen
hemofili hastaları da yakalanabilirler. AIDS virüsü ahlak anlayışı ne olursa olsun herkese geçiyor. Onun
için AIDS hastalığını Yaradanın cezası olarak görmemek lazım.
AIDS hastalığı sadece eşcinsel hastalığı değildir. Afrika kıtasında kadın ve erkek AIDS’li hastaların
sayısı birbirine eşittir. Uzmanlara göre «Cinsel hayattan kendisini tam anlamıyla soyutlamamış her
erkek veya kadın virüsün bulaşmasına adaydır.»
Yanlış bir inanış var: «AIDS hastalığı insanlığın yok oluşunun bir başlangıcıdır.» Hâlbuki insanlık tarihi
salgın hastalıklarla doludur. Epidemi yapan hastalık kurbanlarının sayısı rakamlarla anlatılamaz. Hiçbir
zaman epidemi yapan hastalıklar insan soyunun kökünü kurutamamıştır. İnsanlar salgın hastalıklar
karşısında aynı duyguya kapılmışlardır. Acaba dünyanın sonu mu geliyor? Ama hayat akıp gitmiştir.
Acı çekmek, hastalık, ölüm. İnsan hayatının gerçekleri bunlardır (BALCIOĞLU İ., 2002).
AIDS hastalığının bugün için tedavisi zordur. Önümüzdeki yıllarda aşı ve ilaç bulunacak ve hastalık yok
edilecek. Mücadele için tek silahımız var: Hastalığın yayılım yollarını biliyoruz ve önlem almamız
mümkün. Diğer yandan AIDS hastalığı yenilse başka bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkacak ve insanlığı
tehdit edecektir.
AIDS virüsünün bedenimizdeki, bilincimizdeki, toplumdaki kurduğu baskıyı eğitim yoluyla yenebiliriz.
AIDS hastalığına yakalanmış kişileri ayrı bir kampta toplama fikri insan haklarına aykırıdır. AIDS
virüsünün vücuda girişinden sekiz (8) yıl sonra hastalık ortaya çıkar. Hastaları toplumdan dışlamak,
onları gizliliğe itmemek gerekir. Hastalar aşağılanır ve dışlanırsa bulaştırıcı olmamaya özen
gösteremezler. Geleneklerimizde hastalara ilgi ve şefkat gösterme esastır.
Her kadın ya da erkek bir başkasına virüsü bulaştırmamaya dikkat etmelidir. Karşısındakinin
korunmasına da imkân tanımalıdır. AIDS hastaları hor görülmemelidir, hakarete uğramamalı,
haklarından yoksun bırakılmamalı, yalnızlığa itilmemelidir. “Hastalanmana kendin yol açtın.” yargısı
kesinlikle yanlıştır, onur kırıcıdır. Kimse hasta olmak istemez (ÖZKAN S., 1993).
İnsanların çoğunluğu bedensel ve psikolojik acılardan uzak, ani bir ölümü isterler. Böylelikle ölümün
güçlüklerle dolu, çileli yönü uzun bir evrede gerçekleşmesi söz konusu olmayacak, sanki akla bile
gelmeden ansızın hayat sona erecektir. Hâlbuki ölüm bedensel ve ruhsal acılarla ve yakınmalarla
gerçekleşecektir.
AIDS ile birlikte ölüm gerçeği hayatın karşısına dikiliverdi. Hayat çekilmez duruma geldi, hayat
zehirlendi. Çünkü insan düşüncesinde neslin devamı için gerekli olan cinsel ilişki, cinayet ya da intihar
anlamını taşır hale gelmiştir. Organizmada çok önemli rolü olan kan artık ürkütücü ve korkulan bir
bulaşma kaynağı olmuştur.
Çok geniş ve yeni bir problem olarak karşımıza çıkan salgın hastalıklar arasında AIDS önemlidir. İnsan
hayatını karartan AIDS göçlerle daha çok bulaşmaktadır. Bu hastalık toplumu ve insanlığı tehdit
etmektedir. Tek eşli yaşamak, bunu tavsiye ve teşvik etmek bu problemin çözümündeki kolaylaştırıcı
yollardan biridir. Kan ve ürünlerinin laboratuvar incelenmesi yapılmadan insanlara verilmesi tehlikeyi
arttırır.
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7.4. Afetlerin Sebep Olduğu Psikiyatrik Hastalıklar
Afetlerin sebep olduğu psikiyatrik hastalıklar vardır. Bunlar arasında depresyon, posttravmatik stres
bozukluğu, akut psikotik bozukluğu, anksiyete bozukluğu sayılabilir. Depresyonu olan hastaların yarısı
tedavi almamaktadır. Depresif bozukluklar intihar riskini %15 oranında arttırır, diğer yanda da kalp ve
diyabet hastalıklarının görülme oranını yükseltmektedir.
Doğal afetler sonrası toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar önemlidir. Doğal afetler
kadınları, çocukları ve yaşlıları daha çok etkiler. Bu nedenle aile hekimini, çocuk doktorunu, kadındoğum uzmanını doğal ve yapay afetler konusunda eğitilmelidir.
Göç, doğal afetler ve salgın hastalıklar-bedensel hastalıklar bir arada ele alınmalıdır. Hastalıklar
insanın soyunu kurutabilme potansiyeline sahiptir. Bu tehlike ve tehditle mücadele etmek insanlığa
karşı borcumuzdur.

7.5.Afetlerin Toplum Üzerindeki Etkileri
Afetler akut ve kronik dönemlerde değişik psikiyatrik bozukluklara yol açar ve onların açığa çıkmasını
tetikler. Akut dönemde anksiyete bozuklukları, somatoform bozukluklar, psikotik bozukluklar, kronik
dönemde kayıpların yerine konamaması ve tolerans eksikliği sonucu depresyon, psikotik bozukluklar,
yas ve diğer psikiyatrik problem daha kolay ve daha sıklıkla ortaya çıkarlar (GÜLEÇ C., 1998).
Ülkemiz doğal afetler arasında en çok depreme maruz kalmaktadır. Yakın tarihlerde (1999) meydana
gelen iki büyük depremde 20 (yirmi) bin civarında ölüm, sakatlanmalar, ciddi boyutta yıkımlar ve
ekonomik kayıplar meydana geldi. İnsanlar ansızın maddi ve manevi varlığını bir gecede kaybettiler.
Doğal afetlerden sonra evli kişilerde psikopatoloji gelişme riski bekârlara göre daha yüksektir. Çünkü
evli kişilerin aynı zamanda eş ve çocuklara bakmak zorunda olmaları bu durumu ortaya koyar
(CANSEVER A., 2000).
Afetlerden sonra memurlar bölgeden tayin isteyip giderler. İşsiz ve çiftçilerdeki sayısal artış afet
sonrası insanların iş yerlerini ve işlerini yitirmeleri, kentten köye göç sebebiyle ortaya çıkmaktadır.
Barınma problemleri, deprem korkusu köye olan yığılmayı hızlandırır. Medyanın bilgilendirme ve
doğru yönlendirme işlevi yeterince sağlanırsa afetlerden daha az görülür. Afetzedelerin psikiyatrik
destek almaları medyanın çabası sayesinde gerçekleşebilir (ÖZÇETİN A., 2002).
Afeti çok sayıda insan yaşar, tanıklık eder ve medya aracılığı ile seyreder. Afetin sebep olduğu travma
medya aracılığı ile ailenin içine girmiş ve çekilen acılar daha da artmıştır. Travmanın mağdurlarında bir
takım psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkar. Bu rahatsızlıklar afetzedelere tıbbi yardım eden hekim ve
sağlık personelinde de meydana çıkar. Hekimlerde olabilecek psikiyatrik rahatsızlıklarla mücadele
etmek ve önlemek gerekir. bunun için doktorlar kendi aralarında yardımlaşmalı ve zaman zaman da
bir uzmandan destek almalıdır (AKER TAMER A., 2000).
Afetten sonra toplumda tahribat, bireylerde yıkım ve ekonomik kayıplar ortaya çıkar. Bu yıkımlarla
insanların etkilenmeleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Medyanın etkisiyle ve yaşayanlardan
etkilendikçe her türlü kayıplar ve yıkımlar, kırımlar daha da artacaktır. Afet sonrası mağdurların
çadırkentlere yerleştirilmesiyle birlikte olayı yaşayanlarda ve yardım edenlerde, tanıklarda psikiyatrik
semptomlar görülür.
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Teknolojik gelişmelerin çok hızlı olduğu günümüzde, doğal afetler karşısında yetersiz kaldığımız anlar
olabilmektedir. Ancak ülkemizde teknolojik imkânların afetlerde yeterince kullanıldığı söylenemez.
Batı bölgelerin doğu bölgelerine göre daha çok gelişmiştir. Muhakkak ki Doğu bölgelerinde de
teknolojiyi çok kullananları mevcuttur. Bu sayede afetin ortaya çıkardığı kayıplar, kırımlar, yıkımlar
kamuoyundan gizlenebilir veya yanıltıcı biçimde bilgilendirilebilir.
Afetten sonra ortaya çıkan diğer bir olgu da göçtür. Göç beraberinde farklı problemleri de taşıyan bir
olgudur. 30-40 yıldan beri ülkemizde göç olgusu yaşanmaktadır. Hızlı göç olgusunun ortaya çıkardığı
şehirleşme, kentlileşme, yoksulluk kültürü, gecekondulaşma günümüzde de sürmektedir.
Afetzedelerin büyük çoğunluğu, maalesef, göç etmeyi devam ettirmektedir. Eğer afetzedeler her şeyi
arkalarına bırakıp sonunun nasıl olacağını bilmedikleri belirsizliğe cesaret edebiliyorlarsa yitirecekleri
bir şeyleri yok demektir.
Afetlerde insanların birbirine güvenleri azalmaktadır. Bu azalmanın nedenlerini ayrıca araştırmak
gerekir. Olağanüstü durum sebebiyle insanların psikolojik durumları, devletten yeterli yardım
görememe, gelen yardımların dağıtımındaki adaletsizlikler, akrabalardan ve aileden yeterli destek
görememe vs. gibi gerekçeler, nedenler konusunda sayılabilir. Dışarıdan gelen veya aynı durumu
yaşamayan insanların afetzedelerin ruh halini anlamaları oldukça zordur. Afetin ilk anında gerekli
yardımlar yerine ulaştırılır ve sonra onlar unutulur (YILMAZ S.Y., IŞITAN İ., 2012).
Afet durumlarında insanların hayata güveni azalır. Bunun sebepleri arasında olağanüstü durumlar, ilgi
ve destek arayışındaki hayal kırıklığı, yardımların istenilen düzeyde olmayışı sayılabilir. Yardımların
artmasıyla, dağıtımda adaletin sağlanmasıyla afetzedelerin geleceğe güveni yükselir. Kötü niyetli
insanlar normalin üzerinde yardım alır ve bunları kendi mülküne geçirip daha çok zengin olabilirler.
Yeterli yardımı alamayanlar arasında önyargılı kişiler mevcut olabilir. Yardımların yeterliliği tartışmaya
açıktır.
Afet zamanlarında sağlam ve dayanışması kuvvetli toplumlarda yardımlaşma duygusu artar. Afetten
hemen sonra bir grup insan yardım için harekete geçer. Bunu gören diğer bireyler de yardım için
yarışa girerler. Sayısal artışla yarışa giren insanların miktarı da yükselmektedir. Yardım geldiği halde
bunu yeterli bulmayanlar her zaman mevcuttur. Bu bireylerin çoğunluğunu akrabalarından gerekli ve
bekledikleri desteği göremezler. Yardımlardan yeterince yararlanamayanlar veya alamayanlar
olumsuz görme psikolojisi içine girerler.
Doğal veya yapay afetlerden sonra her zaman beklenen akraba kenetlenmesi gerçekleşmez. Hayatın
gerçekleri, miras kavgaları, diğer anlaşmazlıklar bu dayanışmanın önünde bir engeldir. Akrabalık
bağlarındaki zayıflamanın yüksek olması dikkati çekmesi gereken bir noktadır. Bu da gösteriyor ki
insanlar arasındaki çıkar ilişkileri ön plandadır ve dolayısıyla fazilet, cömertlik vb. kavramlar ya
önemini yitiriyor ya da ikinci plana atılıyor (YILMAZ S., IŞITAN İ., 2012).

7.6.Afetler ve Halk Sağlığı
Afetzedeler savunma mekanizmaları geliştirebilirler. Böylece hayatı ciddiye almamayı öğrenirler. Bu,
ise yaşanan aşırı kaygı ve stresi atlatmanın yollarından birisidir. Afetzedeler yaşanabileceklerin en
kötüsünü yaşarlar ve dolayısı ile kaybedecekleri bir şeyleri yoktur.
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Bazı afetzedelerde kaygı ve psikolojik denge bozukluğu görülebilir. Bunlar artmış durumdadırlar. Bu
ise beklenen bir tablodur.
Doğal ve yapay afetler bozulan dengelerin yeniden kurulmasında tetikleyici rol oynayabilir. Birlikte
aynı tehdidi ve tehlikeyi yaşayan, aynı dertleri paylaşan fertler birbirine yaklaşır ve problemleri
birlikte çözme eğilimi gösterirler. Afetin sosyal bütünleşmeye katkısı olduğunu söyleyenlerin oranı
yüksektir. Tersini söyleyenlerin oranı da ciddiye alınacak seviyededir (YILMAZ S., IŞITAN İ.,2014).
Afetzedeler arasında travmayı yaşayanlar çoğunluktadır. Bu kişiler arasında moral değerler ve
duygusallıklar ön plandadır. Teorik olarak düşünüldüğünde düşmanlık duyguları ve terör olaylarında
azalma beklenir. Çünkü afetzedeler arasında kardeşlik bağları afet sebebiyle güçlenir. Ayrıca terör
eylemlerini onaylamayan afetzedeleri göz önüne almak gerekir. Bu görüşleri desteklemeyen
bireylerin de bulunduğunu belirtelim.
Afetzedelerden sonra ortaya konulan tutum, davranış ve olayları yorumlamak mümkündür.
Bunlardan yola çıkarak bir toplumun şuur ve şuuraltı süreçlerinde kodlanan sosyokültürel yapısını
çıkarabiliriz.
Afet hallerinde sosyokültürel yapıdan o toplumun yapısal özelliklerini ve değer yargılarını
algılayabiliriz. Doğal afetlerde kişilerde yardımlaşma duyguları ve girişimlerinde artış beklenir.
Doğal ve yapay afetlerde insanlar tabiatüstü varlıktan yardım istekleri artar. Yaradan’a sığınma ve
dayanma duyguları afet durumlarında daha belirgin hale gelmektedir. Bireylerde ibadet ve inanma
isteği afetlerden sonra dikkati çekecek biçimde yükselmektedir. Dinsel görevlerini yapan kişilerde afet
anlarında duyarlılık artışı gözlenir; bu da psikolojik sağlığı olumlu yönde etkiler ve kollektif bilinç
oluşumuna katkıda bulunur.
Kaygılı ve gergin durumlar karmaşık bir ortam meydana getirirler. Bu kargaşa ortamı bir takım
kalıplaşmış yargıları ve davranışları ortaya çıkarır. Ortaya çıkan tabloyu önyargılarla tahmin edebilmek
mümkündür. Kaygının var olduğu karmaşık ortamlar anksiyeteyi daha da çoğaltabilir. Tersine bazı
durumlarda zorluklarla dolu ortamlar kaygı ve gerginliğin azalmasına yol açabilir ( YILMAZ S., IŞITAN İ.,
2012).
Yapay ve doğal afetler sebepleri ve sonuçları itibariyle insanlığın olgunlaşması konusunda büyük bir
katkıda bulunurlar. Afetlere teolojik bir anlam vermek de mümkündür. Doğal afetlerin kimlik ve
bütünlük arayışlarında rolü vardır. «kimlik» ve «benlik» gelişiminde sosyokültürel ilişkilerin ve yapının
etkisi inkâr edilemez. Kimliğin oluşumunda kaygıların ve bunalımların rolünü göz ardı edemeyiz.
Bireyler afetlerin ortaya çıkardığı psikolojik belirtilere (anksiyete, panik bozukluk, vb.) anlam verme
çabası içine girer. Kişi kimlik ve benliğini geliştirmede afetlerin meydana getirdiği kaygı ve üzüntü
verici ortamdan yararlanabilir. Bireyler kaygılı ve gergin ortamlarda ibadete yönelmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet özellikle göç alan bölgelerde daha çok kırıma ve yıkıma yol açar. Doğal ve yapay afet
sonucunda salgın hastalıklara, bedensel rahatsızlıklara sebebiyet verir. Ekonomik ve sosyal
problemlere, çok sayıda insan ölümüne yol açan afete bağlı medikal hastalıklar göz ardı
edilmemelidir. Sağlık alanındaki uzmanları eğitmek işin başlangıcıdır.
Toplumun olağan yaşam tarzını etkileyerek ve bozarak ölümlere ve ekonomik kayıplara yol açan,
cemiyetin uyum sağlama ve tepki verme kapasitesini aşarak, dış yardım ihtiyacını doğuran ekolojik
olaylara AFET adı verilir.
Dünyadaki insanların yarıdan çoğu afet riski altındadır. Önlem alınmadığı takdirde afetler toplumun
refahını tehdit etmektedir. Afetler yaygınlığı, sebep olduğu yıkım ve kırım, ekonomik kayıplara yol
açması yönünden önemli bir halk sağlığı problemidir.
Afet insanları etkiliyor ve bu kişilerin artması psikiyatrik hastalıkların morbiditesinin ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Çevresel etkenler ve olumsuz hayat şartları psikopatolojiye zemin hazırlamaktadır.
Birbirini potansiyalize eden bu etkenler tabloyu daha da ağırlaştırmaktadır.
Afet anlarında insanların hayata güveni azalır. Afetzedeler savunma mekanizmaları geliştirebilirler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Birey davranışları afet sonrası toplumun üst yapısında meydana gelen
değişikliklerden etkilenir.
b) Doğal afetler yapaylara göre toplum üzerinde daha ağır etkilere yol açar.
c) Afetin toplumsal boyutuna ve sosyal zihniyete etki etmek mümkündür.
d) Çarpık kentleşme, göç, plansız yapılaşma doğal afetlerden zarar görmemize yol
açar.
e) Ülkemizdeki göç olgusu kentlerin çekici etkenlerinden beslenen bir durumdur.

2) AIDS’le ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) AIDS virüsü taşıyan kişiler bir arada tutulursa hastalığın yayılması engellenir.
b) Virüs vücuda girer girmez etkisini göstermeye başlar.
c) Sadece çok eşli cinsel ilişkilerde görülen bir hastalıktır.
d) Hastalığın ölümcül ve bulaşıcı oluşu prognozunu etkiler.
e) Etkisi belirgin derecede toplumun sosyal yapısını bozmakla sınırlı bir hastalıktır.

3) Aşağıdakilerden hangisi AIDS hastalığının seyrini olumsuz etkileyen ana
faktörlerden değildir?
a) Hastalığın ölümcül olması
b) Toplumun dışlayan tutumu
c) Virüsün bulaşıcı özelliği
d) Ağır fiziksel semptomlar
e) Bireyin içinde olduğu sosyal yaşantı
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4) Aşağıdakilerden hangisi afetlerin halk sağlığı problemi olarak görülmesinde etkili
faktörlerden değildir?
a) Afetin yaygınlığı,
b) Sebep olduğu yıkım ve kırım,
c) Ekonomik kayıplar,
d) Sebep olduğu sağlık problemleri,
e) İnsanların afetler konusunda yeterince bilinçlendirilmemesi.

5) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde afet sonrası akut ve kronik dönemde oluşan
psikiyatrik bozukluk eşleştirmesi doğru verilmiştir?
a.

Akut

Depresyon

b.

Akut

Yas

c.

Kronik

Somatoform bozukluk

d.

Akut

Anksiyete bozuklukları

e.

Kronik

OKB

6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi afet sonrası gelişen durumlardan değildir?
a) Evli kişilerde psikopatoloji gelişme riski bekârlara göre daha fazladır.
b) İşsiz ve çiftçilerde artış gözlenir.
c) Göç artar.
d) Eğitim seviyesi yüksek kişilerde daha çok psikolojik semptom görülür.
e) Afetzedelerde müdahale eden sağlık personelinde de psikiyatrik semptomlar
görülür.
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7) Aşağıdakilerden hangisi afetzedelerin güven algılarını zedeleyen temel faktörlerden
değildir?
a) Aynı durumu yaşayan insanlarla sağlıklı iletişim kuramama,
b) İlgi ve destek arayışındaki hayal kırıklığı,
c) Adaletsiz yardımlaşma,
d) Devletten yeterli yardımı görememe,
e) Olağanüstü durum sebebiyle oluşan psikolojik durumlar.
8) Aşağıdakilerden hangisi bir olayın afet olarak tanımlanmasında etken faktörlerden
değildir?
a) Toplumun olağan düzeninin bozulması,
b) Uzun süreli olma,
c) Mal ve can kaybına sebep olma,
d) Dış yardım ihtiyacı doğurma,
e) Toplumun uyum sağlama ve tepki verme kapasitesini aşma.

Cevaplar

1)b, 2)d, 3)e, 4)e, 5)d, 6)d, 7)a, 8)b
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8. SOSYOLOJİ BİLİMİNE GENEL BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sosyolojinin Tanımı
8.2. Sosyolojinin Doğuşu ve Farklılıkları
8.3. Sosyolojik Bakış Açısı
8.4. Sosyolojide Kullanılan Araştırma Yöntemi ve Teknikleri
8.5. Sosyolojinin Başlıca Alt Dalları
8.5.1. Bilgi Sosyolojisi
8.5.2. Ekonomi Sosyolojisi
8.5.3. Sanayi Sosyolojisi
8.5.4. Çevre Sosyolojisi
8.5.5. Sosyolojinin Diğer Alt Dalları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyoloji nedir? Tanımlayınız.
2. Sosyolojinin doğuşu hakkında bilgi veriniz.
3. Sosyolojiyi diğer bilim dallarından ayıran özellikler nelerdir? Belirtiniz.
4. Sosyolojide kullanılan araştırma yöntemi ve tekniklerini belirtiniz ve kısaca açıklayınız.
5. Sosyolojinin başlıca alt dallarını belirtiniz ve herbirini kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sosyolojinin Tanımı,
Doğuşu ve Farklılıkları

Sosyolojik Bakış Açısı ve
Sosyolojide Kullanılan
Araştırma Yöntemi ve
Teknikleri

Sosyolojinin Alt Dalları

Kazanım
Sosyoloji bilimini
tanımlayabilmek, bilimin
doğuşu ve farklılıkları
hakkında bilgi verebilmek
Sosyolojik bakış açısını
tanımlayabilmek,
sosyolojide kullanılan
araştırma yöntemi ve
teknikleri hakkında bilgi
verebilmek
Sosyolojinin başlıca alt
dallarını belirtebilmek ve
herbirini kısaca
açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

146

Anahtar Kavramlar







Sosyoloji
Sosyolojik bakış açısı
Bilgi sosyolojisi
Ekonomi Sosyolojisi
Sanayi Sosyolojisi
Çevre Sosyolojisi
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Giriş
Sosyoloji, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Özellikle 18.
yüzyılın sonunda Batı Avrupa'da yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasal değişimlerin,
sosyolojinin bir bilim dalı olarak doğmasına neden olduğu söylenebilir. Bunlardan en
önemlileri de şüphesiz Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi'dir. Fransız Devrimi ve Endüstri
Devrimi sonrasında yaşanan büyük toplumsal dönüşümlerin oluşturduğu sorunların bilimsel
yöntemler kullanılarak cevaplanması çabası, bilim olarak sosyolojinin doğmasını sağlamıştır.
Bu bölümde öncelikle sosyoloji bilimi hakkında bilgi verilecek ve sosyolojinin doğuşu
ve sosyolojiyi diğer bilim dallarından ayıran farklılıklar üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise
sosyolojik bakış açısı ve sosyolojide kullanılan araştırma yöntemleri ve teknikler
incelenecektir. Bölümün geri kalan kısmında ise; sosyolojinin başlıca alt dalları olarak bilgi
sosyolojisi, ekonomi sosyolojisi, sanayi sosyolojisi ve çevre sosyolojisi konuları üzerinde
durulmuş ve sosyolojinin geri kalan diğer alt dallarıyla ilgili kısa bilgiler verilmeye
çalışılacaktır.
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8.1. Sosyolojinin Tanımı
Sosyoloji, sosyal hayatın, sosyal değişmenin ve insanların sosyal davranışlarının
nedenlerinin ve sonuçlarının bilimsel yollarla araştırılması olarak tanımlanabilir. Sosyoloji
biliminde, grupların, örgütlerin ve toplumların yapıları araştırılarak insanların bu yapılardaki
etkileşimleri incelenir.
Sosyoloji, insanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin
belirli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bir bilim dalıdır.
Sosyoloji biliminde temel olarak sosyal kurumlar üzerinde durulmaktadır. Bu kurumlar tüm
toplumlarda görülebilecek ve bir şekilde organize olmuş sosyal unsurlardır. Örneğin sosyal
bir kurum olarak aile, evlilik düzenlemesiyle organize olmuş sosyal bir kurumdur. Bireylerin
kaç yaşında evlenebilecekleri, kimlerle evlenebilecekleri, kaç kişiyle evlenebilecekleri ve kaç
çocuk yetiştirebilecekleri sosyolojinin konusunu oluşturmaktadır. Bunun yanında yasa dışı
çeteler, örgütlü suçlar, futbol holiganizmi, eğitimin sosyal hayattaki fonksiyonu, toplumda
cinsiyete dayalı işbölümü ve roller, insanların boş zamanlarında neler yaptıkları ve çevrenin
korunmasıyla ilgili olarak toplumların farklı duyarlılıkları, sosyoloji biliminin ilgi alanına
girmektedir. Örneğin eğitim sistemi, davranışların, bilginin ve yeteneklerin bir toplum içinde
önceki nesilden bir sonraki nesle aktarımı şeklinde organize olmaktadır. Çalışma ve ekonomi
düzeni mal ve hizmetlerin üretilmesi ve bunların el değiştirmesine dayalı olarak işlemektedir.
Dini kurumlar ise bireylerin inanma ve kâinatı anlama çabalarından kaynaklanmaktadır. Söz
konusu tüm bu sosyal kurumlar toplumun sosyal yapısını oluşturmaktadır.
Sosyoloji, sosyal kurumların nasıl işlediklerini ve birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını
anlamaya çalışmaktadır. Örneğin ailesinden etkilenen bir çocuğun okulunda başarılı olup
olmadığı incelenebilir. Bu durumda sosyal bir kurum olarak ailenin, bir başka sosyal kurum
olan okul üzerindeki etkisi incelenmiş olacaktır. Bunun yanında sosyoloji, neredeyse tüm
toplumların sorunları olan eşitsizlik, yoksunluk ve çatışma konularını anlamaya ve
açıklamaya çalışmaktadır.
Sosyoloji, genellikle insanların zaten az çok bilgi sahibi olduğu konularla
ilgilenmektedir. Toplumdaki herkes, toplumun yaşayan bir üyesi olarak, aile hayatı, eğitim
sistemi, çalışma düzeni, merkez medya, yaşanan suçlar ve dinler hakkında bilgi ve anlayış
sahibidir. Bu durum, pek çok insanın, sosyologlar tarafından çalışılan konuların ve yapılan
açıklamaların aslında herkes tarafından bilinen birer gerçek olduğu yargısına kapılmasına
neden olur. Ancak bunun olumsuz bir önyargı olduğu söylenebilir. Sosyolojik araştırmalar,
toplumun sahip olduğu bu yargıların aslında yanlış olduğunu göstermiştir. Örneğin bir
toplumda aslında fakirliğin gerçek anlamda olmadığı, fakir ve işsiz kişilerin kendi
yetersizliklerinden ve tembelliklerinden dolayı bu halde oldukları, hayatta herkesin eşit şansa
sahip olduğu, zenginlerin çok çalıştıkları için zengin oldukları, erkeklerin doğal olarak
kadınlardan güçlü oldukları, kadın ve erkeğin birbirlerine aşık olacaklarının ve beraber
yaşayacaklarının açık ve kesin bir doğru olması vb. konular sosyolojik araştırmalarla
incelenmeye çalışılmaktadır. Bu tür yargıların ve görüşlerin tekrar incelenmesi, sosyolojinin
de konusunu oluşturmaktadır. Buradaki önemli sorunlardan biri, toplumların kültürüne ve
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özelliklerine göre değişebilmekle birlikte, söz konusu yargılara sıkı sıkıya bağlı olmasıdır.
Farklı toplumlar farklı yargılara sahip olabilir. Bunun yanında bu yargılar zaman içinde
değişebilir. Bu nedenle sosyolojik çalışmalar içinde yaşanılan toplumun tarihsel ve toplumsal
koşulları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Keza sosyoloji ortaya çıkan gelişmeleri, toplumda
eskiden olmayıp yeni ortaya çıkan bir yargıyı, ya da toplumda sosyal kurumlar arasında
meydana gelen yeni ilişkileri anlamayı ve açıklamayı hedeflemektedir.

8.2. Sosyolojinin Doğuşu ve Farklılıkları
İlk sosyal analizlerin antik Yunan dönemine ve Plato'ya kadar uzandığı
düşünülmektedir. 1086 yılında imparator William tarafından İngiltere'nin büyük bir kısmını
ve Galler'in bazı yerlerini kapsayacak şekilde yaptırılan araştırmada (Great Survey) bir grup
bireyden bilgi toplanması ve antik felsefeci Konfüçyüs'ün sosyal rollerin önemini yazması
sosyolojik düşüncenin doğması açısından önemli görülmektedir. Bunun yanında sosyolojik
düşünceye yönelik çalışmaların ilk örneği ortaçağ İslam coğrafyasında görülmektedir. 14.
yüzyıl İslam düşünürü İbn-i Haldun sosyolojinin babası ve ilk sosyolog olarak kabul
edilmektedir. "El-İber" isimli tarih kitabına yazdığı mukaddime ile meşhur olan İbn-i Haldun
eserinde coğrafi yapı ile sosyal yaşam arasındaki ilişkileri, toplum tiplerini, asabiyet, devlet
teorisi, din-devlet ilişkileri, kent ve köy yaşamı, iktisadi faaliyetleri ve ilimlerin
sınıflandırılması gibi konuları ele almıştır. İbn-i Haldun'u önemli kılan özelliği, onun gerçekçi
bir bakış açısına sahip olması, sosyal yaşamda gerçekleşen olayları mantık süzgecinden
geçirerek yorumlaması, meydana gelen hadiselerin arka planını keşfe yönelmesi ve insan
davranışlarını etkileyen nedenleri anlama gayreti içinde bulunmasıdır.
Sosyolojik düşüncelerin akademik bir disiplin haline gelmesinin başlangıcı ise 18.
yüzyıla dayanmaktadır. Sosyoloji kavramını ilk kez Auguste Comte kullanmıştır. İnsana dair
bütün bilimleri bütünleştirmek isteyen Comte, tüm insanlığın aynı tarihsel aşamalardan
geçtiğine inanmakta ve bu girişimin kavranması durumunda toplumsal hastalıklar için çareler
bulunabileceğine inanmaktadır. Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkmasında ise iki temel
olgunun önemli rol oynadığı belirtilmektedir. Bunlardan biri doğa bilimlerinde ve felsefi
düşüncede yaşanan gelişmeler, diğeri ise Batı Avrupa'da sosyal, ekonomik ve siyasal
alanlarda yaşanan büyük değişim ve dönüşümlerdir. Sosyolojinin temelini atan düşünürler,
yaşadıkları zamanın sosyal, ekonomik ve siyasal koşullarının etkisinde kalarak sosyal düzen,
sosyal değişim, güç, toplumsal denetim, eşitsizlik ve sosyal tabakalaşma kavramlarını
sosyolojik çalışmaların konuları haline getirmişlerdir.
Resmi olarak ilk sosyoloji bölümü Albion Small tarafından 1892 yılında Chicago
Üniversitesi'nde kurulmuş ve 1895 yılında Amerikan Sosyoloji Dergisi çıkarılmaya
başlanmıştır. Sosyoloji biliminin kurumsallaşmasında ise Emile Durkheim'ın büyük katkıları
olmuştur. Avrupa'da ilk resmi sosyoloji bölümünü 1895 yılında Bordeaux Üniversitesi'nde
kuran Durkheim, Comte'un aksine sosyoloji biliminin "kendi koşullarında" ve "kendi işleyişi"
içinde incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.
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Sosyoloji biliminin doğuşunda yukarıda da belirtildiği üzere Batı Avrupa'da yaşanan
sosyal, ekonomik ve siyasal değişimlerin büyük etkisi olmuştur. Bunlardan en önemlileri de
şüphesiz Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi'dir. Fransız Devrimi ve Endüstri Devrimi
sonrasında yaşanan büyük toplumsal dönüşümlerin oluşturduğu sorunların bilimsel yöntemler
kullanılarak cevaplanması çabası, bilim olarak sosyolojinin doğmasını sağlamıştır. 18.
yüzyılın sonlarında yaşanan Fransız Devrimi ile mevcut toplumsal yapı yıkılmış, kaos ve
düzensizlik meydana gelmiş, bireyler ortaçağın nispeten daha düzenli ve daha huzurlu
günlerini arar hale gelmiştir. Devrimle birlikte büyük fabrikaların kurulması, kentlerin
büyümesi ve bireycilik anlayışının yaygınlaşması, insanların çevrelerinde olup bitenlere daha
farklı bir yaklaşımla bakmalarına neden olmuştur. Sosyal ve ekonomik değişmenin daha fazla
olduğu İngiltere, Fransa ve Almanya'da sosyoloji disiplini diğer ülkelere göre daha çok
gelişmiştir. Fransız Devrimi'ni izleyen Endüstri Devrimi ise başta ekonomik ve endüstriyel
yapı olmak üzere aile, eğitim ve tabakalaşma gibi toplumun sosyal kurumlarını ve yapısal
özelliklerini değiştirmiştir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, tarım toplumlarını sanayi
toplumlarına dönüştürmüş, el emeği ile yapılan işler bırakılarak fabrikalarda makinelerle
yapılan işlere geçilmiştir. Üretim ve taşımada yeni yöntemler kullanılması ev ile üretim
yerinin ayrılmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda Avrupa'da büyük değişmeler
yaşanmış, aile yapısı değişerek geniş aileler yerine çekirdek aileler yaygın hale gelmiş,
kentleşme ve endüstrileşme hızlanmış, tabakalardan oluşan sınıfsal yapı değişmiş, din ve
devlet işleri birbirinden ayrılmaya başlamış, sonuçta yeni bir toplum yapısı ile karşı karşıya
kalınmıştır. Yaşanan bu değişimlerle birlikte daha çok kırsal kesimde yaşayan ve durağan
olan toplum, yerini daha çok büyük kentlerde yaşayan ve kızla değişen bir topluma bırakmış,
geleneksel toplumların yerini modern toplumlar almıştır.
Sosyoloji biliminin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenin bu geniş çaplı değişim ve
dönüşüm olduğu, özellikle iki devrimin sonuçları bakımından sosyolojinin doğuşuna zemin
hazırlandığı söylenebilir. Keza bu iki devrim, dönemin filozof ve bilim adamlarının
görmezden gelemeyeceği kadar geniş çaplı etkilere neden olmuştur. Bilimsel esaslara dayalı
ilk sosyolojik analizler, değişim ve dönüşümler çerçevesinde ortaya çıkan "toplum nedir?",
"toplum neden şu anda olduğu gibi bir yapıya bürünmüştür?" ve "toplumlar neden ve nasıl
değişirler?" gibi sorular temelinde, nelerin neden değiştiğini ortaya koymaya ve gelecekte
toplum yapısının nasıl olacağını tahmin etmeye çalışan analizler olmuştur. Sosyolojini kurucu
düşünürleri, bir yandan söz konusu sorulara cevap aramaya çalışırken diğer yandan da bu
devrimlerin neden olduğu toplumsal yıkım ve çatışmalara çözüm bulmaya çalışmışlardır.
Sosyoloji insan ilişkileri üzerine odaklanmaktadır. Sosyolojik analizlerin hedefi,
insanlar arasındaki sosyal ilişkileri incelemek, bu ilişkilerin şekillenmesini ve değişmesini
etkileyen faktörleri ortaya çıkarmaktır. Bununla birlikte insanı ve toplum olaylarını inceleyen
tek bilim dalı sosyoloji ve onun alt dalları değildir. Tarih, psikoloji, ekonomi, antropoloji,
siyaset ve hukuk gibi bilimler de toplum ve insanla ilgilenmektedir. Bu doğrultuda
sosyolojinin bu bilim dallarından farklı olduğu yönleri ortaya koymak yararlı olacaktır.
Örneğin sosyolojiyle ilişkili olan tarih, toplumlarda yaşanmış geçmişteki olayları yer ve
zaman bildirerek ve belgelere dayandırarak açıklayan bir bilimdir. Tarih, 1453 İstanbul'un
fethi ya da 1789 Fransız Devrimi gibi somut ve özel olanı ve bir kez yaşanmış bir olayı ele
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alırken sosyoloji işsizlik, göç, kentleşme, toplumsal çözülme ve çatışma gibi sorunları, yani
soyut ve genel olanı ele almaktadır. Gözlenebilir insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir
bilim dalı olan psikoloji ile sosyoloji arasındaki farklılık ise sosyolojinin toplumu ve
toplumsal ilişkiler üzerinde dururken, psikolojinin tek insanın davranışlarını ele almasıdır.
Psikoloji bireyin davranışlarını merkeze alırken, sosyoloji toplumu merkeze alıp araştırma
yapmaktadır. Ekonomi, bir malın üretiminde kullanılan araçları, üretilen malın toplumda nasıl
paylaşıldığını ve tüketildiğini incelemektedir. Sosyoloji ise, o mal üretilirken, paylaşılırken ve
tüketilirken, bireylerin birbirleriyle girdikleri ilişkileri, elde ettikleri statü ve rolleri
incelemeye çalışmaktadır. Antropoloji (insan bilim), insanın kökenini, biyolojik özelliklerini,
ilkel toplulukları ve kültürlerini inceleyen bir bilimdir. Antropolojinin kültürle ilgilenen dalına
sosyal (kültürel) antropoloji denilmektedir. Kültürel antropoloji kültürü bir bütün olarak ve
bütün hayat tarzını konu alan bir bakış açısı içerisinde incelerken sosyoloji kültüre bir sistem
olarak toplum içinde, toplumun içeriklerinden biri olarak, kültürün toplum sistemleri ile
etkileşimi açısı içinde bakmaktadır. Devletin ve diğer siyasal kurumların amaç ve işleyişlerini,
iktidar olgusunu ve yönetimin işlevini inceleyen siyaset bilimi ile sosyoloji arasındaki
farklılık, diğer bilim dalları gibi siyaset bilimi de toplumsal yaşamın bir yönünü (siyaseti) ele
alırken sosyolojinin toplumu bir bütün olarak incelemesidir. Bunun yanında siyaset bilimi
olanın yanında olması gerekeni de incelerken sosyoloji yalnızca olan üzerinde durmaktadır.
Ayrıca siyaset bilimi değer yargılarında bulunurken sosyoloji topluma genel ve objektif
yaklaşmaktadır. Normatif ve kural koyan bir bilim dalı olarak hukuk, insanlar arasındaki
ilişkileri düzenleyen kuralları koymanın usullerini ve uygulamasını göstermektedir. Sosyoloji
ise pozitif bir sosyal bilim olarak bu yönüyle hukuk biliminden farklı özellik göstermektedir.
Sosyoloji bilimi ile diğer bilim dalları arasındaki bu farklılıklarla birlikte, hiçbir
bilimin toplumun tümünü kendi başına tam olarak açıklayamadığı, sosyal gerçekliğin bir
bütün olduğu ve bu bütünlüğü açıklayabilmek için sosyal bilimlerin işbirliği yapmak zorunda
olduğu söylenebilir. Bahsedilen farklılıklarla birlikte söz konusu bilim dalları ile sosyolojinin
ilişki kurma gerekliliği, bu bölümün sonunda bahsedilecek sosyolojinin alt dallarının
oluşmasına neden olmuştur.

8.3. Sosyolojik Bakış Açısı
Sosyoloji bir bütün içerisinde insanların bütün ilişkilerini inceleyen, bu ilişkilerin nasıl
meydana gelip korunduğunu ve değiştiğini analiz eden bir sosyal bilim dalıdır. Sosyoloji
hiçbir zaman bireyi tek başına ele alıp inceleyen ve onun sorunlarını çözmeye çalışan bir
bilim dalı değildir. Bazen aile gibi küçük bir sosyal kurumun, bazen de bir ülke gibi büyük bir
sosyal kurumun davranışları ve bu davranışların nedenleri, yaşam farklılıkları, sosyal
kurumlar içinde oluşan gruplar, güç ilişkileri, anlaşmazlıklar, çatışmalar vb. tüm konular
sosyolojinin ilgi alanını oluşturmaktadır. Daha önce de bahsedildiği üzere, bireylerin bu
konularda sezgileri, önyargıları, spekülasyonları ve inançları hep olmuş ve sosyolojinin cevap
aradığı sorulara da bu yargılara dayalı olarak cevap verilmiştir. Ancak bilimsel yöntem
yaklaşımının keşfedilmesiyle birlikte, diğer bilim dallarının pek çoğunda olduğu gibi,
insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde de bilimsel yöntemin kullanılması gerekliliği ortaya
çıkmış ve böylece insan toplumlarının ve toplumsal davranışların incelenmesinde bilimsel
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yöntem kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda yukarıda bahsedilen konulara yönelik
sorulara gerçeklere ve sistematik araştırmalara dayalı olarak cevaplar bulunmaya çalışılmıştır.
Toplumsal olayları bilimsel yöntemle araştırma biçimi sosyolojinin gelişmesinde ve ortaya
çıkışında önemli rol oynamıştır.
Sosyoloji, farklı bakış açılarına, farklı yaşam tecrübelerine ve gerçekleri farklı bir
biçimde algılayışlara sahip bireylerin gözünden toplumun, ilişkilerin ve olayların görünmesini
ve anlaşılmasını sağlar ve böylelikle farklı anlayışların, farklı tutum ve davranışların
kavranılması söz konusu olur. Sosyolojinin temel görüşü, insan davranışlarının bireyin içinde
yaşadığı, üyesi olduğu grup tarafından etkilendiği ve bu grup içindeki etkileşimlerle
şekillendiğidir. Toplumsal çevrenin veya içeriğin bireylerin davranışlarını ve yaşamını nasıl
etkilediğini incelemek sosyolojinin temel ilgi alanlarından biridir. Bir bireyin bir ortama
girdiğinde selam verme şekli, tokalaşması, bir terör saldırısı karşısında verdiği tepki, herhangi
bir konu karşısındaki fikir ve düşünceleri vb. pek çok unsur, bireyin içinde bulunduğu
toplumsal içerik ile yakından ilişkilidir. Bireyler yetişirken aile, arkadaş, kreş, okul gibi farklı
gruplar içinde bulunur ve bu gruplarla kurduğu ilişkiler sonucu farklı fikir, değer ve dünya
görüşü sahibi olur. Dolayısıyla sosyolojik bakış açısının temelinde bireylerin içinde
bulundukları toplum ve gruplardan nasıl etkilendiği yer almaktadır. Bu nedenle sosyoloji,
bazen aile gibi küçük, bazen de bir kıta kadar büyük sosyal grupları, topluluk ve toplumları
inceler.
Bununla birlikte günlük hayatta sosyolojik bakış açısının bir tarafa bırakılarak
insanların fikir ve düşüncelerinin "önyargılara" dayalı olarak oluştuğu görülmektedir. Örneğin
fakir olan bir bireyin, çok çalışkan biri olmadığı için bu durumda olduğu; suç işleyen bir
bireyin, kötü karakterli olduğu için suç işlediği düşünülebilir. Bunların her biri sosyolojik
olmayan bakış açılarına örnek olarak verilebilir. Söz konusu olguların sosyologlar tarafından
sosyal güçler çerçevesinde, bireylerin içinde yetiştikleri gruplar ve toplum bağlamında ele
alınması, ilgili konuların sosyolojik bakış açısından incelenmesini sağlayacaktır. Sosyologlar,
çok basit gibi görünen ve önyargılara açık olayları, insan davranışlarının bireyin içinde
yaşadığı grup tarafından etkilendiği ve bu grup içindeki etkileşimlerle şekillendiği
gerçeğinden yola çıkarak, yani sosyolojik bakış açısı ile inceleyerek ve olaylar arasındaki
değişmez ilişkileri göstererek herkesin kabul edeceği toplumsal gerçekleri ortaya koymaya
çalışırlar.

8.4. Sosyolojide Kullanılan Araştırma Yöntemi ve Teknikleri
Sosyolojik araştırma yöntemleri nicel yöntemler ve nitel yöntemler olmak üzere iki
kategoride incelenmektedir. Sosyolojik olaylar nicel yöntemler ile ölçülebilir veriye dayalı
olarak ya da önceden belirlenmiş bir takım davranışlara göre yapılan deneysel analizler ile
incelenebilmektedir. Nicel yöntemler kullanılarak yapılan analizler sonucunda geçerli ve
güvenilir genel savlara ulaşılabilmektedir. Sosyolojik olayların nitel yöntemler kullanılarak
incelenmesinde ise doğrudan gözlem yapılması, ilgililerle iletişim (mülakat) kurulması ya da
yazılı belgelerin analiz edilmesi söz konusu olabilir. Bu yöntemler kullanılarak bireylerin
tutum ve davranışlarında, içinde yaşadıkları grup ve toplumların etkisi anlaşılmaya çalışılır.
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Sosyologlar, hangi yöntemlerin daha uygun olduğu konusunda zaman zaman
anlaşmazlık yaşamaktadır. Bu anlaşmazlıklar, sosyal teorinin doğuşundaki epistemolojik
tartışmalardan kaynaklanmaktadır. Konuyla ilgili olarak farklı görüşler olmasına karşın, hem
nicel hem de nitel yöntemlerin teori ve veri arasında sistematik bir etkileşim içerdiği
söylenebilir. Nicel yöntemler özellikle ABD'de sosyolojide sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.
ABD'de sosyoloji konusunda yayın yapan önemli dergilerde, konuyla ilgili yapılan
araştırmalarda çoğunlukla nicel yöntemlerin tercih edildiği; İngiltere'de yayın yapan önemli
dergilere bakıldığında ise konuyla ilgili yapılan çalışmalarda çoğunlukla nitel yöntemlerin
kullanıldığı görülmektedir. Sosyal araştırmaların metodolojisi konusunda hazırlanan çoğu
ders kitabı nicel perspektiften yazılmış ve bu kitaplarda "metodoloji" kavramı çoğu zaman
"istatistik" kavramıyla eş anlamlı kullanılır hale gelmiştir. Uygulamada ise ABD'de sosyoloji
alanındaki tüm doktora programlarında, istatistiksel metotlar konusunda eğitim alınması
zorunlu tutulmaktadır. Anti pozitivistler tarafından karşı çıkılmasına rağmen, nicel yöntemler
kullanılarak yapılan araştırmalar, toplumun büyük kesimi tarafından daha güvenilir ve tarafsız
kabul edilmektedir.
Sosyolojik araştırmalarda hangi yöntemin tercih edileceği büyük ölçüde araştırmacının
neyi araştırmak istediğine bağlıdır. Örneğin tüm toplum genelinde istatistiksel bir genelleme
yapmak isteyen bir araştırmacı, toplumu temsil eden bir örneklem üzerinde anket çalışması
yapabilir. Buna karşın bir bireyin sosyal eylemlerini bağlamsal olarak ayrıntılı şekilde
araştırmak isteyen bir araştırmacı etnografik katılımcı gözlem ya da açık uçlu görüşme
yöntemlerinden yararlanabilir. Araştırmacılar nicel ve nitel yöntemleri birlikte de kullanabilir.
Örneğin bir araştırmacı, istatistiksel bir model ya da örneklem oluşturmak için öncelikle nicel
bir yöntem kullanıp sonrasında herhangi bir sosyal kurumun birey davranışındaki etkisini
belirleyebilmek için nitel bir yöntem olan mülakattan yararlanabilir.
Nicel yöntemler genellikle, nüfus sayımı ya da nüfus içindeki tüm bireylerin listesini
yapmanın mümkün olmadığı çok büyük bir nüfus üzerinde araştırma yapmak için kullanılır.
Bu durumda, farklı örnekleme yöntemleri uygulanarak ilgili nüfus üzerinde belirli bir kitle
belirlenmeye çalışılır. Nicel yöntemlerde istatistikçiler örnek kitle üzerinden elde ettikleri
bulgular ile nüfusun geneline ilişkin çıkarımlarda bulunmaya çalışırlar. Nüfus geneli
üzerinden örnek seçim süreci genellikle "örnekleme" olarak adlandırılmaktadır. Tesadüfi
örnekleme en iyi örnekleme yöntemi olmakla birlikte, bazı farklılıklar nedeniyle nüfusun alt
gruplara ayrılmaya müsait olması tabakalı örnekleme yönteminin kullanılmasını gerektirebilir.
Buna karşın bazı durumlarda tesadüfi örnekleme yöntemi kullanmanın imkansızlığı nedeniyle
kolayda ya da kartopu örnekleme yöntemleri tercih edilebilir.
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan bazı araştırma teknikleri aşağıda görülebilir;
Arşiv araştırması ve tarihsel yöntem: Biyografi, yıllık ve dergi gibi tarihsel arşiv ve
kayıtlarda bulunan ikincil verilerin ortaya çıkarılması yöntemidir.
İçerik analizi: Mülakatların ve diğer yazılı belgelerin içeriklerinin sistematik olarak
analiz edilmesidir. Veriler genellikle Gömülü Teori yaklaşımının bir parçası olarak ve
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Atlas.ti, MAXQDA, NVivo ve QDA Miner gibi nitel veri analizi programları kullanılarak
kodlanır.
Deneysel araştırmalar: Araştırmacı belirli sosyal değişkenlerin diğer değişkenler
üzerinde etkili olup olmadığını ya da diğer değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini
belirlemek amacıyla, basit bir sosyal süreci soyutlayarak laboratuar ortamında bu ortamı
yeniden oluşturur. Örneğin bilinçsiz cinsiyetçi yargıların mümkün olduğu bir durum
oluşturularak insanların geleneksel cinsiyet rolleri hakkındaki duygu ve düşünceleri, cinsiyet
kalıplarının zıt aktivasyonu ile manipüle edilebilir. Katılımcılar kontrol değişkenleri ya da
deney değişkenleri olarak farklı gruplara tesadüfi olarak atanırlar. Tesadüfilik, gruplar
arasındaki farklılığın deney grubuna verilen farklı davranışlardan kaynaklandığı konusunda
araştırmacının emin olmasını sağlar.
Boylamsal çalışma: Uzun bir süre boyunca belirli bir kişi veya grubun kapsamlı bir
şekilde incelenmesidir.
Gözlem: Araştırmacı duyu verilerini kullanarak toplumsal bir olgu ya da davranışlar
hakkındaki bilgileri kaydeder. Gözlem tekniği katılımcı bir özellik de gösterebilir. Katılımcı
gözlemde araştırmacı, bir topluluk ya da işyeri gibi sosyal bir alana girer ve olguyu ayrıntılı
şekilde ve derin olarak anlayabilmek için uzun bir süre ilgili sosyal alanda faaliyetlere katılır.
Gözlem tekniği kullanılarak elde edilen veri nicel ya da nitel yöntemler kullanılarak analiz
edilebilir.
Anket araştırması: Araştırmacı anket, soru formu ya da benzeri araçlardan
yararlanarak nüfusun ilgili bölümünden örnekleme yoluyla tespit edilmiş bireylerden veri
toplar. Anketlerden yer alan sorular açık ya da kapalı uçlu olabilir. Anketlerden elde edilen
veriler genellikle bilgisayar programlarında analiz edilir.

8.5. Sosyolojinin Başlıca Alt Dalları
Hiçbir bilim toplumun tümünü kendi başına tam olarak açıklayamaz. Sosyal
gerçekliğin bir bütün olması ve bu bütünlüğü açıklayabilmek için sosyal bilimlerin işbirliği
yapmak zorunda kalması nedeniyle farklı bilim dalları ile sosyoloji arasında ilişki kurma
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında toplumsal sorunların çoğalması, bilgilerin giderek
farklılaşması, her bilim gibi sosyolojinin de ilerlemesi, sosyolojik yöntemin gelişmesi ve
sosyolojinin araştırma alanlarına giren sorunların artması, zaman içerisinde, incelediği
konulara göre sosyolojinin çeşitli uzmanlık dallarına ayrılmasına neden olmuştur.
Sosyolojinin çeşitli alanlarında uzmanlaşan araştırmacıların toplumsal gerçekliğin bütününü
ve bütünün parçalarıyla karşılıklı ilişkisini sürekli göz önünde tutması zorunluluğu, bu
uzmanlaşmanın bir parçalanma görünümü almasını engellemiştir. Her sosyolog belli bir
alanda uzmanlaşmadan önce sosyolojinin temel kavramlarını, yöntem ve tekniklerini,
kuramsal çerçevesini kavramaktadır. Burada bahsedilecek bazı alt dallar, sosyolojinin genel
bilgi, yöntem ve yaklaşımlarının çeşitli alanlara uygulanması şeklinde değerlendirilebilir.
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8.5.1. Bilgi Sosyolojisi
Bilim adamları ve düşünürler asırlardır bilgi ile ilgilenmişler ve "bilgi nedir?"
sorusuna cevap aramışlardır. Yapılan çalışmalar sonucunda herkes kendi bağlı bulunduğu
disipline göre bir bilgi tanımı yapmıştır. İlk olarak felsefenin konuları arasında yer alan bilgi
ve bilgi teorileri, daha sonraki dönemlerde sosyolojinin konuları arasına girmiş ve bilgi
sosyolojisi adı altında bağımsız bir bilim dalının kurulmasına imkan sağlamıştır. Böylece
bilginin toplumsal boyutunun derinlemesine analiz edilmesi mümkün olmuştur.
Bilgi sosyolojisi, bilgiyi toplumsal koşullarda anlayan, bilginin toplumsal koşullarını
arayan, bilgiyi toplumsal bir olgu olarak, yani bilgiyi tarihsel-toplumsal boyutuyla inceleyen
bir bilim dalıdır. Bilginin sosyolojik bir bakış açısı içinde ele alınması anlamına gelen bilgi
sosyolojisi bilginin toplumsal gelişme ve değişmedeki rolünü ortaya koymaya çalışmaktadır.
Bilgi ile toplumsal yapılar arasındaki diyalektik-işlevsel ilişkiler bilgi sosyolojisi kapsamında
incelenir. Bilgi, bireyin zihninde doğmakta ve toplum içerisinde şekillenmekte iken bilgi
sosyolojisi düşünceye bağlı olarak oluşan ürünler ile toplumsal şartlar arasındaki ilişkiyi
incelemektedir.
Bilgi sosyolojisinin amacı, bilginin çeşitli sosyal gruplar içindeki yayılma, anlam ve
sosyal fonksiyon problemlerini açıklamak; bilgi türleri ile toplumsal gruplar arasındaki
ilişkileri incelemektir. Bu doğrultuda bilginin oluşum süreci, bilgi sürecini etkileyen sosyal
süreçler ve bilginin toplumsal değişimdeki yeri ve rolü bilgi sosyolojisi kapsamında incelenir.
Toplumsal simgeler ve toplumsal yapılar ile uygarlık yapıtları arasındaki ilişkiler konusunda
geliştirilen modern kuramlar, bilgi sosyolojisinin alanını genişletmiştir. Bilginin toplumsal
ortama etkisi, bilgi ile varlık arasındaki ilişki, bilgi ile üretim biçimi arasındaki ilişki ve
sosyal-kültürel ortamın bilginin değişim ve yayılmasına etkileri, bilgi sosyolojisi bağlamında
incelenen konular olarak belirtilebilir.
Bilgi sosyolojisi, bilgi türleri, bilgi sistemi ve toplumsal çerçeve olmak üzere üç
kavram üzerinde şekillenmektedir. Keza bilgi sosyolojisi, bilgi türlerinin hiyerarşisinden
oluşan bilgiler sisteminin toplumsal çerçeveye göre durumunu ve değişimini incelemektedir.
Bilgi sosyolojisi için bilginin teknik bilgi, bilimsel bilgi, simgesel bilgi vb. türler temelinde
ele alınması önemli görülmektedir. Bilgi hiyerarşisi ise toplum yapısına göre bilgi türlerinin
önem sırasına konulmasıdır. Dolayısıyla toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına göre
hangi bilginin daha önemli olacağı ortaya çıkmaktadır. Örneğin geleneksel krallık
toplumlarında dış dünyaya yönelik algısal bilgi, kapitalist ve sosyalist yapılarda teknik bilgi,
sınıf çatışmalarının yaşandığı toplumsal yapılarda siyasal bilgi ve sanayileşmiş toplumlarda
bilimsel bilgi ön plandadır. Bu şekilde oluşan bilgi hiyerarşisi ve bilginin rolü bilgi sistemini
meydana getirmektedir. Toplumsal çerçeve ile anlatılmak istenen ise toplumsal yapı, sosyoekonomik veya kültürel yapıdır. Bilgi sosyolojisi için toplumsal çerçevenin önemi, bilginin
konum ve özelliklerini belirlemesinden kaynaklanmaktadır. Keza bilgi sosyolojisi bilgiler
sistemi ile toplumsal çerçeveler arasındaki dinamik-diyalektik ilişkileri incelemektedir. Bu
ilişkiler karşılıklı, birbirine bağlı ve sürekli değişen niteliktedir. Toplumsal yapılar bilgi
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hiyerarşisine bağlı olarak değişirken bilgi hiyerarşisi de toplumsal yapılarak bağlı olarak
değişmektedir.
Bilgi sosyolojisi, bilginin sorunlarını analiz ederken epistemolojiden, toplumsal analiz
yaparken de sosyolojiden yararlanmaktadır. Diğer disiplinlere nazaran daha karmaşık bir
yapıya sahip olan bilgi sosyolojisi, diğer bilimlerden faydalanırken diğer bilimlere oldukça
fazla katkı da sunmaktadır.

8.5.2. Ekonomi Sosyolojisi
Ekonomi ve sosyoloji her zaman birbirine ihtiyaç duyan iki bilim olmuştur.Pek çok
ekonomik durum sosyolojinin konusuna dahil olmuş, yine pek çok sosyolojik olgu ekonomi
ile açıklanmıştır. Bu yüzden birbirine her zaman ihtiyacı olan ekonomi ve sosyoloji yeni bir
alanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu da ekonomi sosyolojisidir.
Ekonomi sosyolojisi, ekonomi dalındaki bilgilerden yararlanarak; teknoloji, gelir
dağılımı, tüketim ve farklılaşması, iş bölümü, ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı
gibi konularla ilgilenmektedir. Ekonomi sosyolojisi kavramı ilk kez 1879 yılında, Durkheim,
Weber ve Simmel ile sosyoloji konusunda ortak çalışmalar yapan Stanley Jevons tarafından
kullanılmıştır. Ekonomi sosyolojisi, ekonomik olayların analizinde sınıfsal ilişkileri ve felsefi
bir kavram olarak moderniteyi vurgulayan yeni bir yaklaşım olarak doğmuştur. Kapitalizm ve
modernite arasındaki ilişkilerin incelenmesiyle gelişmeye başlayan ekonomi sosyolojisi için,
özellikle "yeni ekonomi sosyolojisi" olarak adlandırılan çağdaş döneminde, Granovetter'ın
"Ekonomik Faaliyetler ve Sosyal Yapı: Toplumsal Gömülmüşlük Sorunu" kitabı önemli
görülmektedir. Bu çalışmada, mevcut sosyal ilişkiler içinde bireyler ve işletmeler arasında yer
alan ekonomik ilişkileri incelemeye çalışan toplumsal gömülmüşlük kavramı açıklanmaktadır.
Örneğin alışveriş tercihlerinden, tüketim alışkanlıklarına, üretim süreçlerinden, üretim
ilişkilerine ve emeğin örgütleniş biçimine kadar daha pek çok durumda ekonomi ve sosyoloji
iç içedir.
Ekonomi sosyolojisinin görevi, ekonomik olayları, ortaya çıktığı toplumsal süreç ve
burada oluşan kurumsal yapı ve kalıplar içinde, ekonomik ve toplumsal alanların oluşturduğu
karşılıklı ilişki ve sistem bütünselliği içinde araştırmaktır. Ekonomi sosyolojisi bu amaçla,
sosyolojik araştırmaların kullandığı nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden yararlanarak
analizlerini gerçekleştirir. Bunun yanında sosyal ağ analizi de bu bilim dalının çalışılması için
en önemli yöntemlerden biri olarak görülmektedir. Ekonomi biliminin konusunu oluşturan
işletme ve diğer kurumlar nasıl sosyolojinin ilgi alanına giriyorsa; genel sosyolojinin
konusunu oluşturan sosyal tabaka, sınıf, insan davranışları ve boş zaman gibi konular da
ekonominin alanına girmektedir. Ekonomi sosyolojisi, böylece genel sosyolojinin bilimsel
bulgularına da ihtiyaç duymaktadır.
Günümüzde hem batı ülkelerinde hem de ülkemizde ekonomi sosyoloji adına birçok
eser yayımlanmakta ve birçok araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle üniversitelerde iktisat
fakültelerinde ve sosyoloji bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde ekonomi sosyolojisi
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dersi verilmekte ve bu alanda hem akademisyenlerce hem de ilgi duyan kişilerce birçok
araştırma gerçekleştirilmektedir.

8.5.3. Sanayi Sosyolojisi
Ekonomi sosyolojisi içerisinde sanayileşmenin önemi arttıkça yeni sosyoloji dalına
giden bir alt disiplin oluşmasının yolu açılmış ve böylece sanayi sosyolojisi doğmuştur.
Ekonomi sosyolojisinin bir alt disiplini olarak sanayi sosyolojisi, ekonomi sosyolojisi
konuları içinde daha çok endüstrileşmeye ilişkin olan konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Sanayi sosyolojisi merkezine çalışmayı ve çalışmanın toplumsal etkilerini almakta ve
buna bağlı olarak işletmelerin, kurumların (organizasyonların) sosyolojik analizlerini
yapmaktadır. Çalışmanın toplumda, toplumsal yapıda, toplumsal kurum ve gruplardaki
etkileri sanayi sosyolojisi kapsamında incelenmektedir. Örneğin teknolojik değişimlerde,
küreselleşmede, işgücü piyasalarında, işyeri düzenlemelerinde, yönetimsel uygulamalarda ve
istihdam ilişkilerindeki eğilimlerin yönü ve etkilerinin toplumsal yapıya etkileri sanayi
sosyolojisinin ilgilendiği konuların başında gelmektedir. Bunun yanında karşı bir etki de söz
konusudur. Örneğin modern toplumlarda belirli alanlarda ortaya çıkan eşitsizlikler, bireylerin
ve ailelerin işin yapılmasına ve çalışma hayatının şekillenmesine yönelik karşı çıkışları,
direnmeleri ya da müdahaleleri söz konusu olmuştur. Dolayısıyla sanayi ve çalışma hayatında
meydana gelen değişmeler toplumsal yapıyı etkileyebileceği gibi, toplumsal yapıdaki
sosyolojik olgular çalışma hayatını ve sanayi düzenini etkilemektedir.
Çalışmanın kurumsal bir hale gelmesi, disiplin ve bütünlük kazanması ve toplumsal
yaşamın merkezine oturması, endüstri devrimi ile birlikte gerçekleşmiştir. Tarım toplumunda
var olan çalışma tarzını ve çalışma çevresinde şekillenen sosyal ilişkileri tamamen değiştiren
endüstri devrimi, öncekinden tamamen farklı yeni çalışma şekilleri meydana getirmiş,
endüstrileşme sürecinde çalışma yaşamında ve çalışma ilişkilerinde yaşanan değişmeler,
çalışma ve sanayi sosyolojisinin en temel ve önemli konularından biri olmuştur. Endüstri
devrimi sonrası 1930'lardan itibaren Elton Mayo ve diğer bilim adamları tarafından örgütlerde
yapılan çalışmalar ise, verimlilik artışının sadece işyerlerindeki donanıma bağlı olmadığını,
özellikle sosyal ilişkilerin maddi unsurlardan daha etkili olduğunu ortaya koymuş ve
dolayısıyla çalışma hayatında esas faktörün işyerlerindeki sosyal unsur, başka bir deyişle
insan ilişkileri olduğu tespit edilmiştir. İşçinin sadece bir iş grubunun üyesi değil; mesleki,
ailevi, iktisadî veya siyasi başka grupların da üyesi olduğu gerçeğinde hareketle sanayi
sosyolojisinde işçi, böyle bir sosyal çerçeve içinde ele alınmıştır.
Sanayi sosyolojisi; örgüt sosyolojisi, psikoloji, sosyal psikoloji, iş idaresi, ekonomi
gibi birçok sosyal bilimin ve bu bilimlerin özel dallarından birçoğunun çeşitli düzeylerde
kurdukları ilişkileri kapsamakta ve bunları toplumsal gerçeğin bir bütünlüğü açısından
incelemektedir. Bir sanayi sistemini konu olarak inceleyen sanayi sosyolojisi; işyerinin yapısı,
güvenliği, sendikalaşma hareketleri, verimlilik, işçi-işveren ilişkileri, sanayi ve toplum
ilişkileri gibi konular üzerinde durmaktadır. Son zamanlarda sanayi sosyolojisi ile ilgili
çalışmaların boş zamanların değerlendirilmesi konusuna giderek daha fazla yer ayırdığı
söylenebilir.
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8.5.4. Çevre Sosyolojisi
Tarihsel süreç içerisinde çevre sorunlarının artarak yaygınlaşması, bu sorunlara ve bu
sorunların toplumsal etkilerine daha yakından bakılmasını gerekli kılmıştır. Özellikle 19.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı toplumlarında sanayileşmenin yoğunlaşması ve
sanayileşmeyle birlikte kömürün sanayide enerji kaynağı olarak kullanılması, hava, su ve
toprak kirliliği gibi çevresel sorunları beraberinde getirmiştir. Önceleri yerel ve bölgesel
düzeyde ve sadece teknik boyutuyla ele alınan çevre sorunları, zamanla küresel düzeyde ve
yaşamı tehdit eden bir düzeye ulaşmış, dolayısıyla çevre ile ilgili olgu ve süreçler, daha da
artan ölçüde üzerinde durulması ve çözüm geliştirilmesi gereken sorunlar haline gelmiştir.
Ozon tabakasındaki incelme, küresel ısınma ve son olarak Japonya'da meydana gelen
depremin neden olduğu nükleer santral kazası ile birlikte yeniden hatırlanan nükleer tehdit,
çevresel sorunların giderek küresel bir boyuta ulaştığını ve bu sorunların, olguların ve
süreçlerin toplumsal düzeyde ele alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu
doğrultuda çevresel olayların çok boyutluluğu ve toplumsal etkileri, bilim dünyasının ve
özellikle sosyal bilimler ilgisini çekmiş, bu bağlamda 1970'li yıllardan itibaren sosyoloji
disiplini içinde çevre sosyolojisi adıyla bir alt disiplin ortaya çıkmıştır. 1970'li yıllar çevre
sorunlarının yoğunlaşmasının yanında, bu sorunların toplum tarafından daha yaygın olarak
farkına varılması ve önemli boyutta bir çevre hareketinin ortaya çıkması açısından dikkat
çekicidir. Dünyada yaşanan çevre felaketleri, iki büyük dünya savaşının meydana getirdiği
ekolojik yıkımlar ve giderek güç kazanan çevre hareketleri sosyal bilimler alanında da bir etki
oluşturmuştur.
Çevre sosyolojisi, toplumsal davranışın çevresel boyutunun ve çevre ve toplum
arasındaki karşılıklı ilişkilerin incelenmesidir. Çevresel olayların sadece ekonomik ve teknik
boyutlarıyla incelenmesi, bu olayların tam olarak anlaşılması bakımından yeterli
olmayacağından çevresel olayların toplumsal boyutunun incelenmesi gerekmektedir. Bu
inceleme sürecinde bir yandan çevresel olayların toplumsal etkileri incelenirken diğer taraftan
toplumsal eylemlerin çevresel boyutu ya da toplumsal eylemlerin doğal çevre üzerine etkileri
incelenmektedir. Hükümetlerin, kurum ve kuruluşların çevre sorunlarına tepkileri, çevre
sorunlarının neden olduğu sosyal etkilerin değerlendirilmesi, enerji ve kaynak sıkıntısının
sosyal etkileri, sosyal eşitsizlik ve çevresel riskler arasındaki ilişkiler, kamu bilinci, çevrecilik
ve çevre hareketleri, çevre sosyolojisinin ilgi alanına giren konular olarak belirtilebilir.
William Catton ve Riley Dunlap çevreciliğin yükselişini ve sosyoloji için ne anlama
geldiğini inceleyen ilk sosyologlar arasında yer almaktadır. Bu kişiler aynı zamanda çevre
sosyolojisinin sosyoloji içinde bir alt uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmasında,
geliştirilmesinde ve kurumsallaştırılmasında da büyük rol oynamışlardır. Catton ve Dunlap
yaptıkları çalışmada çevre sosyolojisini ve alanını doğrudan ve açık olarak tanımlamışlar ve
sosyologların çevre değişkenlerini sosyolojik analizler kapsamı içine dahil etmediklerini
vurgulamışlardır. Catton ve Dunlap'a göre çevre sosyolojisi çevre ve toplum arasındaki
karşılıklı etkileşimi veya toplumsal-çevresel etkileşimleri veya ilişkileri inceleyen bir bilim
dalıdır. Bu tanımla, Dunlap ve Catton insanoğlunun fiziksel çevreye olan etkisini
vurgulamakla kalmamış, aynı zamanda çevresel durumun mesela enerji kaynaklarının
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durumunun insanlara ve topluma ne şekilde etki ettiğini de vurgulamışlar, dolayısıyla
yukarıda da belirtildiği üzere çevre ve toplum arasındaki ilişkileri karşılıklı olarak
incelemişlerdir.

8.5.5. Sosyolojinin Diğer Alt Dalları
Bahsedilen alt dalların haricinde, diğer bilim dalları ile sosyoloji bilimi arasındaki
ilişki nedeniyle sosyolojinin diğer alt dallarından da söz edilebilir. Bunların başlıcalarından
aşağıda bahsedilmiştir.
Din Sosyolojisi: Dinin toplumdaki yeri ve diğer toplumsal kurum ve oluşumlar
üzerindeki etkileri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişmenin dinlere etkileri,
sanayileşme ve kentleşme ile dinler arasındaki ilişkiler, dinsel otoritenin toplumsal rolü ve
gücü, kültür ve uygarlıkların dinsel temelleri, din sosyolojisi bağlamında incelenmektedir. Din
sosyolojisi bugün daha çok din ve dinsel pratikler ile diğer toplumsal etken ve kurumlar
arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemeye yönelmiştir.
Hukuk Sosyolojisi: Hukuk olgusunu, sosyolojik bir araştırma konusu olarak ele alıp
inceleyen hukuk sosyolojisi, sosyoloji bölümlerinden ziyade hukuk akademisyenleri
tarafından hukuk fakültelerinde öğretilen bir konu olmuştur. Birçok sosyolog, hukuku,
toplumsal kontrol ve sapkın davranışlar gibi, daha geniş sosyolojik ilgi alanlarının bir türevi
olarak görmüş, bu çerçevede yapılan hukuk tanımlarında, hukukun normatif karakteri
vurgulanarak yasaları ihlal eden davranışlara karşı gösterilen tepkilerle ilgilenilmiştir. Hukuk
üzerindeki sosyolojik çalışmalar, çoğunlukla suç hukuku ve onun uygulanması hakkındaki
tartışmalar üzerine olmuştur.
Kültür Sosyolojisi: Kültür sosyolojisi sosyal hayatın yorumlanmasında kültür
çözümlemesi kullanılmasına dayanan bir sosyoloji alt bilim dalıdır. Özellikle ABD'de yaygın
olarak kullanılan kültür sosyolojisi, pek çok sosyal ve kültürel kuramdan etkilenmiştir.
Sosyolojinin diğer yöntem ve konularına göre kültür sosyolojisinde sosyal ve kültürel
disiplinler arası yaklaşımlar daha çok kullanılmaktadır. Buna karşın, pek çok kültür sosyologu
klasik bilimsel araştırmadan, yani deneysel olarak sınanabilir kuram ve çözümlemelerden
uzak durmaktadır. İncelediği konuyla tanımlanan sosyoloji türlerinden (örneğin hukuk
sosyolojisi) farklı olarak, kültür sosyolojisi bir paradigmalar bütünüdür. Hayat tarzı
tartışmaları kültür sosyolojisinin ana konularından biri olarak dikkat çekmektedir. Bu alanda
temel bir figür olduğu ifade edilen Emile Durkheim, öncü çalışmalarıyla kendinden sonraki
çalışmaları etkileyerek kültür sosyolojisine azımsanamayacak şekilde katkı yapmıştır.
Siyaset Sosyolojisi: Siyaset sosyolojisi siyaset olgusunu sosyolojik paradigma
aracılığıyla çözümlemeye çalışmaktadır. Siyaset sosyolojisi perspektifinin, esas itibariyle
siyasi yapıların, ilişkilerin veya daha teknik deyimle siyasi etkileşimin ardında yatan etkenlere
bakmak olduğu söylenebilir. Siyaset sosyolojisi toplumdan siyasete yönelen etkinin yanı sıra
siyasetten topluma yansıyan etkiyi de anlamaya çalışır. Dolayısıyla siyaset sosyolojisi temelde
siyaset olgusunun arkasında bulunan sosyal yapının, dolayısıyla sosyolojik değişkenlerin
siyaseti nasıl şekillendirdiğini incelemekte; siyaseti, sadece kurumlarıyla değil aynı zamanda
160

bu kurumları ortaya çıkaran davranışları, tarihsel süreçleri ve olayları, bazı sosyolojik
bileşenleriyle bir ilişkisellik içerisinde ele almaktadır. Bunun sonucunda siyaset, toplumsal
olgulardan yalıtılmadan ve onlarla arasındaki bağlar aracılığıyla anlaşılmış olur.
Eğitim Sosyolojisi: Eğitim sosyolojisi, eğitimin toplumsal yapı ve kurumlarla olan
ilişkisini, farklı basamaklarda tanımlanmış eğitim örgütlerinin sunduğu toplumsal işlevleri,
öğretime ilişkin toplumsal süreçleri, eğitimin ülke ekonomisinin gereksinme duyduğu insan
kaynaklarını yetiştirme misyonunu ve eğitimin siyasal sistem içindeki işlevlerini inceleyen bir
disiplindir. Eğitim ve toplum arasındaki dinamik ilişkiler, eğitim sosyolojisinin konusunu
oluşturmaktadır. Eğitimin siyaset, ekonomi, din, hukuk gibi kurumlarla ilişkilerini inceleyen
disipline makro eğitim sosyolojisi, eğitimin toplumsal yönünü daha çok öğretim süreçleri,
öğretmen ve öğrenci gibi daha dar kapsamda çalışmayı amaçlayan disipline ise mikro eğitim
sosyolojisi denilmektedir. Emile Durkheim ve Max Weber, eğitim sosyolojisine katkı veren
kişiler arasında öncelikle sayılabilir.
Kent Sosyolojisi: Kent sosyolojisi, batı ülkelerinde 19. Yüzyıl sonlarında ortaya
çıkmış olan bir disiplindir. Kent sosyolojisi, diğer sosyoloji disiplinleriyle aynı zemini
paylaşmakla birlikte büyük ölçüde bu disiplinlerden ayrılan yönlere sahip olarak
şekillenmiştir. Kent sosyolojisinin ana sorunu ya da meselesi, modern kent toplumlarının
yapısal özelliklerini ve sorunlarını anlamaya çalışmaktır. Bu bağlamda kentlerin oluşumu,
konutları, kent yaşamının insan ve toplum üzerine etkileri, kentsel yaşam, kentsel yaşamın
doğurduğu sorunlar, kentlerin yerleşim düzeni, yeni kentlerin kuruluşu ve gelişmesi, kentsel
imajların gruplara değişimi gibi çeşitli konular kent sosyolojisi kapsamında incelenmektedir.
Kent sosyolojisi alanı içinde, araştırmacılar belirli yöntemlerden yararlanarak, kentlerde
meydana gelen sosyal gruplaşmaları, bu grupların birbirleriyle olan ilişkilerini, etkileşim ve
çatışmalarını, kentsel kurumlaşmaları ve örgütlenme biçimlerini, demografik dağılımın sosyal
bağlantılarını ve söz konusu grupların kent sosyal yaşamına uyum problemlerini vb. ele alıp
irdeleyebilirler.
Köy Sosyolojisi: Köy sosyolojisi köy olarak tanımlanan toplumsal realiteyi
incelemeyi, açıklamayı ve köy sorunlarına kalıcı çözüm yolları üretmeyi, köy topluluklarının
toplumsal bütün içindeki yeri, oluşumu, işleyişi ve değişimini, düzenlilikleri içinde inceleyip
açıklamayı amaçlayan bir sosyoloji dalıdır. Köy sosyolojisinin başlıca ilgi alanlarından biri
köydeki toplumsal değişmeyi izlemek ve açıklamaktır. Köy sosyolojisi aynı zamanda, kırsal
koşullarda biçimlenmiş ilişkilerle, tüm toplumun işleyişi arasındaki bağımlılığı incelemeye
çalışmaktadır. Köy sosyolojisi, grup ilişkileri içinde köy halkının bilimsel araştırılması ile
ilgilenmektedir. Tarım kesiminin sorunları, kırsal alanda toplumsal değişme, teknolojik
değişmenin neden olduğu sorunlar, değer sistemlerindeki değişmeler, kasaba-köy-şehir
ilişkileri, köyde liderlik sorunu, köyün genel yönetimi gibi sorunlar köy sosyolojisinin
ilgilendiği temel konular olarak belirtilebilir.
Bahsedilen tüm alt dalların yanı sıra, sosyolojinin önemli alt disiplinlerinden biri de
kitabın konusunu oluşturan afet sosyolojisidir. Afet sosyolojisi konusu, başta dördüncü bölüm
olmak üzere, kitabın genelinde ayrıntılı olarak işlenecektir.
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Uygulamalar
Sosyoloji Eğitimi ve Toplumsal Faydaları
Sosyoloji 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi’nden sonra Fransa’da, 18. ve 19.
yüzyıllarda da İngiltere, Almanya ve Avrupa’da sanayi toplumunda gelişen toplumsal
sorunları çözmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Sosyoloji ilk yıllarda batıda yaşanan
olumsuzluklara karşı reformcu ve düzenleyici bir bilim olarak düşünülmüş, yaşanan sorunları
giderecek bir bilim olarak kabul edilmiş, hem sosyolojiye hem de sosyolojik çalışmalara bu
gözle bakılmıştır.
Sosyolojinin Osmanlı ve Türkiye’deki durumu da bundan farklı olmamış, Osmanlı’da
sosyoloji batılılaşma politikalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin
içeride ve dışarıda yaşamış olduğu siyasi, askeri, sosyal, kültürel vb. pek çok alanda yaşadığı
sıkıntılar karşısında devlete kurtuluş reçetesi sunacak bir bilim olarak görülmüştür.
Sosyolojinin Osmanlı İmparatorluğu’na girişi de böyle bir umut ve beklenti ile olmuştur.
Osmanlıda sosyolojinin ders olarak öğretilmesi üniversiteden önce lisede söz konusu olmuş,
Ziya Gökalp 1910-1911 yıllarında Selanik’te İttihat ve Terakki okulunda sosyoloji dersi
vermiştir. Üniversitede sosyoloji eğitiminin başlangıcı ise 1912’dir. Üniversite bünyesinde
sosyolojinin bağımsız bir kürsü/bölüm haline gelmesinin ise, kısmi belirsizlikler bulunmakla
birlikte 1914 yılı olduğu söylenebilir.
Ülkemizde 1981 yılında kurulan YÖK ile sosyoloji eğitimi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
Bundan sonraki süreçte de sosyoloji eğitimi üniversitelerimizde daha yaygın hale gelmiştir.
2014 eğitim öğretim yılında üniversitelerde Türkçe, İngilizce, birinci ve ikinci öğretim
programları dahil 154 ayrı sosyoloji programı yer almaktadır. Bundan ayrı olarak Anadolu
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık Öğretim
Fakülteleri’nde de sosyoloji bölümleri bulunmaktadır. Dolayısıyla sosyoloji eğitiminde
önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Son yıllarda gelişen ve değişen şartlar hem sosyoloji
eğitimine hem de sosyologlara ihtiyacı artırmıştır.
Günümüzde sosyoloji eğitimi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Her geçen gün önem
kazanması da böyle bir zorunluluğun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu eğitimin alınması
hem toplumdaki uyumu hem de kalite ve başarıyı artıracaktır.
Kaynak: Hasan Yavuzer, "Sosyoloji Eğitimi ve Toplumsal Faydaları", Turkish Studies, 10
(14), 2015, http://turkishstudies.net/Makaleler/1833516460_39YavuzerHasan-sos-753768.pdf
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Uygulama Soruları




Bir bilim dalı olarak sosyolojinin çıkışına batının ve Osmanlı’nın yaklaşımlarını
belirtiniz.
Ülkemizde sosyoloji eğitimi konusunda yapılanlarını açıklayınız.
Sosyoloji eğitiminin toplumsal faydaları neler olabilir? Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyoloji, sosyal hayatın, sosyal değişmenin ve insanların sosyal davranışlarının
nedenlerinin ve sonuçlarının bilimsel yollarla araştırılması olarak tanımlanabilir. Sosyoloji
biliminde, grupların, örgütlerin ve toplumların yapıları araştırılarak insanların bu yapılardaki
etkileşimleri incelemektedir. Özellikle 18. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa'da yaşanan Fransız
Devrimi ve Endüstri Devrimi gibi sosyal, ekonomik ve siyasal etkisi büyük olan değişimler,
sosyolojinin bir bilim dalı olarak doğmasına neden olmuştur. Söz konusu olaylar sonrasında
yaşanan büyük toplumsal dönüşümlerin oluşturduğu sorunlar ve bu sorunlara bilimsel
yöntemler kullanılarak cevap aranması, bilim olarak sosyolojinin doğmasını sağlamıştır.
Sosyoloji, farklı bakış açılarına, farklı yaşam tecrübelerine ve gerçekleri farklı bir
biçimde algılayışlara sahip bireylerin gözünden toplumun, ilişkilerin ve olayların görünmesini
ve anlaşılmasını sağlar ve böylelikle farklı anlayışların, farklı tutum ve davranışların
kavranılması söz konusu olur. Sosyolojinin temel görüşü, insan davranışlarının bireyin içinde
yaşadığı, üyesi olduğu grup tarafından etkilendiği ve bu grup içindeki etkileşimlerle
şekillendiğidir. Sosyolojik araştırmalarda yöntem olarak nicel yöntemler kullanılabileceği gibi
nitel yöntemler de tercih edilebilmektedir. Sosyolojik araştırmalarda kullanılan bazı araştırma
tekniklerine ise örnek olarak arşiv araştırması, içerik analizi, deneysel araştırmalar, boylamsal
çalışma, gözlem ve anket araştırmaları verilebilir.
Sosyoloji bilimi ile diğer bilim dalları arasındaki bazı farklılıklar bulunmakla birlikte,
hiçbir bilimin toplumun tümünü kendi başına tam olarak açıklayamayacağı gerçeğinden
hareketle, bazı bilim dalları ile sosyoloji arasında ilişki kurma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu
doğrultuda bilgi sosyolojisinden, ekonomi sosyolojisinden, sanayi sosyolojisinden ve çevre
sosyolojisinden bahsedilebilir. Bilgi sosyolojisi, bilgiyi toplumsal koşullarda anlayan, bilginin
toplumsal koşullarını arayan, bilgiyi toplumsal bir olgu olarak, yani bilgiyi tarihsel-toplumsal
boyutuyla inceleyen bir bilim dalı iken ekonomi sosyolojisi, ekonomi dalındaki bilgilerden
yararlanarak; teknoloji, gelir dağılımı, tüketim ve farklılaşması, iş bölümü, ulusal düzeyde
karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenmektedir. Sanayi sosyolojisi merkezine
çalışmayı ve çalışmanın toplumsal etkilerini alarak işletmelerin ve kurumların sosyolojik
analizlerini yapmakta; çevre sosyolojisi ise, toplumsal davranışın çevresel boyutunun ve çevre
ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemektedir. Bu alt dallara ek olarak din
sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, kültür sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, eğitim sosyolojisi, kent
sosyolojisi ve köy sosyolojisi gibi sosyolojinin diğer alt dalları söz konusudur.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoloji bilimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapılır.
Genellikle insanların zaten az çok bilgi sahibi olduğu konularla ilgilenilir.
Temel olarak birey üzerinde durulmaktadır.
Sosyolojik çalışmalar içinde yaşanılan toplumun tarihsel ve toplumsal koşulları
göz önüne alınarak yapılmalıdır.
Eşitsizlik, yoksunluk ve çatışma gibi konular anlaşılmaya çalışılır.
Sosyolojinin babası ve ilk sosyolog olarak kabul edilen kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
Konfüçyüs
Plato
Comte
İbn-i Haldun
Small
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojiyi diğer bilim dallarından ayıran
farklılıklardan biri değildir?
Olması gerekeni değil olanı incelemesi
Topluma genel ve objektif yaklaşması
Pozitif bir sosyal bilim olması
Toplum ve toplumsal ilişkiler üzerinde durması
Toplumsal yaşamın bir yönünü ele alması
Sosyolojide kullanılan nicel araştırma yöntemleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Özellikle İngiltere’de sosyolojide sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.
Nicel analizler sonucunda genel savlara ulaşılabilmektedir.
Ölçülebilir veriye dayalı olarak analizler yapılabilir.
Bu araştırmalar sonucu elde edilen veriler daha güvenilir ve tarafsız kabul
edilmektedir.
Sosyal araştırmaların metodolojisi konusunda hazırlanan çoğu ders kitabı nicel
perspektiften yazılmıştır.
Uzun bir süre boyunca belirli bir kişi veya grubun kapsamlı bir şekilde
incelendiği araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Anket araştırması
Boylamsal çalışma
Gözlem
İçerik analizi
Arşiv araştırması
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a)
b)
c)
d)
e)

Bilgi sosyolojisi, bilginin sorunlarını analiz ederken ……………………….;
toplumsal analiz yaparken de ……………………… yararlanmaktadır.
Antropolojiden - Sosyolojiden
Kültürden - Antropolojiden
Sosyolojiden - Kültürden
Psikolojiden - Epistemolojiden
Epistemolojiden - Sosyolojiden

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Ekonomi sosyolojisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Gelir dağılımı, tüketim ve farklılaşması ve iş bölümü gibi konularla ilgilenilir.
Sosyal ağ analizi bu bilim dalı için önemli yöntemlerden biridir.
Çalışmalarda daha çok nicel araştırma yöntemleri kullanılmaktadır.
Genel sosyolojinin bilimsel bulgularına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekonomi sosyolojisi kavramı ilk kez 1879 yılında kullanılmıştır.

8.

Çalışmanın kurumsal bir hale gelmesi, disiplin ve bütünlük kazanması ve
toplumsal yaşamın merkezine oturması aşağıdakilerden hangisiyle
gerçekleşmiştir?
Fransız Devrimi
Endüstri Devrimi
Sanayi sonrası toplumlara geçiş
Esnek çalışma uygulamaları
Küreselleşme

6.

a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Çevreciliğin yükselişini ve sosyoloji için ne anlama geldiğini inceleyen ilk
sosyologlar aşağıdakilerden hangisidir?
Durkheim ve Comte
Mayo ve Weber
Simmel ve Jevons
Catton ve Dunlap
İbn-i Haldun ve Makrizi
Siyaset sosyolojisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Siyaset sadece kurumları itibariyle ele alınır.
Siyaset olgusunu sosyolojik paradigma ile çözümlenmeye çalışılır.
Siyaset toplumsal olgulardan yalıtılmadan ve onlarla arasındaki bağlar
aracılığıyla anlaşılmaya çalışılır.
Toplumdan siyasete yönelen etkinin yanı sıra siyasetten topluma yansıyan etki
de anlaşılmaya çalışılır.
Hiçbiri

Cevaplar:
1)c, 2)d, 3)e, 4)a, 5)b, 6)e, 7)c, 8)b, 9)d, 10)a
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9. AFET SOSYOLOJİSİNİN GENEL KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Afet Sosyolojisinin Tanımı
9.2. Afet Sosyolojisinin Gelişimi
9.3. Afet Sosyolojisine Yönelik Yaklaşımlar
9.4. Afet Sosyolojisinde Temel Konular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet sosyolojisini tanımlayınız.
2. Afet sosyolojisinin gelişimi hakkında bilgi veriniz.
3. Afet sosyolojisine yönelik yaklaşımları açıklayınız.
4. Afet sosyolojisinde üzerinde durulan temel konuları belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet Sosyolojisinin Tanımı
ve Gelişimi

Afet sosyolojisini
tanımlayabilmek ve gelişimi
hakkında bilgi verebilmek
Afet sosyolojisine yönelik
yaklaşımları açıklayabilmek
ve temel konular hakkında
bilgi verebilmek

Afet Sosyolojisine Yönelik
Yaklaşımlar ve Temel
Konular

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Afet sosyolojisi
Toplum
Kültür
Değerler
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Giriş
Afet sosyolojisi; afetlere neden olan unsurlara, afetleri önlemeye ve afet sonrasında
yapılacak çalışmalara yönelik sosyal inceleme ve araştırmaların yapıldığı sosyolojinin bir alt
bilim dalıdır. Afet sosyolojisi ile afetin sosyal nedenleri ve etkileri üzerinde durulmakta, afet
olaylarına nelerin neden olduğu, afet meydana geldikten sonra toplumun nasıl davrandığı,
afetlerin nasıl sosyal dayanışma veya sosyal çatışma üretebileceği, afetler ile ortaya çıkan
eşitsizlikler ve diğer sosyal olgular incelenmektedir.
Bu bölümde öncelikle afet sosyolojisinin tanımı yapılacak ve tarihsel süreç
içerisindeki gelişimi incelenecektir. Sonrasında ise önemli sosyologların afet sosyolojisine
yönelik yaklaşımları üzerinde durulacak ve afet sosyolojisiyle ilgili temel konular
açıklanmaya çalışılacaktır.
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9.1. Afet Sosyolojisinin Tanımı
Afet sosyolojisi, sosyolojinin bir alt disiplini olarak son yıllarda dünyada meydana
gelen tabii değişimlerin insan yaşamı üzerindeki etkisini ele alan bir uzmanlık alanı olarak
ortaya çıkmıştır. Böyle bir disipline gerek duyulmasının nedeni; dünyayı küresel düzeyde
tehdit eden ve temelde insan etkinliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan doğal afetlerin her
geçen gün daha fazla günlük yaşamımıza ve geleceğimize ilişkin beklentilerimizi olumsuz
yönde etkilemesi ve varoluşsal soru ve sorunlara yol açmasıdır. İçinde yaşanılan ve yarın ne
olacak sorusuna cevap verilmekte zorlanılan bir zaman diliminde küresel ölçekli afetler,
dünyayı tehdit edercesine doğal yaşam alanlarını ve ekosistemi tahrip etmekte, insanların
gerek özel, gerekse kamusal yaşam alanlarını daraltmaktadır.
Afet sosyolojisi; afetlere neden olan unsurlara, afetleri önlemeye ve afet sonrasında
yapılacak çalışmalara yönelik sosyal inceleme ve araştırmaların yapıldığı bir sosyal bilim
alanı olarak tanımlanabilir. İnsanların herhangi bir afet olayına verdiği tepkiler ve afet sonrası
edinilen tecrübeler kapsamında incelenmekte ve toplumsal bağlam bir kenara bırakılacak
olduğunda fiziksel etkileri tam olarak anlaşılamayacağından sosyal olarak tanımlanmaktadır.
Örneğin ABD’de yaşanan ve normal bir kasırganın ötesinde çok daha fazla zarara neden olan
Katrina Kasırgası’nın bölgenin toplumsal dokusunda önemli etkileri olmuştur. Bireylerin ve
toplumun bu kasırgayı nasıl tecrübe ettiği, kasırganın insanların yaşamı üzerinde etkileri,
yaşanan kayıplar, afete yönelik farklı tepkiler (ya da verilemeyen tepkiler) vb. konulara ilişkin
kasırgayı yaşayan bireylerin düşünce, görüş ve önerileri afet sosyolojisinin konusunu
oluşturacaktır.
Bir sosyolog herhangi bir afetle ilgili konuştuğunda, kaçınılmaz şekilde afetin sosyal
nedenleri ve etkileri üzerinde duracaktır. Başka bir deyişle ıssız bir çölde gerçekleşecek büyük
bir deprem bir coğrafyacı açısından afet olarak görülüp değerlendirilebilecekken bir sosyolog
böyle bir afet üzerinde durmayacaktır. Ancak sosyal etkileri olan bir afet, sosyologların ilgi
alanına girecektir. Sosyolojinin alanına girmesi gereken afetlerin birdenbire gerçekleşmesi,
davetsiz bir yabancı gibi gelmesi ve hayatın normal akışı içerisinde beklenmeyen bir kırılma
anı olarak görülmesi gerekmektedir. Bilimsel nedenlerden kaynaklanmayacak bir takım
unsurlar sosyal süreçleri belirleyecek, sosyologlar da bu süreçler üzerinde duracaktır.
Sosyologlar; afetlerin, toplulukları ve bunların meydana getirdiği toplumları tanımlayan
anahtar değerleri ve yapıları ortaya çıkarabileceğini savunmaktadır. Bu doğrultuda hem
istikrarı hem de değişimi teşvik eden sosyal faktörler belgelenebilecek ve böylece hem temel
davranış modelleri ve hem de bunları kısıtlayan sosyal faktörler, afetlere yönelik yapılan
çalışmalar ile aydınlatılabilecektir.
Afet sosyolojisi biliminin özellikle ABD, Almanya ve İtalya’da geliştiği ve konuyla
ilgili yapılan çalışmaların çoğunlukla bu ülkelerde gerçekleştirildiği görülmektedir. Çalışma
alanı teorik olarak sadece yerel afetleri değil büyük ölçekte afetleri de içermektedir. Ayrıca
afet sosyolojisinin çevre sosyolojisi ve sosyokültürel antropoloji gibi bilim dalları ile
yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Afet sosyolojisi alanında yapılan bazı çalışmalarda ise
sosyal dayanışma ile afetlerden kaynaklanan zarar görebilirlik arasındaki ilişkiye
174

odaklanılmıştır. Afet sosyolojisi ile, afet olaylarının nasıl sosyal dayanışma ve sosyal çatışma
üretebileceği ve daha da önemlisi toplumsal düzenin doğasında var olan ve yaşanacak
afetlerle daha da katlanacak olan eşitsizliklerin nasıl açığa çıkacağı gözlenebilecektir.
Afet sosyolojisi çalışmalarındaki temel epistemolojik varsayım, tüm afet olaylarının
tarihsel süreç içerisinde eşsiz önemli kesitler sunarken, karşılaştırmalı analizlerin bu
afetlerdeki ortak unsurları (örneğin davranış kalıplarını) tanımlayabilmesidir. Konuyla ilgili
yapılan literatür taramasında, bireylere ve bireylerin ait olduğu sosyal birimlere (aile, işletme,
toplum vb.) yönelik çalışmaların özetlendiği görülmektedir. Son zamanlarda Federal Acil
Durum Yönetim Kurumu (FEMA) himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında afetlerin
sosyal boyutlarına ilişkin konular ayrıntılı şekilde özetlenmeye çalışılmıştır. Bu sayısız
sentezlenmiş ifade toplu olarak konuyla ilgili yapılmış yüzlerce araştırmanın sonuçlarıyla
birleştirilmiştir. Sonuçta afetlere hazırlık ve zararların azaltılmasına yönelik faaliyetler
çalışılırken toplanan bilgi yığınlarının (örneğin bir afetin temelindeki nedenlerin incelenmesi
sonucu elde edilenlerin) afet sonrası faaliyetlere yönelik toplanan bilgilere kıyasla oldukça
düşük olduğu söylenebilir.
Sosyologlar afetleri türlerine göre sınıflandırmakta; genellikle de doğal afet ve
teknolojik afet ayrımında incelemektedir. Bunun yanında politik afetler de son zamanlarda
sosyolojik olarak incelenen afet türü olarak belirtilebilir.
Doğal afetler yıllarca yaratıcının bir tür cezası olarak kabul edilmiş ve bu nedenle bu
tür afetlerin ortaya çıkış koşulları ve nedenleri üzerinde durulmamıştır. Bugün ise doğal afet
olarak kabul edilen seller, depremler, tornedolar, kasırgalar, yangınlar, volkanik patlamalar,
kıtlıklar ve salgınların sosyal etkilerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar, afetlerin
etkilerinin ve sonuçlarının belirlenmesinde sosyal yapının ve kültürel çevrenin önemini
göstermektedir. Örneğin Mike Davis tarafından 1998 yılında hazırlanan Korku Ekolojisi adlı
kitapta, Güney Kaliforniya’da kırılgan ekosistemi dikkate almaksızın kâr odaklı bir şekilde ve
gittikçe yayılan kentsel gelişimin, bölgede diğerlerini de tetikleyecek herhangi bir doğal afete
neden olduğunu ifade etmektedir. John Barry tarafından 1997 yılında yapılan Yükselen
Gelgitler adlı çalışmada da benzer şekilde, mühendislerin becerisizliklerinin ve hem
üreticilerin hem de bankacıların açgözlülüklerinin 1927 yılında meydana gelen büyük
Mississippi selinin oluşmasına yol açtığı belirtilmiştir. Eric Klinenberg’in 2003 yılında
hazırladığı ve 1995 yılında Chicago’da meydana gelen sıcak hava dalgasına yönelik Sıcak
Dalga adlı kitapta yapılan sosyal otopsi, hükümetin bu afete yönelik yaptığı hazırlığın ve
özelleştirilen hizmet sunumunun katkılarını göstermiş ve 700’den fazla ölüme yönelik taraflı
yayın yapan ulusal medyayı açığa çıkarmıştır.
Teknolojik afetler ise genellikle bireyin bir hatası ya da herhangi bir aracı ya da unsuru
yanlış kullanması gibi nedenlere dayandırılmıştır. Bazı araştırmacılara göre insandan
kaynaklandığı için teknolojik afetler doğal afetlere göre; öfke, korku, belirsizlik, stres ve
güvensizlik gibi daha kalıcı ve hasar verici etkilere neden olmaktadır. Sosyologlar, teknolojik
afet olarak genellikle patlamaları, baraj hasarlarını, kesintileri, petrol ve zehirli akıntıları,
yangınları, genetik sorunları, deli dana veya kuş gribi gibi salgın hastalıkları, bilgisayar
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virüslerini ve nükleer santrallerde, kimyasal tesislerde ve NASA’da yaşanan kazaları
incelemektedir. Yapılan çalışmalarda afetlere yönelik risk alma, gözardı edilen uyarılar ve
çarpıtmalar üzerinde durulmaktadır. Bunun yanında yapılan bazı araştırmalarda sosyal
yorumcuların açıklamalarında riskli karmaşık sistemlerin birbirine bağlılıklarını gözardı
ettikleri ifade edilmiştir. Kompleks ve birbirine bağlı sistemlerde normal kazalar
kaçınılmazdır. Bu tarz sistemlerde arızalar beklenmedik bir şekilde çoğalmakta ve
yayılmakta; rasyonel planlama yapmak imkansız ve yüksek güvenlikli yaklaşımlar daha çok
zarar verici hale gelmektedir. Sosyolojik olarak böyle felaketlerde daha çok neden sonuç
ilişkisi üzerinde durulması tavsiye edilmektedir.
Sosyologların günümüzde doğal ve teknolojik afetlere göre; ayaklanmalar, devrimler,
darbeler ve terör olayları gibi politik afetler hakkında daha az bilgi sahibi olduğu
düşünülmektedir. İnsanoğlunun neden olduğu afetler tesadüfi değil kasti olarak gerçekleşen
olaylardır. Terör afetleri, kurbanları üzerinde mümkün olduğu kadar çok ölüm ve hasar
vermek için tasarlanmaktadır. Terör faaliyetleri ile bütünüyle keyfi ve kasti olarak tüm
insanlar arasında korku yayılmaya çalışılmaktadır. 2001’de ABD’de Dünya Ticaret
Merkezi’ne yapılan saldırılar sonrasında afet sosyologları önemli bir çalışma alanı elde
etmiştir. Bazı yazarlara göre; sosyal arıza, kaynakların mobilizasyonu ve küresel eğilimin
hedef alınması olmak üzere bu üç temel faktör, dünya üzerinde bazı şehirlerin terör afetlerine
karşı daha zayıf olmasına neden olmaktadır. Nancy Foner 2005 yılında hazırlamış olduğu
Yaralı Şehir kitabında 11 Eylül saldırılarının New York toplumunda farklı etkiler meydana
getirdiğini belirtmiştir. Vale ve Campanella da, hazırladıkları çalışmada, dünya üzerinde çok
sayıda şehrin politik afetler sonrası iyileşme süreçlerini analiz etmiş ve afetle birlikte hayatta
kalanların önemini yorumlamak ve hatırlamak için hikayeler içeren iyileşme önerilerinde
bulunmuşlardır.

9.2. Afet Sosyolojisinin Gelişimi
İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları mekanları düzenlemek ve daha iyi koşullarda
yaşamak için sürekli bir uğraş içinde olmuşlardır. Doğal yaşam alanları, zamanla insanın bu
bilinçli ve sistematik uğraşı nedeniyle değişime zorlanmış ve meydana gelen değişimler insanı
doğa karşısında daha güçlü ve etkili kılmıştır. Bu açıdan insanlık tarihi, doğayla mücadele
tarihi olarak görülebilir. Nitekim avcılık ve toplayıcılıklar geçimini sürdüren ilkel
topluluklardan günümüze kadar bu mücadelenin durmaksızın devam ettiği görülmektedir.
İnsaoğlu, dünyaya ayak bastığı ilk günden itibaren bir kıtadan diğerine sürekli yer değiştirerek
yerküreyi tanzim etmiş, gidilen yerlerin coğrafi yapısını değiştirmeye ve yaşam biçimleri
oluşturmaya çalışmıştır. Bitmez tükenmez bir mücadelenin söz konusu olduğu bu süreçte
insan ve doğa arasında sürekli bir çatışma yaşanmıştır. Tarihte meydana gelmiş pek çok doğal
afetin insan ve doğa arasında yaşanan bu çatışmalardan kaynaklandığı söylenebilir. Doğanın
yapısına müdahale edildikçe doğa da insan yaşamına kast etmekte, mevcut ekonomik ve
sosyal yapıyı bozmakta, sonradan telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmakta ve
beklenmedik bir anda meydana geldiği için de yaşamı alt üst etmektedir. İnsanlar, arkasında
bazen on binlerce ölü ve yaralı, bazen de tonlarca enkaz bırakan, yaşamın rutin
alışkanlıklarını bozarak geçici şoklara neden olan öfke, korku, suçluluk, utanç, çaresizlik ve
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umutsuzluk gibi duyguları uyandıran doğal afetlere her zaman maruz kalmışlardır. Bu doğal
afetlerin bir kısmı, insan etkinliklerinden ve insanın doğa üzerinde kurmak istediği egemenlik
ilişkisinden, diğer bir kısmı da doğanın kendi işleyişinden kaynaklanmıştır.
17. yüzyıldan itibaren modern bilim gelişip akılcılık toplumsal hayatı yönlendirmeye
başladıkça; deprem, sel ve kuraklık gibi olaylar, oluşma nedenleri incelenebilen, anlaşılabilen
ve hatta kısmen öngörülebilen, dolayısıyla da kendilerine karşı önlem alınabilecek olaylar
olarak kabul edilir olmuştur. Bu zamana kadar afetler Allah’ın insanlara verdiği cezalar olarak
üzerinde sorgulama yapılmayan, olduğu gibi kabul edilmek zorunda olan ve engellenemeyen
olaylar olarak görülmüştür. Ancak afetlerin bir kader olarak görülmesi ve Allah’ın birer ikazı
olarak düşünülmesinin, afetler meydana gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasına, onu
doğuran nedenlerin ve koşulların incelenmesine engel olmadığı düşünülmektedir. Keza kader,
inanıldığı durumda tedbirin bırakılacağı değil, aksine önce tedbirin alınıp sonra tevekkül
edilmesinin istendiği bir olgudur. İslami açıdan tevekkül anlayışı, hiçbir tedbir almadan
sonucu beklemek değil, elden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu teslimiyetle beklemektir.
Asıl sorun ise “kadere inanıyorsan tedbiri bırakacaksın” anlayışı doğrultusunda, afetin dış
kaynaklı bir olay olduğu kanısından yola çıkılarak, onu doğuran nedenlerden ve koşullardan
çok meydana getirdiği sonuçlar üzerinde yoğunlaşılması, afet öncesi hazırlık ve planlamaya
gerekli önemin verilmemesi ve asıl odağın afet sonrası döneme çevrilmesi durumudur. Bu
tutum salgın bir hastalığı ortaya çıkaran koşullardan çok hastalığın belirtilerine ve sonuçlarına
odaklanmaya benzemektedir. Oysa olayın her iki boyutunun da ele alınması gerekmektedir.
Örnek üzerinden gidilecek olursa hastalığa yakalananları tedavi etmek kadar hastalığın
yayılma koşullarının ortadan kaldırılması şarttır. Dolayısıyla bir doğal afet olarak depremin
hem kader olduğunu kabul etmenin hem de deprem kuşaklarında yerleşim birimleri
kurmamak, deprem ihtimalini daima göz önünde bulundurarak binalar yapmak ve inşaatlarda
depreme dayanıklı malzemeler kullanmak gibi tedbirlerle bu felaketin zararını önlemeye
çalışmanın mümkün olduğu söylenebilir.
1920’lerde Prince isimli sosyoloğun Halifax Limanı’nda iki geminin çarpışmasını
inceleyen araştırma, afet sosyolojisi alanında yapılan ilk çalışma olarak dikkat çekmiştir. O
tarihten bugüne kadar konuyla ilgili yapılan tüm çalışma ve araştırmalarda temel soru,
sosyolojik araştırmanın gündeminin tanımlanması olmuştur. Ülkelerin II. Dünya Savaşı’nın
etkilerini ve savaş sonrası ortaya çıkan zararları tespit etmek istemesiyle ve olası bir nükleer
saldırıda meydana gelecek yıkımın belirlenmesine yönelik yapılan planlamalar kapsamında
afet sosyolojisi çalışmalarının yaygın hale geldiği söylenebilir. Bu süreçte ABD’de Ulusal
Kamuoyu Araştırma Merkezi (NORC) ve Ohio Eyaleti’nde Afet Araştırma Merkezi
(DRC)’nde yapılan çalışmalarda sosyologlar doğal afetlerden elde edilen tecrübelerden
yararlanmışlardır. Zamanla diğer bilim dallarından araştırmacıların da afet sosyolojisi alanına
ilgi gösterdiği söylenebilir.
1950’lerin sonlarında ise afetler ile kültür arasındaki ilişki ön plana çıkmaya
başlamıştır. Toplumsal tepkiler ve kültürel krizlerle afetler arasındaki ilişkiyi gösteren ilk
çalışma 1956 yılında Wallace tarafından yapılmıştır. Daha sonra yapılan çalışmalarda
olağandışı doğal olaylardan etkilenen toplulukların, yerel kültür içinde, risk ve afet
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kavramlarını nasıl normalleştirdikleri incelenmiştir. Afetler konusundaki araştırmalar,
özellikle antropolog ve coğrafyacıların katkılarıyla 1970’lerde üçüncü dünya ülkelerinde de
yapılmaya başlanmış ve batıda yapılan akademik araştırmaların batı dışındaki toplum ve
kültürler için yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.
Özellikle 60’lı yıllardan itibaren ise; sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve hukuk gibi
bilimlerin afet olgusuyla ilgilenmeye başlaması ve meydana gelmeden önce uygun tedbirlerin
alınarak afetleri doğuran nedenlerin ve koşulların incelenmesinin gerekli olduğu görüşünün
ağırlık kazanmasıyla birlikte, afetleri insan ve çevresi arasında bir etkileşim, karşılıklı bir
ilişki olarak gören bakış açısı yerleşmeye başlamıştır. Bu bakış açısı doğrultusunda insanın;
yaşam biçimi, tutum ve davranışları, teknolojik ve çevresel konularda yaptığı seçimlerle
afetleri ortaya çıkaran unsurlardan biri olarak görüldüğü söylenebilir. Örneğin deprem olgusu
üzerinden hareket edilecek olursa 1999 depreminden sonra sıklıkla kullanılan “deprem
öldürmez, kötü yapılmış bina öldürür” cümlesi, neden aynı şiddetteki bir depremin Japonya
ya da ABD’de aynı yıkımı yapmadığını açıklamakta ve açıkça deprem gibi büyük bir afette
ülkemizde yaşanılan yıkımı ve uğranılan kayıplardan bizlerin sorumlu olduğunu ifade
etmektedir.
Özellikle 1990 yılından itibaren afet sayısında artış olduğu görülmektedir. Bazı
araştırmacılar bu duruma, modern endüstri ve teknolojideki gelişmelerin neden olduğunu
düşünmektedir. Sanayinin gelişmesi, nüfusun artması ve nükleer faaliyetler doğanın dengesini
bozmakta ve bu durum da uzun vadede doğal afetleri tetikleyebilmektedir. Afetlerin
çoğalması, afetlerin neden olduğu sosyal etkileri de artırmış; afetlerden korunma ve zarar
görebilirlik, afetlerden kaynaklanan sosyal değişimler ve göçler vb. konular daha fazla ilgi
çekmeye başlamıştır. Günümüzde sosyologlar tarafından ilgili konularda çok sayıda çalışma
yapıldığı söylenebilir.

9.3. Afet Sosyolojisine Yönelik Yaklaşımlar
Daha önce de belirtildiği üzere afetler çok çeşitlidir. Farklı yazarlara göre farklı afet
tanımları söz konusudur. Doğal afetler, temel olarak fiziksel alt yapının üst yapıda önemli
değişmelere yol açarak afet meydana getirme riski ya da tehlikesi olarak tanımlanabilir. Risk
ve afet çalışmalarından önemli kavramlardan biri de, İngilizcesi “vulnerable” olan “zarar
görebilirlik”tir. Konuyla ilgili teorisyenler zarar görebilirliği yararlanma kapasitesi olarak
tanımlamakta ve zarar görebilirliğin teknolojik sistemi de içeren biçimde, birey, topluluk ve
tüm eko-sistemin bir özelliği olduğunu belirtmektedir.
Yine bazı yazarlara göre zarar ve acil kriz yönetiminin iki önemli alt bölümü;
İngilizcesi “hazard mitigation” olan zarar azaltma ve kriz yönetimidir. Acil kriz yönetimi,
kayıpları en aza indirmek için krizden hemen sonraki kısa dönemli stratejilere yönelik iletişim
ve emir-komuta gibi pratik becerileri gerektirmektedir. Kriz yönetimi bu yüzden afetin
etkilerini sınırlandırmak için gösterilen her türlü insan çabası olarak yorumlanabilir. Buna
karşılık afet zararlarını azaltma, afet öncesi ve sonrası dönemlerde, uzun vadeli planlama
yeteneğini gerektirmesi açısından kriz yönetiminden farklılaşmaktadır.
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Sosyologların önemli sorumluluklarından biri de kriz yönetimi ile birlikte afet
zararlarını azaltma alanındadır. Bu alan kapsamında sosyologlar, afetlerin hasarlarını
azaltmak için toplumu afetlere hazırlama konusunda araştırmaya dayalı analiz sonuçları
temelinde geliştirilecek politikalara katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Doğal afetlere yönelik
çalışmalar; yer bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, mimarlık, planlama, tıp, psikoloji ve
ekonomi gibi çok sayıda disiplin arasında, bu disiplinlerin her birinin sınırlarının aşılarak
disiplinlerarası çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda
altı temel ekolün var olduğu belirtilmektedir. Bunlar; coğrafi, antropolojik, gelişme
çalışmaları, tıbbi ve epidemiyolojik, fiziksel ve teknolojik yaklaşımlardır. Ancak farklı
disiplinlere ait olan bu yaklaşımlar arasında karşılıklı olumlu ve yapıcı ilişkilerin kurulmasına
ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Toplumların sanayi ötesi, post-modern ve bilgi çağı nitelendirilmelerine ek olarak, son
yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan önemli bir kavram da riski toplumudur. Alman sosyolog
Beck tarafından ortaya atılan, daha sonra İngiliz sosyolog Giddens tarafından da sürdürülen
tartışmaların temelinde doğal unsur ve kültürel unsur arasındaki farkın kalkması gelmektedir.
Örneğin ozon tabakasının delinmesi, bir doğa olayı olmasına rağmen ozon tabakasının
delinmesine yol açan olgu, kapitalist toplumun ve onun aşırı tüketime dayanan değer
sisteminin oluşturduğu yaşam biçimidir. Bu nedenle, günümüzde hangi olayın doğal hangi
olayın kültürel olduğuna dair sınırların belirsiz hale geldiği tartışılmaktadır. Modernite
anlayışının geleneksel ya da modern gibi ak veya kara olarak ortaya koyduğu rasyonalite
temelli ikili ayrımlar önemini yitirmiştir. Risklerin insan ürünü melez yapılar olduğu kabul
edilmektedir. Giddens doğal/dışsal ve imâl edilmiş risk ayrımı yaparken geçmişte toplumların
daha çok deprem, sel, salgın hastalıklar gibi doğal risklerle karşı karşıya olduğunu; buna
karşılık günümüzde insanın doğaya yaptığı tahribattan kaynaklanacak şekilde bireylerin neden
olduğu bir riskin ortaya çıktığını ve riskten ciddi düzeyde kaygı duyulmaya başlandığını ifade
etmektedir. Öte yandan geleceğini geleneğe ve doğanın belirsizliğine bırakmak yerine kendisi
tasarlamak isteyen, değişme eğilimli bir toplumun harekete geçirici dinamiği söz konusu
olduğunda risklerin olumlu işlevlerinden bahsedilebilmektedir. Bir görüşe göre ise dünyayı
tehdit eden küresel riskler yüzünden geleceğimizin denetim altına girdiği ve bir anlamda
sömürgeleşmekte olduğumuz ifade edilmektedir. Bu görüşe göre çok uzak olmayan bir
zamanda ortaya çıkacak riskleri önleyebilmek için başta sosyal güvenlik, ulus devlet ve
sendikalar gibi modernitenin temel kurumları gözden geçirilmeli ve gerekli şekilde
değiştirilmelidir.
Afetlerin, sosyolojinin de konusunu oluşturacak şekilde doğa-toplum ilişkisi temelinde
ele alınmasında açıklayıcı ve ayrıştırıcı bir kavram olarak afetler ve kültür ilişkisi önem
kazanmaktadır. Kültür, toplumların geçmişi, tarihi ve hafızası olarak bir üründür ve maddesel
(teknik) olduğu kadar manevi (değer ve tutumlar) yönleriyle de bir bütün olarak ifade
edilmektedir. Kültürlerin temelinde geçmişten aktarılan mitler kadar arketipler de
bulunmaktadır. Psikolojide ilk defa Carl Gustav Jung (1875-1961) tarafından kullanılan
arketip gerçekte insan kültürünü oluşturan yapı taşları olarak tanımlanabilir. İnsanlar uzun
dönemler boyunca karşılaştığı benzer olayları bir süre sonra belirli davranış kalıplarına
oturtmuş ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya başlamıştır. Bunun sonucunda ise
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bireyin anne, baba, erkek, kadın vb. rolleri ve geçimin sağlamak, eş ve arkadaş bulmak,
yolculuğa çıkmak vb. arketip denilen şablonlar ortaya çıkmıştır. Kollektif bilinçaltı kavramını
ortaya atan Jung’a göre bu arketipler genetik olarak kodlanmakta ve sonraki kuşaklara
aktarılmaktadır. Sosyolojik olarak bu tür bir genetik aktarımdan çok geçmiş kültür ürünlerinin
gelenek, görenek, örf, adetler, masallar, efsane ve mitler ile yaşatıldığı ve bu yüzden sosyal ve
kültürel olarak yeniden üretildiği söylenebilir. Bu nedenle modern-öncesi düşüncenin kültürel
temellerinin ortaya konması gerekmektedir.
Antropolojide bugün artık kullanılmayan ve toplumları genel olarak tanımlamada
tercih edilen ilkel toplum kavramı; genellikle yazı dili bulunmayan, başka topluluklara göre
kopuk yaşayan, az nüfuslu, toplumsal kurumların teknolojinin basit olduğu, toplumsal ve
kültürel değişimin yavaş gerçekleştiği, sanayileşmemiş ve kentleşmemiş toplum olarak
tanımlanabilir. İlkel toplumda yaşayanların inancında mantık öncesi dönemin temel
özelliklerinden biri olarak, olayları nedenlerine ve gelişimine bakılmaksızın açıklamak esastır.
Bu düşüncenin temelinde doğaüstü bir güç olarak görülen unsurun (putlar, hayvan, bitki, eşya,
güneş, ay vb.) tüm doğa olaylarına neden olmaktadır. Bu düşünce tarzı, insanların
anlamadıkları bir dünya karşısında belirli bir tutumun yansıması olarak tanımlanmaktadır.
Örneğin doğal afetlerin söz konusu bu güç (put vb.) tarafından insanları cezalandırmak için
meydana getirildiği, bunun sorgulanamaz ve engellenemez olduğu inancı, bu toplumlara aittir.
Dolayısıyla bu toplumlarda doğa olayları, insanlar için korkulacak ve boyun eğilecek,
kaçınabilmek için kurban ve adak gibi uygulamaları gerektiren, önlenemeyen, etkileri
azaltılmayan ve sorgulanamayan olaylardır. Fransız sosyolog Durkheim söz konusu bu
doğaüstü güç anlayışını geliştirmiş ve değişik kültürlerde bu gücün farklı adlar altında
bulunduğunu ortaya koymuştur.
Ortaçağ İslâm Dünyası’nın yetiştirdiği önemli tarihçilerden biri olan ve siyasî tarih
yanında iktisat tarihi, kültürel tarih ve sosyal tarihe dair çalışmalar yapan Makrizi
çalışmalarında genellikle İbn-i Haldun’un eserlerini incelemiştir. Makrizi’nin eski çağlardan
itibaren Mısır’da meydana gelen kıtlık, pahalılık, doğal afet ve felaketlerden bahseden
İğasetü’l-ümme bi-keşfi’l-ğumme adlı eseri içerik açısından incelendiğinde İbn-i Haldun’un
Makrizi üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. Eserinin özellikle meydana gelen felaketlerin
sebeplerinden bahsettiği kısmında İbn-i Haldun’un tesiri oldukça fazladır. Makrizi, İbn-i
Haldun’a ait “ahvalü’l-vücûd” ve “tabiatü’l-umrân”gibi kavramları eserlerinde aynen
kullanmıştır. Kıtlıkların ve tahribatın sebepleri, Makrizi’ye göre, idari ve dini makamların
rüşvetle tayini, cehaletin artması, toprak icar fiyatlarının yükselmesi, paraların değerinde
meydana gelen düşmeler gibi ekonomik ve sosyal problemlerdir.
Sosyolojinin önemli düşünürlerinden Auguste Comte insanlığın düşünce olarak üç
aşamadan geçtiğini belirtmiştir. İlk aşama olan teolojik dönemde tüm olgular dinsel motiflerle
açıklanmıştır. İkinci aşama olan metafizik dönemde dinlerin yerini akla uydurulmaya
çalışılmış safsatalar almıştır. Üçüncü ve son dönemde ise olaylar arasındaki ilişkiler bilimsel
esaslara dayalı olarak açıklanmıştır. Üç Hal Yasası olarak da adlandırılan bu düşünce tarzına
göre insanlık bu dönemlerden sırayla geçmektedir. Ancak bazı düşünürler, söz konusu
dönemlerin günümüzde birlikte yaşandığı düşüncesinden hareketle aşamalarda herhangi bir
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sıranın izlenmediği belirterek bu konuda Comte’u eleştirmektedir. Örneğin günümüzde,
yaşanan herhangi bir depremi Allah’ın bir ikazı olarak kabul ederek nedenlerine bakmasızın
olduğu gibi kabul eden, depremi tetikleyen unsurları incelemeyen ya da depreme karşı gerekli
önlemleri almaya gerek duymayan bireylerle birlikte (Comte’un bahsettiği ilk aşamadaki
düşünce tarzı), depremi Allah’ın yarattığı bir fay hattına bağlı olarak ve nedenleriyle birlikte
inceleyen, depremi tetikleyen unsurları araştıran ya da depreme karşı gerekli tüm önlemleri
almaya çalışan bireyler aynı ortamda ve aynı anda bulunabilecektir. Bu durum aslında bir
toplumda teolojik düşünce ile bilime dayalı pozitif düşüncenin aynı zaman diliminde bir arada
yaşandığının da önemli bir göstergesidir. Farklı toplumsal düşünce kalıp ve sistemlerinin aynı
zaman dilimi içinde bir arada olması gerçeği, daha önce bahsedilen toplumsal gerçekliğin ikili
olmaktan çok melez bir ilişki olarak oluştuğunun farklı bir anlatımı olarak düşünülebilir.
Sorenson ve White’a göre afetler konusunda daha önce yapılan çalışmaların en önemli
eksikliği, insan kültürünün afetlerin önemli bir unsuru olarak görülmemiş olmasıdır.
Araştırmalarda, kültür yerine daha çok sosyal, psikolojik, davranışsal, ekonomik ve politik
yönler üzerinde durulmuştur. Kültür konusu ancak 1970’lerde afet çalışmalarının önemli bir
bölümü haline gelebildiğinden, afetler konusundaki literatürde kültürel etkileri ele alan az
sayıda çalışma bulunduğu söylenebilir. Yapılan bir çalışmada afetler bir kültür olarak
tanımlanmıştır. Bu tanımlama doğrultusunda, afet kültürü bir topluluğun son büyük depremde
kazandığı deneyimlerin toplamıdır. Örneğin Türkiye’de “büyük depremlerle yaşamayı
öğrenmeliyiz” şeklinde özetlenebilecek söylemler, aslında deprem kültürünü ifade etmektedir.
Günümüzde sosyologlar, ikili yaşam ve anlayış biçimine sahip toplumları
tanımlamakta melez ya da eklemlenme gibi kavramları kullanmaktadır. Hem geleneksel hem
de modern düşünce ve ilişkiler/yapılar bir arada varlık alanı bulabildiği için toplumsal
gerçekliğin hiçbir zaman saf olmadığı ifade edilmektedir. Örneğin dünyada küreselleşme ile
yerellik; bütünleşme ile parçalanma süreçleri birlikte yaşanmaktadır. Kentlerdeki
gecekondular da, bu durumun somut örnekleri olarak belirtilebilir. Bu süreçlerin
anlaşılmasında Aristo mantığının yeterli olmadığı söylenebilir. Aristo mantığı; bir şeyin
kendisine özdeş olduğunu ve bir şeyin başka bir şeye eşit ya da onunla özdeş olmadığını, bir
şeyin ya beyaz ya siyah, ya açık ya kapalı olduğunu ve ara durumun olmadığını kabul
etmektedir. Aristo mantığıyla yapılan önermeler bazen doğru sonuçlar verebilmekle birlikte
çok saçma çıkarımlara da neden olabilir.
Gerek toplumların gerekse de toplumlararası ilişkilerin incelenmesi ve süreçlerin
açıklanmasında ise; olayların karşılıklı ilişkiler içinde bütünselliği, değişme ve çelişmeleriyle
açıklayan “diyalektik” ve diyalektiğin “karşıtların birliği” ilkesi kullanılmaktadır. Diyalektik
mantık Aristo mantığının tüm önermelerini reddetmektedir. Kavramlar arasındaki karşıtlık
ilişkisinden yola çıkılarak bu sürecin, doğruya varan süreçlerin açığa çıkarılmasında bir ilke
olarak kullanıldığı düşünme ve araştırma yolu diyalektik olarak tanımlanabilir. Bir olay ya da
olguda tez, anti tez ve bunların karışımından oluşan sentez bulunmaktadır. Bir tezin anti tezini
oluşturacak potansiyeli içinde taşımasının veya karşıt durumların bir arada bulunmasının,
mantıksal olarak ancak diyalektik bir bakış açısı ile olanaklı olduğu söylenebilir.
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Toplumlar hızla değişmelerine ve sürekli yeniden inşa olmalarına rağmen belirli bir
yapıya sahiptir. Düzen, değişme ve çatışma bu yüzden sosyolojinin temel kavramları olarak
belirtilebilir. Deprem ve sel gibi doğal afetler toplumdaki mevcut düzeni sarstığından
sosyolojik olarak önem kazanmaktadır. Keza afetler nedeniyle insanların gerçekleştirdikleri
ve alışageldikleri yaşamları alt üst olmaktadır. Mevcut sosyal düzenin bozulması ve sosyal
çözülmelerin yaygınlaşması, toplumda yeniden düzenlenme ihtiyacını doğurmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde bu türden bir yapılanmanın zor olduğu ve toplumun buna yönelik
hazırlıklarının gelişmiş düzeyde olmadığı söylenebilir. Afetlerle birlikte, çoğu afetzede için
kalıcı biçimde kurulmuş olan sosyal düzenler sarsılmakta, gelecek hakkındaki belirsizlikler
yoğunlaşmakta, geniş anlamda yabancılaşma ve güç çatışmaları yaşanmaya başlanmaktadır.
Sosyolojik olarak yabancılaşma, insanın özüne ters düşmesi gibi geniş anlamda
tanımlanabileceği gibi, işe yönelik olarak güçsüzlük, anlamsızlık ve kural tanımazlık olarak
ifade edilebilir. Ayrıca kendini yalnız hissetme de yabancılaşmanın bir boyutudur. İnsanların
etraflarında olup biten olaylara anlam yükleme ve yorumlama becerilerini kaybetmeleri,
afetler karşısında yapacakları bir şeyleri olmadığı hissine kapılarak her şeyi başkalarından
beklemeleri ve mücadeleden vazgeçmeleri ise güçsüzlük belirtileri olarak ifade edilebilir.
Güçsüzlük hissine kapılarak olayları anlamak ve yorumlamakta zorlananların diğer bir
yabancılaşma boyutu olarak kural tanımaz hale gelmelerinin ise beklenen bir durum olduğu
söylenebilir.
Sosyal sorunları uyumsuzluk veya toplumsal çözümle biçiminde kavramlaştıran sosyal
patoloji yaklaşımı ile daha çok bireyin başarısızlıkları üzerine odaklanılmaktadır. Sosyal
patoloji yaklaşımında, toplum ya da devletin sosyal sorunlarla baş etmede yetersizlikleri
yerine, birey toplumdaki normlara ve değerlere uymada başarısız olarak görülmekte ve
suçlanmaktadır. Sosyal sorunların ele alınması ve çözülmesinde Durkheim tarafından ortaya
atılan fonksiyonalist geleneğe ve Karl Marx’ın kuramlarından esinlenerek ortaya çıkan
çatışmacı yaklaşıma atıfta bulunulabilir.
Fonksiyonalist yaklaşıma göre, belirli bir toplum içerisinde her geleneğin, düşüncenin,
değerlerin ve inançların, birey ya da grupların oynadığı ve adına fonksiyon denilen roller
bulunmaktadır. Bu yaklaşımda toplum; organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve
her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak görülmektedir.
Ayrıca fonksiyonalist yaklaşıma göre grup, birbiriyle ilişkisi olan parçaların fonksiyonel bir
bütünüdür. Bir bütün içindeki parçaları anlamak için o parçaların bütün içinde taşıdıkları
fonksiyonları ve disfonksiyonları (bozucu fonksiyonları) bilmek gerekmektedir. Mevcut
kurulan düzen normal olarak kabul edilmekte, aksayan yönler ise sapma, anormal ve sonuç
olarak sosyal problemler olarak görülmektedir. İkinci bir yorum olarak sosyal çözülme
konusu içinde incelenen sosyal problemler, toplumdaki normal durumda yapının öğeleri
arasında varılan denge ve uyumun bozulması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sistemin bir
bölümünde ortaya çıkan rahatsızlıklar karşılıklı ilişkiler halindeki diğer bölümleri de
etkilemektedir. Bu nedenle ortaya çıkan sorunların sistemin iyi işlememesinin ve dengesinin
bozulduğunun işaretleri olduğu söylenebilir. Fonksiyonalist yaklaşımda problemin çözülmesi,
dengesi bozulan yapının onarılması olarak düşünülmektedir. Eğer mevcut yapının içinde
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sorun çözülemezse yapı yeni ve farklı düzeyde denge oluşturarak sorunu çözümlemeye
çalışacaktır.
Sosyal sorunların ele alınması ve çözülmesinde incelenmesi gereken bir başka
yaklaşımda çatışmacı gelenektir. Çatışmacı yaklaşımda toplumdaki rekabet, değişim ve
gerginlik süreçleri üzerinde durulmakta; toplumsal davranışların en iyi biçimde rekabet
halinde bulunan gruplar arasındaki gerginlik ve mücadele ile anlaşılabileceğini
savunmaktadır. Temel görüşlerini Karl Marx’in kuramından esinlenerek dile getiren bu
görüşte mücadele toplumsal değişimin itici gücü olarak ifade edilmektedir. Çatışmacı
sosyologlar, sosyal problemleri fonksiyonalistlerden oldukça farklı olarak ele almaktadır.
Çatışmacılara göre sosyal problemler, toplumsal nüfus içinde çeşitli gruplar arasındaki güç
farklılıklarının kaçınılmaz ürünleridir. Çatışmacılar, toplumu birbirleriyle dayanışma içinde
olan grupların oluşturduğu bir bütün olarak görmemekte; aksine toplumu, birbirleriyle çatışan
çıkarlara sahip grupların, zorlama ile ve güç kullanarak kendi refahlarını artırmak için
mücadele ettikleri bir unsur olarak kabul etmektedir.
Günümüzde sosyal sorunların incelenmesinde hem fonksiyonalist hem de çatışmacı
yaklaşımlardan birlikte yararlanılmaktadır. Keza toplumda dayanışma olduğu kadar
çatışmalar da yaşanmaktadır. Bu doğrultuda afetlerin sosyolojik olarak incelenmesinde
toplumsal dayanışma ve destek kadar çatışma kavramının da önemli olduğu söylenebilir.
Daha çok makro düzeyde olan yapısal analizlerde genellikle dayanışma kavramı üzerinde
durulurken grup ve birey düzeyindeki analizlerde destek kavramı ön plana çıkmaktadır.
Sosyal destek, bireylerin sosyal ilişkiler içinde toplumsal kaynaklara ulaşması olarak
tanımlanabilir. Sosyal desteğin “gerçek destek” ve “algılanan destek” olmak üzere iki temel
biçimi vardır. Ayrıca sosyal desteklere yönelik olarak rutin olarak yapılan destek ve kriz
anında/sürecinde yapılan destek şeklinde bir ayrım da yapılabilir. Afetler sırasındaki destek,
rutinin dışındaki ve kriz durumunda insanların birbirleriyle olan destek ilişkileridir. Bunun
yanında algılanan desteğin gerilimler ile baş etmede daha etkili olduğu düşünülmektedir.
Keza gerçekten destek görmelerine rağmen destek görmediklerini düşünen bireyler söz
konusu ise, afet sürecinde bunun olumsuz yansımaları olacaktır. Örneğin devletten destek
görmediğini düşünenler var ise, bu kişilerin devlete ve yöneticilerine kızgınlıkları artacak ve
gelecekteki muhtemel ilişkiler de bu durumdan olumsuz etkilenecektir.

9.4. Afet Sosyolojisinde Temel Konular
Bir önceki başlıkta belirtilen konular, sosyologların afet konusuna yönelik başlıca
yaklaşımları olarak değerlendirilebilir. Sosyologlar, farklı bir bakış açısı ile afetlere neden
olan unsurları, afetleri önlemeye ve afet sonrasında yapılacak çalışmalara yönelik sosyal
unsurları ve afetin sosyal etkilerini ayrıntılı şekilde incelemeye çalışmıştır. Böylece sosyoloji
biliminin bir alt disiplini olarak afet sosyolojisinin ortaya çıktığı ve zamanla geliştiği
söylenebilir.
Sosyologların afet konusuna yönelik başlıca yaklaşımları ifade edilmekle birlikte afet
sosyolojisinin sınırlarının daha belirginleştirilmesi ve afet sosyolojisi alanında çalışılan
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konuların daha net şekilde ifade edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Keza konuya
sistematik bir bakış açısının getirilmesi ve çalışılacak konuların belirtilmesinin Türk literatürü
açısından bir ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Bir bütün olarak bakıldığında afet sosyolojisinin riskin azaltılması ve afet yönetimi
olmak üzere iki temel alanda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu iki temel konuyla birlikte afet
sosyolojisi alanında çalışılan farklı konular aşağıda görülebilir;


Afet Yönetimi: İnsanların yaşadıkları çevrede meydana gelen doğal afetlerden
haberdar olmaları, bunları nedenleri ile birlikte ayrıntılarıyla tanımaları ve bu
olayların tekrarı durumunda bu afetlerden hiç etkilenmeme veya en az oranda
etkilenmelerine olanak tanıyan çalışmaların tümüne afet yönetimi denilmektedir.
Modern afet yönetimi ise; kayıp ve zararların azaltılması, hazırlık, tahmin ve
erken uyarı ve afetleri anlamak gibi afet öncesi korumaya yönelik çalışmaları ve
etki analizi, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi afet sonrası
çalışmaları ifade etmektedir. Bu bağlamda etkin bir afet yönetimi çalışması, afet
öncesi, afet sırası ve afet sonrası ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları kapsamaktadır.



Afet Risk Azaltma ve Risk Yönetimi: Afet risk azaltma; ülke, bölge, kent veya
yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, riskin
azaltılabilmesi için imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve
stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi süreci
olarak tanımlanabilir. Bu süreç, afetlere yönelik riski azaltma, değerlendirme ve
tanımlamanın sistematik yaklaşımıdır. Kalkınma ve geliştirme kuruluşlarının
sorumluluğunda olan afet risk azaltma, kazayı tetikleyen çevre ve diğer
tehlikelerin yanı sıra kazanın sosyo-ekonomik zayıflıklarını azaltmayı
amaçlamaktadır. Afet risk azaltmanın, geleneksel acil durum yönetiminden çok
daha derin ve çok daha geniş olduğu söylenebilir. Afet risk yönetimi ise, afet
öncesinde ve sonrasında sürdürülmesi gereken işleri konu edinerek, olası afet
kayıplarının azaltılmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda yapılacak ilk
belirleme ve ölçüm işlemleri, zemin ve yer bilgileri ile afetin şiddet özellikleri,
mevcut yatırımların ve yapılaşmanın zayıflık ve kusurları, yangın ve yer kayması
gibi afetlerin yol açabileceği ikincil etkiler, olası can ve mal kayıpları ile
ekonominin uğrayabileceği yıkımlar, afet risk yönetimi kapsamında incelenen
konular olarak belirtilebilir. Risk yönetiminde gözetilen temel ilke, risklerin en
etkili ve ekonomik biçimde azaltılması için bir öncelikler dizisine uyulmasıdır.



Sosyal Açıdan Afetlerden Zarar Görebilirlik: Zarar görebilirlik, herhangi bir
topluluğu veya mal varlığını afet tehlikelerine karşı maruz bırakan tüm
nitelikleridir. Bu nitelikler zamansal ve mekânsal olarak değişime uğramaktadır.
Örneğin fakir bir insanın mali durumu düzelince zarar görebilirlik seviyesi
değişmektedir. Bir kişi bir yerden diğer bir yere göç edince tehlikenin var olup
olmama durumuna göre zarar görebilirlik düzeyi farklılaşabilmektedir. Farklı
tehlikeler ve zarar görebilirlik bileşimi riskin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
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Cinsiyet, gelir, yaş, sağlık durumu, sosyal ağlar, eğitim, iş, altyapı (medikal
servisler, acil durum yönetim kurumları), konut değerleri (kiracılar, ev durumları),
sosyal servislere bağımlılık, işsizlik vb. faktörler zarar görebilirlik göstergeleri
olarak belirtilebilir.


Afetlerle Başa Çıkma ve Uzun Dönem Afetlerle Mücadele: Afetlerle mücadele,
afet sonrası bir süreç olarak düşünülmemelidir. Afetler olmadan gerekli
hazırlıkların ve önlemlerin alınması, en az afet sırasındaki etkin müdahale kadar
önemlidir. Dolayısıyla afet öncesi gerekli hazırlıkları yapılması, herhangi bir afet
meydana geldiğinde zararların azaltılması ve gerekli müdahalelerin
gerçekleştirilmesi ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları, uzun dönem afetlerle
mücadele sürecinin birer parçaları olarak belirtilebilir. Bu kapsamda; planlama,
eğitim ve uygulamalarla herhangi bir afet tehlikesine karşı hazırlıklı olunması
(hazırlıklı olma); çeşitli tehlikeler ve onların etkileri sonucu oluşacak can ve mal
kaybından kaynaklanacak zararların uzun dönemde azaltılması veya ortadan
kaldırılması (zarar azaltma); can ve mal korumak/kurtarmak için acil durum
personeli, donanımı ve kaynaklarını kullanarak afetzedelerin tahliye edilmesi,
ihtiyacı olanlara yiyecek, içecek, barınak ve tıbbi bakım sağlanması, kritik kamu
hizmetlerinin çalışmasını sağlamak için acil durum eylemlerinin yürütülmesi
(müdahale) ve toplum ve bireylerin, işyerlerinin ve devlet kurumlarının kendi
kendilerine çalışabilmeleri, normal yaşama dönmeleri ve gelecekte olası
tehlikelere karşı korunmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması
(iyileştirme) söz konusudur.



Afetlerin Neden Olduğu Sosyal Değişimler ve Göç: Afetler beraberinde pek çok
sosyal değişimi de beraberinde getirmektedir. Örf, adet, gelenek, görenek ve
kültür değişimleri, gruplararası ilişkilerdeki değişimler ya da toplumların
yapılarının değişmesi, afetlerin neden olduğu değişimlere örnek olarak verilebilir.
Bununla birlikte ekonomik ve sosyal pek çok soruna neden olan afetlerin asıl
meydana getirdiği sosyal değişimin zorunlu göçler olduğu söylenebilir. Özellikle
depremler, sel olayları, volkanik patlamalar, çölleşme ve kuraklık başlıca göçe
neden olan afetler olarak belirtilebilir. IV ve V. yüzyılda Hunların ve Moğolların
Orta Asya’dan göç etme nedeni bu bölgede yaşanan kuraklıktır. ABD’de
Kaliforniya’da meydana gelen depremler sonucunda da bir göç dalgası
yaşanmıştır. Ayrıca politik anlamda afetler düşünüldüğünde; Suriye'de yaklaşık
beş yıldır süren iç savaşın neden olduğu zorunlu göçler, afetlerin neden olduğu
göç hareketlerine örnek olarak verilebilir.



Afet ve Din İlişkisi: Doğal afetler gibi insan hayatını derinden etkileyen olaylar
karşısında insanın dini bir eğilim göstermesi ve yaşadıklarını anlamlandırmak için
dinsel bilgiye başvurması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Zira takipçilerine güçlü
psikolojik destek sağlayan dinler, yaşama ve yaşanılan anlara anlam katan
sembolik sistemlerdir. Kutsal metinlerde geçen ve esasen insanın afetler
karşısındaki tavrını belirlemeyi amaçlayan öğretiler, din psikolojisinde genellikle
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atıf teorisi bağlamında ele alınmaktadır. Söz konusu teoriye göre insanlar,
yaşadıkları tecrübeleri anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken genellikle dini
atıflarda bulunmaktadır. Dini atıflar, insanın istemediği halde yaşamak zorunda
kaldığı olayları açıklamakla kalmamakta, aynı zamanda ona ruhsal bir dinginlik
ve sükunet de vermektedir. Dolayısıyla yaşanılan sıkıntılar ve afetler karşısında
insanı teskin etmede dini inancın ve atıfların çok önemli bir rolü olduğu
söylenebilir. Nitekim din psikolojisi alanında yapılmış olan bazı çalışmalar,
ümitsizliğe ve çaresizliğine neden olan kimi olaylar karşısında insanın genellikle
dinsel açıklama yöntemlerine ve dini pratiklere başvurduğunu ortaya koymaktadır.
Afet sosyolojisiyle ilgili konular elbette bahsedilen bu başlıklarla sınırlı değildir.
Ancak sistematik bir bakış açısı sağlaması açısından, konunun bu başlıklar altında
değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmekte ve afet sosyolojisiyle ilgili yukarıda
belirtilmeyen bazı konulara da ilgili başlıklar altında değinilmektedir. Kitabın bundan sonraki
kısmında, afet sosyolojisiyle ilgili olarak yukarıda başlıklar halinde belirtilen konular sırasıyla
ele alınacaktır.
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Uygulamalar
17 Ağustos Depremi’nin Sakarya’da Sosyal Hayata Yansımaları
Türkiye neredeyse her gün irili-ufaklı pek çok depremle sarsılıyor. Bu afetin en büyük acısını
ise; 1999 yılında Sakarya çekti. Büyük acılar yaşandı. Üzerinden seneler geçen bu felaketin
ardından, önemli sosyolojik gerçekler de ortaya çıktı. Akıllarda hep aynı sorular vardı. Bize
ne oldu? Psikolojimiz nasıl etkilendi? Yaşamımız nasıl değişti? Hastalıklar arttı mı? İşte
bunların yanıtlarını aradık. İlk ağızlara bunları yönelttik. Çarpıcı ve bir o kadar da
düşündüren cevaplar aldık:
İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Hüsnü Gürpınar: Deprem sonrası çok katlı
binaların yanından geçerken, insanlarımız korkuyordu. Depremi bire bir yaşayan
insanlarımızda bu binalar bir antipati oluşturdu. Daha sonra ilgili yönetmelikler değişti. Yapı
denetim olgusu oluştu. Bu anlamda yasa çıktı. Uygulamada sorunlar olsa da bu oluştu. Bu bir
kazanç oldu. Depremi yaşayanlar özellikle az katlı binaları tercih etmeye başladı. Yüksek
yerlere gitti. Deprem öldürmez, bina öldürür gerçeği zihinlere yerleşti. Elbette bunun yanında
sorunlar devam ediyor. Hasarlı binalar sorunu var mesela.
Adapazarı Ziraat Odası Meclis Üyesi Kamil Özkan: Sakarya tarım ve hayvancılık
kentiydi. Adapazarı Ovası’nın verimli topraklarıyla, meralarıyla eşi benzeri yok. Ancak
buralarda yapılaşma oldu. Deprem sonrasında ise, prefabrik konutlar bu alanlara yapıldı.
Geçici barınaklar inşa edildi. Sonrasında imar uygulamaları sonucunda, enine gelişme
yaşandı ve bu araziler yine azaldı. Organize Sanayi Bölgeleri bu alanlara kuruldu. Deprem
sonrası tarımı ilgilendiren fabrikalar tam anlamıyla çalıştırılamadı. Bu gelişmelerin ardından
işsizlik arttı. Tarım ve hayvancılık kenara itildi. Bu böyle olunca kirli sanayi gelmeye
başladı. Sağlıklı beslenme için gerekli alanlar daraldı.
Sakarya Tabipler Odası Eski Başkanı Opr. Dr. Dursun Bostancı: Barınma, beslenme,
hijyen problemleri çıktı. Sokaklar, uzun süre toz içerisinde kaldı. Akciğer rahatsızlıkları arttı.
Depremde ortaya çıkan kanserojen gazlar nedeniyle kanser oranı arttı. Hastane sayısı az
olmasının yanında neredeyse tek merkezliydi. Şimdi bu alanlara yayıldı. Son yıllarda çevre
illere giden hasta sayımız azaldı. Bu daha önce çok fazlaydı. 30 binleri geçmişti.
Avukat Reyhan Şahin: Deprem sonrası çekirdek aileler büyük aileler halinde yaşamaya
başladı. Evleri yıkılanlar köylerdeki ve kasabalardaki ya da başka şehirlerdeki yakınlarının
yanına gitti. Büyük bir travma yaşandı. Güvenlik ve gelecek kaygısı ile birlikte şiddet eğilimi
arttı, asabiyet arttı, boşanmalar arttı. Çocuğa şiddet olayları arttı, taciz olayları yine aynı.
Artık bunlar gizlenemez bir hal aldı. Bir başka avukat arkadaşımızda benzer şekilde 1994’te
şehrin rahat bir ortamı olduğunu ancak deprem sonrası insanların daha agresif ve daha
alıngan olduğunu söylüyor. Buraya maddi yardımlar yapıldı. Ancak burası bir psikoloji
laboratuarına dönüştürülmeliydi. Bu yapılmadı yeterince.
Büfeci, TV Yorumcusu ve Sunucusu Oktay Sarı: Sakarya’da sokak hayatında depremin
ardından çok önemli gelişmeler yaşandı. Sakarya kimliğini kaybetti. İnsanlara balık verildi,
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balık tutmak için olta verilmedi. Bununla birlikte çok fazla göç yaşandı. Burada durumu,
imkânı olanlar ve okumuş ağırlıklı kesim, başka illere gitti. İmkânı olmayanlar da, mesela
benim gibi, “Adapazarı’nı seviyorum, terk etmiyorum” gibi bir sloganla burada yaşamaya
devam etti. İmkân olsa büyük ihtimalle bizler de giderdik. Tabi, göçte aldı Sakarya.
Verdiğimiz göçün tersini aldık. Beyin göçünden ziyade yukarıda bahsettiğim balık-olta
nedeni, kira yardımı, bedava yiyecek var diye çok sayıda insan geldi. Elbette üniversite
okumak için gelenler, atama yoluyla gelenleri kastetmiyorum. Böyle olunca yani ihraç
ettiğimiz beyinleri ithalle karşılamayıp aksine ithallerin beraberinde getirdiği sorunlar ortaya
çıkınca şehir geriledi. 30 yıldır bu şehrin sokaklarındayım. Bakın önceden ASM vardı,
Şemsiyeli Park vardı. Atatürk Bulvarı’nda ben on dakikalık yolu bir saatte yürüyordum.
Selam veriyordu insanlar birbirine. Şimdi insanlar tanımıyor birbirini. Metropol oldu
Sakarya. Ama gelişmişlik anlamında bunu başaramadık. Sakaryalılık bilinci yerleşmeli.
Şimdi birbirimizden habersiziz, duyarsızız, ortak bir şey üretemiyoruz. Birlikte yaşama
kültürü yok. Bedavacılık oldu. Bakın ben gazete bayii kurdum. Öncesinde bir belediyenin
çadırında yemek yiyordum. Para kazanmaya başlayınca dönerciden parayla yemeye
başladım. O gitti kasaptan et aldı. Kasap gitti, çiftçiden hayvan aldı. Bedavacılığı aşmalıyız.
Bu durumları aşmalıyız. Korkuyorum ki bu etki elli yıl gitmeyecek. Sakaryalılık bilinci
oluşmalı. Ayrıca şehrin tamamen bir psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Binaların molozları
kalktı ama gönüllerde ki enkaz kalkmadı.
Kaynak: Tarık Bulut, 17 Ağustos Araştırması, Medyabar.com, 16-18 Ağustos 2013,
http://medyabar.com/koseyazilari/7290/17-agustos-arastirmasi.aspx
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Uygulama Soruları



17 Ağustos depreminin Sakarya’daki sosyal hayata yansımaları hakkında bilgi
veriniz.
Röportaj yapılan kişilerin bahsettiği olumsuzlukların düzeltilebilmesi için neler
yapılabilirdi? Bu konuda yetkililere düşen sorumlulukları belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet sosyolojisi; afetlere neden olan unsurlara, afetleri önlemeye ve afet sonrasında
yapılacak çalışmalara yönelik sosyal inceleme ve araştırmaların yapıldığı sosyolojinin bir alt
bilim dalıdır. Afet sosyolojisi ile afetin sosyal nedenleri ve etkileri üzerinde durulmakta, afet
olaylarına nelerin neden olduğu, afet meydana geldikten sonra toplumun nasıl davrandığı,
afetlerin nasıl sosyal dayanışma veya sosyal çatışma üretebileceği, afetler ile ortaya çıkan
eşitsizlikler ve diğer sosyal olgular incelenmektedir.
Doğal afetler, 17. yüzyıla kadar Allah’ın insanlara verdiği cezalar olarak üzerinde
sorgulama yapılmayan, olduğu gibi kabul edilmek zorunda olan ve engellenemeyen olaylar
olarak görülmüştür. Ancak afetlerin bir kader olarak görülmesi ve Allah’ın birer ikazı olarak
görülmesinin, afetler meydana gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasına, onu doğuran
nedenlerin ve koşulların incelenmesine engel olmadığı düşünülmeye ve modern bilimin
gelişip akılcılığın toplumsal hayatı yönlendirmeye başlamasıyla birlikte afetler oluşma
nedenleri incelenebilen, anlaşılabilen ve hatta kısmen öngörülebilen, dolayısıyla da
kendilerine karşı önlem alınabilecek olaylar olarak kabul edilir olmuştur. Bu anlayışın
yaygınlaşmasıyla birlikte afet sosyolojisi biliminin ortaya çıktığı ve geliştiği söylenebilir.
Ülkelerin II. Dünya Savaşı’nın etkilerini ve savaş sonrası ortaya çıkan zararları tespit etmek
istemesiyle afet sosyolojisi çalışmaları yaygın hale gelmiştir, 1950’lerin sonlarında afetler ile
kültür arasındaki ilişki ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle 60’lı yıllardan itibaren ise;
sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve hukuk gibi bilimlerin afet olgusuyla ilgilenmeye başlaması
ve meydana gelmeden önce uygun tedbirlerin alınarak afetleri doğuran nedenlerin ve
koşulların incelenmesinin gerekli olduğu görüşünün ağırlık kazanmasıyla birlikte, afetleri
insan ve çevresi arasında karşılıklı bir ilişki olarak gören bakış açısı yerleşmeye başlamıştır.
Sosyologlar, afetlerin sosyolojisine yönelik yaptıkları çalışmalarda farklı yaklaşımlar
izlemiştir. Örneğin Jung, doğa-toplum ilişkisinin ele alınmasında açıklayıcı ve ayrıştırıcı bir
kavram olarak afetler ve kültür ilişkisi üzerinde durmuştur. Fransız sosyolog Durkheim
afetlere yönelik doğaüstü güç anlayışını incelemiş ve afetleri oluşturan bu gücün değişik
kültürlerde ve farklı adlar altında bulunduğunu ortaya koymuştur. İbn-i Haldun’un eserlerini
inceleyen Makrizi’ye göre doğal afetlerin nedeni, idari ve dini makamların rüşvetle tayini,
cehaletin artması, toprak icar fiyatlarının yükselmesi ve paraların değerinde meydana gelen
düşmeler gibi ekonomik ve sosyal problemlerdir. Comte’a göre ise afet olgusu öncelikle
dinsel motiflerle açıklanmış, sonra dinlerin yerini akla uydurulmaya çalışılmış safsatalar almış
ve en sonunda ise olaylar arasındaki ilişkiler bilimsel esaslara dayalı olarak açıklanmıştır.
Bugün ise, diğer sosyal olgularda olduğu gibi afetlere yönelik sosyal konularda da, olayları
karşılıklı ilişkiler içinde bütünsellik, değişme ve çelişmelerle açıklayan diyalektik ve
diyalektiğin “karşıtların birliği” ilkesi kullanılmaktadır.
Günümüzde afet sosyolojisiyle ilgili üzerinde durulan temel konular olarak; afet
yönetimi, afet risk azaltma ve risk yönetimi, sosyal açıdan afetlerden zarar görebilirlik,
afetlerle başa çıkma ve uzun dönem afetlerle mücadele, afetlerin neden olduğu sosyal
değişimler ve göç ve afet - din ilişkisi belirtilebilir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Afet sosyolojisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Küresel ölçekli afetlerin olumsuz etkilerinin artması, böyle bir disipline gerek
duyulmasına neden olmuştur.
Bu bilim dalı ile dünyada meydana gelen tabii değişimlerin insan yaşamı
üzerindeki etkisi incelenmektedir.
Sosyolojinin bir alt disiplinidir.
Afetlerin insanların bireysel psikolojileri üzerindeki etkisi incelenmektedir.
Hiçbiri
Katrina Kasırgası’nın bölgenin toplumsal dokusundaki etkilerinin
incelenmesi, hangi bilim dalının ilgi alanına girmektedir?
Sosyal psikoloji
Afet psikolojisi
Afet sosyolojisi
Toplum bilimi
Psikoloji

a)
b)
c)
d)
e)

Herhangi bir afetle ilgili olarak bir sosyologla konuşulduğunda kaçınılmaz
şekilde aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulacaktır?
Afetin sosyal nedenleri
Afetin sosyal etkileri
Afetin neden olduğu toplumsal değişmeler
Afetin neden olduğu göç dalgası
Hepsi

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi sosyologların ilgi alanına girmemektedir?
Bir yerleşim yerinde meydana gelen bir heyelan
Issız bir çölde gerçekleşen büyük bir deprem
Büyük bir depremle oluşan ve kıyıdaki kentleri etkileyen tsunami
Yakındaki kasabaların üzerinde toz bulutu oluşturan nükleer patlama
Bir köyde etkili olan sel

5.

Afet sosyolojisi alanında yapılan ilk çalışma hangi konu üzerinde
yapılmıştır?
İki geminin çarpışmasıyla oluşan kaza
Büyük bir deprem
Nükleer patlama
Bir yerleşim yerinde meydana gelen sel
Hiçbiri

3.

a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Toplumsal tepkiler ve kültürel krizlerle afetler arasındaki ilişkiyi gösteren
ilk çalışma kim tarafından yapılmıştır?
Prince
Durkheim
Wallace
Comte
Jung
191

7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)

Afetlerin meydana gelmesinde doğaüstü güç anlayışını geliştiren ve değişik
kültürlerde bu gücün farklı adlar altında bulunduğunu ortaya koyan
sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Prince
Durkheim
Wallace
Comte
Jung
Fonksiyonalist yaklaşımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Toplumdaki rekabet, değişim ve gerginlik süreçleri üzerinde durulmaktadır.
Toplum, organize olmuş düzenli ilişkilerden meydana gelmektedir.
Grup, birbiriyle ilişkisi olan parçaların işlevsel bir bütünüdür.
Mevcut kurulan düzen normal olarak kabul edilmekte, aksayan yönler ise
sapma, anormal ve sonuç olarak sosyal problemler olarak görülmektedir.
Problemin çözülmesi, dengesi bozulan yapının onarılması olarak
düşünülmektedir

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Çatışmacı yaklaşım temel görüşlerini kimden almaktadır?
Aristo
Sorenson
White
Marx
Comte

10.

Aşağıdakilerden hangisi afet sosyolojisi kapsamında incelenen temel
konulardan biri değildir?
Afet yönetimi
Afet ve din ilişkisi
Afetlerden zarar görebilirlik
Uzun dönem afetlerle mücadele
Hiçbiri

a)
b)
c)
d)
e)

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)e, 4)b, 5)a, 6)c, 7)b, 8)a, 9)d, 10)e
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10. AFET RİSK AZALTMA VE SOSYAL AÇIDAN AFETLERDEN
ZARAR GÖREBİLİRLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Tehlike, Kriz ve Risk Kavramlarının Tanımlanması
10.1.1. Tehlike, Kriz ve Risk Kavramlarının Tanımlanması
10.1.2. Kriz
10.1.3. Risk ve Afet Riski
10.2. Afet Risk Azaltma (Zarar Azaltma)
10.2.1. Afet Risk Azaltmanın Tanımı
10.2.2. Afet Risk Azaltmanın Önemi
10.2.3. Afetlere Yönelik Riskin Azaltılmasında İzlenecek Yaklaşımlar
10.2.4. Afetlere Yönelik Azaltılacak Risk Konuları
10.2.5. Afet Risklerinin Azaltılmasında Uygulamalar ve Stratejiler
10.3. Zarar Görebilirliğin Tanımı ve Zarar Görebilirliği Artıran Faktörler
10.4. Sosyal Zarar Görebilirlik
10.4.1. Afetlere Yönelik Sosyal Zarar Görebilirlik Göstergeleri
10.4.2. Sosyal Zarar Görebilirlik Analizleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tehlike, kriz ve risk kavramlarını tanımlayınız.
2. Afet risk azaltmayı tanımlayınız ve önemi hakkında bilgi veriniz.
3. Afetlere yönelik riskin azaltılmasında izlenecek yaklaşımları açıklayınız.
4.Afetlere yönelik azaltılacak risk konularını belirtiniz.
5. Afet risklerinin azaltılmasında yararlanılabilecek uygulama ve stratejileri belirtiniz.
6. Afet risk yönetimini tanımlayınız ve aşamaları hakkında bilgi veriniz.
7. Zarar görebilirlik nedir? Tanımlayınız.
8. Zarar görebilirliği artıran faktörleri belirtiniz ve her birini kısaca açıklayınız.
9. Sosyal zarar görebilirlik göstergelerini belirtiniz.
10. Sosyal zarar görebilirlik analizleri hakkında bilgi veriniz. Bazı araştırmacılar tarafından
yapılan sosyal zarar görebilirlik analizlerini belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tehlike, Kriz ve Risk
Kavramlarının
Tanımlanması

Afet Risk Azaltma

Zarar Görebilirliğin
Tanımı ve Zarar
Görebilirliği Artıran
Faktörler
Sosyal Zarar Görebilirlik
Göstergeleri ve Analizleri

Kazanım
Tehlike, kriz ve risk
kavramlarını tanımlayabilmek
Afet risk azaltmayı
tanımlayabilmek, önemi
hakkında bilgi verebilmek,
afetlere yönelik riskin
azaltılmasında izlenecek
yaklaşımları, azaltılacak risk
konularını ve risklerin
azaltılmasında
yararlanılabilecek uygulama
ve stratejileri açıklayabilmek
Zarar görebilirliği
tanımlayabilmek ve zarar
görebilirliği artıran faktörler
hakkında bilgi verebilmek
Başlıca sosyal zarar
görebilirlik göstergelerini
belirtebilmek ve sosyal zarar
görebilirlik analizleri hakkında
bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar







Risk
Tehlike
Afet risk azaltma
Risk konuları
Zarar görebilirlik
Sosyal zarar görebilirlik
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Giriş
Risk, bir tehlikenin insanlar, faaliyetler, özel yapılar ve binalar, sonuç olarak toplum
üzerindeki tahmin edilen etkisi; afet riski, belirli bir tehlikenin, gelecekte belirli bir zaman
süresi içinde meydana gelmesi hâlinde, insanlara, insan yerleşmelerine ve doğal çevreye,
bunların zarar veya hasar görebilirlikleri ile orantılı olarak oluşturabileceği kayıpların olasılığı
olarak tanımlanabilir. Afet yönetiminin aşamalarından biri olan afet risk azaltma ise; afet
riskini azaltma, değerlendirme ve tanımlamanın sistematik yaklaşımıdır. Uzun dönemde
tehlikeli durum ve bunların etkileri nedeni ile oluşabilecek can ve mal kaybı zararlarını
azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan sürekliliği olan aktivite ve önlemlerin bütününe
afet risk azaltma denilmektedir. Afetler sonucunda ödenen ağır bedeller nedeniyle afet
risklerinin azaltılması, tehlikeler ortaya çıkmadan gerekli önlemlerin alınması, ülke
ölçeğinden başlayarak bölgesel ve şehirsel gelişmenin sürdürülebilir kalkınma ve gelişme
perspektifi ile değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Zarar görebilirlik ise; bireylerin, toplulukların, kurumların ya da ülkelerin tehlikeye
maruz kalmaları ve tehlikeyle başa çıkma, tehlikenin etkilerini azaltma konularında gerekli
özellik ve kaynaklara (kapasiteye) sahip olmamaları şeklinde tanımlanabilir. Tek bir yöntemle
açıklanıp hesaplanamayacak kadar karmaşık olan zarar görebilirlik; kişilerin, malların ya da
çevrenin bir tehlikenin etkisi sebebiyle kayıp, yaralanma ve hasara maruz kalma seviyesini
temsil etmektedir. Bu da nüfus dağılımı, savunmasız (riskli) gruplar, bina standartları, altyapı,
sosyal, kültürel, ekonomik şartlar, çevre ve gerekli hizmetlerin etkinliği ile ilişkilidir.
Bu bölümde öncelikle tehlike, kriz ve risk kavramları tanımlanacaktır. Sonrasında ise
afet risk azaltma kavramı tanımlanarak önemi hakkında bilgi verilecek; afetlere yönelik riskin
azaltılmasında izlenecek yaklaşımlar açıklanacak, afetlere yönelik azaltılacak risk konuları ve
afet risklerinin azaltılmasında yararlanılabilecek uygulama ve stratejiler belirtilecektir.
Bölümün geri kalan kısmında ise zarar görebilirlik kavramı tanımlanarak zarar görebilirliği
artıran faktörler, sosyal zarar görebilirlik göstergeleri ve analizleri incelenecek; sosyal zarar
görebilirlik konusunda farklı faktörler ve göstergeler kullanılarak yapılan bazı çalışmalar
anlatılacaktır.
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10.1. Tehlike, Kriz ve Risk Kavramlarının Tanımlanması
Riskle ilgili olarak afet riski, afet risk azaltma ve önleme ve risk yönetimi gibi konular,
afet yönetimi içinde zarar azaltma başlığı altındaki faaliyetleri ifade etmekte ve afet
sosyolojisinin de ilgi alanına girmektedir. Örneğin afetleri birer ceza olarak düşünerek her ne
önlem alınırsa alınsın başa gelecek olaylar olarak gören bir toplum ile, gerekli tedbirler
alınarak afetlerden korunabileceğini ya da en azından afetin zararlarının en aza
indirilebileceğini düşünen toplum arasında afet risk azaltma ve önleme faaliyetleri açısından
farklılık olacaktır. Bu iki toplum arasındaki anlayış farklılığının nedeni, etkileri ve risk
yönetimine yansıması ise afet sosyolojisinin konusunu oluşturacaktır.
Afet konusu içinde riskle ilgili kavramlar tanımlanmadan önce tehlike ve kriz
kavramlarının tanımlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

10.1.1. Tehlike ve Afet Tehlikesi
Tehlike; belirli bir alanda, belirli bir zaman süresi içinde zarar verici potansiyel bir
olayın oluşma ihtimali olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile tehlike; doğal, teknolojik ve
insan kökenli olan ve fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara yol açabilecek tüm olayları ifade
etmektedir. Tehlikenin belirlenmesinde unutulmaması gereken en önemli faktör deprem, su
baskını, volkanik patlama gibi bazı doğal olayların tekrarlanma sürelerinin çok uzun
olmasıdır. Örneğin son yüzyıl içersinde bir bölgede hasar yapan hiçbir deprem olmaması, bu
bölgede deprem tehlikesi olmadığı anlamına gelmemektedir. Zira deprem, volkanik patlama,
vb. bazı doğal olayların tekrarlanma süreleri 300-400 yıl gibi uzun süreler gerektirebilir. Bu
gibi olaylarda temel varsayım, tarihsel dönemlerde olmuş olan olayların gelecekte de mutlaka
olacağı şeklindedir.
Tehlikeyle ilgili diğer kavramlar incelendiğinde; tehlike analizi, tehlikenin kaynağı,
büyüklüğü, oluş sıklığı, süresi ve olası etkileri ile ilgili bilgilerin toplanmasına yönelik
çalışmayı; tehlike değerlendirmesi, belirli bir alan veya bölgede tehlikelerin büyüklük,
tekrarlanma, olma olasılığı, belirsizlikler gibi özellikleri ile ortaya çıkarılmasına ilişkin
değerlendirme çalışmasını ve tehlike haritası, doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin
muhtemel yaygınlık ve şiddet derecelerini ortaya koymak için belirli kriterlere göre
hazırlanmış haritayı ifade etmektedir.
Afet tehlikesi ise can ve mal kayıpları ile fiziksel, sosyal, ekonomik, politik ve
çevresel kayıp ve zararlara yol açan doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olayın belirli bir yerde
ve zaman aralığında olma olasılığı olarak tanımlanabilir. Afet tehlikelerini kökenlerine göre;
deprem, sel, kuraklık, heyelan, volkan patlaması gibi doğal; endüstriyel, nükleer ve büyük
taşımacılık kazaları gibi teknolojik; savaş, terör olayları, iç çatışmalar gibi insan kaynaklı
tehlikeler olarak ayırmak mümkündür. Bununla beraber afet tehlikesi, depremler, seller,
volkan patlamaları, fırtına ve tayfunlar gibi ani gelişen tehlikeler veya kuraklık, erozyon,
küresel iklim değişiklikleri gibi yavaş gelişen tehlikeler olarak sınıflandırılabilir.
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Afet tehlikesi, konuma bağlı olup içinde bulunulan yere, bölgeye veya ülkeye göre
değişmektedir. Ayrıca, tehlikenin (örneğin depremin) büyüklüğü, tekrarlanma süresi ve olası
etkileri de konuma bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle afet tehlikesinin ülke, bölge, il
veya yerleşme ölçeğinde belirlenmesi, önleme ve zarar azaltma çalışmalarının temelini
oluşturmaktadır. Matematiksel olarak tehlike, belirli büyüklükteki bir olayın, belirli bir yörede
ve belirli bir zaman aralığında olma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Afet tehlikesini;
büyüklüğü, oluş sıklığı, tekrarlanma süresi, etki alanı, belirli bir süre içindeki olma olasılığı
gibi ölçülebilir parametrelerle tanımlamak gerekmektedir.

10.1.2. Kriz
Kriz kavramı ise değişik şekillerde tanımlanabilir. Kriz; normal düzeni bozan, toplum
için olumsuz sonuçlar doğurması muhtemel olan fiziksel, sosyal ve ekonomik nedenlere
dayalı tüm tehlikelerdir. Başka bir tanıma göre kriz; toplum ve çevre için tehlike arz eden ve
tehdit oluşturan tüm durumlardır. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’ne göre ise
kriz; devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ile milli hedef ve menfaatlerine yönelik
düşmanca tutum ve davranışların, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeninin veya hak ve
hürriyetlerini kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli ve salgın
hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal
ve teknolojik olayların, ağır ekonomik bunalımların ve iltica ve büyük nüfus hareketlerinin
ayrı ayrı veya birlikte vuku bulduğu hâlleri ifade etmektedir. Afet yönetimi ile kriz yönetimi
kavramları zaman zaman birbiriyle karıştırılmakta ve eşanlamlı olarak kullanılabilmektedir.
Oysa afet yönetimi, ayrı ayrı aşamalardan oluşan ve her aşamadaki faaliyetin bir sonraki
aşamadaki faaliyetleri etkileyebildiği, sürekli ve dinamik bir süreci ifade ederken kriz
yönetimi, bir kriz durumunun tespiti ile başlayıp gelişen ve krizin ortadan kalkması ile son
bulan bir süreci ifade etmektedir.
Doğal afetlerden kaynaklanan kriz durumlarında insanların sağlık ve güvenlik
meseleleri, bir kriz yönetim planlamasında en önemli konular olarak yer almaktadır. Daha
sonra çevrenin ve menkul/gayrimenkul malların korunması ve kurtarılması gelmektedir. Diğer
taraftan doğal afetlerden kaynaklanan kriz durumlarında bireysel davranışlar ortaya
çıkmaktadır. İnsanlar, yönetimin yapamama durumlarında bireysel çabalar ile kurtarma ve
korumaya girmektedir. Dolayısıyla doğal afetler, bireysel çabaların çok ötesinde etkili bir ekip
çalışmasını gerektiren kriz durumlarıdır. Ekipte her bireyin kendi sorumluluklarının bilincinde
olması krizlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur.

10.1.3. Risk ve Afet Riski
Risk kavramı ise; bir tehlikenin insanlar, faaliyetler, özel yapılar ve binalar, sonuç
olarak toplum üzerindeki tahmin edilen etkisi olarak tanımlanabilir. Bu aşamada bir tehlike
anında potansiyel olarak risk altında olan nüfus, kuruluşlar ve donanımlar gibi toplum
unsurlarının belirlenmesi, risklerin şiddet derecelerinin belirlenmesi ve risk verilerinin
toplumun genel risk profili ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir olayın belirli
koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin kaybının
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gerçekleşme olasılığı risk olarak ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile risk = potansiyel
kayıplar veya risk = tehlike x hasar görebilirlik’dir.
Riskle ilgili diğer kavramlar incelendiğinde; kabul edilebilir risk, insanların veya
toplumun, mevcut sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve teknik koşullar dikkate alındığında,
katlanabileceği kayıpların derecesini; risk algısı, spesifik bir kaza ya da tehlikeli olayın
meydana gelme olasılığı ve kişiyi ne derecede ilgilendirdiği ya da endişelendirdiğinin öznel
bir değerlendirmesi; risk farkındalığı, riskin sonuçları ve bunlarla nasıl baş edileceği
konularında güvenilebilir ve ulaşılabilir kaynaklardan elde edilen bilgilere sahip olma ve
davranış biçimini kalıcı olarak değiştirebilmeyi; risk haritası, tehlikelere maruz alt ve
üstyapılar, yerleşim yerleri, nüfus yoğunluğu, iş ve hizmet sürekliliği, fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar, doğal kaynaklar gibi unsurlara ait olası kayıpların gösterildiği haritayı; risk
iletişimi, insanların tehlikeler hakkında bilgilendiği, davranış değişikliği yönünde etkilendiği
ve riskler ile ilgili karar mekanizmalarına katılabildikleri sosyal süreci ve risk transferi ise,
riskin ekonomik zararını azaltmak için afet sigortaları, afet bonoları gibi araçlarla paydaşlar
arasında dağıtılması durumunu ifade etmektedir.
Afet riski ise, belirli bir tehlikenin, gelecekte belirli bir zaman süresi içinde meydana
gelmesi hâlinde, insanlara, insan yerleşmelerine ve doğal çevreye, bunların zarar veya hasar
görebilirlikleri ile orantılı olarak oluşturabileceği kayıpların olasılığı olarak tanımlanabilir.
Örneğin deprem riski, deprem tehlikesinin gerçekleşmesi durumunda, fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıpların meydana gelme olasılığıdır. Deprem riski çalışmalarının temelini sismik
tehlike analizleri oluşturmaktadır. Riskten veya kayıp olasılığından bahsedebilmek için belirli
büyüklükteki tehlike veya olayın varlığı ve bundan etkilenebilecek değerlerin mevcudiyeti ile
bu değerlerin tehlike veya olaydan etkilenme oranları veya zarar görebilirliklerinin tahmin
edilebilmesi gerekmektedir. Özetle afet riskinin en önemli iki bileşeni; (1) en azından bir
tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve (2) tehlikenin tehdidine maruz olan bir veya birden fazla
kıymet ve bunların zarar görebilir olmasıdır. Eğer bu iki unsurdan biri yoksa herhangi bir
riskten bahsedilememektedir.
Afet riski matematiksel ifade edilebilir biçimde hesaplanarak
belirlenebilmektedir. Afet riski aşağıdaki formüle göre belirlenebilmektedir;

afet

riski

Afet Riski (AR) = Tehlike (T) x Değerler (D) (etkilenebilecek unsurlar) x Zarar
Görebilirlik (ZG) (etkilenme oranı)
Afet riskinin belirlenebilmesi için öncelikle afete yol açabilecek tehlikelerin neler
olduğu; yerleri, büyüklükleri, oluş sıklıkları ve etkileyebilecekleri alanların belirlenmesi, bu
tehlikeden etkilenebilecek, nüfus, yapı ve altyapılar, ekonomik ve sosyal değerler, çevre gibi
tüm değerlerin envanter listelerinin çıkarılması gerekmektedir. Tehlikenin gerçekleşmesi
halinde ise, bu değerlerin uğrayabilecekleri fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpların
tahmin edilmesi mümkün olmaktadır.
Modern toplumun teknoloji, sanayi ve bilimsel uygulamalarının getirdiği kimi yan
etkiler, kazalar ve doğal afetler, toplum, çevre ve doğada olumsuz sonuçlara yol
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açabilmektedir. Öyle ki kimi açıklamalara göre toplum giderek hızlanan bir risk yoğunlaşması
içerisindedir. Doğa, insan yaşamı ve sürdürülebilir verimliliğin hızla tehlikelere itildiği bu
dönem risk toplumu olarak tanımlanmaktadır. Endüstri ve teknoloji uygulamalarının yol açtığı
bilinmezlikler, üretim süreçlerinde alınan kimi kararların sorumlularının bulunamaması, risk
toplumunun başlıca özellikleri olarak belirtilebilir. Bu durum yapı üretim süreçlerinde de
geçerliliğini korumakta ve her iki kavramı da deprem tehlikesi karşısında kentsel risklerin
varlığını açıklamada anlamlı kılmaktadır.

10.2. Afet Risk Azaltma (Zarar Azaltma)
Afet risk azaltma (zarar azaltma) konusu incelenmeden önce afet yönetimi hakkında
kısaca bilgi verilmesi uygun olacaktır. Afet yönetimi kısaca kaynakların ve sorumlulukların
organizasyonu ve idare edilmesi olarak tanımlanabilir. Daha ayrıntılı olarak tanımlanacak
olursa afet yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla bir afet olayının
zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden inşa
safhalarında yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve
uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak amaç
doğrultusunda yönetilmesini gerektiren çok geniş bir kavramdır. Günümüzde afet yönetimi,
her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar ve risk azaltma, müdahale etme ve iyileştirme
amacıyla mevcut kaynakları organize eden, analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme
süreçlerinin tümüdür. İnsanların yaşadıkları çevrede meydana gelen doğal olaylardan
haberdar olmaları, bunları nedenlerine kadar ayrıntısı ile tanımaları ve bu olayların tekrarı
durumunda bunlardan hiç etkilenmeme veya en az oranda etkilenmelerine olanak tanıyan
çalışmaların tümüne afet yönetimi denilmektedir.
Afet yönetim süreci, süreklilik gerektiren ve iç içe girmiş aşamalardan oluşan bir
model olarak da ifade edilebilir. Bu süreç; (1) zarar azaltma, (2) hazırlıklı olma, (3) müdahale
ve (4) iyileştirme gibi dört ana aşamadan oluşmaktadır. Ancak bu aşamalar Şekil 4’de de
görüldüğü üzere; zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı, afetler, etki analizi,
müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi sekiz aşamaya kadar da ayrılabilmektedir.
Süreklilik arz eden bu sekiz aşamadan ilk dördü koruma, son dördü ise düzeltme amaçlıdır.
Gerek ana gerekse de alt aşamalardan her biri, daha önceden bahsedilen amaçlara ulaşmaya
yönelik faaliyetler bütününden oluşmaktadır. Afet yönetimine yönelik bu bütünleşik (entegre)
yaklaşımın evrensel olarak kabul gördüğü söylenebilir. Afet yönetimini oluşturan aşamalar,
aralarındaki kesin ayrımı güçleştirecek şekilde bazen çakışabilmektedir. Ayrıca bazı
aşamalara yönelik faaliyetler aynı anda da yürütülebilmektedir.
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2- Hazırlık

3- Tahmin ve Erken Uyarı

1- Afet Risk (Zarar) Azaltma

Koruma (Afet Öncesi Risk Yönetimi)

8- Yeniden Yapılanma

Düzeltme (Afet Sonrası Kriz Yönetimi)
7- İyileştirme

4- Afetin Gerçekleşmesi
5- Etki ve İhtiyaç Analizi

6- Müdahale

Şekil 1: Afet Yönetimi Süreci
İnsan sağlığı ve güvenliği için oluşması muhtemel riskleri planlama ve en az indirme,
afet risklerini azaltma uygulamaları ile söz konusu olmaktadır. Bu aşamada alınacak önlemler,
afetin zararlarını azaltıcı bir etki uygulayacaktır. Burada arzu edilen, oluşabilecek afeti
önlemek, afetin oluşmasına imkân vermemektir. Ancak önlenmesi imkânsız afetler söz
konusu olduğundan bu afetler meydana geldiğinde neden olacağı zararları en aza indirmek
önemli olacaktır. Ülkeler afetlere yönelik risk azaltma yaparak sürdürebilir bir kalkınma
sağlayabilecektir.
Bu başlık altında öncelikle afet risk (zarar) azaltmanın tanımı yapılacak ve önemi
belirtilecek, sonrasında ise afetlere yönelik risklerin (zararların) nasıl azaltılabileceği ve
bunun sosyal etkileri üzerinde durulacaktır.

10.2.1. Afet Risk (Zarar) Azaltmanın Tanımı
Afet risk azaltma, afet yönetimi sürecinin ilk aşaması olan zarar azaltma sürecini ifade
etmektedir. Dolayısıyla afet yönetiminde afet öncesi ilk dört aşamadan oluşan risk yönetimi
sürecinin önemli aşamalarından biri afet risk azaltma (zarar azaltma) dır.
Afet risk azaltma; afet riskini azaltma, değerlendirme ve tanımlamanın sistematik
yaklaşımıdır. Afet risk azaltma ile afeti tetikleyen çevre ve diğer tehlikelerin yanı sıra afetin
sosyo-ekonomik zayıflıklarının (güvenlik açığı, eksiklik vs.) azaltılması amaçlanmaktadır.
Özellikle kalkınma ve geliştirme kuruluşlarının sorumluluğunda olan afet risk azaltma, bu
kuruluşların ayrılmaz bir parçası olmalı, bir eklenti ya da bir kereye mahsus bir faaliyet olarak
görülmemelidir.
Afet risk azaltma, uzun dönemde tehlikeli durum ve bunların etkileri nedeni ile
oluşabilecek can ve mal kaybı zararlarını azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlayan
sürekliliği olan aktivite ve önlemlerdir. Afet risk azaltmanın amacı aynı zamanda, işyerlerini
ve halkı basit önlemler konusunda eğitmek, böylece kayıp ve yaralanmaları azaltmaktır. Bir
afet risk azaltma planı ile; kurum ve kuruluşların, afet risklerinin azaltılması için gerekli hedef
ve özel amaçlarının ve bunları başarmaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli politika, strateji ve
eylemlerinin uygulanması için temel oluşturulmaktadır. Afetlerde risk azaltma çalışmalarıyla;
uygulanabilir çözümler geliştirilmeli, sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınmalı, kayıplar
önlenmeli veya azaltılmalıdır. Afet risk azaltma aşamasında, afetin oluşturabileceği
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tehlikelerin önlenmesi ya da afetin büyük kayıplara neden olmaması için alınması gereken
bütün önlemler ve faaliyetler hayata geçirilmektedir. Bu faaliyetler ilgili kurum ve
kuruluşların ortak, koordineli çalışmasını gerektiren çok boyutlu ve disiplinlerarası özelliğe
sahip, toplumun tüm kesimlerinin katılımını gerektiren uzun vadeli çalışmalardır.
Afet risklerinin azaltılmasına yönelik ülkemizde oluşturulan Afet Risklerinin
Azaltılması Ulusal Platformu, afet ve acil durumlara ilişkin olarak ülke düzeyinde tehlikelerin
önlenmesi, toplumun afetlere duyarlılığının artırılması, risk azaltma çalışmalarının
sürekliliğinin sağlanması, risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara
entegrasyonu (uyumu) amacıyla ihtiyaçların belirlenmesine, uygulamaların izlenmesine ve
değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve öneriler sunmak üzere faaliyet göstermektedir.
Disiplinlerarası özellikte, kamu, özel sektör, akademik camia, medya gibi toplumun tüm
kesimlerinden temsilcilerin yer aldığı çalışma grubunda belirli dönemlerde toplanarak afet
risklerinin azaltılmasına yönelik önerilerde bulunmaktadır.

10.2.2. Afet Risk Azaltmanın Önemi
Genelde afet yönetiminin; özelde de afet risk yönetiminin ilk ve en önemli evresi afet
risklerini azaltma evresidir. Risk azaltma afet yönetiminin adeta kalbidir, köşe taşıdır. Bu
aşamadaki çalışmalar, tehlikeli durumları ve bunların oluşturabileceği can, mal ve iş/hizmet
kaybı riskini azaltmayı veya tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik ve sürekliliği olan
aktivite ve önlemlerden oluşmaktadır.
Afetler, tehlike ile toplumların hassasiyetinin kesişmesi ile oluşmaktadır. Bu nedenle
afeti küçültmek için tehlikeler ortadan kaldırılmayacağına göre (örneğin bir fay hattının yeri
değiştirilemeyeceğine göre) toplumun hassasiyetinin azaltılması uygun olacaktır. Bu nedenle,
modern afet yönetimi fay hatları gibi tehlikelerle değil, onlara karşı olan zayıflıklar üzerinde
çalışmaktadır. Örneğin zamanında fay hattı üstüne kurulmuş bir kent için fay hattının yeri
değiştirilemeyeceğine göre risk azaltma faaliyeti ile bu kent zemini sağlam başka bir yere
taşınabilir. Bu durumda ise afet sosyolojisinin konusunu oluşturacak olgular söz konusu
olacaktır. Keza yeniden yerleşmenin sosyokültürel özellikleri iki açıdan hesaba katılması
gereken bir konudur. Bunlardan ilki, yerleşmenin sosyokültürel özellikleridir. Bina grupları ve
arazi kullanımı, buna bağlı olarak sokak dokusu toplumun sosyokültürel belirleyicileridir.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, bölgesel yakınlığa rağmen farklı sosyokültürel olguların
yansıması olarak, farklı sokak örüntülerine ve bina gruplaşmalarına rastlanabilmektedir. İkinci
konu ise yerleşme ünitesi analizi gibi modellemelerde sosyo kültürel değişme düzeyi, sosyal
dayanışmayı beraberinde getirmektedir. Sosyal dayanışma düzeyi, afetlere karşı risk
değerlendirilmesinde önemli bir niteliksel ölçüttür. Bir yerleşmenin sosyokültürel
özelliklerinin belirlenmesinde ise sosyal etkileşim, sosyal kurumlar, kültürel özellikler (dil,
din vb. özellikler), davranışsal özellikler, sosyal dayanışma ve sosyokültürel değişme gibi
olgular dikkate alınmalıdır.
Afet risk azaltma sürecinin afet yönetiminde hayati önem taşıdığı, özellikle 1999’da
gerçekleşen Marmara depreminde görülmüştür. Yapılan tespitlere göre, yıkılan binalarda
görülen yapım hatalarının çoğu yıkılmayan ve hasar görmeyen binalarda da mevcuttur. Ancak
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elverişsiz zeminler depremin etkisini arttırmış, meydana gelen yüksek etki ile binalarda ve alt
yapıda büyük tahribat meydana gelmiştir. Sakarya kentindeki gözlemlerde hasar dağılımına
bakıldığında zemin durumunun etkisi açıkça ortaya çıkmıştır. Depremde ayakta kalan/hafif
hasarlı binalar genellikle iki-üç katlı yapılar olmuştur. Ayrıca Adapazarı’nın merkezinde
yıkılan binaların çoğunun zemin katları, işyeri yapılma amacıyla az kolonlu ve bölme duvarlı
yapılmıştır. Bu binaların ön cephelerinin boş olmasına çalışılmış, zemin katlarının
yükseklikleri diğer katlardan daha fazla yapılmış, ayrıca genellikle asma katlar da yine bu
katlara eklenmiştir. Böylece zemin katlar çok zayıflatılmış ve depremde birer tuzak işlevi
görmüşlerdir.
Risk azaltma çalışmaları ile afetlerin sonuçlarını hafifletilebilecek, ikincil tehlikelerin
oluşumunu engellenebilecek, afetlerin etkileri sınırlanabilecek, afetlere dirençli toplum ve
kurumların oluşması sağlanabilecek, temel afet bilinci kültürü oluşturulabilecek, afetlere
müdahaleler kolaylaşacak, acil yardım aşamasında genel yaşama düzeni örgütlenebilecek ve
afet iyileştirme aşamasında daha iyi şartlarda normale dönüş gerçekleşebilecektir.
Afetler sonucunda ödenen ağır bedeller nedeniyle afet risklerinin azaltılması,
tehlikeler ortaya çıkmadan gerekli önlemlerin alınması, ülke ölçeğinden başlayarak bölgesel
ve şehirsel gelişmenin sürdürülebilir kalkınma ve gelişme perspektifi ile değerlendirilmesi
büyük önem taşımaktadır.

10.2.3. Afetlere Yönelik Riskin Azaltılmasında İzlenecek Yaklaşımlar
Riski reddetmek, kabul edilebilir ve mantıklı bir seçenek değildir. Riski reddetmek
sadece kafayı kuma sokmak ya da bir hayal aleminde yaşamak gibi bir şey olabilir. Bu
yaklaşım hiçbir şekilde problemi çözmemekte, hatta tam tersine problemin daha kötü ve
çözümsüz bir hale gelmesine neden olmaktadır. Riskler için en uygun tepki verme yöntemleri
olayların özelliklerine göre riskin kabul edilmesi, riskin düzenlenmesi, riskin azaltılması ve
riskin planlanması ve yönetilmesi şeklinde olabilmektedir. Aşağıda olayların özelliklerine
göre verilebilecek bu tepkiler görülebilir;


Riski Kabul Et: Eğer nadir görülen bir olayın etkisi düşükse, en akla uygun
yöntem o riski kabul etmektir. Bu çok yaygın bir yöntemdir. Örneğin, eğer riski
kontrol etmek ya da azaltmanın maliyeti gerçek riskin neden olabileceği
kayıplardan daha büyükse genellikle risk kabul edilmektedir. Küçük bir hırsızlık,
bir malzemenin kırılması ya da bir makinenin bozulması, trafik kazası, kavga vb.
olayların neden olacağı riskler bu duruma örnek olarak verilebilir.



Riski Düzenle: Görülme sıklığı yüksek fakat etkisi düşük riskler için en uygun
strateji o riski izlemek ve gerektiğinde ortadan kaldırmak için müdahale etmektir.
Bina yangınları gibi riskler için “Bina Yangın Yönetmeliği” gibi düzenlemeler
yapılmaktadır. Fakat yine de bina yangını görüldüğünde yerel birimler ona rutin
bir şekilde müdahale etmektedir.
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Riski Azalt: Hem oluşma ihtimali, hem de yıkıcı etkisi yüksek olan risklerin
mutlaka azaltılması gerekmektedir. Deprem, sel ve kuraklık gibi yıkıcı sonuçları
felaket boyutunda olabilecek riskler ile olduğu gibi asla yüzleşilememektedir. Bu
risklerin sonuçlarının afet şeklinde ortaya çıkmasını beklenmeden olası yıkıcı
etkilerinin kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi gerekmektedir.



Riski Planla ve Yönet: Oluşumu nadir olan bir olayın beklenen etkisi yüksekse;
bir yandan o risk kabul edilebilir bir seviyeye azaltılmalı, bir yandan da riskin
ortaya çıkıp bir afete dönüşmesi ihtimaline karşı, onunla mücadele edebilmek için
kapsamlı bir “Afet Müdahale Planı” yapılmalıdır. Japonya’daki deprem riski gibi
yönetilebilir bir seviyeye indirgenmiş afet riski bu duruma örnek olarak verilebilir.

Riskler, hiçbir zaman riskleri tümüyle yok edilememekte, ancak makul bir seviyeye
düşürülebilmektedir. Bu tür risk azaltma çalışmaları için afet öncesi katlanılan maliyet bir ise
afet sonrası bu maliyetin dört ila yirmi katı miktarında fayda elde edildiği yapılan pek çok
araştırmada tespit edilmiştir. Daha çok afet öncesi olmak üzere, afet anı ve sonrasında yapılan
risk azaltma çalışmalarının amacı; insanları, mal, yapı, hizmet, doğal ve kültürel kaynakları,
kalkınmayı ve toplumun refahını korumak ve afete müdahale ve iyileştirme çalışmalarının
maliyetini azaltmaktır. Risk azaltma faaliyetlerinin birçok kurum ve kuruluşla, çok çeşitli
disiplinlerin belirli bir hedef doğrultusunda çalışmasını gerektiren, toplum tabanlı ve uzun
vadeli çalışmalar olduğu söylenebilir. Bu nedenle de, risk azaltma çalışmaları toplumun her
kesimini ilgilendirmekte ve bu kesimlerin olmazsa olmaz katkı ve gayretlerini
gerektirmektedir.
Riski kabul edebilmek için, afet öncesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması ve risk
büyüklüğünün maksimumdan minimuma doğru ivmeli bir şekilde düşürülmesi gerekmektedir.
Afet yönetimi çalışmalarının kalbini teşkil edecek bu durumda her afetin riskini küçültmek
için büyük ölçüde toplumun zarar görebilirliğini azaltmak üzerinde durulacaktır. Bu nedenle
modern afet yönetiminde fay hatları gibi tehlikeler ile değil; onlara maruz kalma durumu ve
savunmasızlık üzerinde çalışılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı da risk analizi kapsamında
riskler belirlenirken afetlere yönelik sorular sorulmakta ve cevaplanmaya çalışılmaktadır.
Deprem ve sel afetlerine yönelik örnek sorular aşağıda görülebilir;


En fazla risk oluşturan en yıkıcı depremler nerede ve ne kadar sıklıkta oluşabilir?



Deprem yönetmeliği ile en çok görülen bina tipi ve kritik tesislerin dayanaklılığı
ölçüsüne bağlı olarak deprem tehlikesi nasıl hesaplanır?



Depremin olası etkisi nedir? (Örneğin, binaların ve/veya altyapının yüzde kaçı
hasar görebilir?)



Farklı büyüklükteki sellerde sel sularının yüksekliği nerede, ne kadar olabilir?



Hangi binalar, altyapı, sanayi ve tarım alanları, potansiyel sel yatağı ve sel tehlike
bölgesinde yer almaktadır?
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Farklı büyüklükteki seller için hangi şehirlerdeki toplum en fazla etkilenecektir?



Bölgede daha önce meydana gelen seller ve meydana getirdiği etkiler nelerdir?

Risk azaltma çalışmaları, tehlikelere açık bölgelerde sel, fırtına veya depremler
sonrası, tekrar yeniden yapılanma (yıkım-yara sarma) kısır döngüsünü ortadan kaldırabilir.
Bir acil durum veya afet sonrası bu konudaki duyarlılık artmışken, bazı maddi kaynakların
elde edilmesi daha kolay olabilir. Ayrıca bazı tesis ve altyapı ünitelerinin tasarımı ve konumu
yeniden ele alınmalıdır. Böylece afet sonrası zarar azaltma sürecine önem vererek plan
yapmak, daha güvenli yerleşim birimleri ve yaşam tarzı oluşturulmasını sağlayacaktır.

10.2.4. Afetlere Yönelik Azaltılacak Risk Konuları
Afet risk azaltmanın en basit kuralı; önlenebilir tehlikelere karşı engel olucu tedbirleri
almak, önlenemeyenlere karşı koruyucu tedbirleri arttırmaktır. Afetlerin doğuracağı
kayıpların bu temel anlayışla en aza indirmek mümkündür. Büyük doğal afetlere neden olan
meteorolojik tehlikeler karşısında korunma amacıyla alınacak tedbirler kadar, hasar
oluşmasını önleyici olanlara da ağırlık verilmelidir. Savaşlar gibi insan kökenli afetlerle ilgili
olarak da, çıkmasına engel olma veya yayılmasının önüne geçme çalışmaları zarar azaltma
anlamında önem kazanmaktadır. Doğal afetlere karşı en geçerli zarar azaltma yöntemi; yasal
düzenlemelerle birlikte uygulanması gereken doğal çevrenin koruması ve yapılaşma
kriterlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili denetleme mekanizmalarının hiç tavizsiz
işletilmesidir.
Ülkemizdeki yapısal risklerin çok önemli bölümü inşaatların yapımı sırasında ilgili
standart ve yönetmeliklerin şartlarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Bu riskler
depremler sırasında önemli can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. İnşaat yapımı
sırasındaki denetim mekanizmasının uygulamadaki yetersizliği nedeni ile günümüzde yapılan
yapılarda bile önemli eksiklikler, dolayısıyla önemli riskler söz konusu olabilmektedir. Yeni
yapılar için bu risklerin azaltılmasının, büyük ölçüde denetim mekanizmasının pratikteki
işleyişinin daha sağlıklı hale getirilmesi ile mümkün olabileceği düşünülmektedir. Mevcut
yapıların önemli bir bölümü de, inşa edildikleri tarihte yürürlükte olan yönetmelik ve standart
kurallarına uygun yapılmadığı için önemli risk taşımaktadır. Olası depremler karşısında büyük
can ve mal kayıplarının önlenmesi için deprem güvenliği yetersiz olan binaların
güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerekmektedir. Yıkım ve yeniden yapım
ile güçlendirme arasında karar verilirken ekonomik ve teknik kriterler ile birlikte yapının
sosyal, kültürel ve tarihi değeri de dikkate alınmalıdır. Bu amaçla yapılacak bir güçlendirme
çalışmasının mevcut yapının durumunun detaylı olarak incelendiği bir durum değerlendirme
çalışmasını ve buradan elde edilecek sonuçlara dayalı, ciddi bir güçlendirme
projelendirmesini içermesi gerektiği unutulmamalıdır.
Yapımında en güçlü malzemeler kullanılmasına ve ilgili standart ve yönetmeliklerin
tüm şartlarına uyulmasına karşın, bir konutun deprem açısından çok riskli bir bölgede inşa
edilmesi, yaşanacak bir depremde yine felaketle karşılaşılmasına neden olabilecektir.
Dolayısıyla inşaatların yapımında ilgili standart ve yönetmeliklerin şartlarına uymak ve uygun
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malzemeleri kullanmakla birlikte zeminin sağlamlığı da büyük önem arz edecektir. Yerleşim
yerlerinin afetlere karşı risk durumlarının tespitinde genelde Coğrafi Bilgi Sistemi’ne dayalı
modeller kullanılmaktadır. Japonya’da kullanılan Phoenix ve ABD’de kullanılan Hazus
yazılımları bunlara örnek olarak verilebilir. Bu modeller yerleşim yerlerinin afetlerden
etkilenme durumlarını birçok parametrenin değerlendirilmesiyle sanal ortama aktarmaktadır.
Bu da yöneticilerin bilimsel verilere dayalı reel değerlendirmeler yapabilmelerini
sağlamaktadır. Yerleşim Ünitesi Analizi modeli de bir yerleşim yerinin afet riskinin
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Riskin belirlenmesinde bu model, fiziksel çevre
bileşenlerini (güzergâhlar, alanın topografyası, iklim özellikleri, bitki örtüsü, kentsel altyapı
ve binaların fiziksel durumu), sosyo-kültürel çevre bileşenlerini (kültürü yansıtan yerleşim
dokusu, sosyal dayanışma düzeyi, halkın diğer kültürel özellikleri ve davranışları) ve
yönetsel-hukuksal bileşenleri (idari yapı, yasal düzenlemeler, halkın ve sivil toplum
kuruluşlarının sürece katılımı, afet eğitimi seviyesi) dikkate almaktadır.
Uygun bina yapımı ve zemin seçimi yanında, herhangi bir deprem olayında, binanın
taşıyıcı sistemi dışında kalan her türlü eşya, obje, nesne ve benzerlerinin neden olduğu yapısal
olmayan riskler de söz konusu olabilmektedir. Bunlar ev, okul, işyeri, hastane, kültürel ve
tarihi mekanlar, endüstriyel tesisler gibi yaşanılan, çalışılan ya da bulunulan her ortamdaki
tehdit unsurlarıdır. Bu unsurların neden olduğu risklerin azaltılmasının birçok yolu
bulunmaktadır. Bunlar eşyaların yerini değiştirmek gibi herkesin uygulayabileceği basit
önlemlerden, profesyonel destek gerektirecek karmaşık önlemlere kadar çeşitlilik
gösterebilmektedir.
Bahsedilen bu temel konular haricinde afet risk azaltma konuları aşağıda görüldüğü
gibidir;


Afet risklerini azaltmak için mevcut teşvik ve kaynakların belirlenmesi



Yerleşim bölgesi, kurum ve kuruluşlar için risk profilinin çıkarılması (nicel çoklu
tehlike risk analizi)



Afet senaryolarının üretilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi



Etki analizi ve olası hasarların belirlenmesine yönelik hazırlıklar



Yapılmış ve yapılmamış olan afet yönetimi çalışmalarının belirlenmesi



Kısa, orta ve uzun vadeli risk azaltma planlarının hazırlanması



Mevcut risk azaltma önlemlerinin değerlendirilmesi



Toplumu ve değişik kurum ve kuruluşları ilgilendiren hazırlık ve planlar ile ilgili
koordinasyonun sağlanması



Toplumu afet öncesinde korumaya yönelik erken uyarı alt yapısının kurulması
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Tehlikeli bölgelerin yeri ve meydana gelebilecek zararlardan korunmak için
alınması gereken önlemler konusunda toplumun sürekli ve doğru bir şekilde
bilgilendirilmesi



Risk altındaki yapı ve insanların kamulaştırma ve nakil ile korunması



Risk altındaki kritik ve hayati yapı, tesis ve alt yapının güçlendirilmesi



Mevcut planların güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi



Tarihi eserler, çevre ve doğal hayatı korumaya yönelik çalışmaların yapılması



Sürdürülebilir kalkınma için iş yerlerinin afetlere dirençli hale getirilmesi



Toplumun afet bilincini yükseltmeye yönelik çalışmaların yapılması

Burada özellikle son maddenin risklerin azaltılması açısından önemli olduğu
düşünülmektedir. Türkiye’de 1999 öncesi afet zararlarını azaltma ve hazırlıklı olma
konularında sistemli bir halk eğitimi ve örgütlenmesi uygulamasının bulunmadığı
görülmektedir. Konuyla ilgili olarak eğitim kaynaklarının halkın farklı kesimlerine uygun
olarak çeşitlendirilmesinin, halk eğitiminin yaygınlaştırmasının, Sivil Savunma
Müdürlükleri’nce verilen yükümlü ve gönüllü eğitimlerin yaygın olarak halkın her kesimine
ulaştırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu eğitimlerde daha çok afet
sırasında ve sonrasında kullanılacak beceriler ele alınmakta; afet sırası ve sonrası döneme
daha çok vurgu yapılmakta ve afet öncesi risk azaltma konularının daha az işlendiği
görülmektedir. Dolayısıyla bu programlar ile afet riski algısı geliştirmenin ve olası riskleri
azaltma bilincini geliştirme çabalarının zayıf kaldığı düşünülmektedir. Ayrıca çok sayıda
kurum ve kuruluşun yürüttüğü eğitim ve bilinçlenme çalışmalarının eşgüdümünün de önemli
olduğu düşünülmektedir. Valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve
medyada 1999 sonrası depremlere hazırlıklı olma ve risk azaltma konularında oluşmuş olan
bilinçlenme ve motivasyonun eşgüdüm içerisinde, belli bir kurumsal yapı içinde sürdürülmesi
çok önemlidir. Kurumsal yapı içerisinde eğitimin tüm hedef kitlelere taşınmasının sağlanması,
eğitici ve eğitim standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi boyutlarının yer alması
gerekmektedir. Modern afet eğitimin hedefi, gelecekteki olası afet ve acil durumları önlemeye
ve riskleri azaltmaya yönelik duyarlılık seviyesini yükseltmek ve gerekli çalışmaların doğru
bir şekilde yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. Afet konusundaki teorik ve tatbikatlar
gibi pratik eğitimler; gelecekteki acil durumları önlemeye ve riskleri azaltmaya yönelik
olmalıdır. Bunun için her yetki alanı içinde, entegre afet yönetimi sisteminin tüm
bileşenlerinin tanımlanması, uygulanması ve bu çalışmaların koordinasyonunun sağlanması
gerekmektedir. Keza toplumda afet bilinci ve risk azaltma kültürü oluşturmadan sadece
idarenin çabası ile afet zararlarını azaltmak mümkün değildir. Bunun için gönüllülük teşvik
edilmeli, yönlendirilmeli, desteklenmeli, eğitilmeli ve bunun gerekli olduğuna önce idareciler
inanmalıdır.
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Afet riskinin belirlenmesinde özellikle sosyo-kültürel çevre bileşenlerinin de önemli
olduğu düşünülmektedir. Örneğin Japonya’da özellikle yaşlı insanlar arasında yaygın olan
paraları evde saklama geleneği 2011’de meydana gelen depremin ardından oluşan tsunami
sonrası, büyük bir maddi birikimin okyanusa sürüklenmesine neden olmuştur. Bu birikimlerin
saklandığı kasaların depremden bir ay sonra okyanus dalgalarıyla kısmen geri dönmesi ise,
yerel yetkilileri zor durumda bırakmıştır. Polisin her gün onlarca yeni kasa bulduğu bölgede
ele geçirilen bu kasalar belli toplama merkezlerinde depolanmıştır. Kıyıdan uzaklaştıktan
sonra tekrar kıyıya vuran yüzlerce kasadan birinin kendisine ait kayıp kasa olabileceğini
düşünen afetzedeler ümitle polise başvurmuştur. Polis teşkilatından bir yetkili içinde
bulunduğu durumun zorluğunu “kimin ne kadar para kaybettiğini tespit edebilmek neredeyse
imkânsız” sözüyle ifade etmiştir. Japonya’da gerçekleşen deprem sonrası yaşanan bu
hadiseler ulusal/bölgesel sosyo-kültürel yapının afetlerin etkilerini şekillendirdiğini ve afetlere
müdahalede yerel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekliliğini de bir kez daha
ortaya çıkartmıştır.
Bölüm başlığı altında genellikle deprem olayına karşı yapılabilecek risk azaltma
faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Bunun yanında seller, kasırgalar, yangınlar, volkanik
patlamalar, kıtlıklar vb. diğer doğal afetler; ya da nükleer patlama, baraj hasarları, salgın
hastalıklar vb. teknolojik afetler için de ayrı ayrı risk azaltma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Örneğin bir sel felaketi için risk azaltma faaliyetleri; Devlet Meteoroloji
İstasyonu tarafından her tip meteorolojik afet için bir erken uyarı biriminin ivedilikle
oluşturulması, yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde oldukça etkili bir
biçimde kullanılan Doppler Radar sistemleri ve uydu dataları ile çalışan erken uyarı
birimlerinin teşkil edilmesi, bu uyarı birimi ile koordineli olarak çalışacak il ve ilçelerde
kurtarma birimlerinin oluşturulması, bölgesel radyoların herhangi bir tehlike anında halkı
bilgilendirerek uygulayacakları yöntemler konusunda uyarıda bulunması, sel öngörüsü için
özenli istatistik çalışmalar yapılması, yerel belediyelerce dere ve nehir yataklarına yerleşim
konusunda titizlik gösterilmesi ve buralarda yerleşimin önlenmesinin yanı sıra oluşacak
engellerin düzenli olarak temizlenmesi, dere ve nehirlerin denizle birleştiği kanalların düzenli
olarak temizlenerek açık olmalarının sağlanması olabilir. Ya da bir olası bir nükleer felaket
için risk azaltma faaliyetleri olarak; pasif güvenlik sisteminin, yani dışarıdan müdahale ile
nükleer reaktörün soğutmaması durumunda bile reaktörün kendi kendini soğuttuğu sistemin
kurulması, yakıtı tutmak için yakıt altında kor kabı denilen farklı bir bileşen kullanılması ve
bir metre kalınlığında bir duvar, ortasında bir metre boşluk ve yine bir metre kalınlığında
ikinci bir duvar şeklinde ve 400 tonluk uçak çarpmasına dayanıklı iki tane dış muhafaza kabı
oluşturulması belirtilebilir.

10.2.5. Afet Risklerinin Azaltılmasında Uygulamalar ve Stratejiler
Ülkemizde afet risk azaltma uygulamalarına örnek olarak ülkemizdeki deprem
tehlikesinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek
yayınlanmış 1996 tarihli Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası verilebilir. Şekil 2’de görülen bu
tehlike haritasında, ülkemizdeki deprem kaynak zonlarındaki fayların kırılmasıyla
oluşabilecek en büyük ivme değerleri dikkate alınarak beş farklı bölge belirlenmiştir.
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Şekil 2: Türkiye’nin Deprem Bölgeleri Haritası
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında afet riskinin azaltılması amaçlı proje kapsamında
kurulan Deprem Zararlarını Azaltma Merkezleri afet risk azaltma uygulamalarına bir başka
örnek olarak verilebilir. Bu merkezler kapsamında kurulan şebekeler kullanılarak depremler
olmadan önce haber alınabilmekte ve erken hasar tahmininde bulunulabilmektedir. Ülkemizde
deprem zararlarının azaltılmasına yönelik araştırmalar ve çalışmalar için stratejileri ve
öncelikli alanları belirmek üzere kurulan Ulusal Deprem Konseyi; konutların depremde
uğrayacakları yapısal hasarların karşılanması amacıyla getirilen zorunlu deprem sigortası
uygulaması, konutların yasa, yönetmelik ve projelere uygun olarak inşa edilmesini ve uygun
malzeme ve donanım kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuş denetim sistemi olan yapı
denetimi ve deprem konusunda ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplumu temsil edenlerin
katılımıyla gerçekleştirilen deprem şuraları, ülkemizdeki afet risk azaltma uygulamaları için
diğer örnekler olarak belirtilebilir.
Bunun yanında afet risklerinin azaltılmasına yönelik, dünyanın ortak aklını yansıtan ve
Türkiye’nin de benimsediği birçok uluslararası politika ve resmi belge mevcuttur. Afet
risklerini azaltma konusunda yapabilecek projelerde bir yol haritası olarak kullanılabilecek bu
stratejilerden biri Afetlerin Azaltılması Uluslararası On Yılı Süreci (IDNDR)’dir. 1990-2000
yılları arasını kapsayan bu stratejide ulusal afet zarar azaltma politikası oluşturulması ve bu
politikanın kalkınma planına entegre edilmesi, bir ulusal komite kurulması ve bu komitenin
yardımıyla uluslararası toplumla ilişkiye geçilmesi, yerel yönetimler ve özel sektörün devreye
sokularak on yıl hedefine uygun çalışmaların teşvik edilmesi, BM Genel Sekreteri’nin
bilgilendirilerek BM’nin bilgi değişimi, koordinasyon ve deneyim paylaşım yeri olarak
kullanılması, önlem alınarak risk olasılıkları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,
hazırlanmak için eğitim yapılması, bunun için kitle iletişim araçlarından yararlanılması, sağlık
kuruluşlarına özel önem verilerek onların zarar görebilirliğinin azaltılması, aynı özenin gıda
kuruluşlarına, sığınaklara ve sosyal tesisler için de gösterilmesi, afete maruz bölgelerde acil
durum gereçlerinin depolanması ve bilimsel ve teknik kuruluşlar, finans kuruluşları, sanayi
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tesisleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte on yıl hedeflerine uygun işler yapılması
öngörülmüştür.
1994’te hazırlanan Yokohama Stratejisi’nde de afet zararlarının son yıllarda hızla
arttığı ve toplumun daha fazla zarar görebilir hale geldiği; bu olaylardan en fazla yoksulların
zarar gördüğü belirtilmiştir. Stratejide afetleri önleme, zarar azaltma, hazırlık yapma ve
yardım yapmanın, sürdürülebilir kalkınmanın dört temel elemanı olduğu; bunların
sürdürülebilir çevre ile yakın ilişkisi olduğundan ülkeler kalkınma planlarına bu unsurları
entegre etmesi gerektiği; afetlere müdahaleden önce hazırlık ve zarar azaltma aşamalarının
geldiği, dünyanın gitgide daha bağımsız hale gelmesi nedeniyle ülkelerin daha fazla ortak iş
yapması ve bilgi ve teknolojinin herkese, özellikle yoksul ülkelere bedelsiz olarak ve tam
zamanında sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.
Bir başka strateji olan Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (ISDR), Afetlerin
Azaltılması Uluslararası On Yılının devamında çalışmaları yürütmek ve koordine etmek
amacıyla oluşturulmuştur. Bu stratejide afetlere duyarlı toplumların oluşturulmasını
amaçlanmış ve bu amaç yerine getirilirken afet risklerinin azaltılmasının sürdürülebilir
kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğu ve doğal afetler ve bunlarla ilişkili teknolojik ve
çevresel afetlerin neden olduğu can, mal, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpların en aza
indirgenmesinin hedeflendiği belirtilmiştir.
Son olarak 2005-2015 yılları arasını kapsayan Hyogo Eylem Planı (HFA)’ndan
bahsedilebilir. Risk azaltılması konusunda hükümetlere rehberlik edecek yol haritası
niteliğinde bir doküman olan bu planda, kademeli olarak 2015 yılına kadar dünya ölçeğinde
afetlerin neden olduğu başta can kaybı olmak üzere sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpların
azaltılması hedeflenmiştir. Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nın stratejik hedefleri; (1) risk
azaltma stratejilerinin sürdürülebilir kalkınma politikalarına ve planlarına entegrasyonu, (2)
afetlere karşı duyarlılığı arttırmak için kurumların, mekanizmaların ve kapasitelerin
oluşturulması ve güçlendirilmesi ve (3) risk azaltma yaklaşımlarının acil duruma hazırlık,
müdahale ve iyileştirme programlarına sistematik bir şekilde entegrasyonu şeklindedir.
Planının öncelikli eylem planları ise kurumsal yönetişim, risk tanımlaması, bilgi, risk azaltma
ve hazırlık olarak belirlenmiştir. Risk azaltma planı altında gerçekleştirilmesi öngörülen
faaliyetler afet risklerinin temelinde yatan nedenleri azaltmaya yöneliktir. Bu amaç
doğrultusunda yapılması gereken faaliyetler aşağıda görüldüğü gibidir;


Risk azaltma konularının çevre koruma politikalarına entegrasyonu (iklim
değişikliği, ekosistem korunması vb.) gerçekleştirilmeli



Yapısal güçlendirme (kamu yapıları öncelikli olmak üzere) çalışmaları
gerçekleştirilmeli



Afet risk azaltma planlaması sağlık sektörüne entegre edilmeli, afetlere karşı
güvenli hastaneler hedefi teşvik edilmeli



Tehlikelerin izlenmesi ve modellenmesi çalışmaları yapılmalı
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Kamu-özel sektör işbirliği geliştirilmeli



Finansal risk paylaşım mekanizmalarının, özellikle de afetlere karşı sigorta ve
reasürans mekanizmalarının geliştirilmesi teşvik edilmeli



Risk azaltmanın kentsel ve kırsal kalkınma planlarına entegrasyonu, arazi
kullanımı ve teknik ölçütleri geliştirilmeli



Ulusal ve bölgesel ölçekte yeni deprem yönetmelikleri, standartları, iyileştirme ve
yapılaşma pratikleri oluşturulmalı ve mevcutların revizyonu desteklenmeli,
böylece afetlere karşı koyabilecek yapılanma teşvik edilmeli

Özet olarak afet risk azaltma kapsamında alınması gereken tedbirler, temelde afet
riskini en aza indirmek ve afet durumunda ise, süratli ve bilinçli müdahale ile afeti en az can
ve mal kaybı ile atlatmak için alınması gereken ön tedbirlerdir. Bunlar başta eğitim ve
teşkilatlanma olmak üzere, yeterli ve uygulanabilirliği olan mevzuat ve yetkin personele sahip
olmak, kentleşmelerde yasalara, imar faaliyetlerinde yer ve zemin etütlerine uygun
planlamaların yapılmasını sağlamak ve uygulamak olarak sıralanabilir.

10.3. Zarar Görebilirliğin Tanımı ve Zarar Görebilirliği Artıran
Faktörler
Zarar görebilirlik; bir tehlikenin gerçekleşmesi halinde, canlıların ve insan eliyle
oluşturulmuş yaşam çevresinin, fiziksel, sosyal, ekonomik veya çevresel bakımdan
uğrayabileceği zarar ve kayıplar karşısındaki hassasiyeti olarak ifade edilebilir. Zarar
görebilirlik, birey veya sosyal grubun tehlikeyi algılama, olası etkilerini tahmin etme,
zararlarını azaltma, meydana gelmesi halinde sonuçları ile baş edebilme ve yaşamı bir an önce
normal hale döndürmedeki kapasite eksikliğidir. Başka bir deyişle zarar görebilirlik; bir
toplumun, bir sistemin veya bir yapının var olan bir tehlikeden etkilenebilme oranı veya
görebileceği hasar, zarar veya kaybın bir ölçüsüdür. İlgili literatürde zarar görebilirlik;
savunmasızlık, kırılganlık, açıklık, zayıflık, yetersizlik veya hassasiyet gibi terimlerle de ifade
edilmektedir.
Zarar görebilirlik, afet yönetiminde “burada herhangi bir afet olayı yaşanır mı?” ya da
“yaşanırsa bize ne olur?” sorularının cevabını vermeye çalışmaktadır. Meydana gelmesi
muhtemel bir afet olayının yaşanması ile toplumun uğrayabileceği olası ölüm, yaralanma,
hasar, yıkım, kayıp ve zararların bir derecesi, zarar görmeyi ifade etmektedir. Zarar
görebilirlik; fiziksel, ekonomik, sosyal, politik, teknik, ideolojik, kültürel, eğitim, ekolojik
durum ile birlikte yasal mevzuat ve kurumsal kapasite gibi birçok faktörün bir fonksiyonudur.
Diğer bir deyişle zarar görebilirliğin birey, kurum ve toplumun afetler ile baş edebilme
(direnç) kapasitesi ile ters orantılı olduğu söylenebilir. Bu durumda bir maruziyet ve
savunmasızlık sonucu oluşabilecek olan kayıplar “zarar görebilirlik” kavramı altında topluca
ele alınabilir.
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Zarar görebilirlik; bireylerin, toplulukların, kurumların ya da ülkelerin tehlikeye maruz
kalmaları ve tehlikeyle başa çıkma, tehlikenin etkilerini azaltma konularında gerekli özellik
ve kaynaklara (kapasiteye) sahip olmamaları şeklinde de tanımlanabilir. Başka bir kaynağa
göre; birey veya sosyal grubun tehlikeyi algılama, olası etkilerini tahmin etme, zararlarını
azaltma, meydana gelmesi halinde sonuçları ile baş edebilme ve yaşamı bir an önce normal
hale döndürme konularındaki kapasite eksikliği olarak tanımlanan zarar görebilirlik;
yoksulluk, nüfus artışı, plansız şehirleşme, çevre kirliliği, denetimsiz yapılar, altyapı
eksiklikleri, yetersiz kurumsal yapılanma ve eğitim programları gibi faktörlere bağlı olarak
artış göstermektedir.
Farklı sayıda farklı unsurlar söz konusu olmakla birlikte bir toplumun genellikle beş
bileşenden oluştuğu söylenebilir. Bunlar;


İnsanlar ve insanların mal ve mülkleri (bunlara altyapı, birey, kamu ve iş sektörü
servet ve kıymetler, kültürel ve doğal kaynaklar da dâhil)



İnsanlara verilen hizmetler (hükümet, yerel yönetim, özel sektör, ticari etkinlikler
ve STK hizmetleri)



İnsanların gündelik hayatı ve yaşamlarını kazanma imkânı (kırsal alan ve kent,
resmi ve gayri resmi)



İnsanların yaşadığı çevre (hava, su ve toprak; şehir ve kırsal alan; yerleşime
açılmış ve açılmamış doğal alanlar).

Söz konusu bileşenlerin her biri için belirli tehlikelere özgü savunmasızlıklar söz
konusudur. Bu unsurlara yönelik tehlikelerin oluşturduğu riskleri anlamak için zarar
görebilirlik önemli bir kavramdır. Zarar görebilirlik analizleri ile tehlikenin insanların,
altyapının ve ekonominin üzerine olan gerçek etkisinin anlaşılması kolaylaşacaktır. Bu
nedenle zarar görebilirlik faktörleri; fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel ve kurumsal olarak
farklı alanlara ayrılmaktadır.
Tek bir yöntemle açıklanıp hesaplanamayacak kadar karmaşık olan zarar görebilirlik;
kişilerin, malların ya da çevrenin bir tehlikenin etkisi sebebiyle kayıp, yaralanma ve hasara
maruz kalma seviyesini temsil etmektedir. Bu da nüfus dağılımı, savunmasız (riskli) gruplar,
bina standartları, altyapı, sosyal, kültürel, ekonomik şartlar, çevre ve gerekli hizmetlerin
etkinliği ile ilişkilidir.
Bir afetin meydana gelebilmesi için iki temel faktörün bir arada bulunması
gerekmektedir. Bunlardan biri tehlike, biri ise riski oluşturacak zarar görmeye müsait bir
faktörün bulunmasıdır. Tehlikenin insanların yerleşim yerinde veya bulundukları bir yerde
meydana gelmesi ve kitleleri etkileyen can ve mal kayıplarına neden olması durumunda
afetten bahsedilebilmektedir. Bu durumda deprem, sel veya heyelan gibi olayların insanların
oluşturduğu sosyal işleyişi veya fiziki yapıları olumsuz etkilemesi durumunda afet meydana
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gelmektedir. Bu tehlikeler yukarıda bahsedilen unsurlara zarar vermediği sürece afet olarak
anılmazlar.
Afet riski; tehlike ve zarar görebilirliğin bileşkesi olarak tanımlanabilir. Zarar
görebilirlik ile tehlike durumunun etkileşimi risk durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu
durumda tehlike ile riskin birbirine eşit olmadığı, tehlikenin tek başına riski oluşturamayacağı,
tehlike ile birlikte bir zarar görebilirlik durumunun söz konusu olması halinde riskin ortaya
çıkacağı söylenebilir. Bunun için afeti küçültmeye yönelik tehlikelerin ortadan
kaldırılamayacağı durumlarda (örneğin olası bir deprem afeti için fay hattının yeri
değiştirilemeyeceğinden) zarar görebilirliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara önem
verilmesi gerekmektedir. Şekil 3’te riski oluşturan faktörler görülebilir.

Tehlike

Risk

Zarar
görebilirlik

Şekil 3: Tehlike ve Zarar Görebilirliğin Bileşkesi Olarak Risk
Doğal ya da insan kaynaklı çeşitli tehlikelerin bulunduğu yerlerde, insan ve insanlara
ait olan çeşitli unsurlar bulunmadığı müddetçe riskin varlığından söz edilememektedir.
Örneğin yapılaşmanın hiç olmadığı yerde risk sıfır iken iyi yapılaşma ve iyi planlamanın
olduğu yerde risk; kötü yapılaşmanın olduğu ve planlamanın olmadığı yerde ise yüksek risk
bulunmaktadır. Çevresel ve doğal konularda risk faktörleri, olacağı kesin bir olayın
olasılığının fonksiyonu olarak tanımlanabilir ve zararın boyutu da insanlara, çevreye ve
objelere bağlıdır.
Bunun yanında bazı kaynaklarda afet riski; tehlike, maruz kalma ve zarar görebilirliğin
bir kesişim kümesi olarak ifade edilmektedir. Bu durumda tehlike ve zarar görebilirlikle
birlikte, toplumlara ve bireylere göre farklılık gösterecek maruz kalmanın (örneğin bir afet
olayı yaşayan fakir bir aile ile zengin bir ailenin afete maruz kalma derecelerinin farklı
olmasının) afet riskini önemli ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Şekil 4’de riski oluşturan
üç faktör birlikte görülebilir.

Tehlike

Risk
Zarar
görebilirlik

Maruz
kalma

Şekil 4: Tehlike ve Zarar Görebilirliğin Bileşkesi Olarak Risk
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Maruz kalma unsuru da göz önünde bulundurulduğunda, afeti küçültmek için
tehlikeler ortadan kaldırılamayacağından toplumun zarar görebilirliğinin ve maruz kalma
derecelerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara önem verilmesi gerekmektedir. Şekil 4’deki
dairelerden biri, ikisi ya da üçü birden küçültülebilirse afet riski de küçülecektir. Eğer bu
dairelerden biri ortadan kaldırılabilirse risk de tümüyle ortadan kaldırılmış olacaktır.
Belirli faktörler, gerek fiziksel gerek ekonomik gerekse de sosyal zarar görebilirliğin
artmasına neden olmaktadır. Bu faktörlerden bazıları açıklamalarıyla aşağıda görülebilir;
 Yoksulluk ve az gelişmişlik: Yapılan pek çok araştırmada yoksulluk faktörünün
diğer zarar görebilirlik türleri ile birlikte özellikle sosyal zarar görebilirliği artırdığı,
toplumun yoksul kesiminin afetlerle başa çıkabilme kapasitesinin düşük olduğu ve
dolayısıyla yoksul kesimin afetlerden daha fazla etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Yoksul kesimin ikamet ettiği bölgelerde kaçak yapılaşmanın yoğun olması, binaların
malzeme kalitesi ve işçiliğinin kötü olması fiziksel zarar görebilirliği artırırken, yoksul
kesimin eğitim seviyesinin düşük olması ile orantılı olarak yoksul kişilerin afetlerle
başa çıkabilme kapasiteleri düşmektedir.
 Hızlı nüfus artışı: Hızlı nüfus artışı beraberinde kontrolsüz ve kaçak yapılaşmayı
ve kaynak yetersizliğini getirmektedir. Bu faktörler ise herhangi bir afet olayında zarar
görebilirliği artırmaktadır. Hızlı nüfus artışı ile, afet öncesi toplumun
bilinçlendirilmesi ve risk yönetimi faaliyetleri zorlaşacak; özellikle geniş bir coğrafi
alanı etkileyecek afet olaylarından sonra ise ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri,
müdahaleler ve iyileştirme çalışmaları aksayabilecektir. Söz konusu unsurlar zarar
görebilirliğin artmasına neden olacaktır.
 Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme: Kentleşmenin plansız bir şekilde
gerçekleşmesi ve sanayileşme, yalnızca fiziksel zarar görebilirliği değil, aynı zamanda
sosyal ve ekonomik zarar görebilirliği ve buna bağlı olarak da afetlerin olumsuz
etkilerini artırmaktadır. Örneğin 2009 yılında İstanbul’da aşırı yağışlar sonucunda
meydana gelen taşkının bir sel afetine dönüşmesindeki en önemli etken, aslında dere
yatağı olması gereken alanların üzerine konut ve sanayi amaçlı binaların yapılmış
olmasıdır. Söz konusu yapılar zarar görebilirliği artırmış ve sel felaketi nedeniyle 40
kişi hayatını kaybederken yaklaşık 350 bin kişi afetin olumsuz etkilerine maruz
kalmıştır.
 Ormanların ve çevrenin tahribatı: Türkiye’de yaygın olarak gerçekleştirilen
orman tahripleri ve doğal bitki örtüsünün yok edilmesinin neden olduğu erozyon,
Türkiye’nin birçok bölgesinde ani su baskınlarına yol açmaktadır. Bu tür çevre
bozulmaları, ani sellerin akış hızını ve şiddetini yükseltip yoğun heyelanlara sebep
olurken bahsedilen tüm olaylar zarar görebilirliği artırmaktadır.
 Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği: Ülkemizde afetlere karşı hazırlıklı
olunması konusunda halkı ve yöneticileri bilinçlendirecek sürekli eğitimler
yapılmamaktadır. Bu durumun oluşmasında nüfusun yüksekliği, eğitim seviyesinin
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düşüklüğü, konusunda uzman kişi sayısının azlığı gibi bazı faktörlerin etkisi olduğu
söylenebilir. Konuyla ilgili eğitim eksikliği nedeni ile gerekli bilinçlendirmenin
yapılmaması karşısında bireyler ne tür tehlikelerle karşı karşıya olunduğunu, afetlere
karşı nasıl önlemler alınması gerektiğini ve afet durumunda nasıl davranılması
gerektiğini bilmemekte; bu durum ise zarar görebilirliğin ve dolayısıyla afetin
olumsuz etkilerinin artmasına neden olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için
toplumun afetler konusunda sürekli eğitim faaliyetleriyle bilinçlendirilmesi ve
toplumda zarar azaltma kültürünün oluşturulması önemli görülmektedir.
 Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler: Tarih boyunca sürekli
gelişim ve değişim içinde olan toplumlar; ekonomik ve siyasi sistem değişiklikleri,
göçebe düzenden yerleşik düzene geçilmesi, büyük kent merkezlerine toplu göçler,
uyum zorlukları ve üretim şeklindeki büyük değişiklikler nedeniyle, özellikle geçiş
dönemlerinde çok daha kırılgan ve zarar görebilir hale gelmiştir. Örneğin eski
Sovyetler Birliği bloğuna dâhil birçok ülkenin kısa bir sürede merkezi ve devletçi bir
ekonomiden pazar ekonomisine geçmesi, toplumların yeni ortama uyum ve baş
edebilme kapasitelerinde büyük bir zayıflık meydana getirmiştir. Benzer şekilde kırsal
kesimden kent merkezlerine göç eden topluluklar geleneksel sosyal destek ve
yardımlaşma alışkanlıklarını genellikle yitirdiklerinden bir afetle karşılaşmaları
durumunda bu afetle baş edebilme kapasitelerini tamamen yitirebilmektedir. Bu
durumun bir başka örneği de yakın tarihimizdeki 17 Ağustos 1999 depreminde
yaşanmıştır. 17 Ağustos Marmara depreminden sonra Yalova, Kocaeli ve
Adapazarı’nın köylerinden iş bulma ve yeni bir hayat sağlama düşüncesiyle il
merkezlerine göç eden nüfusun yaklaşık % 20’si belirli bir süre sonra köylerine geri
dönüş yapmıştır. Ayrıca bu tür göçler, sosyal davranış ve kültür farklılıkları nedeniyle
çeşitli çatışmalara da yol açabilmekte ve toplulukların zarar görebilirliklerini
arttırabilmektedir. Afetlerin neden olduğu göçler konusu kitabın onuncu bölümünde
daha ayrıntılı şekilde işlenecektir.

10.4. Sosyal Zarar Görebilirlik
Sosyal zarar görebilirlik; bireylerin ve toplumun, psikolojik, sosyolojik ve demografik
faktörler nedeniyle maruz kalabilecekleri, ölçülmesi güç ve hatta imkânsız olan, hasar veya
zarar görebilirlilik derecesi olarak ifade edilebilir. Bir kişi veya grubun afetlerin olumsuz
etkilerine karşı koyabilme ve baş edebilme yeteneği sosyal zarar görebilirliğin derecesini
göstermektedir. Bireylerin ya da toplumun afetin oluşturduğu sosyal etkilere karşı durabilme
veya mücadele edebilme kabiliyeti, sosyal açıdan zarar görebilirlik derecesini belirtecektir.
Sosyal zarar görebilirlik kavramı yerine sosyal hassasiyet veya toplumun fertlerinin sosyal
anlamda afete karşı savunmasızlığı kavramları da kullanılabilmektedir.
Zarar görebilirlik denildiğinde çalışmalar daha çok işin ekonomik ve fiziksel
kısımlarına yoğunlaşmaktadır. Keza bir afet olayında fiziksel ve ekonomik zarar görebilirliğe
yönelik unsurların ölçülmesi veya sayısal hâle getirilmesi daha kolaydır. Ancak bir afet
olayına ilişkin sosyal zararların, toplumun önemli bir kesimini çok daha uzun süreli ve daha
217

olumsuz şekilde etkileyebileceği düşünüldüğünde, farklı yöntemler kullanılarak sosyal zarar
görebilirliğin ölçülmesine yönelik yöntemlerin geliştirilmesi ve konuyla ilgili daha fazla
sayıda çalışma yapılması önemli görülmektedir.
Bir toplumun sosyal dokusunun dayanıklılığı, o toplumun bir afete karşı sosyal olarak
daha az zarar görebilir ve afet durumunda daha hızla iyileşebilir olmasına işaret etmektedir.
Bazı toplumların diğerlerine göre ya da toplumda bazı grupların diğer gruplara göre sosyal
olarak hassasiyetleri daha fazla olabilmektedir. Bu hassasiyet pek çok değişken setinin
birleşimidir. Zarar görebilirlik literatürüne göre; afetlere karşı sosyal olarak zarar görebilirlik
ile ait olunan sosyal-ekonomik sınıf, cinsiyet, ırk ve etnik köken, yaş, engelli olma, nüfus
yoğunluğu, göç hızı, bilinçli olma, korunma kültürüne sahip olma, ortalama hane halkı
büyüklüğü, güvenli bir ortamın varlığı, sağlık koşulları, sosyal eşitlik, geleneksel değerler ve
inançlar gibi değişkenler arasında güçlü bir nedensel ilişki vardır. Örneğin; 18 yaş altı
(çocuklar) ve 65 yaş üstü (yaşlılar) bireylerin herhangi bir afet durumunda afetle başa çıkma
kapasiteleri diğer bireylere göre daha az olmakla birlikte bu bireylerin zarar görebilirliği
yüksek düzeyde kabul edilmektedir. Yaş gibi diğer değişkenler de ülkelere ve afet türlerine
göre detaylı olarak tanımlanarak analiz edilmelidir. Çünkü daha etkili bir afet yönetimi ve
müdahale planı için toplumda var olan hassas grupların bu gibi değişkenler yardımıyla
belirlenmesi, afetlerden nasıl etkilenebileceklerinin anlaşılması ve bu insanlara yanıtın nasıl
formüle edileceğinin bilinmesi gerekmektedir.
Sosyal zarar görebilirliği ölçmek fiziki ve ekonomik zarar görebilirliğe göre daha
zordur. Ölçüm için yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, etnik yapı ve eğitim seviyesi gibi gelişmişlik
düzeyi, yaşam standardı ve biçimi gibi göstergeler kullanılarak bu durum ölçülmeye
çalışılmaktadır. Sosyal zarar görebilirlik okuryazarlık, güvenlik, temel insan hakları, yönetim,
sosyal eşitlik, cinsiyet konuları, kamu sağlığı, nüfus yoğunluğu, geçim, geleneksel değerler,
yasal sistem, aile ve akrabalar arasındaki ilişki, politik sistem, ideolojik inançlar ve kurumsal
sistemlerin durumu gibi göstergeler etkilidir.
Toplumların zarar görebilirlikleri insani gelişmişlik düzeyleri ile de ilişkilendirilmiştir.
Sosyal zarar görebilirlik aynı zamanda tehlikeden kaçınma yetersizliği ya da yaklaşan bir
tehlike hakkında bilgisiz olmak şeklinde de tanımlanmıştır.
Toplumun sosyal yapısından kaynaklanan zarar görebilirliğin farklı nedenleri
bulunmaktadır. Örneğin İstanbul ilinin maruz kaldığı sosyal zarar görebilirlik kaynakları
incelediğinde ön plandaki sosyo-ekonomik olgulardan ve arka plandaki tarihsel-toplumsal
gelişim ve yaşam biçimiyle ilgili olgulardan bahsedilebilir. Zarar görebilirlik; toplum, siyaset
ve ekonomi gibi insani sistemlerin, inşa edilmiş çevrenin ve fiziksel dünyanın uyuşmazlığı
sonucu ortaya çıkmakta ve toplumsal sınıf, eğitim düzeyi, kültür, etnik köken, cinsiyet, yaş,
sağlık durumu gibi faktörlerce biçimlendirilmektedir. Ayrıca zarar görebilirlik, karmaşık
toplumsal ilişkiler ve süreçlerle çevrelenmiştir. İstanbul'un zarar görebilirliklerini incelerken
de bu karmaşıklık gözlemlenebilir. İstanbul, ülkede hâkim üretim türünün ve biçiminin
değişmesinden doğan yoğun göç sonucu, kendisinden talep edilen konut ve işyeri alanının
sürekli genişlediği hızlı ve dengesiz bir büyüme süreci yaşamış ve bu süreci hâlâ yaşamakta
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olan bir şehirdir. İstanbul’da farklı kültürel özelliklere sahip insan grupları alıştıkları yaşam
biçimlerini taşımaya ve yeniden üretmeye çalışmakta, İstanbul’un yerlisi olan kişiler bu
kültürel baskı altında silikleşmekte ve 2009 yılında yaşanan sel afetinde olduğu gibi riskli
noktalara yerleşilmesini engelleyecek yerel hafıza ve kuşaktan kuşağa geçen bilgi yok
olmaktadır. Olası riskler konusunda yapılan bilgilendirmeler ve önlem almaya ilişkin
özendirme çabaları, eğitim düzeylerinin düşük olması nedeniyle risklere en çok maruz
kalanlarca anlaşılmayabilmekte, ya da ekonomik koşullar zarar görebilirliği azaltacak
eylemlerde bulunulmasına engel olabilmektedir. Ancak yoksulluk kadar yoksulluğun bir zarar
görebilirlik nedeni olarak ele alınmaması da zarar görebilirliğin oluşmasında etkilidir. Bu
konuda bir başka önemli faktör de kaynakların bölüşümüdür. Nüfusun yüksekliği ve
Türkiye’de arazinin ve taşınmaz malların önemli bir zenginleşme aracı olması, İstanbul’da
değerlendirilebilir durumdaki arazilere talebi çok artırmaktadır. Yeterince varlık oluşturmada
zorlanan bir ülkede toprağın zahmetsiz, hızlı ve emin bir rant aracı olarak görülmesi ve
ekonomik getirisiyle değerlendirilmesi, hem yerel düzeyde hem de ulusal düzeyde
gözlemlenebilmektedir. Bu durumda toprak bir rant aracı olarak görülmekte ve bu rant baskısı
kamu politikalarını biçimlendirmekte ya da akılcı kamu politikalarının uygulanmasına engel
olarak zarar görebilirliğe yol açabilmektedir.
Bahsedilen ön plandaki sosyo-ekonomik olguların yanında arka plandaki tarihseltoplumsal gelişim ve yaşam biçimiyle ilgili olguların da zarar görebilirliği etkilediği
söylenebilir. Örneğin afetlerin önüne geçilemez, etkileri azaltılamaz ve karşı konulamaz bir
olay olarak kabul eden yaklaşımın kırılması yüz yıllar öncesine dayanmaktadır. Risk yönetimi
uygulamalarının ve gerekli hazırlıkların yapılması, işin ehline verilmesi vb. afet öncesi
çalışmalarla afetlerin etkilerinin minimuma indirilmesi mümkündür. Alınan tüm önlemler ile
Japonya’da gerçekleşen büyük ölçekteki depremlerde minimum kayıpların yaşanması, bu
duruma örnek olarak verilebilir. Buna karşın ülkemizde aynı duyarlılık söz konusu değildir.
İstanbul'un afetlerden zarar görebilirliği, özellikle de depremden zarar görebilirliği bu duruma
çarpıcı bir örnektir. Depremin ilahi bir olay olması, depremle ilgili gerekli hazırlıkların
yapılmasına, tedbirlerin alınmasına ve risk çalışmalarının gerçekleştirilmesine engel değildir.
Toplumun genelinde afetin teknik uygulamalarla mücadele edilecek bir dışsal darbe olduğu
görüşünün halen yaygın olduğu söylenebilir. Oysa afetlere yol açan zarar görebilirlik teknik
değil toplumsal bir olgudur. Cumhuriyet tarihi boyunca her depremden sonra iddia edildiği
gibi sorunun betonarme yapı inşa etmek olmadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda önemli
olan; hangi bölgelerin insan yerleşimine açılacağına, bu alanlardaki yerleşim biçiminin nasıl
olacağına ve hangi yapı tekniğinin kullanılacağına karar verilirken akılcı davranabilmek,
insan yerleşimini akılcı, bilimsel bir planlamayla düzenleyebilmek, uygulayabilmek,
denetleyebilmek ve bu süreçleri gerçekleştirecek düşünme biçimini hâkim kılarak buna uygun
toplumsal düzeni oluşturabilmektedir.

10.4.1. Afetlere Yönelik Sosyal Zarar Görebilirlik Göstergeleri
İlgili literatürde zarar görebilirlik durumunun değerlendirilmesinde sosyal olarak
değerlendirilebilecek farklı ölçütlerin esas alındığı görülmektedir. Nüfus ve nüfusun
nitelikleri, cinsiyet, eğitim düzeyi, etnik grup, dil, din, kültür vb. pek çok faktör, zarar
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görebilirliği etkileyen sosyal faktörler olarak belirtilebilir. Basit bir örnek verilecek olursa;
afetin ne yapılırsa yapılsın etkisi azaltılamayacak bir olgu olarak kabul eden bir toplum
kültürü ile afet öncesi bilimsel çalışmalar yapılarak afetin etkisinin en aza indirilebileceğini
öngören bir toplum kültürü arasında zarar görebilirlik açısından farklılık olacaktır. Söz
konusu farklılığa neden olan unsur sosyal bir olgu olan kültürdür. Aynı şekilde yoksulluk ve
az gelişmişlik, yüksek nüfus artış oranı, hızlı ve denetimsiz kentleşme, sanayileşme ve aşırı
kaynak tüketimi, ormanların ve çevrenin tahribi, bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği,
yaşam tarzındaki belirgin değişimler, savaşlar ve sivil kargaşalar vb. sosyal faktörler zarar
görebilirliği etkileyebilecektir. Farklı afet türleri için farklı zarar görebilirlik ölçütleri söz
konusudur.
Deprem afeti için genel olarak riskin; binaların, altyapının, ekonomik ve sosyal
aktivitelerin bulunduğu ve yoğunlaştığı yerlerde özellikle yüksek olduğu söylenebilir. Genel
olarak ilgili literatürde sosyal bağımlılık oranı, okuryazarlık oranı, eğitim düzeyi (ilköğretim,
ortaöğretim ve lisans eğitimini tamamlayan kişi yüzdesi) deprem zarar görebilirlik alt
ölçütleridir. Bunun yanında nüfus bilgisi, zarar görebilirliğin ortaya çıkarılması için temel bir
kaynaktır. Nüfus bilgisi; toplam bina sayısı, hacmi ve bazı tipolojik parametreler (materyal,
bakım düzeyi, kat adedi, yapısal bağlam) bakımından bilgi sağlamaktadır. Deprem riski için
sosyal zarar görebilirlik ölçütleri içerisinde nüfus değişkenleri olarak genellikle yaş, cinsiyet,
aile yapısı ve nüfus yoğunluğu bulunmaktadır. Nüfus değişkenleri olarak 14 yaşın altındaki
kişi yüzdesi, 15-64 yaş arasındaki nüfus ve 65 yaş üzerindeki nüfus yüzdesi temel olarak
alınmaktadır. Ayrıca hane halkı büyüklüğü için; bir veya iki kişi; üç, dört, beş kişi ve beş
kişiden daha fazla kişi sayısı araştırmalarda genellikle kategorize edilmektedir. Nüfus yapısı
değişken olduğu için zarar görebilirlik sürekli insan aktiviteleri ile değişmekte, bu yüzden
zamansal ve mekânsal olarak çeşitlenmektedir.
Yangın bir afet türü olarak ele alındığında; orman yangınları ve şehir yangınları için
farklı sosyal zarar görebilirlik kriterlerinden bahsedilebilir. Örneğin orman yangınları için
nüfusun çeşitli nitelikleri zarar görebilirlik durumuna etki etmektedir. Bu niteliklerden
bazılarına örnek olarak yaş, ırk, sağlık, gelir ve oturulan ev tipi verilebilir. Kırsalda
okuryazarlık durumu ormanların sürdürülebilirliği konusunda halkın bilinçli olmasını
sağladığı için zarar görebilirliğin değerlendirilmesinde ele alınması gereken başka bir nüfus
niteliğidir. Yapılan araştırmalarda nüfusun dağılımı, insanların fakirlik ve işsizlik durumu ile
yangın riski arasında da ilişki bulunmuştur. Şehir yangınları açısından bakıldığında da
bireysel, sosyal ve ekonomik niteliklere bağlı çeşitli faktörlerin yangınlara karşı sosyal zarar
görebilirliği etkilediği görülmektedir. Bu faktöre örnek olarak eğitim düzeyi, yaş yapısı, aile
tipi, hane halkı sayısı, nüfus yoğunluğu, geçici sakinlerin oranı ve ailede çalışanların yüzdesi
verilebilir. Ayrıca yangın çıkan binalarda oturanların sayısı ve fiziksel ya da zihinsel olarak
engelli olup olmamaları zarar görebilirliği etkilemekte ve bu konuda toplanacak veriler
sayesinde birçok yaşam kurtarılabilmektedir.
Sel afeti için başlıca sosyal zarar görebilirlik kriterleri; nüfus, göç, sosyal gruplar,
eğitim, sağlıklı olma düzeyi, kültür, örgüt kültürü ve yönetim tarzıdır. Nüfus indeksi olarak;
yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi göstergeler zarar görebilirlik derecesini etkilemektedir.
220

Fiziksel olarak daha güçsüz durumda olan kadınlar, daha yaşlılar ve daha gençler, herhangi
bir sel afeti durumunda ne yapılacağını bilme konusunda bilinçsiz olan eğitim düzeyi düşük
olanlar ve engelliler, diğer afetlerde olduğu gibi sel afeti karşısında da daha fazla zarar
görebilir durumdadır. Bunun yanında nüfusun niteliği yanında yoğunluğu da sosyal zarar
görebilirliği belirlemek için kullanılan önemli göstergelerden biridir. 2009 yılında İstanbul’da
yaşanan sel felaketinin temel nedenlerinden biri, nüfus yoğunluğu nedeniyle su yollarına
yapılan evlerdir. Bu durum zarar görebilirliği artırmış ve felaketin büyümesine neden
olmuştur.
Heyelan felaketi için de zarar görebilirlik açısından yine nüfus kriterleri üzerinde
durulabilir. Yapılacak bir sosyal zarar görebilirlik analizinde kullanılacak kriterlere örnek
olarak; 5 yaş altındaki ve 65 yaş üzerindeki kişilerin oranı, kültürel ve dil bariyerleri olan
kişilerin oranı, kırsal alanda doğal kaynaklardan geçimini sağlayan kişilerin oranı, yüksek
nüfus yoğunluğu olan bölgelerin oranı ve okuma yazma bilmeyen kişilerin oranı verilebilir.
Son olarak insan kaynaklı afet türleriyle ilgili olarak sosyal zarar görebilirlik kriterleri
üzerinde durulabilir. İnsan kaynaklı afetler olarak savaşlar ve terör olayları düşünüldüğünde;
daha genç ve daha yaşlı, kadın, ailedeki fert sayısı kalabalık, eğitim düzeyi düşük ve engelli
bireylerin daha fazla risk altında olduğu kabul edilmektedir. Örneğin yaklaşık beş yıldır
yanımızda yaşanan Suriye iç savaşı incelendiğinde afetin en çok kadınları ve çocukları
etkilediği görülmektedir. Farklı grupların birbiriyle savaştığı bir ortamda farklı bir etnik gruba
ya da dine mensup olmak veya dil bilmemek bile zarar görebilirliği artıran sosyal bir faktör
olarak belirtilebilir.
Farklı afet türlerine yönelik olarak kullanılabilecek tüm sosyal zarar görebilirlik
göstergeleri Tablo 1’de görülebilir.
Tablo 1: Sosyal Zarar Görebilirlik Göstergeleri
Afetlere toplum katılımı, aile yapısı / büyüklüğü, cinsiyet / kadın nüfus oranı / dul kadın
oranı, eğitim seviyesi / yüksek öğrenim durumu / eğitimsiz oranı / bilinç düzeyi, endüstriyel
gelişmişlik, etnik yapı ve farklılıkları, ev sahipliği / kiracı durumu, ev tipi, geçmiş afet
deneyimleri, hane sayısı, ırk farklılıkları, inanç, insani gelişmişlik indeksi, nüfus, nüfus artış
hızı, bölgenin genişlemesi, nüfus yoğunluğu, kırsal nüfus / şehir nüfusu, okul sayıları,
ortalama hane halkı, ölü sayısı, hasta yatak sayısı, sağlık hizmetleri kalitesi, sağlık tesisi
sayısı, sosyal bağlantılar, sivil topluluklar, sosyal statü, yaş dağılımı, zarar görebilir gruplar

10.4.2. Sosyal Zarar Görebilirlik Analizleri
Tehlikenin neden olabileceği riskin belirlenmesi için zarar görebilirliğin
değerlendirilmesi gerekmektedir. Risk belirlemesiyle değişik büyüklükteki afetlerin meydana
getireceği etki yaklaşık olarak tahmin edilebilmektedir. Bilimsel kriterler ve istatistiki veriler
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dikkate alınarak farklı afet türleri için yerleşim bölgelerinin veya insanların zarar görebilirlik
ihtimallerini ortaya koymak mümkündür.
Sosyal zarar görebilirliği analiz edebilmek için bazı indeksler geliştirilmiştir. Bunlara
örnek olarak (1) Çevre Felaketlere Karşı Sosyal Zarar Görebilirlik İndeksi (SOVI), (2) Sosyal
Boyutlu Selden Zarar Görebilirlik İndeksi (SFVI) ve (3) Afrika Ülkelerinde Uygulanan
Sosyal Zarar Görebilirlik İndeksi verilebilir.
(1) Çevre Felaketlere Karşı Sosyal Zarar Görebilirlik İndeks (SOVI), yapısında sosyoekonomik, bina stoğu ve nüfusa bağlı göstergeler ile sonuca ulaşmaya çalışmaktadır. İndeksin
formülü aşağıda görüldüğü gibidir;
SOVI = Kişisel servet + Yaş + Çevrenin yapı yoğunluğu + Monopol sektör + Konut sayısı ve
kiracı + Etnik köken + Meslek + Alt yapı tesislerinin yeterliliği
İndeks yapı olarak zamana bağlı gözlem imkanı veren bir indeks çalışmasıdır. İndekste
değişkenler hiçbir ağırlıklandırma tekniği kullanılmaksızın modele konulmuştur ve tüm
boyutlar aynı öneme sahiptir. Ölçeklendirme, pozitif değerdeki göstergelerin zarar
görebilirliğini artıracak ve negatif değerdekileri daha da düşürecek şekilde yapılmıştır.
İndekste 250 olan değişken sayısı faktör analizi ile 42’ye indirilmiştir.
(2) Sosyal Boyutlu Selden Zarar Görebilirlik İndeksi (SFVI)’nde ise sel felaketine
yönelik sosyal boyut açısından zarar görebilirlik; mali yoksunluk, sağlık problemleri, tek
yaşayan ebeveynler ve kendini korumaya gücü olmayan yaşlılar olmak üzere dört boyut ile
ölçülmektedir. İndeksin formülü aşağıda görüldüğü gibidir;
SFVI = 0,25 x Mali yoksunluk + Sağlık sorunları + Dul ebeveynler + Yaşlılar
Modelin oluşturduğu birleşik indeksin altında üç adet sosyal ve dört adet mali
yoksunluğa bağlı göstergeler bulunmaktadır. Model mali yoksunlukları belirlemek için
yoksulluğun sonuçlarına odaklanmıştır. En etkili değişkenin bulunması içinse mülakat tekniği
kullanılmıştır. Yaş ve finansal durumun nüfusa etkisi en etkili değişken olup bunu nüfusun
sağlık durumu takip etmektedir. Modelin ölçümü küçük alanlarda gerçekleştirilmiş ve
uygulanmıştır.
(3) Afrika Ülkelerinde Uygulanan Sosyal Zarar Görebilirlik İndeksi (SVCC) iklim
değişikliğinden dolayı Afrika ülkelerindeki sosyal zarar görebilirlik seviyesinin
değerlendirilmesi için geliştirilen bir indekstir. İndeks ekonomik refah ve istikrar, demografik
yapı, kurumsal istikrar ve güçlü kamusal altyapı, küreselleşme ve doğal kaynaklara bağımlılık
olmak üzere beş alt faktörden oluşmaktadır. Ekonomik refah ve istikrar faktörü, yaşam
standardı/yoksulluk ve şehir nüfusundaki değişim göstergelerinden; demografik yapı faktörü,
bağımlı nüfus ve AİDS’li nüfusun oranı göstergelerinden; kurumsal istikrar ve güçlü kamusal
altyapı faktörü, sağlık harcamaları, telefon sayısı ve yolsuzluk göstergelerinden; küreselleşme
faktörü ticaret göstergesinden ve doğal kaynaklara bağımlılık faktörü kırsal nüfus
göstergesinden oluşmaktadır. İndeks ile kavramsal bir yapı geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Sosyal zarar görebilirliği ölçmeyi amaçlayan ve insan ekolojisi ve politik ekonomi düşünce
tarzına göre geliştirilen bu teori yönelimli çalışma, verilerin mevcudiyeti ve doğruluğu
kısıtları altında yapılmıştır. Afrika ülkeleriyle sınırlı olduğundan bu indeksin küresel boyuta
taşınamadığı söylenebilir. Ayrıca büyük ölçüde uzman görüşlerine dayandırıldığı için
indeksin sübjektif yönü ön plana çıkmaktadır. İndeksin formülü aşağıda görüldüğü gibidir;
SFVI = (0,20 x Ekonomik refah ve istikrar) + (0,20 x Demografik yapı) + (0,40 x
Kurumsal istikrar ve güçlü kamusal altyapı) + (0,10 x Küreselleşme) + (0,10 x Doğal
kaynaklara bağımlılık)
Bunun yanında araştırmalar farklı göstergelerden yararlanılarak da gerçekleştirilebilir.
Örneğin Taşkın (2012) tarafından yapılan çalışmada göstergeler; (1) hassas nüfus, (2) bilinç
düzeyi ve (3) kaynaklara erişim olmak üzere üç faktör altında toplanmıştır. (1) Hassas nüfus
faktörü içinde 5 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerin oranı, kadın nüfus oranı, ortalama hane halkı
büyüklüğü ve genel sağlık sigortası sahipliği göstergeleri kullanılmıştır. (2) Bilinç düzeyi
faktörü içinde okur yazar olmayan nüfus oranı ve lisans ve üstü eğitim almış nüfusun oranı;
(3) kaynaklara erişim düzeyi faktörü içinde ise 1000 kişiye düşen cami sayısı, derslik sayısı ve
nüfus artış hızı bulunmaktadır. Özceylan (2011) tarafından yapılan çalışmada kullanılan
sosyal zarar görebilirlik indeksinde ise (1) nüfus yapısı, (2) zarar görebilir grup, (3) bilinç, (4)
sağlık ve (5) barınma faktörlerinden yararlanılmıştır. (1) Nüfus faktörü içinde nüfus
yoğunluğu, yıllık nüfus artış hızı ve doğum oranı göstergeleri; (2) zarar görebilir grup
faktöründe 5 yaş altı ve 65 yaş üzeri nüfus, özürlü oranı, ortalama hane halkı büyüklüğü ve
kadın nüfus oranı göstergeleri; (3) bilinç düzeyi faktöründe eğitim seviyesi, deprem sigortası
poliçe sahipliği ve gönüllülük göstergeleri; (4) sağlık hizmetleri kapasitesi faktöründe 1000
kişiye düşen yatak sayısı ve 1000 kişiye düşen doktor sayısı göstergeleri ve (5) barınma
alternatifleri kapasitesi faktörü içinde barınma alternatifleri göstergesi kullanılmıştır.
Taşkesen (2011) tarafından yapılan araştırmada ise sosyal zarar görebilirlik analizlerinde (1)
toplam nüfus sayısı, (2) okuma yazma bilmeyenlerin sayısı ve (3) kadın sayısı olmak üzere üç
değişken kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda şehirlerin ya da mikro bazda ilçelerin, mahallelerin veya
sokakların sosyal zarar görebilirlik haritaları çıkarılmaktadır. Şekil 5’de farklı göstergelerden
yararlanılarak yapılan analiz sonucunda Özceylan (2011) tarafından hazırlanan Türkiye’nin
sosyal zarar görebilirlik haritası görülebilir.
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Şekil 5: Sosyal Zarar Görebilirlik İndeksine Göre İllerin Sosyal Zarar Görebilirlik Haritası
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Uygulamalar
Afete Dirençli Yapılaşmanın Önemi
İçinde yaşadığımız evimiz, ders dinlediğimiz okullar, alışveriş için gittiğimiz mağaza, ya
da marketler, eğlence ve kültür merkezleri ile çalıştığımız iş yerleri, bir afet durumunda
uğrayabileceğimiz zararı etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
Ülkemizdeki yapısal risklerin önemli bölümü, inşaatlarda standartlara ve yönetmeliklere
uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Olası afetler karşısında büyük can ve mal
kayıplarının önlenmesi için, güvenliği yetersiz olan binaların güçlendirilmesi, ya da yıkılıp
yeniden inşa edilmesi gereklidir.
Afetlere Karşı Güvenli Bina Yapım Süreci
Binaların afetlere karşı güvenliği, inşaatın başlamasından binanın kullanıma açılmasına
kadar geçen tüm aşamaları kapsar.
İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve Belediyelerce uygulanmakta olan İmar
Yönetmelikleri bu aşamaları belirler ve tanımlar. Oturduğumuz veya satın alınacak
binaların ilgili deprem yönetmeliklerine göre yapılıp yapılmadığını sorgulamak gerekir.
Güvenli Malzeme ve Materyal Kavramı
Binalar yapısal ve yapısal olmayan elemanlardan meydana gelir. Yapısal elemanlar;
(1)binayı taşıyan kolonlar, (2)kirişler, (3)perde duvarlar (düşey olarak), (4)döşeme ve çatı,
(5)temel (yatay olarak) ve bağlantı yerleri (kolon-kiriş bağlantıları, kiriş-kiriş bağlantıları)
dir.
Yapısal Olmayan Elemanlar ise; (1)dolgu duvarlar, (2) bölme duvarlar, (3) pencereler
(düşey olarak), (4) asma tavanlar (yatay olarak), (5) her türlü mobilya, beyaz eşya, elektrik
aksamları ve (6) kolon veya kirişlerin yapısal olmayan dolgu duvarlar ile bağlantılarıdır.
Ev Kiralarken ya da Satın Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?


Mimarlar ve inşaat mühendisleri tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş olmasına,



Yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde inşa edilmiş olmasına,



İnşaatın usta işçiler tarafından yapılmış olmasına,



Ruhsatının ve iskânının olmasına,



Proje amacına uygun olarak kullanılmasına ve yapılmış olan değişiklikler için
tadilat ruhsatının bulunmasına dikkat etmeliyiz.

Kaynak: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),
https://www.afad.gov.tr/tr/4384/Afete-Direncli-Yapilasmanin-Onemi
225

Uygulama Soruları




Binaların afetlere karşı güvenliği nasıl sağlanır? Açıklayınız.
Binaları oluşturan yapısal ve yapısal olmayan unsurları belirtiniz
Ev kiralarken ya da satın alırken dikkat edilmesi gereken hususları belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tehlike; belirli bir alanda, belirli bir zaman süresi içinde zarar verici potansiyel bir
olayın oluşma ihtimali olarak tanımlanabilir. Kriz; normal düzeni bozan, toplum için olumsuz
sonuçlar doğurması muhtemel olan fiziksel, sosyal ve ekonomik nedenlere dayalı tüm
tehlikelerdir. Risk ise, bir tehlikenin insanlar, faaliyetler, özel yapılar ve binalar, sonuç olarak
toplum üzerindeki tahmin edilen etkisidir. Afet risk azaltma ise; afet riskini azaltma,
değerlendirme ve tanımlamanın sistematik yaklaşımıdır. Uzun dönemde tehlikeli durum ve
bunların etkileri nedeni ile oluşabilecek can ve mal kaybı zararlarını azaltmayı veya ortadan
kaldırmayı amaçlayan sürekliliği olan aktivite ve önlemlerin bütününe afet risk azaltma
denilmektedir. Afetler sonucunda ödenen ağır bedeller nedeniyle afet risklerinin azaltılması
ve tehlikeler ortaya çıkmadan gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.
Riski reddetmek, kabul edilebilir ve mantıklı bir seçenek değildir. Riskler için en
uygun tepki verme yöntemleri olayların özelliklerine göre riskin kabul edilmesi, riskin
düzenlenmesi, riskin azaltılması ve riskin planlanması ve yönetilmesi şeklinde olabilmektedir.
Riski kabul edebilmek için, afet öncesine yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması ve risk
büyüklüğünün maksimumdan minimuma doğru ivmeli bir şekilde düşürülmesi gerekmektedir.
Afet risk azaltmanın en basit kuralı; önlenebilir tehlikelere karşı engel olucu tedbirleri
almak, önlenemeyenlere karşı koruyucu tedbirleri arttırmaktır. Afetlerin doğuracağı
kayıpların bu temel anlayışla en aza indirmek mümkündür. Büyük doğal afetlere neden olan
meteorolojik tehlikeler karşısında korunma amacıyla alınacak tedbirler kadar, hasar
oluşmasını önleyici olanlara da ağırlık verilmelidir. Savaşlar gibi insan kökenli afetlerle ilgili
olarak da, çıkmasına engel olma veya yayılmasının önüne geçme çalışmaları zarar azaltma
anlamında önem kazanmaktadır. Doğal afetlere karşı en geçerli zarar azaltma yöntemi; yasal
düzenlemelerle birlikte uygulanması gereken doğal çevrenin koruması ve yapılaşma
kriterlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili denetleme mekanizmalarının hiç tavizsiz
işletilmesidir.
Ülkemizde afet risk azaltma uygulamalarına örnek olarak ülkemizdeki deprem
tehlikesinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek
yayınlanmış 1996 tarihli Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası verilebilir. Deprem Zararlarını
Azaltma Merkezleri, Ulusal Deprem Konseyi, yapı denetimleri ve deprem şuraları,
ülkemizdeki afet risk azaltma uygulamaları için diğer örnekler olarak belirtilebilir. Bunun
yanında Afetlerin Azaltılması Uluslararası On Yılı Süreci(IDNDR), Yokohama Stratejisi,
Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (ISDR) ve Hyogo Eylem Planı (HFA),
uluslararası risk azaltma stratejilerine örnek olarak verilebilir.
Zarar görebilirlik; bir tehlikenin gerçekleşmesi halinde, canlıların ve insan eliyle
oluşturulmuş yaşam çevresinin, fiziksel, sosyal, ekonomik veya çevresel bakımdan
uğrayabileceği zarar ve kayıplar karşısındaki hassasiyeti olarak tanımlanabilir. Yoksulluk,
nüfus artışı, plansız şehirleşme, çevre kirliliği, denetimsiz yapılar, altyapı eksiklikleri, yetersiz
kurumsal yapılanma ve eğitim programları gibi faktörlere bağlı olarak artış gösterebilen zarar
görebilirlik, tek bir yöntemle açıklanıp hesaplanamayacak kadar karmaşıktır. Bazı kaynaklara
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göre zarar görebilirlik ile tehlike durumunun etkileşimi risk durumunu ortaya çıkarmaktadır.
Bazı kaynaklarda ise afet riski; tehlike, maruz kalma ve zarar görebilirliğin bir kesişim
kümesi olarak ifade edilmektedir.
Belirli faktörler, gerek fiziksel gerek ekonomik gerekse de sosyal zarar görebilirliğin
artmasına neden olmaktadır. Bu faktörlerden bazıları; yoksulluk ve az gelişmişlik, hızlı nüfus
artışı, hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme, ormanların ve çevrenin tahribatı,
bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği ve yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler
şeklinde sıralanabilir.
Sosyal zarar görebilirlik bireylerin ve toplumun, psikolojik, sosyolojik ve demografik
faktörler nedeniyle maruz kalabilecekleri, ölçülmesi güç ve hatta imkânsız olan, hasar veya
zarar görebilirlilik derecesi olarak ifade edilebilir. Bir toplumun sosyal dokusunun
dayanıklılığı, o toplumun bir afete karşı sosyal olarak daha az zarar görebilir ve afet
durumunda daha hızla iyileşebilir olmasına işaret etmektedir. Sosyal zarar görebilirliği
ölçmek fiziki ve ekonomik zarar görebilirliğe göre daha zordur.
İlgili literatürde zarar görebilirlik durumunun değerlendirilmesinde sosyal olarak
değerlendirilebilecek farklı ölçütlerin esas alındığı görülmektedir. Nüfus ve nüfusun
nitelikleri, cinsiyet, eğitim düzeyi, etnik grup, dil, din, kültür vb. pek çok faktör, zarar
görebilirliği etkileyen sosyal faktörler olarak belirtilebilir. Bunun yanında farklı afet türleri
için farklı zarar görebilirlik ölçütleri de söz konusudur.
Tehlikenin neden olabileceği riskin belirlenmesi için zarar görebilirliğin analiz
edilmesi gerekmektedir. Sosyal zarar görebilirliği analiz edebilmek için Çevre Felaketlere
Karşı Sosyal Zarar Görebilirlik İndeksi (SOVI), Sosyal Boyutlu Selden Zarar Görebilirlik
İndeksi (SFVI) ve Afrika Ülkelerinde Uygulanan Sosyal Zarar Görebilirlik İndeksi vb.
indeksler geliştirilmiştir. Bunun yanında konuyla ilgili yapılan araştırmalarda farklı
göstergelerden yararlanılarak sosyal zarar görebilirlik analiz edilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Belirli bir alanda, belirli bir zaman süresi içinde zarar verici potansiyel bir
olayın oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?
Tehlike
Kriz
Risk
Afet riski
Afet tehlikesi

a)
b)
c)
d)
e)

Bir tehlikenin insanlar, faaliyetler, özel yapılar ve binalar, sonuç olarak
toplum üzerindeki tahmin edilen etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Kriz
Afet
Olay
Risk
Hiçbiri

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Afet risk azaltılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yapılacak çalışmalarda sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınmalıdır.
Afet yönetiminin kalbi olan bir süreçtir.
Afet yönetimi süreci içinde kriz yönetiminin önemli aşamalarından biridir.
Amaçlardan biri de işyerlerini ve halkı basit önlemler konusunda eğitmektir.
Sürekliliği olan aktivite ve önlemlerdir.

4.

Oluşumu nadir olan bir olayın beklenen etkisinin yüksek olması
durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Riskin kabul edilmesi
Riskin düzenlenmesi
Riskin azaltılması
Riskin planlanması ve yönetilmesi
Hiçbiri

2.

a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi afetlere yönelik azaltılacak risk konuları içinde
değildir?
İnşaat yapımı sırasında denetim mekanizmasının işletilmesi
Afet sonrası uzun dönem iyileştirme faaliyetlerinde bulunulması
İnşaatların yapımında uygun malzemelerin kullanılmasının sağlanması
Yapısal olmayan unsurların neden olacağı olumsuzlukların engellenmesi
Toplumun bilinçlendirilmesi
Nadir görülecek bir olayın etkisinin de düşük olması durumunda
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Riskin kabul edilmesi
Riskin düzenlenmesi
Riskin azaltılması
Riskin planlanması ve yönetilmesi
Hiçbiri
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7.
a)
b)
c)
d)
e)

8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Zarar görebilirlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tek bir yöntemle açıklanıp hesaplanamayacak kadar karmaşıktır.
Zarar görebilirlik ile tehlike durumunun etkileşimi risk durumunu ortaya
çıkarmaktadır
Zarar görebilirlik; yoksulluk, nüfus artışı vb. faktörlere bağlı olarak azalacaktır.
Afet riski; tehlike, maruz kalma ve zarar görebilirliğin bir kesişim kümesi
olarak da ifade edilebilir.
Zarar görebilirlik analizleri ile tehlikenin insanların, altyapının ve ekonominin
üzerine olan gerçek etkisinin anlaşılması kolaylaşır.
Bir kişi veya grubun afetlerin olumsuz etkilerine karşı koyabilme ve baş
edebilme yeteneği, aşağıdakilerden hangisini gösterecektir?
Fiziksel zarar görebilirlik
Ekonomik zarar görebilirlik
Sosyal zarar görebilirlik
Politik zarar görebilirlik
Ekolojik zarar görebilirlik
Aşağıdakilerden hangisi sosyal zarar görebilirlik göstergelerinden biri
değildir?
Yaş
Cinsiyet
Eğitim düzeyi
Nüfus
İşsizlik
Deprem afeti için sosyal zarar görebilirliğin ortaya çıkarılmasında temel
kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Cinsiyet
Nüfus bilgisi
Eğitim düzeyi
Gelir düzeyi
Hane halkı sayısı

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)c, 4)d, 5)b, 6)a, 7)c, 8)c, 9)e, 10)b
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11. AFETLERE YÖNELİK DİRENÇ VE AFETLERİN NEDEN OLDUĞU
SOSYAL DEĞİŞİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Afetlere Yönelik Direnç
11.1.1. Afetlere Yönelik Direncin Tanımı
11.1.2. Afetlere Yönelik Direncin Bileşenleri
11.1.3. Afetlere Yönelik Direncin Yararları
11.1.4. Afetlere Yönelik Dirençle İlgili Örnek Uygulamalar
11.2. Afetlerin Neden Olduğu Sosyal Değişimler
11.2.1. 1998 Adana Ceyhan Depreminin Neden Olduğu Sosyolojik
Değişimler
11.2.2. 1995 Afyon Dinar Depreminin Neden Olduğu Sosyolojik Değişimler
11.2.3. Afetlerin Neden Olduğu Göçler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetlere yönelik direnç nedir? Tanımlayınız.
2. Afetlere yönelik direncin temel bileşenleri hakkında bilgi veriniz.
3. Afetlere yönelik direncin yararları hakkında bilgi veriniz.
4. Afetlere yönelik dirençle ilgili örnek uygulamalar hakkında bilgi veriniz.
5. Afetlerin neden olduğu başlıca sosyal değişimler hakkında bilgi veriniz.
6. 1998 Adana Ceyhan depremi ve 1995 Dinar depremi sonrasında meydana gelen başlıca
sosyolojik değişimler hakkında bilgi veriniz.
7. Doğal ya da insan kaynaklı afetlerin neden olduğu göçler hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afetlere yönelik direnci
tanımlayabilmek, bileşenlerini ve
yararlarını açıklayabilmek ve
Afetlere Yönelik Direnç
afetlere karşı dirence yönelik örnek
uygulamalar hakkında bilgi
verebilmek
Afetlerin neden olduğu sosyolojik
değişimler, konuyla ilgili yapılan
Afetlerin Neden
çalışmalar ve afetlerin neden
Olduğu Sosyal
olduğu göçler hakkında bilgi
Değişimler ve Göçler
verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar






Direnç
Afetlere yönelik direnç
Değişim
Sosyal değişim
Göç
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Giriş
Afetlere yönelik direnç; bir sistem ve onun bileşenlerini, olası tehlikelerin kötü
etkilerinden koruma, onları zamanında ve en verimli bir şekilde tahmin etme ve bu etkilere
önceden uyum sağlama ile birlikte tehlike ortaya çıktıktan sonra onlara karşı koyma, sistemin
temel yapı ve fonksiyonlarını iyileştirme ve yeniden inşa etme yeteneği olarak tanımlanabilir.
Afete dirençli toplum, afetlerden daha az gören, afetin oluşturduğu hasar ile başa çıkma
yeteneği olan ve afet sonrası olağan döneme daha kolay dönebilen toplumlardır.
Bunun yanında gerek doğal afetler, gerekse de insan kaynaklı olan teknolojik ve
politik afetler, oluş şekilleri ya da sonuçları itibariyle toplumda şoklara, endişeye, strese ve
gerilimlere neden olan büyük felaketlerdir. Özellikle beklenmedik bir zamanda oluşan ve
hiçbir ön belirti vermeksizin meydana gelen afetler, zamanla gelişen ve belirli bir sürece
yayılan afetlere göre çok daha şok edici ve sonuçları itibariyle daha yıkıcı olabilmektedir.
Dolayısıyla normal hayatın akışını bozan afetlerin, etkisi afetin büyüklüğüne göre
farklılaşmakla birlikte bir takım sosyolojik değişimlere neden olduğu söylenebilir.
Bu bölümünde öncelikle afetlere yönelik direncin ne demek olduğu üzerinde durularak
temel kavramlar tanımlanmaya çalışılacak ve afetlere yönelik direncin bileşenleri ve yararları
incelenerek konuyla ilgili örnek uygulamalar hakkında bilgi verilecektir. Sonrasında ise
afetlerin neden olduğu sosyolojik değişmeler ayrıntılı şekilde irdelenmeye çalışılacaktır. Bu
bağlamda 1998 Adana Ceyhan ve 1995 Dinar depremlerinin neden olduğu sosyolojik
değişmeleri inceleyen araştırmaların sonuçları üzerinde durulacaktır. Bölümün son kısmında
ise afetlerin neden olduğu başlıca sosyal değişim olarak göç kavramı tanımlanacak ve
afetlerin neden olduğu göçler hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.

236

11.1. Afetlere Yönelik Direnç
Bu kısımda öncelikle afetlere yönelik direncin tanımı yapılacak, afetlere yönelik
direncin temel bileşenleri ve yararları üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise afetlere yönelik
direnç oluşturmaya yönelik bazı uygulamalara ve projelere yer verilecektir.

11.1.1. Afetlere Yönelik Direncin Tanımı
Afetlere yönelik direnç; bireylerin, toplumların, örgütlerin ve devletlerin gelişim için
uzun vadeli beklentilerden ödün vermeden, tehlikeleri, şokları ve stresleri kabul etme ve
bunlardan kaynaklanan sıkıntıları aşabilme yeteneği ve becerisi olarak tanımlanabilir.
Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nda afetlere yönelik direnç; “bireylerin, toplumun ve
kamu ve özel sektör örgütlerinin, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde geçmiş
afetlerden ders çıkarmak ve gelecekteki riskleri azaltmak için organize olabilme
yeteneklerinin derecesi” olarak ifade edilmiştir.
OECD'nin tanımına göre afetlere direnç; bireylerin, toplumların, ülkelerin ve
kurumların yapılarını ve araçlarını uzun dönemli değişikliklerle ve belirsizliklerle yaşamak
için uyumlu hale getirmesine, dönüştürmesine ve afetlerden doğacak sarsıntıyı ve şokları
olumlu şekilde kabul etmesine ve atlatmasına yönelik yeteneğidir.
Kadıoğlu ise afetlere yönelik direnci; bir sistem ve onun bileşenlerini, olası
tehlikelerin kötü etkilerinden koruma, onları zamanında ve en verimli bir şekilde tahmin etme
ve bu etkilere önceden uyum sağlama ile birlikte tehlike ortaya çıktıktan sonra onlara karşı
koyma, sistemin temel yapı ve fonksiyonlarını iyileştirme ve yeniden inşa etme yeteneği
olarak tanımlamıştır.
Afete dirençli toplum, afetlerden daha az gören, afetin oluşturduğu hasar ile başa
çıkma yeteneği olan ve afet sonrası olağan döneme daha kolay dönebilen toplumlardır.
Savunmasızlığın ise direncin tam karşıtı bir ifade olarak afetlerle başka çıkma konusunda
yetersizliği ve tehlikeler karşısında insanların farklı türdeki hasarları engelleyemedikleri
durumu ifade ettiği söylenebilir. İnsanlarda oluşacak olan fiziki ve sosyal zararın düzeyi, aynı
zamanda savunmasızlığın da düzeyini belirleyecektir. Savunmasızlık, tek başına insanın
kendisiyle ilgili bir olgu değildir. İnsanın bulunduğu ortam ve çevre koşulları çoğu zaman
savunmasızlığı artırmakta ya da azaltmaktadır. Afetlere karşı savunmasızlık, ancak toplumsal
mücadele ve dayanışma ile giderilebilecektir. Bunun için de bireylerin ve toplumun afetlere
yönelik direncini artıracak yol ve yöntemlere başvurulması gerekmektedir.
Zarar görebilirlik ve afetlere yönelik direnç birbirine oldukça yakın kavramlardır. Bazı
yazarlar zarar görebilirliği afetlere yönelik direncin zıttı olarak görürken, bazı yazarlara göre
zarar görebilirlik bir risk faktörü, afetlere yönelik direnç ise afetlere bir nevi cevap verebilme
kapasitesidir.
Direnç kavramı, 1970’lerin sonlarında ekolojik değişim ve dengelerin anlaşılmasında
kullanılıyorken, 1990’ların ortalarında afet risk azaltma üzerine yapılan çalışmalarda
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kullanılmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler’in 2009 tarihli tanımında afetlere karşı kentsel
direnç: “her türlü tehlike/tehdit karşısında, etkilenme olasılığına sahip yerleşmelerin,
toplumların ve tüm sistemlerin; kendilerini koruma, sistemin işleyişini güvence altına alma,
kısa sürede yeniden yapılanma ve değişime uyum sağlama için gerekli kaynaklara sahip
olması ve bu kaynakları etkin kullanım becerisi” şeklinde açıklanmıştır. Dolayısıyla afetlere
yönelik kentsel direncin, yalnızca yapısal dayanıklılık ve hasar almamayı değil, aynı zamanda
yerleşmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve iklim değişikliği gibi küresel olaylar
karşısında uyum sağlamak yönünde tedbirler alınmasını da içerdiği söylenebilir.
Mekânın gelecekteki kullanımının yönetilmesi olarak tanımlanan şehir planlama
disiplini çerçevesinde direnç artırmaya yönelik çalışmalar, yerleşmenin bütün olarak ele
alınmasını gerektirmektedir. Şehirlerin afetlere dirençli bir anlayışla planlanabilmesi, afet
gerçekleşmeden önce şehrin sistemsel işleyişine ve mekânsal kurgusuna yönelik kararların
alınması ile mümkün olabilmektedir. Kentsel risklere yönelik bu kararların ve önlemlerin
afetler öncesinde alınmaması durumunda, yerleşmeleri oluşturan yapılar, yeşil alanlar,
okullar, hastaneler, karakollar, camiler gibi ortak kullanım alanları, sanayi ve diğer çalışma
alanları, doğalgaz hatları, yollar ve benzeri yapıların tümü üzerindeki riskler ve afetlere karşı
zarar görebilirlik artmaktadır. Hasar görebilirliği artıran faktörlerin başında özellikle jeolojik
açıdan sakıncalı alanlar üzerinde düzensiz, plansız ve yoğun yapılaşma gelmektedir. Bu
nedenle planlama ve yapılaşma ile ilgili stratejiler ve politikaların afete dirençli yapılaşma ve
şehir planlama kapsamında ele alınması önem taşımaktadır.
Bir şehrin afetlere dirençli olması, o şehirdeki toplulukların bir krize veya doğal ya da
insan kaynaklı afetlere karşı direnme, uyum sağlama ve kolaylıkla hareket edebilme
yetenekleriyle ilgilidir. Bu dirençlilik, doğru şehir planlama ve altyapının yanı sıra, genel
olarak sürdürülebilir kentsel planlama ve toplumun ortak çabaları konusunda gerekli
sorumlulukları üstlenmiş bir yerel yönetimin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Sekretaryası (United Nations International
Strategy for Disaster Reduction - UNISDR) tarafından 2010 yılında başlatılan “Dirençli
Şehirler Oluşturma: Şehrim Hazırlanıyor” kampanyasında dirençli bir şehir şu şekilde ifade
edilmiştir:


Şehrin kapasite ve kaynaklarına bağlı olarak, halkın yerel karar vericiler ile
birlikte katılımcı bir modelle şehirlerini planladığı ve karar verdiği,



Tüm kentli grupların katılımı ile sürdürülebilir kentleşmeyi sağlayabilen, yetkin
ve hesap verebilir bir yerel yönetime sahip olan,



Bütün nüfusu konutlarda ve mahallelerde yaşayan, mahallelerin altyapı ve
hizmetleri yeterli olan,



Taşkın alanlarına ya da dik yamaçlara gayri resmi bir şekilde yerleşilmesine gerek
kalmadan, akla ve imar mevzuatına uygun yapılarda yaşanıldığı için pek çok
afetin önüne geçilmiş olan,
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Tehlikeleri idrak eden, tehlikeler ve risklerle, onlara maruz kalanlar ve zarar
görebilirliği olanlar üzerine güçlü bir yerel bilgi alt yapısı geliştirmiş olan,



Felaketi öngörme ve varlıklarını korumak için adımlar atmış olan,



Olağanüstü hava koşulları, deprem veya diğer tehlikelerden kaynaklanan fiziksel
ve sosyal kayıpları en aza indirebilen,



Bir doğal afet öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli kaynakların
sağlanacağını taahhüt etmiş ve kendi kendini düzenleme yeteneğine sahip olan,



Afet sonrasında temel hizmetlerini hızlı bir şekilde onarabilecek ve bunun yanı
sıra sosyal, kurumsal ve ekonomik faaliyetlerini devam ettirebilecek olan şehirdir.

Dirençli şehirlere ulaşabilmek yolunda, yukarıdaki faktörlerin yanı sıra toplumsal ve
bireysel düzeydeki hazırlık kapasitesi de önem arz etmektedir. Yerel yönetimlerin,
vatandaşların ve özel sektörün, şehirlerini daha dirençli hale getirmek için üstlenebilecekleri
çok sayıda rol bulunmaktadır.
Farklı büyüklük ve şiddetteki doğal tehlikeler, tarihin her döneminde meydana gelmiş
ve gelmeye devam edecektir. Ne var ki, bunların yıkıma dönüşmesi kader değildir. Bu
noktada, toplumun afetlere olan yaklaşımına dair üç temel farklılıktan söz edilebilir. Afet
sosyolojisi açısından da önemli olan bu farklı yaklaşımlar; (1) kaderci yaklaşım, (2)
umursamaz yaklaşım ve (3) farkındalık yaklaşımıdır.
(a) Kaderci yaklaşım; tehlikeye ilişkin gerek doğru, gerekse de abartılı bilgilerin
oluşturduğu bir kaygı ortamı meydana getirmektedir. Bu durumda tehlike büyüktür ve bireyin
kendisi de çaresizdir. Birey içinde bulunduğu bu durumdan ancak başkalarının yardımıyla
kurtulabileceğine inanmaktadır. Birey başına gelebilecekleri kaderi olarak ve kendini de
kurban olarak görmektedir. Yine bireyin geleceği değiştirme güdüsü bulunmamakta ve kadere
boyun eğmektedir.
(b) Umursamaz yaklaşımda birey tehlikenin boyutu hakkında bir bilgi sahibi değildir.
Gündelik hayatında, bu tehlike ile ilgili bir kaygı taşımadığı gibi, konuyla ilgili tartışmaları ve
önlemleri gereksiz, vakit ve para kaybı olarak algılamaktadır. Olabileceklere dair somut
kanıtlar karşısında, “bana bir şey olmaz” şeklinde dayanaksız bir savunma geliştirmektedir.
(c) Farkındalık yaklaşımında ise birey tehlike kaynakları ve olabilecekler konusunda
bilgi sahibidir. Bireysel ya da grup anlamında kaygı taşımaktadır. Ancak bu kaygı, teslimiyet
duygusundan çok, mücadele ve önlem alma dürtüsünü tetiklemektedir. Varlığını korumak için
zaman ve para yatırımı yapmaktan çekinmemekte ve imkanları doğrultusunda önlemlerini
almaktadır.
Söz konusu yaklaşımların aktarıldığı Şekil 6’da da görüldüğü üzere bilgilenme ve
bilinçlenme arttıkça bireyler risklerin getirebileceği tehlikelere karşı önlem alabilmekte ve
kapasitelerini geliştirebilmektedir.
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Kaderci Yaklaşım

Umursamaz Yaklaşım

Böyle gelmiş böyle gider

Bana birşey olmaz

Hiçbir şey yapmam / yapamam
Farkındalık Yaklaşımı

Tehlikenin farkındayım ve önlemimi alıyorum
Her türlü önlemimi aldım

Şekil 6: Toplum Direnci Tablosu

11.1.2. Afetlere Yönelik Direncin Bileşenleri
İlgili literatürde afetlere yönelik direncin dört temel bileşeninden bahsedilmektedir.
Bunlar aşağıda görülebilir;


Bağlam: Kimin direncinin inşa edildiği (sosyal bir grup, sosyo-ekonomik ya da
politik sistem, çevresel şartlar ya da kurumlar vb.)



Rahatsızlık: Grubun ne tür şoklara (örneğin çatışma ya da büyük bir deprem gibi
birden ortaya çıkan olaylar) ya da gerilimlere (kaynak bozulması, şehirleşme ve
iklim değişikliği gibi uzun dönemli olgulara) karşı direnci amaçladığı



Cevap Verme Kapasitesi: Bir sistem ya da sürecin; maruz kalmaya (şok ya da
stresin büyüklüğüne), hassasiyete (bir sistemin afetten etkilenme ya da afete cevap
verme derecesine) ve uyarlanabilir kapasiteye (sistemin bir kargaşa durumunu ya
da ortalama hasarı ne kadar iyi düzeltebileceğine, fırsatlardan ne kadar iyi
yararlanabileceğine ve dönüşümün sonuçlarıyla nasıl başedebileceğine) bağlı
olarak şoklarla ve gerilimlerle mücadele yeteneği



Tepki (Reaksiyon): Verilmesi mümkün olan tepkiler dizisi (daha iyiye gidiş:
kapasitenin artırılması, risklerin azaltılması ve sistemin gelecek şoklarla ve
gerilimlerle daha iyi mücadele edebilmesi; toparlanma: önceden geçerli olan
koşulların geçerli olması; kurtarma (öncesinden daha kötü olma): mücadele
kapasitesinin azalması; en kötü senaryo: gelecekle başedecek kapasitede yıkıcı
azalmaya neden olacak şekilde sistemin çökmesi

Söz konusu bileşenler Şekil 7 üzerinde görülebilir.
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1. Bağlam

2. Rahatsızlık

Sosyal grup,
bölge, kurum

Doğal tehlike,
çatışma,
güvensizlik,
kıtlık, yüksek
petrol fiyatları

Sistem veya
Süreç

Şoklar

Gerilimler

3. Cevap
Verme
Kapasitesi
Maruz Kalma

4. Rahatsızlıklara
Tepki
Daha iyiye
gidiş
Toparlanma

Hassasiyet

Uyarlanabilir
Kapasite

Kurtarma
fakat
öncesinden
daha kötü
olma
Çöküş

Neyin direnci?

Neye direnç?

Şekil 7: Afetlere Yönelik Direncin Temel Bileşenleri
Afetlere yönelik direnç hem bir çıktı hem de bir süreç olarak kabul edilmektedir.
Çıktılara odaklanan uygulamalar, mevcut durumu destekleyebilen ve dikkatleri
güvencesizlikten ve afetten kaynaklanan eşitsizliklerden uzağa çekebilen tüm reaktif
yaklaşımları hayata geçirme eğilimindedir. Bir süreç olarak afetlere karşı direnç geliştirme
ise, mallarını ya da kaynaklarını korumak yoluyla bireylerin, toplumların ve ülkelerin
kapasitelerini desteklemeyi içermektedir. Bazı yazarlar için bu durum insan haklarının
geliştirilmesini ve zarar görülebilirliği artıran sosyo-ekonomik, cinsiyet ve çevresel
eşitsizliklerin giderilmesini belirtmektedir.

11.1.3. Afetlere Yönelik Direncin Yararları
Afetlere yönelik direnç; bütünsel bir bakış açısı ile tehlikelere, maruz kalmaya, riske,
zarar görebilirliğe ve kapasiteye yönelik tepki geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Afetlere
yönelik direncin temel amacı; altyapı tesislerini, sosyal sistemleri, tarımsal geçim kaynakları
ve çevre korunarak yaşam kurtarmaktır. Doğal afetlere yönelik direnç geliştirmek, kırılgan ve
hassas yerlerde ve şiddetli çatışmalarda olumlu etkiler sağlayabilir. Pek çok ülkede yapılan
araştırmalarda elde edilen bulgular afetlerle başa çıkmanın potansiyel katkılarını
göstermektedir. Bunların bir kısmı aşağıda görülebilir;


Yaşamların kurtarılması: İstatistiksel bulgular, afet önleme programlarının
gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıda ülkede afetlerden kaynaklanan can
kayıplarını sınırlandırdığını göstermektedir. Örneğin Bangladeş’te meydana gelen
iki hortum felaketinde, 1970 yılında meydana gelen birinci afette yaklaşık
500.000 can kaybı yaşanırken, 2008 yılında meydana gelen ikinci afette yaklaşık
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3.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Söz konusu azalmanın, zaman içerisinde
geliştirilen afet önleme programından kaynaklandığı düşünülmektedir.


Altyapı ve Tarımsal Geçim Kaynaklarının Korunması: Afet Azaltma ve
Kurtarma Küresel Programı’nın (Global Facility for Disaster Reduction and
Recovery – GFDRR) incelenmesi ile tüm tehlike ve zararlardan kaynaklanacak
maddi hasarın maliyetinin 1970 ile 2008 arasında 2,3 milyar dolar olduğu; ancak
etkili afet önleme programının maliyetlerdeki yükselme eğilimini azalttığı
belirlenmiştir.



Sosyal Sistemlerin Korunması: Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından 2004
yılında Hint okyanusunda meydana gelen tsunami afetini sonrası yapılan insani
yardımların incelemesi ile, toplum odaklı afet risk azaltmanın riske karşı tutum ve
davranışların değiştirilmesi yoluyla sosyal direnç üzerinde olumlu etkileri olduğu
belirlenmiştir.



Çevrenin Korunması: Afetlere yönelik direncin artırılması, bazı durumlarda
doğal çevrenin korunmasıyla ilgili davranışlarla ilişkilendirilmektedir. Örneğin
Honduras’ta yerli bir toplulukta 1994 ile 2002 yılları arasında afete yönelik
direncin geliştirilmesi, ormanda meydana gelecek tahribatının azalmasını
sağlamıştır. Ayrıca Kenya, Etiyopya ve Somali sınırları arasında afete yönelik
direncin artırılmasına ilişkin işbirlikçi yerel yaklaşımlar çayırların ve su
kaynaklarının korunmasına yardımcı olmuştur.



Şiddetli Çatışma ve Kırılganlık Bağlamında Daha Geniş Direncin
Desteklenmesi: Doğal tehlikelere karşı direnci şekillendiren etkenler ve kısıtlar,
insanların şiddetli çatışmalara ve kırılganlıklara yönelik direncini etkileyen
etkenlerle ve kısıtlarla büyük ölçüde benzerdir. Örneğin iyi performans gösteren
kurumları olan ülkeler, hem afetleri önleme hem de afetlerle ilgili çatışma
olasılığını azaltma konusunda daha iyisini yapma becerisine sahiptir.

Afetlere yönelik direncin bir başka potansiyel faydası, uluslararası işbirliği için
toplanma noktası sunmasıdır. Bu noktada afetlere yönelik direnç; toplum odaklı afet risk
azaltma, afetlere tepki, iklim değişikliğine uyum ve yoksulluğun azaltılmasını bir araya
getirmekte ve Şekil 8’de de görüldüğü üzere konuyla ilgili otuz yıllık çabaları insani ve
kalkınmayla ilgili yardımlarla ilişkilendirmektedir.
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Barışın Tesis Edilmesi

Şekil 8: Ortak Bir Zeminde Afetlerle Başa Çıkma
Afetlere yönelik direnç geliştirilerek zarar görebilirliğe odaklanmanın acil durum
yardımına önem vermekten daha az maliyetli olduğu belirtilmektedir. Bununla ilgili olarak
Kenya ve Etiyopya’da bazı çalışmalar yapılmış ve erken ve geç insani tepkilerin göreli
maliyetlerinin (örneğin yiyecek yardımının) kuraklığa karşı toplum direncini geliştirmek için
gerçekleştirilecek müdahalelere karşı olduğu belirlenmiştir (örneğin geçim kaynaklarının
çeşitlendirilmesi, yollara ve suya daha iyi ulaşım). Direncin gerçek maliyetinin sağlam bir
şekilde tespit edilmesi zor görülebilir. Ancak afetlere yönelik direncin artırılması için
katlanılacak maliyetin, direnç sonucunda elde edilecek faydalarla dengeleneceği söylenebilir.
Öyle ki farklı sektörel müdahaleler (örneğin sağlık, su ve eğitimde) yardım ihtiyacını
azaltacak, tarım ve hayvancılıkta oluşacak kayıpları önleyecek ve uzun vadeli kazanımlar
sağlayacaktır. Bununla birlikte özel direnç sağlayıcı aktivitelerin parasal değeri (örneğin
eğitim sektörüne veya ulaşıma yapılacak müdahaleler) direncin bağlamına (direncin kimin
tarafından gerçekleştirileceğine ve dolayısıyla yerel katılımın ihtiyacına ve doğru aktivitelerin
seçileceğinden emin olmaya bağlı olacaktır.

11.1.4. Afetlere Yönelik Dirençle İlgili Örnek Uygulamalar
Dünyada ve ülkemizde afetlere yönelik direnci artırma konusunda kapsamlı
programlar uygulanmakta ve halen de proje çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu
programlara örnek olarak İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
tarafından gerçekleştirilen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
ve UNISDR ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından geliştirilen Batı Balkanlar ve
Türkiye Afetlere Karşı Direnç Oluşturma Projesi verilebilir.
2006 yılından beri sürdürülmekte olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil
Durum Hazırlık Projesi, kısa adıyla İSMEP, İstanbul’u deprem başta olmak üzere doğal
afetlere karşı çok yönlü ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. İstanbul Valiliği bünyesinde
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen proje, üç ana bileşen çerçevesinde,
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uygulanmaktadır. İSMEP’in üçüncü (C) bileşeni olarak uygulanan İmar Mevzuatının Etkin
Uygulanması, temel olarak, inşaat ruhsal süreçlerinin daha etkin uygulanması kapsamında
pilot ilçe belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesini ve afete hazırlık
bilincinin oluşturulmasına yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini içermektedir.
Söz konusu projeler 2006 yılında, pilot olarak seçilen Pendik ve Bağcılar Belediyeleri
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İPKB arasında imzalanan protokoller çerçevesinde
yürütülmüştür. C Bileşeni kapsamında, afete dirençli şehir planlamayla ilgili eğitim
faaliyetleri düzenlenmiş ve belediyelerde teknik yeterliliğin artırılmasına yönelik projeler
gerçekleştirilmiştir.
Pilot belediyelerin seçimine ilişkin kriterlerin oluşturulması aşamasında, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli üniversitelerin işbirliği ile hazırlanan İstanbul
Deprem Master Planı’nda (İDMP) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile İBB Deprem
Müdürlüğü’nün ortak çalışması olan JİCA raporunda yer alan İstanbul ilçeleri için yapılan
genel analiz ve tespitler incelenmiştir. Ayrıca, ilçe belediyelerinin genel özellikleri, fiziksel
gelişme eğilimleri ve afete karşı zarar görebilirlik durumlarına ilişkin kaynak taraması
yapılmıştır. Pilot belediyelerde yürütülen imar ve ruhsat süreçlerinin etkin hale getirilmesine
yönelik söz konusu proje, bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde, genel olarak, veri yönetimi,
süreç iyileştirme ve bunlara yönelik gerekli donanım, yazılım alımları ve danışmanlık
hizmetleri ile eğitim ve teknik kapasite geliştirme çalışmalarını içermektedir. Projenin temel
bileşenleri, belediye bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi; adres verilerinin düzenlenmesi,
toplanması, dijital ortama aktarılması, eşleştirilmesi ve dijital imar arşivinin kurulması, imar
ve ruhsat işlerine ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi ve çağrı merkezinin kurulması
çalışmalarıdır.
Afetlere yönelik dirençle ilgili bir başka uygulama da 2012 yılı Mayıs ayı içerisinde
başlatılan “Batı Balkanlar ve Türkiye Afetlere Karşı Direnç Oluşturma” projesidir. Proje,
Güney Doğu Avrupa Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı faydalanıcılarının (Arnavutluk,
Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti,
Türkiye ve Kosova) afet risk yönetimi ve hidrometeoroloji konularından sorumlu ulusal
ajansları ile ortaklaşa yürütülmüştür. Proje, faydalanıcı bölgede WMO, UNDP (Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı desteğiyle), UNISDR ve Dünya Bankası gibi uluslararası
organizasyonlarca yürütülmüş olan girişimlerden alınan sonuçlar üzerine kurulmuştur.
Projenin genel amacı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı faydalanıcılarının, doğal
tehlikelerden kaynaklanan afetlere karşı dirençliliğini, 2005 - 2015 Hyogo Çerçeve Eylem
Planı’na (Ulusların ve Toplulukların Afetlere Karşı Dirençlerinin Artırılması) göre
sağlamaktır. Proje ile özellikle aşağıdaki noktaların hayata geçirilmesi amaçlanmıştır;


Afet risklerinin azaltılmasına ilişkin önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
konusunda, işbirliğinin ve kapasitenin bölgesel düzeyde arttırılması,



Değişen iklimle birlikte ortaya çıkan afet risklerinin belirlenmesi,



Afet risk yönetiminde, sınırlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi,
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Tehlike arz eden durumları izlemek ve tahmin etmek amacıyla ulusal ve bölgesel
kapasiteyi artırmak ve afet risk azaltmaya yönelik bölgesel bir yaklaşımın
benimsenmesi amacıyla ilgili veri ve ürünlerin paylaşılması,

Proje faaliyetleri sekiz görev üzerine temellendirilmiş olup bu görevlerden dördü
UNISDR tarafından yürütülerek afet risk azaltmaya ilişkin kapasite geliştirme, bilgi yönetimi,
afet risk transfer kapasiteleri (afetlere karşı sigorta) ve topluluk temelli afet yönetimi
başlıklarına odaklanmaktadır. WMO tarafından yürütülen diğer dört görev; risk
değerlendirilmesi, meteorolojik ve hidrolojik tahmin kapasiteleri, karar vermede iklim risk
yönetimine imkân tanınması ve bölge çapında uyumlu bir erken uyarı sistemi tasarlanmasıdır.

11.2. Afetlerin Neden Olduğu Sosyolojik Değişimler
İnsanoğlu varolduğundan beri; deprem, sel, çığ, kaya düşmesi, kasırga gibi doğal
afetlere ve terör saldırıları, iç savaşlar, isyanlar, nükleer kazalar, sabotajlar vb. insan kaynaklı
afetlere maruz kalmaktadır. Ülkemizde de bu afetlerden bazıları görülmekle birlikte, en sık
meydana gelen ve önemli derecede can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetin deprem
olduğu söylenebilir. Ülkemizin büyük bölümünde afetlerin sosyolojik etkileri alanında
yapılan araştırmaların çoğunda genellikle doğal afet olarak depremler ele alınmaktadır. Zira
meydana gelen depremlerde bugüne kadar birçok yerleşim yeri yıkılmış, binlerce insan
hayatını kaybetmiş ve sosyolojik büyük değişimler söz konusu olmuştur.
Afetler, genellikle toplumdaki mevcut düzeni sarstığından, sosyolojik olarak önem
kazanan ve sosyoloji biliminin bakış açısıyla incelenmesi gereken bir konu olarak dikkat
çekmektedir. Afetlerden dolayı insanların sürdürdükleri ve alıştıkları yaşam alt üst olmuştur.
Mevcut sosyal düzenin yıkılması ve sosyal çözülmelerin yaygınlaşması toplumda yeniden
düzenlenme ihtiyacını doğurmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde bu türden bir yapılanmanın
daha zor olduğu ve toplumun buna yeterince hazır olmadığı söylenebilir. Çoğu afetzede için
geçici olmaktan ziyade kalıcı bir şekilde kurulan sosyal düzen sarsılmış, gelecek hakkındaki
belirsizlikler artmış, geniş anlamda yabancılaşma ve güç çatışmaları yaşanmaya başlamıştır.
Daha önce de bahsedildiği üzere sosyolojik olarak yabancılaşma, geniş anlamda
insanın özüne ters düşmesi şeklinde tanımlanabileceği gibi, güçsüzlük, anlamsızlık ve kural
tanımazlık olarak da kabul edilebilir. Ayrıca kendini yalnız hissetme de bir yabancılaşma
boyutudur. İnsanların etraflarında olup biten olaylara anlam yükleme ve yorumlama
yeteneklerini kaybetmeleri anlamsızlık belirtileridir. Yine insanların afetler karşısında
yapacakları bir şeyleri olmadığı düşüncesine kapılarak her şeyi başkalarından beklemeleri ya
da Takdir-i İlahi anlayışı ile mücadeleden vazgeçmeleri güçsüzlük işaretleri olarak
belirtilebilir. Oysa daha önce de bahsedildiği üzere Takdir-i İlahi anlayışı, mücadele etmeye
ve vazgeçmemeye kesinlikle engel değildir.
Afetlerin yaşandığı ilk zamanlarda insanlar hiçbir şeyi düşünemeyecek bir hale
gelmektedir. Dolayısıyla bu dönemde sosyal destek ilişkilerinin önemli ölçüde zayıfladığı
söylenebilir. Bunun yanında iş hayatında, okulda, arkadaşlık ve evlilik ilişkilerinde sorunlar
yaşanabilir. Yakınlarını ya da işlerini kaybeden, işleri azalan, evsiz kalan veya komşuları
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semtten uzaklaşıp yalnız kalan insanlar içlerine kapanabilir. Bu tür olayları yaşamış kişilerin
pek çoğu kendilerine en acı veren durumlardan birinin, olay sonrası bazı arkadaşlarıyla
aralarındaki ilişkinin gittikçe zayıflaması ve bazen de tamamen yok olması olduğunu
belirtmektedir. Hatta çok eski ve çok samimi arkadaşlıklar bile bu tür olaylardan sonra
zedelenebilmektedir. Bazı arkadaşlıklar ise bu zor dönemlere dayanabilmekte, hatta bazen
afet olayları arkadaşlık ilişkisini güçlendirebilmektedir. Bazı kimseler aynı felaketi yaşayan
kişilerle, onların yakınları ya da arkadaşlarıyla sürekli olarak konuşma ve duygularını
paylaşma ihtiyacı duyabilir.
Deprem gibi önemli bir afetten sonra toplumsal tedirginliğin önemli boyutlara
ulaşması, insanları yerleşim konusunda hareketliliğe itmektedir. 17 Ağustos depreminden
sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen insanların Marmara Bölgesi’ni belirli ölçüde terk
ederek kendi memleketlerine dönmeye başlaması, bu değişimin bir yönünü göstermektedir.
Bunun yanında, Kocaeli ve Adapazarı şehir merkezlerinden kırsal alana doğru bir kayışın
yaşanması söz konusudur.
Türkiye’de ekonomik yatırımların belirli bölgelerde toplanması, geçmişten günümüze
iş bulma isteğinden kaynaklanan sosyal hareketlilikleri meydana getirmiştir. Bu tür göçe,
terörden kaçarak can güvenliğine kavuşma arzusu da eklenince Güneydoğu ve Doğu
Anadolu’dan batı ve güney kesimlere yoğun göç dalgaları yaşanmıştır. Marmara
Bölgesi’ndeki deprem bir bakıma bu göç dalgalarını, diğerlerinden daha büyük bir güç olarak
tersine çevirecek noktaya gelmiştir. Şehirler, deprem ve diğer afetlerle birlikte güvenilir
olmayan mekanlar haline gelmiş; insanlar, kasaba ve köylerin küçük fakat emin evlerini tercih
etmişlerdir.
Afetlerle birlikte insanlar her an tehlike ile yaşamak zorunda kalmıştır. Doğal afetlerle
birlikte insan kaynaklı teknolojik ve politik afetler göz önünde bulundurulduğunda, insanların
başına her an bir felaket gelebileceği düşünülebilir. Bu yeni psikoloji kişileri biraz daha insani
ve ahlâki hale getirirken, hayat karşısında sorumlu ve ölçülü hareket etmeye imkan
sağlayacak bir duyarlılığı da uyandırmaktadır. Böylece afetler, insanları birçok konuyu
boşverme alışkanlığını bir kenara bırakarak çözmeye çalışan, hayata zorluklarıyla birlikte
cevap veren yeni bir yaşam felsefesi ile karşı karşıya bırakmıştır.
Afetlerden sonra, özellikle etkisi büyük ve geniş afetlerden sonra, çiftlerin boşanma
isteklerinin arttığı görülmüştür. Ancak konuyla ilgilenen yazarlara göre bu istatistik çok
anlamlı değildir. Keza yapılan bir araştırmada, yaşanan bir deprem afetinden sonra
depremzedeleri hayata bağlayan en önemli faktörün aile ve çocuklar olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’de de genel olarak aile bağları kuvvetlidir. Ancak deprem felaketinin bu bağları daha
da kuvvetlendirdiği söylenebilir.
Afetlerden sonra bireyler genellikle afetlere direnç ve sivil toplum konusunda daha
bilgili ve gelişmelerden haberdar olmuştur. Konuyla ilgili olarak gönüllü kuruluşların
bazılarının performansı oldukça yüksek çıkmıştır. Toplumda yardımseverlik duygusunun
yaygınlığını koruyor oluşu da önemli bir şans olarak görülmelidir. 17 Ağustos depreminden
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sonra çok sayıda gönüllü kuruluşun deprem sonrası yardıma koşabilmiş olmasının ardında
daha çok bireysel yardıma koşma güdüsünün yattığı düşünülebilir.
Yine yaşanan bir afet sonrasında devletten beklentiler artarken mevcut hükümete
güvenin azalması, gerekli tedbirlerin alınmadığı ve müdahalenin yapılmadığı durumlarda çok
daha fazla yaygındır. Afet sonrası yaşanacak olası kargaşa ortamına devletin kurumlarının ve
hükümet organlarının yetersiz ve geciken müdahalesi, yardımlarla ilgili ortaya çıkan
belirsizlikler, bölge halkı ile devlet arasındaki güveni sarsacak ve ciddi bir sosyal değişime
neden olacaktır.
Özetlemek gerekirse yukarıda bahsedilen tüm nedenler dolayısıyla, yaşanacak afetlerin
maddi kayıpların yanında toplumsal yapı ve sosyal ilişkilerde de önemli derecede değişimlere
ve tahribata yol açacağı söylenebilir. Ülkemizde en sık karşılaşılan afet türü olarak
depremlerin sosyolojik etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çok sayıda çalışma söz
konusudur. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

11.2.1. 1998 Adana Ceyhan Depreminin Neden Olduğu Sosyolojik
Değişimler
Kara (2009) tarafından 27 Haziran 1998 yılında Adana Ceyhan’da meydana gelen 6,3
büyüklüğündeki depremin neden olduğu sosyolojik değişmelerin incelenmesi amacıyla 209
kişi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında depremin algılanma biçimi,
deprem sırasında yapılanlar, deprem sırasında geçirilen kriz ve kriz türleri, depremi
yaşayanların evi terk etme biçimleri, depremden sonra eve girme nedenleri ve evde kalma
durumları, yaralanmalar, kurtarma ve tedavi durumu ve deprem ve iş kaybı belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırma sonucunda babalara göre anne ve çocukların büyük çoğunluğunun
deprem sırasında evde bulundukları anlaşılmıştır. Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü
(yaklaşık %87’si), depremi sarsıntı ve gürültüden algıladıklarını ifade etmiştir. Bu konuda
cinsel bir farklılaşma bulunamamıştır. Ancak deprem gündüz saatlerinde olmasına rağmen
özellikle kadın deneklerden bazılarının depremi hissetmediği ve komşularından öğrendiği,
bazılarının ise depremi rüzgar esmesi, araba çarpması ve ev yıkılmasına benzettiği tespit
edilmiş, erkek katılımcılarda ise böyle bir olguya rastlanmamıştır. Veriler incelendiğinde
araştırmaya katılanların yarısından fazlasının, deprem sırasında evden dışarı kaçtıkları,
yaklaşık onda birinin de kapı altına geçtikleri anlaşılmıştır. Masa altına girenler ise oldukça az
olmuştur. Söz konusu bulgu, halkın deprem sırasında ne yapacakları konusunda yeterince
bilgilendirilmediğinin bir göstergesi sayılabilir. Deprem esnasında doğru davranışta bulunma
oranında erkeklerle kadınlar arasında önemli bir farklılaşma söz konusu değildir. Eğitim
deprem ilişkisi eksikliğinin, yapılması gerekenlerin yanlışlığında ortaya çıktığı söylenebilir.
Depremde de en çok anne ve erkek çocuğun etkilendiği; diğer bir deyişle kriz geçirdikleri
anlaşılmaktadır. Kriz geçiren kişilerin geçirdikleri kriz türü ise daha çok bayılma ve şok
biçiminde olmuştur. Bayılma oranı %50'leri geçmiştir. Araştırmada görüşülenlerin
çoğunluğunun evlerini kapıdan normal yolla terk ettikleri tespit edilmiştir. Depremde bir kişi
balkondan atlamıştır. Bu oransal olarak görüşmecilerin %4,5'ine denk gelmektedir. Bu oranın
yaklaşık iki milyonun üzerinde bir insanı yakından etkileyen deprem için vahim olduğu
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söylenebilir. Araştırma ile ilk deprem şoku atlatıldıktan sonra birçok insanın evlerine geri
döndüğü belirlenmiştir. İçeri girenlerin büyük bir çoğunluğu (46 kişi) yiyecek-içecek-giyecek
veya hasır-battaniye (15 kişi) gibi ihtiyaçları karşılamak amacıyla bu harekette bulunmuştur.
Bu ihtiyaçlara tuvalet ve telefon da eklenebilir. Depremde %25'lik bir grup öncelikle kontrol
için eve çıkmıştır. Araştırmada saptanan bir diğer bilgi ise, depremler sonrasında aile
üyelerinin genelde kendi olanaklarıyla açık bir mekanda kaldıklarıdır. Aile üyelerinin
azımsanmayacak bir kısmının evde, onda birine yakın bir kısmının da kamuya ait bir binada
ya da Kızılay’ın sağladığı bir çadırda kaldıkları tespit edilmiştir. Bazı insanlar da deprem
sonrasında başka illerdeki aile yakınlarına ya da tatil beldelerine giderek deprem şokunu
atlatmaya çalışmıştır.
Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde üzerinde önemle durulan bir konu da
yaralanma ve ölüm durumları ile kurtarma ve tedavi çalışmalarıdır. Yaralanmaların özellikle
merdivenlerde meydana gelmesi, insanların depremden çok panik içinde kaçışmalarının
sakatlıklara sebep olduğunu göstermektedir. Yaralanmalar ise daha çok burkulma, sıyrık ve
travma şeklindedir. Kurtarılma daha çok aile üyeleri-komşu-arkadaş müdahalesi ile
gerçekleştirilmiştir ve sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi olmamıştır. Bir vakada polis
yardıma gelmiştir. Zaten hasta sevklerinin de özel araçlarla gerçekleştirilmesi bu durumu daha
da çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Ayrıca itfaiye, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarda olaya
anında müdahalede gecikmeler olduğu tespit edilmiştir.
Deprem sonucu maruz kalınan durum salt yaralanmalarla, ölümlerle ve bina hasarları
ile sınırlı kalmamış, deprem çalışma yaşamını da mahvetmiştir. En somut durum insanların
günlük işlerini normal bir şekilde sürdürememesi olmuştur. Veriler incelendiğinde çalışan
anne ve babaların yarısından fazlası (%57,1) depremden sonra işe gittiklerini belirtmiştir.
Depremden sonra işe gitmeyen insanların işe gitmedikleri gün sayısının ilk 1-5 gün arasında
yoğunlaştığı; ancak depremden 20 gün ve sonrasında da katılımcıları yaklaşık dörtte birinin
işe başlamadığı tespit edilmiştir. Esnaflar da bir ayın üzerinde yarı zamanlı çalışmış ya da
kepenklerini tamamıyla kapatmıştır. Sonuçta yaşanılan afet ne olursa olsun geride sadece can
ve mal kaybı bırakmadığı, sosyal olarak da insanlarda büyük bir çöküşe neden olduğu
söylenebilir.
Genel olarak belirtmek gerekirse de depremin görülen sonuçları dışında bölgenin
sosyal dokusunu, nüfus kompozisyonunu ve istihdam olanaklarını ciddi şekilde etkilediği
söylenebilir. Afetin toplumsal yapıda meydan getirdiği en önemli sorun aktif nüfusun
depremle birlikte yardım bağımlısı nüfus konumuna gelmesidir ve her açıdan bağımlılığa
itilen nüfusun yanında bir de depremzedeler sınıfı oluşmuştur. Deprem sonrası şekillenen
sosyal karakterde en temel duygu korku ve umutsuzluk olmuştur. Ayrıca toplumsal ilişkilerde
gerginlikler ve kırılmalar artmış, toplumda psikolojik sorunlar yaşayan birey sayısında artış
gözlenmiştir.
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11.2.2. 1995 Afyon Dinar Depreminin Neden Olduğu Sosyolojik
Değişimler
Kazancı (2003) tarafından 1 Ekim 1995 yılında Afyon Dinar’da meydana gelen 6,0
büyüklüğündeki depremin neden olduğu sosyolojik değişmelerin incelenmesi amacıyla 150
kişi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda depremin hemen sonrasında
Dinar’da büyük bir göç hareketi yaşandığı belirlenmiştir. Ekonomik durumu iyi olan kişiler
yakın olan yerleşim birimlerine göç etmişlerdir. Belediye’den alınan bilgiye göre deprem
öncesinde 40.000 civarında olan ilçenin nüfusu deprem sonrasında 15.000’lere kadar
düşmüştür. Göç eden kişilerin ekonomik durumları incelendiğinde en çok göç eden kesimin
garantili bir maddi kaynağı olan sabit gelirliler ve emekliler olduğu görülmektedir. Ekonomik
durumu iyi olmayan kişilerin ise Dinar’da kaldıkları tespit edilmiştir. Bu durumun nedeninin
yapılan ekonomik yardımlardan yararlanabilmek olduğu düşünülmektedir. Yapılan
görüşmelerden elde edilen bilgiler de bu düşünceyi doğrulamaktadır. Kendi işinde çalışanlar,
gelir sahipleri ve işsizler göç ettikleri süre boyunca daha önceki birikimlerini harcadıklarını ve
kira yardımlarının ekonomik destek olduğunu, bunun yanında ailelerinin de destek aldıklarını
belirtmişlerdir. Deprem sonrası, devlet memurları istedikleri illere tayin edilmiştir. Bunun da
göçü hızlandıran bir faktör olduğu söylenebilir. Özellikle Dinar’lı olmayan memurlar
istedikleri merkezlere tayin olup gitmişlerdir.
Depremin kent dokusuna etkileri incelendiğinde, deprem sonrasında Dinar ilçesinin
planlama görevinin İller Bankası’na verildiği görülmektedir. Planının uygulanmasında İçişleri
Bakanlığı Afet İşleri Müdürlüğü ve Dinar Belediyesi işbirliği yapmıştır. Bu kuruluşlar
arasında imar planının oluşumunda en çok yerel yönetimlerin etkisi olduğu söylenebilir. Yerel
yönetimi etkinliğe iten, şehrin ileri gelenleri ve onların siyasi ve ticari tercihleri olmuştur.
Bunun doğal sonucu olarak da yeni yapılan afet konutları, eski yıkılan evlerin üzerinde
bulunduğu arsaların kamulaştırılması sonucu aynı yerlerde yapılmış ve bu şekilde merkezdeki
ticari dokunun bozulmaması ve buradaki taşınmazların ekonomik değerlerinin azalmaması
amaçlanmıştır. Ancak buradaki amacın ticari nitelik taşıması, planın bilimselliği ile zaman
zaman çelişmiştir. Bu durumun tüm deprem bölgelerinde yaşanan temel sorun olduğu
söylenebilir. Dinar’ın bazı köylerinde ise deprem sonrasında yer değişikliği yaşanmıştır. Ağır
hasar olan köyler eski yerlerine inşa edilmeyip yol kenarlarına yapılmıştır.
Dinar depreminin halkın ekonomik yapısında ise büyük bir değişikliğe neden olmadığı
söylenebilir. Bununla birlikte ticaret yapanların oranında bir azalma, küçük esnaf ve serbest
meslek sahipleri oranında ise artış olduğu görülmüştür. Burada mağaza sahibi iken seyyar
satıcılığına yönelen kişiler olduğu tespit edilmiştir. Depremin tarıma ve hayvancılığa etkisinin
de büyük olmadığı, sadece bazı ahır ve ağıllarda ağır hasar meydana geldiği ve bazı
hayvanların telef olduğu belirlenmiştir. Söz konusu zararları karşılamak için devlet, borcu
olan çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların borçlarını ertelenmiştir.
Deprem sonrası sanayi kuruluşlarında sayısal ve çeşitlilik olarak çok fazla bir
değişiklik olmamıştır. Deprem sonrasında bazı iş kollarında çalışan iş adamları ilçeyi terk
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ederek başka şehirlere göç etmesine karşın bu iş kollarında yeni iş adamları aynı işyerlerini
devr alarak ticari faaliyetlere devam etmiştir.
Genel olarak özetlenecek olursa da; diğer afetlerde olduğu gibi Dinar depremi
sonucunda da sosyal değişmelerin olduğu görülmüştür. En önemli sosyal değişiklik; nüfusta
meydana gelen ani düşmedir. Dinar’dan yaşanan göçler, depremin en önemli sonucu olarak
tarihteki yerini almıştır.

11.2.3. Afetlerin Neden Olduğu Göçler
Gerek doğal, gerekse de insan kaynaklı afetlerin neden olduğu en büyük sosyal
değişimlerin başında göçler gelmektedir. Göç; kısaca insanların doğdukları yerden başka
yerlere geçici ya da sürekli olarak taşınması şeklinde tanımlanabilir. Yapıldığı yere göre iç
göçler ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılan göçler gönüllü ya da zorunlu şekilde
gerçekleşebilmektedir. Afetlerin haricinde iş olanakları, doğal kaynakların varlığı, ulaşım,
ticaret, turizm ve gelir dağılımı gibi ekonomik nedenlere ya da eğitim, sağlık, gelenek, kültür,
güvenlik ve hızlı nüfus artışı gibi sosyal nedenlere dayalı olarak göçler meydana
gelebilmektedir. Savaş, mübadele, ihtilal, etnik ya da dini baskı, siyasi baskı ya da sınırların
değişimi gibi siyasi nedenlerle de göçler meydana gelebilir. Ancak bu nedenlerle meydana
gelen olayların çoğu da politik afet olarak kabul edildiğinden, bu tarz olaylar sonucu oluşan
göçler de afetlere dayalı göçler olarak değerlendirilebilir.
Afetlerin neden olduğu göçler, tarihsel süreç içerisinde çok eski zamanlara
dayanmaktadır. İklim değişiklikleri nedeniyle meydana gelen kuraklığın insanların yaşamını
önemli ölçüde zorlaştırması, 4. ve 5. yüzyıllarda Hunlar ve Moğollar’ın büyük göç dalgalarına
neden olmuştur. Yine Aral gölünde suların çekildiği toprak tabakası üzerindeki tuzların rüzgar
ile tarım topraklarına taşınması, çevre toprakların verimini düşürmüş, bu verim düşüklüğü de
göçe neden olmuştur. 1994 yılında Kırgızistan’da meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle
270.000 insan yine göç etmek durumunda kalmıştır. Yakın tarihimize baktığımızda ise 17
Ağustos depremi sonrasında bölgede yaşayan insanların bir kısmının başka bölgelere ve kırsal
kesimlere göç ettiği belirlenmiştir.
İnsanların yaşadıkları yerden bir başka yere, temelli yerleşmek üzere gitmelerine
sürekli göç denilmektedir. Sürekli göçler, gönüllü olabileceği gibi zorunlu olarak da
yapılmaktadır. İnsanlar daha iyi bir eğitim alabilmek, iyi bir yaşam sürebilmek ve maddi
yönden daha da rahata erebilmek için gönüllü olarak göç edebilir. Bununla birlikte eğer
beklenmedik anda çıkan savaşlar, doğal afetler ya da terör olaylarından dolayı devlet
tarafından yapılmaya zorlanan göçler olursa bunlar zorunlu göçler olarak tanımlanmaktadır.
Göçlere neden olan doğal ya da insan kaynaklı afet türleri aşağıda görülebilir;


Doğal Afetler Dolayısıyla Yapılan Göçler (Deprem, Su Baskını, Büyük İmar
Projelerinin Gerçekleşmesi): Bu tür olaylarda insanlar toplu olarak iskan
imkanına kavuşturulsa bile, bireysel ve psikolojik nedenlerle insanların bir kısım
toplu iskan yerine, daha değişik yerlere göç etmeyi tercih edebilmektedir.
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Ülkemizde yaşanan büyük depremlerden sonra depremin yaşandığı bölgelerde
meydana gelen ani nüfus azalmaları, doğal afetler nedeniyle oluşan göçlere işaret
etmektedir. Depremlerle birlikte, özellikle Karadeniz bölgesinde yaşanan sel,
heyelan ve erozyon afetleri, bu afetlerden olumsuz şekilde etkilenen bölgelerde
göçlere neden olmaktadır. Bunun yanında büyük volkanik patlamaların yaşandığı
yerlere yakın yerleşim birimlerinden ya da fırtına, kasırga veya tsunami
alarmlarının verildiği alanlardan afet öncesi ya da sonrası yaşanacak ayrılmalar,
doğal afetlerden kaynaklanan göçlere örnek olarak verilebilir.


Politik Nedenlerle Yapılan Göçler (Savaşlar, Terör Olayları ve Mezhepsel
Çekişmeler): Politik afetlere dayalı olarak siyasal ve sosyal hayatta meydana
gelen değişimler göçü etkileyen faktörler içinde incelenebilir. Örneğin genel
olarak savaşlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan bazı durumlar, iç veya dış göçün
önemli nedenleri olarak görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Asya ve
Afrika’da sınırların değişmesiyle birlikte insanlar göç etmiştir. Yine yakın
zamanda iç savaşın etkisiyle Yugoslavya’nın parçalanması yaklaşık üç milyon
insanın toplu göçüne neden olmuştur. Göçe neden olan siyasi-askeri olayların
diğer bir çerçevesi de terör ile ilgilidir. Terör, güvenlikle ilgili bir durumdur ve
hareketliliğe neden olan güvenlik sorunu önemli bir noktayı ifade etmektedir.
Bireyler, bulundukları yerlerde, bireysel, ailevi ve çevresel anlamda güvenliğin
olmadığını düşündükleri zaman, özellikle hareket etme ihtiyacı ve mecburiyeti ile
karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’de de, 1984 yılında başlayan ve giderek artan
terör olayları, kitlesel zorunlu iç hareketliliklerin temel nedenlerinden biri
olmuştur. 1990’ların başından itibaren yoğunlaşan terör olayları, insanların bu
terör olan bölgelerden bazen terör örgütü korkusuyla, bazen de güvenlik
gerekçesiyle devlet tarafından belli noktalarda toplanması iç göçü artırmıştır.
Türkiye’nin Güneydoğu bölgesindeki güvenlik durumu, aynı bölge içindeki daha
güvenli yerlere (kentlere) ve çoğu kez İstanbul kadar uzak olan diğer bölgelerdeki
kentlere hareket etmeyi teşvik etmiştir.



Kan Davaları: Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çözümlenemeyen toplumsal
sorunlardan biri de insan kaynakları afetler olarak değerlendirilebilecek kan
davalarıdır. İnsanlar can güvenliği için bazen mallarını dahi bırakarak göç etme
eğilimine girmektedir.

Daha çok uluslararası nitelikte göçlere sebep olan siyasal nedenler, daha önce de
bahsedildiği üzere Türkiye’de özellikle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde göçlerin yoğun
olarak yaşanmasına neden olmuştur. Bu bölgeler zaten göç vermekteyken, 1980 sonrası
bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle daha önceki ekonomik nitelikli göçlerden farklı
olarak zorunlu bir göç olgusu yaşanmaya başlamıştır. Bu göçler, o dönemde yaşanan kaosun
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Toplumsal ve siyasal bir rahatsızlık nedeniyle geniş bir yankı
uyandıran bu göçler çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Araştırmaların en kapsamlısı göçün
nedenleri, sonuçları ve çözüm önerilerinin birlikte sunulduğu 1997 tarihinde kurulan TBMM
araştırma komisyonu raporudur. Bu rapor bölgede yaşayan merkezi ve mahalli idareciler,
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yerel halk ve konuyla ilgili araştırma yapmış akademisyenlerin görüşleri ve görüşmeler
doğrultusunda hazırlanmış ve rapor 1998 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.
Raporda bölgede yaşanan göçlerin nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri bir bütün halinde
sunulmuştur. Rapora göre yaşanan göçlerin genel görünümü şu şekildedir;


Bu dönemde zorunlu göç olgusunu yaşayan iller, OHAL bölgesi (Diyarbakır,
Hakkari, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van) ve mücavir (Batman, Bingöl, Bitlis, Mardin,
Muü) illeridir. Zorunlu göçe 820 köy, 2.345 mezra; 57.314 hane ve 378.335 kişi
maruz kalmıştır.



Bölgede yaşanan göçlerin çeşitli sebepleri vardır. Bunlar; can ve mal
güvenliğinden uzak ortam, kırsal alanda güvenlik gerekçesiyle meracılık,
yaylacılık ve hayvancılığın engellenmesi ile ekonomik açıdan zor durumda
kalınması gibi nedenlerle köylerin köylüler tarafından boşaltılması; kırsal
alanların terör örgütüne lojistik desteğin kırılması, operasyon için güvenli hale
getirilmesi ve korunması mümkün olmayan alanların birleştirilmesi amacıyla
OHAL Valiliği tarafından boşaltılması; geçici köy koruculuğu yapan köylülerin
ya da kendilerine destek vermeyen köylerin terör örgütü tarafından boşaltılması
gibi nedenlerdir.



Bu istem dışı ve zorunlu olan göçler çok değişik sonuçlar ortaya çıkarmakta ve
bölgede 1980 öncesi yaşanan gönüllü göçten farklılıklar içermektedir. Gönüllü
göçler aileden bir birey ya da bireyler öncü şeklinde önden gidip iş bulması, daha
sonra ise tedrici olarak göçülmesi şeklinde gerçekleşirken, zorunlu olarak yapılan
göçlerde köyden veya topraktan bir kopuş yaşanmaktadır. İnsanların göçtükten
sonra dönüp arkasına bakacağı topraktan başka bir şey kalmamaktadır. Köylüler,
köyleriyle bağlarını tamamen koparmakta, geri dönüş ümidi yanında göçene
ekonomik bir destek fonksiyonu gören köyün desteğinden de mahrum
kalmaktadır. Yine bu göçler, gönüllü göçlerin aksine kitleseldir. Güvenlik
gerekçesiyle ilk ulaşabilecekleri güvenli bölgeyi tercih etmişlerdir. Göçenler
genellikle akrabalık ilişkilerini kullanarak ve onu baz alarak göçmüşler, barınma
sorunlarını bu şekilde çözmeye çalışmışlardır. Göç; zengin, orta halli ve fakir
bütün kitleleri kapsamaktadır. Kitleselliğinden dolayı göçülen yerlerde işsizlik ve
sefalet had safhadadır. Göç, kollektifliğinden dolayı bütün göç alan yerleri ve
toplumu etkilemektedir.

Rapora göre, göç sonucunda insanlar kaderlerine terk edilmiştir. Göçü koordine
edecek kurum olmadığı gibi belediyeler de gerekli kaynakları olmadığı göçmenlerin
sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalmıştır. Bu göçlerin neden olduğu başlıca sorunlar ise;
sağlık, eğitim, kentleşme, barınma, istihdam ve sosyal alandaki sorunlardır.
Yukarıda bahsedilen, Kazancı (2003) tarafından Afyon Dinar’da meydana gelen 6,0
büyüklüğündeki depremin neden olduğu sosyolojik değişmelerin incelenmesi amacıyla 150
kişi üzerinde yapılan araştırma kapsamında, deprem sonrasında Dinar’da büyük bir göç
hareketi yaşandığı net bir şekilde belirlenmiştir. Deprem sonrasında ekonomik durumu iyi
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olan kişiler yakın olan yerleşim birimlerine göç etmiş; deprem öncesinde 40.000 civarında
olan ilçenin nüfusu deprem sonrasında 15.000’lere kadar düşmüştür. Göç eden kişilerin
ekonomik durumları incelendiğinde en çok göç eden kesimin garantili bir maddi kaynağı olan
sabit gelirliler ve emekliler olduğu görülmektedir. Ekonomik durumu iyi olmayan kişiler ise
daha çok Dinar’da kalmıştır. Yapılan araştırmaya göre Dinarlı’ların %61,5’i göç etmek için il
merkezlerini, %26,2’si ilçeleri ve %12,2’si köy ve kasabaları tercih etmiştir. Göç için seçilen
yerlerde önemli bir kriter olarak Dinar’a olan uzaklık göz önünde bulundurulmuştur. Bu
yüzden göç edenlerin %32,5’i Afyon’a, %20,3’ü Isparta’ya, %8,6’sı Denizli’ye ve %8,1’i
Antalya’ya göç etmiştir. İlçe sınırına yakın çevredeki illere olan göç oranı %73’tür. Daha
uzakta göç edilen şehir merkezleri genelde Aydın, İzmir ve Antalya olmuştur. Afyon sınırları
içine göçü tercih edenler küçük yerleşim yerlerini seçerken, Afyon sınırları dışına gidenler
daha büyük şehirleri tercih etmiştir.
Araştırmaya göre deprem sonrasında konaklama nedeniyle şehirlere göç edenlerin
oranı %57 iken köy veya kasabayı tercih edenlerin oranı %29,5’tir. Bu oranın oluşmasında
Dinarlı’nın köy veya kasabayı tercih etme nedeni, aile ve akrabalarının yardımlarına gerek
duymalarıdır. Korku ve güvenlik nedeniyle göç edenlerde de talep yoğunluğu şehir
merkezlerine %60,9’tur. Bu konuda en düşük oran ilçelerdedir. Eğitim nedeniyle göç kararı
almış Dinarlı’lar daha iyi eğitim ama düşüncesiyle genellikle şehir merkezlerini tercih
etmiştir. Özet olarak göç etme kararı almış olan Dinarlı’lar, farklı nedenlerle bu kararı almış
olsa da genellikle göç edilecek yer olarak şehir merkezlerini tercih etmiştir.
Deprem sonrasında göç edip geri dönmeyenlerin sayısı ile bir yıla kadar bir süre
içerisinde dönenlerin sayısı tam olarak belli olmasa bile, göçün nedeni ile süresi arasında
kuvvetli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Göç nedeni eğitim veya yerleşim için olanların göç
ettikleri bölgede yaşama süresi, göç nedeni korku olanlara göre daha uzundur. Korku ve
güvenlik arayışı için göç edenler bir ay gibi kısa bir süre sonunda geri dönmüşlerdir. Eğitim
nedeniyle göç edenler ise Dinar’daki okulların tadilat görmesi sonrasında bir dönem sonra
geri dönmüşlerdir. Kalacak yer problemi yüzünden göç edenlerin büyük bir çoğunluğu ise
yaklaşık bir yıl süren afet evlerinin tamamlanması süreci sonunda geri dönmüştür.
Afet İşleri Müdürlüğü’nce yapılan araştırmada deprem sonrasında konaklama için; en
az altı aylık kira yardımı, çevre belediyelerde (ilçe-kasaba) kiraya çıkma şansı, devlet
misafirhanelerinde veya lojmanlarda ikamet ve prefabrik yapı olmak üzere farklı seçenekler
sunulmuştur. Dinar halkının %98,5’lik kısmı kira yardımı seçeneğini tercih etmiştir. 1995
yılından itibaren devlet tarafından bir yıllığına yaklaşık 7166 ağır ve orta hasarlı ev
sahiplerine 7 milyon kira yardımı sağlanmıştır.
Araştırmaya katılanların %33’ü ilçelere taşınırken %46’sı üç ay boyunca Dinar’da
çadırlarda kalmıştır. Çadırda kalmayı tercih etmeyip hayatlarını evlerinde sürdürenlerin oranı
ise %12’dir. Üç aydan fazla olmak suretiyle bir yıla kadar hayatını çadırda sürdürenlerin oranı
ise %8,7’dir. Çadırda, kısa veya uzun süreli yaşayanların bunu tercih etme nedenleri
sorulduğunda verilen cevaplar, evlerinin yıkılması, korku ve yapılan maddi ve erzak
yardımlarından faydalanma isteği şeklinde olmuştur.
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Depremden sonra yaşanan göçlerin üzerinden belirli bir sürenin geçmesi sonrasında
geri dönüşler yaşanmıştır. Geri dönenler, yeni evlerine yerleşmiştir. Ancak söz konusu geri
dönüşler yaşanmakla birlikte, yer değiştirmelerin, insanları deprem öncesinde yaşadıkları ve
alıştıkları çevreden ayrılmaya, yakınlarından kopmaya ve yeni yerlerde çevreye, yeni
komşulara ve yeni hayat koşullarına alışmaya zorladığı söylenebilir. Söz konusu olgular, bir
afet
sonrasında
insanların
maruz
kaldığı
en
büyük
sosyal
değişimdir.
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Uygulamalar
Dirençli Şehirler İçin Yapılacak İşler Listesi
Afet riskini idrak etmek ve azaltmak için vatandaş gruplarının ve sivil toplumun katılımına
dayalı organizasyon ve koordinasyonu devreye sokun. Yerel birlikler kurun. Tüm
departmanların, afet risklerinin azaltılması ve hazırlıklı olma faaliyetlerindeki rollerini
kavradığından emin olun.
Afet risklerinin azaltılması ve ev sahiplerinin, düşük gelirli ailelerin, toplulukların, iş
dünyasının ve kamu kurumlarının karşı karşıya olduğu riskleri azaltması için yatırım
yapmaya teşvik edilmesi yönünde bir bütçe atayın.
Tehlikeler ve güvenlik açıkları üzerine verilerin güncelliğini muhafaza edin. Risk
değerlendirmesi hazırlayın ve bunları kentsel kalkınma planlarının ve kararlarının temeli
olarak kullanın. Şehrinizin dirençliliğine yönelik bu bilgilere ve planlara halkın kolaylıkla
ulaşabildiğinden ve onlarla tamamı ile müzakere edilmiş olduğundan emin olun.
İklim değişikliği ile başa çıkması gereken yerler için tahsis edilmiş risk azaltan kritik
altyapıya yatırım yapın ve devamlılığını sağlayın.
Tüm okul ve sağlık tesislerinin güvenliğini gözden geçirin ve gerekli iyileştirmeleri yapın.
Gerçekçi, risk-uyumlu bina yönetmelikleri ve arazi kullanım planlaması ilkeleri yürürlüğe
koyun ve zorunlu kılın.
Afet risklerinin azaltılmasına yönelik eğitim ve öğretim programlarının okullarda ve yerel
topluluklarda, yerinde uygulanmasını sağlayın.
Şehrinize zarar verebilecek seller, su kabarmaları ve diğer tehlikelerin hafifletilmesine
yarayan ekosistemleri ve doğal tamponları koruyun.
Şehrinizde erken uyarı sistemleri ve acil durum yönetimi kapasiteleri oluşturun ve halka
düzenli olarak hazırlıklı olma tatbikatları düzenleyin.
Herhangi bir afet sonrasında kurtulanların ihtiyaçlarının, girişilen yeniden yapılanmanın
merkezine yerleştirilmesini sağlayın. Kendilerini ve ait oldukları toplum örgütlerini
destekleyerek, evlerinin ve geçim kaynaklarının yeniden inşa edilmesi de dahil olmak üzere
tasarım ve yardım uygulama müdahaleleri temin edin.
Kaynak: Handan Türkoğlu, Afete Dirençli Şehir Planlama ve Yapılaşma, 2014, İstanbul,
https://istanbul.afad.gov.tr/upload/Node/9562/files/ADSPY.pdf
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Uygulama Soruları



Dirençli şehirler için yapılacak işler listesinde yer alanları belirtiniz.
Söz konusu işlerin yapılmaması durumunda neler olabileceğini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetlere yönelik direnç; bireylerin, toplumların, örgütlerin ve devletlerin gelişim için
uzun vadeli beklentilerden ödün vermeden, tehlikeleri, şokları ve stresleri kabul etme ve
bunlardan kaynaklanan sıkıntıları aşabilme yeteneği ve becerisi olarak tanımlanabilir. Hyogo
Çerçeve Eylem Planı’nda afetlere yönelik direnç; “bireylerin, toplumun ve kamu ve özel
sektör örgütlerinin, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde geçmiş afetlerden ders
çıkarmak ve gelecekteki riskleri azaltmak için organize olabilme yeteneklerinin derecesi”
olarak ifade edilmiştir.
Farklı büyüklük ve şiddetteki doğal tehlikeler, tarihin her döneminde meydana gelmiş
ve gelmeye devam edecektir. Ne var ki, bunların yıkıma dönüşmesi kader değildir. Bu
noktada, toplumun afetlere olan yaklaşımına dair üç temel farklılıktan söz edilebilir. Afet
sosyolojisi açısından da önemli olan bu farklı yaklaşımlar; (1) kaderci yaklaşım, (2)
umursamaz yaklaşım ve (3) farkındalık yaklaşımıdır.
Afetlere yönelik direncin dört temel bileşeninden bahsedilmektedir. Bunlar; kimin
direncinin inşa edildiği (bağlam), grubun ne tür şoklara ya da gerilimlere karşı direnci
amaçladığı (rahatsızlık), bir sistem ya da sürecin maruz kalmaya, hassasiyete ve uyarlanabilir
kapasiteye bağlı olarak şoklarla ve gerilimlerle mücadele yeteneği (cevap verme kapasitesi)
ve verilmesi mümkün olan tepkiler dizisi (reaksiyon) şeklindedir. Afetlere yönelik direncin
sağlanması ile daha fazla yaşamın kurtarılması, altyapı ve tarımsal geçim kaynaklarının,
sosyal sistemlerin ve çevrenin korunması ve şiddetli çatışma ve kırılganlık bağlamında daha
geniş bir dirence ulaşılması söz konusu olacaktır. Afetlere yönelik direnç geliştirilerek zarar
görebilirliğe odaklanmak acil durum yardımına önem vermekten daha az maliyetli olacaktır.
Dünyada ve ülkemizde afetlere yönelik direnci artırma konusunda kapsamlı
programlar uygulanmakta ve halen de proje çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu
programlara örnek olarak İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
tarafından gerçekleştirilen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
ile UNISDR ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından geliştirilen Batı Balkanlar ve
Türkiye Afetlere Karşı Direnç Oluşturma Projesi verilebilir. Bu programlardan ilkinde yer
alan İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması’nda temel olarak, inşaat ruhsal süreçlerinin daha
etkin uygulanması kapsamında pilot ilçe belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitelerinin
güçlendirilmesi ve afete hazırlık bilincinin oluşturulmasına yönelik çeşitli eğitim
faaliyetlerinin düzenlenmesi içermektedir. İkinci proje ise, Güney Doğu Avrupa Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı faydalanıcılarının (Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan,
Karadağ, Sırbistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Türkiye ve Kosova) afet risk
yönetimi ve hidrometeoroloji konularından sorumlu ulusal ajansları ile ortaklaşa
yürütülmüştür.
Gerek doğal afetler, gerekse de insan kaynaklı olan teknolojik ve politik afetler, oluş
şekilleri ya da sonuçları itibariyle toplumda şoklara, endişeye, strese ve gerilimlere neden olan
büyük felaketlerdir. Özellikle beklenmedik bir zamanda oluşan ve hiçbir ön belirti
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vermeksizin meydana gelen afetler, zamanla gelişen ve belirli bir sürece yayılan afetlere göre
çok daha şok edici ve sonuçları itibariyle daha yıkıcı olabilmektedir.
Afetlerin neden olduğu başlıca sosyal değişimler; insanların sürdürdükleri ve
alıştıkları yaşamın alt üst olması, mevcut sosyal düzenin yıkılması, sosyal çözülmelerin
yaygınlaşması, iş hayatında, okulda, arkadaşlık ve evlilik ilişkilerinde sorunlar yaşanması,
yakınlarını ya da işlerini kaybeden, işleri azalan, evsiz kalan veya komşuları semtten
uzaklaşıp yalnız kalan insanların içlerine kapanmasıdır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda da
afetlerin görülen sonuçları dışında bölgenin sosyal dokusunu, nüfus kompozisyonunu ve
istihdam olanaklarını ciddi şekilde etkilediği belirlenmiştir. Afetin toplumsal yapıda meydan
getirdiği en önemli sorun aktif nüfusun afetle birlikte yardım bağımlısı nüfus konumuna
gelmesidir ve her açıdan bağımlılığa itilen nüfusun yanında bir de afetzedeler sınıfı
oluşmuştur. Afet sonrası şekillenen sosyal karakterde en temel duygu korku ve umutsuzluk
olmuştur. Ayrıca toplumsal ilişkilerde gerginlikler ve kırılmalar artmış, toplumda psikolojik
sorunlar yaşayan birey sayısında artış gözlenmiştir.
Bahsedilenlerle birlikte afetlerin neden olduğu başlıca sosyal değişimin göçler olduğu
söylenebilir. Kısaca insanların doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olarak
taşınması şeklinde tanımlanabilen göçler, doğal ya da insan kaynaklı afetler sonrasında, afetin
büyüklüğü ve etkisine göre değişik yoğunluklarda gerçekleşebilmektedir. Deprem, su baskını,
büyük imar projelerinin gerçekleşmesi gibi doğal afetler dolayısıyla ya da savaşlar, terör
olayları ve mezhepsel çekişmeler gibi politik afetler dolayısıyla yapılan göçler sonucunda pek
çok insan yaşadıkları yerleri terk etmiş; söz konusu durum insanları deprem öncesinde
yaşadıkları ve alıştıkları çevreden ayrılmaya, yakınlarından kopmaya ve yeni yerlerde
çevreye, yeni komşulara ve yeni hayat koşullarına alışmaya zorlamıştır. Bahsedilen olguların
bir afet sonrasında insanların maruz kaldığı en büyük sosyal değişim olduğu söylenebilir.
1995 yılında meydana gelen 6 büyüklüğündeki Dinar depremi sonrasında da Dinar’da büyük
bir göç hareketi yaşanmış, deprem sonrasında ekonomik durumu iyi olan kişiler yakın olan
yerleşim birimlerine göç etmiş, deprem öncesinde 40.000 civarında olan ilçenin nüfusu
deprem sonrasında 15.000’lere kadar düşmüştür.
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Bölüm Soruları
1.

a)
b)
c)
d)
e)
2.

a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.

a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Bireylerin, toplumların, örgütlerin ve devletlerin gelişim için uzun vadeli
beklentilerden ödün vermeden, tehlikeleri, şokları ve stresleri kabul etme
ve bunlardan kaynaklanan sıkıntıları aşabilme yeteneği ve becerisi,
aşağıdakilerden hangisidir?
Afete yönelik direnç
Afetlerle yaşama
Afetlerle mücadele
Afetleri yenme
Hiçbiri
Direncin tam karşıtı bir ifade olan ve afetlere yönelik direnç konusunda
yetersizliği ve tehlikeler karşısında insanların farklı türdeki hasarları
engelleyemedikleri durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Zayıflık
Zarar görebilirlik
Savunmasızlık
Tehlike
Korku
Tehlikeye ilişkin gerek doğru, gerekse de abartılı bilgilerin oluşturduğu
bir kaygı ortamının meydana geldiği durum aşağıdakilerden hangisidir?
Umursamazlık
Kadercilik
Farkındalık
Savunmasızlık
Hiçbiri
Bireyin tehlike kaynakları ve olabilecekler konusunda bilgi sahibi olduğu
ve bireysel ya da grup anlamında kaygı taşıdığı durum aşağıdakilerden
hangisidir?
Kadercilik
Umursamazlık
Savunmasızlık
Farkındalık
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi afetlere yönelik direncin dört temel bileşeninden
biri değildir?
Bağlam
Rahatsızlık
Cevap verme kapasitesi
Tepki (reaksiyon)
Direncin gücü
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi afetlere yönelik direncin yararlarından biri
değildir?
Yaşam kurtarılması
Altyapının korunması
Yasal düzenlemelerin daha rahat yapılması
Çevrenin korunması
Tarımsal geçim kaynaklarının korunması
1995 yılında Dinar’da yaşanan depremden sonra meydana gelen en önemli
sosyal değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
Tarım ve hayvancılıkta büyük zarar oluşması
Nüfusta ani düşmenin meydana gelmesi
Eğitim hizmetlerinin aksaması
Okur-yazarlık oranının düşmesi
Sanayinin çökmesi
Depremin neden olduğu sosyal değişimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Afetlerin yaşandığı ilk zamanlarda insanlar hiçbir şeyi düşünemeyecek bir hale
gelir.
Sosyal destek ilişkileri önemli ölçüde zayıflar.
İş hayatında, okulda, arkadaşlık ve evlilik ilişkilerinde sorunlar yaşanabilir.
Pek çok insan, birçok konuyu çözmeye çalışmak yerine boşverme alışkanlığı
ile bir kenara bırakmıştır.
İnsanlar yerleşim konusunda hareketliliğe yönelebilir.
Türkiye’de özellikle 1990’lardan sonra Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri’nden batıya doğru yaşanan yoğun göçlerin başlıca
nedeni nedir?
Doğal afetlerin yaşanması
Kan davaları
Tarım alanlarının bozulması
Sanayi bölgelerinin azlığı
Siyasi (politik) nedenler
Gerek doğal, gerekse de insan kaynaklı afetlerin neden olduğu en büyük
sosyal değişimlerin başında …………………………. gelmektedir.
Psikolojik travmalar
Ekonomik çöküşler
Göçler
Binaların yıkılması
Eğitim sisteminin bozulması

Cevaplar:
1)a, 2)c, 3)b, 4)d, 5)e, 6)c, 7)b, 8)d, 9)e, 10)c
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12. AFET VE DİN İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Afet ve Din Arasındaki İlişkinin Tanımı
12.2. İslam Dininin Afetlere Bakışı
12.3. Afetlerle Başa Çıkmada Dini İnancın Yeri
12.4. Afet - Din İlişkisine Yönelik Araştırmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet ve din arasındaki ilişkiyi tanımlayınız.
2. Afet ve din arasında neden ilişki kurulması gerektiğini açıklayınız.
3. İslam dininin afetlere bakışı hakkında bilgi veriniz.
4. Teodise nedir? Tanımlayınız.
5. Afetlerle başa çıkmada dini inancın yeri ve önemi hakkında bilgi veriniz.
6. Afet - din ilişkisine yönelik olarak Türkiye'de büyük depremler sonrasında yapılan
araştırmaların sonuçları hakkında bilgi veriniz. Tüm bu araştırmalar sonucunda elde ettiğiniz
genel kanaati açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afet ve Din Arasındaki
İlişkinin Tanımı
İslam Dininin Afetlere
Bakışı
Afetlerle Başa
Çıkmada Dini İnancın
Yeri

Afet - Din İlişkisine
Yönelik Araştırmalar

Kazanım

Afet ve din arasındaki ilişkiyi
tanımlayabilmek, bu ilişkinin
neden kurulması gerektiğini
açıklayabilmek
İslam dininin afetlere bakışı
hakkında bilgi verebilmek, teodise
kavramını açıklayabilmek
Afetlerle başa çıkmada dini
inancın yeri ve önemi hakkında
bilgi verebilmek
Afet - din ilişkisine yönelik olarak
Türkiye'de büyük depremler
sonrasında yapılan araştırmaların
sonuçları hakkında bilgi
verebilmek, tüm bu araştırmalar
sonucunda elde edilen genel
kanaati açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Din
İslam
Teodise
Araştırma
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Giriş
İnsanlar yaşadıkları afetlere yönelik sorular sorarak bunları kafalarında
anlamlandırmaya ve bunlarla başa çıkmaya çalışmaktadır. Burada kendilerine yardımcı olan
yollardan biri de dindir. Deprem ve diğer doğal afetler, insanların inançları veya dinleri
doğrultusunda değerlendirilip yorumlandığı, izah edildiği ve anlamlandırıldığı ölçüde de dinî
olay ve olgulardan sayılacaktır. Dolayısıyla afet ve din ilişkisi de bu noktada söz konusu
olmaktadır. Herhangi bir doğal afet olayının neden ve nasıl meydana geldiğinin, etkilerinin
nasıl azaltılacağının ya da söz konusu afete karşı dayanıklılığın nasıl artırılacağının ve afet
olayının tekrar yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin, inanç veya mensubu olunan dini
öğretiler doğrultusunda değerlendirilmesi, yorumlanması ve izah edilmesi, afet ve din ilişkisini
hem tanımlanmakta hem de böyle bir ilişkinin kurulmasını gerekli kılmaktadır.
Bu bölümde öncelikle afet ve din arasındaki ilişki tanımlanacak, bu ilişkinin neden
kurulması gerektiğini açıklanacak ve afetlerle başa çıkmada dini inancın yeri ve önemi
hakkında bilgi verilecektir. Sonrasında ise teodise kavramı açıklanarak İslam dininin afetlere
bakışı hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bölümün son kısmında afet - din ilişkisine
yönelik olarak Türkiye'de büyük depremler sonrasında yapılan bazı araştırmaların sonuçları
paylaşılacak ve tüm bu araştırmalar sonucunda elde edilen genel kanaat belirtilecektir.
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12.1. Afet ve Din Arasındaki İlişkinin Tanımı
Afetler; doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olmak üzere iki başlık altında
incelenmektedir. İnsan kaynaklı afetler, adından da anlaşılabileceği gibi genellikle insanların
iradi ya da iradi olmayan davranışlarından kaynaklanan olaylardır. Deprem, sel, erozyon,
heyelan veya volkan patlamaları gibi doğal afetler ise çıkış kaynağı itibariyle insan iradesi
dışında gerçekleşerek insanları çeşitli biçimlerde etkileyen ve toplumsal hayata kalıcı
boyutlarda tesir edebilen olaylardır. Özellikle büyük ölçekli depremler, yerleşim yerlerini
altüst eden, insanları korkutan, yok eden, sosyal, siyasal, kültürel, dînî vb. pek çok açıdan
çeşitli şekillerde ve çok yakından etkileyen olaylardır. Toplumların teknolojinin zirve noktasını
yaşadıkları modern zamanlarda gerçekleşen depremler karşısında dahi insanlık aciz kalmaya
devam etmektedir. Deprem, insanların hiç beklemedikleri bir zamanda apansız saniyeler içinde
gerçekleşip yıkım ve ölümlere sebebiyet verdiği andan itibaren hem ferdin iç dünyasında,
ruhunda ve zihninde, hem de toplumsal hayatta korkunç fırtınalar, travmalar, boşluklar,
tarumarlar, soru işaretleri, yıkımlar, yalnızlaşmalar, koşturmalar, ağlamalar, sızlamalar,
tevekküller, dualar veya el açıp yakarmalar meydana getirmektedir.
İnsanlar için bu kadar korkunç olan, yıkıcı ve yakıcı sonuç veya boyutlarıyla insanları
şok eden, sarsıp sarsıntıya uğratan ya da toplumsal hayatı darmadağın edebilen depremlerin
veya benzeri doğal afetlerin nasıl izah edilip anlamlandırılacağı ise sıklıkla tartışılan bir
konudur. Deprem afeti açısından bu konuda cevap verebilecek yegane bilim dalının sismoloji
olduğu düşünülebilir. Deprembilim olarak da bilinen ve jeofizik bilim dalı olan sismolojide,
yer hareketleri ve depremler incelenmekte, sismik dalgaların yer ortamında yayılması
izlenebilmektedir. Bunun yanında sel, erozyon, heyelan vb. afetler meteoroloji ya da jeoloji
bilim dalları kapsamında incelenebilmektedir. Söz konusu bilim dalları çerçevesinde veriler
toplanılarak ve toplanılan bilgiler analiz edilerek afetlerin öncesine ve sonrasına yönelik
ayrıntılı bilgiler elde edilebilmektedir. Bununla birlikte afetlere yönelik sorular sorarak deprem
veya diğer doğal afetleri kafasında anlamlandırmaya ve bunlarla başa çıkmaya çalışan
bireylerin en çok başvurdukları yollardan birinin de din olduğu, doğal afetlerle dinsel anlamda
başa çıkma veya onları dinî anlamlandırma gayretlerine günümüzde olduğu gibi her zaman
girişildiği söylenebilir.
Dinimiz İslamın buyruklarını içeren Kuran’da, kötü değişim geçiren veya helak edilen
toplumların çöküşünde deprem, rüzgar veya fırtına, sel, tufan, kuraklık, kıtlık vb. doğal
afetlerin çöküş aracı ya da etkeni olarak devreye sokulduğunu ifade eden bazı ayetler
bulunmaktadır. Kuran’da belirtilen kıssalara göre çökmeyi hak eden toplumlar yersel ve göksel
bir takım afetlere maruz kalarak yok olmuşlardır. Firavun ve ordusunun Hz. Musa ve
inananları izlerken denizde boğulması ve büyük ekonomik güce sahip olan Kârun’un yerin
dibine geçirilmesi, yer kaynaklı doğal afetlere örnek olarak verilebilir. Bir başka doğal afet
olarak tufan, Nuh kavminin çöküşünde araç olmuştur. Benzer şekilde diğer pek çok kavmin
helakında doğal afetlerin araç olarak kullanıldığı söylenebilir.
Toplumların helakında önemli rol oynayan afetlere günümüzde nasıl bakılması
gerektiği ise cevabına yönelik yıllardır hararetli tartışmaların gerçekleştirildiği kritik bir
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sorudur. Örneğin bir deprem, bilinen anlamda fizikî olarak meydana gelen bir olay mı yoksa
başka bir şekilde özel olarak gerçekleşen bir felaket midir? Depremi izah etme veya deprem ve
sonuçlarıyla başa çıkmada dine başvurmak nasıl görülmelidir? Bu sorulara farklı paradigmalar
tarafından verilecek cevaplar afet ve din arasındaki ilişkinin de düzenleyicisi olacaktır.
Deprem gibi doğal afetler, insanları, sosyal hayatı etkiledikleri oranda sosyal olay ve
olgulardır. Aynı şekilde deprem ve diğer doğal afetler, insanların inançları veya dinleri
doğrultusunda değerlendirilip yorumlandığı, izah edildiği ve anlamlandırıldığı ölçüde de dinî
olay ve olgulardan sayılacaktır. Dolayısıyla afet ve din ilişkisi de bu noktada söz konusu
olmaktadır. Herhangi bir doğal afet olayının neden ve nasıl meydana geldiğinin, etkilerinin
nasıl azaltılacağının ya da söz konusu afete karşı dayanıklılığın nasıl artırılacağının ve afet
olayının tekrar yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin, inanç veya mensubu olunan dini
öğretiler doğrultusunda değerlendirilmesi, yorumlanması ve izah edilmesi, afet ve din ilişkisini
hem tanımlanmakta hem de böyle bir ilişkinin kurulmasını gerekli kılmaktadır.
Doğal afetler gibi insan hayatını derinden etkileyen olaylar karşısında insanın dini bir
eğilim göstermesi ve yaşadıklarını anlamlandırmak için dinsel bilgiye başvurması sıkça
karşılaşılan bir durumdur. Zira takipçilerine güçlü psikolojik destek sağlayan dinler, yaşama
ve yaşanılan anlara anlam katan sembolik sistemlerdir. Kutsal metinlerde geçen ve esasen
insanın afetler karşısındaki tavrını belirlemeyi amaçlayan öğretiler, din psikolojisinde
genellikle atıf teorisi bağlamında ele alınmaktadır. Söz konusu teoriye göre insanlar,
yaşadıkları tecrübeleri anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken genellikle dini atıflarda
bulunmaktadır. Dini atıflar, insanın istemediği halde yaşamak zorunda kaldığı olayları
açıklamakla kalmamakta, aynı zamanda ona ruhsal bir dinginlik ve sükunet de vermektedir.
Dolayısıyla yaşanılan sıkıntılar ve afetler karşısında insanı teskin etmede dini inancın ve
atıfların çok önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Nitekim din psikolojisi alanında yapılmış
olan bazı çalışmalar, ümitsizliğe ve çaresizliğine neden olan kimi olaylar karşısında insanın
genellikle dinsel açıklama yöntemlerine ve dini pratiklere başvurduğunu ortaya koymaktadır.

12.2. İslam Dininin Afetlere Bakışı
Doğal afetlerin İslam dini açısından nereye yerleştirileceği konusunda çok farklı
görüşler ortaya atılmıştır. Ortaya atılan görüşler çerçevesinde, herkesin üzerinde birşeyler
söylemeye çalıştığı ve çözmekte zorlanılan konu teodise sorunu olmuştur. Konuyla ilgili olarak
gerek filozoflar, gerekse de kelamcılar pek çok fikir ileri sürmüştür.
Teodise, din felsefesinde kötülük ile mutlak iyi olan yaratıcı kavramının nasıl
bağdaştığını açıklama çabasına verilen bir isimdir. Teodise kısaca İlahi adâlet; kötülük olgusu
karşısında İlahi adâleti ve haklılığı savunma, başka bir ifadeyle her şeye gücü yeten İlah’ın
sınırsız iyilik ve adâleti ile kâinattaki kötülüklerin varlığını uzlaştırma teşebbüsü olarak
tanımlanabilir. Teodisede kötülük olarak var olan veya bilinen şey, Allah'ın adâletiyle veya
İlâhî adâletle meşrûlaştırılmaktadır. Yani kötülükler, Allah'ın adâleti çerçevesinde izah
edilmekte, başka bir ifadeyle kötülük olarak tanımlanan veya görülen şeyler, İlâhî adâlet
açısından rasyonalize edilmekte, aklîleştirilmekte, makul hale getirilmekte veya
anlamlandırılmaktadır. Örneğin şeytanların yaratılması aslında kötü gibi durmaktadır. Keza
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pek çok insan da şeytanın yaratılış nedenini anlamakta zorlanmaktadır. “Allah kullarına
merhametlidir, neden şeytanı insanlara musallat kılmış? Bu, ilahi hikmet ve rahmete nasıl
uygun düşer?” diye sorular sıklıkla sorulmaktadır. Oysa Kuran’da Sebe Suresi’nde “İblis’in
onlar üzerinde hiçbir yaptırım gücü yoktu. Fakat biz ahirete imanı olanı belli etmek, ondan
şüphe içinde bulunandan ayırmak için böyle yaptık. Öyle ya, Rabb’in her şeyi gözetleyendir.”
denilerek şeytanın insanların imtihan edilmesi amacıyla yaratıldığı net bir şekilde
belirtilmiştir. Şeytanın insanlara musallat edilmesiyle insanların dereceleri ortaya çıkacak ve
böylece inanan ve inanmayan, ya da inananın derecesi belli olacaktır. Dolayısıyla aslında kötü
gibi duran bir olayın Allah'ın adâletiyle veya İlâhî adâletle meşrûlaştırıldığı, bunun da akli
olarak son derece makul olduğu söylenebilir.
Teodiseler, tehdit edici deneyimler için izah getiren dinî açıklamalardır. Teodiseler fert
veya gruba “senin yaşadığın bu deneyim, anlamsız değil, tersine büyük bir düzen sisteminin
parçasıdır” demektedir. Bu bağlamda inanan için olayların arkasında bir düzenin var olduğunu
bilmek, düzenin ne olduğunu bilmekten daha önemli ve hayatidir. İşte bu noktada düzenin var
olduğunu İslam dininin; düzenin ne olduğunu ise pozitif bilimlerin açıklamaya çalıştığı
söylenebilir.
Teodise, yaptığı izahlarla kötülük, acı çekme ve adaletsizlik gibi olumsuzluklara, onları
İlâhî adâlet düzeni içine yerleştirerek sebepler bulmaya girişen bir inanç sistemidir. Teodise
çerçevesinde metafiziksel ve ahlâkî kötülüklerin yanında bir de fiziksel kötülük vardır.
Depremin de içinde yer aldığı fiziksel kötülük, John Hick'e göre, “hastalık yapan bakteriler,
depremler, fırtınalar, kuraklıklar, kasırgalar ve benzeri durumlarda, insan eylemlerinden
bağımsız olarak meydana gelen kötülüklerdir.” Deprem veya sel gibi doğal âfetlerin bir teodise
meselesi veya bir kötülük olarak ele alınmasının sebebi, bu olayların bir şekilde insanlara zarar
vermesi, yaralanma veya ölümlere, can ve mal kayıplarına neden olmasıdır. Bu nedenle doğal
afetler düzleminde teodise, doğal afetleri İlâhî adâlet açısından algılama, açıklama veya
anlamlandırmadır. Bu tür bir anlamlandırma, yani dinî izah, acı sonuçları olan afetlerin
kavranmasında işlevsel olmuştur. Dinî inanç ve dinî izahlar, problemlerin üzerine gitmenin en
büyük engeli olan belirsizlik ve kuşkuları ortadan kaldırmada önemli güç olarak kabul
edilmektedir. Gerek din felsefesi, gerekse de diğer dini bilimler kapsamında yapılan dini
izahlar, insanlara hayatın meselelerinin çözümlenebileceğini anlatmaktadır.
Bahsedilen teodise çerçevesinde düşünüldüğünde Kuran'a göre, doğal afetlerle birlikte
gelen olumsuzlukların; musibet, imtihan, ders, uyarı, ibret ve ceza gibi çeşitli sebeplerden
dolayı olduğu söylenebilir. Bu tür bir bakış açısını sadece Kuran'da değil Tevrat ve İncil'de de
bulmak mümkündür. Deprem gibi doğal âfetlerin bir şekilde yaratıcı ile irtibatlandırılmasında
da inananların kutsal kitaplarında deprem veya başka bir takım âfetlerin, özellikle de bazı
toplulukların helakini sağlayan depremlerin zikredilmesinin önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Teodise, önemli bir felsefî problem olmakla birlikte önemli bir takım sosyolojik
boyutlara da sahiptir. Düzensiz bir takım olgu veya olayların, insanın başına gelen bir takım
musibet, felaket veya genel olarak kötülüklerin din yahut İlâhî adâlet açısından
meşrûlaştırılması ya da izah edilmesi, insan sosyalitesinin belirgin nitelikleri arasında yer
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almaktadır. Bu noktada din-toplum ilişkileri bağlamında dinin en önemli sosyal
foksiyonlarından biri, acılarla karşılaşan insanların "acaba niçin biz acı çekiyoruz? Acaba niçin
biz bu depremle yüzyüze bırakıldık?" türünden acının sebebine yönelik anlam arayışında
onlara yardımcı olmak, onların bu sorularını açıklamaktır. Kişi veya grubun, başına gelen
olayları veya etrafında meydana gelen hadiseleri var olan anlam sistemi içinde yorumlaması
kolay olmayabilir. İnsanlar, bazen olayları anlam sistemleri içinde yorumlamakta sıkıntı
çekebilir veya yorumlayamayabilir. Meselâ sevdiği birinin ölümüyle karşılaşan, ağır bir
hastalık yaşayan veya ciddi bir ekonomik krize tutulan bir birey, var olan anlam sistemi içinde
bu olumsuzluklarını bir yere yerleştiremeyebilir. Bu bağlamda bir sosyal grup, bir düşman
işgali, kıtlık, deprem, sel vb. felaketlerle karşılaşabilir ve bunları kendi anlam sistemleri içinde
anlamlandıramayabilir. Bu tür olayların, anlam-tehdit edici olduğu ve var olan anlam sistemine
karşıt durumda olduğu söylenebilir. Bu şekilde ortaya çıkan anlam durumuna anlam krizi
denilmektedir. Anlam krizinin olduğu durumlarda birey veya topluluklar, bu açık karşıtlıkları
haklılaştırmak, geçerli hale getirip anlamlı kılmak için kendi anlam sistemleri içinde özel
meşrulaştırımlar inşa etmeye çalışmaktadır. Başka bir ifadeyle anlam sisteminin uzvunun
bizzat kendisi, anlam sisteminin karşısında olacak olan olay ve deneyimleri yorumlamaktadır.
İşte bu anlamlar, teodise problemine cevap olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle teodisenin
bireyler ve sosyal gruplar için önemli bir olgu olduğu ve dinlerin en temel konuları arasında
yer aldığı söylenebilir. Bu bağlamda din, gerçekten de insanların kötülük olarak algılayacakları
durumları, sıkıntı, acı ve ıstıraplarını, teodise (İlâhî adâlet) açısından izah etmekte, haklı
kılmakta, savunmakta ve geçerli kılarak meşrûlaştırmaktadır.
İnsanlık tarihini, iktidar mücadelelerini, devletleri, doğal afetleri, sosyal, kültürel, siyasî
olayları vb. anlayabilmede, din ve dinî kaynaklar yoluyla haklılaştırma, açıklama ve geçerlilik
kazandırma anlamına gelen dinî meşrûlaştırımı kavramak büyük önem taşımaktadır. Tarihsel
ve toplumsal olarak bakıldığında, dinî meşrûlaştırım aracılığıyla savaşların, ‘kutsal savaşlar’
olarak haklılaştırıldığı; sorumluluk veya mükellefiyetlerin “kutsal görevler” olarak, üstünlük,
güç, baskı veya egemenlik payesine kavuşturulduğu görülmektedir. Yine dinsel
meşrûlaştırımla deprem, sel vb. doğal afetler, İlâhi uyarı, ceza, mükafat, günahlara kefaret vb.
olarak izah edilebilmektedir.
Bazı kimseler, tamamen kaderci bir açıdan bakarak doğal afetlerin diğer herşeyde
olduğu gibi tamamen bir kaderin ürünü olduğunu, dolayısıyla Allah'ın bir takdiri gereği
meydana geldiğini, sebepleri ve sonuçlarıyla insanların burada yapacak bir şeylerinin
olmadığını ileri sürmüştür. Bazıları ise yine aynı zihniyetten hareketle doğal afetlerin, Allah'ın
emir ve yasaklarından uzaklaşıldığı için İlâhî bir ceza olduğunu savunmuştur. Bazıları ise
doğal afetlerin hem ceza, hem ders ve uyarı, hem de mükâfât olabileceğini düşünmüştür. Bazı
kimseler ise depremin ve diğer doğal afetlerin Allah'la hiç bir ilgisinin bulunmadığını,
büsbütün doğal hâdiseler olduğunu iddia etmiştir. Burada vurgulanması gereken, kitlelerin
inanışında doğal afetlerin, daha ziyade çeşitli biçim ve formatlarıyla Allah'ın bir takdiri olarak
yorumlanmasıdır.
Esasen eski ve geleneksel toplumlarda, deprem gibi doğal afetlerin İlahlar, İlah veya
Allah'la bir şekilde ilişkilendirilmesinin yaygın olduğu söylenebilir. İnsanların hayatı ve evreni
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bir bütün olarak algıladıkları bir dünyada doğal afetler de yaratıcı ile ilişkilendirilmektedir. Bu
ilişkilendirme bazen, özellikle halk dindarlığında ve popüler dindarlıkta, deprem gibi doğal
afetleri Allah'ın bir cezası olarak görme noktasına kadar vardırılmıştır. Depremi Allah'la
ilişkilendirmenin sosyal ve psikolojik boyutu, insanların deprem olduğunda kendilerini
sorumlu tutmaları veya suçlamalarıdır. Böyle bir dünya görüşünün hakim olduğu toplumda,
deprem vb. afetler meydana geldiğinde hemen "acaba biz ne yaptık ki bu başımıza geldi?"
sorusu sorulmaya başlanmakta, dinî ayinler yapılmata, dualar edilmekte ve adaklar
adanmaktadır.
Söz konusu bu anlayış ve yaşayışta, depremin dinî yorumunun yapılmasında şu
anlamın zımnen yer aldığı veya belirleyici olduğu söylenebilir: "Bu felâket, Allah'ın bir cezası
veya uyarısıdır ve bu ceza veya uyarıyı hak edenler yaptıklarının karşılıklarını elde etmişlerdir.
Öyle ise sorumlu irade sahibi insanlardır ve insanlar, iradeleriyle kötülükleri yaygınlaştırdıkları
zaman bu şekilde cezalandırılmaktadırlar." Bu tür bir bakış açısının iki tip insan yansıması
olmaktadır: Birinci tip insan; tamamen kaderci, afetlere teslim olan, depremin bilimsel
incelemesinin peşine düşmeyen insandır. İkinci tip insan ise olaya ahlâki bir boyutla bakan ve
afetten kendi payına bir takım dersler çıkararak kendi hayatına bir çeki düzen verme çabasına
giren insandır. İkinci tipte, şartlara teslimiyet ve başkalarını suçlamak gibi durumlar da söz
konusu değildir.
Birinci tip insan, afetleri Allah’ın insanlara verdiği cezalar olarak üzerinde sorgulama
yapılmayan, olduğu gibi kabul edilmek zorunda olan ve engellenemeyen olaylar olarak
görmektedir. Ancak afetlerin bir kader olarak görülmesi ve Allah’ın birer ikazı olarak
düşünülmesinin, afetler meydana gelmeden önce gerekli tedbirlerin alınmasına, onu doğuran
nedenlerin ve koşulların incelenmesine engel olmadığı düşünülmektedir. Keza kader,
inanıldığı durumda tedbirin bırakılacağı değil, aksine önce tedbirin alınıp sonra tevekkül
edilmesinin istendiği bir olgudur. İslami açıdan tevekkül anlayışı, hiçbir tedbir almadan
sonucu beklemek değil, elden gelen her şeyi yaptıktan sonra sonucu teslimiyetle beklemektir.
Asıl sorun ise birinci tip insan yaklaşımına uygun şekilde, “kadere inanıyorsan tedbiri
bırakacaksın” anlayışı doğrultusunda, afetin dış kaynaklı bir olay olduğu kanısından yola
çıkılarak, onu doğuran nedenlerden ve koşullardan çok meydana getirdiği sonuçlar üzerinde
yoğunlaşılması, afet öncesi hazırlık ve planlamaya gerekli önemin verilmemesi ve asıl odağın
afet sonrası döneme çevrilmesi durumudur. Bu tutum salgın bir hastalığı ortaya çıkaran
koşullardan çok hastalığın belirtilerine ve sonuçlarına odaklanmaya benzemektedir. Oysa
olayın her iki boyutunun da ele alınması gerekmektedir. Örnek üzerinden gidilecek olursa
hastalığa yakalananları tedavi etmek kadar hastalığın yayılma koşullarının ortadan
kaldırılması şarttır. Dolayısıyla ikinci tip insan yaklaşımına uygun olarak; bir doğal afet
olarak depremin hem kader olduğunu kabul etmenin hem de deprem kuşaklarında yerleşim
birimleri kurmamak, deprem ihtimalini daima göz önünde bulundurarak binalar yapmak ve
inşaatlarda depreme dayanıklı malzemeler kullanmak gibi tedbirlerle bu felaketin zararını
önlemeye çalışmanın mümkün ve uygun olduğu söylenebilir.
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12.3. Afetlerle Başa Çıkmada Dini İnancın Yeri
İnsanoğlu, yerleşik hayata geçtiği neolitik çağdan beri daha iyi bir yaşam sürmek için
çevresini değiştirerek sürekli doğayla bir bir mücadele içine girmiştir. Arkeolojik bulgular,
insanın doğayla olan bu mücadelesinin çok çetin geçtiğini, kimi zaman kendisinden çok daha
büyük, güçlü ve yırtıcı hayvanlarla, kimi zaman da çok sert ve uzun süren iklim koşullarıyla
mücadele ettiğini, ancak her defasında da dini inanca sığındığını göstermiştir. Özellikle insanı
çaresiz bırakan ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açan büyük afetler karşısında
insanın kısa süreliğine de olsa bir şok ve panik durumu yaşadığı, bununla mücadele etmek için
de bazı strateji ve başa çıkma yollarına başvurduğu gözlenmiştir. Günlük yaşamın akışını
bozan ve insanın varlığını tehdit eden her tür kriz ve tehdit durumları karşısında insanın
geliştirdiği en etkili başa çıkma yöntemlerinden biri de şüphesiz ki dini inançlardır. Olağanüstü
durumlar karşısında insanın en çok başvurduğu yollardan biri olarak dini inanç, hem insanın
yaşadığı zor koşullarla mücadele etmesinde, hem de çekilen acılar karşısında sabırlı olmasında
etkili olmaktadır. Bu tür konularla ilgilenen pek çok uzman, dini inanç ve düşüncelerin tarih
boyunca insan yaşamında hayati bir rol oynadığı ve başta varoluşsal kaygılar olmak üzere
günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkmada önemli bir işlev gördüğü hususunda hem fikir
olmuşlardır. Özellikle dini inancın pragmatik yanına dikkat çeken uzmanlar, dinin genellikle
hem bireyin ruh ve beden sağlığı üzerine, hem de toplumun yapısal ve kurumsal işleyişine olan
olumlu etkisine işaret etmiştir. Örneğin Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri adlı eserinde
din ve toplum arasındaki ilişkileri, kutsal olan ve kutsal olmayan yaklaşımlar üzerinden
açıklarken, dinin bozulmamış haliyle ilkel insanların belirli normlar dahilinde birarada
yaşamalarını sağlayan en önemli dinamik olduğunu ve güç durumlar karşısında dinin bir
strateji olarak kullanıldığını iddia etmiştir.
Din sosyolojisi alanında yapılan çalışmalar, insanların özellikle doğal afetler gibi güç
durumlar karşısında daha çok dini inanç ve ibadetlere yöneldiğini, dini inancı mevcut durumun
aşılmasında başa çıkma stratejisi olarak kullandığını göstermiştir. Ancak, doğal afetlere maruz
kalan bireyler, dini inanca sığınmak yerine bazen de ondan uzaklaşabilmektedir. Olağanüstü
durumlarla karşılaşan bireyler, yaşadıkları kötü durumların sebebini bazen kendilerinde, bazen
toplumda, bazen de Tanrı'da görmeye eğilimlidir. Mevcut durumda kurtulmak için de sürekli
bir çözüm arayışı içerisine girmeye çalışmaktadır. Zira çaresizlik ve acziyet karşısında insanın
güvenli bir yer bulmaya ve oraya sığınmaya çalışması kadar doğal birşey olamaz. Nitekim
yapılan araştırmalarda, tehlikelerle karşılaşan insanların genellikle ilk çareyi herşeye gücü
yettiğine inandıkları Tanrı'ya dua etmekte aradıkları ve yine ilk iş olarak ibadet etmeye
çalıştıkları görülmüştür.
İnsanlar dini inanç ve sistemler sayesinde gizemli olayları ve doğal afetleri anlamaya
çalışmaktadır. Yaşanan kötü olayların ardında bireyin nasıl düşünmesi ve davranması gerektiği
hususunda dini bilgiler daha fazla etkili olabilmektedir. Çünkü din, anlaşılması ve kavranması
zor olan doğal olayları, metafiziksel bir perspektiften hareketle açıklığa kavuşturur ve anlamsız
gibi duran ya da gözüken birçok olayı/durumu anlamlı hale getirmeye çalışmaktadır.
Dolayısıyla birey açısından anlam ve anlamlandırmanın çok önemli süreçler olduğu ve dinin
en önemli işlevinin bireyin anlamsızlık sorununu ortadan kaldıran ve varoluşsal kaygılarını
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gideren özelliği yanında bazen katlanılması veya kabullenilmesi zor olan durumlar karşısında
bireyi ayakta tutması ve direnme gücü vermesi olduğu söylenebilir. Gerçekten de dindar
insanların dindar olmayanlara göre olağanüstü durumlar ve trajik olaylar karşısında daha
sabırlı davrandıkları ve daha iyimser davrandıkları gözlenmiştir. Hayatın belirsizliklerine karşı
insanın ne yapması veya yaşanılan kötü bir durum karşısında nasıl davranılması gerektiği
konusunda dini inançlar insanların adeta imdadına koşmaktadır. Böylece insanlar hem olayı
anlamada, hem de oluşacak kötü sonuçlara karşı daha dirençli olmada dini bir başa çıkma aracı
olarak kullanmaktadır. Psikologlar, özellikle dini inancın bir bütün olarak bireylerin
psikolojileri üzerinde olumlu etkiler bıraktığı gerçeğine dikkat çekmiştir. Dini inanç, deprem
gibi doğal afetler karşısında adeta insanın tutunabileceği bir dal veya sığınabileceği bir liman
işlevi görmektedir. Yapılan araştırmalarda insanların %45'inin stresli oldukları zamanlarda dini
pratiklere başvurarak bu durumdan kurtulmaya çalıştığı; hastalık ve ölüm gibi olumsuz
durumlar karşısında ise insanların %78'inin dini değerlere yöneldikleri tespit edilmiştir.
Dolayısıyla dini inançların, inanan kişiler için yaşama değer katan en önemli unsur
olduğu söylenebilir. Zira kişi dini inanç sayesinde toplumla uyumlu bir biçimde yaşama
yollarını öğrenmekte; hayatında olumlu düşünmeye ve kötü düşüncelerden arınmaya
çalışmaktadır. Din, Budizm'de olduğu gibi insanın mutluluğa ve dinginliğe ulaşması, acı ve
arzudan kurtulması için açgözlülükten ve nefretten arınmaya; Hinduizm'de saf benliğe
ulaşmak için dini ritüel ve törenlerde bulunmaya veya Hıristiyanlıkta sevgi dolu bir toplumun
oluşturulması için merhamet içeren bir eğitim görmeye teşvik etmektedir. Kısacası din,
inananlar açısından insan hayatına gerçek ve bütünlüğü olan derin bir anlam katmayı
hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak için bazen çetin imtihanlardan geçmek gerekmektedir.
Nitekim dindarlar açısından en kötü olaylarda bile her zaman iyi bir yan vardır. Zira Allah
kullarını sürekli sınamaktadır. Kişinin kendisi için kötü bildiği ya da düşündüğü bir olay bile,
sonradan iyi sonuç verebilir. Önemli olan kötü olaylar karşısında kişinin metanetini koruması
ve sabırla beklemesidir. Bu açıdan dinin üç önemli işlevinin olduğu söylenebilir. Birinci işlev;
bireyin çevresiyle ve doğayla yaşadığı ilişkilerde dengeleyici bir rol oynadığı kadar yaşamın
güçlüklerine karşı da köktenci bir karşılık vermesidir. Bu sayede insanlar yaşadıkları
adaletsizliklere karşı baş kaldırmayı, mücadele etmeyi ve istenmeyen durumlarla başa
çıkmayı öğrenmektedir. Böylece din, dünyayı anlamlı ve düzenli bir hale getirmektedir. İkinci
işlev; bireylerde dünyayı anlama, olayları tahmin ve kontrol etmede ve özgüven sağlamada
destek olmakta, özellikle bireylerarası ilişkilerde umudun ve yakın ilişkinin, duygusal
rahatlamanın, kendini gerçekleştirme fırsatının, rahatlık duygusunun, iç kontrolün, Allah'a
yakınlığın ve problem çözmenin yollarını sağlamaktadır. Üçüncü işlev; mevcut toplumsal
düzenin devam etmesine ve statükonun meşrulaştırmasına yardım edilmesidir. Dolayısıyla
din; insan yaşamında vazgeçilmez bir yer tutmuş ve tarih boyunca insanlar, dinin
işlevlerinden yararlanmaya çalışmıştır. Özellikle olağandışı durumlar karşısında insanlar daha
çok dini inanca sarılmaya ve dini pratiklerde bulunmaya çalışmıştır.
İnsanların doğaüstü olaylar ve afetler karşısında kutsal bir güce sığınma ve ondan
medet umma pratiği, tarih boyunca her toplumda gözlenmiştir. Yapılan araştırmalar,
insanların dini inanç sayesinde hem korkularından hem de kaygılarından uzaklaştıklarını ve
dini inancın anlamsız gibi görünen pek çok olayı anlamlı hale getirmek suretiyle insanlara
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yeni bilişsel yorumlama imkanları sunduğunu göstermiştir. Aynı şekilde kişinin üstesinden
gelemediği veya ölüm gibi bazen kabullenmekte zorlandığı durumlar karşısında dini inancı
sayesinde mevcut durumu daha kolay bir biçimde aştığı görülmüştür. Nitekim din sosyolojisi
alanında yapılan araştırmaların birçoğunda da ortaya çıktığı gibi dini inançların, kişinin
yaşadığı travmatik olaylarla, acı ve kayıplarla başa çıkmada manevi bir destek sağladığı
görülmüştür.
Dini inanç, tutum ve davranışlar; afetlerle ya da olaylarla başa çıkma sürecini
etkilemektedir. Bununla birlikte dini başa çıkma biçimlerinin çok karmaşık bir görünüm arz
ettiği söylenebilir. Dini kaynaklı başa çıkmanın biçim ve etkileri Tablo 2'de özet şekilde
görülebilir.
Tablo 2: Dini Kaynaklı/Referanslı Başa Çıkmanın Biçim ve Etkileri
1 Bireylerarası Yardım Cemaatten ya da dini gruplardan yardım alma, cemaat üyelerine veya
ve Dayanışma
toplumun diğer kesimlerine yardımda bulunma
2 Manevi Destek

Allah'ın yardım, koruma ve sevgisini yaşamak, günlük hayatında
Allah'ın var olduğunu hissetmek

3 Bilişsel Boyut

Allah'ın lütuf ve yardımının farkına varmak, başa gelen olaylardan
Allah'ın ders verdiği anlamını çıkarmak

4 Duygusal Unsur

Tanrı'ya kızmak, öfke duymak ve ondan uzaklaşmak ya da hata ve
günahlardan dolayı suçluluk duygusu hissetmek

5 Davranışsal Boyut

Daha sevecen ve hoşgörülü bir davranış biçimi sergilemek, hata ve
günahlarını itiraf etmek

6 Toplumsal Etkileşim

Daha adil bir toplum için mücadele etmek, dinin toplumsal öğretilerini
yaymak

7 Kaçınma Davranışı

Bu dünyanın problemlerini bir tarafa bırakıp ahiret hayatı üzerinde
yoğunlaşmak, sorunları zihinden uzak tutmak için kutsal kitabı okumak
veya duaya dalmak

8 Pasif Tutum

Bütün sorunların çözümünü tümüyle Allah'a havale etmek, mucize
beklentisi içine girmek, Allah'tan mucize dilemek

9 Allah ile Dayanışma Gücünün yetebileceğini yapmak, gerisini Allah'a bırakmak, Allah'ın
ve İşbirliği
sorunlarla nasıl başa çıkacağını gösterdiğine inanmak

12.4. Afet - Din İlişkisine Yönelik Araştırmalar
Tarihte doğal afetler genellikle dini bir bakış açısıyla ele alınmıştır. İlkçağ döneminde
Yunan filozofları depremlerin diğer birçok doğa olayı gibi tanrılar tarafından yapıldığına
inanmıştır. Aynı gelenek Ortaçağ'ın egemen gücü olan ve bilgi tekelini elinde bulunduran
kilise tarafından da sürdürülmüştür. Dolayısıyla meydana gelen afetlerin ahlaki ve dini açıdan
yorumlanması, nedensellik ilişkisi içerisinde insanların suçlu bulunması, bir musibet veya
ceza olarak algılanması ve düşünülmesi alışkanlığı, tarihin her döneminde ve nerdeyse her
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toplumda görülmüştür. Örneğin tarihin en büyük depremlerinden biri olan ve yaklaşık 50
binden fazla insanın öldüğü 1755 Lizbon depreminden sonra kiliseler, rahipler ve keşişler,
depremden sağ kurtulanlara Tanrı'nın gazabının ahlaksız Lizbon halkını cezalandırdığını
söylemiştir. Bizans döneminde İstanbul'da meydana gelen depremlerin halk üzerindeki
etkisinin incelenmeye çalışıldığı araştırmalarda deprem anında halkın dine sığındığı, dua
ettiği, ilahiler söyleyerek Tanrı'dan yardım dilediği; kiliselerin de Tanrı'nın günahkarların
günahlarını cezalandırmak için böyle bir afeti meydana getirdiğini halka anlattığı
belirlenmiştir. Selçuklular zamanında da Anadolu'da meydana gelen depremlerin işlendiği
kayıtlardan anlaşıldığına göre dönemin din adamları, depremlerin genellikle günahkarların,
zalimlerin, yoldan çıkmış olanların, Tanrı'ya isyan edenlerin ve sapkınların işledikleri
günahlardan dolayı meydana geldiğini iddia etmiştir.
Depremden etkilenmiş olan bir grup üniversiteli gençler üzerinde yapılmış olan bir
araştırmada, gençlerin mevcut sorulara dini atıflarda bulunarak cevap vermeye çalıştıkları
görülmüştür. Araştırmada "depremler Allah'ın insanlara açık bir uyarısıdır" ifadesine
katılımcıların %57,1'inin evet cevabını verdiği tespit edilmiştir.
1995 yılında gerçekleşen Dinar depremi üzerine yapılan bir başka araştırmada "yeni
bir depreme karşı ne tür tedbirler alırdınız?" sorusuna katılımcıların bir kısmının "Allah bilir"
cevabını verdiği; yine aynı araştırmada katılımcıların %43,3'ünün depremin nedenini ilahi
yazgıya, %18'inin ise depremdeki hasarın yüksek olmasının sebebini ilahi takdire bağladığı
belirlenmiştir. Aynı araştırmada depremin insanların ahlaki davranışlarını olumsuz yönde
etkilediği gerçeği ortaya çıkmıştır.
17 Ağustos 1999 depremi üzerine yapılmış bir araştırmada katılımcıların %22'si
başlarına gelen deprem felaketini Tanrı'nın kendilerine verdiği bir ceza olarak kabul etmiştir.
Aynı araştırmada depremin gerisindeki esas gücün Allah olduğunu söyleyenlerin oranı
%76'dır. 1995 Dinar depremi üzerine yapılan bir başka çalışmada, depremin nasıl algılandığı
sorusuna çoğunlukla dini kavramlara başvurularak cevap verildiği görülmüştür. Depremin
nasıl yorumlandığı sorusuna katılımcıların %81,8'i "kader" cevabını vermiştir. 17 Ağustos
depremi üzerine yapılan bir başka araştırma sonucunda; depreme maruz kalanların %76'sının
dini başa çıkma yöntemlerine başvurduğu belirlenmiştir. Söz konusu dini başa çıkma yöntemi
olarak katılımcıların %58'inin Allah'a dua ettiği, %29'unun kelime-i şehadet, salavat veya
tekbir getirerek manevi destek ve güç elde etmeye çalıştığı; %14'ünün Kuran okuduğu ve
namaz kıldığı; %28'inin ölümü ve ahireti düşünerek kendilerini rahatlattığı; %0,9'unun Allah'a
kızdığı ve öfkelendiği ve %63'ünün Allah'ın bu olayı ceza olarak verdiğini düşündüğü
belirlenmiştir. Yine 17 Ağustos depremzedeleri kapsamında yapılan bir başka araştırmada ise
katılımcıların %75,4'ünün deprem anında dua okuduğu; %56,8'inin Allah lafzını tekrarladığı;
%41,9'unun ölümü hissettiği; %41,1'inin depremi kıyamete benzettiği ve %22,7'sinin de
kelime-i şehadet getirdiği belirlenmiştir. Bunun yanında eğitim düzeyinin depremi algılama
ve yorumlamada önemli bir değişken olduğu söylenebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından yine 17 Ağustos depremine yönelik 2002 yılında yapılan araştırmada "sizce
deprem zararları bir kader mi yoksa bir ihmal sonucu mudur?" sorusuna verilen cevabın,
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eğitim düzeyi nispeten yüksek olanlar açısından "ihmaldir"; eğitim düzeyi nispeten düşük
olanlar açısından ise "kaderdir" şeklinde olduğu belirlenmiştir.
2011'de Van'daki depremzedeler üzerinde yapılan bir araştırmada ise depremin
bireylerin dini inanç, düşünce ve davranışlarında ciddi değişikliklere neden olduğu;
araştırmaya katılanların %65'inin inanç ve tevekküllerinde artış olduğu, %45,1'inin ise
depremden dolayı dini ibadetlerini artırdığı belirlenmiştir. Van depremi üzerine yapılmış bir
başka araştırma sonucunda ise katılımcıların %88'inin depremin bir kader olayı olduğuna
inandığı; %83,6'sının depremden sonra Allah'a olan inancının arttığını hissettiği; %40,4'ünün
depremden sonra namaza başladığı; %4'ünün depremden sonra dinden uzaklaştığını hissettiği;
%41,4'ünün "depremden sonra dindarlık arttı" görüşünü doğru bulduğu ve %79,5'inin
depremden sonra sık sık ölümü düşünmeye başladığı belirlenmiştir. Yine Van'da meydana
gelen depremle ilgili yapılmış bir diğer araştırmada; depremzedelerin yaşadıkları sorunlar
karşısında genellikle sabır ve tevekkülde bulundukları ve afet durumundan Allah'ın yardımı
ile çıkacaklarına inandıkları belirlenmiştir. Depremzedelerden birinin deprem için "Allah'ın
takdiri" demesi ya da depremde kaybettikleri için "Allah benden daha çok sevmiş ki aldı"
diyerek teselli bulmaya çalışması, evlerini ve mallarını kaybetmiş olanların ise "veren de
Allah, alan da Allah" demeleri, depremin yıkıcı sonuçlarıyla başa çıkmada dini inancın
önemini ortaya koymaktadır.
Van depremi için yapılan başka bir araştırmada ise katılımcılara depremin neye
karşılık geldiği sorulmuş ve katılımcıların %60'ı "Allah'ın takdiridir" şeklinde cevap
vermiştir. Katılımcıların %30'a yakını ise bu soruya "doğanın kendi işleyişi içinde
gerçekleşen bir olaydır" şeklinde cevap vermiştir. Bu kesim genellikle yükseköğretim mezunu
orta ve üst sınıf içinde yer alanlardan oluşmaktadır. Depremin dini inanç ve kanaatler
üzerindeki etkisine bakıldığında, depremzedeler arasında gerek Allah'a, dine ve kadere,
gerekse ahirete, ilahi adalete, hayra ve şerre inanç gibi konularda deprem öncesine göre %10'a
varan değişimlerin yaşandığı görülmüştür. Yapılan görüşmelerde katılımcıların çoğuna göre
deprem, dini konulardaki hassasiyetleri artırmış ve dini inançları pekiştirmiştir. Bunun
yanında katılımcıların çoğu deprem sonrasında dinsel yaşamlarına daha fazla dikkat etmeye,
dini gün ve gecelerde ibadet etmeye ve dini programlar izlemeye başladıklarını belirtmiştir.
Bazı katılımcılar, depremin kendileri açısından bir dönüm noktası olduğunu ve depremle
beraber yaşamlarını dine göre yeniden düzenlediklerini söylemiştir. Katılımcıların %40 ile
%50'si depremin insanların ahlaki zaafiyetlerinden ve manevi eksikliklerinden
kaynaklandığına ve aynı şekilde depremin Allah'ın bir ikazı veya kıyametin bir habericisi
olarak görülmesi gerektiğine inanmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, depremin dinsel
konularda genç ve yaşlılardan çok orta yaş grubundakiler üzerinde daha fazla etkili olduğu;
erkeklerden çok kadınların dini ibadetlerde bulunduğu ve eğitimi, aylık geliri ve prestiji
yüksek meslek grubunda olanların dini inanç ve ibadetlerinin bu özelliklere sahip olmayanlara
göre daha düşük olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda; namaz kılma, oruç tutma, zekat
veya sadaka verme, mezarlıkları ziyaret etme ve dini gün ve gecelere katılma gibi dini
ibadetler açısından deprem öncesine göre %10'a varan bir artış yaşandığı ve aynı şekilde bu
artışın üst sınıf grubundan çok sosyo-ekonomik düzeyi düşük alt sınıf mensuplarında
görüldüğü tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde yaşanan
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depremin dini inanç ve ibadetler üzerindeki etkisinin çok fazla olduğu, aynı şekilde dini inanç
ve ibadetlerin de bireylerin depremle başa çıkmada ve depremin neden olduğu sorunlarla
mücadele etmede en önemli motivasyon kaynağı olduğu söylenebilir.
Konuyla ilgili olarak Türkiye'de yapılan tüm araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde
ise, afetzedelerin büyük bir bölümünün afeti hem dini açıdan algıladıkları, hem de afetle
mücadelede dini, bir güç ve dayanak noktası olarak gördükleri söylenebilir.
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Uygulamalar
Nepal Depreminden Sonra Halk Kendini İbadete Verdi
Toplam 8600'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan Nepal'deki 7.9'luk depremden
sonra binlerce depremzede, hâlâ sokaklardaki derme çatma yerlerde ve çadırlarda yaşıyor.
Deprem sonrası halk, çadırlarını daha çok Budizm tapınakları yanında kuruyor.
Depremzedeler, günlük yemeklerini tapınaklardan temin ederken, yapılan ayinlere de iştirak
ediyor.
Nepal’de geçtiğimiz ay meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde çok sayıda
tapınak yıkıldı ya da büyük hasar gördü. Nepal halkı ise sağlam kalan tapınaklara giderek
dua ediyor. Başkent Katmandu'da bir tapınağın yakınında kurulan çadır kente sığınan
depremzedeler, gelen yardımları buradan temin ediyor. Ayrıca yemek ve su ihtiyaçlarını da
tapınaktan karşılayan depremzedelerin daha çok yardıma ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.
Öte yandan, depremin ülkeye 10 milyar dolar zararı olduğu ve sadece Katmandu'nun
yeniden yapılandırılması için en az 7 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Birleşmiş
Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, yetkilileri, birkaç hafta sonra
başlayacağı tahmin edilen Muson yağmurları konusunda uyardı. Yardımların hızlandırılması
gerektiğine dikkat çeken McGoldrick, aksi takdirde şiddetli yağışlarla birlikte yolların zarar
göreceğini ve yardımların ulaştırılamayacağını kaydetti.
Nepal'de son 80 yılın en büyük depreminde, 20'den fazla ülke kurtarma
operasyonlarına katılmıştı. Birçok yardım kuruluşu ise çalışmalarına hala devam ederken,
BM ihtiyacın beşte biri olan 415 milyon doların ancak toplandığını duyurdu.

Kaynak: Haber46, "Nepal Depreminden Sonra Halk Kendini İbadete Verdi", 25 Mayıs
2015, http://www.haber46.com/dunya/nepal-depreminden-sonra-halk-kendini-ibadete-verdih85461.html
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Uygulama Soruları



İnsanların yaşanan afetlerden sonra neden ibadete yöneldiğini açıklayınız.
Yaşanacak afetlerden sonra Allah'a sığınmak insanları ne şekilde tatmin eder?
Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlar için korkunç olan, yıkıcı ve yakıcı sonuç veya boyutlarıyla şok eden, sarsıp
sarsıntıya uğratan ya da toplumsal hayatı darmadağın edebilen depremlerin veya benzeri doğal
afetlerin nasıl izah edilip anlamlandırılacağı sıklıkla tartışılan bir konudur. Yaşanan afetlere
yönelik sorular sorarak deprem veya diğer doğal afetleri kafasında anlamlandırmaya ve
bunlarla başa çıkmaya çalışan bireylerin en çok başvurdukları yollardan birinin de din olduğu,
doğal afetlerle dinsel anlamda başa çıkma veya onları dinî anlamlandırma gayretlerine
günümüzde olduğu gibi her zaman girişildiği söylenebilir.
Kuran’da, kötü değişim geçiren veya helak edilen toplumların çöküşünde deprem,
rüzgar veya fırtına, sel, tufan, kuraklık, kıtlık vb. doğal afetlerin çöküş aracı ya da etkeni olarak
devreye sokulduğunu ifade eden bazı ayetler bulunmaktadır. Kuran’da belirtilen kıssalara göre
çökmeyi hak eden toplumlar yersel ve göksel bir takım afetlere maruz kalarak yok olmuşlardır.
Toplumların helakında önemli rol oynayan afetlere günümüzde nasıl bakılması gerektiği ise
cevabına yönelik yıllardır hararetli tartışmaların gerçekleştirildiği kritik bir sorudur. Örneğin
bir deprem, bilinen anlamda fizikî olarak meydana gelen bir olay mı yoksa başka bir şekilde
özel olarak gerçekleşen bir felaket midir? Depremi izah etme veya deprem ve sonuçlarıyla başa
çıkmada dine başvurmak nasıl görülmelidir? Bu sorulara farklı paradigmalar tarafından
verilecek cevaplar afet ve din arasındaki ilişkinin de düzenleyicisi olacaktır.
Deprem ve diğer doğal afetler, insanların inançları veya dinleri doğrultusunda
değerlendirilip yorumlandığı, izah edildiği ve anlamlandırıldığı ölçüde de dinî olay ve
olgulardan sayılacaktır. Dolayısıyla afet ve din ilişkisi de bu noktada söz konusu olmaktadır.
Herhangi bir doğal afet olayının neden ve nasıl meydana geldiğinin, etkilerinin nasıl
azaltılacağının ya da söz konusu afete karşı dayanıklılığın nasıl artırılacağının ve afet olayının
tekrar yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin, inanç veya mensubu olunan dini
öğretiler doğrultusunda değerlendirilmesi, yorumlanması ve izah edilmesi, afet ve din ilişkisini
hem tanımlanmakta hem de böyle bir ilişkinin kurulmasını gerekli kılmaktadır.
Doğal afetlerin İslam dini açısından nereye yerleştirileceği konusunda çok farklı
görüşler ortaya atılmıştır. Ortaya atılan görüşler çerçevesinde, herkesin üzerinde birşeyler
söylemeye çalıştığı ve çözmekte zorlanılan konu teodise sorunu olmuştur. Teodise, din
felsefesinde kötülük ile mutlak iyi olan yaratıcı kavramının nasıl bağdaştığını açıklama
çabasına verilen bir isimdir. Teodisede kötülük olarak var olan veya bilinen şey, Allah'ın
adâletiyle veya İlâhî adâletle meşrûlaştırılmaktadır. Yani kötülükler, Allah'ın adâleti
çerçevesinde izah edilmekte, başka bir ifadeyle kötülük olarak tanımlanan veya görülen şeyler,
İlâhî adâlet açısından rasyonalize edilmekte, aklîleştirilmekte, makul hale getirilmekte veya
anlamlandırılmaktadır. Doğal afetler düzleminde teodise, doğal afetleri İlâhî adâlet açısından
algılama, açıklama veya anlamlandırmadır. Bu tür bir anlamlandırma, yani dinî izah, acı
sonuçları olan afetlerin kavranmasında işlevsel olmuştur. Bahsedilen teodise çerçevesinde
düşünüldüğünde Kur'an'a göre, doğal afetlerle birlikte gelen olumsuzlukların; musibet,
imtihan, ders, uyarı, ibret ve ceza gibi çeşitli sebeplerden dolayı olduğu söylenebilir. Bu tür bir
bakış açısını sadece Kuran'da değil Tevrat ve İncil'de de bulmak mümkündür.
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Afetlerin kabulü açısından iki tip insan söz konusudur. Birinci tip insan; tamamen
kaderci, afetlere teslim olan, depremin bilimsel incelemesinin peşine düşmeyen insandır. İkinci
tip insan ise olaya ahlâki bir boyutla bakan ve afetten kendi payına bir takım dersler çıkararak
kendi hayatına bir çeki düzen verme çabasına giren insandır. İkinci tipte, şartlara teslimiyet ve
başkalarını suçlamak gibi durumlar da söz konusu değildir. İkinci tip insan yaklaşımına uygun
olarak; bir doğal afet olarak depremin hem kader olduğunu kabul etmenin hem de deprem
kuşaklarında yerleşim birimleri kurmamak, deprem ihtimalini daima göz önünde
bulundurarak binalar yapmak ve inşaatlarda depreme dayanıklı malzemeler kullanmak gibi
tedbirlerle bu felaketin zararını önlemeye çalışmanın mümkün ve uygun olduğu söylenebilir.
Din sosyolojisi alanında yapılan çalışmalar, insanların özellikle doğal afetler gibi güç
durumlar karşısında daha çok dini inanç ve ibadetlere yöneldiğini, dini inancı mevcut durumun
aşılmasında başa çıkma stratejisi olarak kullandığını göstermiştir. Kişinin üstesinden
gelemediği veya ölüm gibi bazen kabullenmekte zorlandığı durumlar karşısında dini inancı
sayesinde mevcut durumu daha kolay bir biçimde aştığı görülmüştür. Nitekim din sosyolojisi
alanında yapılan araştırmaların birçoğunda da ortaya çıktığı gibi dini inançların, kişinin
yaşadığı travmatik olaylarla, acı ve kayıplarla başa çıkmada manevi bir destek sağladığı
görülmüştür.
Ülkemizde 1995 Dinar depremi, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ve 2011 Van
depremi sonrasında afet ve din ilişkisi konusunda yapılan pek çok araştırmada afetzedelerin
büyük bir bölümünün afeti hem dini açıdan algıladıkları, hem de afetle mücadelede dini, bir
güç ve dayanak noktası olarak gördükleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırmaların sonucunda,
yaşanan depremlerin dini inanç ve ibadetler üzerindeki etkisinin çok fazla olduğu, aynı
şekilde dini inanç ve ibadetlerin de bireylerin depremle başa çıkmada ve depremin neden
olduğu sorunlarla mücadele etmede en önemli motivasyon kaynağı olduğu belirlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)

4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Afet - din ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğal afetler, insanların inançları veya dinleri doğrultusunda değerlendirilip
yorumlanabilir.
İnsanların afetleri anlamlandırabilmek için dinsel bilgiye başvurması sıkça
karşılaşılan bir durumdur.
Afetlerin açıklanmasında dini öğretilere başvurulmasının oldukça eski ve
günümüzde geçerli olmayan bir durum olduğu söylenebilir.
Dinler, yaşama ve yaşanılan anlara anlam katan sembolik sistemlerdir.
Öğretiler, din psikolojisinde genellikle atıf teorisi bağlamında ele alınmaktadır.
Din felsefesinde kötülük ile mutlak iyi olan yaratıcı kavramının nasıl
bağdaştığını açıklama çabasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Kelam
Teodise
Hadis
Tefsir
Siyer
Teodiseyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kötülük olarak var olan veya bilinen şey, Allah'ın adâletiyle veya İlâhî adâletle
meşrûlaştırılmaktadır.
Kötülükler, Allah'ın adâleti çerçevesinde izah edilmektedir.
Kötülük olarak tanımlanan veya görülen şeyler, İlâhî adâlet açısından
rasyonalize edilmektedir.
Aslında kötü gibi duran bir olayın Allah'ın adâletiyle meşrûlaştırılmasının akli
olarak makul olmadığı söylenebilir.
Şeytanların yaratılmasının ilahi hikmet ve rahmete uygun düşmesi teodiseye
örnek olarak verilebilir.
İnanan insanlar için düzenin var olduğunu .................; düzenin ne
olduğunu ise .............. açıklamaktadır.
Din - Pozitif bilimler
Pozitif bilimler - Din
Akıl - Din
Din - Akıl
Allah - Bilim
Teodise çerçevesinde düşünüldüğünde Kuran'a göre, doğal afetlerle
birlikte gelen olumsuzluklar ne olarak kabul edilemez?
Musibet
İmtihan
Uyarı
Ceza
Mükafat
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6.
a)
b)
c)
d)
e)

7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Afetlerle başa çıkmada dini inancın yeriyle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Din bozulmamış haliyle ilkel insanların belirli normlar dahilinde birarada
yaşamalarını sağlayan en önemli dinamiktir.
Güç durumlar karşısında din bir strateji olarak kullanılabilir.
Yapılan araştırmalar, tehlikelerle karşılaşan insanların genellikle ilk çareyi
kendilerine güvenmekte bulduklarını belirlemiştir.
İnsanlar özellikle doğal afetler gibi güç durumlar karşısında daha çok dini inanç
ve ibadetlere yönelir.
Doğal afetlere maruz kalan bireyler, dini inanca sığınmak yerine bazen de
ondan uzaklaşabilir.
Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevlerinden biri değildir?
Din, dünyayı anlamlı ve düzenli bir hale getirmektedir.
Din, bireylerin dünyayı anlamasında, olayları tahmin ve kontrol etmesinde ve
özgüven sağlamada destek olur.
Din, mevcut toplumsal düzenin devam etmesini sağlar.
Din, her şeyi akıl kullanarak halletmeyi ve rasyonaliteyi sağlar.
Din, iç kontrolün, Allah'a yakınlığın ve problem çözmenin yollarını sağlar.
Allah'ın yardım, koruma ve sevgisini yaşamak, günlük hayatında Allah'ın
var olduğunu hissetmek, nasıl bir dini kaynaklı başa çıkma biçimidir?
Bireylerarası yardım ve dayanışma
Manevi destek
Bilişsel boyut
Duygusal unsur
Davranışsal boyut
Bütün sorunların çözümünü tümüyle Allah'a havale etmek, mucize
beklentisi içine girmek ve Allah'tan mucize dilemek, nasıl bir dini
kaynaklı başa çıkma biçimidir?
Allah ile dayanışma ve işbirliği
Kaçınma davranışı
Toplumsal etkileşim
Davranışsal boyut
Pasif tutum
Aşağıdakilerden hangisi 2011 Van depremi sonrasında afet ve din ilişkisi
konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarından biri değildir?
Depremin dinsel konularda orta yaş grubundakilerden çok genç ve yaşlılar
üzerinde daha fazla etkili olduğu tespit edilmiştir.
Deprem sonrasında insanların inanç ve tevekküllerinde artış olmuştur.
Genellikle depremin bir kader olayı olduğuna inanılmıştır.
Depremzedelerin yaşadıkları sorunlar karşısında genellikle sabır ve tevekkülde
bulundukları belirlenmiştir.
Depremi doğanın kendi işleyişi içinde gerçekleşen bir olay olarak görenlerin
büyük kısmı yükseköğretim mezunu orta ve üst sınıf içinde yer almaktadır.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)a, 5)e, 6)c, 7)d, 8)b, 9)e, 10)a
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13. MEYDANA GELMİŞ AFETLERE YÖNELİK SOSYOLOJİK BİR
İNCELEME: 1999 KOCAELİ DEPREMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. 1999 Kocaeli Depremi’yle İlgili Genel Bilgiler
13.2. 1999 Kocaeli Depremi’yle İlgili Yapılan Sosyolojik Araştırmalar
13.2.1. Depremin Sosyolojik Araştırması
13.2.2. Deprem ve Toplum
13.2.3. 17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet
Sosyolojisi Çalışması
13.2.4. 17 Ağustos Körfez Depremi: Yıkıntıların Arasından Notlar
13.2.5. Yeniden İnşanın Sosyo-Ekonomik Boyutu
13.2.6. 17 Ağustos Araştırması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 17 Ağustos 1999'da Kocaeli'de meydana gelen deprem hakkında genel bilgi veriniz.
2. Depremin etkisinin çok büyük olmasındaki başlıca nedenleri belirtiniz.
3. Depremin neden olduğu ve yapılan araştırmalarda da ortaya koyulan başlıca değişiklikleri
belirtiniz.
4. Yapılan araştırmalar doğrultusunda depremin sosyolojik olarak kısa bir analizini yapmaya
çalışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

1999 Kocaeli Depremi’yle
İlgili Genel Bilgiler
1999 Kocaeli Depremi’yle
İlgili Yapılan Sosyolojik
Araştırmalar

Kazanım
1999 yılında meydana gelen
Kocaeli Depremi'yle ilgili
genel bilgiler verebilmek
Kocaeli Depremi'yle ilgili
yapılan sosyolojik
çalışmaların sonuçları
hakkında bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Kocaeli depremi
17 Ağustos
Sakarya
Sosyolojik analiz
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Giriş
17 Ağustos 1999 yılında merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve başta Körfez
şehirleri olmak üzere çok geniş bir alanı etkileyen 7,5 büyüklüğündeki Kocaeli Depremi
maddi ve manevi pek çok kayba neden olmuştur. Depremin gece yarısı meydana gelmesi can
kaybı ve yaralı sayısını çok yükseltmiştir. Ayrıca gerek yetersiz malzeme kullanımı gerekse
de sağlam zemine yapılmamaları nedeniyle çok sayıda binanın yıkılması veya ağır hasarlı
duruma gelmesi, devletin deprem sonrasında gerekli yardımı ve desteği verememesi,
afetzedelerin günlerce başıboş beklemesi, birçok şehirde elektiriklerin günlerce kesik kalması,
ulaşım ve iletişim imkanlarının kalmaması gibi durumlar yaşanmış ve kısacası afet yönetimi
açısından Kocaeli Depremi ülkemiz için çok acı bir tecrübe olmuştur.
Bu bölümde öncelikle 1999 yılında meydana gelen depremle ilgili genel bilgiler
verilmeye çalışılacaktır. Sonrasında ise farklı araştırmacılar tarafından Kocaeli Depremi'yle
ilgili yapılan sosyolojik araştırmaların sonuçları üzerinde durulacaktır.
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13.1. 1999 Kocaeli Depremi’yle İlgili Genel Bilgiler
Kamuoyunda Marmara Depremi ya da 17 Ağustos depremi olarak da bilinen Kocaeli
depremi; 17 Ağustos 1999 sabahı yerel saatle 03:02'de meydana gelen, yaklaşık 45 saniye
süren, Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen ve büyük çapta can ve mal
kaybına neden olan doğal bir afettir. Merkez üssü Kocaeli'nin yaklaşık 11 kilometre kadar
güneyinde yer alan Gölcük ilçesi olan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara bölgesindeki
batı uzantısı boyunca yaklaşık 120 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığına neden olan
depremin odak derinliği 15 kilometre olarak belirlenmiştir.
Kocaeli depremi, tüm Marmara Bölgesi'yle birlikte, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir
bir alanda hissedilmiştir. Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Raporu'na göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybetmiş, 50.000'e yakın kişi ise
yaralanmıştır. Depremde en çok can kaybı 9.477 kişi ile Kocaeli ve 3.891 kişi ile Sakarya'da
yaşanmıştır. Bunun yanında deprem sonrasında yıkık-ağır hasarlı 96.796 konut ve 15.939
işyeri, orta hasarlı 107.315 konut ve 16.816 işyeri ve az hasarlı 113.382 konut ve 14.657
işyeri olmak üzere toplam 364.905 hasarlı konut ve işyeri tespiti yapılmıştır. Bu hasarlarla
birlikte deprem sonrasında yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmış ve yaklaşık 16 milyon insan
depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Kocaeli Depremi'nin Türkiye'nin
yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olduğu söylenebilir.
Kocaeli Depremi gerek büyüklüğü, gerek etkilediği alanın genişliği ve gerekse de
sebep olduğu maddi ve manevi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden
biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana
gelmesi ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden
olmuştur. Depremden sonra TÜPRAŞ'ın İzmit rafinerisinde yangın çıkmış ve ikincil bir afet
olarak bu durum patlama riskini de beraberinde getirdiğinden bölgede yaşayanlarda ayrı bir
korkuya neden olmuştur. Bu yangın birkaç gün boyunca devam etmiş ve zaman zaman
kontrolden çıkma sınırlarına gelmiştir. Rafineri alanındaki bu yangınlar özellikle TÜPRAŞ
ekiplerinin çabalarıyla ancak 19 Ağustos günü kontrol altına alınabilmiş ve 21 Ağustos sabahı
söndürülebilmiştir. Yangının söndürülmesi için Azerbaycan, Bulgaristan, Almanya, İngiltere,
Yunanistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna, Fransa ve ABD gibi pek çok devlet destek
vermiştir. Deprem sonrasında Gölcük Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da büyük hasar
meydana gelmiş, pek çok üst rütbeli subay depremden olumsuz etkilenmiştir. Depremle
birlikte İstanbul'u da kapsayan çok geniş bir alanda insanlar evlerinde bir hasar meydana
gelmese bile yaşadıkları korku nedeniyle evlerini terkemişler, büyük şehirler çadır kent haline
gelmiştir. Pek çok şehirde elektirikler kesilmiş, ulaşım ve iletişim imkanı kalmamıştır. Belirli
bir süre sanayi merkezlerinde üretim durmuş, afet nedeniyle tüm piyasalar bir günlüğüne
kapatılmıştır. O zamanki adıyla İMKB, yaşanabilecek sorunları gözönünde bulundurarak
hisse senedi piyasasını kapatmış, Tahvil ve Bono Piyasası'nda da Elektronik Fon Transferi
sisteminde meydana gelen arıza üzerine işlem yapılamamıştır.
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17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi sonrasında, depremin yol açtığı yaraların sarılması
amacıyla ülkede tüm kurumların ve bireylerin çok önemli katılımları olmuş; Kocaeli Depremi
toplumsal olarak yeni bir yapılanma döneminin başlangıcı olarak ifade edilmeye başlanmıştır.
Bu aşamada pek çok kamu kurumu, askeri birim, üniversite, sendika, meslek kuruluşu, sivil
toplum kuruluşu, özel sektör kuruluşu ve yabancı ülke kuruluşu tarafından çalışmalar
gerçekleştirilmiş, devlet tarafından çok sayıda yasal düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla
Kocaeli Depremi'nin ülkemizde afetlerle başa çıkılması ve özellikle de afet yönetimi
açısından bir milat olduğu söylenebilir.

13.2. 1999 Kocaeli Depremi’yle İlgili Yapılan Sosyolojik Araştırmalar
Kocaeli Depremi pek çok konuda değişime neden olmuştur. Her yıl 17 Ağustos
gününde hem bu değişimler üzerinde durulmakta, hem depremde kaybettiğimiz insanlar
anılmakta hem de deprem bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır. 1999
tarihinden sonra yapılan çok sayıda çalışmada büyük bir afet olarak Kocaeli Depremi'nin
ekonomik, psikolojik ve sosyolojik etkileri incelemiş, hazırlanan kitap, makale ve tezlerde bu
konu üzerinde durulmuştur.
Bu ders kapsamında ise bu büyük afetin sosyolojik olarak analizi yapılmaya
çalışılacak ve afet sonrasında meydana gelen sosyal değişmeler incelenecektir. Bu bağlamda
kitabın bu kısmında Kocaeli Depremi'nin neden olduğu sosyal değişimleri inceleyen ve
depremin sosyolojik analizini yapmaya çalışan araştırmaların sonuçları üzerinde durulacaktır.

13.2.1. Depremin Sosyolojik Araştırması
Kocaeli Depremi'nden bir yıl sonra, 2000 yılının Temmuz-Ağustos aylarında Kocaeli,
Sakarya ve Düzce illerinde Aytül Kasapoğlu ve Mehmet Ecevit tarafından bir saha çalışması
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bölgede inşa edilen ve sayıları 80'i bulan yerleşim
biriminde yaklaşık 40 bin prefabrik konutta barınan 129.338 kişi oluşturmuştur. Araştırmanın
örnek biriminin hane olmasına karar verilmiş ve 80 prefabrik konut mahallesinden oranlı
tabakalı örnekleme örneklem tekniğine uygun olarak ve binde altı oran hesabıyla 250 hane
seçilmiştir. Araştırmada 250 hanede ve bu hanelerde yaşayan, evli ve çocuğu olan 250 kadın
ve 250 erkek olmak üzere toplam 500 kişi ile yürütülmüştür. Araştırma örnekleminin
bölgedeki sosyo-ekonomik farklılıkları temsil etmesine özen gösterilmiştir. Araştırma politika
yönelimli uygulamalı sosyolojik araştırma niteliğindedir ve temel bilgi toplama tekniği olarak
yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Bunun yanında katılarak gözlem ve istatistiksel
teknikler de araştırmada yararlanılan diğer yöntemlerdir.
Araştırmada sorulan bir takım sorularla deprem öncesinde ve deprem sonrasında
afetzedelerin araba, ev, dükkan, banka hesabı, kredi kartı sahipliği, hastalık durumu gibi
sosyo-ekonomik özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bunun yanında asıl olarak
araştırmada belirli değişkenler belirlenmiş ve katılımcıların bu konulara yönelik düşünceleri
öğrenilmek istenmiştir. Bu değişkenlerden biri sorumlu/duyarlı davranışta bulunmaktır. Bunu
ölçmek için bireylere "depremden sonraki yaşamınızda, depremden daha az etkilenmek için
herhangi bir davranışta bulundunuz mu?" sorusu yöneltilmiştir. Bir başka değişken olan sözel
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vaatte bulunma değişkeni için sorulan soru "Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olsa ve
yardım için kampanya düzenlenmek istense yardım eder misiniz?" dir. Bir başka değişken
olan denetim alanını belirleyebilmek için "depremin zararlarını gidermek ve depreme
hazırlıklı olmak herşeyden önce devletin sorumluluğudur" cümlesi kullanılmıştır. Diğer bir
değişken olan bilgiyi ölçmek için "sizce deprem nedir?" sorusu yöneltilmiştir. Araştırmanın
diğer değişkenleri; yabancılaşma (anlamsızlık, güçsüzlük, kuralsızlık, yalnızlık, kültürel
yabancılaşma); endişe kaynakları (işsizlik, hastalığa yakalanma, tekrar deprem olması, çevre
sorunları) materyalizm (kendini düşünme, tercihler, menfaatlerle) ve geleneksellik
(geleneklere sahip çıkma, çoğunluğa uyma, vefa) dir.
Araştırmanın başlıca bulguları incelendiğinde; deprem öncesinde herhangi bir işte
çalışanların oranı %42,8 iken deprem sonrasında bu oranın %36,8 olduğu ve işsizim
diyenlerin oranın arttığı tespit edilmiştir. Oturulan konutun deprem sonrasında ne durumda
olduğuna bakıldığında katılımcıların %52,3'ü konutunun tamamen yıkıldığını, ancak %6,1'i
evinin sağlam olduğunu belirtmiştir. Sosyo-ekonomik göstergeler açısından bakıldığında
beklendiği üzere depremzedelerin çoğunun evlerinin yanı sıra televizyon, bulaşık makinesi,
fırın gibi ev aletlerini kaybettikleri, kiralık ev ve dükkanlarından elde ettikleri gelirden
mahrum kaldıkları ve bankadaki tasarruflarının bittiği belirlenmiştir. Araştırmanın ilginç
sonucu ise afetzedelerin araba sahipliğinin artmasıdır. Bu bulgu onların hareket kabiliyetine
sahip olma arzularına bağlanabilir. Bulgulara göre deprem insanların sağlığını da etkilemiş,
sağlık sorunları artmış, pek çok katılımcı yakın arkadaşını ve akrabasını depremde
kaybettiğini belirtmiştir.
Sosyo-kültürel değişmeler açısından araştırmanın bulguları incelendiğinde;
araştırmaya katılanların hemen hemen tüm sosyal bağlarının harap olduğu, aile içi bağların,
akraba ve hemşehriler de dahil olmak üzere neredeyse yok olduğu, insanların hiçbir şeyi
düşünemeyecek bir hale gelmeleri yüzünden sosyal destek ilişkilerinin önemli ölçüde
zayıfladığı belirlenmiştir. Ayrıca daha önce alınan eğitime oranla afetzedelerin çocuklarının
eğitimi aksamış; eğitim faaliyetleri geçici ve prefabrik yerlerde sürdürülmüştür. Depremden
sonra dini inançlarda kuvvetlenme olmuş ve bireyler Allah'tan daha fazla yardım arar hale
gelmiş; boşanmaların sayısında az da olsa artış yaşanmıştır. Ayrıca depremden sonra insanlar
deprem ve sivil toplum konusunda daha bilgili ve haberdar hale gelmiş, gönüllü kuruluşların
bazılarının performansı oldukça yükselmiş ve sokaktaki insanlar bu kurumların ve liderlerinin
isimlerini bilir hale gelmiştir. Deprem sonrası devletten beklentiler artmış, ancak hükümete,
yerel belediyelere ve politikacılara olan güven azalmıştır. Keza devletin gerek afet öncesi
gerekse de afet sonrası çalışmalar açısından depreme hiç hazır olmadığı net bir şekilde
görülmüştür. Depremzedelerin ekonomik koşulları da dramatik olarak değişmiş, ekonomik
güç kaybı son derece yükselmiş, insanlar borçlanmaya ve daha fazla banka kredisi
kullanmaya başlamıştır.
Araştırmada bireylerin depreme karşı sorumlu davranışlar gösterip göstermediği
incelenmiştir. Konuyla ilgili olarak "bundan sonraki hayatınızda depremden daha az
etkilenmek için herhangi bir davranışta bulundunuz mu?" sorusuna katılımcıların %42,2'si
"evet" cevabını vermiştir. Hangi sorumlu/duyarlı davranışın gösterildiği incelendiğinde ise
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sorumlu davranışta bulunanların %15,6'sının deprem sigortası yaptırdığı; %27'sinin konutunu
uzmanlara denetlettirdiği; %46,3'ünün eve yönelik olarak kendi kendilerine bazı önlemleri
aldığı; %3,4'ünün kurtarma örgütlerine üye olduğu; %11,8'inin ilk yardım ve acil yardım
kurslarına katıldığı; %14,9'unun gönüllü olarak çadır kent örgütlenmelerinde görev aldığı ve
%26,1'inin deprem konusunda bilgilendirme toplantı ve konferanslarına katıldığı
belirlenmiştir. Tüm katılımcıların %58'i ise herhangi bir şekilde sorumlu davranışta
bulunmadığını belirtmiştir. Sorumlu davranışta bulunmayanların %50'si ekonomik güçleri
olmadığı için; %21,4'ü nasıl ve nereye müracaat edeceklerini bilmedikleri için; %13,2'si
takdiri ilahinin önüne geçilemeyeceğini düşündükleri için; %5,3'ü kadın olmaları nedeniyle
sorumluluğun kocalarında olduğunu düşündükleri için ve %11 diğer konular nedeniyle
sorumlu davranışta bulunmadıklarını belirtmiştir.
Sözel vaat değişkeni açısından sonuçlar incelendiğinde katılımcıların %98,2'si
Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olması durumunda yardım edeceğini belirtmiştir. Bu
kişilerin %27'si para, %27,8'i yiyecek ve giyecek ve %2,3'ü sağlık malzemesi ve ilaç yardımı
yapacağını; %12,6'sı şahsen kurtarma faaliyetlerine katılacağını; %3,8'i evi yıkılanlara evini
açacağını ve kalan %26 bu seçenekler dışında farklı yardımlar yapacağını ifade etmiştir.
Denetim alanı değişkeni ile insanların çevrelerinde olup bitenler hakkında kime
sorumluluk yükledikleriyle ilgilenilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde katılımcıların %81,4'ünün
depremin zararlarını gidermenin devletin ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu görüşüne
katıldığı belirlenmiştir.
Bilgi açısından bakıldığında ise eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin doğal bir afet
olarak depremin geçerli ve bilimsel nedenlerini daha fazla bildikleri; okuryazar olmayanların
ise depremi daha metafizik şekilde açıkladığı belirlenmiştir. Üniversite mezunlarının %59'u
deprem hakkında bilimsel açıklamalar yaparken okuryazar olmayanların %61'i metafizik
açıklamalarda bulunmuştur.
Yabancılaşma değişkeni açısından sonuçlar incelendiğinde katılımcıların %47,8'i
etraflarında neler olup bittiğini anlamakta çoğu zaman zorluk çektiğini; %43,1'i etraflarında
gelişen olaylara müdahale edecek güçlerinin olmadığını %30,7'si etraflarında çok sayıda insan
olmasına rağmen kendilerini yalnız hissettiğini ve %25'i televizyon, gazete, dergi gibi
unsurları takip edemediğini belirtmiştir. Eğitimli kesim için bu oranlar daha düşük çıkmıştır.
Örneğin eğitim düzeyi yüksek olanlar içinde neler olup bittiğini anlamakta zorluk çekenlerin
oranı %31,1; müdahale edecek gücü olmayanların oranı %26,2; kendini yalnız hissedenlerin
oranı %16,4 ve televizyon, gazete, dergi gibi unsurları takip edemeyenlerin oranı %18'dir.
Bunun yanında tüm katılımcıların %8,5'i zaman zaman yapılmaması gereken şeyleri
yaptıklarını (kurallara uymadıklarını) belirtmiştir. Deprem gibi olağanüstü koşullara rağmen
insanların %91,5'inin kurallara uyduğunun anlaşılması çok önemli bir göstergedir.
Endişe kaynakları açısından sonuçlar incelendiğinde katılımcıların %67,1'inin işsiz
kalmaktan endişe ettiği belirlenmiştir. Eğitimli kesim için bu oran daha düşük çıkmıştır.
Eğitim düzeyi yüksek olanlar içinde işsiz kalmaktan endişe edenlerin oranı %51'dir. Tüm
katılımcıların %66,7'si kendisinin veya aile üyelerinden birinin ciddi bir hastalığa
293

tutulmasından endişe etmektedir. Yine tüm katılımcıların %86'sı tekrar deprem olmasından
endişe etmektedir. Burada da daha genç olanlar açısından bu oran daha yüksek çıkmıştır. 1929 yaş arasındakilerin %90,9'u tekrar deprem olma olasılığından endişe etmektedir. Bunun
yanında tüm katılımcıların %81,3'ünün çevre sorunlarının artmasından endişe ettiği
belirlenmiştir.
Materyalizm açısından sonuçlar incelendiğinde depremzedelerin çok büyük bir afet
yaşamalarına karşın "insan önce toplumu değil kendini düşünmelidir" ve "çalışkan fakat
kendini düşünen bir insanı tembel fakat iyi bir insana tercih ederim" yönündeki ifadelere
katılmadıkları belirlenmiştir. Dolayısıyla geleneksel değerleri ağır basan Türkiye'de
depremzedelerin de materyalist söylemlere itibar etmediği söylenebilir.
Geleneksellik açısından sonuçlar incelendiğinde ise katılımcıların %76,8'inin
geleneklere ters düşen davranışlarda bulunmama eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
Geleneklere aykırı davranmama durumu eğitim düzeyi daha düşük olanlarda ve çalışmayan
bireylerde daha yüksektir. Bunun yanında katılımcıların %57,8'i sebebi ne olursa olsun
boşanmaya karşıdır. Eğitim düzeyi yükseldikçe boşanmaya karşı olma eğilimi azalmaktadır.
Katılımcıların %94,8'i geçmişte iyilik ve yardımları görülen kişilerin unutulmaması
gerektiğini düşünmektedir. Bu durum sadakatin depremzedeler açısından da son derece
önemsendiğini göstermektedir. "İşveren olsaydım önce akrabalarımı işe alırdım" ifadesine
katılımcıların %13,1'i katılmıştır. Eğitim düzeyi yükseldikçe bu ifadeye katılımın daha da
azaldığı görülmüştür.
Araştırmada ayrıca depremzedelerin en çok ihtiyaç duydukları destekler belirlenmeye
çalışılmıştır. 217 katılımcı (%44) parasal desteğe, 63 katılımcı (%12,8) çocukları için eğitim
desteğine, 33 katılımcı (%6,7) psikolojik desteğe ve 29 katılımcı (%5,9) can ve mal güvenliği
için desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Çok büyük bir sarsıntı geçirilmiş olmasına karşın
psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtenlerin oranının %6,7'de kalmasının, geleneksel
toplum özelliklerinin ağır basmasından kaynaklandığı söylenebilir. Keza deprem sonrası can
ve mal güvenliği çok önemli boyutlarda sorun olmasına karşın buna yönelik ihtiyacın düşük
oranlarda kalması da (%5,9) afetzedelerin olağanüstü koşulları olağanlaştırma becerilerine
(deprem kültürüne) bağlanabilir.
Araştırmada son olarak afetzedelerin en çok kimden destek gördükleri ve aslında
kimden destek görmek istedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Konuyla ilgili sonuçların yer
aldığı Tablo 3'te de görüldüğü üzere depremzedeler en çok devletten yardım gördüklerini
belirtmiştir (%20,2). Ancak bu oran ne yazık ki görmek istedikleri düzeyden çok uzaktadır
(%80,2). Arada %60'lara varan farkın son derece düşündürücü olduğu söylenebilir. Devlet
Türkiye'de herşeye rağmen baba olarak görülmektedir ve dış denetim alanı oldukça az
gelişmiş insanların herşeyi başkasından, en çok da devletten beklemesi olağandır. Burada
devlet vatandaşlarının yanında olmayı başaramamış ve olaylara müdahalede geç kalmıştır.
Dolayısıyla Kocaeli Depremi'nden sonra devlet oldukça deneyim kazanmış olsa da vatandaşın
gözünde değer kaybetmiş ve çok yönlü eleştirilere uğramıştır. Bu durum o zamanki hükümeti
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de zor durumda bırakmış, bir sonraki seçimde hükümeti oluşturan partilerin seçim barajını
bile geçememesinde etkili olmuştur.

Tablo 3: Afetzedelerin En Çok Kimden Destek Gördükleri ve En Çok Kimden Destek
Görmek İstedikleri
Afetzedelerin En Çok Kimden Destek
Gördükleri

Afetzedelerin En Çok Kimden Destek
Görmek İstedikleri

Sayı

%

Sayı

%

Kimseden görmedik

72

14.5

Kimseden

5

1.0

Devlet

100

20.2

Devlet

392

80.2

Hükümet

5

1.0

Hükümet

10

2.0

Kriz Merkezi

17

3.4

Kriz Merkezi

2

0.4

Kent Belediyesi

6

1.2

Kent Belediyesi

9

1.8

İlçe Belediyesi

7

1.4

İlçe Belediyesi

4

0.8

Muhtarlık

3

0.6

Sivil Toplum Kuruluşları

13

2.7

Sivil Toplum Kuruluşları

49

9.9

Hemşehrilerimiz

1

0.2

Hemşehrilerimiz

4

0.8

Akrabalarımız

35

7.2

Akrabalarımız

71

14.3

Arkadaşlarımız

6

1.2

Arkadaşlarımız

29

5.9

Tüm Türkiye

4

0.8

Komşularımız

15

3.0

Yabancı Yardım Kuruluşları

-

-

Din Kardeşlerimiz

7

1.4

Din Kardeşlerimiz

-

-

Tüm Türkiye

37

7.5

Komşularımız

-

-

Yabancı Yardım
Kuruluşları

23

4.6

Diğer

8

1.6

Diğer

50

10.1

Toplam

489

100

Toplam

495

100

Destek Verenler

Destek Verenler
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72 katılımcının da (%14,5) kimseden yardım görmediklerini belirtmesi bir tepki işareti
olarak üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Katılımcıların devletten sonra en çok
yardım gördükleri kaynak olarak akrabalarını belirtmesi (%14,3) geleneksel dayanışmanın
önemli bir göstergesidir. Ayrıca deprem sonrasında bölgeye tüm dünyadan yardım yağması ve
afetzedelerin %4,6 oranında yabancı yardım kuruluşlarından yardım gördüklerini belirtmesine
karşın yabancılardan yardım görmeyi isteyen hiçbir katılımcının olmaması, içine kapalı bir
toplumun göstergesi olarak düşünülebilir. Katılımcılar en çok devletten ve akrabalarından
yardım görmüştür ve yine en çok bu iki kaynaktan yardım görmek istemektedir. Aradaki fark,
devletten istenilen fark tam anlamıyla bulunamazken (aradaki fark %60) akrabalardan
fazlasıyla görülmüş olmasıdır.

13.2.2. Deprem ve Toplum
Kocaeli Depremi'nden sonra depremi etkileyen illerden biri olan Bursa'da Yerel
Gündem 21 Kalkınma Programı'nın desteğiyle Veysel Bozkurt tarafından bir saha çalışması
yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Bursa'da yaşayan kişiler oluşturmuş ve araştırmada 260
kişilik bir kitleye ulaşılmıştır. Araştırmada temel bilgi toplama tekniği olarak anket yöntemi
kullanılmıştır.
Araştırmanın başlıca bulguları aşağıdaki gibidir;


Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü, depremzede olmadığı halde
depremden çok etkilendiğini ifade etmiştir. Depremden etkilenme oranı kadınlar
arasında erkeklerden çok daha fazladır.



Araştırmaya katılanların yaklaşık %10'u deprem sonrasında yaşadıkları bölgeden
(Bursa'dan) ayrılmayı düşündüklerini ifade etmiştir.



Araştırmaya katılanlar, depremin yol açtığı zararın büyük olmasının en önemli üç
sorumlusunun sırasıyla müteahhitler, yerel yönetimler ve devlet olduğunu
düşünmektedir.



Araştırmaya katılanların %88'i kamu idarecilerinin depremzedelere gerekli
hizmetleri etkin olarak götürdüğüne inanmamaktadır.



Araştırmaya katılanların %20'si kamu idarecilerinin depremden gerekli dersi
aldıklarını ve bundan sonra aynı hataların olmayacağını düşünmektedir. Bununla
birlikte katılımcıların %65'i idarecilerin sadece koltuklarını düşündüklerini
belirtmiştir.



Katılımcıların çok büyük bir kısmı (%90'ı) sivil örgütlerin yeterince geliştiğine
inanmamaktadır. Bu kesimin %40,8'i bunun sebebinin halkın sivil ve gönüllü
çalışma konusundaki duyarsızlığı olduğunu düşünmektedir. Bunun sebebinin
Türkiye'de yöneticilerin sivil toplum örgütlerinin gelişimini arzu etmemeleri
olduğunu düşünenlerin oranı ise %32,3'tür.
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Katılımcıların %83'ü gönüllü çalışmayı düşündüklerini ifade etmiştir.



Katılımcıların %88'i deprem sonrasında Kızılay hakkında yapılan eleştirilerin
haklı olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %77'si ise Kızılay'a güven
duygularının zayfıladığını belirtmiştir.



Katılımcıların yarıdan fazlası (%55) medyanın deprem sonrasında sorumlu
yayıncılık yaptığına inanmaktadır. Medyanın sorumlu yayıncılık yaptığını
düşünenlerin oranı, eğitim düzeyi düşük gruplarda ve gençlerde daha yüksektir.
Bunun yanında katılımcıların yaklaşık %29'u medyaya yönelik güvenlerinin
arttığını, %13'ü ise azaldığını ifade etmiştir.



Katılımcıların %50'si bilim adamlarının deprem sonrasında üzerine düşen görevi
yerine getirdiğini düşünmektedir. Katılımcıların yine yaklaşık %50'si bilim
adamlarına güven duygusunun arttığını ifade etmektedir.



Katılımcıların %82,9'u idarecilerin bilim adamlarının görüşlerini dikkate
almadığını ifade etmektedir.



Katılımcıların %62,3'ü depremle birlikte devlete olan güven duygusunun
azaldığını belirtmiştir. Katılımcıların sadece %4,6'sı devlete olan güven
duygusunun arttığını ifade etmiştir. Devlete olan güveninin azaldığını belirten
kişilerin oranı, gençler arasında ve eğitim düzeyi yüksek olanlar arasında çok daha
fazladır. Dolayısıyla Kocaeli Depremi sonrasında kamu kurumlarına güvende
belirgin bir azalmanın olduğu söylenebilir.



Katılımcıların %70'i dış dünyaya yönelik güven duygusunun arttığını ifade
etmiştir. Bu durumun, o dönemde içine kapanma süreci içinde olan Türkiye'nin
bir anlamda yeniden dışarıya açılma için uygun bir ruh hali olduğu söylenebilir.
Ayrıca içeride aradığını bulamayan (devletten gerekli desteği göremeyen) halk bir
anlamda dışarıya yönelmiştir. Araştırma sonucunda özellikle Yunanistan'a yönelik
güven duygusunun olumlu yönde değiştiği belirlenmiştir. Sosyolojik anlamda
"düşmanın ölümü" olarak yorumlanabilecek bu gelişmenin dış dünya ile olan
ilişkilerde uygun zemin oluşturabileceği söylenebilir.



Kocaeli Depremi, Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin öneminin anlaşılması
bakımından bir milat olarak kabul edilebilir. Özellikle politik topluma karşı sivil
toplum, medya tarafından bir umut olarak sunulmuş ve bunun simgesi de AKUT
olmuştur. Araştırmaya katılanların %64'ü sivil toplum örgütlerine güven
duygusunun arttığını ifade etmiştir.



Katılımcıların %58'i hükümete güven duygusunun azaldığını ifade etmiştir.
Gençler arasında bu oran daha da yüksektir.
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Araştırmanın ilginç bulgularından biri de bundan sonra afet yönetimi konusunda
nasıl bir tavır takınılacağı ile ilgilidir. Katılımcıların %17'si "artık akıllandık, çok
önemli gelişmeler olacak" fikrine katılmıştır. Katılımcıların %70'i ise "altı ay
sonra herşey unutulacak ve herşey eskisi gibi olacak" fikrine katılmaktadır.
Dolayısıyla katılımcıların büyük bir kısmının toplumsal hafızanın son derece zayıf
olduğuna inandığı söylenebilir.

13.2.3. 17 Ağustos 1999 Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet
Sosyolojisi Çalışması
2008 yılının Mart ayında Kocaeli'nin Hereke ve Darıca ilçelerinde bulunan iki çimento
fabrikasında çalışan kişiler kapsamında A. Çağlar Akgüngör tarafından bir saha çalışması
yapılmıştır. Araştırma kapsamında iki fabrikada çalışan 13'ü mavi yakalı ve 15'i beyaz yakalı
olmak üzere toplam 28 kişi ile yüz yüze mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın başlıca
bulguları aşağıdaki gibidir;


Evde ve fabrikada deprem anı: Depremin gece meydana gelmesi nedeniyle
görüşülen kişilerin çoğu sarsıntıyla uyandığını ve ilk anda neler olduğunu
anlayamadığını belirtmiştir. Bunun yanında vardiyada olan bazı kişiler depremi
mesleki yaşamlarının bir parçası olan değirmen vibrasyonu, kamyon geçişi ya da
taş ocağında patlama gibi algılamıştır.



Deprem sırasında ilk tepkiler: Araştırmaya katılanların pek çoğunun deprem
sırasında beklenenin aksine paniğe kapılmadığı, ancak deprem anında yapılması
önerilenleri de yapmadıkları (tepkisiz-hareketsiz kaldıkları) belirlenmiştir. Ayrıca
bazı kişilerde diğer aile bireylerine, özellikle de evdeki çocuklarına ulaşmak
düşüncesi baskın olmuştur. Bunun dışında deprem öncesi alınması gereken
önlemler konusunda da eksiklikler olduğu (devrilme ya da düşme ihtimali olan
eşyaların sabitlenmemesi vb.) söylenebilir.



Sarsıntıdan sonra belirsizlik: Depremden sonra çalışanların neredeyse tamamı
içinde bulunulan kapalı yeri büyük bir hızla terk etmiş ve güvenli saydıkları açık
bir alana gitmiştir. Bu anda en belirgin düşünce aile bireylerinin tümünün dışarıya
çıkmasını sağlamak ve bu amaçla kullanılacak çıkış yolunun güvenliğinden emin
olmak olmuştur. Bazılarında binaların boşaltmayı engelleyebilecek şekilde kısmi
hasara uğramış olabileceği (özellikle merdivenlerin çökmüş olabileceği) endişesi
oluşmuştur. Ayrıca tüm deprem bölgesinde elektiriğin kesilmiş olması ve
meydana gelen karanlık, GSM telefon ağının devre dışı kalması ve sabit telefon
olunan yerlere girilmeye cesaret edilememesi nedeniyle iletişimsizlik korkuyu
artırmıştır. Afeti yaşayan kişiler biraraya gelmeye ve ulaştıkları kısıtlı imkanlar ile
(araç radyoları, el radyosu vb.) olayla ilgili bilgileri öğrenmeye ve birlikte toplu
olarak değerlendirme yapmaya başlamıştır. Ayrıca gün ağarmaya ve felaketin
boyutları iyice anlaşılmaya başladıkça bireyler öncelikle ailelerinin güvenli bir
yere yerleştirilmesini sonra da işyerlerinin durumunu dert edinmiştir.
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Fabrikalarda durum (kurumun afeti): Fabrikalarda çok büyük fiziksel hasar
meydana gelmemesine karşın çalışanlar deprem sonrası binaları terketmişler ve
dışarıdan yardım için gelen bireylerin depremin boyutu hakkında bilgi vermesiyle
aileleri hakkında çok endişelenmişlerdir. Burada bazı cesaretli kişiler tekrar
fabrikaya girerek ailelerini aramış ve bilgi almıştır. Fabrikanın lojmanlarında
oturan sorumlu amirlerin bir kısmı tesislere gelerek yönetimi ele almışlar ve
gerekli eylemleri (üretim birimlerini güvenli biçimde durdurmak, denetim, risk
kontrolü, çalışanların yoklanması vb.) gerçekleştirmişlerdir. Bu aşamadan sonra
aileleri hakkında endişelenen çalışanlar kendi araçları veya fabrikanın sağladığı
araçlar ile hızla evlerine gitmişlerdir.



Deprem ertesinde iki büyük sorun: Depremin meydana geldiği gün iki fabrika
da tamamen bomboş, hareketsiz ve sessiz kalmıştır. Burada iki temel sorun vardır.
Bunlardan birincisi; büyük bir yer hareketliliği söz konusu olduğu için,
makinelerde ve donanımlarda ancak kullanılmaları durumunda belli olacak
hasarların araştırılmasıdır. İkincisi ise gerek revizyonun gerçekleştirilmesi gerekse
de üretime geçilebilmesi için enerji dışında en önemli kaynak olarak ihtiyaç
duyulan ve o gün ve izleyen birkaç gün elde edilemeyeceği anlaşılan insan
kaynağıdır. Fabrikaların birinde yapılan araştırmada üretim binalarında değil
ancak lojmanlarda hasar olduğu tespit edilirken diğer fabrikada yönetim
binalarında hasar olduğu ve fırınların olduğu bölümde kayma meydana geldiği
belirlenmiştir. Deprem ertesinde olağan miktarlara göre çok düşük olmakla
beraber satışlar devam etmiş, sonuç olarak da her iki fabrika yirmi günde tekrar
üretime geçmiştir. İnsan kaynağı açısından bakıldığında ise fabrika yönetimleri
herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorgulamak için bir iletişim ağı kurarak
çalışanlarına ulaşmış ve herkesten haber alınmaya çalışılmıştır. Bu konuda
fabrikalarda kurulan kriz masaları önemli görevler üstlenmiştir. İki fabrikada da
depremi izleyen üç gün boyunca yeterli personel olmamış, gerekenin çok altında
bir sayıyla çalışmalar yürütülmüş, geçici personel ise tüm bölge afetten etkilendiği
için sağlanamamıştır.



Kurum ve çalışanlar toplanırken: Bahsedilen faaliyetler sonrasında izlenecek
yollar doğal olarak afet öncesindeki işleyişe dönme amaçlı olmuştur. Burada
fabrikalar için yeniden inşa çalışmaları gerekli olmamakla birlikte gerek binası
hasar gören gerekse de yaşadığı korku nedeniyle evine giremeyen çalışanlar ve
aileleri için geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Fabrika yönetimleri kurumsal
olarak aldıkları karar çerçevesinde ihtiyacı olan çalışanlarına çadır, sıcak yemek,
gıda-sağlık malzemesi yardımı yapmıştır. Ayrıca bir fabrikada bulunan spor
alanına geçici barınma bölümü kurulmuş; diğer fabrikada personel lokali
kullanılmış, başka bir yerde inşaatı henüz tamamlanan bir bina, lojmanların
onarım ve güçlendirilmesi bitene kadar çalışanlara tahsis edilmiş ve ayrıca ihtiyaç
duyanlara evlerinin onarımı süresince kira yardımları yapılmıştır. Bu iş için
çalışanların kendi imkanları ölçüsünde katkıda bulunmaları da arzu edilmiş,
böylece kurum içi dayanışma artırılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında çalışanların
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evlerindeki zararın tespiti için teknik komiteler oluşturulmuştur. Bu olumlu
gelişmelere karşı, dar bir alanda toplu yaşamın getirdiği pek çok olumsuzluk
yaşanmış (çok daha az banyo yapabilme, ortak mutfak, tuvalet vb.) ve gerginlikler
söz konusu olmuştur.


Depremin görünmeyen izleri: Deprem sonrasında her iki fabrika çalışanlarında
da çok ağır travmalar görülmemekle birlikte yaşanmış korkuya bağlı davranışlar
(asabiyet, ürkeklik, kapalı alanlara girememe, en ufak tıkırtıda kendini yere atma,
köpek ulumalarından rahatsız olma vb.) yoğun olarak gözlenmiş, olay geçmişte
kaldıkça bu eğilimler azalmıştır. Bu sorunlar için bir fabrika, çalışanlarına ve
ailelerine destek vermek amacıyla bir psikolog tarafından toplu seanslar
verilmesini sağlamıştır.



Alınan dersler, yeni uygulamalar: İki fabrikanın yönetimi de 1999'dan beri
özellikle deprem konusunda duyarlılığın arttığını, enkaza müdahale için malzeme
alımı yapıldığını, eğitimler düzenlendiğini ve kurtarma ekipleri kurulduğunu
belirtmişlerdir. Bunun yanında hasarlı binanın güçlendirilmesi, bina seçimi, zemin
etüdü vb. konularda depremi izleyen ilk birkaç yılda gösterilen duyarlılığın
araştırmanın yapıldığı tarihlerde pek de kalmadığı belirlenmiştir. Ayrıca deprem
tecrübesiyle (afet yaşamış olmanın verdiği motivasyonla) birlikte hem iki
fabrikada hem de çimento sektörünün genelinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda
çalışmalar gerçekleştirilmiş, farklı konularda çalışanlara eğitimler verilmiş ve
tatbikatlar yapılmıştır. Bununla birlikte deprem sonrasına ilişkin eleştiriler söz
konusudur. Bunlar; (1) yapılan çalışmaların sonunda hala istenilen düzeye
gelinememiş olması (eğitim ve uygulamaların yeterince sık olmaması, bazı
konularda verilen eğitimlerin pratikte uygulanabilir olmaması ve ne düzeyde
kaliteli ve gerçek olursa olsun eğitimin gerçek yaşamda edinilen deneyimin
getireceği bilinçlenmeyi sağlayamayacağı); (2) yaşanan afete ve diğer acil durum
tecrübelerine karşı tüm çalışanların aynı duyarlılıkla yaklaşmaması şeklinde
belirtilebilir.

13.2.4. 17 Ağustos Körfez Depremi: Yıkıntıların Arasından Notlar
1999 yılı Kasım ayında Kocaeli'de Metin Özuğurlu tarafından gözlemlere ve
mülakatlara dayalı olarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın başlıca bulguları
aşağıdaki gibidir;


Araştırmacı, depremin yoksul kent işçilerinin barındığı konut alanlarından ziyade
üst toplumsal katmanların yerleşim alanlarını vurması nedeniyle meydana gelen
deprem için "45 saniyelik eşitlik" vurgusu yapmıştır.



Bölgedeki yaygın kanı, depremde yaşamını kaybedenlerin sayısının resmi
açıklamaların çok üzerinde olduğu yönündedir. Öyle ki bir yakınını ya da
tanıdığını depremde kaybetmemiş bir kişiye Körfez bölgesinde rastlamak
olanaksız gibidir.
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İlk telaş ve ilk arayış, birkaç saat içinde yerini mutlak bir bekleyişe bırakmıştır. 17
Ağustos'u takip eden günler içinde Kocaeli'de depremzedeler, öbek öbek
bekleşirken görülmüştür. Amacı ve nesnesi olmayan bu bekleyişin özneleri,
çocuklar ve gençlerden ziyade yaşamın sorumluluklarını sırtlanmış yetişkinlerdir.
Zaman geçtikçe kollektifleşen bu bekleyiş, dışarıdan yardımın gelmesiyle amacına
ve nesnesine kavuşmuştur.



Deprem afetinden sonra deprem bölgesinden Anadolu'nun farklı noktalarına
hareket eden ve E-5 karayolu üzerinde uzun konvoylar oluşturan araçlar, savaştan
kaçan mültecileri andıran bir görüntü ortaya koymuştur. Tersine göç olgusu, bir
tür mülteci akını biçiminde yaşanmıştır. Göçün bu olağandışı yapısı içinde
depremzedeleri gittikleri yerlerde karmaşık ve zorlu sorunların beklediği
kolaylıkla tahmin edilmektedir. Bölgede genellikle sadece aile reisleri kalmakta,
ailenin diğer fertleri memlekete ya da güvenli illerdeki yakınlarının yanına
yollanmıştır. Bununla birlikte pek çok kişi gittiği yerde fazla kalamayıp çadırlarda
yaşama pahasına geri dönmüştür.



17 Ağustos depremiyle birlikte Körfez'in toplumsal dokusu, nüfus kompozisyonu
ve işgücü piyasası büyük ölçüde alt üst olmuştur. Yetkililere göre depremin
sadece finansal açıdan neden olduğu kayba odaklanılmıştır. Yeniden inşa
sürecinin adil, eşit ve insanca olabilmesi içinse depremin sosyal ve psikolojik
sonuçları da incelenmelidir.



İşsizlik, depremin üzerinden bir ay geçmesiyle birlikte bölgede en yakıcı bir
şekilde kendini hissettiren sorunların başında gelmiştir. Ayrıca çalışma saatleri
günlük 12 saat seviyesine çıkmış, ücret ödemeleri düzensizleşmiştir.



Bir bütün olarak bakıldığında bölgede ani biçimde yok olan, dağılan, parçalanan
ve çözülen çok sayıda aile söz konusudur. Aile kurumunda meydana gelen
dramatik değişikliklerin sosyal ve psikolojik maliyeti de uzun vadeli olmaktadır.
Söz konusu durum, akarabalık ya da hemşehrilik ilişkileriyle halledilebilecek
kadar basit bir olgu değildir.



Sayıları oldukça fazla olan depremzedeler, adeta kendi içine kapalı, katı bir altkültür grubu davranışı içine girmiştir. Depremzede olmayan "ötekilerle"
paylaştıkları herhangi bir ortak norm, duygu ya da düşünce yok gibidir. Bu
tabakadan içeri sadece yardım malzemeleri girmektedir. Yardım getirenlere
şükredilmesi yerine sözle ya da bakışlarla yapılamayanların vurgulanması sıkça
yaşanan bir durum olmuştur.



Yapılan yardımlarla ve yukarıda bahsedilen durumla birlikte deprem bölgesinin
üretken nüfusu adım adım yardım bağımlısı bir nüfusa dönüşmektedir.
Depremzedeler edilgen, zavallı ve düşkün bir konuma düşmüştür. Eğitim, gelir ve
mesleki beceri düzeyi açısından Türkiye ortalamasının üstünde olan bir nüfus
grubu için verilen yardımlarla karınlar belki doymakta, ancak kişilikler
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parçalanmaktadır. 16 Ağustos'a kadar Türkiye'yi besleyen bölge halkının aciz
duruma düşmesi, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ağır tahribat
oluşturmaktadır.


Depremzedeler için temel ihtiyaçların karşılanması ve yaşamın yeniden inşası
sürecinde kollektiflik ve etkin katılım sağlanmalıdır. Mahalle, sokak ya da
komşuluk temelinde depremzedelerin kendi komitelerini kurmaları, aralarında iş
bölümü yapmaları, sorumluluk almaları ve ihtiyaçlarını ortaklaşa tespit ederek
paylaşımı da aynı kanalla yapmaları etkinliği, adaleti ve rehabilitasyonunun daha
kolay gerçekleşmesini sağlayacaktır.



Depremle birlikte yardım kavramı bireysel iyilik gösterisi formundan çıkarak
toplumsal bir eylem halini almıştır.

13.2.5. Yeniden İnşanın Sosyo-Ekonomik Boyutu
Türkiye'de doğal afet olayları sonrası kent yenileme uygulamalarını 1999 Kocaeli
Depremi örneğiyle birlikte incelemek amacıyla, Fatma Neval Genç tarafından 2005 yılında
bir doktora tezi hazırlanmıştır. Doktora tezinin "yeniden inşanın sosyo-ekonomik boyutu"
başlığı altında aşağıdaki bilgiler paylaşılmıştır.
Kocaeli Depremi'nden sonra bölgede girişilen yeniden inşa çalışmalarının önemli bir
ayağını da sosyal çalışmalar kapsamıştır. Bu çerçevede özellikle geçici yerleşim yerlerinin
kurulması aşamalarından itibaren topluluğun bozulan sosyal yapısının eski haline geri
getirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Depremden yaklaşık 24 saat
sonra oluşturulan Deprem İçin Sivil Koordinasyon Girişimi ile bölgedeki tüm sivil toplum
örgütleri arasındaki koordinasyonun ve acil ihtiyaçların karşılanmasına çalışılmıştır.
Depremin sosyal yaşamda ortaya çıkardığı değişimlerden biri de sivil toplum kuruluşlarının
gerek afet anında gerekse de afetin sonrasında yürüttükleri faaliyetlerle daha önceki
dönemlere göre aktif biçimde çalışmalarıdır. Bu anlamda deprem, Türkiye'de o yıllarda
politik sistemde yaşanmaya başlanan dönüşümün yansıması olarak da değerlendirilmiştir.
Depremde yönetim sisteminden kaynaklanan aksaklıklar (kriz yönetiminde yaşanan sorunlar,
gecikmeler, Kızılay'ın çadır konusundaki yetersizlikleri vb.) sistemin ve Kızılay gibi bazı
kurumların sorgulanmasına yol açarken, eksikliğin oluşturduğu boşluklar sivil toplum
örgütleri tarafından tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu noktada özellikle AKUT deprem
sırasında yürüttüğü faaliyetlerle sembolik bir öneme kavuşmuştur. Depremle beraber ortaya
çıkan ve depremin ardından bir süre sonra da devam eden sivil toplum örgütlerinin birkaçı
dışında çoğu ortadan kalkmıştır. Bunun yanında deprem sonrasında yeniden inşa sürecinde
ortaya çıkan ve faaliyetleri uzun dönemde devam eden oluşumlar da vardır. Bölgede yaşayan
ailelerin bozulan ekonomik yapılarının yeniden canlandırılması ve bu süreçte özellikle
kadınların ve gençlerin ekonomik yaşama aktif olarak katılımının sağlanması amacıyla
yürütülen projelerden biri Adapazarı'nda hayata geçirilen Dernekkırı Kadın Projesi olmuştur.
Proje kapsamında fason üretim yapacak olan kadınların çalıştığı bir kooperatif kurulmuştur.
Bir başka proje de Adapazarı'nda depremde evlerini kaybetmiş olan ailelere ev kazandırma
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amacıyla yürütülen Beriköy Projesi'dir. Proje ile, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde doğal
kaynak ve yerel malzeme kullanımına öncelik verilerek bir yerleşim yeri oluşturulması
amaçlanmıştır. Proje, kullanıcıların katkısıyla fonlanmıştır.

13.2.6. 17 Ağustos Araştırması
Kocaeli Depremi'nin Sakarya'daki sosyal hayata yansımalarını belirlemek amacıyla
Tarık Bulut tarafından bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Farklı kişilerle yapılan mülakatlara
dayalı olan, 2013 yılında Sakarya'nın yerel Yenibahar Gazetesi'nde yayımlanan bu
araştırmanın sonuçları (farklı sektörden temsilcilerle yapılan mülakat sonuçları) aşağıda
görülebilir;
Bina Öldürür Gerçeği Ortaya Çıktı (İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube
Başkanı Hüsnü Gürpınar): Deprem sonrası çok katlı binaların yanından geçerken,
insanlarımız korkuyordu. Depremi bire bir yaşayan insanlarımızda bu binalar bir anti-pati
oluşturdu. Daha sonra ilgili yönetmelikler değişti. Yapı denetim olgusu oluştu. Bu anlamda
yasa çıktı. Uygulamada sorunlar olsa da bu oluştu. Bu bir kazanç oldu. Depremi yaşayanlar
özellikle az katlı binaları tercih etmeye başladı. Yüksek yerlere gitti. Deprem öldürmez, bina
öldürür gerçeği zihinlere yerleşti. Elbette bunun yanında sorunlar devam ediyor. Hasarlı
binalar sorunu var mesela.
Araziler Azaldı, İşsizlik Bu Sektörde Arttı (Ziraat Teknikeri Kamil Özkan):
Sakarya tarım ve hayvancılık kentiydi. Adapazarı Ovası'nın verimli topraklarıyla, meralarıyla
eşi benzeri yok. Ancak buralarda yapılaşma oldu. Deprem sonrasında ise; prefabrik konutlar
bu alanlara yapıldı. Geçici barınaklar inşa edildi. Sonrasında imar uygulamaları sonucunda,
enine gelişme yaşandı ve bu araziler yine azaldı. Organize Sanayi Bölgeleri bu alanlara
kuruldu. Deprem sonrası tarımı ilgilendiren fabrikalar, tam anlamıyla çalıştırılamadı. Bu
gelişmelerin ardından işsizlik arttı. Tarım ve hayvancılık kenara itildi. Bu böyle olunca; kirli
sanayi gelmeye başladı. Sağlıklı beslenme için gerekli alanlar daraldı.
Hijyen Problemleri Çıktı (Sakarya Tabipler Odası Eski Başkanı Opr. Dr. Dursun
Bostancı): Barınma, beslenme, hijyen problemleri çıktı. Sokaklar, uzun süre toz içerisinde.
Akciğer rahatsızlıkları arttı. Depremde ortaya çıkan kanserojen gazlar nedeniyle kanser oranı
arttı. Hastane sayısı az olmasının yanında neredeyse tek merkezliydi. Şimdi bu alanlara
yayıldı. Son yıllarda çevre illere giden hasta sayımız azaldı. Bu daha önce çok fazlaydı. 30
binleri geçmişti.
DASK'TA Yetersiz Kaldık (Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık ve
Finansal Hizmetlerle İlgili 16. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Oktay Topçu): Ülkemizin
önemli bölümü deprem riski yaşıyor. Marmara'yı etkileyen ve ilimizde büyük kayıplar
yaşanmasına neden olan deprem sonrası, hayatımıza Deprem Sigortası kavramı girdi. Bu
konuda ilk adım atıldı. Doğru bir adımdı. Vatandaşta bu kavram yerleşmesine rağmen
uygulama da yetersiz kaldık. Vurdumduymazlık var. Sakarya'da resmi verilere göre 182 bin
230 konut var. Sigortalı konut sayısı ise 84 bin. Oran sadece %46,1. Bu oran %70'lerde
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olmalıydı. Yalova'da oran %54,7; Bolu'da %55,1 civarında. Düzce'de bu oran %52,2
civarında.
Bilimsellik Vurgusu (Sakarya Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Oya Arapoğlu):
Depremi tüm Türkiye öğrendi. Devlet şehirleri kurarken, güvenlik ön plana çıktı. Planlama ve
şehir plancılığı diye bir olgu ortaya çıktı. Bilimsellik yine ön plandaydı. Yeni yerleşim
alanları ve yaşam alanları oluşturuldu. Deprem yaşamış bölgelerde deprem riskine açık
alanlarda kentsel dönüşüm yapılması ile ilgili kavramlar ortaya çıktı. Ancak bu alanlarda
uygulama, istenilen düzeyde yapılmadı. Mülkiyet hırsı ağır bastı. Hala yollar genişletilemedi.
Yıkılma riskli yerler dışında, dönüşüm çalışmalarına öncelik verildi. Deprem yaşamamıza
rağmen, hala yıkım olan alanlarda kat artırımları isteniyor.
Büyük Bir Travma Yaşandı (Avukat Reyhan Şahin): Deprem sonrası çekirdek
aileler büyük aileler halinde yaşamaya başladı. Evleri yıkılanlar köylerdeki, kasabalarda ki ya
da başka şehirlerde ki yakınlarının yanına gitti. Büyük bir travma yaşandı. Güvenlik ve
gelecek kaygısı ile birlikte şiddet eğilimi arttı, asabiyet arttı. Boşanmalar arttı. Çocuğa şiddet
olayları arttı, taciz olayları yine aynı. Artık bunlar gizlenemez bir hal aldı. Bir başka avukat
arkadaşımızda benzer şekilde 1994'te şehrin rahat bir ortamı olduğunu ancak deprem sonrası
insanların daha agresif ve daha alıngan olduğunu söylüyor. Buraya maddi yardımlar yapıldı.
Ancak burası, bir psikoloji laboratuarına dönüştürülmeliydi. Bu yapılmadı yeterince.
Medya Önemli Bir Rol Oynadı (Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai
Matur): İlk yıllarda yaraları sarma süreci, medyadan takip edildi. Yerel medya adeta bir
kılavuz oldu. Sonraki süreçte de deprem güvenliği ile ilgili medya, çağrılarda bulundu. Yine
çeşitli hakların kazanılmasında medya, önemli bir rol oynadı. Kalıcı konutların eksikliklerinin
giderilmesi, prefabrik okulların ve yapıların kaldırılması, yeni yerleşim yerlerinin tercih
edilmesi ile ilgili sayısız haber yapıldı. Son olarak medyanın büyük çabaları sonucu kalıcı
işyerleri, kamuya kazandırıldı. Ancak yine de deprem konusunda halkta sosyal bilinç
oluşması anlamında istenilen yol kat edilemedi.
Üniversite Sağlam Zemindeydi (Sakarya Üniversitesi eski Rektörü Mehmet
Durman): İlköğretim ve ortaöğretim kurumları, genelde merkezdeydi. Büyük yıkımlar oldu.
Bu yüzden verileri kötüydü. Özellikle sınavlarda elde edilen başarıda, alt sıralardaydık.
Üniversitemiz fiziki anlamda büyük yara almadı. Sağlam zemindeydi. O dönemlerde
üniversite sivil toplum ile bütünleşti. Projeler hazırlandı. Üniversitemizin önemli bir
projelerinden biri Sakarya'nın Rekabet Gücü'nün Geliştirilmesi Pojesi'ydi. Deprem, Sakarya
Üniversitesi'nin atılımında önemli bir rol oynadı. Kader birliği oluştu. Üniversiteye gelen
öğrenciler, şehre hayat verdi. Dışarıdan gelen öğrenciler, şehrimize hayat veriyor demiştik.
Peki onlar ne düşünüyordu? Onlara sorduk. Farklı sorularımıza ülkemizin çeşitli illerinden
gelen öğrencilerimizin cevapları:


Zeynep Kömürcü - İzmir - Mütercim Tercümanlığı: Sakarya deprem şehri
olduğu için yurt konusunda ailem hassas ve titiz davrandı. Sakarya'ya gelirken çok
tedirgindik. O yüzden en yeni ve en sağlam binayı seçme konusunda özenli
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davrandık. Sakarya'yı tercih ederken bu konuyu çok düşündüm aslında. Hatta son
tercihlerim arasındaydı ama burası çıktı. Ama yinede mutluyum.


Havvanur Özdemir - İstanbul - Makine Ressamlığı: İnsanlar doğal afetlerden
ister-istemez psikolojik olarak çok etkilenir ki böyle büyük bir deprem kolay
unutulmaz. Sakarya'da insanlar endişeli. Psikolojik olarak da insanların çok iyi
durumda oldukları söylenemez. Ama hayat devam ediyor. Aslında deprem ile
alakalı bir öğrenci olarak söyleyebileceğim tek şey yurt konusunda çok titiz
davranmamızdı. Sadece yurt konusunda endişelerim vardı. Onu da depreme
dayanıklı bir bina seçerek giderdim.

Maddi ve Manevi Katkılara Tanık Olduk (Kızılay eski Şube Başkanı Şaban
Koludra): 1999 depreminde tanık olduğum en büyük olay ülke bütününde olan merhamet
duygusunun daha fazla açığa çıkmış olmasıydı. Maddi ve manevi katkılara tanık olduk.
Türkiye'nin böyle bir afete maruz kalabileceği ortaya çıktı. Tedbir arayışları başladı. 42 ülke
temsilcisi ile çalışıldı. Bilgi transferi katkısı oluştu. Dil, din, ırk demeden yardımlaşma
duygusu öne çıktı. Afet yönetim anlayışı oluştu. Bununla ilgili 1995'te bir yasa vardı. Ancak
kağıt üstündeydi. Uygulamanın önemi anlaşıldı. En önemli bir diğer unsur ise; koordinasyon
zorunluluğu gündeme geldi. Yine yardıma ilk koşacak ekiplerin sürekli hazır halde olması
gerektiğini ortaya koyduk. Bununla ilgili askeriyede bir tümen kurulmasını istedik. Çünkü bu
savaş hallerinde de bize lazım olacak bir şey. Afette buna benzer bir haldir. Yine olası bir
depremde toplanma yerlerinin neresi olacağı, geçici barınma yerlerinin nerelere konulacağı ve
bunun gibi konular önem kazandı. Ayrıca ekonomik sömürüde oluştu. Rant kapıları meydana
geldi. Yardımlardan yararlanmak isteyenler, arsa spekülatörleri ortaya çıktı.
Sakaryalılık Bilinci Yerleşmeli (Büfeci, TV Yorumcusu ve Sunucusu Oktay Sarı):
Sakarya'da sokak hayatında depremin ardından çok önemli gelişmeler yaşandı. Sakarya
kimliğini kaybetti. İnsanlara balık verildi, balık tutmak için olta verilmedi. Bununla birlikte
çok fazla göç yaşandı. Burada durumu, imkanı olanlar ve okumuş ağırlıklı kesim, başka illere
gitti. İmkanı olmayanlar da, mesela benim gibi, "Adapazarı'nı seviyorum, terk etmiyorum"
gibi bir sloganla burada yaşamaya devam etti. İmkan olsa büyük ihtimalle bizlerde giderdik.
Tabi, göçte aldı Sakarya. Verdiğimiz göçün tersini aldık. Beyin göçünden ziyade yukarıda
bahsettiğim balık-olta nedeni, kira yardımı, bedava yiyecek var diye çok sayıda insan geldi.
Elbette üniversite okumak için gelenler, atama yoluyla gelenleri kast etmiyorum. Böyle
olunca yani ihraç ettiğimiz beyinleri, ithalle karşılamayıp aksine ithallerin beraberinde
getirdiği sorunlar ortaya çıkınca, şehir geriledi. 30 yıldır bu şehrin sokaklarındayım. Bakın
önceden ASM vardı, Şemsiyeli Park vardı. Atatürk Bulvarı'nda ben 10 dakikalık yolu, 1 saatte
yürüyordum. Selam veriyordu insanlar birbirine. Şimdi insanlar tanımıyor birbirini. Metropol
oldu Sakarya. Ama gelişmişlik anlamında bunu başaramadık. Sakaryalılık bilinci yerleşmeli.
Şimdi birbirimizden habersiziz, duyarsızız, ortak birşey üretemiyoruz, birlikte yaşama kültürü
yok. Bedavacılık oldu. Bakın ben gazete bayii kurdum. Öncesinde bir belediyenin çadırında
yemek yiyordum. Para kazanmaya başlayınca dönerciden parayla yemeye başladım. O gitti
kasaptan et aldı. Kasap gitti, çiftçiden hayvan aldı. Bedavacılığı aşmalıyız. Bu durumları
aşmalıyız. Korkuyorum ki bu etki, 50 yıl gitmeyecek. Sakaryalılık bilinci oluşmalı. Ayrıca
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şehrin tamamen bir psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Binaların molozları kalktı ama gönüllerde
ki enkaz kalkmadı.
Kaygı Bozukluğu Arttı (Psikolog Mustafa Topkara): Depremin sosyal hayata
yansımasında; psikolojik, gündelik hayata ilişkin ya da ticari olarak yansıdığı hususunda
elimizde henüz bir veri yok. Bizlerin kişisel fikirlerimiz bunlar. Ciddi araştırmalar yok.
Sakarya Üniversitesi'nin Sosyoloji Bölümü var. Ben bu bölümden çok umutluyum. Ancak şu
ana kadar, yeterli bir veri kamuoyu tarafından henüz bilinmiyor. Bu bir eksiklik. Dediğim gibi
kişisel gözlemlerime dayalı analizler olacak. Panik atak ile ilgili önemli bir artış var. Ölüm
korkusu ve çıldırma korkusuyla alakalı. Kaygı bozukluğunda, psikolojik kökenli fiziksel
hastalıklarda bir artış gözlemliyoruz. Mesela bir insanın başı ağrıyor, ya da karnı ağrıyor.
Ancak fiziksel olarak kişinin bir şeyi yok. Ama yine ağrı var. Yani psikolojik bir durum. Bu
tür rahatsızlıklarda çok büyük artışlar yaşanıyor. Sakarya hastalık hastası oldu. Ruh sağlığı
konusunda belirgin farklar var. Sakarya'nın daha sakin bir hayatı vardı. Depremden önce de
Sakarya'da yaşıyorduk. Deprem sonrasında ise; vurmalı, kırmalı olayların haddi hesabı yok.
Gündelik bir parça oldu. Cinayetler, intiharlar, faili meçhuller. Şiddet bu şehrin demirbaşı gibi
oldu. Depremin meydana getirdiği bir travma var. İnsanların burada yeri değişti. Bu olunca
çevresi değişti, ilişkileri değişti. Bu travmanın getirdiği acı ortadan kaldırılmak isteniyor.
Bunu kaldırmak için iki seçenek var. Yüzleşmek veya acıyı inkar etmek. Bundan dolayı, inkar
mekanizmasından dolayı duyarsızlık oluştu. Ağır hasarlı binalarda yaşama işte bu yüzden.
Sosyal hayatın her alanına yansıdı bu duyarsızlık. Vatandaşına da yansıdı, siyasetçisine de. Bu
yüzden beş katlı hasarlı binada oturuyor insanlar. Biz depremin ilk yıllarında Sakinler
Hareketi başlatmıştık. İnsanları depremin getirdiği sorunları gündeme getirmek için eyleme
çağırırdık. Bize kızıyorlardı. Biz bunu unutmak istiyoruz diyorlardı. Depremde birde
bilinememezlik korkusu var. Selde, afetin nereden ve ne zaman geleceğini tahmin ediyorsun.
Ne kadar sağlam bina yaparsan yap deprem öyle değil. Muazzam bir güç var. Çadırda
yakalansan bile yer mi yarılacak diyorsun. Derin bir korku oluşuyor. Sosyoloji alanında
çalışmalar yapılmalı. Psikoloji tamamen bozuldu.
Kalite Standardı Geldi (Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli): Deprem
yönetmelikleri çerçevesinde çıkarılan kanunlar gereği, imar konularında daha titiz
davranılmaya başlandı. Denetimler arttı. İmar kat adetleri düşürüldü. Binalarda kullanılan
betona kalite standardı getirildi. C-20'nin altında beton dökülmüyor. İnşaatlarda kaçak demir
kullanımının önüne geçildi. Binaların her aşaması belediyedeki teknik çalışanlarımızca
kontrol ediliyor. Her parselde zemin etüdü yapılarak her binanın tabanı daha güçlü hale
getiriliyor. Binalarda asma katlar kaldırılarak kolonlarda kesme kuvvetinden doğabilecek
hasarlara engel olunuyor. Bitişik binalarda kat sayıları eşitlendi. Ağır hasarlı binalar tespit
edilerek teker teker yıkıldı. Konut açıklarına katkıda bulunmak amacıyla belediye olarak
bizde konut yaptık. Belediye olarak halkın deprem konusunda daha bilinçli olması için
seminerler düzenleniyoruz. Deprem gerçeğine dikkat çekmek ve depremde hayatını
kaybedenleri unutmamak için belediyemiz tarafından Deprem Müzesi açıldı.
Tesisler Zarar Gördü (Sakaryaspor Yöneticisi Mustafa Özbey): Spor alanında da
deprem nedeniyle büyük değişimler yaşandı. Daha önce olası bir afet anında toplanma yerleri,
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yardım merkezleri net olarak belirlenmediği için stadlar, spor salonları kullanıldı. Buralarda
uzun süre sportif aktiviteler yapılamadı. Deprem tesislerin gelişmesine darbe vurdu. Varolan
tesisler zarar gördü. Buralara çadırkentler kuruldu. Haftalarca buralardan yararlanılamadı.
Fiziksel ve ruhsal gelişim spor olmayınca tam anlamıyla gerçekleşemedi.
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Uygulamalar
Kamerasıyla Aydınlattığı Canlarla Ömürlük Dost Oldu
Marmara depreminde ailesini ve yakınlarını bırakıp hiç tanımadığı insanların yardımına
koşan Adil Agasayar, kamerasının tepe ışığıyla aydınlattığı enkazın arasından anne, baba ve
iki kızını kurtararak hastaneye ulaştırılmasını sağladı.
Aradan geçen 14 yıla rağmen depremzedeler ne ''o gece" paylaştıkları korku ve acıyı ne de
gösterilen fedakarlıkları unuttu. Felaketin en fazla hissedildiği yerlerden olan Gölcük
ilçesinde deprem sırasında enkaz altında kalan insanların kurtarılması için gösterilen çaba,
aileler arasında büyük dostlukların oluşmasına da vesile olmuş.
Gölcük'te yaşayan emekli Adil Agasayar da Marmara Depremi sırasında ailesi ve yakınlarını
bırakıp, evinden aldığı kamerasının tepe lambasıyla aydınlattığı enkazdan bir tahta parçasının
yardımıyla tuğlaları kırarak dört kişinin kurtarılmasını sağladı. Yıkıntıların arasından
çıkarttığı insanlarla iletişimini kesmeyen Ağasayar depremzedelerle dostluklarını sürdürüyor.
Deprem sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Agasayar, "o gece" büyük bir sartıntı
ve gürültüyle uyandıklarını ifade etti. Depremle birlikte yatağından fırlayarak eşi ve
çocuklarıyla dışarı çıktığını belirtenAgasayar, tepe lambasından yararlanmak için kamerasını
alarak, elektrik süpürgesi tamiri yaptığı dükkanına doğru gittiğini söyledi. O sırada insanların
panik içinde yalvararak yardım istediğini, kamera ışığı ile aydınlatma sağlayarak ve aynı
zamanda kaydederek bir süre enkazdan çıkanlara yardımcı olduğunu ifade eden Agasayar,
dükkanına vardığında işyerinin yerle bir olduğunu gördüğünü dile getirdi.
"Amca bizi kurtar" sesiyle irkildim
Agasayar, enkazda kalanları kurtarmak için dükkanından malzeme almaya gittiğinde
yakından gelen "amca bizi kurtar" sesiyle irkildiğini anlatarak şöyle devam etti: "Beni
görmediği halde seslenen enkaz altındaki kız çocuğunun sesini duyunca, yerde bulduğum
ağaç pencere tahtasıyla briketleri kırmaya başladım. Kameramı enkazın karşısına kurdum ve
ışığı ile sesin geldiği bölgeyi aydınlattım. Bir yandan da kamera kayıt yapıyordu. İçeride kim
olduğunu bilmiyordum. Bir süre sonra iki kız çocuğuna ulaştım. Onları açtığım delikten
kurtardım. Kızlardan biri, "anne ve babamı kurtar" diye bağırıyor. Ben de 'beraber
kurtaracağız" diyordum. O sırada hem ağlıyorum, hem de kazmaya devam ediyorum. Baba
Muharrem Gürbüz'ün ayakları göründü. Ama üzerlerinde beton vardı. O sırada hava
aydınlandı. Başka biri gelince çok yorulduğum için ona devrettim. Ailemin yanına gittim.
Onların durumlarının iyi olduğunu görünce geri geldim. Anne ve baba da kurtarılmış. O an
derin bir nefes aldım ve rahatladım."
Agasayar, deprem sonrası insanların korku ve panik içinde ne yapacaklarını bilmediklerini,
elindeki kameranın ışığıyla ışık tutarak onlara yardımcı olduğunu dile getirerek, sabaha kadar
enkaz altında kalanlara yardım ederken, bütün olup biteni kameraya kaydettiğini belirtti.
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Görüntüleri her izlediğimde ağlıyorum
Depremin şiddetini hala unutamadığını ancak o gece soğukkanlı olmasına da şaşırdığını ifade
eden Agasayar, kurtardığı aile ile aradan 14 yıl geçmesine rağmen hala görüştüğünü anlattı.
Baba Muharrem anne Güllü, büyük kızı Bahar ve Goncagül Gürbüz'le sık sık görüştüklerini
anlatan Agasayar, kaydettiği kurtarma çalışmalarının görüntülerini her izlediğinde ağladığını
ifade etti. Kurtardığı aileinin kızlarından Bahar'ın evlendiğini ve bir çocuğunun olduğunu
vurgulayan Agasayar, "Halimi hatırımı sorar, bayram ve yaş günümde arar. Depremde çok
acılar yaşandı ama böyle güzel dostluklar da kazanıldı" diye konuştu.
25 kişinin öldüğü binadan sağ çıktılar
Depremde altı katlı binanın yıkılmasıyla dört çocuğu ve eşiyle birlikte enkaz altında kalan
Muharrem Gürbüz, iki oğlunu kaybetti, 25 kişinin öldüğü binanın enkazından iki kızı ve
eşiyle birlikte sağ olarak çıkarıldı. O gece kendisi ve ailesini kurtaran Adil Agasayar'a
minettar olduğunu ifade eden Gürbüz, depremde askere gitmeye hazırlanan yirmi yaşındaki
oğlu Fatih ile bir yaşındaki diğer oğlu Oğuzhan'ın göçük altında hayatını kaybettiğini anlattı.
"İki oğlumu kaybettim ama Allah iki kızımı bana bağışladı" diyen Gürbüz, "Agasayar
herşeyi göze alarak, o yıkık ve durmadan sallanan binanın altına girip, kendi canını hiçe
sayarak, orada insan üstü fedakarlıkla bize yardım etti. Bizi gördüğü her yerde ağlar. Adil
beyin o kadar hassas bir yüreği var. Mükemmel bir insandır" dedi. Gürbüz, o günlerde
devletin kendileriyle ilgilenmediğini, devlete yük olmamaya çalıştıklarını dile getirerek,
şöyle konuştu, "Şu an işsizim. Emekli olamadım. Hiçbir sosyal güvencem yok. Emekli
olabilmem için üç sene prim ödemem lazım. Benim ve eşimin sağlık sorunları var.
Depremden sonra bir süre yoğun bakımda kaldık. Beş altı ay hastanelerde tedavi gördük.
Yine de Allah'a şükrediyorum. Eşim, çocuklarım ve dört torunumla geçinip gidiyoruz. Allah
bir daha böyle acılar yaşatmasın kimseye".

Kaynak: Haber 7, "Kamerasıyla Aydınlattığı Canlarla Ömürlük Dost Oldu", 16 Ağustos
2013, http://www.haber7.com/yasam/haber/1062953-kamerasiyla-aydinlattigi-canlarlaomurluk-dost-oldu
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Uygulama Soruları



17 Ağustos depreminin neden olduğu pek çok olumsuzluklarla birlikte olumlu
değişimler söz konusu mudur? Açıklayınız.
Devletin depreme müdahale ve iyileştirme çalışmalarında yetersiz kalması, hangi
sosyolojik gelişmelere neden olmuştur? Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamuoyunda Marmara Depremi ya da 17 Ağustos depremi olarak da bilinen Kocaeli
depremi; 17 Ağustos 1999 sabahı 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen ve büyük çapta can ve mal
kaybına neden olan doğal bir afettir. Merkez üssü Gölcük ilçesi olan deprem, tüm Marmara
Bölgesi'yle birlikte, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bir alanda hissedilmiştir. Çok sayıda
can kaybına ve yaralanmaya neden olan deprem sonrasında yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmış
ve yaklaşık 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Kocaeli
Depremi'nin Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biri olduğu
söylenebilir.
Kocaeli Depremi pek çok konuda değişime neden olmuştur. Her yıl 17 Ağustos
gününde hem bu değişimler üzerinde durulmaktadır. 1999 tarihinden sonra yapılan çok sayıda
çalışmada büyük bir afet olarak Kocaeli Depremi'nin ekonomik, psikolojik ve sosyolojik
etkileri incelemiş, hazırlanan kitap, makale ve tezlerde bu konu üzerinde durulmuştur. Kitabın
bu bölümünde de Kocaeli Depremi'nin neden olduğu sosyal değişimleri inceleyen ve
depremin sosyolojik analizini yapmaya çalışan araştırmaların sonuçları üzerinde durulmuştur.
Konuyla ilgili olarak Aytül Kasapoğlu ve Mehmet Ecevit tarafından 2000 yılında
yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde; depremle birlikte pek çok insanın evini ve
eşyalarını kaybettiği, işsizliğin arttığı, sosyal bağların harap olduğu, aile içi bağların, akraba
ve hemşehriler de dahil olmak üzere neredeyse yok olduğu, eğitim faaliyetlerinin aksadığı,
dini inançlarda kuvvetlenme oluştuğu ve bireylerin Allah'tan daha fazla yardım arar hale
geldiği tespit edilmiştir. İnsanlar deprem ve sivil toplum konusunda daha bilgili ve haberdar
hale gelmiş, konuyla ilgili gönüllü kuruluşların Türkiye çapında şöhretleri artmıştır. Deprem
sonrası devletten beklentiler artmış, ancak hükümete, yerel belediyelere ve politikacılara olan
güven azalmıştır. Devletin gerek afet öncesi gerekse de afet sonrası çalışmalar açısından
depreme hiç hazır olmadığı net bir şekilde görülmüştür. Depremzedelerin ekonomik koşulları
da dramatik olarak değişmiş, ekonomik güç kaybı son derece yükselmiş, insanlar
borçlanmaya ve daha fazla banka kredisi kullanmaya başlamıştır. Bunun yanında depremle
birlikte bireylerin depreme karşı duyarlılıklarının arttığı, etrafa karşı yabancılaştıkları,
kendilerini güçsüz hissettikleri, ne kadar zorda olurlarsa olsunlar kurallara uymaya
çalıştıkları, en çok işsiz kalmaktan endişe ettikleri, öncelikle kendilerini değil toplumu
önemsedikleri, geleneklere ters düşen davranışlarda bulunmadıkları tespit edilmiştir.
Araştırmada ayrıca depremzedelerin en çok ihtiyaç duydukları desteğin sırasıyla parasal
destek, çocukları için eğitim desteği ve psikolojik destek olduğu görülmüştür. Afetzedelerin
en çok kimden destek gördüklerine ve aslında kimden destek görmek istediklerine
bakıldığında ise; en çok devletten yardım görüldüğü (%20) ancak bu oranın ne yazık ki
görülmek istenen düzeyden (%80) çok uzakta olduğu ve arada %60'lara varan fark olduğu
görülmektedir.
Konuyla ilgili olarak Veysel Bozkurt tarafından 1999 yılında Bursa'da yapılan
araştırmanın sonuçları incelendiğinde ise; bireylerin depremzede olmadığı halde depremden
çok etkilendiği, depremin yol açtığı zararın büyük olmasının en önemli üç sorumlusunun
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sırasıyla müteahhitler, yerel yönetimler ve devlet olduğu, kamu idarecilerinin depremzedelere
gerekli hizmetleri etkin olarak götürdüğüne ve sivil örgütlerin yeterince geliştiğine
inanılmadığı, Kızılay hakkında yapılan eleştirilerin haklı olduğu, dış dünyaya yönelik güven
duygusunun arttığı ve hükümete güven duygusunun azaldığı belirlenmiştir. Bunun yanında
araştırma ile Kocaeli Depremi'nin, Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin öneminin anlaşılması
bakımından bir milat olarak kabul edildiği söylenebilir. Araştırmanın ilginç bulgularından biri
de bundan sonra afet yönetimi konusunda nasıl bir tavır takınılacağı ile ilgilidir. Katılımcıların
%17'si "artık akıllandık, çok önemli gelişmeler olacak" fikrine; %70'i ise "altı ay sonra herşey
unutulacak ve herşey eskisi gibi olacak" fikrine katılmıştır.
Konuyla ilgili olarak A. Çağlar Akgüngör tarafından 2008 yılında Kocaeli'nin Hereke
ve Darıca ilçelerinde bulunan iki çimento fabrikasında yapılan araştırmanın sonuçları
incelendiğinde; evde ve fabrikada deprem anı, deprem sırasında ilk tepkiler, sarsıntıdan
sonraki belirsizlik hali, fabrikalarda genel durum, deprem ertesindeki büyük sorunlar, kurum
ve çalışanların toparlanması, depremin görünmeyen izleri ve alınan dersler, yeni uygulamalar
konularında ayrıntılı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Yine konuyla ilgili olarak Metin Özuğurlu tarafından 1999 yılında Kocaeli'de
gözlemlere ve mülakatlara dayalı olarak yapılan araştırmada; depremde yaşamını
kaybedenlerin sayısının resmi açıklamaların çok üzerinde olduğuna yönelik bir algı olduğu;
deprem sonrası ilk telaş ve ilk arayışın birkaç saat içinde yerini mutlak ve amaçsız bir
bekleyişe bıraktığı; deprem bölgesinden Anadolu'nun farklı noktalarına hareket eden ve E-5
karayolu üzerinde uzun konvoylar oluşturan araçların, savaştan kaçan mültecileri andıran bir
görüntü ortaya koyduğu; Körfez'in toplumsal dokusunun, nüfus kompozisyonunun ve işgücü
piyasasının büyük ölçüde alt üst olduğu; işsizliğin en önemli sorun olarak ortaya çıktığı;
bölgede ani biçimde yok olan, dağılan, parçalanan ve çözülen çok sayıda ailenin söz konusu
olduğu; depremzedelerin adeta kendi içine kapalı, katı bir alt-kültür grubu davranışı içine
girdiği; yapılan yardımlarla birlikte deprem bölgesinin üretken nüfusunun adım adım yardım
bağımlısı bir nüfusa dönüştüğü ve depremzedeler için temel ihtiyaçların karşılanması ve
yaşamın yeniden inşası sürecinde kollektifliğin ve etkin katılımın sağlanması gerektiği ifade
edilmiştir.
Konuyla ilgili olarak Fatma Neval Genç tarafından 2005 yılında hazırlanan doktora
tezinde ise Kocaeli Depremi'nden sonra bölgede girişilen yeniden inşa çalışmalarının önemli
bir ayağını sosyal çalışmaların kapsadığı, özellikle geçici yerleşim yerlerinin kurulması
aşamalarından itibaren topluluğun bozulan sosyal yapısının eski haline geri getirilmesi ve
iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı ifade edilmiştir. Çalışmada özellikle sivil toplum
kuruluşlarının gerek afet anında gerekse de afetin sonrasında yürüttükleri faaliyetler üzerinde
durulmuş, özellikle de AKUT'un deprem sırasında yürüttüğü faaliyetlerle sembolik bir öneme
kavuştuğu ifade edilmiştir. Bölgede yaşayan ailelerin bozulan ekonomik yapılarının yeniden
canlandırılması ve bu süreçte özellikle kadınların ve gençlerin ekonomik yaşama aktif olarak
katılımının sağlanması amacıyla Adapazarı'nda Dernekkırı Kadın Projesi ve ayrıca yine
Adapazarı'nda depremde evlerini kaybetmiş olan ailelere ev kazandırma amacıyla yürütülen
Beriköy Projesi hayata geçirilmiştir.
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Kocaeli Depremi'nin Sakarya'daki sosyal hayata yansımalarını belirlemek amacıyla
Tarık Bulut tarafından yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde ise farklı sektörlerden
temsilcilerin depremin olumsuz etkilerinden bahsettiği görülmektedir. Yapılan mülakatlarda
depremle birlikte "deprem değil bina öldürür" gerçeğinin ortaya çıktığı ve inşaatlara yönelik
kalite standartlarının geldiği, tarım arazilerinin azaldığı ve işsizliğin bu sektörde arttığı, sağlık
açısından hijyen problemlerinin görüldüğü, zorunlu deprem sigortasında yetersiz kalındığı ve
gerekli başvuruların yapılmadığı, şehir planlamasında bilimsellik vurgusunun ön plana çıktığı,
asayiş ve şiddet olaylarının arttığı, medyanın afet sonrasında önemli bir rol oynadığı, eğitim
açısından bazı sorunlar yaşanmakla birlikte Sakarya Üniversitesi'nin sağlam kaldığı, sivil
toplum örgütleri ve diğer toplum unsurları tarafından maddi ve manevi pek çok katkının
verildiği, şehirden çok sayıda insanın ayrıldığı, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı,
Sakaryalılık bilincinin kaybolduğu, kaygı bozukluklarının arttığı ve spor faaliyetlerinin
olumsuz etkilendiği ifade edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.

a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi 1999 yılında meydana gelen Kocaeli Depremi'nin
hissedildiği illerden biri değildir?
Sakarya
İstanbul
Tekirdağ
Konya
Yalova
Aşağıdakilerden hangisi Kocaeli Depremi'nin etkilerini artıran
unsurlardan biri değildir?
Depremin gece yarısı meydana gelmesi
Depremin şiddetinin çok büyük olması
Depremin uzun sürmesi
Depremin sanayi bölgelerinde meydana gelmesi
Depremin ikincil afet olarak neden olduğu tsunami
Aşağıdakilerden hangisi Kocaeli Depremi'nin sonuçlarından biri
değildir?
İnsanlar korkuyla uzun süre evlerinin dışında yaşamıştır.
Verdiği yardım ve desteklerle ön plana çıkan kuruluş Kızılay olmuştur.
Sivil toplum örgütleri yemek ve diğer gerekli malzeme desteğinde
bulunmuştur.
Özellikle bazı şehirlerde elektirikler kesilmiş, iletişim ve ulaşım imkanı
kalmamıştır.
Depremin yaşandığı bölgelerden yoğun bir göç hareketi söz konusu olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Kocaeli Depremi'ne yönelik Kasapoğlu ve
Ecevit tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarından biri değildir?
Bölgede işsizlik artmıştır.
Depremde çok sayıda ev hasar görmüştür.
Afetzedelerin araba sahipliği azalmıştır.
Eğitim faaliyetleri aksamıştır.
Sağlık sorunları ortaya çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Kocaeli Depremi'ne yönelik Kasapoğlu ve
Ecevit tarafından yapılan araştırmanın sosyo-kültürel değişmeler
açısından sonuçlarından biri değildir?
Bireylerin büyük kısmı deprem sonrasında gelecekte olması muhtemel afetlere
karşı sorumlu davranışta bulunmuştur.
Deprem sonrası insanların ekonomik güç kaybı son derece yükselmiştir.
Bireylerin çok büyük kısmı Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olması
durumunda yardım edeceğini belirtmiştir.
Bireylere göre depremin zararlarını gidermek devletin ve yöneticilerin
sorumluluğundadır.
Afetin olumsuz etkileri çok büyük olmasına karşın bireylerin çok büyük kısmı
kurallara uyduklarını ifade etmiştir.
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6.

a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)

10.

a)
b)
c)
d)
e)

Kocaeli Depremi'ne yönelik Kasapoğlu ve Ecevit tarafından yapılan
araştırmanın sonuçlarına göre bireylerin en çok ihtiyaç duydukları destek
aşağıdakilerden hangisidir?
Çocukları için eğitim desteği
Psikolojik destek
Parasal destek
Can ve mal güvenliği desteği
Hiçbiri
Kocaeli Depremi'ne yönelik Bozkurt tarafından yapılan araştırmanın
sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Depremden etkilenme oranı kadınlar arasında erkeklerden çok daha fazladır.
İdareciler bilim adamlarının görüşlerini dikkate almaktadır.
Depremin yol açtığı zararın büyük olmasının en önemli sorumlusu
müteahhitlerdir.
Katılımcılar sivil örgütlerin yeterince geliştiğine inanmamaktadır.
Kızılaya yönelik güven duygusu zayıflamıştır.
A. Çağlar Akgüngör tarafından Kocaeli Depremi'nin etkilerini belirlemek
amacıyla yapılan araştırma nerelerde gerçekleştirilmiştir?
Tarım sektöründe
Ulaşım alanlarında
Konutlarda
İki çimento fabrikasında
Küçük ve orta ölçekli işletmelerde
Aşağıdakilerden hangisi Metin Özuğurlu tarafından Kocaeli Depremi'nin
etkilerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarından biri
değildir?
Deprem için 45 saniyelik eşitlik vurgusu yapılmıştır.
Deprem birlikte Körfez'in toplumsal dokusu, nüfus kompozisyonu ve işgücü
piyasası büyük ölçüde alt üst olmuştur
Depremden sonra en büyük sorunlardan biri işsizlik olmuştur.
Bölgede ani biçimde yok olan, dağılan, parçalanan ve çözülen çok sayıda aile
söz konusudur.
Depremle birlikte yardım kavramı toplumsal bir eylem formundan çıkarak
bireysel iyilik gösterisi halini almıştır
Fatma Neval Genç tarafından yapılan araştırmada bahsedilen ve
Adapazarı'nda depremde evlerini kaybetmiş olan ailelere ev kazandırma
amacıyla yürütülen proje aşağıdakilerden hangisidir?
Beriköy Projesi
Dernekkırı Kadın Projesi
Konut Sayısı Artırma Projesi
Toplu Konut Projesi
Hiçbiri

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)b, 4)c, 5)a, 6)c, 7)b, 8)d, 9)e, 10)a
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14. TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA YAŞANAN DİĞER BÜYÜK
AFETLERE YÖNELİK SOSYOLOJİK İNCELEMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. 2011 Van Depremi Afeti
14.2. 2009 İstanbul Sel Afeti
14.3. 2014 Soma Maden Kazası Afeti
14.4. 2011 Japonya Depremi ve Tsunamisi
14.5. 2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi
14.6. 2005 ABD Katrina Kasırgası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem afetinin yönetimiyle ilgili olarak bilgi veriniz.
2. Van'da meydana gelen deprem afetinin sosyal etkileri hakkında bilgi veriniz.
3. 2009 yılında İstanbul ve Trakya'da meydana gelen sel afetinin nedenleri hakkında bilgi
veriniz.
4. İstanbul sel afetinin sosyal alandaki sonuçları hakkında bilgi veriniz.
5. 2014 yılında Soma'da meydana gelen afetin nedenlerini açıklayınız.
6. Soma'da meydana gelen afetin neden olduğu sosyal etkiler hakkında bilgi veriniz.
7. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem afeti ve sonrasında olan ikincil afetler
hakkında bilgi veriniz ve afetlerin neden olduğu değişimleri açıklayınız.
8. 2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve sonrasında oluşan tsunami
hakkında bilgi vererek afetlerin etkileri hakkında bilgi veriniz.
9. 2005 yılında ABD'de de meydana gelen Katrina Kasırgası'nın neden olduğu değişimler
hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

2011 Van Depremi Afeti

2009 İstanbul Sel Afeti

2014 Soma Maden Kazası
Afeti

2011 Japonya Depremi ve
Tsunamisi

2004 Hint Okyanusu
Depremi ve Tsunamisi
2005 ABD Katrina
Kasırgası

Kazanım
2011 yılında meydana gelen
Van Depremi'nin sosyolojik
analizini yapabilmek
2009 yılında meydana gelen
İstanbul sel afetinin
sosyolojik analizini
yapabilmek
2014 yılında Soma'da
meydana gelen maden kazası
afetinin sosyolojik analizini
yapabilmek
2011 yılında meydana gelen
Japonya Depremi ve
tsunamisinin etkileri
hakkında bilgi verebilmek
2004 yılında meydana gelen
Hint Okyanusu Depremi ve
tsunamisinin etkileri
hakkında bilgi verebilmek
2005 ABD Katrina Kasırgası
afetinin etkileri hakkında
bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar







Van depremi
İstanbul sel afeti
Soma
Maden kazası
Tsunami
Kasırga
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Giriş
Ülkemizde ve dünyada pek çok doğal ve insan kaynaklı afet yaşanmaktadır. Jeolojik
olarak deprem bölgesinde bulunan ülkemizde ve dünyanın diğer yerlerinde çok sayıda deprem
afeti meydana gelmekte ve bunların bazılarında önemli can ve mal kayıpları söz konusu
olmaktadır. Bunun yanında dönem dönem yaşanan sel felaketleri, fırtınalar, erozyon, toprak
kayması vb. olaylar da yaşanan diğer doğal afetlere örnek olarak verilebilir. Ayrıca başta terör
saldırıları olmak üzere zaman zaman patlamalar, sabotajlar, kargaşalar, siber saldırılar vb.
politik afetler de söz konusu olabilmektedir. Teknolojik kaynaklı afetler açısından
bakıldığında da maden faciaları, ulaşım kazaları, çevre kirliliği vb. pek çok afetle karşı
karşıya kaldığımız söylenebilir. Dersimiz açısından önemli olan konu, bu olaylar içerisinde
özellikle etki alanı ve verdiği zarar büyük afetlerin sosyal anlamda neden olduğu değişimlerin
incelenmesi ve ön plana çıkan afetlerin sosyolojik açıdan analiz edilmesidir.
Bu bölümde sırasıyla 2011 yılında meydana gelen Van Depremi afeti, 2009 yılında
İstanbul'da yaşanan sel afeti, 2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan maden kazası
afeti, 2011 yılında meydana gelen Japonya Depremi ve tsunami afeti, 2004 yılında meydana
gelen Hint Okyanusu Depremi ve tsunami afeti ve 2005 yılında ABD'de oluşan Katrina
Kasırgası afeti sosyolojik açıdan analiz edilmeye çalışılacaktır.
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14.1. 2011 Van Depremi Afeti
Çok önemli deprem kuşakları üzerinde bulunan Türkiye, 17 Ağustos Kocaeli
Depremi'nin yanı sıra pek çok büyük deprem yaşamıştır. Bunlardan en etkili olanlarından biri
de 2011 yılında Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremdir.
23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13:41'de meydana gelen ve 25 saniye süren
depremin merkez üssünün Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olduğu açıklanmıştır.
Deprem, Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı'na bağlı 22 istasyon tarafından
kaydedilmiştir. Hakkari, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin,
Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevre illerde ve İran ve Kuzey Irak'ta da hissedilen depremde
binalar yıkılmış, elektrik ve telefon hatları kesilmiştir. Deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca
Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Gerek
resmi kurumlar, gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından olaya hızlı bir biçimde müdahale
edilmesine rağmen deprem, başta Van şehir merkezi olmak üzere çevre köy ve ilçelerde,
özellikle de Van bir ilçesi olan Erciş’te çok sayıda bina ve işyerinin yıkılmasına, toplamda
644 kişinin ölümüne ve 1.673 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. AFAD'dan yapılan
açıklamada; Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi merkez mahallelerinde 5.739
binanın hasarlı ve oturulamaz, 4.882 binanın hasarlı ancak oturulabilir olduğu, deprem
nedeniyle toplam 2.262 binanın ise yıkıldığı belirtilmiştir. Sert kış koşullarının hâkim olduğu
bölgede depremin bir anda meydana gelmesi, nüfusu bir milyonu bulan kentin bir anda
boşalmasına yol açarken, imkânları olanlar kendi çabalarıyla, olmayanlar devletin tahsis ettiği
araçlarla başka illere göç etmek zorunda kalmıştır.
Daha önceki yıllarda meydana gelen depremlerden elde edilen tecrübeler
doğrultusunda devlet Van'da meydana gelen bu afete çok daha hızlı ve etkili müdahale etmiş
ve kısa sürede iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarına geçilmiştir. Depremin ardından
Erciş ilçe kaymakamlığında ve Ankara’daki Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezi’nde bir
kriz masası oluşturulmuştur. Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara Güvercinlik Askeri
Havaalanı'ndaki iki ve Diyarbakır'daki bir uçağı AFAD koordinasyonunda tıbbi yardım ile
arama kurtarma malzeme ve personeli taşımıştır. Ayrıca Genelkurmay Özel Kuvvetler
Komutanlığı'ndan bir Doğal Afet Arama Kurtarma Taburu ve Jandarma Genel
Komutanlığı'ndan bir Jandarma Özel Arama Kurtarma Taburu deprem bölgesine
gönderilmiştir. Bu yardım faaliyetlerine ilave olarak; iki tabur ile Van'da arama-kurtarma ve
çadır kurma faaliyetleri; dört Doğal Afet Yardım Taburu ile Erciş bölgesinde arama-kurtarma
faaliyetleri başlatılmıştır. Van ve Erciş bölgesine 24 Ekim 2011 günü beş tabur daha sevk
edilmiştir. Çalışmalara destek vermek üzere toplam sekiz uçak ve yedi helikopter, bu
çalışmalarda kullanılmıştır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri de
bölgeye gönderilmiştir. AKUT; 16 ekipten 194 personel ve 6 arama-kurtarma köpeği ile
arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştır. Bu yoğun destek ile deprem 13:41'de meydana
gelmiş olmasına rağmen saat 15:30 sularında enkazlardan çıkarılan yaralılar hastanelere
ulaştırılmaya başlanmıştır. Şehirdeki devlet hastanesi tedbir amacıyla boşaltılmış, il
merkezinde jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, hasarlı bina veya enkazlara vatandaşların
girmesini engellemek için güvenlik önlemleri almıştır. Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi
322

Hastanesi'nde artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle hastalar bahçeye taşınmıştır. Acil
sağlık hizmetleri ve polisin telefon santralleri, kısa mesaj servisine açılmış, güvenlik
nedeniyle önemli bir alana doğalgaz verilememesi nedeniyle bölgeye kömür sevkiyatı
başlatılmıştır. Ayrıca 24 Ekim 2011 gecesi saat 00:30'a kadar afet bölgesine toplam 1.584
arama kurtarma personeli, 491 sağlık personeli, 10 arama köpeği, 256 iş makinesi ve araç, 7'si
hava ambulansı olmak üzere 75 ambulans, 20 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 2.546 çadır, 7.648
battaniye, 1.120 gıda paketi, 10.040 gıda kolisi ve 500 kumanya gönderilmiştir. Görüldüğü
üzere devlet önceki tecrübelere göre afet sonrası yardım ve kurtarma faaliyetlerini çok daha
hızlı ve etkili gerçekleştirmiştir. Depremin yaralarının sarılmasında gönüllü katılımlar da çok
fazla olmuş ve hem gönüllü katılanların hem de diğer profesyonel görevlilerin konuyla ilgili
eğitim almış ve uzman kişiler olması dikkat çekmiştir. Ayrıca Van Depremi öncesi resmi ve
sivil toplu kuruluşu niteliğindeki yardım kuruluşlarının çoğunluğunun önceden hazırlanmış
bir yardım planının olması, bu yardım planlarının uygulanabilmesi ve yapılacak destekler için
olumlu katkılar sağlaması, afet öncesi çalışmalara verilen önemi göstermesi bakımından
sevindirici bir gelişmedir.
Van Depremi'nin gerek bölge halkının gerekse de ülkenin genelinin sosyal hayatına
yönelik etkileri incelendiğinde farklı bulguların söz konusu olduğu görülmektedir. Uzun yıllar
boyunca, Türkiye ortalamasına göre sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında alt sıralarda
bulunan Van ili, aldığı yatırımlar sayesinde gelişmişlik düzeyinde daha yukarılara
tırmanmaya başlamıştır. Ancak ili vuran depremler sonrası, Van ekonomik ve sosyal olarak
ciddi yaralar almıştır. Buna karşın Van ilinin 2011 yılında meydana gelen depreme rağmen,
2012 ve 2013 yılındaki nüfus sayısında artış meydana gelmiştir. Deprem sonrasında medyada
önemli ölçüde göç olduğu haberleri yayılmıştır. Ağır kış şartları, artçı sarsıntıların devam
etmesi ve barınma konusundaki yetersizlikler ilk günlerde geçici göçlere neden olmuşsa da
çoğu kişi bir süre sonra Van'a geri dönmüştür. Bununla birlikte depremden üç ay sonra
yapılan araştırmada, depremzedelerin yarıya yakınının hala göç etmeyi düşündüğü
belirlenmiştir. Bu durum, bölgeye yapılan yardım seferberliğine rağmen, depremzedelerin
asgari ihtiyaçlarının ancak karşılanabildiğini göstermektedir. Aynı araştırmada afetzedelerin
yarısının halen depremin neden olduğu travmanın etkisi altında olduğu görülmüştür. Diğer
afetlerde olduğu gibi Van Depremi'nden sonra da yerel halk şoka girmiştir. Deprem sonrası
gazetelerde ve televizyonlarda yapılan yayınlarda yaralılar, kayıplar, yerle bir olmuş binalar
defalarca gösterilerek şok altındaki halkın yaşadığı travma şiddetlendirilmiştir. Bu yüzden
deprem sonrası yapılan yayın ve duyurularda halkı umutsuzluğa sevk eden yayınlar yerine
daha pozitif yayınlar yapılması toplum psikolojisini daha olumlu etkileyecektir. Bunun
yanında yardım operasyonunda görev alan personelin, yerel halkın kültürü ve dini
hassasiyetlerini önemseyen bir tavır takınması önemlidir. Böylece yerel halkla daha kolay
ilişki kurmaları ve anlaşmaları sağlanmış olacaktır. Van ili özelinde buna bakılırsa, kadınların
yabancı erkeklerle rahat biçimde konuşamamaları ve kendilerini ifade edememeleri göz önüne
alınıp kadın görevlilerin kadın afetzedelere yardım etmesi, yapılması gereken ancak çok da
yapılmayan bir uygulama olarak belirtilebilir. Deprem sonucunda yaşanan ilginç olaylardan
biri de Van M Tipi Cezaevi'nde bulunan mahkumlardan 160'ının yaşanan kargaşa nedeniyle
firar etmesidir. Mahkumlardan 74'ü güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde
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cezaevine geri dönmüş, dönmeyen mahkûmlar ise aileleriyle görüşülerek ikna edilmeye
çalışılmıştır.
Van'da afetten etkilenen öğretmenlere yönelik yapılan bir araştırma sonucunda;
depremi doğal afet olarak algılayan öğretmenlerin oranı %60; kader olarak yorumlayanların
oranı ise %6,9 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %25’i deprem
esnasında eşyalarını kaybettiğini ve %2,3’ü arabalarının zarar gördüğünü belirtmiştir.
Depremden sonra kentin boşalması üzerine çevre illerden başta olmak üzere Adana'da ve
Şanlıurfa'da bile hırsızlık çeteleri birçok eve girip değerli eşyaları çalmıştır. Güvenliğin
olmadığı kış gecelerinde kentin adeta yağmalandığı ve birçok evin hırsızlar tarafından
boşaltıldığı bilinmektedir. Öğretmenlerin deprem korkusu yüzünden evlerini terketmeleri ve
konteynırlarda yaşamalarından dolayı eşyalarını kaybetmiş olduğu düşünülmektedir.
Depremden sonra öğretmenlerin %39,1'i daha sağlam bir eve taşınmış, %11,5'i oturduğu evi
güçlendirmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %30’a yakını deprem sonrasında sosyal
ilişkilerinin olumsuz yönde değiştiğini belirtmiştir. Bu kişiler insanlara karşı güvensizlik başta
olmak üzere üzere negatif duygular beslemeye başladıklarını ve bundan dolayı da sağlıklı bir
iletişim kuramadıkları için huzursuz olduklarını söylemiştir. Buna karşın katılımcıların
%27,6’sı aksi yönde beyanda bulunmuş; deprem nedeniyle daha önce konuşmadıkları ya da
ziyaret etmedikleri yakınlarıyla veya akrabalarıyla daha fazla görüşmeye başladıklarını ve
topluma karşı daha hassas hale geldiklerini söylemiştir. Bu tür duyguları yaşayanlar, depremle
beraber hayatı yeniden yorumladıklarını ve herşeyin boş olduğunu anladıklarını, dolayısıyla
akrabalarını daha fazla aramaya başladıklarını belirtmiştir. Araştırmaya katılanlar, gerek iş ve
arkadaş, gerekse de aile ve özel ilişkilerinde farklı sorunlar yaşamıştır. Bu sorunlar yaşa bağlı
olarak değişmektedir. Örneğin deprem sonrasında çevreleriyle daha fazla sorun yaşadıklarını
söyleyenler 20 ila 40 yaş arasında daha fazladır. Araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin
%35,6'sının yaşama ilişkin görüşlerinde (felsefi, ideolojik vb) önemli oranda değişiklik
olmuştur. Bu değişim genellikle daha kaderci bir bakış açısına doğru yaşanmıştır.
Katılımcıların %32,3'ü hayata karşı daha olumlu ve pozitif bakmaya başlamıştır. Depremden
dolayı yaşama ilişkin görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyenlerin oranı
%50’dir. Öğretmenlerin %28'i deprem dolayısıyla dini inançlarında ve ibadetlerinde ufak ta
olsa değişiklikler olduğunu belirtmiştir. Daha önce Allah'a inanmadıkları halde depremden
sonra inanmaya başladıklarını belirtenlerin oranı %0,5'tir. Depremden sonra dini vecibelerini
yerine getirmeye ve dua etme alışkanlığı kazanmaya çalışanların oranı ise %23,5'tir. Buna
göre depremin öğretmenlerin gerek hayata ilişkin bakış açılarını gerekse dini vecibelerini
yerine getirmeye yönelik eğilimlerini etkilediği söylenebilir.
Van Depremi'nin ülkenin genelinin sosyal hayatına yönelik etkileri incelendiğinde ise;
24 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından bir yardım kampanyası
oluşturulduğu ve banka hesap numaralarının kamuoyuna duyurulduğu görülmektedir. Bunun
yanında Van Valiliği'ne 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Bakanlar Kurulu'nda
alınan karar ile depremden etkilenen esnafın Halk Bankası'na, çiftçilerin de Ziraat Bankası'na
mevcut borçları faizsiz olarak bir yıl ertelenmiştir. Bunun yanında deprem nedeniyle 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlenen resmi geçit törenleri ve
Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonu iptal edilmiştir. Deprem haberinin
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dünyada duyulmasının ardından pek çok uluslararası kuruluştan ve devletten başsağlığı
mesajları ve yardım teklifleri gelmiştir. Ülkemizdeki yetkililerden ise Türk ekiplerinin afet
yönetimi kapasitesine sahip olduğu açıklaması yapılmış ve Azerbaycan, Bulgaristan ve İran
dışında yapılan tüm yardım teklifleri reddedilmiştir.
Van Depremi'nden sonra medyada yaşanan gelişmelerin de sosyolojik açıdan
incelenmesi gereken ve oldukça ilginç sonuçlar içerdiği söylenebilir. Depremden 46 saat
sonra enkazdan çıkarılan 14 günlük "Azra Bebek" (Azra Karaduman), Van Depremi'nin
simgesi olmuş ve medyada sıkça yer almıştır. Bununla birlikte iki televizyon kanalında
yaşanan iki ayrı olay toplumun oldukça tepkisini çekmiş ve günlerce tartışılmıştır. Haber
kanalı olarak faaliyet gösteren ulusal bir TV sunucusu, sunduğu haber programında Van'da
yaşanan depremle ilgili olarak "tüm Türkiye, her ne kadar doğusunda, Van'dan da gelmiş olsa
bu haber, hepimizi gerçekten derinden sarstı ve üzdü" ifadesini kullanmıştır. Bir başka ulusal
kanalda program sunan bir sunucu ise yine Van Depremi'yle ilgili olarak "her fırsatta küçücük
çocuklar tarafından taş attırılan polisler, olay yerine gelip ilk müdahale edenlerdi. Allah
askerimize polisimize zeval vermesin. Onlara taş atanların da elleri kırılsın. Canımız
istediğinde kuş avlar gibi taş atıyoruz. Dağlarda vuruyoruz. Sonra bir şey olunca da asker
gelsin, polis gelsin diyoruz. Dengeleri kuralım. Zor günlerde canım cicim. Kuş avlar gibi
avlamayalım bunları. O kadar kolay değil. Herkes haddini bilecek" ifadelerini söylemiştir.
Her iki kanalda sarf edilen bu sözler halkın tepkisini çekmiş, her iki sunucunun da istifa
etmesi, kanalların durumla ilgili açıklama yapması istenmiştir. Şikâyet etmek isteyenler için
kanalların müşteri hizmetlerinin telefonu yüzlerce kişi tarafından paylaşılmış ve müşteri
hizmetlerinin telefonları kısa sürede kilitlenmiştir. Konunun büyümesi üzerine RTÜK
inceleme başlatmıştır. Çağdaş Gazeteciler Derneği; ırkçılık içerdiğini belirttikleri yorumlara
yer vermenin suç olduğu gerekçesiyle, TCK'nın 216. maddesine (halkı kin ve düşmanlığa
tahrik veya aşağılama) dayanarak ikinci sunucu için dava açmıştır. Sunucu ise, sözlerinin
arkasında olduğunu ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemememiştir. Kanalın
Van'daki kameramanı, sunucunun sözleri nedeniyle bir arkadaşına saldırıldığını ve kendisinin
de tehlikede olduğunu sosyal medyadaki hesabı üzerinden duyurmuştur. RTÜK yaptığı
inceleme sonucunda ikinci sunucunun söylediği sözler nedeniyle kanala para cezası vermiştir.

14.2. 2009 İstanbul Sel Afeti
Trakya’da ve özellikle İstanbul ve civarında 8-12 Eylül 2009 tarihleri arasında
yaşanan sel afeti, 1957 Ankara ve 1995 İzmir sel afetlerinden sonra ülkemizde en fazla can
kaybının yaşandığı sel afetleri arasında yer almıştır. Tarihin en büyük sel afetlerinden birini
yaşayan Trakya bölgesi selden ciddi ölçüde etkilenmiş ve afet 32 can kaybı ile 3.816 konut ve
1.490 işyerinin zarar görmesine neden olmuştur. Dere yataklarının yakınındaki fabrika,
otoyol, köprü gibi yapılar dışında dere yatağının yakınına kurulan yerleşim yerlerinde yaşayan
insanlar selden en çok zararı gören grup olmuştur.
Yetkililer tarafından yüzyılın felaketi olarak adlandırılan sel afetinin nasıl meydana
geldiği incelendiğinde; 8 Eylül gece yarısına doğru İstanbul genelinde çok yoğun bir yağışın
başladığı, bu yağışın o güne kadar görülen yağışların arasında en kuvvetlilerinden olduğu
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görülmektedir. Saatler gece yarısını geçtiğinde yağış daha da kuvvetlenmiş, İstanbul tarihinin
en büyük yağışlarından biri ile karşı karşıya kalmıştır. Eylül ayı yağış ortalaması normalde 45
kg iken, 9 Eylül 2009 Çarşamba sabahı İkitelli bölgesine bir saatte 90 kg yağış düşmüştür.
Dönemin Çevre ve Orman Bakanı, bir yılda yağacak yağışın neredeyse üçte birinin 48 saatte
yağdığını belirterek, bu durumun bir tufan belirtisi olduğunu ve buna ne Türkiye'de ne
Amerika'da ne de hiç bir yerde alınacak önlemin olmadığını ifade etmiştir. Sabahın erken
saatlerinde ve henüz gün aydınlanmadan Ayamama Deresi taşmış, geçtiği her yeri sel altında
bırakmıştır. İkitelli, Halkalı ve Basın Ekspres Yolu başta olmak üzere birçok yer sular altında
kalmış; ama sel sularından ilk büyük darbeyi, Ayamama Deresi'nin kollarından birinin
yatağında bulunan İkitelli Osmanlı Tır Garajı almıştır. Sabah 05:30 civarında gelen sel
sularına uykuda yakalanan tır şöförlerinden ondan fazlası sel sularına kapılarak hayatını
kaybetmiştir. Osmanlı Tır Garajı'nı su altında bırakan sel suları, Ayamama Deresi'nin yatağını
takip ederek Basın Ekspres'e doğru yönelmiş ve son zamanlarda zaten yapılaşma ile beraber
küçültülen dere yatağının yoğun suyu taşıyamamasıyla nedeniyle her yeri sular altında
bırakmıştır. Bazı yerlerde su metrelerce yükselmiş, Atatürk Havalimanı'na giden yollar
kesilmiş, bunun dışında yüzlerce araba ve onlarca tır Marmara Denizi'ne sürüklenmiştir. Selde
kaybolan bir kişinin de cesedi denizin karşı kıyısında bulunmuştur. İkitelli Basın Ekpres yolu
üzerinde bulunan bir GSM şirketinin veri santrali, yoğun yağış nedeniyle sabah 07.50
itibariyle kullanılamaz hale geldiğini aşağıdaki ifadelerle açıklamıştır; "Bu santralden hizmet
alan İstanbul'un Kuzeybatısı ve Trakya bölgesindeki abonelerimizin bir bölümü şu anda
iletişim sorunları yaşamaktadır. İlk adım olarak İkitelli binasındaki çalışanlarımız güvenli bir
şekilde tahliye edilmiştir. Sistemin diğer veri santralleri üzerinden sağlıklı hizmet vermesi ve
etkilenen abonelerimizin en geç gün sonuna kadar sorunsuz bir şekilde hizmet almalarını
sağlamak üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir". Ayrıca İstanbul'da meydana
gelen yoğun yağış nedeniyle oluşan hasar üzerine Selimpaşa'ya doğalgaz verilememiş, yağışın
meydana geldiği birçok bölgede de elektrik kesintisi uygulanmıştır. Bu arada, sağanak yağış
nedeniyle Sirkeci-Halkalı arasındaki banliyö hatlarında da aksamalar meydana gelmiştir.
İstanbul ve çevresine etkisini arttıran yağış nedeniyle Edirne ve Trakya'daki tutukluların,
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevki yapılamamıştır. Çobançeşme fidanlığı sabah
saatlerinde sel sularıyla dolmuş ve yaklaşık iki metre derinlikteki sel sularının çevresini
sardığı lojmanlarda onbir kişi mahsur kalmıştır. E-5 karayolu havalimanı kavşağında bulunan
itfaiye aracından uzatılan merdivenle ilk önce anneleri işe gittiği için evde yalnız kalan
çocuklar kurtarılmış, daha sonra ekipler şişme botla lojmanın penceresine çıkan sekiz kişiyi
kurtarmıştır.
Sel afetinin en acı sonuçlarından biri Halkalı'da bir tekstil firmasına servis aracıyla
gelen işçilerden yedisinin araç içinde sel sularında boğulması olmuştur. Selden sonra İkitelliHalkalı sapağında, firmanın tekstil atölyesi çalışanlarını taşıyan bir minibüs, sel suları
arasında mahsur kalmıştır. Servis minibüsü yolcusu on kadın araçtan inmeye çalışırken sel
sularına kapılmıştır. Sel sularına kapılan kadınlardan üçü ekiplerce kurtarılırken diğerleri sele
kapılarak kaybolmuştur. Daha sonra yedi kadının cesedine ulaşılmış ve Bakırköy Cumhuriyet
Savcısı tarafından incelemeye alınmıştır. Yapılan inceleme sonucunda yedi işçinin boğularak
ölümüyle ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıkmış, yük taşımak için üretilen ancak personel
servisine dönüştürülen minibüste camın ve sürgülü kapının bulunmadığı, minibüsün kapısının
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ise sel nedeniyle oluşan basınçtan açılamadığı belirlenmiştir. İşçiler, yük bölümünde camları
da olmadığı için tehlikeyi fark edememiş, suların çok ani yükselmesi yüzünden de yardım
alamamıştır. Toplam on kişinin içinde bulunduğu minibüsten şoför ve yanında yolculuk yapan
iki kişi kurtulurken aracın şoförü gözaltına alınmıştır.
Afetin neden olduğu sonuçlardan biri de hiç umulmadık şekilde yağma olaylarının
yaşanmasıdır. Sanayi bölgesi İkitelli başta olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ve
Başakşehir'de yoğun yağışla birlikte su altında kalan işyerlerinde yağma olayları başlamıştır.
Göle dönen Basın Ekspres yolu ve çevresindeki işyerleri yağmadan başlıca nasibi alan yerler
olmuştur. Durum öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, bölgeyi yağmalamak için İstanbul dışından
dahi araçlarıyla insanlar gelmiş, İstanbul böylesi bir durumu daha önce görmemiştir. Bazı
kişilerin özellikle züccaciye ve beyaz eşya dükkânlarıyla bu tür eşyaların bulunduğu depolara
girerek porselen tabak, ütü, ısıtıcı ve benzeri ürünleri çaldıkları görülmüştür. Aynı şekilde
Basın Ekspres yolunda yola devrilen bir kargo aracından dökülen tüfekler de orada bulunan
yağmacılar tarafından yağmalanmış, bölgeye gelen polis ekipleri tüfeklerin bir kısmını
toplamaya çalışmıştır. Yağma olaylarından sonra konuşan dönemin İstanbul Valisi konuyla
ilgili olarak görevlilerin ilgilendiğini ve olayların yağmalama şeklinde değerlendirilmesinin
yanlış bir yorum olacağını söylemiştir.
Sel afetine her ne kadar rekor yağışlar neden olsa da, afetin meydana getirdiği bilanço
afet yönetiminin başarısız olduğuna yönelik algıyı güçlendirmiştir. Sivil savunma, itfaiye ve
devletin diğer görevlilerinin kurtarma ve yardım çalışmalarını fedakârca yürütmelerine
rağmen afetin yönetildiği merkez olarak AKOM'un yönetim konusunda ciddi eksikleri olduğu
belirtilmiştir. Keza kurumun eksiklerini hızla gözden geçirmesi ve başarısızlıklardan ders
çıkarması gerektiğine yönelik yorumlar medyada sıkça yer almıştır. Dünya Bankası'nın
desteğinde 2003 yılında su baskınlarını önceden kestirmek amacıyla yeni meteorolojik
donanımlar devreye sokulmasına rağmen, yağışların kestirilmesine yönelik tahminlerdeki
tutarsızlıklar donanımlarım verimli kullanılmadığını ve uzman yetersizliğini akla getirmiştir.
Sel ve su baskınları depremlerden farklı olarak önceden kestirilebilir doğal afetler olduğundan
zararları önlenebilir ya da aza indirebilir. Ayrıca taşkın düzlüğü gibi önemli alanlarda siyasi
rantlar uğruna kaçak yapılaşmaya izin verildiği için önemli bir felaketin meydana gelmesine
neden olunduğu da söylenebilir.
Sel felaketinin plansız yapılaşma, dere yatağına ev ve iş yeri yapılması dışında bir
sorumlusu olarak da 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda bulunan Ata Göleti gösterilmiştir.
Sel felaketinden sonra bazı yetkililer ardarda açıklamalar yaparak felaketin asıl sorumlusunun
Osmanlı Tır Garajı olduğunu, garajın dere yatağına yapıldığı ve bu sebeple sel sularını
tuttuğunu ifade etmiş, tır garajının yetkilileri hakkında dava açılmıştır. Osmanlı Tır Garajı
İşletme Sorumlusu ise selin bu kadar güçlü meydana gelmesinin sebebinin, Osmanlı Tır
Garajı'nın hemen yukarısında bulunan 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri
alandaki Ata Göleti olduğunu iddia etmiştir. Çünkü sel suları yavaş yavaş artmayarak aniden
üç-dört metre yükselmiştir. İddiaya göre askeri alandaki gölette zemindeki yumuşama
sebebiyle patlama meydana gelmiş, gölün önündeki doğal toprak set yıkılmış ve gölün içinde
bulunan suyun önemli bir kısmı dere yatağını izleyerek bölgeyi sular altında bırakmıştır.
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Genelkurmay Başkanlığı tarafından bu iddialar yalanlansa da daha sonra bölgeye giden bazı
gazeteciler de bu iddiayı doğrulanmıştır. Askerî alanla sınır olan işletmelerin bulunduğu
tesisin gece bekçilerinden biri ise sabaha karşı yemek yedikleri sırada müthiş bir uğultu
duyduklarını, daha sonra sesin geldiği yöne baktıklarında adeta bir dalga halinde devasa bir su
kütlesinin etrafını yıkarak tır garajlarının bulunduğu alana doğru hareket ettiğini ve kendi
tesislerinin biraz daha uzakta ve yüksekte olmasına rağmen gelen suyun birinci kat seviyesine
çıktığını belirtmiştir. Bekçinin ifadesine göre kendisi ve çalışanlar can havliyle fabrikanın
ikinci katına kaçmışlar ve itfaiye ile sivil savunmayı aramışlardır.
Sel afetinden sonra, bir daha aynı sorunların yaşanmaması amacıyla Ayamama Deresi
ile ilgili ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Derenin ıslahının Aralık 2015'te bitirilmesi
planlanmıştır. Başakşehir, Sultangazi, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bakırköy
İlçeleri’nden geçerek Marmara Denizi’ne dökülen 42 km toplam uzunluğa sahip Ayamama
Deresi’nde 8,3 km’lik yapılacak ıslah çalışması ile sorunlu olan yol ve kavşak geçişlerindeki
kesitlerin genişletilmesi, yetersiz ve düzensiz olan dere güzergahının düzeltilerek sel riskinin
ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Ayamama Deresi’nde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları
zamanla 5.400 metreyi aşmıştır.

14.3. 2014 Soma Maden Kazası Afeti
Soma maden faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki
kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik
kazası ve insan kaynaklı bir afettir. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile
sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçmiştir. Bir holding bünyesinde Soma
Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında meydana gelen patlamaya
elektrikli ekipmanların sebep olduğundan şüphelenilmiştir. Yangın, vardiya değişimi sırasında
meydana gelmiş ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kalmıştır. 17 Mayıs 2014'te,
toplamda 301 kişinin hayatını kaybettiği ve içeride kimse kalmaması sebebiyle kurtarma
çalışmalarının sona erdiği açıklanmıştır.
Bu afet sonrasında tüm Türkiye Soma için tek yürek olmuş, devlet erkanı ve kurtarma
ekipleri öncelikle madenden mümkün olan en çok sayıda kişinin canlı çıkarılması için gayret
göstermiş, sonrasında ise gerek sivil toplum kuruluşları ve gerekse de sivil halk tarafından
hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına yönelik yardım ve destek çalışmaları yapılmıştır.
Afet, başta madenciler ve yakınları olmak üzere yaklaşık 11 bin kişiyi derinden etkilemiştir.
Yapılan pek çok çalışmada, ani meydana gelen ve büyük bir kesimi etkileyen bu acı afetin
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sonuçları üzerinde durulmuştur. Bu kısımda ülkemizin
karşı karşıya kaldığı bu afetin sosyolojik etkileri üzerinde durulmaya çalışılmış, konuyla ilgili
yapılan çalışmaların sonuçlarına yer verilmiştir.
Konuyla ilgili olarak kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre
Soma’da yaşanan kaza ve beraberinde gelen kayıplar diğer afetlerde olduğu gibi geride kalan
bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal sorunlar yaşamasına neden olmuştur.
Ölenlerin aileleri, çalışma arkadaşları ve yakınları; iş çevresi ve yakın çevre ile ilişkilerde
sorunlar, genel olarak ilgi azalması, insanlardan uzaklaşma ve herşeyi kontrol etme isteği
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şeklinde kendini gösteren sosyal sorunlarla baş etmek durumunda kalmışlardır. Diğer
afetlerde olduğu gibi Soma faciası sonrasında da toplumda gelenek ve görenekler sarsılmış,
paylaşımn azalmış, aile ilişkileri bozulmuş, iş verimi düşmüş, eğitim ve öğretimde aksaklıklar
yaşanmış, suça yönelik eylemler artmış, ruh sağlığı bozulmuş, yardım sağlayan bazı kişi ve
organizasyonlara öfke ve suçlamayla yaklaşılmıştır. Sevilen birinin kaybına ilişkin verilen
evrensel tepkiler Soma’da da söz konusu olmuştur. Bu tepkilerin sosyal ifadesi matem; kişiler
arası ilişki çerçevesindeki boyutu ise yas olarak değerlendirilmiştir. Kültürel biçimiyle
yaşanılan matem ve yas olguları geride kalanların varoluşsal anlamlarını sorgulamalarına ve
gelecekle ilgili planlarını da yeniden düzenlemelerine zorlamıştır. Bu kapsamda kaza
öncesinde anlamlı gelen ilişkisel örüntüler sıklıkla yerini sosyal çekilmeye bırakmaktadır.
İnsanlardan uzaklaşma şeklinde davranışa dönüşen sosyal çekilme ise ilişkisel sorunlara yol
açmaktadır.
Türkiye Sosyal Bilimler Derneği'nin hazırladığı Soma Raporu'nda özellikle afet öncesi
süreç ve afete neden olan etkenler üzerinde durulmuştur. Raporda Soma faciasının ardındaki
en önemli nedenin 2000’li yıllarda ivme kazanan özelleştirme ve piyasalaştırma süreçleri ve
madenlerdeki güvencesiz çalışma koşullarına razı olacak kadar yoksullaşma süreci olduğu;
Soma’daki faciayı ortaya çıkaran iş örgütlenmesi ve üretim sürecinin üç boyutun (iktisadi,
siyasi ve ideolojik) bir arada etkisiyle oluşan bir emek rejimi içerisinde gerçekleştiği;
madendeki üretim zorlamasının, kar hırsı ve rekabetle ilgili olduğu kadar siyasi ihtiyaç ve
ilişkiler ile de bağlantılı olduğu; Soma maden faciasında işçi sağlığı ve iş güvenliğini ihmal
eden Türkiye Kömür İşletmeleri, şirket ve dayıbaşılıktan oluşan bir üçlü oluşumun söz
konusu olduğu ifade edilmiştir.
Türk Psikologlar Derneği'nin faciadan sonra destek amacıyla gittiği Soma'da bir takım
gözlemleri olmuştur. Derneğin uzmanları Soma'ya gittiklerinde doğal afetlerde yaşananın çok
ötesinde bir öfkeyle ve ete kemiğe bürünmüş bir acı ile karşılaştıklarını belirtmiştir. Doğal
afetlerde "Allah’tan geldi, hepimizi buldu" gibi tepkiler verilirken burada önlenebilir bir
durumdan söz edildiği için çok daha yoğun bir öfke söz konusu olmuştur. Bunun yanında
belirsizlik çok fazla olmuş, sayıların ve kimin ne yaptığının belli olmadığı bir durumla karşı
karşıya kalındığı ifade edilmiştir. İnsanlardan en çok duyulan cümleler; "bu acı geçmez", "çok
kötü", "çok kötüyüz", "bu insanların acısını ne geçirebilir ki?", "kurtarabilirdim, hiçbir şey
yapamadım" şeklindedir. İnsanlarda klasik travma sonrasında gösterilen tüm tepkiler (şok
hali, donuk, bir metni okuyormuş gibi konuşma, sesin tekdüze olup dalgalanmaması)
görülmüştür. Örneğin eşini bekleyen oturmuş bir kadın, yüzü ifadesiz bir şekilde
"bekliyorum” diyebilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Soma Araştırma Grubu tarafından hazırlanan raporda ise
Soma’daki maden faciası sonrasında olayın neden olduğu üzüntü, öfke ve hak arama talebi ile
birlikte şehirde bazı gündelik hayat pratiklerinin değiştiği belirtilmiştir. Bunlardan biri,
özellikle patlamadan sonraki ilk bir iki ayda sıklıkla yapılan eylemlerdir. Bu eylemler işçilerin
biraraya gelip facianın neden olduğu sorunların tartışıldığı ve hak taleplerinin dile getirildiği
platformlar olmuştur. Yapılan eylemlerde öfkenin odağında genelde işverenin ve sendikaların
olduğu gözlenmiştir. Afetle birlikte bölgede bulunan bazı maden ocaklarının kapalı olduğu ve
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uzunca bir süre madencilerin şirketlerinden yerüstü ücreti üzerinden aylık maaş aldıkları tespit
edilmiştir. Ayrıca 2 Aralık 2014’te afetin yaşandığı ocağın sahibi şirket 2.181’i facianın
yaşandığı ocağın çalışanları olmak üzere toplam 2.831 madencinin işine son vermiştir.
Görüşmeler sırasında bölgedeki maden işçilerinin en büyük kaygısı istihdam sorunu olmuştur.
İşçilerden bazılarının, kapanan ocakların tekrar açılmamasının Soma için başka bir problem
olacağına inandığı tespit edilmiştir. Öyle ki istihdam kaygısı ve ailelerini geçindirme
endişesiyle bazı işçiler maden ocaklarının açılması için eylem de yapmıştır. Yapılan
eylemlerde Enerji Bakanlığı'nın derhal ocaklara el koyması, işçi sağlığı ve güvenliği
koşullarının yerine getirilmesi, ocakların derhal açılması, ocakların bağımsız heyetler
tarafından denetlenmesi, taşeronluğun kaldırılması, iş güvenliği uzmanları ve işyeri
hekimlerinin bağımsız olması, toplu sözleşmeden kaynaklı, işçilere verilmeyen üç tonluk
kömür haklarının verilmesi istenmiştir. Araştırma kapsamında görüşülen ailelerden bazıları
memleketine geri dönmek ve hayatlarını bundan sonra köydeki kalan topraklarında tarım
yaparak geçirmek istemiştir. Bu doğrultuda eşini kaybetmiş kadın ve çocukların bir kısmı
kendi ailelerinin yanına, memleketlerine geri dönmüştür. Araştırmada afet sonrası Soma'ya
yapılan ziyaret ve yardımlarda incelenmiştir. Afetten sonra Soma’ya, önce kurtarma
operasyonuna, sonra taziye ziyaretlerine kısa zamanda birçok bölgeden ve kuruluştan
vatandaş gelmiştir. Gelenler arasında başsağlığı dileyip ayrılanlar, durumu anlamak ve
dayanışmak için orada olanlar olduğu kadar yardım sözü verenler, yanlarında aileler için
yiyecek ve para, çocuklar içinse hediye getirenler olmuştur. Bu ziyaretlerin meydana getirdiği
dayanışma duygusu ve yalnız bırakılmamış olma hissi olumlu etkilerdir. Ancak faciadan
sonra birden kalabalıklaşan ilçe, köyler ve evler, faciadan birkaç hafta sonra birdenbire
boşalmış, ziyaretler seyrekleşmiş, olayın medyada yer alması azalmıştır. Bunun neden olduğu
bir “söz verilmiş ama yalnız bırakılmışlık” hissi oluştuğu görülmüştür. Bunun yanında
gelenlerin bir daha ziyaret gerçekleştirmemesi ve verilen bireysel sözlerin tutulmaması da
bölge insanının ziyaretçilere olan güvenini azaltmıştır.
Afetten sonra bölgeye ülkenin her yerinden birçok kişi destek olmak istemiştir.
Önemli miktarlarda para toplanmış, ancak yardımların toplanması ve dağıtılması sürecinin de
sağlıklı işlemediği yönünde eleştiriler söz konusu olmuştur. Bazı yardımların Soma'ya
alınmayarak bazı kurumlara aktarıldığı, bu kurum ve sendikaların da kendilerine gönderilen
yardımların birçoğunu sanki kendileri veriyormuş gibi ailelere dağıttığı iddia edilmiştir.
Bununla birlikte madende hayatını kaybeden madenciler için hem eşine, hem anne-babasına,
hem de çocuklara AFAD’ın topladığı nakdi yardımlar dağıtılmıştır. Bunun yanı sıra devletin
verdiği ev yardımı ve bazı sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin ve şahısların ayni
yardımları da kayıp ailelerinin önemli bir kısmına ulaştırılmıştır. Gelen nakdi yardımların
meydana getirdiği ani zenginlik kayıp ailelerinde bu parayı kimin, ne zaman, nasıl ve ne için
kullanacağına dair karar verme sorunlarına neden olmuştur. Eşini kaybeden kadınların parayı
kullanma bağımsızlığı konusunda maruz kaldıkları baskılar söz konusu olmuştur. Bunun
yanında ailesinden kimseyi madende kaybetmediği için yardım alamayan, ancak kazadan
ruhsal ve maddi olarak etkilenmiş durumda olan, borçları, çocukları ve istihdam problemleri
olan, ancak evleri olmayan aileler eşitsizlik durumu algılamış, bu durum öfke ve gerginliklere
neden olmuştur.
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Araştırmada, kazada eşlerini kaybeden ve üzerlerine bir anda çok büyük yük binen
kadınların; meseleye vakıf, çoğunlukla öfkeli ve acılı, hem eşlerini kaybetmenin sarsıntısı
içinde olduğu hem de hak mücadelesinde önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Eşlerini
kaybeden kadınların çoğunluğu çok gençtir ve hemen hepsi birden fazla çocuk sahibidir.
Yapılan ziyaretlerde kadınların dul kaldıkları için toplumsal ve aile içinde bir baskıya maruz
kalacakları anlaşılmıştır. Bazı evlerde nakdi yardımları eşini kaybeden kadınların değil,
eşlerinin erkek kardeşlerinin aldığı gözlenmiştir. Yas sürecinde eşini kaybeden kadınlar ya
çocuklarına daha çok ilgi göstermiş, ya da acılarını yaşama sürecinde çocuklarıyla yeterince
ilgilenememişlerdir. Ayrıca ziyaretlerde, yaşları kaç olursa olsun, çocuklar için uygun
olmayan, çok ağır travmatik konuların (patlama, ölüm, cesetlerin taşınması vb.) onların
yanlarında konuşulduğu tespit edilmiş, ayrıca aile büyüklerinin bu yeni durumda onlardan
daha fazla beklenti içine girdiği gözlenmiştir. Bu faciadan en çok etkilenen ve mağdur olanlar
kadınlar olmuştur. Ağır bir ihmal sonucu genç yaşta çok büyük bir kayıp yaşayan kadınlar
kendilerini birden ağır bir ekonomik-politik toplumsal gündemin tam ortasında bulmuştur. Bir
yandan da ailelerinin geçimini, çocuklarının geleceğini düşünmek zorundadırlar. Ziyaret
edilen bir evde kocasını kaybeden bir kadının sözleri ve benzeri sözlerin pek çok kadının
ağzından duyulması, durumun hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan vehametini ortaya
koymaktadır: "Benim eşim nasıl gidebilir? İki tane çocuk, ev kirası, hayat mücadelesi, her
yere borç... Isparta’dan buraya gelmişiz, ben, çocuklar, eşimin eline bakıyorduk. Aç öldü
benim eşim, aç! Komşuların eski ayakkabılarını giydik. Ekmek, patates koyamadım onun
önüne. Aç öldü bizim eşlerimiz!”
Afetlerde Psiko-sosyal Hizmetler Birliği (APHB) facianın yaşandığı ilk günden
itibaren Soma ve diğer ilçelerde gönüllü uzmanları aracılığıyla hizmet vermiştir. APHB
gönüllüsü psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanları psikososyal
destek çalışmalarını Soma ve Dursunbey ilçelerinde kurduğu iki psikososyal destek
merkezinde sürdürmüştür. Ayrıca birlik, AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda mevcut çalışmalarını derinleştirmeyi ve yaşanan
travmanın yıkıcı etkilerini bertaraf etmeyi amaçlayan, farklı il ve ilçeleri kapsayan geniş bir
alanda uygulanacak Somada Psikososyal Destek Merkezleri Projesi kurgulanmıştır. Proje
kapsamında Manisa Soma ve Balıkesir Dursunbey’de, ihtiyaç sahiplerine psiko-sosyal
yardım, kısa ve uzun dönemli psikolojik destek hizmetlerinin verileceği iki ayrı merkez ve
köylere ulaşabilmek için gezici ekipler oluşturulmuş, okullarda öğretmen, okul yönetimi ve
velileri kapsayan bilgilendirme, bilinçlendirme ve psiko-sosyal destek faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikiyatristler Derneği, Türk
Psikoloji Danışma ve Rehberlik Derneği Soma Sosyal Hizmet Merkezi maden bölgesindeki
psiko-sosyal çalışmalara desteklerini sunmuşlardır.
Büyük kayıp yaşayan Soma’da görülenlerden biri de yaraların sarılmasında en büyük
desteğin afetzedelerin birbirleri olduğudur. Eşlerini kaybetmiş kadınlarla yapılan
konuşmalarda "bizi birbirimiz anlıyor, başkası anlamaz" cümlesi sıkça duyulmuştur. Afetzede
kadınlar, kendilerini anlamadıkları gerekçesiyle başka kimseyle, özellikle de eşlerini
kaybetmemiş olanlarla konuşmak istememektedir. Eşini kaybetmiş biri için destek
mekanizması eşini kaybetmiş olan diğer kadınlardır. Psikologlar tarafından yapılan
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çalışmalarda bu durum desteklenmiş, kişiler birbirine destek olmaya yönlendirilmiştir.
Çalışmalardan sonra afetzedeler birbirlerinin telefonlarını alıp görüşmeye başlamıştır. Diğer
tüm afetlerde olduğu gibi burada da toplumsal iyileşme için önemli adım izole etmek değil
biraraya getirmek; acının üstünü kapatmak değil, ortaklaşa olarak yasa ve acıya eşlik
edebilmek ve böylece iyileşebilmektir. Facianın bütün halkı vurduğu Soma’da aynı acıyı
yaşayan ailelerin ve madencilerin birbirlerine destek vererek iyileşebilmesi amaçlanmıştır.
Afetin Türkiye genelindeki etkilerine bakıldığında şüphesiz ilk dikkat çeken konular
ulusal medyada konuya gösterilen ilgi, düzenlenen yardım kampanyaları ve yapılan bağışlar
olmuştur. Olayın ardından Türkiye'de, 13 Mayıs'tan itibaren üç günlük ulusal yas ilan
edilmiştir. Ulusal yas nedeniyle ülke genelinde ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya
indirilmiş ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının
yapılmaması kararlaştırılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu üç günlük ulusal yas sebebiyle,
ülke genelinde 14-15 Mayıs tarihlerinde oynanacak tüm amatör ve profesyonel futbol
maçlarını ileri bir tarihe ertelediğini açıklamıştır. Türkiye Basketbol Federasyonu basketbol
liglerinde devam etmekte olan play-off müsabakalarına ulusal yas nedeniyle 17 Mayıs
tarihinden itibaren devam edileceğini belirtmiştir. Beşiktaş ileGençlerbirliği ve Kardemir
Karabükspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan Süper Lig maçlarından elde edilecek gişe
hasılatlarının tamamının Soma'daki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacağı açıklanmıştır.
Galatasaray resmî sitesi aracılığıyla yaptığı açıklama ile futbol takımının ileriki dönemlerde
yapacağı özel maç gelirlerinin Soma'daki yardıma muhtaç ailelere bağışlanacağını
duyururken, Soma'ya 2 tır dolusu su, çorba ve kuru gıda yardımında bulunmuştur. Fenerbahçe
15 Mayıs'ta resmi sitesinden yayınladığı açıklamada, kulüp olarak Somalı çocukların eğitim
masraflarını üstleneceklerini duyururken, oluşturulacak burs havuzu ile ilk etapta 100
çocuğun beş yıl süreyle eğitim masraflarının karşılanacağı ve yardım için 1,8 milyon TL
bütçe ayrıldığını açıklamıştır. Facianın ertesi gününde Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda
çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatmıştır. Protesto edilen maden ocağının işletmecisi
holdingin İstanbul'daki ofisi polis koruması altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
olayın ertesi gününde Arnavutluk gezisini iptal ederek Soma'ya gitmiş ve burada bir basın
açıklaması yapmıştır. Yaşanan maden faciası Ankara, İstanbul ve İzmir'de protesto edilmiş,
izinsiz yürümek isteyen eylemcilere polis müdahale etmiştir. Bolivya, Küba ve Venezuela'da
maden işçileri, Soma faciasından sonra bir günlük iş bırakma ve üç günlük yas kararı almıştır.
Holding sahiplerinin bir kamu üniversitesindeki Akademik Danışma Kurulu üyeliklerine son
verilmiş ve Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birçok yerde, baret ve mumla anma törenleri
yapılmıştır.
Somera Sosyal Medya Araştırması ile afetin sosyal medyadaki etkisi ve halkın Soma
maden kazası sonrası sosyal medya davranışları analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu büyüklükte
meydana gelen bir facia, sadece Soma’da değil, Türkiye’nin her yerinde inanılmaz büyük
tepkilere neden olurken, sosyal medya ve online mecralar da vatandaşın tepkisini gösterdiği
ve faciayı takip ettiği bir platform haline gelmiştir. Kaza meydana geldiği tarihten itibaren
sadece Twitter’da Soma’daki faciayla ilgili toplam 9,2 milyon tweet atılmıştır. Şirketler, spor
kulüpleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, eğitimciler, psikologlar ve daha
bir çok meslek grubundan toplum gönüllüleri ise Soma için yardım ve destek kampanyaları
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düzenleyerek, bölgede yaşanan travmayı bir nebze olsun dindirmek ve Soma halkıyla
dayanışma içerisinde olmak istemiştir. Facia yaşandıktan sonra ilk yedi günde atılan tweetler
ise 8,3 milyona kadar çıkarak Türkiye içerisinde oldukça yüksek bir tweet sayısına ulaşmıştır.
Soma’da yaşanan facianın izlerini bir nebze de olsa unutturmak, Soma halkının ihtiyaçlarını
ve sıkıntılarını dindirmek için düzenlenen kampanyalar sadece Soma’daki insanların
hayatlarına dokunmamış, ayrıca ülke genelinde iş kazalarına yönelik olarak bilincin
sağlanması ve toplumsal hafızanın taze kalmasını da sağlamıştır. Soma ile dayanışmak adına
düzenlenen etkinlikler ve kampanyalar, belirli aralıklarla yaşanan faciayı hatırlatarak,
toplumun bu konu hakkında konuşmasına vesile olmakta ve konu hakkındaki tartışmaları
canlı tutmaktadır. Bunun yanında sadece afetin yaşandığı gün değil, belirli zamanlarda
(babalar günü, önemli bir maç günü, dini bayramlar, Soma için düzenlenen etkinlik vb.) Soma
afeti yeniden hatırlanmakta ve konuya olan ilgi önemli ölçüde tekrar artmaktadır.

14.4. 2011 Japonya Depremi ve Tsunamisi
2011 Japonya depremi; 11 Mart 2011'de, Japonya'nın Töhoku bölgesinde 9,0
büyüklüğünde gerçekleşen büyük depremdir. Merkez üssü Töhoku bölgesinin doğu kıyısı
olan depremin Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu; dünyada ise en büyük ilk beş
depremin arasında olduğu açıklanmıştır. Japon hükümeti, felaketi resmi olarak "Büyük Doğu
Japonya depremi" olarak adlandırmıştır. Deprem sonrasında bölgede ikincil afet olarak
yüksekliği 37,9 metreye varan tsunami dalgaları meydana gelmiştir. Özellikle ikincil afet
olarak tsunami ülkede çok büyük zarara yol açmış, dalgalar saatte 500 km hızla Hawaii'ye
ulaşmıştır. Yaşanan afetlerde 15.828 kişi hayatını kaybetmiş ve 14.000’in üzerinde kişi
kaybolmuştur. Deprem ve sonrasında meydana gelen tsunami ile kara ve demiryolları ağır
hasar görmüş, çeşitli yerlerde yangınlar çıkmış ve bir barajın yıkılması sonucu bazı bölgeler
sular altında kalmıştır. Kuzeydoğu Japonya'da 4,4 milyon ev elektriksiz, 1,5 milyon ev ise
susuz kalmış ve gıda sıkıntısı meydana gelmiştir. Japonya Başbakanı, halka itidal çağrısı
yaparken bakanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmış ve bir dizi önlem açıklamıştır.
Ayrıca, ortaya çıkan bu olağanüstü durumla mücadelede tüm siyasi partilere ve özel sektöre
hükümetle birlikte hareket etmeleri çağrısı yapılmış ve bu çağrı taraflardan olumlu yanıt
bulmuştur. Depremden zarar gören yerlere kurtarma ekipleri ve deniz kuvvetlerinden gemiler
gönderilmiştir.
Deprem tsunamiyle birlikte çok önemli bir başka ikincil ve teknolojik afet olarak
Fukuşima Nükleer Elektrik Santrali'nde kazaya neden olmuştur. Deprem ve ardından oluşan
tsunami nükleer santrali sular altında bırakmış ve elektrikler kesilmiştir. Reaktör soğutma
sisteminin pompasını besleyen güç birimlerinin bozulmasıyla ısınmış reaktörler erimeye
başlamış, hidrojen hava patlaması gerçekleşmiştir. Bu nedenle ortama büyük miktarda
radyoaktif madde salınmış, bu salınım 1.700 metrekareden daha büyük alanı kirletmiştir.
Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay
Ölçeği'ne göre bu ikincil afet 7. seviye olarak belirlenerek Çernobil kazasından beri en
şiddetli nükleer kaza olarak değerlendirilmiştir. Kazadan sonra Japonya Nükleer Acil Durum
Müdahale Genel Müdürlüğü tarafından Fukushima Nükleer Santrali'nin etrafında 20 km yarı
çaplı yasak bölge oluşturulmuş ve yaklaşık 150 bin kişi için tahliye kararı alınmıştır. Basında
333

yer alan haberlerde ise depremin ardından Fukushima Nükleer Santrali'ndeki sızıntı sebebiyle
450 bin kadar kişinin yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldıkları bildirilmiştir. Tahliye
kararı ile birlikte halk bölgeyi terk etmeye başlamış fakat belirsiz talimatlar sayısız vatandaşın
radyasyon seviyeleri daha yüksek olan kuzeybatı bölgesine kaçmasına neden olmuştur.
Nükleer patlamanın sonucu olarak yardım paketleri şehre taşınamamış, vatandaşlar ciddi bir
temel ihtiyaç sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştır. Gıda ve benzin kıtlığı, korku ve kaosa yol
açmıştır. Japonya Nükleer Acil Durum Müdahale Genel Müdürlüğü tarafından 40 yaşın
altındaki vatandaşlar için Fukushima Nükleer Santrali'nden olabildikleri kadar uzakta
kalmalarını öneren yönerge yayınlanmış ve halka iyot tabletleri dağıtılmaya başlanmıştır.
Hükümet tarafından radyoaktivite seviyelerini %60 oranında azaltmak amacıyla
dekontaminasyon stratejisi geliştirilmiş; ancak dekontaminasyon bütün radyonüklidlerin
sadece %32-%51'ini kaldırabilmiş, bazı kalıntıları mevcut yollarla kaldırmak mümkün
olmamıştır. Özellikle ormanlarda ve diğer doğal ortamlarda dekontaminasyon çabaları çok
karmaşık ve pahalı gerçekleştirilmiştir. 15 Nisan 2014'te yerleşim alanlarının sadece %19'u
hedeflenen seviyeye kadar temizlenebilmiştir.
Minamisoma şehri Fukushima Nükleer Santrali'nin 60 km'lik yarıçapı içinde kazadan
ciddi olarak etkilenen alanlardan biri olmuştur. Fukushima'da tahliye edilenlerin %42'si
Minamisoma'dan tahliye edilmiştir. Kaza sonrası yeniden yerleştirmeler sırasında tıbbi bakım
görmesi gereken birçok yaşlı hastanın sağlığı bozulmuştur. İlk birkaç ayda yer değiştirmelerin
fazla olması, beslenme yetersizliği, uzun zaman boyunca geçici barınaklarda yaşama, su
elektrik ve ısıtma tesisatlarının kısıtlılığı, ilaç alma zorluğu, düzenli kontrol ve tedavi yokluğu
tahliye edilen yaşlı hastaların ölüm oranının kazadan sonraki ilk üç ay içerisinde
yükselmesine neden olmuştur. Dekontaminasyon işleminden sonra radyasyonun yeniden
ölçülmesiyle Japon Nükleer Acil Durum Müdahale Genel Müdürlüğü Minamisoma'da ikamet
etmenin güvenli olduğunu bildirmiş ve şehrin birçok bölgesindeki yasaklamayı kaldırmıştır.
Fakat felaket öncesinde nüfusu 71.561 kişi olan bu şehir 2014 Mart ayında, yani felaketten üç
yıl sonra felaket öncesi nüfusunun sadece %66'sına ulaşabilmiştir. Geri dönen vatandaşların
çoğunu 65 yaş üstü kişiler oluşturmuştur. Tahliye sonrasında genç nüfusun geri
dönmemesiyle birlikte işgücünde keskin bir azalma olmuştur. Bu kısıtlı işgücü nedeniyle
yeniden toparlanmanın her alanında belirgin duraksama yaşanmıştır. Dekontaminasyonda
ilerlemenin yavaşlaması, iş saatlerinin kısıtlanması ve sanayi kuruluşlarının tam kapasiteyle
çalışamaması söz konusu olmuştur. Bunun yanında tüketicilerin sayısındaki dramatik düşüş
Minamisoma'ya olan yatırım teşviklerini azaltmış, nüfusun azalması şehrin ekonomik
canlılığını düşürmüş, ayrıca yaşlı populasyonun oransal olarak artması ile daha az dirençli ve
daha savunmasız bir toplum oluşmuştur. Felaketten sonra sağlık personelinin sayısının
azalmasıyla birlikte Minamisoma'daki hastane ve kliniklerin %56'sı kapatılmak zorunda
kalmıştır. Şehir, tıbbi hizmetler için artan talep ve tıbbi kaynaklarda keskin bir azalma
arasında belirgin bir çelişki ile karşı karşıya kalmıştır. Tahliye edilenlerdeki nükleer
radyasyon korkusu, risk tahminlerinin belirsizliğinin yüksek olması vb. gibi olumsuzluklar
tahliye edilenleri travma sonrası stres bozukluğu ve major depresif bozukluk gibi psikolojik
hastalıklara karşı savunmasız hale getirmiştir.
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Kazadan önce tarımsal bölge olan Minamisoma'da tarım, balıkçılık, perakende satış ve
imalat sanayi gibi büyük sanayiler değişen derecelerde etkilenmiştir. Hükümet tarım arazileri
kirlendiği için Fukushima'dan tarım ürününün satılmasını yasaklamış, Minamisoma'da
tarımsal faaliyet durmuştur. Kazadan sonra deniz ürünleri, sığır eti, süt, yabani bitkiler,
meyveler, sebzeler ve pirinçlerde radyoaktif unsurlar tespit edilmiştir. Bu nedenle aileler
yüksek maliyetlerle diğer bölgelerden gelen gıdaları satın almak zorunda kalmıştır. Ayrıca
belirli bir seviyede nükleer radyasyona maruz kalmış grubun tüm kanserlere ve lösemiye karşı
duyarlılığı artmıştır. Temel gıda maddesi deniz ürünleri olan Japonların önümüzdeki yıllarda
depremin etkilerini daha da şiddetli hissedeceği düşünülmektedir. Japonya dışında Çin, Kore,
Rusya ve ABD doğrudan radyasyon tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Japonya’da deprem
bölgesinde süt ve ıspanaklarda radyasyon tespit edilmesinin ardından Çinli yetkililerin
endişelerini dile getirdikleri sırada bazı Çin tarım ürünlerinde de radyasyona rastlanması
tehlikenin büyüklüğünü göstermiştir.
Japonya'yı vuran bu üçlü felaketten (önce deprem, sonra tsunami ve nükleer patlama)
üç yıl sonra etkilenen alanın hala toparlanamadığı görülmüştür. Radyasyonla kirlenmiş
alandaki yeniden yapılanma çabaları, deprem ve tsunamiden etkilenen bölgelerde olduğu
kadar hızlı ilerlememiştir. Hala şehrin belirli bölgelerinde elektrik, şebeke suyu ve toplu
taşıma gibi kamu hizmetlerine sınırlı erişim söz konusu olmuştur. Fukushima kazasından
etkilenen alanlarda radyasyonla kirlenme kronik bir hale gelmeye başlamıştır.
Deprem ve tsunami felaketi, Japonya’nın ekonomisini de derinden etkilemiştir. Japon
hükümetinin yapmış olduğu açıklamada felatekin maliyetinin 300 milyar doların üzerine
çıkacağı (300-480 milyar Dolar arasında değişeceği) açıklanmıştır. Ülkede, aralarında
dünyaca ünlü birçok markanın üretimini gerçekleştiren fabrikaların üretimlerini durdurduğu
belirtilmiştir. Uzmanlar Japonya gibi ekonomisi sanayi üretimine bağlı olan ülkelerde yaşanan
bu tarz üretim duraklamalarının ciddi etkiler doğurabileceğini ifade etmiştir. Özellikle enerji
konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Japonya’da deprem ve tsunamiden zarar görmeyen
fabrikaların yaşanan elektrik kesintileri nedeni ile üretimlerine zaman zaman ara vermek
zorunda kaldıkları bildirilmiştir. Bunun yanında üretim için gerekli parçaların sağlanmasında
yaşanan sorunlar, felaketten etkilenmeyen ve faal durumda olan fabrikalarda da üretimin
aksamasına yol açmıştır.
Afet yönetiminde Türkiye dahil pek çok ülkenin tecrübelerinden ve tekniğinden
yararlandığı Japonya’nın, depremin hemen ardından başta yiyecek olmak üzere su ve temizlik
maddelerini felaketzedelere yeterince ulaştıramamış olması şaşırtıcı karşılanmıştır.
Demiryollarının ve kara yollarının büyük hasar görmüş olması sebebiyle nakliyede sorun
yaşanması aslında doğaldır. Ancak deprem ya da başka doğal afetlerin ardından mahalle
mahalle, hatta ev ev kimin nerede toplanacağına kadar planlanmış bir sistem içinde yaşayan
Japonların gıda stoklarının olmaması ya da tsunami hesaplanmadan hatalı yerlerde depolama
yapılmış olması yadırganmış, Japon basınında neden uçak ya da helikopterler kullanılarak
yiyecek sevkiyatının yapılmadığı sorgulanmıştır. Özellikle askeri hava ulaşım araçlarının
yiyecek nakliyesi ve dağıtımında yeterince kullanılmamış olması Japon hükümetinin
acemiliğine bağlanmakla birlikte Japon komuta kademesinin afete hazırlıksız yakalandığı
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düşünülmüştür. Japon Özsavunma Kuvvetlerine bağlı 100 bin asker enkaz kaldırma
çalışmalarına katılmış, ayrıca Japonya’daki ABD’ye ait askeri üslerde bulunan Amerikalı
personel de yardım faaliyetlerinde bulunmuştur.
Japonya’daki deprem ve tsunamiye bağlı olarak gelişen nükleer facia Japon
toplumunda büyük bir infiale sebebiyet vermiş ve nükleer karşıtı gösteriler eskiye oranla daha
fazla katılımla gerçekleşmeye başlamıştır. Esas olarak nükleer santralleri işleten özel şirketin
yüksek maliyet sebebiyle yatırımdan kaçınması ve devletin de gerekli kontrolü yapmayarak
bir nevi suç ortaklığı yapması Japon halkını kızdırmıştır. Ancak su ve nükleerden başka hiçbir
enerji kaynağı bulunmayan Japonya’nın sadece petrol, doğalgaz ya da kömüre dayalı bir
enerji üretim sistemine dâhil olması kısa vadede mümkün olmadığından yakın gelecekte
Japonya’nın nükleer enerjiden vazgeçmesi pek de kolay gözükmemektedir.
Japonya'da afet sonrası yaşanan ve sosyolojik açıdan değinilmesi gereken ilginç
gelişmelerden biri de kıyılara vuran para kasaları olmuştur. Japonya'nın yüzlerce
kilometrelik mahvolmuş sahil şeridinde süren tsunami sonrası temizlik çalışmalarına
katılanlar enkazda çok miktarda kilitli kasa ve nakit para ile karşılaşmıştır. Ofunato ve
civardaki kentlerdeki polis merkezleri de bu kayıp serveti kontrol etme yükümlülüğüyle karşı
karşıya kalmıştır. Bu merkezlerden biri olan Ofunato Karakolu'nun garajı, ekip araçları yerine
tsunaminin evlerden ve işyerlerinden alıp sürüklediği ve sonra sahile geri dönen yüzlerce para
kasası ile dolmuştur. Merkezin Mali İşler Dairesi'nden yapılan açıklamada ilk başta kasaların
karakola konulduğu, ancak sayısı hızla arttığı için kasaların garaja taşınmak zorunda kalındığı
ifade edilmiştir. Polis, yaşlılar başta olmak üzere çoğu kişinin halen yastık altında para
sakladığı Japonya'da bu kasaların sahiplerini bulmaya çalışmış, kendilerine teslim edilen
isimsiz zarfların, çantaların, kutuların ve hatta eşyaların içindeki paraları ne yapacağını
bilememiştir. Paranın evde tutulmasının sorun olduğu Japonya'da piyasada aktif olmayan
yaklaşık 354 milyar Dolarlık bir birikim (tansu yokin-gardırop birikimi) söz konusudur. 25
binden fazla kişinin tsunamide hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, bulunan birçok
kasanın sahibinin çıkmayacağı düşünülmüştür. Japon yasalarına göre yetkililer kayıp eşyaları
üç ay saklamak zorundadır. Bu sürenin sonunda sahibi çıkmayan eşyalar, kimlik ya da adres
bilgisi içermediği sürece bulan kişinin hakkı olmaktadır. Bulan da dahil hiç kimsenin
sahiplenmediği eşyalara ise devlet el koymaktadır. Hayatta kalıp birikimlerini kurtarmak
isteyenler, kasanın şifresinin söylemek vb. uygulamalarla kasaların kendilerine ait olduğunu
ispatlamak zorunda kalmıştır. Tsunamiden sonra bulunan değerli eşyaların %10 ila %15'inin
sahibinin bulunduğu belirtilmiştir. Bazı yetkililerce polisin oturup kasaların sahibini beklemek
yerine kasaların açılıp kime ait olduklarının bulunmasının daha akıllıca olacağı
savunulmuştur. Yetkililer, enkazda hala çok sayıda kasa olabileceğine dikkat çekmiştir.

14.5. 2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi
Modern tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Hint okyanusu depremi, 26 Aralık
2004 günü merkezi Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısı açıkları olan bir doğal afet
olarak kayıtlara geçmiştir. Batma nedeniyle meydana gelen deprem sonucunda Hint
Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran ve yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler
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oluşmuştur. Tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olan bu deprem ve
sonrasında oluşan tsunamiler, Endonezya başta olmak üzere Sri Lanka, Hindistan ve Tayland'ı
yakından etkilemiştir. 9,1 ile 9,3 arası olan büyüklüğüyle, bir sismografla kaydedilmiş bugüne
kadarki en büyük afet olan Hint Okyanusu depreminin süresi 8,3 ila 10 dakika arasında
değişmiştir. Bugüne kadar ölçülmüş en uzun süreye sahip olan bu depremle tüm gezegen 1
cm hareket etmiştir.
Deprem gece geç saatlerinde meydana gelmesine karşın tsunami dalgaları, yerleşim ve
turistik bölgelere sabah saatlerinde vurmaya başlamıştır. Ancak güvenlik sistemindeki
gevşeklik nedeniyle durum özellikle turistik bölgelerde hem turistler hem de görevliler
tarafından çok ciddiye alınmamıştır. Keza daha önce de bölgede 8 şiddeti civarında birçok
deprem yaşanmış, ancak bu depremler bölgede tsunamiye neden olmamıştır. Bu sebeple
depremin daha çok yıkıma neden olduğu merkezi bölgeler tahliye edilmeye başlanmıştır.
Sabah saatlerinde kıyıya yakın bölgelerde denizin normal günlerden fazla agresif ve dalgalı
olduğu anlaşılmış ve ufka bakıldığında yüksek dalgalar seçilebilmiştir. Ancak insanlar
dalgaların bu kadar yüksek ve etkili bir şekilde geleceğini düşünmeyerek bu görüntüleri
kameralarına kaydederken tsunami dalgaları çok hızlı bir şekilde kıyıya vurmaya başlamıştır.
Dalgalar hızlı bir şekilde kıyıya vurduğunda ise hala kıyıya yakın bulunanlar için artık çok
geç kalınmıştır. Sular çok çabuk bir şekilde şehirlerin içlerine doğru yayılıp insanları,
ağaçları, hayvanları, evleri, arabaları, kısacası her şeyi yutmaya ve sürüklemeye başlamıştır.
İnsanlar bu katil dalgalara karşı çaresiz kalmışlar; kaçmaya bile zaman bulamadan yüksek bir
yer arayıp dalgaların onlara gelmesini çaresizce beklemişlerdir. Çıkılan yüksek yerler de sular
altında kalmaktan kurtulamamıştır. Tsunaminin merkezinden en uzak mesafede gerçekleşen
ölüm Güney Afrika'da, merkezden tam 8.000 kilometre ötede tespit edilmiştir. Amerikan
Jeolojik Araştırmalar Merkezi ve diğer kurumların araştırmaları sonucunda; meydana gelen
depremin ve buna bağlı oluşan tsunamilerin neden olduğu ölü sayısının 228 bin, yaralı
sayısının ise 128 bin kişi olduğu tespit edilmiştir. En fazla zaiyatı 170 bin ölüyle Endonezya
verirken, bu ülkeyi Sri Lanka, Hindistan ve Tayland izlemiştir. Ölenlerin üçte biri
çocuklardan oluşmuştur.
Tsunami sonucu kıyıya ulaşan dalgalar binlerce kişiyi doğrudan öldürmüştür. Bu
dalgalardan kurtularak ölmeyenler ise tanıdıklarının çoğunu kaybetmiş şekilde umutsuzca
yüksek yerlerde helikopterleri, balıkçı teknelerini veya kurtarma teknelerini beklemiş; ancak
sonraki dalgalar onların da çoğunu sürükleyip ölmelerine neden olmuştur. Tayland’ın
güneyindeki Phuket’teki Patong plajından çok sayıda ceset toplanmış, ancak ambulans veya
sedye olmaması nedeniyle bölge halkı karga tulumba taşıdıkları cesetleri kamyonetlere atarak
götürmüştür. Hindistan’da da sahillerden toplanan boğulmuş insanların cesetleri Madras
Devlet Hastanesi’ne sığmamıştır. Bir şekilde dalgalardan kurtulanlar ise sonrasında açlık ve
sefaletle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Afet sonrası kurtarma operasyonları neredeyse 1
ay sürmüş; açlık ve susuzluk dayanılmaz noktalara gelmiştir. Ayrıca tsunami dalgalarının
sokaklardaki ve kanalizasyonlardaki pisliği sokaklara taşıması sonucunda kolera, Hepatit A
ve Hepatit B gibi bulaşıcı hastalıklar yayılmaya başlamış; afetten kurtulan insanların bir kısmı
da açlık, susuzluk ve bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Açlığın ve susuzluğun
etkileri, hastalıklar, yaralanmalar vb. tüm sıkıntılar dikkate alındığında tüm dünyada toplam
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1,3 milyon insanın yaşanan afetlerden etkilendiği belirtilmiştir. Afetin büyüklüğü, etkilenen
ülkeler ve halklarının durumu nedeniyle afet sonrasında dünya çapında insani yardım
kampanyaları başlatılmıştır. Tsunamiden sonra tüm dünyadan toplam 14 milyar dolar yardım
parası toplanmıştır. Ayrıca Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi bölgelerden birçok sivil
toplum örgütü, sağlık, kurtarma ve gıda yardımı götürmek amacıyla bölgeye ulaşmıştır.
Ülkemizden Kızılay da bölgeye ciddi yardımlarda bulunmuştur.
Bölgedeki ülkelerin ekonomisi tsunamiden sonra mahvolmuştur. Geçiminin çoğunu
balıkçılık ve turizmden kazanan bu şehirler ve bölgelerde ciddi şekilde turist azalması
meydana gelmiş, birçok altyapı malzemesi ve ekipmanı, botlar, kayıklar ve diğer malzemeler
kaybolduğu ve limanlar zarar gördüğü için balıkçılık büyük darbe yemiştir. Bunun yanında
tsunamiler bölgede çok büyük çevresel zararlara da yol açmıştır. Bölgedeki bitki örtüsü, kara
hayvanları popülasyonu, balık çeşitliliği, ağaç nüfusu, genellikle mango, pirinç ve muz
üretilen tarım alanları büyük ölçüde yok olmuştur. Ayrıca bölgenin tatlı su kaynakları da
okyanus suyuyla karıştığından içme suyu kıtlığı başlamıştır.
Afet olayları turizm amacıyla bölgede bulunan diğer ülke vatandaşlarını da
etkilemiştir. Keza tsunami sonucu oluşan dalgalar sadece yerel halka büyük kayıplar
verdirmemiş; bölgedeki ülkeler kadar olmasa da Almanya bölgede turist olarak bulunan
yaklaşık 600 vatandaşını, İngiltere 300 vatandaşını ve İsveç 570 vatandaşını kaybetmiştir.
İsveç bu kadar yüksek sayıda vatandaşını 1700 yılındaki Polltava savaşından sonra ilk kez
kaybetmiştir. Afet bölgesindeki birçok havaalanı kapatılmıştır. Rüya gibi Noel tatili geçirme
hayalleriyle bölgeye gelen turistler ne yapacaklarını bilemeden alanda bekleyenlerle birlikte
endişe içinde oturmuştur.
Günümüzde afetin her yıldönümünde afette kaybedilen kişilerin anısı için törenler
düzenlenmektedir. Endonezya'nın Açe adasında yapılan törenlerde tsunamide hayatını
kaybedenlerin bulunduğu Masal Siron Mezarlığı ziyaret edilmekte, ölenler için dualar ve
Kur'an-ı Kerim okunmakta ve mezarlar gülsuyu ile sulanmaktadır. Anma töreninde tsunami
sonrası Endonezya’ya yardımda bulunan Türkiye dahil birçok ülkenin bayrakları duvarlara
asılmakta ve Açeli çocuklar yardım eden ülkelerin bayraklarını sahnede sallayarak
teşekkürlerini iletmektedir. 2014 yılında afetin onuncu yıl dönümünde yapılan anma töreninin
sembol ismi, felaketin mağdurlarından onbeş yaşındaki Fanisa Rizkia olmuştur. Afetin
sosyolojik etkisinin incelenmesi bakımından hayatının önemli bir örnek olduğu düşünülen
Fanisa Rizkia on yıl içinde başından geçen hikayesiyle basının ilgi odağı haline gelmiştir.
Tsunami olduğunda beş yaşında olduğunu söyleyen Fanisa, hiçbirşey hatırlamadığını ve tüm
ailesini büyük felakette kaybettiğini belirtmiştir. Daha sonra Medan şehrine geldiğini ve
kendisini sahiplenen yaşlı bir kadının öldüğünü belirten Fanisa, "daha sonra yolda tanıştığım
biri beni Malezya’da güzel işler var diyerek Malezya’ya götürdü. Ama işin aslı öyle değilmiş.
Orada çocuk bakıcılığı yaptım, internet kafelerde çalıştım. Açe’ye geri döndüğüm için çok
mutluyum" demiştir. Açe Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından Malezya’dan Endonezya’ya
geri getirilen Fanisa, devlet güvencesi altına alınmıştır.
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14.6. 2005 ABD Katrina Kasırgası
ABD tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri olan Katrina Kasırgası 23
Ağustos 2005 yılında Kuzey Atlantik Okyanusu ve Bahamalar üzerinde oluşmaya başlamıştır.
Sistem Meksika Körfezi'nde şiddetini artırırken Florida'nın güneyini 1. kategoride geçmiş,
burada sellere ve ölümlere sebep olmuştur. 29 Ağustos sabahı sırasıyla güneydoğu Louisiana
ve Louisiana/Mississippi'yi 3. kategori'de vurmuştur. Fırtına dalgası, Körfez kıyısı boyunca
Mississippi'nin Waveland, Bay St. Louis, Pass Christian, Long Beach, Gulfport, Biloxi,
Ocean Springs ve Pascagoula şehirlerini harap etmiştir. Louisiana'da, New Orleans'ın 53
farklı yerindeki sel koruma sistemi başarısız olmuş ve setin yıkılmasıyla New Orleans'ın bazı
mahalleleri sular altında kalmıştır. Afeti izleyen haftalar boyunca sel yayılarak New
Orleans'ın %80'ini etkilemiştir. Katrina Kasırgası 1.836 kişinin yaşamını yitirmesine sebep
olmuştur. Bu anlamda afetin 1928 Okeechobee Kasırgası'ndan beri en ölümcül ABD kasırgası
olduğu söylenebilir. Ayrıca tahmini 81,2 milyar dolar zararla Katrina Kasırgası ABD tarihinin
en yüksek maddi hasar getiren doğal afeti olarak ilk sırada yer almaktadır. Kasırganın neden
olduğu en büyük can kaybı ve maddi zarar, New Orleans'ta meydana gelmiştir. Kasırganın
merkezinin hızı saatte 160 km/saat olarak ölçülmüştür.
Hava hareketlerini izleyen uzmanların verdiği bilgiler doğrultusunda gerek merkezi
yönetimler ve gerekse de Federal Yönetim, afet öncesinde bir takım önlemler almaya
çalışmıştır. Örneğin Florida'da Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) kasırganın vuracağı saatleri
hesaplayarak şehri alarma geçirmiştir. Florida valisi şehirde olağanüstü hal ilan ederek halka
sığınaklara gitme emrini vermiş, Florida'nın güneyindeki ilçelerde okullar tatil edilmiş ve risk
altındaki ilçeler boşaltılmıştır. Federal Hükümet te afet bölgesine askeri birliklerin, arama
kurtarma araçlarının ve diğer görevlilerin sevkini gerçekleştirmiş ve gerekli yerlerde
olağanüstü hal ilan edilmiştir. Ancak afetin yaşanmasıyla birlikte felaketin büyüklüğü daha da
net anlaşılmaya başlamış; Ulusal Kasırga Merkezi kasırganın yolundan saptığını açıklayarak
Florida ve Louisiana sahil şeridinde tropikal fırtına uyarısı yapmıştır. İlgili bölgelerde gönüllü
ve zorunlu boşaltma emri çıkartılmıştır. Hava araçları kasırga tarafından evlerini kaybeden
New Orleans'lıları kurtarmak için saatlerce Mississippi ve Alabama sahil şeritleri boyunca
uçmuştur.
Alınan tüm önlemlere rağmen, özellikle sel koruma sisteminin başarısız olması ve
setin yıkılması gibi öngörülemeyen durumlar nedeniyle afetin etkisi beklenenin çok üzerinde
olmuştur. Federal, resmi ve yerel makamlar kasırgaya yeterince müdahale edememekle
eleştirilmiş, bu yüzden ABD kongresi tarafından FEMA yöneticisi görevden alınmıştır.
Kasırga, ABD Kara Kuvvetleri İstihkâm Birlikleri'nin set koruma sisteminin başarısızlığını
ortaya çıkarmış, bu birlikler aleyhine davalar açılmıştır. ABD Ulusal Kasırga Merkezi ve
ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi verdiği doğru bilgilerle büyük takdir toplamıştır.
Katrina Kasırgası'nın doğal bir afet olmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması
nedeniyle insan kaynaklı bir afete dönüştüğü ifade edilmektedir. Süper güç olarak ifade edilen
ABD'nin gerekli tedbirleri neden alamadığı ise günlerce tartışılmıştır. İlgili kurumlar ve bilim
adamları tarafından bilgisayarda yapılan simülasyonlar ile sel koruyucu setlerin zarar
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görebileceği ve şehirlerin sular altında kalabileceği belirtilmiştir. Bu uyarılara rağmen sel
sularının setleri aşıp şehirleri bataklığa ya da yok olmaya götürmesi, gerekli önemlerin
alınmaması ve yöneticilerin rahatlığı ciddi sorun teşkil etmiştir. ABD’nin Katrina için yeteri
hazırlık ve önlem almadığı anlaşılmıştır. Afetin en çok etkilediği şehirlerden biri olan ve zenci
nüfusun ağırlıklı olduğu New Orleans'da düzenli hayatın tamamen çöktüğü bir dönemde bu
kasırga meydana gelmiştir. Hükümet sel koruma sistemlerinin onarımı için gerekli bütçeyi
sağlamamış ve insanlar yaklaşan sel hakkında yeterince uyarılmamıştır. Arabası olan veya
kaçabilecek durumda olanlar felakete yakalanmadan şehri terk ederken şehri terk etmek
istemeyen ve kaçabilecek imkânı olmayan onlarca insan bu felaketi yaşamak zorunda
kalmıştır. Stadyumlara alınan bu insanlar günlerce yığın halinde aç ve susuz kalmak zorunda
bırakılmıştır. İdareciler ise günlerce bürokrasi adı altında bu insanların yaşadığı felaket
karşısında tepkisiz kalmıştır. Hükümet tarafından bu çaresiz insanlara yardım gönderilmezken
civar halk kendi çabaları ile onlara yardım ulaştırmaya çalışmıştır. Aileler halkın yardımı ile
New Orleans'tan çıkarılabilmiştir. Şehirde evlerin içi tamamen su dolmuş insanların çoğu
çatılara kaçarak boğulmaktan son anda kurtulmuştur. Saatlerce, hatta günlerce çatılarda küçük
bir parçaya tutunarak kurtarılmayı bekleyen insanların çoğu hükümet tarafından
görülememiştir. Afetin ardından şehir tamamen bataklığa dönmüştür. Kent, kasırga
sonrasında da büyük değişim yaşamıştır. Şehrin nüfusu % 20 azalmıştır. Fakat kenti terk
etmek zorunda kalanlar genelde yoksul siyahiler olmuştur. Şehri terketmeyen insanların evsiz,
aç ve susuz bir şekilde sokaklarda kalmaları sonucunda, şehirdeki askerlerin müdahalesine
rağmen yağma olayları yaşanmıştır. Şehirde kalan New Orleans'ın bazı sakinleri depoları
yağmalamış, gazetelerde çeşitli gasp, cinayet, hırsızlık raporları ve tecavüz haberleri yer
almıştır. Bu durum barbarca görünse de çaresizliğin asıl yüzü olarak yorumlanmıştır. Yaşanan
olumsuz olaylar sonucu bazı tutuklamalar olmuş ve şehir tren istasyonunun yanına geçici bir
hapishane yapılmıştır.
Kasırganın üzerinden dört gün geçtikten sonra New Orleans'e yardım ulaşmaya
başlamış, yaklaşık 10 gün sonra da sel koruyucu sistemler onarılmıştır. Buna karşın
kasırganın üzerinden on gün geçmesine rağmen şehirdeki suların çekilmesine dair hiç bir
çalışma başlatılmamıştır. 13 Eylül'de ABD başkanı yaptığı basın toplantısı ile başarısızlığın
sorumluluğunu üzerine almış, FEMA başkanı Michael Brown istifa etmiştir. ABD başkanı
Obama afetin yıl dönümünde "biz burada doğal bir afetin, kendi vatandaşlarına sahip
çıkamayan bir hükümet tarafından nasıl insan yapımı bir afete dönüştüğünü gördük. Sizler ise
çok büyük bir trajediye rağmen nasıl birlik içinde olunabileceğinin en güzel örneğisiniz"
cümlelerini kurarak dönemin yönetiminin afet yönetimi konusundaki yetersizliğini net bir
şekilde ifade etmiştir.
Afetin şüphesiz ekonomik ve çevresel olarak da önemli etkileri olmuştur. Kasırga ile
birlikte Meksika körfezinde bulunan 30 kadar petrol platformu yıkılmış ya da büyük zarar
görmüştür. Ayrıca bölgede altı aylık dönem boyunca petrol üretimi durmuştur. Bunun
yanında 1,3 milyon dönüm orman alanının yok olduğu Mississippi'de ormancılık sanayisi
büyük zarar görmüştür. Katrina'nın ormancılık sanayisine verdiği zarar 5 milyar dolar olarak
tahmin edilmektedir. ABD yönetimi afet ile birlikte petrol tedariğinde yapılan potansiyel
kesinti ile ekonomiye verilen büyük zarar ve körfez kıyısının ana yol ve altyapısının yok
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olmasından dolayı onarımlar için bölgeye 10,5 milyar Dolar yatırım yapmıştır. Afetin
ekonomi kadar çevreyi de oldukça etkilediği belirtilmektedir. Fırtına dalgası kıyılarda plaj
erozyonuna neden olmuştur. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu yapmış olduğu tahminlerde
Katrina ve Rita kasırgalarından dolayı kıyılarda 217 mil karelik alanın su basmış olduğunu
açıklamıştır. Kıyıdaki yerel sulak alanların %20'sini su basması nedeniyle kıyıda yetiştirilen
deniz memelilerinden kahverengi pelikanlar, deniz kaplumbağaları ve göçmen kızıl başlı
ördekler zarar görmüştür.
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Uygulamalar
O Fotoğrafın Hikayesini Anlattı
Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, kendisine "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü kazandıran o
fotoğrafın hikayesini anlattı. Bektaş, "Yunus'un gözlerini sizin de unutmamanızı ve bakarken
hissettiğiniz acıdan kendi adınıza bir sorumluluk çıkarmanızı bekliyorum. O acı ancak
yenilerini engelledikçe azalacaktır" dedi.
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin basın
fotoğrafçılığı dalındaki en prestijli yarışması olan Vakıfbank-TFMD Yılın Basın Fotoğrafları
Yarışması'nda ödül kazanan fotoğraflar belirlendi. 2 bin 224 fotoğraf arasından yapılan
değerlendirme sonunda, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş'ın Van depreminde çektiği
Yunus isimli çocuğun enkaz arasındaki karesi 'Yılın Basın Fotoğrafı' seçildi.
Yunus'la Bir Saat
Bektaş, "Yılın Basın Fotoğrafı"nın hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Erciş'e vardığımızda saat gece yarısını henüz geçmişti. Karanlıkta olan bitenin boyutunu
kestirmek, nereye bakacağını bilmek zordu. Dolaşmaya başladım. Rastladığım enkazlar
üzerinde var gücüyle çabalayan görevlileri, insanları çekiyor ama genel bir fikir edinmek için
hiçbirinde iki-üç dakikadan fazla kalmıyordum. İlk fotoğrafları çekip geçmeye başlamak için
kendime 45 dakika vermiştim. Ta ki o enkaza gidene kadar. Çok kalabalıktı küçük sokaktaki
büyük enkazın çevresi. Etrafında görevliler, Ercişliler ve yükselen uğultu. Yola denk gelen bir
noktada hummalı bir çalışma yürüyordu. Baktım, "Biri var. Canlı" dediler. Saçları siyah birini
çıkarmaya çalışıyorlardı. Fotoğraf çekmeye başladım. İşte o zaman gördüm Yunus'u. Kafasını
kaldırıp benden tarafa baktığında ben de ona bakıyordum zoom objetifimle. O beni
farketmedi tabi ama benim onunla aramda kimse yoktu fotoğraf makinem sayesinde. Başbaşa
gibiydik. Kafa kafaya sohbet eden iki dost gibi. Kocaman açmıştı gözlerini ve sanki dışarıdaki
hepimizden daha sakindi. Omuzundaki eli fark edip fark etmediğini bilmiyorum ama ben en
çok o tarafa döndüğünde eli görüp korkar diye üzülüyordum. 11 yaşındaki oğlum Kuzey'in
geceleri kabus görüp, "baba çok korkunç bir rüya gördüm" diye koridordan seslenmesi geldi
aklıma. İşte o el de Yunus'un rüyalarına girer diye üzüldüm. "Ölür" diye üzülmedim hiç
çünkü öleceği hiç aklıma gelmemişti. Yastığı vardı. Arada kafasını koysun diye
sıkıştırmışlardı araya arama-kurtarma görevlileri. Kafasını yastığa koydukça rahat ettiği
kesindi ama ben tedirgin oluyordum. Etrafına bakması hayata tutunmakta olduğu anlamına
geliyordu, belki ondan. Kazdılar, kazdılar. Ben elin sahibini düşündüm, Yunus'u tanıyan var
mı diye etrafıma bakındım. Sık sık da Yunus'a baktım. Sadece adını ve yaşını öğrenebildim.
Bir saat geçirdik birlikte. Ben onun fena halde farkında, o benden habersiz. Hengame içinde
başbaşa kaldık fotoğraf makinesinin yardımıyla. Gözleri kazındı kafama. Gözümün önünden
gitmeyen gözleri...
Sonra çıkardılar Yunus'u dışarı, hafifledim. Kurtulmuştu. Fotoğrafın farkındaydım. Bu
kadarını tahmin etmesem de gazetelerde yayınlanacağını biliyordum. Daha hastanedeyken bir
gönüllü çıkacak, Yunus'a kol kanat gerecekti. Talihi dönmüştü Yunus'un. Ya da ben öyle
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sanmışım. Çok yorulmuştum. Erciş'ten Van'a dönünce beşik gibi sallanan otelde hemen
uyudum. Sabah kalkıp telefonu elime alınca öğrendim olan biteni. Arkadaşlarım mesaj, mail
atmış bana Yunus'tan haber veriyordu. Sanki fotoğrafa bakıp anlamışlardı Yunus'la
tanışıklığımızı. Belki de Yunus'u onlar da sahiplenmişti benim gibi. Mesajlardan,
telefonlardan anlaşılıyordu bu çünkü hepsi üzülerek, sıkılarak veriyordu ölüm haberini
Yunus'un.
Yunus öldü. Hiç kabus görmedi omzundaki el yüzünden. Hiç ağlamadı enkaz altındayken
ama güldüğünü de göremedik talihi dönmediğinden. Foto muhabiri dostum Alper Yurtsever,
"O fotoğrafı çekerken sen, dönüp dönüp bakarken ben sanki Yunus'un sorumluluğunu da
üzerimizde hissediyoruz" dedi. Gerçekten öyle. Yunus'un sorumluluğunu hissediyorum kaç
gündür. Gözleri gözümün önünden gitmiyor. Keşke deprem olmasaydı, keşke binalar
çökmeseydi, keşke insanlar ölmeseydi, keşke Yunus enkaz altında kalmasaydı, en azından
keşke Yunus ölmeseydi diyorum.
Artık çürük bir binanın enkazına yarı beline kadar sıkışmış bir çocuk, bir kadın, bir bebek, bir
erkek, Yunus gibi kafasını kaldırıp ne bana ne de size baksın istiyorum. Yunus'un gözlerini
sizin de unutmamanızı ve bakarken hissettiğiniz acıdan kendi adınıza bir sorumluluk
çıkarmanızı bekliyorum. O acı ancak yenilerini engelledikçe azalacaktır."

Kaynak: CNNTürk, "O Fotoğrafın Hikayesini Anlattı", 13 Şubat 2012,
http://www.cnnturk.com/2012/kultur.sanat/diger/02/13/o.fotografin.hikayesi.anlatti/648973.0/
index.html
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Uygulama Soruları



Deprem afetinin etkilerinin azaltılabilmesi için Van Depremi'nden hangi sonuçlar
çıkarılabilir? Tartışınız.
Deprem afeti sonrasında arama kurtarma çalışmalarında zafiyet söz konusu mudur?
Eğer varsa bu zafiyetlerin giderilmesi için neler yapılması gerekmektedir?
Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemiz jeolojik olarak deprem bölgesinde olduğu için Kocaeli Depremi haricinde
çok sayıda deprem afeti yaşanmış ve bunların bazılarında önemli can ve mal kaybı söz konusu
olmuştur. Bunun yanında ülkemizde diğer jeolojik ve meteorolojik afetler de sıklıkla
yaşanmaktadır. Ayrıca ülkemiz başta terör saldırıları olmak üzere zaman zaman patlamalar,
sabotajlar, kargaşalar, siber saldırılar vb. politik afetlere maruz kalmaktadır. Teknolojik
kaynaklı afetler açısından bakıldığında da maden faciaları, ulaşım kazaları, çevre kirliliği vb.
pek çok afetle karşı karşıya kaldığımız söylenebilir. Tüm bu afetler sosyal anlamda
değişimlere neden olmakta ve bu durum özellikle önemli afetlerin sosyolojik açıdan analiz
edilmesini gerekli kılmaktadır.
23 Ekim 2011 günü Van'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem 644 kişinin
ölümüne ve 1.673 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. AFAD'dan yapılan açıklamada; Van
ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi merkez mahallelerinde 5.739 binanın hasarlı ve
oturulamaz, 4.882 binanın hasarlı ancak oturulabilir olduğu, deprem nedeniyle toplam 2.262
binanın ise yıkıldığı belirtilmiştir. Sert kış koşullarının hâkim olduğu bölgede depremin bir
anda meydana gelmesi, nüfusu bir milyonu bulan kentin bir anda boşalmasına yol açarken,
imkânları olanlar kendi çabalarıyla, olmayanlar devletin tahsis ettiği araçlarla başka illere göç
etmek zorunda kalmıştır. Bunun yanında daha önceki yıllarda meydana gelen depremlerden
elde edilen tecrübeler doğrultusunda devlet Van'da meydana gelen bu afete çok daha hızlı ve
etkili müdahale etmiş ve kısa sürede iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarına
geçilmiştir. Depremin yaralarının sarılmasında gönüllü katılımlar da çok fazla olmuş ve hem
gönüllü katılanların hem de diğer profesyonel görevlilerin konuyla ilgili eğitim almış ve
uzman kişiler olması dikkat çekmiştir. Ayrıca Van Depremi öncesi resmi ve sivil toplu
kuruluşu niteliğindeki yardım kuruluşlarının çoğunluğunun önceden hazırlanmış bir yardım
planının olması, bu yardım planlarının uygulanabilmesi ve yapılacak destekler için olumlu
katkılar sağlaması, afet öncesi çalışmalara verilen önemi göstermesi bakımından sevindirici
bir gelişmedir. Deprem sonrasında tüm Türkiye Van'a maddi ve manevi yardım yapılması
konusunda kenetlenmiş, bölgeye büyük miktarda yardımlar yapılmış, ülke genelinde eğlence,
aktivite ve organizasyonların büyük kısmı iptal edilmiştir. Bu arada televizyon ekranlarında
depremle ilgili yapılan bazı yorumlar halkın tepkisi çekmiş ve konu yargıya taşınmıştır.
8-12 Eylül 2009 tarihleri arasında İstanbul ve Trakya'da yaşanan sel afeti ise 32 can
kaybına, 3.816 konut ve 1.490 işyerinin zarar görmesine neden olmuştur. Sele neden olan en
büyük etken İstanbul'un tarihinin en büyük yağışlarından biri ile karşı karşıya kalmış
olmasıdır. Eylül ayı yağış ortalaması normalde 45 kg iken, 9 Eylül 2009 Çarşamba sabahı
İkitelli bölgesine bir saatte 90 kg yağış düşmüştür. Bunun yanında dere yataklarının
yakınındaki fabrika, otoyol, köprü gibi yapılar dışında dere yatağının civarına yerleşim yerleri
kurulması ve bir göletin taşması sele neden olan temel faktörler olarak görülmektedir. Sel
afeti sonucunda Ayamama Deresi taşmış, geçtiği her yeri sel altında bırakmıştır. İkitelli,
Halkalı ve Basın Ekspres Yolu başta olmak üzere birçok yer sular altında kalmış; sel
sularından ilk büyük darbeyi, Ayamama Deresi'nin kollarından birinin yatağında bulunan
İkitelli Osmanlı Tır Garajı almıştır. Sabah 05:30 civarında gelen sel sularına uykuda
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yakalanan tır şöförlerinden ondan fazlası sel sularına kapılarak hayatını kaybetmiştir. Ayrıca
İstanbul'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle oluşan hasar üzerine Selimpaşa'ya doğalgaz
verilememiş, yağışın meydana geldiği birçok bölgede de elektrik kesintisi uygulanmıştır. Bu
arada, sağanak yağış nedeniyle Sirkeci-Halkalı arasındaki banliyö hatlarında da aksamalar
meydana gelmiş, pek çok insan evinde mahsur kalmıştır. Sel afetinin en acı sonuçlarından biri
Halkalı'da bir tekstil firmasına servis aracıyla gelen kadın işçilerden yedisinin araç içinde sel
sularında boğulması olmuştur. Sel afetinin en acı sonuçlarından biri Halkalı'da bir tekstil
firmasına servis aracıyla gelen işçilerden yedisinin araç içinde sel sularında boğulması
olmuştur. Sel afetine her ne kadar rekor yağışlar neden olsa da, afetin meydana getirdiği
bilanço, afet yönetiminin başarısız olduğuna yönelik algıyı güçlendirmiştir. Sel afetinden
sonra, bir daha aynı sorunların yaşanmaması amacıyla Ayamama Deresi ile ilgili ıslah
çalışmalarına başlanmıştır.
13 Mayıs 2014'te Soma'da meydana gelen maden kazası ise 301 madencinin ölümüyle
sonuçlanan insan kaynaklı bir afet olarak kayıtlara geçmiştir. Afet sonrasında tüm Türkiye
Soma için tek yürek olmuş, devlet erkanı ve kurtarma ekipleri öncelikle madenden mümkün
olan en çok sayıda kişinin canlı çıkarılması için gayret göstermiş, sonrasında ise gerek sivil
toplum kuruluşları ve gerekse de sivil halk tarafından hayatını kaybeden madencilerin
yakınlarına yönelik yardım ve destek çalışmaları yapılmıştır. Afet, başta madenciler ve
yakınları olmak üzere yaklaşık 11 bin kişiyi derinden etkilemiştir. Yapılan pek çok çalışmada,
ani meydana gelen ve büyük bir kesimi etkileyen bu acı afetin psikolojik, sosyolojik ve
ekonomik sonuçları üzerinde durulmuştur. Afet bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve
sosyal sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Ölenlerin aileleri, çalışma arkadaşları ve
yakınları; iş çevresi ve yakın çevre ile ilişkilerde sorunlar, genel olarak ilgi azalması,
insanlardan uzaklaşma ve herşeyi kontrol etme isteği şeklinde kendini gösteren sosyal
sorunlarla baş etmek durumunda kalmışlardır. Afetten sonra hükümete yönelik protesto
eylemleri düzenlenmiş, ülke genelinde yapılacak tüm etkinlik ve gösteriler iptal edilmiş,
düzenlenen yardım kampanyaları ve psikologlar tarafından verilen destekler ile bölge halkının
acıları hafifletilmeye çalışılmıştır.
2011 yılında meydana gelen Japonya Depremi ve tsunami afeti, 15.828 kişinin
hayatını kaybettiği ve 14.000’in üzerinde kişinin kaybolduğu büyük felaketlerden biri olarak
tarihteki yerini almıştır. Japonya'da yaşanan en büyük deprem olan bu felaketten sonra
bölgede ikincil afet olarak yüksekliği 37,9 metreye varan tsunami dalgaları meydana
gelmiştir. Deprem tsunamiyle birlikte çok önemli bir başka ikincil ve teknolojik afet olarak
Fukuşima Nükleer Elektrik Santrali'nde kazaya da neden olmuştur. Deprem ve ardından
oluşan tsunami nükleer santrali sular altında bırakmış ve elektrikler kesilmiştir. Santraldeki
sızıntı sebebiyle 450 bin kadar kişi yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalmış fakat
belirsiz talimatlar sayısız vatandaşın radyasyon seviyeleri daha yüksek olan kuzeybatı
bölgesine kaçmasına neden olmuştur. Nükleer patlamanın sonucu olarak yardım paketleri
şehre taşınamamış, vatandaşlar ciddi bir temel ihtiyaç sıkıntısı ile karşı karşıya kalmıştır. Gıda
ve benzin kıtlığı, korku ve kaosa yol açmıştır. Tahliye edilenlerdeki nükleer radyasyon
korkusu, risk tahminlerinin belirsizliğinin yüksek olması vb. gibi olumsuzluklar tahliye
edilenleri travma sonrası stres bozukluğu ve major depresif bozukluk gibi psikolojik
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hastalıklara karşı savunmasız hale getirmiştir. Deprem ve tsunami felaketi, Japonya’nın
ekonomisini de derinden etkilemiştir. Japon hükümetinin yapmış olduğu açıklamada felatekin
maliyetinin 300 milyar Doların üzerine çıkacağı açıklanmıştır. Ayrıca bölgede tarım,
balıkçılık, perakende satış ve imalat sanayi gibi büyük sanayiler değişen derecelerde
etkilenmiştir. Ayrıca afet yönetiminde Türkiye dahil pek çok ülkenin tecrübelerinden ve
tekniğinden yararlandığı Japonya’nın afeti iyi yönetememesi şaşırtıcı karşılanmıştır.
2004 yılında meydana gelen Hint Okyanusu Depremi ve tsunami afeti ise modern
tarihin en büyük felaketlerinden biridir. Batma nedeniyle meydana gelen deprem sonucunda
Hint Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran ve yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler
oluşmuştur. Tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olan bu deprem ve
sonrasında oluşan tsunamiler, Endonezya başta olmak üzere Sri Lanka, Hindistan ve Tayland'ı
yakından etkilemiştir. Dalgalar çok çabuk bir şekilde şehirlerin içlerine doğru yayılıp
insanları, ağaçları, hayvanları, evleri, arabaları, kısacası her şeyi yutmuş ve sürüklemiştir.
İnsanlar bu katil dalgalara karşı çaresiz kalmışlar; kaçmaya bile zaman bulamadan yüksek bir
yer arayıp dalgaların onlara gelmesini çaresizce beklemişlerdir. Çıkılan yüksek yerler de sular
altında kalmaktan kurtulamamıştır. Meydana gelen depremin ve buna bağlı oluşan
tsunamilerin neden olduğu ölü sayısının 228 bin, yaralı sayısının ise 128 bin kişi olduğu tespit
edilmiştir. En fazla zaiyatı 170 bin ölüyle Endonezya verirken, bu ülkeyi Sri Lanka, Hindistan
ve Tayland izlemiştir. Ölenlerin üçte biri çocuklardan oluşmuştur. Afet sonrası kurtarma
operasyonları neredeyse 1 ay sürmüş; açlık ve susuzluk dayanılmaz noktalara gelmiştir.
Ayrıca tsunami dalgalarının sokaklardaki ve kanalizasyonlardaki pisliği sokaklara taşıması
sonucunda kolera, Hepatit A ve Hepatit B gibi bulaşıcı hastalıklar yayılmaya başlamış; afetten
kurtulan insanların bir kısmı da açlık, susuzluk ve bu hastalıklar nedeniyle hayatını
kaybetmiştir. Açlığın ve susuzluğun etkileri, hastalıklar, yaralanmalar vb. tüm sıkıntılar
dikkate alındığında tüm dünyada toplam 1,3 milyon insanın yaşanan afetlerden etkilendiği
belirtilmiştir.
2005 yılında ABD'de meydana gelen Katrina Kasırgası afeti, ABD tarihinin en yıkıcı
ve en ölümcül kasırgalarından biri olmuştur. 1.836 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan
kasırga ayrıca tahmini 81,2 milyar dolar zararla ABD tarihinin en yüksek maddi hasar getiren
doğal afeti olarak ilk sırada yer almıştır. Alınan tüm önlemlere rağmen, özellikle sel koruma
sisteminin başarısız olması ve setin yıkılması gibi öngörülemeyen durumlar nedeniyle afetin
etkisi beklenenin çok üzerinde olmuştur. Federal, resmi ve yerel makamlar kasırgaya
yeterince müdahale edememekle eleştirilmiş, bu yüzden ABD kongresi tarafından FEMA
yöneticisi görevden alınmıştır. Kasırga, ABD Kara Kuvvetleri İstihkâm Birlikleri'nin set
koruma sisteminin başarısızlığını ortaya çıkarmış, bu birlikler aleyhine davalar açılmıştır.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi ve ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi verdiği doğru bilgilerle
büyük takdir toplamıştır. Katrina Kasırgası'nın doğal bir afet olmasına rağmen gerekli
tedbirlerin alınmaması nedeniyle insan kaynaklı bir afete dönüştüğü ifade edilmektedir. Süper
güç olarak ifade edilen ABD'nin gerekli tedbirleri neden alamadığı ise günlerce tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Van Depremi'nin sonuçlarından biri değildir?
500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmiştir.
Bazı kişiler göç etmek zorunda kalmıştır.
Yapılan yardımlar AFAD, Kızılay gibi devlet kurumlarıyla sınırlı kalmıştır.
Devlet daha önceki tecrübelere göre afete daha etkin müdahale etmiştir.
İnsanlarda uzun süre korku ve panik havası yaşanmıştır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Van Depremi sonrasında afetten etkilenen
öğretmenlere yönelik yapılan araştırmanın sonuçlarından biri değildir?
Öğretmenlerin büyük kısmı depremi kader olarak yorumlamıştır.
Öğretmenlerin bir kısmı deprem sonrası eşyalarını kaybetmiştir.
Deprem sonrasında öğretmenlerin sosyal ilişkilerinde bozulmalar olmuştur.
Öğretmenlerin bir kısmı deprem dolayısıyla dini inançlarında ve ibadetlerinde
ufak ta olsa değişiklikler olduğunu belirtmiştir.
Daha önce Allah'a inanmadıkları halde depremden sonra inanmaya
başladıklarını belirtenlerin oranı çok düşüktür.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi 2009'da yaşanan İstanul sel afetinin
nedenlerindendir?
Rekor düzeyde yağışın söz konusu olması
Ayamama deresinin taşması
Dere yataklarına yapılan konutlar
Rantlaşma ve kaçak yapılaşma
Hepsi

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıda belirtilen hangi afetten sonra yağma olayları yaşanmıştır?
2014 Soma maden kazası
2009 İstanbul sel afeti
Terör saldırıları
2011 Van Depremi
Hiçbiri

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Soma maden kazası afetinin sonuçlarından biri
değildir?
Hükümete yönelik tepkisel eylemler söz konusu olmuştur.
Bölgede öfke, acı ve çaresizlik birarada yaşanmıştır.
Bölgeye yapılan yardımlar sınırlı olmuştur.
Afet en çok vefat eden maden işçilerinin kadın ve çocuklarını etkilemiştir.
Konu sosyal medyada da uzun süre gündemde kalmıştır.

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Soma'da meydana gelen maden kazası afeti hangi yılda yaşanmıştır?
2008
2010
2012
2014
2016

3.
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7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi 2011 yılında Japonya'da meydana gelen afetlere
yönelik eleştirilerden biridir?
Depremin önceden kestirilememesi
Tsunamilere karşı konulamaması
Yiyecek nakliyesi ve dağıtımının hava araçlarıyla yapılmaması
Dekontaminasyon çalışmalarının yapılmaması
Yurtdışı yardımların kabul edilmemesi
Dünya üzerinde bugüne kadar ölçülmüş en uzun süreye sahip olan deprem
aşağıdakilerden hangisidir?
2011 Japonya Depremi
1999 Kocaeli Depremi
2010 Haiti Depremi
2004 Hint Okyanusu Depremi
2010 Şili Depremi
2004 Hint Okyanusu Depremi'nin en çok etkilediği ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
Endonezya
Sri Lanka
Tayland
Hindistan
Pakistan
2005 yılında ABD'de yaşanan Katrina Kasırgası'nda can ve mal kaybını
artıran en önemli faktör aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
Meteoroloji istasyonlarının gerekli bilgiyi vermemesi
Afetin öncesinde gerekli simülasyon çalışmalarının yapılmaması
Amerikan Başkanı’na afetin çok geç haber verilmesi
Afet öncesinde gerekli hiçbir önlemin alınmaması
Sel koruma sisteminin başarısız olması

Cevaplar:
1)c, 2)a, 3)e, 4)b, 5)c, 6)d, 7)c, 8)d, 9)a, 10)e
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