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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

Toplum olarak hemen hepimiz farklı kaynaklı afet ve/veya etkilerine ya doğrudan ya da
dolaylı olarak maruz kalmaktayız. Afetlerin toplum üzerindeki etkileri afetlerin türü,
büyüklüğü, süresi, meydana geldiği yer gibi etmenlere göre kısa süreli, uzun süreli veya kalıcı
olabilmektedir. Afetler, toplumu fiziksel, ruhsal, ekonomik ve sosyal yönden etkilemektedir.
Bu etkilerin toplumda üzerindeki şiddeti, afetin türü, özellikleri, bireyin/toplumun etkilenme
süresi ve şekline göre değişiklik göstermektedir. Afetin toplum üzerindeki etkilerinin
azaltılması kuşkusuz toplumun; afetler konusunda bilinçlendirilmesi, gerekli bilgi-donanıma
sahip olmaları, afetlerin zararlarını azaltıcı önlem ve hazırlık faaliyetlerinin yapılması, gerekli
finansın ayrılması ve tüm bu süreçlerin iyi yönetilmesi ile mümkün olabilmektedir. Aksi halde,
toplumun afetten etkilenme şiddeti artacak ve özellikle afet sonrası müdahale yetersizlikleri,
afet yönetimindeki zafiyetler nedeniyle çeşitli toplumsal olaylar da meydana gelebilecektir.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Lisans Tamamlama Programında okutulmak için hazırlanan “Afetlerin Toplum Üzerindeki
Etkileri” dersinin amacı; “Sebebi ne olursa olsun herhangi bir afetin toplumda yarattığı etkileri
ve toplumun afet sonrası tepkilerini anlamayı amaçlamaktadır”. Belirtilen bu amaç
doğrultusunda tarihsel süreç içerisinde meydana gelmiş farklı afet örneklerinin toplumsal
etkileri ve toplumsal olayları açısından değerlendirilmesi ise bu dersin kapsamını
oluşturmaktadır. Bu kapsam çerçevesinde on dört bölümden oluşan dersin konuları, özellikle
farklı kaynaklı (doğal, teknolojik/insan kaynaklı) afet örneklerini temsil edecek şekilde seçilmiş
ve bu afetlerin toplum üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.
Ders notlarının hazırlanmasında birçok kaynaktan faydalanılmış ve erişilebilen kaynak
ve şekillere metin içerisinde atıflar verilmiş ve kaynaklar ilgili bölüm sonuna eklenmiştir.
Kaynak belirtmede gözden kaçanlar olmuşsa kaynak sahibinden şimdiden özür diler anlayış
göstermesini beklerim. Ders notlarında kuşkusuz çeşitli hatalar bulunabilir. Hem bu hataları
gidermek hem de gelecekte ders notlarını daha da iyileştirmek, zenginleştirmek için sizlerin
önerilerine ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle her türlü öneri ve bildirimlerinizi
nurullah@istanbul.edu.tr elektronik adresine gönderebilirsiniz.
Doç. Dr. Nurullah Hanilçi
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YAZAR NOTU
Bu eser, Afetlerin Toplum Üzerindeki Etkileri alanında hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir. Eserin, AUZEF Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı’nda
eğitim gören değerli öğrenci arkadaşlarımıza yararlı olmasını temenni ederim.
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1. AFETLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Genel Tanımlar
1.2. Afet Türleri ve Afetlerin Ortak Özellikleri
1.3. Afet Tehlikesinin Azaltılması ve Afete Yönelik Çalışmaların Aşamaları

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Afet nedir?
Afet türleri ve özellikleri nelerdir?
Afet tehlikesinin azaltılması için ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
Afete yönelik ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Afetle ilgili Genel Tanımlar

Afet Türleri ve Afetlerin
Ortak Özellikleri

Afet Tehlikesinin Azaltılması
ve Afete Yönelik
Çalışmaların Aşamaları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Afetle ilgili kavramlardan,
Ders notlarının ilgili
Afet, Acil Durum, Risk, Afet
bölümünün iyi bir şekilde
Yönetimi vb tanımları ve
özümlenmesi, kaynaklar
aralarındaki farkın
kısmında verilen eserlere ve
öğrenilmesi
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Doğadan kaynaklı ve
Ders notlarının ilgili
teknolojik ve/veya insan
bölümünün iyi bir şekilde
kaynaklı afet türleri ve
özümlenmesi, kaynaklar
afetlerin ortak özelliklerinin kısmında verilen eserlere ve
öğrenilmesi
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Afet tehlikesinin azaltılması Ders notlarının ilgili
ve afete yönelik çalışmaların bölümünün iyi bir şekilde
başlıca dört aşaması olan
özümlenmesi, kaynaklar
önlem, hazırlık, müdahale ve kısmında verilen eserlere ve
iyileştirme aşamalarının
internet üzerinde konuyla
öğrenilmesi
ilgili diğer bilgi (özellikle
STK’ların web sayfaları) ve
kaynaklara başvurulması.
Kazanım
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Giriş
Ülkemizde özellikle 17 Ağustos 1999 Gölcük (İzmit-Körfez) depreminden sonra toplumda
afet kavramı ve farkındalığı oluşmaya başlamıştır. Bu deprem, gerek resmi yetkili kurumlar ve
gerekse sivil toplum örgütleri olsun özellikle toplum olarak afet yönetimi konusunda sınıfta
kaldığımız bir afettir. Bu durum ülkemizde afet yönetimi konusunda önemli yasal adımların
atılmasına büyük katkı sağlamıştır. Afetleri ve toplum üzerindeki etkilerini iyi anlayabilmenin
ilk şartı afetler konusundaki temel/genel kavramları bilmektir.
Bu bölümde; (i) çoğunluğu Afad (2014) tarafından hazırlanmış olan sözlükten yararlanılarak
afetlerle ilgili genel tanımlar, (ii) afetlerin türleri ve ortak özellikleri ile (iii) afet tehlikesinin
azaltılması ve afete yönelik çalışmaların aşamaları tanıtılacaktır.

1.1.

Genel Tanımlar

Acil Durum: Can kaybı, yaralanma, yapısal ve Yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel
zararlar ile kişi ya da kurumların faaliyetlerini kısıtlayan her türlü beklenmedik! olay ve
tehlikedir.
Acil Durum Psikolojisi: Can veya mal kaybına uğramış bireylerin ve yardım ve müdahale
çalışmalarına katılanların, normal yaşam düzenlerinin bozulması ile birlikte sinirlilik, kaygı,
güvensizlik vb. duyguları yoğun olarak yaşamaya başlamasını kapsamaktadır.
Afet: Acil durumlarda Mücadele için ayrılmış mevcut kaynakların yetersiz kaldığı veya
kapasitesinin aşıldığı zaman olaylar afete dönüşür
Afet ve Acil Durum Yönetimi: Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet
olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması,
yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm
kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesi.
Afet Yönetimi: Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara
zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için
daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması
gereken topyekûn bir mücadele sürecidir.
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Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında
alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi,
koordine edilmesi, desteklenmesi ve etkin olarak uygulanabilmesi için toplumun tüm
kurum ve kuruluşlarıyla, imkân ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler
doğrultusunda kullanılmasını gerektiren, çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü, dinamik
ve karmaşık bir yönetim sürecidir.
Afet Yönetimi Süreci : Bir afet olayını izleyen ve bir sonraki afete kadar birbirini takip eden
afete müdahale, iyileştirme, yeniden inşa, zarar azaltma ve afete hazırlık aşamaların tümü.
Afet yönetiminin evreleri olarak da anılırlar. Her evrede yapılan çalışmaların başarısı büyük
ölçüde, bir sonraki evredeki çalışmaların başarısını etkilediği için bu döngü iç içe geçmiş
zincir halkaları veya daire ile gösterilmektedir.
Afetlerin Doğrudan Etkisi: Can kayıpları, yaralanma ve sakat kalmalar, yapı ve altyapı hasarları,
eşya ve stok kayıpları, hayvan, tarım alanları ve tarım ürünleri kayıpları, kültür mirası ve
müzelerdeki kayıplar ile acil yardım, kurtarma, iyileştirme ve yeniden inşa faaliyetlerine
yönelik giderlerin tümü.
Afetlerin Dolaylı Etkisi: Üretim, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinin kısa veya uzun süreli
devre dışı kalması nedeniyle uğranılan gelir kayıpları, eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji vb.
sektörlerdeki hasarlar nedeniyle uğranılan hizmet kayıpları, üretim ve hizmet azalmasının
yol açacağı fiyat artışları, kalkınma planlarındaki yatırımların askıya alınmasının doğuracağı
alternatif maliyetler, işsizlik, göç, sakat ve kimsesiz kalanlarla, psikolojik travma
yaşayanların yol açtığı sosyal maliyet vb. olumsuzluklar.
Afetlerin İkincil Etkisi: Üretim ve hizmet kaybının yol açabileceği pazar kaybı, aşırı talebin
neden olduğu karaborsacılık, sosyal dengelerin bozulmasının yol açabileceği asayişsizlik,
hırsızlık, yağmacılık, tecavüz vb. olayların aşırı derecede artışı gibi etkiler.
Gayrisafi yurt içi hâsıla, tüketim, enflasyon, istihdam ve diğer makroekonomik
göstergelerdeki olumsuz değişiklikler, kamu kaynaklarının yardım ve yeniden yapılanmaya
aktarılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar da afetlerin ikincil etkilerindendir.
Ekonomik Zarar Görebilirlik: Toplulukların ekonomik olarak yaşamlarını nasıl düzenledikleri,
geçimlerini sağlama imkânları ile kapasitelerinin nasıl olduğu gibi faktörleri içermektedir.
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Fiziksel Zarar Görebilirlik: İnsan eliyle oluşturulmuş yapı, altyapı, çevre, tarım, sanayi, üretim
vb. fiziksel unsurların zarar görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel kapasitelerini
kapsar. Ölçülmesi veya sayısal hâle getirilmesi mümkündür.
Risk: Risk kavramı, “Bir tehlikenin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi durumunda
tehdit altında olan unsurların alacağı hasarın düzeyine bağlı olarak oluşacak potansiyel
kayıplar” şeklinde tanımlanmaktadır.
Sivil Toplum Kuruluşu (STK) : Ortak özellikleri sivil nitelikte olmak (oluşum ve faaliyetlerinde
kamu yönetiminden bağımsız olma), çalışmalarında kâr amacı gütmemek ve kamu
(toplum) yararına faaliyet göstermek ve hizmet sunmak olan oluşum ve kuruluş. Afet
yönetimi süreçlerinde, sivil toplum kuruluşlarının uyması gereken ve uluslararası kabul
gören davranış kuralları ve asgari standartlar bulunmaktadır. (IFRC İnsani Yardımda
Davranış Kuralları; SPHERE Projesi: Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani Yardım
Sözleşmesi.)
Sosyal Zarar Görebilirlik: Bireylerin ve toplumun, psikolojik, sosyolojik ve demografik faktörler
nedeniyle maruz kalabilecekleri, ölçülmesi güç ve hatta imkânsız olan, hasar veya zarar
görebilirlilik derecesidir.
Tehlike: Can ve mal kayıplarına neden olmak ile birlikte, toplumun sosyo-ekonomik düzen ve
etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli
olan doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olay veya olaylar zinciri” olarak tanımlanmaktadır.
Travma : Fiziksel, kimyasal veya psikolojik nedenlerle meydana gelen sağlık sorunu,
örselenme, sarsıntı.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Doğa kaynaklı afet ya da beklenmedik bir olayla
karşılaşan kişilerde meydana gelebilen, aşırı korku, çaresizlik, tepkisizlik, içe kapanma, aşırı
uyarılmışlık, olayı yeniden canlandırma gibi psikolojik davranış ve kaygılanış farklılığı
durumu. Bazı kişilerde çok yoğun yaşanabilir, psikolojik destek alarak zaman içinde
normale dönebilmek mümkündür. Akut TSSB (belirtileri 3 aydan daha kısa süre devam
ederse), kronik TSSB (belirtiler 3 aydan daha uzun süre devam ederse), geç başlangıçlı TSSB
(belirtiler travmadan 6 ay sonra ortaya çıkarsa) TSSB’nin türleridir
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Yapısal Hasar: Bir yapının taşıyıcı sistem elemanlarında, afet veya başka bir nedenle meydana
gelen çatlak, kırılma, ezilme, çökme gibi hasar.
Yapısal Olmayan Hasar: Binanın yapısal elemanları (temel, kolonlar, kirişler, döşemeler,
taşıyıcı duvarlar, çatı) dışında kalan diğer kısımları ile bina içinde ve çevresindeki her türlü
eşya ve donanımda meydana gelen hasar.

1.2.

Afet Türleri ve Afetlerin Ortak Özellikleri

Afetler genel olarak iki başlık altında sınıflandırılmaktadır. Bunlar, (i) doğadan kaynaklanan
afetler, (ii) teknolojik ve/veya insan kaynaklı afetler.
Doğal afetler, doğal yollarla meydana gelen; çeşitli jeolojik süreç ve malzemelerin (deprem,
kütle hareketleri, tsunami, volkanik patlamalar) hidrolojik süreç ve olayların (çığ, sel), iklimin
(aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve yangınlar) meteorolojik (kasırgalar, fırtınalar/dalgalar) veya
biyolojik (böcek/hayvan vebası, salgın hastalıklar)

nedenlerden dolayı oluşan afetlerdir

(Kaynak: EM-DAT, http://www.emdat.be/ )
Teknolojik ve/veya insan kaynaklı afetler, insanların neden olduğu ve insanların yaşamış
olduğu yerleşim alanları veya yakınında meydana gelen (çatışmalar, kıtlık, göç ettirilen nüfus,
teknolojik/endüstriyel

kazalar,

taşıma

kazaları

vb.)

afetlerdir

(Kaynak:

EM-DAT,

http://www.emdat.be/ )
Aslında doğadan ve teknolojiden kaynaklı olayların büyük bir kısmının afete dönüşmesinde
yine asıl etkenin insan unsuru olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Örneğin, dere
yatağının yerleşime açılması ve meydana gelecek ani bir sellenmenin önüne geçilemediğinde
meydana gelecek afetin sebebi ani yağış değil, orayı yerleşime açan insanlardır. Yine, 1999
Gölcük depreminde olduğu gibi büyük can kayıpları kötü bina kalitesinden kaynaklanmıştır. Bu
olayın da afete dönüşmesinde insan faktörünün ciddi etkisinin olduğu görülmektedir.
Türü ve kaynağı ne olursa olsun afetlerin birçok ortak özelliği bulunmaktadır. Bu özelikler
aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
 Olay çok az veya hiçbir uyarı ve hazırlanma imkanı olmadan meydan gelir,
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 Afet bölgesinde yer alan, acil durumlarda çalışması gereken örgütler ve kamu
kurumları kurtarıcı olmanın yanı sıra afetzede de oldukları için bu kurumlar
başlangıçta yetersiz kalabilir,
 İnsan hayatı, sağlığı ve çevre tehdit altındadır,
 Büyük maddi kayıplar meydana gelir

1.3.

Afet Tehlikesinin Azaltılması ve Afete Yönelik

Çalışmaların Aşamaları
Afet tehlikesinin azaltılması ve afete yönelik çalışmalar başlıca dört aşamadan
oluşmaktadır. Bu aşamalar, önlem, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarıdır.
Önlem aşaması; Afet gerçekleşmeden önce afetin etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen
uygulamaları kapsamaktadır. İyi bir önlem planlaması problem çözen değil problemin
oluşumunu engelleyen veya oluşacak sorunu azaltan hedeflerdir.
Hazırlık aşaması; Olası tehlikenin gerçekleşmesi halinde uygulanacak müdahale ve
eylemlerin planlanması ve bu müdahale ve eylemler için eğitim, tatbikat, malzeme vb.
ihtiyaçların karşılanmasını kapsamaktadır.
Müdahale aşaması; Muhtemel tehlikenin gerçekleşmesi durumunda uygulanan her türlü
teknik taktik ve davranış biçimini kapsamaktadır. Organize arama kurtarma çalışmaları da bu
aşamada yer almaktadır.
Afetlerde müdahale kapsamında yapılacak işlerin belirli bir öncelik sırasına göre yapılması
gerekmektedir. Bu öncelik; Güvenlik, İtfaiye, Sağlık Hizmetleri ve Arama-Kurtarma şeklinde
olmalıdır. Çünkü afet bölgesinin ve afete müdahale edecek ekiplerin güvenliği sağlanmadan
müdahale yapmak mümkün olmamaktadır. Daha sonra afet alanında çeşitli nedenlerle
meydana gelen yangınların söndürülmesi gerekmektedir. Dünya’da deprem sonrasın
yangınların neden olduğu can kayıplarının meydana geldiği birçok afet örneği bulunmaktadır
(örneğin Kobe depremi). Ardından, afet bölgesinde yaralanan insanlara sağlık ekipleri gerekli
müdahaleyi yaparlar. Arama-Kurtarma faaliyetleri ise son aşamada enkaz altında kalanlardan
yaşayanların öncelikle kurtarma çalışmalarını yaparlar.
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İyileştirme aşaması ise; Muhtemel tehlike geçtikten sonra afetzedelerin bir önce normal
yaşam koşullarına geçmeleri için yapılması gereken çalışmaları kapsamaktadır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde Afetle ilgili genel terimler anlatılmıştır
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Uygulama
Afetlerle ilgili genel terminolojiyi AFAD tarafından hazırlanan afet terminolojisi sözlüğünü
kullanarak araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Afet nedir?
2. Afet yönetimi nedir?
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1. Bölüm Soruları
1- Afet ve Risk nedir?
2- Afet türlerini tanıtınız?
3- Afetlerin ortak özelliklerini açıklayınız?
4- Afetlerde müdahale sırası nasıl olmalıdır?
5- Afetlerde müdahale aşaması neleri kapsamaktadır?
6- Travma sonrası stres bozukluğunu tanımlayınız.
7- Afetlerin ikincil etkisi nelerdir?

14

2. AFETLERİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Afetler ve Travmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Afetlerin toplum üzerinde neden olduğu travmalar nelerdir?
Bireylerin afetlere karşı tepkileri hangi şekillerde olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Afetle ve Travmalar

Kazanım
Afete maruz kalan bir
toplumda ne tür travmaların
gelişeceği ve bireylerin ne
tür davranışlar
sergileyeceğinin öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

Giriş
Bir doğal afet; Jeolojik, meteorolojik ve hidrolojik bir olayın olağan dışı seyretmesi
durumunda; toplumların meydana gelen olaya müdahale/baş edebilme gücünü aşması
durumunda meydana gelmektedir.
Doğal afetlerin toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi üç sebepten dolayı
önemlidir. Birincisi; Toplum liderlerinin felaket sonrasında dış yardıma ihtiyaç duyup
duymayacaklarını belirlemeleri açısından, şayet ihtiyaç duyulacaksa dış yardımın boyutunu
bilmeleri açısından, önemlidir. İkincisi; Toplumun farklı kesimlerinin (düşük gelirlilerin, etnik
azınlıkların, özel iş gruplarının) afetten nasıl ve ne ölçüde etkilendiklerini veya gelecekte nasıl
etkilenebileceklerini anlaması açısından önemlidir. Üçüncüsü; planlayıcıların olası afetler ve
etkileri ile ilgili alternatif senaryoları yaparak potansiyel sonuçları hakkında öngörüde
bulunabilmelerini sağlamak amacıyla önemlidir.
Ancak, afetlerin toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi maalesef çok karmaşıktır.
Çünkü tehlikenin karakterinin afetlerin fiziksel etkileri üzerindeki sonucu, etkilenecek
toplumun (a) zarar azaltma çalışmalarına ve (b) acil durum hazırlık çalışmalarına bağlıdır. Bu
iki unsur da afetin fiziksel etkisini azaltan unsurlardır. Fiziksel etkiler; afetlerde sosyal etkilere
de neden olur fakat bu etkiler toplumun kurtarma olanakları ve ekstra toplum desteği ile
azaltılabilir.
Tehlike Kaynaklarının Karakteristikleri:
Sahip oldukları özellikleri açısından tehlike kaynaklarının (örneğin kasırgalar, depremler,
sel, vb.) tanımlanmaları uzun bir zaman almıştır. Tehlikelerin etkilerini karakterize etmek
oldukça zordur. Çünkü bir tehlike unsuru bir dizi farklı tehditleri başlatabilir. Örneğin: tropik
siklonlar (kasırga veya tayfunlar) rüzgâr, yağmur, deniz kabarması, iç sellenme yoluyla can
kaybına ve zarar görmeye neden olabilir. Örneğin yine volkanlar; patlamalı volkanlarda kül
yağması yerleşim yerlerini etkileyebilir, lav, lahar akmaları hem yerleşim yerlerini etkileyebilir
hem de orman yangınlarına neden olabilirler. Yine bir felaketin toplum ve çevre üzerindeki
etkisinin değerlendirilmesinin en belirgin özelliği, onun başlangıçtaki hızı ve yoğunluğu, etki
süresi, algısal ipuçlarını (rüzgâr, yağmur, yer hareketi) kullanabilirliği ve gerçekleşme
olasılığıdır. Doğal tehlikelerin etki yoğunluğu genellikle fiziksel malzemeler ve bu malzemelerin
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verdiği enerji dikkate alınarak tanımlanabilir. Afetlere neden olan fiziksel malzemeler ise gaz,
sıvı ve katı hallerine göre değişmektedir.
Birçok durumda, gaz ile ilgili bir tehlike durumunda sıcaklık ve basınç ortaya çıkar. Örnek
olarak atmosfer çeşitli gazları içerdiği için kasırga veya tornadolar basınç nedeniyle insanlarda
doğrudan travmatik yaralanmalara neden olabilir. Yine rüzgârlar, yapıları ve akıntıları
hızlandırarak tehlikeli olabilir ve travmatik yaralanmalara neden olabilirler.

2.1.Afetler ve Travmalar
Ruhsal travma, kişinin yaşamsal bütünlüğüne yönelik bir tehdit olayı yaşaması ile
tanımlanabilir. Yaşamsal bütünlük bedensel ve ruhsal birlikteliği kapsamaktadır. Kişi, travmatik
olaya doğrudan dâhil olabileceği gibi, travmatik olaya şahit olabilir veya sevdiği kişilerin başına
travmatik bir olay gelebilir. Her üç durumda da çeşitli şiddetlerde kişide korku, dehşet ve
çaresizlik gibi tepkiler meydana gelmektedir (Yılmaz 2011) . Afetler, ruhsal yönden
toplumu/bireyi yaralama, örseleme riski barındırdığı için aynı zamanda travmatik olaylardır.
Afetlerde etkilenenler ve dolayısıyla ruhsal travma yaşama olasılığı olanlar aşağıdaki şekilde
sıralanabilir;
 Afete doğrudan maruz kalanlar,
 Afette yakınlarını ve sevdiklerini kaybedenler,
 Mal varlığını kaybedenler,
 Afete müdahale eden ekipler (arama-kurtarma, sağlık, itfaiye, medya mensupları,
gönüllüler),
 Afete şahit olanlar ve görsel medyada izleyenler,
 Afet olayına yol açan kişiler.
Afetlerde meydana gelen psikolojik sorunların başlıca nedenleri;
•

Ani sarsıntılar veya korkunç bir gürültüyle akan dereler

•

Yıkılmış veya yıkılmakta olan binalar

•

Enkaz altına kalanların çığlıkları

•

Selde sürüklenen insanların çaresizlikleri

•

Ceset kokusu

•

Yaşam koşullarının aniden değişmesi (Evden çadıra geçiş, yemek için yardım bekleme)
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•

İnsanların korku dolu bakışları

•

Sürekli geçen ambülansların sesleri

•

Sürekli devam eden artçılar

vb. birçok neden sayılabilir.
Kişiler ve toplumlar afetlere çeşitli şekillerde cevap verirler. Afet sırasında ve sonrasında
yaşananlar insanlarda birçok psikolojik sorunların meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu
sorunlar zamanında tedavi edilmediği için zamanla kalıcı hala dönüşmekte ve uzun sürede
toplumu olumsuz etkilemektedir. Bireylerin afetlere karşı tepkileri aşağıdaki şekillerde
olmaktadır (Işıkcı 2013, Karancı 2013 )
 Duygusal Tepkiler:
o Şok, çaresizlik, öfke,
o Aşırı korku hali,
o Ümitsizlik, karamsarlık,
o Boşlukta hissetme,
o Asabiyet,
o Değersizlik hissi,
o Panik ve utanç hissi,
 Bilişsel Tepkiler:
o Konsantrasyon bozukluğu,
o Hafıza sorunları,
o Kendisine saygı duymama,
o Yaşadıklarını çarpıtma,
o Kendini suçlama,
o Karar verme konusunda zorlanma,
o Kendine olan inancını kaybetme,
o Düşüncelerde karışıklık/düzensizlik
 Davranışsal Tepkiler:
o Ani irkilmeler,
o Hatırlatıcı uyaranlardan kaçınma
o Yerinde duramama hali,
 Fiziksel Tepkiler:
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o Aşırı uyuma, uykusuzluk ve uyku düzeni bozulması,
o Yorgunluk, bitkinlik,
o İştahsızlık, beslenme bozuklukları,
o Gerginlik, çarpıntı, bulantı, baş dönmesi, göğüs ağrıları,
o Tedirginlik, yaygın ağrılar, bağ ağrısı,
o Cinsel istekte azalma
 Sosyal Tepkiler:
o Yabancılaşma,
o Güvensizlik,
o Şüphecilik,
o Yargılayıcı ve suçlayıcı olma,
o Sosyal geri çekilme,
o Aile ve iş ortamında kişiler arası ilişkilerde çatışma ve sorunlar
Afete maruz kalan/etkilenen bireyler; afetin ilk dakikalardan 48 saate kadar Psikolojik Şok
Dönemi yaşarlar, güvende hissettikleri ve ne olduğunu fark ettikleri zaman 2-6 gün süreyle
Tepki Dönemi, 1 hafta ile 1 ay arasında Zihinsel işleme ve üzerinden geçme dönemi, 1 ay ve
sonrasında ise İyileşme/ yeniden oryantasyon Dönemini yaşarlar.
Bu tepkilerin afet sonrasındaki etkisi bir hafta ve 1 ay sürerse Akut Stres Bozukluğu olarak
tanımlanır. Bu etki bir aydan daha fazla uzadığı zaman sorunlar ciddi kalıcı psikolojik sorunlar
yaşanmaya başlar. Afet sonrasında en çok etkilenenler çocuklardır. Yakınlarını kaybetme,
yaralanma, sürekli korku çocuklarda bazen geri dönüşü zor olan travmalar yaratabilir.
Çocuklarda meydana gelen travmaların başlıca belirtileri ise;
•

Kekeleme

•

Atölye çalışmalarına çizilen resimlerin özensiz ve karamsa olması

•

Enkaz, ölüm, çadır ve yemek kuyruğu gibi resimler

•

Ürkeklik

•

Şiddete eğilimin artması

•

Kavgaya yatkınlık

•

İdrarını tutamama
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•

Tiklerin görülmeye başlaması

•

Karanlıktan Korkma

•

Yalnız kalmaktan korkma

•

İştahsızlık

•

Eve girememe

şeklinde özetlenebilir.

23

Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde Afetlerin neden olduğu travmalar anlatılmıştır
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Uygulama
Afetlerin neden olduğu travmaları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Afet türleri toplumda farklı travmalara neden olabilir mi?
2. Psikolojik travmalar nelerdir?
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2. Bölüm Soruları
1- Afetlerin toplum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi neden önemlidir?
2- Afetlerin toplum üzerindeki etkilerinin karmaşıklığının nedenleri nelerdir?
3- Bir tehlike unsuru birden çok tehdidi barındırabilir mi? Örneklerle açıklayınız.
4- Travma nedir?
5- Bireyler/toplumlar travmadan hangi yolla etkilenebilirler?
6- Kimler ruhsal travma yaşama olasılığı taşırlar?
7- Bireylerin afetlere karşı verdikleri tepkiler nelerdir?
8- Bireylerin afetlere karşı verdikleri Fiziksel tepkilerin belirtileri nelerdir?
9- Bireylerin afetlere karşı verdikleri Bilişsel tepkilerin belirtileri nelerdir?
10- Bireylerin afetlere karşı verdikleri Sosyal tepkilerin belirtileri nelerdir?
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3. SAVAŞLAR VE TOPLUMSAL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Birinci Dünya Savaşı ve toplum üzerinde bıraktığı etkileri
3.2. İkinci Dünya Savaşı ve toplum üzerinde bıraktığı etkileri
3.3. Vietnam Savaşı ve toplum üzerinde bıraktığı etkileri
3.4. Körfez Savaşı ve toplum üzerinde bıraktığı etkileri
3.5. Suriye İç Savaşı ve toplum üzerinde bıraktığı etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Savaşlar toplum üzerinde ne tür etkiler oluşturmaktadır?
Savaş sonrası toplumda ne tür travmalar gözlenmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Birinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
Vietnam Savaşı
Körfez Savaşı
Suriye İç Savaşı

Kazanım
İnsan eliyle oluşturulan en
büyük afet olan savaşların
toplumlar üzerindeki
etkilerinin öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

Giriş
Doğrudan insan kaynaklı afetlerin başında savaşlar ve terörizm gelmektedir. Savaşlarda
insan ölümleri doğrudan çatışma ile meydana gelmekte olup savaş sırasındaki zorluklar da
ölüm oranını artırmaktadır. Yine, savaş sırasında genellikle yaralıların kötü hijyen koşulları ve
yetersiz beslenmeye maruz kalmaları da ölümleri artırmaktadır. Savaşların sadece insan
ölümleri üzerinde etkisi olmayıp savaş sırası ve sonrasında da devam eden ekonomik, çevresel
ve toplum sağlığı gibi alanlarda da çok önemli etkileri olmaktadır. Savaşlar eşi görülmemiş
toplumsal travmalara neden olmaktadır.

3.1.Birinci Dünya Savaşı
20.yy’da insanlığın yaşadığı ve etkilerinin geniş bir alana yayıldığı büyük afetlerden biri olan
1. Dünya Savaş’ı 1914-1918 arasında yapılmış ve 4 yıl sürmüştür. Birinci dünya savaşına,
tüm ülkelerden toplam 65 milyon asker katılmış ve bunlardan 8.5 milyonu ölmüş, 21.3
milyon yaralanmış ve 7.7 milyon asker ise kayıp veya esir bırakılmıştır.
Birinci dünya savaşı, tarihte ilk defa sivillerin hedef alındığı bir savaş oldu.
-

Dünya’da sivil yerleşim birimlerine yönelik ilk bombardıman, Alman zeplinlerinin
1915 yılında İngiltere'ye saldırmasıyla başladı. Zeplinlerden atılan bombalar, pek
çok masumun hayatına mal oldu.

-

Yine bu savaş sırasında U-bot adı verilen Alman denizaltıları, Atlantik
okyanusundaki sivil gemileri vurmaya başladı. O dönemde dünyanın en büyük
transatlantiği olan Lusitanya gemisi, 7 Mayıs 1915 günü İrlanda açıklarında bir Ubot saldırısıyla batırıldı. Üzerindeki 2000'e yakın yolcudan 1195'i boğularak hayatını
kaybetti,

-

Birinci dünya savaşında kimyasal silahların kullanılması da hem askerlerin hem de
sivil toplumun etkilenmesine neden olmuştur. 1915 yılında önce Fransızlar sonra
da Almanlar tarafından başlayan zehirli gazların kullanımı pek çok askerin acılar
içinde ölümüne, pek çoğunun da gözlerinin kör olmasına neden olmuştur.

Savaşta yüzbinlerce asker sakat kaldı. On binlerce asker kollarını ve bacaklarını savaş
meydanında yitirdi. Gözü, burnu veya çenesi parçalanan o kadar çok asker vardı ki, Avrupa
kentlerinde bu insanların kullanımı için özel maskeler üretilmeye başlandı. Çamur, pislik
ve ölüm dolu siperlerde 4 yıl boyunca kalmış olan askerlerin çoğu, savaşın psikolojik
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etkisinden kurtulamamıştır. "Bomba şoku" denen ve savaş gazileri arasında çok yaygın
görülen bir travma, hastaların şiddetli korku ve titreme nöbetleri geçirmesine sebep
olmuştur. 4 yıl boyunca her gün yaşadıkları bomba korkusu, belleklerine silinmeyecek
biçimde kazınmıştır. Bazı hastalar için, sadece bomba kelimesinin söylenmesi bile, korkuya
kapılıp saklanmalarına yeterli oluyordu. Bazı askerlerin ise, savaştan yıllar sonra bile bir
üniforma görmeleri dehşete kapılmaları için yeterliydi.

3.2.İkinci Dünya Savaşı
1 Eylül 1939 sabah saat 5.45’te Alman ordularının Polonya sınırına saldırmasıyla
başlayıp 7 Mayıs 1945’te Almanya’nın kayıtsız şartsız teslim olması ile sonuçlanan İkinci
Dünya Savaşı 20.yy da meydana gelen ve toplum üzerinde derin izler bırakan en büyük
afetlerdendir. Sadece 60 milyona insanın (asker ve sivil) yaşamını yitirmiş olması ve
ölenlerin çoğunluğunun sivil toplum olması bu savaşın nasıl büyük bir afet olduğunu gözler
önüne sermektedir (Tablo 3.1).

Tablo

3.1.

İkinci

Dünya

Savaşı’nda

bazı

devletlerin

ölü

sayıları

(https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_casualties).

Bu denli sivil kaybın olması; atom bombası gibi kimyasal silahların kullanılması, sivil
alanlara (şehirlere) yapılan yoğun hava saldırıları, işgal edilen ülkelerin yağmalanması,
Nazi’lerin toplama kamplarında uyguladıkları zulüm ve işkenceler ile savaş döneminde
yayılan verem gibi salgın hastalıklardır.
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Ağustos 1945’de Amerika’nın Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attığı nükleer
(atom) bombası (Şekil 3.1) Hiroşima’nın %90’nını yıkılmasına (Şekil 3.2.) ve her iki saldırıda
en az 129 000 sivil insanın yaşamını yitirmesine enden olmuştur.

Şekil 3.1. İkinci dünya savaşı sırasında Amerika 6 Ağustos 1945’de Japonya’nın Hiroşima, 9
Ağustos 1945’de ise Nagasaki kentlerine atom bombasını atmıştır.

Şekil 3.2. Atom bombası Hiroşima’nın %90’nını yerle bir etmiştir.
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3.3.Vietnam Savaşı
1 Kasım 1955 ile 15 Mayıs 1975 yılları arasında 3 fazdan oluşan ve toplamda 21 yıl süren
Vietnam savaşında toplam Kuzey ve Güney Vietnam’da 4 milyon sivil ve 1 milyon asker
ölmüştür. ABD ise 58 000 askerini kaybetmiştir. Vietnam savaşında, diğer savaşlarda
olduğu gibi yine en çok etkilenen sivil toplum olmuştur. Özellikle Amerika’nın 1962-1971
yılları arasında Vietnam askerlerinin ormanlık alanda yerlerini belirlemek amacıyla
ağaçların yapraklarının dökülmesini sağlayan bir zirai ilaç kullanmışladır (Agent Orange).
ABD Vietnam üzerine yaklaşık 80 milyon litre “Agent Orange” adlı zirai ilaç sıkması geniş
alanlardaki sivil insanların ölümüne ve kalıcı sakatlanmalarına neden olmuştur. Ayrıca bu
kimyasal, sadece insan üzerinde değil o bölgedeki ağaç ve bitkiler üzerinde de yıkıcı etkisi
olmuştur. Bu etkilerin halen bölgede devam ettiği bilinmektedir.

Şekil 3.3. Vietnam savaşının sembolü olan fotoğrafta çocuklar Napalm Bombasından kaçıyor.
Yapılan bilimsel araştırmalar (Steillman ve diğ. 2003), kullanılan kimyasalın insanın irsî
gen yapısını değiştirdiğini ve bu dioksin maddesinin Vietnam’da dört kuşağı
etkileyebileceği ortaya koymuştur. Ayrıca, bu kimyasal Vietnam topraklarının %15’ni
etkilediği ve geniş alanlarda çevresel problemlere sebep olduğu, 400 000 Vietnamlının
bundan dolayı öldüğü veya sakat kaldığı belirtilmiştir. Agent Orange’ın etkileri toplumda
savaş sonrasında dahi etkisini göstermeye devam etmiş ve 2 milyon kişinin kanser
hastalıklarına yakalanmasına, yarım milyondan fazla ciddi kusurlu doğumların meydana
geldiği görülmektedir (http://www.history.com/topics/vietnam-war/agent-orange) .
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Öte yandan, Amerikalı askerlerde savaş sonrasında “Vietnam Sendromu” olarak
adlandırılan “ortama ayak uyduramama durumu ”nu ifade eden bir travma ortaya
çıkmıştır. Savaştan dönen askerlerden yaklaşık 60 000 kişi bu travma yüzünden kendi
hayatını sonlandırmış intihar etmiştir.

3.4. Körfez Savaşı
1991 yılında ilki, 2003 yılında ise ikincisi yapılan körfez savaşları Ortadoğu’da halen devam
edegelen savaş ve kargaşaların da önemli sebeplerindendir. Ayrıca özellikle Ortadoğu’dan
başlayıp dünyaya yayılan birçok çeşitli terör örgütünün ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu savaşlar başta Irak olmak üzere bölgedeki toplumlar üzerinde ekonomik, sosyal ve
psikolojik etkileri olmuştur. Özellikle Irak halklarının ölümü, yerlerinden geçici ve kalıcı göç
etmelerine sebep olmuştur.
Birinci körfez savaşında, savaşın başlamasının ardından Kuzeydeki Kürt bölgesinden 2
milyonu aşkın insan Türkiye ve İran’a göç etmek zorunda kalmıştır. Sağlıksız geçici barınak
alanları (Şekil 3.4a) göç eden toplumun hastalanmasına, temiz su sıkıntısı (Şekil 3.4b)
bakteriyel enfeksiyonların özellikle çocuklar arasında yayılmasına ve her gün onlarca
çocuğun dizanteri yüzünden hayatını kaybetmesine neden olmuş tur. Çeşitli kaynaklar
(UNICEF 2005, Polya 2004) özellikle İkinci Körfez savaşı döneminde ilk dört yılda 5 yaşın
altında 110 000 çocuk olmak üzere bir milyona yakın insanın yaşamını yitirdiğini
belirtmektedir. İkinci Körfez savaşında yine Irak halkı göç etmek zorunda kalmış ve 2006
yılı UN tahminlerine göre komşu ülkelere 1.8 milyon, yurt içinde ise 1.6 milyon insan yer
değiştirmiştir (Alexander 2006).

Şekil 3.4. Körfez savaşında binlerce insan komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmış, (a) sağlıksız
geçici barınma ortamlarında ve (b) temiz su sıkıntısı yüzünden baş gösteren salgın hastalıklardan
özellikle çocuklar hayatını kaybetmiştir.
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3.5. Suriye İç Savaşı
Ortadoğu’daki bahar rüzgârının uğradığı ülkelerden birisi olan Suriye’de iç savaş 15 Mart
2011 yılında başlamıştır. Çeşitli kaynaklara göre Suriye iç savaşında Ağustos 2015 tarihi
itibariyle 150-350 bin arasında insanın yaşamını yitirdiği, BM ye göre ise bu sayının 250 000
olduğudur. Suriye insan hakları araştırma grubu 2015 yılı ortalarına kadar toplam 12500
çocuğun ve 8000 kadının hayatını kaybettiğini belirtmiştir.
Afetin toplum üzerindeki en önemli etkisi hem hayatını kaybeden siviller hem de 4 milyonu
aşkın sivilin göç etmesi olmuştur. Suriye halkının büyük bir kısmı komşu ülkelere göç etmiş
(Şekil 3.5) oradan da bir kısmı Avrupa ülkelerine kaçak yollarla göç yollarını denemektedirler.
Komşu ülkelerden Türkiye’ye yaklaşık 2 milyon (Şekil 3.5) Lübnan’a ise 1.2 milyon insan göç
etmiştir (Şekil 3.6) .

Şekil 3.5. Suriye iç savaşı nedeniyle Suriye halkının göç ettiği komşu ülkeler.

Şekil 3.6: AFAD tarafından yapılan Gaziantep Nizip’teki geçici barınma merkezi
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Şekil 3.7. Suriyeli sığınmacıların yerleştiği Ürdün’deki Zaatari kampı.
Sonuç olarak; Savaşlar insan kaynaklı en büyük afetlerdendir. Her ne şekilde olursa
olsun savaş, yıkımı, kaybı, yıllarca hiç dinmeyecek acıları içinde barındırmaktadır. İkinci Dünya
Savaşından sonra (1945-1992) irili ufaklı 150’nin üstünde savaş gerçekleşmiş ve 60 milyonun
üzerinde insan yaşamını yitirmiştir. Bu sayının 19. yy savaşlarındaki toplam kayıpların iki
katından fazla olduğu belirtilmektedir. 1992 yılından bu güne yaşanan savaş ve çatışmalar bu
sayıyı neredeyse iki katına çıkarmış, ölen, yaralanan, mağdur olan ve göç etmek zorunda kalan
insanların sayısı daha da artmıştır.
Savaşın yarattığı ruhsal tahribatın geçici olduğu, zamanla kendiliğinden iyileşeceğine
yönelik düşünceler, özellikle İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam sonrasında geçerliliğini yitirmiş ve
savaşların bireyin tüm yaşamında kolay düzelemeyecek izler bıraktığı anlaşılmıştır. Son 35 yılın
savaşları, Irak-İran savaşı, Afganistan, Körfez savaşı, Suriye iç savaşı vs. gibi birçok savaş bu
sonuçları tüm açıklığıyla ortaya koymuştur.
Savaş birey ve toplumlarda farklı boyutlarda değişikliklere neden olur. Birey ve
toplumlarda; Ruhsal bozuklukların oluşması ve tetiklenmesi (örneğin; Akut Stres Bozukluğu,
Post - Travmatik Depresyon, Uyum Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Aşırı Stres
Bozukluğu, Kısa Psikolojik Bozukluk, Dissosyatif Amnezi, Dissosyatif Füg, Dissosyatif Kimlik
Bozukluğu, Depersonalizasyon Bozukluğu, Uykuda Korku Bozukluğu, Somatizasyon Bozukluğu,
Farklılaşmamış Somatoform Bozukluk Konversiyon Bozukluğu), şiddet ve saldırganlık
davranışlarında artış, temel insani değerlerin kaybedilmesi, bireyin kendine ve topluma
giderek yabancılaşması, gelişmekte olan yeni kuşakların kişilik gelişimi üzerinde olumsuz ve
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kalıcı değişikliklere neden olması bu değişikliklerin başlıcalarıdır. Bu etkiler sadece savaş
mağdurlarını değil, özellikle görsel medyada savaş sahnelerini izleyen çocukları da önemli
derecede etkilemektedir.
Son yıllarda savaşlarda hedef alınan, ölen ve yaralananların yaklaşık %90’ını sivil halk
oluşturmaktadır. En çok etkilen kesimler ise çocuklardır. UNICEF 2015 raporuna göre sadece
2015 yılında Suriye, Irak, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Filistin ve Yemen’de 21 milyon
çocuk çatışmalar yüzünden evlerini terk etmiş ve büyük bir kısmı mülteci olarak çevre ülkelere
göç etmiştir. Savaşlarda sivillerin ve özellikle çocukların daha çok ölmesi ve kayba uğraması,
savaşın savaş alanları dışına çıkması, yaşamın ve toplumun tüm alanlarına yayılması anlamına
gelmektedir.
Çocukların maruz kaldığı savaşları, onlarda ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açmıştır.
Örneğin UNICEF ’in Saraybosna’da gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre çocukların % 5097’sinin bombardımanlara tanık olmak, keskin nişancıların kurşunlarına hedef olmak gibi ölüm
tehdide maruz kalmışlardır. Yine Angola’da yapılan bir araştırma çocukların % 66-95’inin
işkenceye uğrama ve insanların öldürülüşlerine tanık olma biçimindeki olaylar yaşadıklarını
saptamıştır. Bunlar çok uzun süren, sağlıklı gelişmeyi engelleyen ruhsal-toplumsal sorunlara
yol açmıştır.
Ayrıca savaşlarda toplum fizyolojik ihtiyaçlarını (örneğin yeme, içme, barınma ve
cinsellik) olumsuz yönde etkilemektedir. Toplumun özellikle yeme ve içme ihtiyaçlarını
giderememesi, bağışıklık sistemlerinin zayıflaması / hassaslaşmasına ve gereksinim duydukları
boyutta hiçbir tıbbi yardım alamamasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak; insanlar
çeşitli hastalıklara (yaygın olarak Kanser, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları, Solunum Yolu
Hastalıkları ve Dermatolojik Problemler) maruz kalarak yavaş yavaş ölüme terkedilirler.
Böylelikle savaşı arzulayan ülke tarafları silahlar ve bombalar dışında insan biyolojisinin gereği,
doğal yolarla gerçekleşen ölümlerle de amaçlarına ulaşmış olurlar.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde insan tarafından oluşturulan ve en büyük Afet olan savaşların toplum üzerindeki
etkileri anlatıldı
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Uygulama
Günümüzde yazılı ve görsel basında her gün şahit olduğumuz Suriye İç Savaşı’nın neden
olduğu toplumsal travmaları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. İkinci dünya savaşında en çok hangi ülkenin sivil vatandaşları hayatını kaybetmiştir?
2. Agent Orange nedir?
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3. Bölüm Soruları
1- Savaşlarda can kayıplarının nedenleri nelerdir?
2- Birinci dünya savaşında sivil ölümlerinin nedenleri nelerdir?
3- İkinci Dünya Savaşının insan kaynaklı en büyük afet olmasının nedenleri nelerdir?
4- Savaş gazilerinde savaş sonrası tespit edilen “Bomba Şoku” nedir, belirtileri nelerdir?
5- İkinci dünya savaşında sivil ölümlerinin nedenleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız.
6- “Agent Orange” nedir? Toplum üzerinde ne tür etkileri olmuştur?
7- Vietnam Sendromu nedir, toplum üzerinde nasıl etkileri olmuştur?
8- Suriye iç savaşının neden olduğu en büyük toplumsal olay nedir?
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4. DEPREMLER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

1923 Kanto, 1995 Hanşin (Kobe) ve 1939 Erzincan depremlerinin toplum
üzerindeki etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Depremlerin neden olduğu afetler toplumda ne tür etkiler oluşturmaktadır?
Toplumlar tarihi depremlerin etkilerini dikkate alarak benzer bir durumda nasıl
davranmalılar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

1923 Kanto depremi,
1995 Hanşin (Kobe) depremi
1939 Erzincan depremi

Tarihi süreç içerisinde
meydana gelen büyük
depremler ve bunların
toplumlar üzerindeki
etkilerinin öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

Giriş
Deprem sonrasında yaşanan sorunların başında, insanların depremin şok edici etkisi ile
yaşamış oldukları psikolojik gelgit durumları gelmektedir (Yaman ve Akyurt 2013). Genelde
panik hali olarak ortaya çıkan geçici durum, kontrol edilip yönlendirilemezse zamanla sosyal
ilişkilere zarar verecek bir hal alabilir (Şengün 2007). Bu noktada sosyal sorunları çözme adına
yerel yönetimlerin ve merkezi devlet yapısının etkinliği öne çıkmaktadır. Özellikle deprem
sonrasında toplumsal yapıda öne çıkan işsizlik, yoksullaşma, aile kayıpları, konut sorunu, en
temel insani ihtiyaçlara ulaşamama vb. yoksunluklar insanların birbirleriyle olan
münasebetlerinde birtakım yeni sorunların baş göstermesine zemin hazırlamaktadır.
Depremin meydana getirdiği travma tecrübesi insanlarda; korku, kaygı, suçluluk, öfke,
gerginlik ve umutsuzluk gibi tüm dünyada ve toplumlarda aynı olan psikolojik tepkilere yol
açabilmektedir (Yaman ve Akyurt 2013). Bazı durumlarda bu travmalar toplumsal olaylara
neden olmaktadır. Afetin türü ne olursa olsun Dünya’da yaşanan afetlerde toplumsal olayların
ana kaynağı afetin iyi yönetilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu yönetim, doğru ve
zamanında bilgi aktarımı, iyi organize olmayı, eldeki imkânları doğru zamanda doğru yere
kanalize etmeyi, afete maruz kalan halkın kültürel kodlarını göz önünde bulundurarak sosyal
hizmet anlayışı geliştirmeyi vb. unsurları bünyesinde barındırmaktadır.
4.1. 1923 Kanto (Tokyo-Yokohama) Depremi
Kanto depremi (Tokyo veya Yokohama depremi olarak da bilinmektedir) 1 Eylül 1923 de
8.3 büyüklüğündeki deprem 4 dakika sürmüş, Tokyo metropolü de dâhil geniş bir alanda etkiler
olmuştur. Tarihteki en yıkıcı depremlerin arasında sayılan Kanto depreminde çeşitli rakamlar
verilse de 100 000-140 000 arasında insanın hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Deprem,
Honşu bölgesinin neredeyse tamamını yerle bir etmiş, Tokyo şehri harap olmuştur (Şekil 4.1).
Deprem sonrasında meydana gelen en büyük toplumsal olay göçler ve yangınlarda hayatını
kaybedenler olmuştur.
Deprem nedeniyle 1930’lara kadar Osaka nüfusunu ikiye katlayan yoğun bir göç olmuştur.
Ayrıca deprem sonrası toplumu etkileyen önemli olaylardan diğeri de yangınalardır. 187
bağımsız yangın meydana gelmiştir (Şekil 4.2) . Bunlardan en önemlisi, Tokyo’nun Honjo
bölgesinde orduya ait bir giyim deposundaki yangın olup bu yangında bölgeye göç etmiş ve
çoğunluğu kadın olan yaklaşık 44 000 insan yanarak hayatını kaybetmiştir. Yangının kısa sürede
yayılmasında ahşap olan evler etkisi büyük olmuştur.
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Şekil 4.1. Deprem sonrası büyük ölçüde tahrip olan Nihonbashi ve Kanda semtleri (Tokyo kenti).

Depremin ilk meydana geldiği anda su şebekesi çökmüş içme suyu sıkıntısı baş göstermiş
ve yangını söndürme olasılığı ortadan kalkmıştır. Yangın, telefon ve haberleşme altyapılarını
tahrip ettiği için Tokyo ve Yokohama’nın dış dünya ile bağlantısını kesmiştir. Deprem, 694 000
evin tamamen veya kısmen tahrip olmasına (bunlardan 381 000 evin çökmesine) neden
olmuştur. Meydana gelen yangının bu evlerin yıkılmasında önemli etkisi oldu.

Şekil 4.2. Tokyo’da depremin neden olduğu Büyükşehir polis merkezindeki yangın.

Depreme hazırlıksız yakalanan Japonya’da kaos hakim olmuş ve bu kargaşa ortamında
deprem bölgesinde özellikle Korelilerin yağmalama planlarının olduğu dedikoduları yayılmıştır.
Toplumda endişe ve korkuya neden olan bu dedikoduların asılsız olduğuna dair her ne kadar
yetkililerce açıklamalar yapıldıysa da toplum kendi güvenliği için gruplar kurarak sokaklarda
devriye gezmeye başlamıştır. Bu süreçte, devriye gezenler 3075 kadar Koreliyi kendi
güvenlikleri için bir sığınakta tutulmaları için yetkililere teslim etmiştir. Ancak, bazı kaynaklar
bu süreçte Japonların bilinçli olarak 6000’den fazla Koreliyi katlettiklerini ve Japon
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hükümetinin bunu gizlediğini ileri sürmektedir (Ryang 2003). Depremden bir hafta sonra
toplumsal olayların önüne geçmek, gazete ve reklamları yasaklamak, yardımları dağıtmak,
gerektiğinde binalara girmek ve düzeni sağlamak için her türlü eylemi yapmak üzere asker
yetkilendirildi ve sıkıyönetim ilan edildi. Toplumda yağma yapan kişiler ya idam edildi ya da
silahla vurularak öldürüldü (James 2002).

4.2. 1995 Hanşin (Kobe) Depremi
Büyük Hanşin depremi 17 Ocak 1995 tarihinde 1.5 milyon nüfuslu Kobe şehrinin
merkezinde, şafak vakti meydana gelmiştir (Şekil 4.3). 7.2 büyüklüğündeki (bazı kayıtlara göre
6.8) depremde 6433 can kaybı olmuş, 250 000 bina yıkılmış ve 10 trilyon Yen değerinde maddi
kayıp olmuştur. Ölümlerin %80’i, eski ahşap evlerin yıkılması ve depremi takip eden büyük
yangınlar sonucu meydana gelmiştir. Katlı otobanlar çökmüş, demir yolları ve limanlar da
büyük hasar görmüştür (Şekil 4.4).

Şekil 4.3. Japonya’da meydana gelen büyük depremler ve Kobe şehrinde gerçekleşen Ocak
1995 Hanshin depreminin konumu.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 4.4. (a) Hanshin depremi Kobe şehrindeki köprülerin yıkılmasına, (b) çoğunluğu ahşap
olan 250 000 evin tamamen yıkılmasına ve (c ve d) deprem sonrası büyük can kayıplarına
neden olan yangınların oluşmasına neden olmuştur.
Kobe depreminin birincil etkileri; tüm altyapının çökmesi, evlerin yıkılması, yangınların
çıkması sonucu ahşap evlerin tamamen yanması, finans merkezlerinin yıkılması, haberleşme
ve iletişim hatlarının büyük zarar görmesi şeklinde sıralanabilir. Bunların tamamı toplumda
ikincil etkilerin oluşmasına neden olmuştur. Bu toplumsal etkiler;
 Yangınların yayılması sonucunda birçok insan hayatını kaybetmiş,
 Evsizlerin sayısı 310 000’ne çıkmış,
 Kobe’de oturanların %30’u geçici barınma yerlerine göç etmiştir (kamplar, parklar,
okullar, spor salonlar vb. yerlere),
 Çok kalabalık ve uygun olmayan koşullarda yaşamak zorunda kalmışlardır,
 İlk birkaç gün gıda, battaniye, tıbbi malzeme ve temiz su sıkıntısı yaşanmıştır,
 Maddi kayıplar (iş gücü dâhil) 120 milyon pound olmuştur,
 Sadece toplumun %3’ü sigortalıydı,
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 Mali kayıpların bireyler üzerinde büyük etkileri olmuştur,
 Duygusal çöküşler aylarca devam etmiştir,
 Kobe’de 96 000 insan tamamen göç etmiştir,
 Yollarda büyük tıkanıklık ve kaoslar yaşanmıştır,
 İşyerleri kapanmış,
 1600 artçı deprem korkusu insanları daha da psikolojik olarak kötüleştirmiştir.
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4.3. 1939 Erzincan Depremi
20. yy da ülkemizin yaşamış olduğu en büyük felaket olan Erzincan depremi 27 Aralık
1939’da meydana gelmiştir. Depremin merkezi Erzincan olup 7.9 büyüklüğündedir (Şekil 4.5).
Deprem, çok geniş bir alanı etkilemiş ve 8 000’i Erzincan’da olmak üzere bölgede toplam 32
962 kişi yaşamını yitirmiştir. Yaklaşık 10 000 kişi yaralanmış, 116 000 bina yıkılmıştır.

Şekil 4.5.(a) 1939 Erzincan depremi şehir merkezinde meydana gelmiş ve büyük bir yıkıma
neden olmuştur. (b) Erzincan depreminin simgesi olan bu resimde yaşlı kadın dönemin
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün göğsüne yüzünü yaslayarak ölen çocuğu ve eşi için hıçkırarak
ağlamıştır.
Depremin meydana geldiği dönemdeki ağır kış koşulları ile kerpiç ve ahşap evlerin
çoğunlukta olması Erzincan depreminin etkilerinin daha büyük olmasına neden olmuştur (Şekil
4.6). Gece -30°C sıcaklıkta yarı çıplak halde insanlar çıplak elleriyle enkaz altında yakınlarını
kurtarma çabasına girmişlerdir. Deprem nedeniyle devrilen mangal ve sobaların neden olduğu
yangınlar, ahşap evlerden dolayı geniş bir alana ve hızlıca yayılmış kurtarılmayı bekleyen enkaz
altındaki birçok insanın yanarak hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Tüm ulaşım ve
haberleşme hatları zarar görmüş, depremden ancak birkaç gün sonra afetin boyutu
anlaşılmıştır.
Arama kurtarma faaliyetlerinde görev almaları için hapishanedeki mahkûmlar dönemin
Erzincan savcısı İzzet Akçal tarafından serbest bırakılıyor ve bu mahkûmların çalışmalarıyla
1000 civarında insanın enkaz altında kurtarıldığı belirtilmektedir. Önemli olan şu ki, görev alan
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mahkûmların hiçbirisi kaçmıyor ve enkaz çalışmaları bittikten sonra tekrar gidip teslim
oluyorlar. Kurtarma faaliyetlerinde görev alan mahkûmlar 1940 yılında özel bir kanunla
affediliyorlar.
Erzincan depreminde, bölgede geniş bir alanda meydana gelen yıkım sonucunda sağ
kurtulanlar kış koşulları nedeniyle çeşitli illere göç etmek durumunda kalmışlardır. Geri
dönüşler özellikle 1941 yazından itibaren başlamış ancak dönenler uzun bir süre tarlalarda
kurulan çadırlarda zor koşullarda yaşamak zorunda kalmıştır (Şekil 4.7).

Şekil 4.6. Çoğunluğu kerpiç ve ahşaptan olan evlerin hemen tamamı yıkılmıştır (16 Ağustos
1940; kaynak: Erzincan belgeliği)

Şekil 4.7. 1939 Erzincan depremi sonrasında Erzincan’dan göç eden insanlar geri döndüğünde
uzun bir zaman çadır kentlerde yaşamak zorunda kaldılar (Kaynak: Erzincan belgeliği)
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste 1923 Kanto, 1995 Hanşin (Kobe) ve 1939 Erzincan depremlerinin toplum
üzerindeki etkileri anlatılmıştır.
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Uygulama
1923 Kanto depreminde toplumsal bir olay meydana gelmişimdir? Araştırınız.

56

Uygulama Soruları
1. Kobe depreminde can kaybının asıl nedenleri nelerdir?
2. 1939 Erzincan depremini afet yönetimi açısından tartışınız?
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4. Bölüm Soruları
1- Deprem sonrası bireylerde gözlenen psikolojik sorunların nelerdir?
2- Depremin neden olduğu travma bireylerde ne tür davranışlara neden olmaktadır?
3- 1923 Kanto depreminde meydana gelen en önemli toplumsal olay nedir? Sonuçlarıyla
birlikte tartışınız.
4- 1995 Hanşin (Kobe) depreminin birincil etkileri nelerdir?
5- 1995 Hanşin (Kobe) depreminde çok sayıda yangının meydana gelmesinin nedenleri ve
toplum üzerindeki sonuçları nelerdir?
6- 1939 Erzincan depremi toplum üzerinde ne tür etkiler bırakmıştır?
7- 1939 Erzincan depreminin toplum üzerindeki etkilerinin ağır olmasının nedenlerini
tartışınız?
8- 1939 Erzincan depremi hangi toplumsal olay açısından dünyaya “insanlık dersi” verecek
niteliktedir?
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5. DEPREMLER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

1999 Güney Marmara (Gölcük-Düzce), 2003 Bingöl ve 2011 Van depremlerinin
toplum üzerindeki etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Depremlerin neden olduğu afetler toplumda ne tür etkiler oluşturmaktadır?
Toplumlar tarihi depremlerin etkilerini dikkate alarak benzer bir durumda nasıl
davranmalılar?
Depremler ne tür toplumsal olaylara neden olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

- 1999 Güney Marmara
(Gölcük-Düzce) depremi
- 2003 Bingöl depremi
- 2011 Van depremi

Yakın geçmişimizde
Türkiye’de meydana gelen
büyük depremler ve
bunların toplum üzerindeki
etkileri ve neden olduğu
toplumsal olayların
öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

5.1. 1999 Güney Marmara (Gölcük-Düzce) Depremleri
Marmara depremi 17 Ağustos 1999 günü saat 03:02’de meydana gelmiştir. Depremin
merkezi Gölcük (İzmit)’tür (Şekil 4.8) ancak deprem Marmara bölgesinde geniş bir alanı
etkilediği için Marmara Depremi, İzmit Depremi, Gölcük Depremi, Körfez Depremi gibi
isimlerle de anılmıştır. Deprem, Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşmiş ve
büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur. Bu depremden 3 ay sonra, 12 Kasım 1999’da
saat 18.57’de bu kez Düzce merkezli 7.2 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmiştir
(Şekil 4.9).

Şekil 4.8. Marmara depreminin merkezi Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yer alan Gölcük’tür.

Şekil 4.9. 12 Kasım 1999 Düzce depremi yüzey kırığının görünümü.
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17 Ağustos depremi, Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Ankara'dan İzmir'e kadar geniş
bir alanda hissedilmiştir. Resmi kayıtlara göre, 17.480 kişi hayatını kaybetmiş ve 43.953 kişi de
yaralanmış, 505 kişi ise sakat kalmıştır. Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına göre
hasarlı konut ve işyeri sayısı 244 383’tür (%32 ağır, %32 orta ve %36 az hasarlı). Ancak, resmi
olmayan kayıtlara göre ise ölü sayısının daha çok olduğu (50.000 civarında), yine çeşitli
derecelerdeki (ağır-hafif) yaralanmaların ise 100.000'e yakın olduğu belirtilmiştir. Deprem
nedeniyle ayrıca 133.683 çöken bina (Şekil 4.10) ve yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır.
Marmara bölgesinde yaklaşık 16 milyon insan değişik düzeylerde bu depremden etkilenmiştir.
Marmara Depremi; gerek büyüklüğü, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu
maddi kayıplar açısından hem Türkiye’de yaşanan hem de Dünya’da son yüzyılın yaşanan en
büyük depremlerinden birisidir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara
Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük
sıkıntılara neden olmuştur. Ayrıca, bu deprem bir çok açıdan Türkiye’nin afet yönetimine
yaklaşımında, acil durum ve afet ile ilgili örgütlenme yapısında, sivil toplum örgütlerinin sürece
dahil olmalarında ve toplum bilincinin gelişmesi açısından önemli sonuçları olmuştur.

Şekil 4.10. Kötü inşaat kalitesinden dolayı binlerce insan çöken binaların altında yaşamını
yitirmiştir.
Güney Marmara depreminin toplumsal etkilerinden öne çıkanlar aşağıdaki şekilde
sıralanabilir;
•

Deprem sonrasında geçen 10 yıl boyunca toplum ve devlet karşı karşıya gelmiştir.

Deprem sırasında güvenliği eli sopalı sivillerin sağlaması ilk toplumsal başkaldırı olmuştur ve
bu durum afet yönetim sisteminin iyi çalışmadığının önemli bir göstergesi olmuştur,
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•

Arama-Kurtarma çalışmaları sırasında kurtarma ekiplerinin taciz edilmesi ve

enkazlardan çıkan maddi değeri olan eşyaların tehditle istenmesi başka bir toplumsal
başkaldırıdır,
•

Depremzedeler

için

yapılan

iskânlar

tamamlandıktan

sonra

prefabriklerin

boşaltılmasına direnler ile güvenlik güçleri arasında yer yer tartışmalar yaşanmış, prefabrik
binaların boşaltılmamasına direnilmiştir. Özellikle “Saddam Konutları’nın boşaltılmasına karşı
yapılan direnme bunlarda önemlisidir,
•

Çadır ve yiyecek dağıtılması sırasında, özelikle afet yönetimi eksikliği nedeniyle adaletli

dağıtım gerçekleştirilemediği, insanların ihtiyaçlarından fazlasını almalarına ve sınırlı sayıda
olan çadırların ihtiyacı olanlara ulaştırılamamasından dolayı toplumda infiale neden olan
olaylar olmuştur,
•

Ülkemizin önemli sanayi alanını oluşturan bölgede ekonomi önemli ölçüde etkilenmiş,

birçok insan işini kaybetmiş ve depremin ekonomiye olan olumsuz etkisi yaklaşık 10 yıl devam
etmiş ciddi göç dalgası ve istihdam sorunu yaşanmıştır,
•

İstanbul’da en çok yıkımın ve can kaybının meydana geldiği Avcılar’da, toplumda

meydana gelen korku ve endişe nedeniyle evleri hasar görmediği halde yaşayanların yaklaşık
% 35’ i göç etmiştir.
1999 yılında Marmara’da (Gölcük ve Düzce) yaşanan depremlerinin toplumda oluşturduğu
maddi ve manevi ağır bedellere karşın, bu depremlerden elde edilen deneyimler ülkenin afet
ve deprem algısını yeniden sorgulamasına, tüm kurum ve kuruluşları ile afet yönetim
sisteminin masaya yatırmasına, eksikliklerini tespit etmesine sebep olmuştur. Böylece afet
tehdidi ve bu tehdidin yaratabileceği tüm riskleri analiz etme, sentezleme ve risk azaltımı için
gereken stratejileri oluşturma ve uygulama yolunu açacak önemli gelişmeler olmuştur. Ancak
yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği son derece önemlidir. Bu nedenle de ulusal afet yönetim
sistemimizin daha etkin ve sürekli olabilmesi için neler yapılması gerektiği bugünde
tartışılmaya devam edilen bir konudur (Özden 2007).

5.2. 2003 Bingöl Depremi
01 Mayıs 2003 günü saat 03:27'de 6.4 büyüklüğünde Bingöl'ün kuzeydoğusunda (Şekil
4.11) meydana gelen depremde 84 yatılı yurt öğrencisi olmak üzere 176 kişi yaşamını yitirmiş,
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520 kişi yaralanmıştır. Depremde Bingöl merkezinde 362 bina çökmüş veya ağır hasar görmüş,
3026 binada ise orta ve hafif hasar meydana gelmiştir. Depremin etkin olduğu bölgede ise
toplamda 625 bina çökmüş veya ağır hasar görmüş, toplam 3650 bina ise orta-hafif zarar
görmüştür (Şekil 4.12).

Şekil 4.11. 6.4 büyüklüğündeki Bingöl depremi Kuzey Anadolu Fay (KAF) sistemi ile Doğu
Anadolu Fay (DAF) sistemi arasında kalan deformasyon bölgesinde meydana gelmiştir.

Şekil 4.12. Bingöl depremde 84 öğrencinin hayatını kaybettiği Çeltiksuyu yatılı ilköğretim
okulunun alt katları tamamen çökmüştür.
Deprem üzerine Türkiye'nin her tarafından sivil toplum örgütleri ve yardımsever insanlar
Bingöl halkının yardımına koşarken, "devletin ilgisizliği" ve "halkın ihtiyaçlarının zamanında
karşılanmaması"na tepki gösterenlere yönelik kamu görevlilerinin ve özellikle güvenlik
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güçlerinin tutumları depremi gölgelemiş ve olayları yakından izleyen kamuoyunun büyük
tepkisine yol açmıştır.
Bu olayları yerinde incelemek; yetkililerle, mağdur insanlarla görüşmek ve halkın ihtiyaçlarını
tespit etmek üzere çeşitli sivil toplum örgütleri heyetler oluşturarak Bingöl'de incelemeler
yapmış ve aşağıdaki gözlemlerde bulunmuşlardır.
- Bölgeye gönderilen ve dağıtılan çadır sayısı hakkında yetkililerden çelişkili açıklamalar
yapılmıştır. Örneğin Kızılay yetkilileri tarafından, Kızılay'ın 13 bin çadır gönderdiği yolunda
açıklamalar yapılmış; buna karşı Valilik, Kızılay tarafından taahhüt edilen çadır sayısının 7500
olduğunu, depremin birinci günü 1294, ikinci gün ise 1390 çadır gönderildiğini, ihtiyacın ise 15
bin çadır olduğunu belirtmiştir. Bu durum 1999 Güney Marmara deprem deneyimi olan
Türkiye’nin afet yönetimi konusunda eksikliklerinin halen hangi düzeyde olduğunu ortaya
koyması açsından önemlidir,
- Çadır ve yardım dağıtımında ayrımcılık yapıldığı, ilk 2 günde çadırların el altından belirli
kişilere dağıtıldığı ileri sürülmüş; Bingöl Cezaevinin arka kısımlarında kalan ve depremin
merkez üssü olduğu söylenen kentin kuzeydoğusundaki Gözer ve Göltepesi köylerine
depremden 4 gün geçmesine rağmen halen çadır dağıtımına ve hasar tespiti çalışmalarına
başlanmadığı, aynı şekilde Yenimahalle gibi çok fakir ailelerin ikamet ettiği yerleşim yerlerine
yeterli ilginin gösterilmediği ve yardım yapılmadığı belirtilmiştir,
- En önemli sorunun barınma olduğu, bu nedenle öncelikle çadır ihtiyacının giderilmesi
gerektiği, görüşülen herkes tarafından vurgulanmıştır,
- Bingöl Devlet Hastanesinde görüşülen Yardım Koordinasyonu yetkilileri, sağlık hizmeti veren
personelin çadır ihtiyacının bile karşılanmadığına bizzat kendileri dikkat çekmişlerdir.
- Elazığ Vali Yardımcısının başkanlığında oluşturulan Kriz Yönetim Merkezinin, tecrübesizlik
yüzünden etkin bir kriz yönetimini gerçekleştiremediği, çadır dağıtma sorununu adeta
askerlere devrettiği ileri sürülmüştür. Kriz Yönetim Merkezinin yürüttüğü yardım
çalışmalarının koordinasyonunda kendilerine yer verilmediği, karar alma süreçlerine etkin
katılmalarının istenmediği ve Belediye binasının da kullanılamaması sonucu Belediye
hizmetlerini yürütecek personelin çadır ihtiyaçlarına ilişkin taleplerinin bile karşılanmaması
yüzünden Belediyenin, Valilik Kriz Yönetim Merkezinden çekildiği Belediye Başkanı ve
yöneticileri tarafından ifade edilmiştir. Belediye yetkililerinin, yardım ve dayanışma için gelen
diğer belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde alternatif bir kriz merkezi
oluşturarak çalışmaları koordineli yürüttüklerinin yerinde görüldüğü belirtilmiştir,
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- Dışarıdan gönderilen yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının, şehir
girişlerindeki kontrol noktalarında güvenlik birimlerince engellendiği, yardımların Kriz Yönetim
Merkezine teslim edilmesinin istendiği, bunu kabul etmeyerek yardımlarını doğrudan
dağıtmakta ısrar edenlerin getirdiği yardım malzemelerinin listesinin alınarak, Kriz Yönetim
Merkezinin belirlediği bölgelerde dağıtmalarına izin verildiği belirtilmiştir,

Meydana Gelen Bireysel ve Toplumsal Olaylar;
- Bir kısmı olaylar sırasında orada bulunanlar olmak üzere halktan görüşülen insanlardan alınan
bilgilere göre; depremin ikinci günü (02 Mayıs 2003) çadır almak için başvuruda bulunanların
kayıtlarını yapmak üzere valilik önüne bir masa kurulmuştur. Bu masaya gelenler, yeterli
organizasyonun yapılmaması yüzünden muhatap bulamamış ve ikinci geceyi de soğukta ve
sokakta geçireceklerine ilişkin kaygılarını valiliğe iletmek istemiştir. Bir muhatabın
bulunamaması üzerine "Vali İstifa" şeklinde sloganlar atılmıştır. Tam bu sırada bir kişi
soyunarak protesto gösterisinde bulununca kalabalık içindeki iki kişi bunun bir provokatör
olabileceğinden kuşkulanarak "Bu gösteri için medyadan ne kadar para aldın?" diye sormuştur.
Bunu duyan bazı güvenlik görevlileri bu iki kişiyi gözaltına almak isteyince kalabalık bunları
vermek istememiş ve yaşanan itiş kakış arbedeye dönüşmüştür. Bu sırada bir polis aracının
kalabalığın üzerine sürülmesi gerginliği iyice tırmandırmış; Özel Harekât Timlerinin tutumuna
ve yaptıkları uyarı ateşlerine bazı meslektaşları karşı çıkmış, bunun ardından da polis geri
çekilerek askerlerin olaya müdahale etmesi sağlanmıştır,
- Açılan ateş sonunda iki kişi ateşli silahla, bir kişi de kafa travması olmak üzere toplam 10 kişi
yaralanmıştır. Yaralılardan birisi Elazığ'a sevk edilmiştir. Olaylar esnasında bir kişi, 13 polis
tarafından hükümet konağının içinde acımasızca dövülmüştür. SSK Hastanesine kaldırılarak
tedavi edilen bu kişi aldığı raporla birlikte suç duyurusunda bulunmuştur. Daha sonra bazı
güvenlik mensupları ailesiyle irtibata geçerek şikâyetten vazgeçmesi için "telkin"de
bulunulduğu belirtilmiştir,
- İhtiyaçlarının zamanında karşılanmaması, bazı kişilere (polisler ve 'torpilli' kimseler) gizlice
çadır verilmesi, bir milletvekilinin yakınlarına çadır dağıttığı yolundaki iddialar gibi olayların
halkın tepkisine yol açtığı, hemen hemen herkes tarafından ortak bir görüş olarak dile
getirilmiştir.
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Yapılan Yanlışlıklar; 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 'Marmara Depremi' sırasında
yaşanan sorunların Bingöl Depremi sonrasında da yaşandığı, doğal afetler karşısında izlenen
devlet politikalarında ciddi hiçbir değişikliğin olmadığı görülmektedir. Buna karşın kurtarma
çalışmalarında ciddi ilerlemeler olduğu, "artık Türkiye'nin bu işi öğrendiği ve iyi yaptığı"
şeklinde değerlendirmeler sıkça yapılmaktadır. Çadır dağıtımının planlamasında esas alınan bir
ölçütün olmaması çözümsüzlüğü arttırmıştır. Örneğin birtakım mahallelere rasgele 60 kişilik
çadırlar dağıtılmak istenmiştir. Bingöl'de insanların sokakta sabahlamayı kabullenecekleri ama
mahalle halkından da olsa çok yakını olmayan insanlarla birlikte ailece bir çadırı
paylaşmayacaklarının öngörül(e)memiş olması önemlidir. Bazı kamu görevlilerine çadır verilip
halka çadır dağıtımına başlanmaması, zaten devlette ve bölge halkında var olan güven
bunalımını daha da derinleştirmiştir. Tamamen silahlı eylem ve çatışmalarda görev almak
üzere eğitilmiş Özel Harekât Timlerinin bu tür toplumsal olaylarda görevlendirilmesinin ne
kadar yanlış ve tehlikeli olduğu Bingöl'de de hemen görülmüştür. Halkın önüne herhangi bir
yöneticinin çıkıp bilgi vermemesinin de afete maruz kalan bölge halkında güven bunalımından
kaynaklandığı yaygın olarak değerlendirilmektedir. Çadırlar başta olmak üzere yardım
malzemelerinin Bingöl'e çok geç intikal ettiği; oysa örneğin Irak savaşı dolayısıyla Silopi'de
depolanmış on binlerce çadırdan ihtiyaç miktarı kadar kısmının en fazla 8-9 saat içinde Bingöl'e
getirtilmesinin mümkün olduğu, ama bunun yapılmadığı halk tarafından ısrarla ifade
edilmiştir.

5.3. 2011 Van Depremi
Deprem, 23 Ekim 2011 tarihinde Van’a 17 km mesafedeki Taban Köy merkezli 7.2
büyüklüğünde olmuştur (Şekil 4.13). Depremde resmi rakamlara göre 604 kişi hayatını
kaybetmiş, 1673 kişi yaralanmış ve 38515 konut ise yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Deprem
başta Erciş ilçesi ve köyleri olmak üzere Van merkezi ve merkez köyleri ile Edremit ilçe ve
köylerinde etkili olmuş toplamda 650 000 insan etkilenmiştir. Bu depremin ardından 9 Kasım
2011 tarihinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı sarsıntıda ise Van merkezde çöken
otel ve binaların altında 40 kişi hayatını kaybetmiştir. Her iki depremde toplamda 644 kişi
yaşamını yitirmiştir.
Van depremi Türkiye’nin afet yönetimi açısından önemli bir yol katettiğini ancak hala
birçok eksikliğin de devam ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Özellikle depreme hızlı
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müdahale edilmesi ve deprem bölgesi dışındaki halkın deprem bölgesine yardım seferberliği
başlatmış olmaları hafızalarda pozitif gelişmeler olarak durmaktadır.

Şekil 4.13. 21 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van depreminin lokasyonu.
Van depreminde toplumsal olarak büyük bir dayanışma örneği gösterilmiş, bölgeye her
türlü yardımda bulunulmuş olmasına karşın gönderilen yardımların dağıtımına yönelik yeterli
organizasyon yapılmadığından dolayı yardımlar gerekli yerlere zamanında ulaştırılamamıştır.
Yardım malzemelerinin dağıtımı sırasında yaşanan organizasyon eksikliği vatandaşların
izdihama yol açmasına neden olmuştur (Şekil 4.14).

Şekil 4.14. Organizasyondaki sıkıntılar Kızılay’ın gönderdiği çadırlar dağıtımında zorluklara ve
halkın izdihamına neden olmuştur (Kaynak: Milliyet gazetesi 25.10. 2011).
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Çadırların dağıtımı sırasında zaman zaman kavgaların çıktığı görülmüştür. Bölgeye
gönderilen yardımların büyük oranda muhtarlar tarafından dağıtıldığı ve bazı muhtarların
yardımları zamanında dağıtmadığı, beklettiği, bazı evlere ya da yakınlarına öncelik verdiği
depremzedeler tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Yine Van’da yerleşik olarak görev yapan
belediye çalışanları ya da polislerin yardım dağıtımında görev almaları, yakınlarına veya
tanıdıklarına iltimas geçmelerine sebep olabildiği de belirtilmiştir (Yaman ve Akyurt 2013).
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste 1999 Güney Marmara (Gölcük-Düzce), 2003 Bingöl ve 2011 Van depremlerinin
toplum üzerindeki etkileri anlatılmıştır.
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Uygulama
2003 Bingöl depreminde toplumsal bir olay meydana gelmişimdir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. 1999 Güney Marmara (Gölcük-Düzce) depreminde can kaybının asıl nedenleri
nelerdir?
2. 2011 Van depremini afet yönetimi açısından tartışınız?
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5. Bölüm Soruları
1- 1999 Güney Marmara depremleri toplumda hangi konularda farkındalık yaratmıştır?
2- 1999 Güney Marmara depremlerindeki can kayıplarının başlıca nedenleri nelerdir?
3- 1999 Güney Marmara depremlerinin afete dönüşümünde insan faktörünü tartışınız.
4- 1999 Güney Marmara depremlerinde hangi toplumsal olaylar olmuştur?
5- 2003 Bingöl depreminde toplumsal olayların çıkmasının nedenlerini yazınız.
6- 2011 Van depreminde meydana gelen toplumsal olayların kaynağı nelerdir?
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6. NÜKLEER KAZALAR VE TOPLUMSAL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Çernobil Afeti ve Toplum üzerindeki etkileri
Fukushima Afeti ve Toplum üzerindeki etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Nükleer santraller afete neden olabilir mi?
Nükleer santral kazalarının neden olduğu afetlerin toplum üzerinde ne tür etkileri
olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Yakın geçmişimizde
Dünya’da meydana gelen ve
- Çernobil Nükleer Santrali
insan kaynaklı Nükleer
Afeti
santral kazalarının neden
- Fukushima Nükleer Santrali
oluğu afetler ve bunların
Afeti
toplum üzerindeki
etkilerinin öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

6.1. Çernobil Afeti ve Toplum
Çernobil felaketi, 25 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’nın kuzeyinde yer alan Çernobil
Nükleer Enerji Santralinde meydana gelmiştir (Şekil 5. 1). Çernobil’deki kaza, santralin
soğutma sistemiyle ilgili tasarım hatasını telafi edebilecek bir deneyin yapılması sırasında
olmuştur. Bu deneyin amacı, sorunlu olduğu bilinen soğutma sisteminin yedek ünitelerinin
gerektiği gibi çalışıp çalışmayacağını görmekti. Reaktör çalışanları deneyi reaktörün bakıma
alındığı döneme denk getirmeyi uygun görmüştü ve böylece deney yüzünden elektrik
üretiminde de kesinti olmayacaktı. Ancak deneyin gerçekleşebilmesi için reaktörün tam güce
yakın bir performansla çalışması gerekiyordu. Bakım için kapatılmış reaktörü hızlandırma
çabaları ve deneyin gerçekleşebilmesi için diğer güvenlik sistemlerinin devre dışı bırakılması
sonucunda reaktör kontrol dışında hızlanmıştır. Çok kısa süre içerisinde, deneyden yaklaşık bir
dakika sonra, bir patlama meydana gelmiştir. Ardından, aşırı ısınan reaktörün tepkimeleri
kontrol etmede kullanılan grafit içeren kalbi, kısmen de olsa yanmaya başlamıştır. Grafitin,
kazanın oluşumunda rolü olmasa da yüksek sıcaklıkta saldığı karbon monoksit yanabilir bir gaz
olduğundan durum daha da kötüleşmiştir.

Şekil 5.1: Çernobil nükleer kazasının meydana geldiği lokasyon
Reaktörde, buhar patlaması ve yangının neden olduğunu erime ile çok büyük
miktarlarda radyoaktif madde salımı yaşanmıştır. Patlama, 4 numaralı reaktör koruma
binasında gerçekleşmiş ve radyoaktif maddenin havaya yayılmasına yol açacak biçimde
binanın çatısını uçurmuştur (Şekil 5.2). Bu kaza neticesinde reaktörün dördüncü ünitesi
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tamamen tahrip olmuştur. Çernobil kazasında reaktör kabının basıncın etkisiyle patlamasıyla
radyoaktif yakıtın önemli bir bölümü reaktörün dışına, çevreye yayılmış ve yangının da etkisiyle
atmosferin yükseklerine (yaklaşık 18 km) taşınarak Rusya ve Avrupa başta olmak üzere geniş
bir alana yayılmıştır (Şekil 5.3).

Şekil 5. 2. Çernobil nükleer santralinin patlama sonrasındaki görünümü.

Şekil 5.3. Çernobil nükleer kazasında sonra Cs-137 başta Avrupa olmak üzere geniş bir alana
yayılmıştır (by Victor Winiarek, Marc Bocquet, Yelva Roustan, Camille Birman, and Pierre Tran
at CEREA).
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Patlamalar sonrasındaki 10 gün esnasında reaktörün aktif çekirdeğinden etrafa yayılan
radyonükleidlerin toplam aktivitesi yaklaşık olarak 1019 Bq olarak tayin edilmiştir. Çernobil
Nükleer Enerji Santralinden kaynaklanan radyasyon, enerji santralindeki ve çevresindeki ve
hatta Avrupa’nın birçok kısmındaki çok sayıda insanı etkilemiştir. Sonuçta Çernobil şehri
(nüfus; 14.000) büyük oranda, daha büyük bir şehir olan Pripyat (nüfus; 49.400) tamamen terk
edildi ve 30 km’lik bir yasak bölge oluşturuldu (IAEA 2009; Teeghman; Malko).
Çernobil felaketiyle ilgili TAEK’in Çernobil Serisi’nin 4. kitabının önsözünde aşağıdaki bilgilere
yer verilmiştir;
“26 Nisan 1986 günü Ukrayna’da Kiev’e 130 km uzaklıkta yer alan Çernobil nükleer güç
santralinin 4’üncü ünitesinde meydana gelen kaza, tarihin en büyük nükleer kazasıdır.
Yüksek radyasyon dozuna maruz kalan insanların bir kısmının hayatını kaybetmesi ile
sonuçlanan bu ciddi kaza, kazadan etkilenen ülkelerde sağlık sorunlarının yanı sıra, kriz
yönetimine ilişkin sorunları da gündeme getirmiştir. Bu kaza; sadece eski Sovyetler
Birliği’nin değil, kazadan etkilenen pek çok ülkenin de kendi ülkeleri dışında meydana
gelebilecek bir nükleer kazanın etkilerini azaltacak önlemleri almakta yetersiz
kaldıklarını ortaya çıkarmıştır. Kazadan sonraki 20 yıl boyunca, konu ile ilgili yetkin
uluslararası kuruluşlar ve ülkeler tarafından yapılan çok sayıdaki bilimsel araştırma ve
incelemelerin sonuçları halka ve uluslararası bilim çevrelerine aktarılmıştır. Ancak, aynı
soruların halen soruluyor olması konunun yeterince anlaşılamadığını göstermektedir.
Bunun en temel nedeni, radyasyonun insanlar tarafından doğrudan algılanamayışı ve
radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili bilgilerin kapsamlı ve karmaşık
olmasıdır. Bu durum, psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden de önemli kayıplara neden
olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ayrıca, kaza ile somut ilgisi ortaya
konulmadan basında yer alan haberler, ülke yönetimlerine ve nükleer santrallere
karşı öfkeli bir toplum yaratmıştır. Kaza ile ilgili bugüne kadar yayınlanan raporların
incelenmesinden görüleceği gibi kuzey yarım kürede yaşayan insanların çoğu
Çernobil kazası nedeni ile çeşitli düzeylerde radyasyon dozuna maruz kalmıştır.
Kazadan etkilenen değişik nüfus gruplarının aldıkları doz değerleri, kazadan sonraki 20
yıl boyunca yapılan ölçüm ve analizler sonucunda elde edilen veriler kullanılarak çeşitli
matematiksel modeller yardımıyla yeniden değerlendirilmiştir.
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Kazadan en çok etkilenenler eski Sovyetler Birliği’nde yaşayan insanlar olmuştur.
Bugüne kadar yapılan bilimsel ve tıbbi gözlemler; eski Sovyetler Birliği’ndeki kirlenmiş
alanlarda kaza sırasında radyasyona maruz kalan küçük çocuklar ve bebekler arasında
tiroit kanseri vakalarında önemli bir artış olduğunu ancak lösemi ve diğer kanser
türleri, doğum anomalileri, konjenital anomaliler ya da Çernobil kazasına
bağlanabilecek radyasyonun sebep olduğu diğer hastalıklarda önemli bir artış
olmadığını ortaya koymaktadır. Ülkemiz, kazadan birçok Avrupa ülkesi gibi belirli bir
seviyede etkilenmiştir. Kaza sonrasında Türk toplumunun alacağı radyasyon dozunu,
psikolojik ve sosyal problemleri, ülkenin ekonomik kayıplarını en aza indirmek üzere pek
çok çalışma ve bu kapsamda yüz binlerce ölçüm yapılmıştır (…)”
Facianın ardından yalnızca Ukrayna’da değil hemen hemen civardaki bütün ülkelerde insanların
panik olmasına neden oluşmuştur. Rusya tarafından sağlıklı bilgi verilmemesi ve patlama sonucundaki
yayılan radyasyonun dozunu içeren arşivler uzun süre açılmadığı için insanları ölüm korkusu sarmıştır.
Ülkemizde ise özellikle patlamanın olduğu yere daha yakın olan Karadeniz bölge halkında ciddi bir panik
oluşmuştur. Çok yüksek doz aldığına inanan bölge halkı, özelikle bölgede yetişen ürünlerin radyasyonlu
olduğuna, radyasyonu çayları içtiklerine, çocuklarının sakat veya anomaliyle doğacaklarına
inanmışlardır. Bu durum bölge halkında olumsuz psikolojik bir etki meydana getirmiş ve devlete karşı
güvensizliğe neden olmuştur. Bu güvensizliği aşmak için, Çernobil felaketi sonrası çaylarda radyasyon
olduğu iddialarını yalanlamak amacıyla dönemin bakanı Cahit Aral kameraların önünde çay içmiştir
(Şekil 5.4).

Şekil 5.4. Cahit Aral, Çernobil felaketi sonrası çaylarda radyasyon olduğu iddialarını yalanlamak
için kameraların önünde çay içmişti. Aral'ın bu hareketi kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.
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Daha sonra çevreci gruplar bu duruma karşı çeşitli hareketler başlatmışlardır. Nükleer
teknolojinin çevreye zararının maksimum olduğunu, bunun için nükleer enerjinin
uygulanmaması gerektiğine dair çeşitli eylemler yapmışlardır. Patlamanın olduğu ilk aylarda
Türkiye’de Çernobil patlamasıyla ilgili bilimsel veri ya da araştırma sonuçlarının resmen
açıklanması yasaklanmış ve açıklama görevi sadece dönemin Endüstri ve Ticaret Bakanı’na
verilmiştir. Bu durum, toplumda insan sağlığı ve çevreye ilişkin kaygıların bastırıldığı şeklinde
yorumlanmıştır.
Çernobil olayı toplumda Nükleer Güvenlik kavramının yerleşmesine neden olmuş ve
toplum bu olaydan yıllar sonra da nükleer karşıtı çeşitli eylemler yapmış ve yapmaya devam
etmektedir.
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6.2. Fukushima Afeti ve Toplum
11Mart 2011’de Japonyanın Honşu adası açıklarında yaklaşık 24 km derinde M=9
büyüklüğünde Töhoku depremi meydana gelmiştir (Şekil 5.6). Bu deprem, Japonya’da şimdiye
kadar meydana gelen en büyük deprem olup dünyada ise 5. en büyük depremdir. Bu deprem,
büyük ölçekli bir tusunaminin oluşumuna neden olmuştur. Tsunami dalgalarının boyu yaklaşık
40 m’ye kadar çıkmıştır. Fukushima bölgesinde ise dalga yüksekliğinin 8 m olduğu belirtilmiştir
(Şekil 5.7) . Tsunami dalgaları saatte 500 km hızla Hawai adalarına kadar ulaşmıştır. Fukushima
tesisini tusunami dalgalarından korunmak için deniz tarafında 5.7 m yüksekliğinde bir duvar
yapılmış ancak bu duvar 11 Mart 2011 ‘de meydana gelen tusunami dalgalarına karşı tesisi
koruyamamıştır.

Şekil 5.6. M=9 büyüklüğündeki Töhoku depreminin meydana geldiği yer ve Fukushima nükleer
santralinin konumu.

Afet açısından bakıldığında, meydana gelen depremden tsunaminin Fukushima nükleer
santralini etkileme anına kadar herhangi bir afet söz konusu değildi. Tsunami dalgalarının
Fukushima nükleer santraline ulaşması sonucunda bazı ünitelerinde meydana gelen nükleer
patlamalardan itibaren bir afet durumu oluşmuştur (Şekil 5.8). Bu patlamalar sonucunda
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Atmosferde (Şekil 5.9) ve deniz suyundaki radyoaktif kirlenme (Şekil 5.10) kısa sürede uzun
mesafeleri yayılmıştır.

Şekil 5.7. (a ve b) Töhoku depreminin neden olduğu tsunami dalgalarının görünümü. (c) Tsunami yerel
yangınların meydana gelmesine neden olmuş, (d) Sendai havalimanı gibi ulaşım hatlarında büyük
zararlara neden olmuştur.

Şekil 5.8. Hidrojen patlamaları sonucu 2 ve 3 nolu reaktörlerde meydana gelen hasarın görünümü.
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Şekil 5.9. Fukushima nükleer kazası sonucunda atmosferdeki radyoaktif kirlenmenin zamana göre
etkilediği alanlar (https://missiongalacticfreedom.files.wordpress.com/2014/01/fzz1.jpg?w=594)

Şekil 5.10: Fukushima nükleer kazası sonucunda deniz suyunda radyoaktif kirlenmenin yayılımı
(http://fukushimaupdate.com/fukushima-is-still-leaking-radiation-and-tepco-is-still-clueless/)
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste Çernobil ve Fukushima nükleer kazalarının toplum üzerindeki etkileri anlatılmıştır.
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Uygulama
Çernobil felaketinin ülkemize yansımasını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Çernobil felaketinin meydana gelmesinin asıl nedeni nedir?
2. Fukushima’nın afete dönüşmesinin asıl nedeni nedir?
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6. Bölüm Soruları
1- Çernobil felaketi/afetinin meydana gelmesinde insan faktörünü açıklayınız?
2- Çernobil felaketi/afetinin neden olduğu ve halen de devam eden toplumsal etkileri
nelerdir?
3- Çernobil felaketi/afeti ülkemizde ne tür toplumsal olayların meydana gelmesine enden
olmuştur?
4- Fukushima afetinin toplumsal etkileri nelerdir?
5- Fukushima afetinin atmosfer ve denizlerdeki etkileri nasıl olmuştur?
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7. KİMYASAL KAZALAR VE TOPLUMSAL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Bhopal afeti nasıl gerçekleştiğinin ve insan eliyle oluşturulan bu afetin toplum
üzerinde ne tür travmalara neden olduğu öğrenebilecektir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Bhopal afeti nasıl gerçekleşti ve bu afetin toplum üzerinde ne tür travmalara
neden olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

- Bhopal Afeti

Kazanım
Dünya’da insanın neden
olduğu kimyasal bir kazanın
nasıl afete dönüştüğü ve bu
afete maruz kalan toplum
üzerindeki etkilerinin
öğrenilmesi

95

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

7.1. Bhopal Afeti ve Toplumsal Etkileri
Bhopal gaz trajedisi olarak da bilinen “Bhopal Afeti” 2-3 Aralık 1984 yılında Hindistan’da
gaz sızıntısından kaynaklanan bir kaza olup dünyanın endüstriyel kaynaklı en büyük
afetlerindedir. Kaza, 2-3 Aralık 1984 yılında, ABD kökenli Union Carbid firmasının Hindistanda
Madhya Pradesh eyaletindeki böcek ilacı üreten fabrikasında meydana gelmiş ve yaklaşık 40
km2’lik bir alanı etkilemiştir (Şekil 6.1). Yaklaşık 500 000 den fazla insan “metil izosiyanat “
(MIC) ve diğer kimyasallara maruz kalmıştır. Toksik maddeler, üretimin yapıldığı yere yakın
olan ve gecekonduların yoğun olduğu yerleşim bölgesini etkilemiştir. Kazanın neden olduğu
ölü sayısında değişik rakamlar söylense de Madhya Pradesh hükümeti 3787 kişinin bu gaz
sızıntısından dolayı yaşamını yitirdiğini beyan etmiştir. Ayrıca 2006 yılında hükümet tarafından
yapılan açıklamada, 3900’ni ağır ve kalıcı yaralı, 38 500’ü kısmı ve geçici yaralı olmak üzere
toplam 558 125 kişinin yaralandığı belirtilmiştir. Farklı kaynaklara göre ise 8 000’ni doğrudan
gaz sızıntısı ve 8000’ni de dolaylı olarak gazdan etkilenerek hayatını kaybeden toplam 16 000
kişi hayatını kaybetmiştir.

Şekil 6.1. Bhopal (Hindistan) afetinin meydana geldiği yer ve metil izosiyanat gazının
etkilediği ≈40 km2 (8x5 km)’lik alan.
Asıl kazadan önce tesiste birçok kez sızıntı olmuştur.
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 Ocak 1982’de 24 işçi fosgen sızıntısına maruz kalmış ve hastahaneye gitmiş,
 Şubat 1982’de sızıntıdan 18 işçi etkilenmiş,
 Ağustos 1982’de bir mühendisin sıvı MIC ile teması sonucu vücudunun %30’unda
kimyasal yanıklar oluşmuş,
 Ekim 1982’de başka bir MIC sızıntısı meydana gelmiş ve bunu durdurmaya çalışan iki
işçide çeşitli oranlarda kimyasal yanıklar oluşmuştur,
 1983 ve 1984 yıllarında çeşitli zamanlarda MIC, klor, monometilamin, fosjen, karbon
tetraklorür gibi farklı kimyasal sızıntılar meydana gelmiştir.
1984 yılının 2-3 Kasım gecesi E610 nolu tankın içerisinde meydana gelen ekzotermik
reaksiyonlar sonucu ısı 200°C’ye çıkıyor ve tank içi basıncı artıyor. Artan basınç tankın acil
havalandırma sistemini devreye sokarak 45-60 dk. içerisinde yaklaşık 30 ton gazın
atmosfere karışmasına neden oluyor (Şekil 6.2a)

Şekil 6. 2: (a) Union Carbid Şirketi (UCC)’ne ait fabrikada MIC tankının görünümü. (b) Gaz
sızıntısı çoğunluğu gecekondu olan fabrika yakınındaki geniş bir alanı etkilemiştir. (c) Bhopal
gaz sızıntısının neden olduğu afette hayatlarını kaybedenlerin toplatıldığı alandan bir görünüm
ve (d) gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybeden bir anne ve çocuğu.
Atmosfere kaçan gaz Bhopal üzerinde bir gaz bulutu oluşturuyor ve kısa bir sürede
yayılıyor (Şekil 6.2b).
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Atmosfere karışan gaz havadan daha yoğun olduğu için alçak alanlara çökerek özellikle
çocuklar ve kısa boylu insanları daha fazla etkilemiştir (Şekil 6.2c ve d). UCC firması halen
atmosfere karışan gazın bileşimi hakkında mahkemeye bilgi vermemiştir. Ancak, gazın
metil izosiyanat “ (MIC) dışında fosgen, hidrojen siyanid, karbon monoksid, hidrojen klorür,
nitrojen oksit, monometilamin ve karbon dioksit gibi bileşenlere sahip olduğu
belirtilmektedir.

Afet sonucunda insanlarda gözlenen Akut Etkiler;
Gaza maruz kalanlarda ilk etki solunum yolunda gözlenmiştir. Genel olarak;
 nefes darlığı,
 mide ağrıları,
 kusma,
 solunum sisteminde yanma,
 boğulma hissi ve öksürük gibi etkileri olmuştur.
Binlerce insan olay sabahı hayatını kaybetmiştir.
Ölümler;
 dolaşım sistemi çökmesi,
 akciğer ödemi,
 boğulma, böbrek
 karaciğer nekrolizi sonucu gerçekleşmiştir.
 Ayrıca ölü doğum oranı %300 kat artmıştır.
Bhopal gaz sızıntısının canlı yaşamı, çevre üzerinde uzun süreli etkisi olmuş ve bu etki
halen de devam etmektedir. Sağlık üzerine etkisi konusunda bazı veriler hala mevcut
olmamasına rağmen; 520000 insanın gazdan etkilendiği, bunların 200000’ninin 15 yaş
altında olduğu, 3000 hamile kadının olduğu belirtilmiştir. 2014 yılındaki bir rapora göre
tahmini 120 000 ile 150 000 arasında insanın halen sinirsel hastalıklar, büyüme
problemleri, jinekolojik bozukluklar ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere ciddi sağlık
sorunları ile mücadele ettikleri belirtilmiştir. Bunun dışında özellikle fabrika alanı ve yakın
civarında toprakta ve yeraltı sularında ciddi kimyasal kirleticilerin olduğu tespit edilmiştir.
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Bu örnekten de görüleceği gibi, insan/teknolojik kaynaklı afetlerin başlıca sebebi insan
faktörüdür.
Olayın afete dönüşmesinin asıl nedeni: 1976 yılından beri fabrikada meydana gelen çeşitli
vakalar karşısında özellikle UCC firması tarafından yeterli ve etkin tedbirlerin alınmamış
olması, yine hükümet yetkililerinin de 1984 yılına kadar meydana gelen olaylarda etkin
denetim ve yaptırım uygulamamasıdır.
 Yüksek nüfus yoğunluğu,
 Gelir seviyesi düşük toplum,
 Ucuz iş gücü,
 Çalışanların eğitimi,
 Risklerin belirlenmesi ve tanıtılması,
 Risk değerlendirmelerinin ve tatbikatların eksikliği,
 Güvenlik düzeyinin göz ardı edilmesi hatta bilerek vazgeçilmesi,
 Kimyasal madde risk yönetimi eksikliği
gibi nedenler afetin toplum üzerinde etkisinin daha büyük olmasına neden olmuştur (Şekil
6.3).

Şekil 6.3: 1984 Bhopal gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybedenler için yapılan Bhopal anıtı.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste Bhopal afetinin nasıl gerçekleştiği ve insan eliyle oluşturulan bu afetin toplum
üzerinde ne tür travmalara neden olduğu anlatılmıştır.
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Uygulama
Bhopla afeti en çok hangi kesimdeki insanları etkilemiştir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Bhopal afetinin oluşumunda insan etkisi var mıdır?
2. Bhopal felaketinin afete dönüşmesinin asıl nedeni nedir?
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7. Bölüm Soruları
1- Bhopal afetinin oluşmasının sebebini açıklayınız.
2- Bhopal afetinin toplumsal etkileri nelerdir?
3- Bhopal afeti insanlarda ne tür akut etkilere neden olmuştur?
4- Bhopal afetindeki ölümlerin nedenleri nelerdir?
5- Bhopal afetinin toplum üzerinde etkisinin büyük olmasının nedenleri nelerdir?
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8. TSUNAMİ VE TOPLUMSAL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Tsunami kavramı
Endonezya-Sumatra Depremi ve Tsunamisinin Toplumsal Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Dünyada geniş alanlarda etkili olabilen tsunami nasıl oluşur?
Tsunaminin toplum üzerinde ne tür etkileri olmuştur?

106

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

- Endonezya- Sumatra
Depremi ve Tsunamisinin
Toplumsal Etkileri

Yakın tarihimizde meydana
gelen ve geniş alanları ve
toplumları etkileyen
Endonezya-Sumatra
depreminin neden olduğu
tsunaminin toplum
üzerindeki etkilerinin
öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

Giriş
Tsunami, büyük ölçekli dalgalar hızla yer değiştirdiği zaman oluşan bir dizi dalgayı içeren
doğal bir olaydır (Şekil 7.1). Bu dalgalar, denizaltında meydana gelen depremler, volkan
patlamaları, toprak kaymaları, karasal volkanlardan denize piroklastik akmaların oluşması,
denize asteroid çarpması gibi nedenlerden dolayı meydana gelirler (Zahibo ve diğ. 2006).
Tsunami sözcüğü Japonca bir kelime olup tsu (liman) ve nami (dalga) sözcüklerinin
birleşiminden türeyen “liman dalgası” anlamındadır (Marghany 2014). Bu bağlamda, açık
denizde balık avlayan Japon balıkçıların, limana döndüklerinde harap olmuş limanı görmeleri
sonucunda “liman dalgaları”

terimini kullanmışlardır. Tsunami sözcüğü, 1896 yılında

Japonya’da 22000 kişinin ölümüne neden olan “Büyük Meiji Tsunamisi” afetinde sonra,
Japonların tüm dünyaya yaptıkları yardım çağrısı içinde yer alan sözcük olarak tanınmış, o
tarihten beri de birçok dilde aynı adla “tsunami” olarak kullanılmaya başlanmıştır (Yalçıner ve
Ersoy 2005).

Şekil 7.1. Okyanuslardaki büyük tektonik hatların hareketinin neden olduğu su kolonunun
yukarı doğru itilmesi ile oluşan tsunami (Marghany 2014).
Tsunaminin tanımlanmasında; Tsunaminin süresi, uzunluğu, yayılma hızı ve dalga
yüksekliği gibi fiziksel parametreler kullanılmaktadır. Tsunamilerin uzunluğu 100 m ile 1000
km arasında, süresi 5-100 dk arasında, hızları saniyede 1 ile 200 m arasında ve boyları ise
onlarca metreye kadar çıkmaktadır. Zahibo ve diğ. (2006)’ya göre ise sismik kaynaklı tsunami
dalgalarının uzunluğu daha fazla olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Hint okyanusunda
meydana gelen tusnaminin yaklaşık boyutları; 670 km uzunluk, 150 km genişlik ve 12 m
ortalama yüksekliktir. Bu da göstermektedir ki, tsunami dalgaları deprem kaynağından
kilometrelerce uzağa yayılabilmektedir.
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8.1. Endonezya- Sumatra Depremi ve Tsunamisinin Toplumsal Etkileri
Yakın tarihimizin kötü felaketlerinin başında 26 Aralık 2004 tarihinde 9.3 büyüklüğündeki
Sumatra depreminin neden olduğu Hint okyanusunda meydana gelen tsunamidir (Şekil 7.1).
Yakın geçmişteki afetlerden çok azı bu tsunaminin verdiği zararı verebilmiştir. Sumatra
depremi 7 saat içerisinde Hint Okyanu’nda yaklaşık 4500 km yol kat etmiş, içlerinden en çok
etkilenenler Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland olmak üzere 12 ülkeyi etkilemiştir. Bu
afette ölenlerin sayısının 283 100 olduğu ancak gerçek sayının ise asla tespit edilemeyeceği
belirtilmiştir. Ayrıca kayıp olan 14000 ile 51000 arasında insan bulunmaktadır. Tsunami afeti
yaklaşık 1.5 milyon insanın yaşadığı yeri değiştirmesine, ekonomik olarak ise etkilenen
ülkelerin

toplamında

9.93

milyar

dolar

kayba

neden

olmuştur

(Rego;

http://cmsdata.iucn.org/downloads/social_and_economic_impact_of_december_2004_tsun
ami_apdc.pdf; http://www.eeri.org/lfe/clearinghouse/sumatra_tsunami/overview.html ).

a

b

Şekil 7.1. (a) 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9.3 büyüklüğündeki Sumarta depremi ve
etkilenen ülekelr; (b) Hint Okyanusu’nda meydana gelen tsunami dalgaları.
Dynes ve diğ. (1978)’e göre afetler toplumsal yapı ve düzenin yıkılmasına, kaos oluşmasına,
normal sosyal yaşamın bozulmasına neden olmakta ve bu sosyal etkileri anlamak ise sosyal
patoloji çalışılması ile anlaşılabilir. Yine, Frtiz (1961)’e göre, afetler büyük ölçekli sosyal
sistemlerin entegrasyonu, dayanıklılığı ve güçlülüğünü test etmek için bir laboratuvar özelliği
taşırlar. Afetler, sosyal bilimcilere toplumların normal ve stabil sosyal yaşam koşullarında
sunamayacakları davranışları sergilemeleri açısından da önemlidir.
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2004 yılında meydana gelen Endonezya-Sumatra tsunam afetinin ekonomik kayıplarının
ötesinde önemli sosyal etkileri de olmuştur. Bu etkiler;
 Toplumların normal seyreden sosyal işleyişinin bozulması,
 Sosyal ilişkileri bozma etkisi,
 Güvenlik açığının artması,
 Çocuklar, yoksullar, kadınlar ve yaşlılar üzerinde kademeli artan olumsuz etkileri,
 Yoksulluğu artması yönündeki olumsuz etkisi,
 Yeni stratejiler ve kapasitelerin açığa çıkarılması,
 Dönüştürücü potansiyelinin olması
Kuşkusuz bu tür afetlerden en çok etkilenen kesim çocuklar olmaktadır. Bu afete de
çocukların ebeveynlerinin hayatlarını kaybetmelerine, ağır yaralanmalara, etraftaki insanların
acı çekmelerine şahit olmaları ve kötü davranışlara maruz kalmaları çocukların psikolojisini
etkileyen en önemli nedenlerdir (Şekil 7.3). Afetin bu olumsuz etkileri Hindistan’da etkilenen
bölgelerde araştırılmış ve çocuklar ile kadınlar üzerindeki etkileri aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir

(Rego;

http://cmsdata.iucn.org/downloads/social_and_economic_impact_of_december_2004_tsun
ami_apdc.pdf)

Şekil 7.3. Tsunamide çocuklar: Tsunami’de ailesini kaybeden bir Hintli bir çocuk (Kaynak:
http://www.crystalinks.com/tsunami1204a.html )
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Hindistan’da Tsunamiden etkilenen çocuklarla ilgili karşılaşılan zorluklar;
 Travma, uzun süreli anksiyete ve stres,
 Yetim/öksüz kalan çocukların bakımı,
 Yetim/öksüz çocukların miras ve hakları,
 Çocukların istismarı ve çalıştırılması,
 Çocukların bakım için çeşitli kurumlara naklinde düzenli kayıtların alınamaması,
 Yetim/öksüz olmayan çocuklarda işsiz kalan ebeveynler nedeniyle savunmasızlığın
oluşması
Hindistan’da çocukların olumsuzluklardan etkilenmesini azaltmak için;
 Travma geçiren çocuklarda travma etkisini azaltmak için onu konuşmaya teşvik etmek,
onun afete müdahalesini (yardım ve kurtarma faaliyetleri) kolaylaştırmak,
 Tsunamiden etkilenen çocuklar için çocuk yetimhaneleri ve ıslahevleri kurmak son
seçenek olmalıdır. Başlangıçta bunların aileleri veya akrabalarıyla hayatlarını
sürdürebilmeleri konusunda destek verilmelidir,
 Toplumda var olan resmi olmayan çocuk bakım sistemlerinin (komşular, akrabalar vb.)
belirlenmesi ve desteklenmesi,
 Öncelik ayrılmış çocukların durumunda ailelerin birleştirilmesine verilmelidir,
 Çocuk olgunluğa ulaşana kadar sağ kalan yasal vasisi tarafından toprak, mülkiyet ve
mirasının korunması,
 Ailelerde ve kamplarda çocuk istismarının önlenmesi için özel çabalar gösterilmelidir,
Hindistan’da Tsunami afetinden ikinci en çok etkilenen kesim kadınlar olmuştur. Bu etkiler;
 Afetten eşini kaybeden kadınlar; kendi psiko-sosyal sıkıntıları, geçim kaynaklarını
kaybetmiş olması, bakmakla yükümlü olduklarının bakımlarıyla uğraşmak zorunda
olmaları gibi nedenlerden dolayı ciddi savunmasızlıklara maruz kalmaktadırlar,
 Afette erkeklerden çok kadınlar yaşamını yitirmiştir. Bunun genel ve özel farklı
nedenleri vardır.
o Özellikle erkeklerin kadınlara göre hem daha iyi yüzebilme hem de ağaçlara
tırmanabilme yeteneklerinin olması,
o Afet sırasında erkekler dışarıdayken kadınlar evde çocuklara bakmaları,
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o Hindistan’daki sahil şeridindeki balıkçıların kadınlarının ana görevlerinden birisi
de erkeklerin tuttuğu balıkları almak için sahilde beklemeleridir. Tsunami
sırasında bu durum da kadınların daha çok etkilenmesine neden olmuştur,
o Sri Lanka ve Batticoloa bölgesinde kadınların genellikle denizde yıkanma (banyo
yapma) alışkanlıklarının olması.

Şekil 7.4. Tsunami afetinde en çok etkilenen ikinci kesim kadınlar olmuştur.
Hindistan’da Tsunamiden etkilenen Kadınlarla ilgili karşılaşılan zorluklar;
 Yeni yerleşim alanları ve kamplarda kadınların güvenliğinin sağlanması,
 Dul kalan kadınların ölen eşlerinin arazi ve varlıklarına ulaşabilmeleri,
 Ciddi demografik değişim, kadının statüsünün zayıflaması ve aile içi şiddetin artması,
 Kadınların özgürlüklerinin sayıca fazla olan erkekler tarafından sınırlandırılması,
 Kadınların erken yaşlarda afette dul kalan erkeklerle zorla evlendirilmeleri ve bunun
sonucunda eğitim ve sağlıklarının olumsuz etkilenmesi,
 Geleneksel cinsiyet rollerin dönüşümü veya kadınların iş yüklerinin artması
Hindistan’da kadınlar üzerindeki bu olumsuz etkilerin azaltılması için;
 Afet sonrası yerleşim ve geçim sağlama karar aşamalarına kadınların dâhil edilmesi,
 Çeşitli el işleri ile uğraşmalarını sağlamak (dantel yapmak, Hindistan kabuğu veya balık
işlemek),
 Cinsiyete göre ayırtlanmış bilgilerin kullanılarak bütün rehabilitasyon programlarında
kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarının belirlenmesi,
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Geçimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması, özellikle eşit işe eşit ücret ödenmesi,

 Yeni varlıkların/mülklerin kayıt altına alınması,
 Kadınların özel ruh sağlığına dair ihtiyaçlarına öncelik verilmesi ve karşılanması,
 Kadınların cinsel şiddet ve sömürüden korunması,

Şekil 7.5. Tsunami afetinden en çok etkilenen diğer kesim ise yaşlılar olmuştur.
Tsunami sonrasında bölgede yapılan araştırmalarda (Rodriguez ve diğ. 2006) tsunami riski
olan kıyı şeritlerinde yaşayan toplumların daha az etkilenmeleri için aşağıdaki çalışmaların
gelecekte yapılmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalar; (i) tsunami konusunda
toplumun eğitilmesi ve farkındalık oluşturmak, (ii) yıkım ve kayıplar, (iii) ekonomik etkileri, (iv)
ruh sağlığı sorunları, (v) toplum temelli müdahale ve yardım dağıtımında usulsüzlük ve
eşitsizlikler, (vi) cinsiyet ve eşitsizlikler, (vii) taşınma ve geçici barınma alanları, (viii) toplumsal
örgütlenme ve sosyal uyum şeklinde sıralanabilir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste Tsunami kavramı ve Endonezya- Sumatra depremi ve neden olduğu tsunami
anlatılmıştır.
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Uygulama
Marmara denizinde meydana gelecek bir deprem tsunamiye neden olabilir mi? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Tsunami sadece hangi tür denizlerde meydana gelir?
2. Endonezya-Sumatra Depreminin neden olduğu Tsunamiden etkilenen toplumlar
hangisi olmuştur?
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8. Bölüm Soruları
1- Tsunami nedir?
2- Tsunami nasıl oluşur?
3- Endonezya-Sumatra tsunamisinin topumda neden olduğu sosyal etkiler nelerdir?
4- Endonezya-Sumatra tsunamisinden etkilenen Hindistan’daki çocuklarda ne tür zorluklar
meydana gelmiştir?
5- Endonezya-Sumatra tsunamisinde kadınların erkeklere göre daha çok etkilenmesinin
sebepleri nelerdir?
6- Tsunami riski taşıyan kıyı şeritlerindeki toplumların daha az etkilenmesi için neler
yapılmalıdır?
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9. VOLKANİK FAALİYETLER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Volkanizma ile Yüzeye Çıkan Malzemeler ve Toplum Üzerindeki Etkileri
MÖ 1628 Santorini (Minoan) Püskürmesi
MS 79 yılındaki Vezüv Patlaması ve Pompei Şehrinin Yok oluşu

119

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Volkanlar afete neden olabilir mi?
Volkanlardan dışarıya ne tür malzemeler çıkar ve bu malzemelerin neden olduğu
olumsuz etkiler nelerdir?
İnsanlığın geçmiş tarihinde volkanların neden olduğu Dünyada ’ki büyük afetler
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

- Volkanizma ile Yüzeye
Çıkan Malzemeler ve
Toplum Üzerindeki Etkileri

- MÖ 1628 Santorini
(Minoan) Püskürmesi
- MS 79 yılındaki Vezüv
Patlaması ve Pompei
Şehrinin Yok oluşu

Kazanım
Volkanizmanın tanımını,
volkanlardan yüzeye çıkan
malzemelerin neler
olduğunu ve bunların
toplum üzerinde ne tür
olumsuz etkilerinin
olabileceğinin öğrenilmesi
Santorini ve Vezüv
püskürmelerinin neden
olduğu afetlerin geçmiş
dönemdeki toplumlar
üzerindeki etkilerinin
öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

9.1. Volkanizma ile Yüzeye Çıkan Malzemeler ve Toplum Üzerindeki
Etkileri
Magmanın yeryüzünde veya yüzeye yakın derinliklerdeki faaliyetine volkanizma denir.
Volkanizma faaliyetinde yeryüzüne çıkan magma sıvı, katı ve gaz halinde olmakta (Şekil 9.1) ve
değişik biçimdeki volkanları (yanardağları) meydana getirmektedir.

Şekil 9.1. Bir volkanın genel kısımları ve volkandan çıkan ürünler.
Volkanik gazlar, lav akıntıları ve piroklastik malzeme volkanlardan çıkan malzemelerdir
(Şekil 9.1). Aktif volkanlarından alınan gaz örnekler volkanik gazların %50 - 80’inin su buharı
olduğunu, %20-50’nin ise çeşitli oranlarda; karbondioksit, azot, özellikle kükürt dioksit ve
hidrojen sülfür olmak üzere kükürt gazları ve çok az oranda ise karbonmonoksit, hidrojen ve
klor gazının volkandan atmosfere atılan gazlar olduğunu ortaya koymuştur. Volkanik faaliyet
sürecinde atmosfere atılan gaz miktarı değişkendir. Magmanın küçük bir kısmını oluşturan bu
gazlar asit yağmurlarının oluşumuna ve bazen de iklim koşullarını etkileyecek boyutta
sonuçlara neden olmaktadır.
Volkanların dışarıya attığı diğer bir malzeme ise lavdır (Şekil 9.1). Kızgın akkor haldeki kayaç
ırmakları olarak betimlenen lav akıntıları insanlar için büyük bir tehlike oluşturabilmektedir.
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Ancak çoğu lav akıntısı çok hızlı hareket etmez ve akışkan olduklarında ise eğim aşağı akarlar
(Şekil 9.2).

Şekil 9.2. Hawai’de Pahoa transfer istasyonu yakınına kadar akan lavların görünümü (Kaynak:
Hawai County).

Volkandan dışarıya atılan gazlar ve lav dışındaki diğer tüm malzemelere tefra denmektedir.
Çeşitli boyutlarda olan tefra malzemeleri; kül ( <2mm), lapilli (2mm>lapilli <64 mm) ve daha
büyük boyutta olanları ise volkan bombası olarak adlandırılmaktadır (Şekil 9.3). Volkanlardan
atmosfere bırakılan küller atmosferik koşullara bağlı olarak uzun mesafelere taşınabilmekte ve
yüzeye kül yağmurları şeklinde düşmektedir. Bu küller birçok açıdan (çevresel, sosyoekonomik, sağlık) toplumu etkileyecek sorunları doğurmaktadır.

a

b

Şekil 9.3. (a) Volkan külü, (b) lapilli ve (c) volkan bombasının görünümü
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c

Son 10 000 yıl içinde etkinlik göstermiş olan volkanlara “Aktif Volkan” denilmektedir.
Dünyada aktif volkanların bulunduğu çok iyi bilinen kuşaklar bulunmaktadır. Bu kuşaklardan
en önemlisi yeryüzündeki aktif volkanların %60’ını barındıran ve ateş çemberi (Ring of Fire)
olarak bilinen Pasifik kuşağıdır (Şekil 9.4). Aktif volkanların %20’si Akdeniz kuşağında yer
almakta olup bu kuşakta bilinen en önemli volkanlar Etna, Vezüv ve Stromboli’dir. Geri kalan
%20 volkanlar ise okyanusların ortasındaki sırtlarda (okyanus ortası sırt) veya kenarlarında
bulunmaktadır (Şekil 9.4).

Şekil 9.4. Dünyadaki aktif volkanların dağılımı (kırmızı renkli alanlar) (Kaynak USGS).
Dünya’da meydana gelen büyük patlamalı volkanlar çeşitli etkilere/ afetlere neden
olmuştur. Bu etkiler genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Self 2006).
Kül yağması ve çökellerinin olası etkileri:
1. Volkanik faaliyetin meydana geldiği yerden yüzlerce km uzaktaki yerleşim
yerlerinde çatıların üzerinde birkaç cm kül birikmesi bile çatıların çökmesine neden
olabilmektedir. Şayet bu küller ıslaksa o zaman etkisi daha da şiddetli olmaktadır,
2. Tarım alanlarında uzun zamanda her ne kadar toprağın bileşimini değiştirdiği için
faydalı olsa da, özellikle bitkilerin büyüme dönemlerine denk gelirse olumuz
etkileri olmaktadır,
3. İçme suyu ve atık su sistemlerine zarar vermektedir. Özellikle atık su arıtma
süreçlerinin tıkanmasına neden olmaktadır,
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4. Kül havadayken günlerce, haftalarca uçuşların yapılamamasına neden olmaktadır.
İniş ve kalkışlarda ciddi sorunlara neden olmaktadır,
5. Su içerisindeki külden dolayı hidroelektrik ve nükleer santraller üzerine ciddi
olumsuz etkileri olabilmektedir,
Piroklastik akma ve çökellerin olası etkileri:
1. Volkan kaynağından 50-80 km mesafeye kadar yerde bulunan objelerin
gömülmesine ve lokal yangınların oluşmasına neden olmaktadır,
2. Piroklastik akmalar, akmanın alanına bağlı olarak geniş alanlarda insanların
hayatlarını kaybetmelerine, yerleşim yerlerinin bu akıntılar altında kalmasına
neden olmakta ve geri dönüşleri mümkün olamamaktadır,
3. Volkanik faaliyetin kıyıya yakın olması durumunda denize akan piroklastikler
tsunamiye neden olabilir. Örneğin, 1883 yılında 30 000 insan Krakatau volkanının
neden olduğu tsunami yüzünden hayatını kaybetmiştir,
4. Henüz yeni çökelen volkan çökelleri üzerine yağmur yağdığında ikincil çamur
akmaları (laharlar) meydana gelmekte ve bu çamur nehir ve derelere zarar
vermekte, volkanik barajların oluşmasına ve bunlar da sellenmeye neden
olabilmektedir (örneğin, Pinatubo volkanik patlaması sonucunda meydana gelen
lahar akmaları yüksek oranda yıkım ve ölüme neden olmuştur),
Gaz ve aerosollerin olası etkileri:
1. Volkanik gazların en önemli etkisi iklim üzerinde olmaktadır.

Genel olarak

patlamayı takip eden birkaç yıl süreyle sıcaklıklar düşmekte ve bu da tarımsal verimi
etkilemektedir. Bazı yerlerde ise kısa süreli sıcaklık artışları olabilmekte ve bu da
yine bitkilerin büyümesini etkilemektedir. Belli alanlarda yağış paternlerini
değiştirerek sellenmelere neden olmaktadır,
2. Kuru sis, asidik aerosol oluşumuyla hava kirliliğine neden olmaktadır.

Alt

atmosferde sülfürdioksit (SO2) gazı ve sülfürik asit (H2SO4) bileşiminde olan “Lakitipi” kuru sis oluşumu meydana gelir ve bu da solunum yolu hastalıklarının
oluşmasına, tetiklenmesine neden olmaktadır. Ayrıca atmosferdeki küller ve
bileşimindeki çeşitli mineraller de solunum yollarında ciddi rahatsızlıklara neden
olmaktadır. Oluşan gaz, toz bulutları bütün bir yarımküreyi etkisi altına
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alabilmektedir. Ayrıca bu asidik gaz ve aerosoller uçak motorları ve parçaları
üzerinde kimyasal dağlama etkisine neden olurlar,
3. Stratosferik aerosoller ozon tabakasının incelmesinde katalizör rolü oynarlar ve
böylece yüksek ve orta enlem bölgelerinde yüksek UV-B ışınlarının yüzeye
gelmesine neden olurlar.

Bu etkiler volkanik faaliyetten sonra birkaç yıl

sürebilmektedir,
Genel olarak atmosfer ile yeryüzü arasındaki kül bulutları uydu bazlı haberleşme
sistemlerini olumsuz etkilemektedir. Bu durum ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının
oluşan afete müdahale çabalarına zarar vermektedir. Yine dünya finans piyasaları yukarıda
sayılan bütün etkenlerden olumsuz yönde etkilenmektedir.
Volkanik Patlamalardan Kaynaklı Ölümler:
1793’den günümüze meydana gelen volkanik patlamaların neden olduğu ölümlerin
220000 olduğu belirtilmektedir (Tanguy ve diğ. 1998). Ölümlerin %30’u patlama sonrası kıtlık
ve epidemik hastalıklardan, %27’si piroklastik akmalardan, %17’si çamur ve lahar
akmalarından, %17’si ise volkanların neden olduğu tsunamiler yüzünden meydana gelmiştir
(Baxter 2005).

9.2. MÖ 1628 Santorini (Minoan) Püskürmesi
Santorini, Ege Denizi’nde bulunan bir volkanik adadır (Şekil 9.5a). Farklı kaynaklara göre
kesin tarihi bilinmemekle birlikte MÖ 1628 civarındaki bir tarihte meydana gelen santorini
patlaması adanın batı kesiminin morfolojisini büyük ölçüde değiştirmiş ve sular altında
kalmasına neden olmuştur (Şekil 9.5b). Bu patlama son 10 000 yılda meydana gelen dünyanın
en büyük patlamalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu patlamanın büyüklüğü, özellikle
civar adalar ve Türkiye’nin batısındaki göllerde tespit edilen göl çökelleri içerisindeki volkan
küllerine dayandırılmaktadır.
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a

b

Şekil 9.5. (a) Ege Denizi içinde yer alan Santorini adasının konumu. (b) Santorini adasının MÖ
1500’deki kara sınırı (kırmızı çizgi ile gösterilmiştir) ve MÖ 1628’de volkanik patlamadan
sonraki kara alanının görünümü.
Santorini (Minoan) patlaması ada ve yakın çevresinde daha etkin olmakla birlikte geniş bir
alanda etkilerinin olduğu ve değişikliklere neden olduğu belirtilmiştir. Bu etkilerin;
 Girit adasındaki Minos uygarlığının yok olmasında patlamanın büyük rolünün
olduğu,
 Kalderanın çökmesiyle adada 73 km2 lik bir alanın sular altında kaldığı,
 Kalderanın çökmesiyle oluşan tsunaminin özellikle Girit adasındaki kıyı yerleşim
yerlerini etkilediği ve limandaki ticari ve balıkçı teknelerini yok ettiği,
 Patlamayla atmosfere atılan küllerin Girit adasının neredeyse tamamının 10 cm
kalınlığında kül ile kaplandığı ve külün uzun mesafelere taşındığı,
 Bitkisel gelişim üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu,
 Dünya’nın yıllık sıcaklık ortalamasında azalmaya neden olmuş,
 Püskürttüğü kül ve gazların küresel iklimi etkilediği,
 Asit yağmurlarının oluşumuna neden olduğu,
çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur (örneğin; Drozynski 1972, Kuniholm 1990,
Sigurdsson ve diğ. 1990).
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9.3. MS 79 yılındaki Vezüv Patlaması ve Pompei Şehrinin Yokoluşu
Pompei İtalya’nın güneybatısında Campania bölgesinde Vezüv yanardağının güneyinde yer
almaktadır (Şekil 9.6a). Pompei’nin Napoli şehrine uzaklığı ise 25-30 km’dir.

Şehrin

kuruluşunun M.Ö 5000 yıllarına kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Vezüv yanardağının MS
79 yılındaki faaliyeti sonucunda Pompei yerleşim yeri 4-6 m arasında kalınlığa ulaşan volkan
küller ve pumisler ile tamamen kaplanmış ve şehir yok olmuştur. Pompei şehri 18. yüzyılın
başlarında bir İtalyan köylüsünün tarlada çalıştığı sırada rastladığı duvardan yola çıkılarak 1748
de başlayan arkeolojik kazılar sonucunda bulunmuştur (Şekil 9.6b). MS 79 yılında Vezüv
yanardağı çok şiddetli bir şekilde patlamış ve 1-2 gün yanardağın olağanüstü lav
püskürtmesiyle Pompei ve Herculeneum’da 10 000 ile 25 0000 insanın hayatını kaybettiği
tahmin edilmektedir.

a
b
Şekil 9.6. (a) Vezüv yanardağı ve Pompei yerleşim yerinin konumu (Kaynak: NASA), ve (b)
Pompei’de 79 yılında volkanizmanın örttüğü şehirde yapılan kazı bölgesi (Kaynak:
http://www.planetware.com/tourist-attractions-/pompeii-pompei-i-cm-pp.htm )
MS 79 yılındaki Vezüv yanardağında meydana gelen püskürme Avrupa tarihinin en yıkıcı
volkanik patlamalardandır. Tarihçiler, patlamaya tanık olan ve o dönemde Roma’lı bir idareci
olan “Pliny the Younger”ın şiirlerinden ve öğrenmişlerdir. Vezüv yanardağının patlamasıyla
dışarıya saniyede 1.5 milyon ton malzeme (pomza, kül ve piroklastik) atılmış, volkanik kül ve
gazdan oluşan ölümcül bulutlar yaklaşık 33 km yükseğe kadar çıkmıştır. Bu patlamada
Hiroşimaya atılan atom bombasından yüz bin kat daha yüksek termal enerji açığa çıkmıştır
(Science 2011). Bu patlamada Pompei ve Herculaneum gibi yerleşim yerleri yoğun piroklastik
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ve volkan küllerinin altında kalmıştır. 1748 yılında başlayan arkeolojik kazılarda volkan
küllerinin altındaki şehir ve hayatını kaybeden ve taşlaşmış insanlar ortaya çıkarılmıştır (Şekil
9.7 ve Şekil 9.8).

Şekil 9.7. Pompei’deki bu cadde kalın piroklastik örtü altında iyi korunmuş ve yapılan kazılarla
ortaya çıkarılmıştır (Kaynak: http://www.guidepompei.com/private-excursions/pompeii/)

Şekil 9.8. Pompei kazılarında o dönemde şehirde yaşayan insanların, çok kısa bir sürede yoğun
gaz ve kül bulutundan dolayı hayatlarını kaybettikleri anlaşılmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste tarihi dönemlerde volkanların nasıl afete neden oldukları anlatılmıştır.
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Uygulama
Türkiye’de geçmiş dönemlerde meydana gelen volkanizmanın neden olduğu bir afet var
mıdır? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Volkanizmanın hangi ürünü afete neden olabilir?
2. Volkanizma hangi tür malzemeleri püskürtür?
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9. Bölüm Soruları
1- Volkanizma nedir?
2- Volkanlardan hangi malzemeler çıkar?
3- Aktif volkan nedir?
4- Volkanlardan çıkan gazlar nelerdir?
5- Dünyadaki aktif volkan kuşakları nerelerdedir?
6- Kül yağmasının olası etkileri nelerdir?
7- Gaz ve aerosollerin toplumsal etkileri neler olabilir?
8- MÖ 1628 Santorini volkan patlamasının ne tür etkileri olmuştur?
9- MS 79 yılındaki Vezüv patlaması toplumu nasıl etkilemiştir?
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10. VOLKANİK FAALİYETLER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

2010 Eyjafjallajökull (İzlanda) Afeti ve Toplumsal Etkileri
Türkiye’deki Aktif Volkanlar ve Afet Riski
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Dünya’daki aktif volkanlar günümüzde afete neden olabilir mi?
Türkiye’de aktif volkan var mı? Gelecekte volkanizmanın neden olabileceği bir afet
yaşanabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

- 2010 Eyjafjallajökull
(İzlanda) Afeti ve Toplumsal
Etkileri

Yakın geçmişimizde aktif bir
volkanın neden olduğu afet
ve bunun toplum üzerindeki
etkilerinin öğrenilmesi

Türkiye’de aktif volkanların
varlığının ve gelecekte
volkanizma ilişkili afet
- Türkiye’deki Aktif Volkanlar
riskinin olabileceğinin
ve Afet Riski
öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

10.1.

2010 Eyjafjallajökull (İzlanda) Afeti ve Toplumsal Etkileri

İzlanda jeotektonik konumu nedeniyle bünyesinde çok sayıda aktif volkanları
barındırmaktadır. Bu volkanlar, İzlanda’nın hemen ortasından geçen iki levhanın sınırının
(Kuzey Amerika ve Avrasya levhası) birbirinden uzaklaşmasının bir sonucu olarak oluşmaktadır
(Şekil 10.1a). Eyjafjallajökull volkanı da Orta Atlantik sırtı üzerinde meydana gelen aktif
volkanlardan biri olup İzlanda’nın güneyinde yer almaktadır (Şekil 10.1).

a

b

Şekil 10.1. (a) İzlanda’nın güneyinde, Orta Atlantik sırtı üzerinde yer alan Eyjafjallajökull
volkanının konumu ve (b) aktif volkanın 2010 yılındaki görünümü.
14 Nisan 2010 tarihinde malzeme püskürtmeye başlayan volkan, 14-20 Nisan tarihleri
arasındaki faaliyetinde atmosfere 0.25 km3 tefra ve kül püskürtmüştür. Püsküren volkan
külleri yaklaşık 9 km yükseğe kadar ulaşmış ve Avrupa’nın hava taşımacılığını olumsuz yönde
etkilemiştir. Bu volkanın, başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere toplum üzerinde önemli
etkileri olmuştur (ekonomik, politik, kültürel aktiviteler, sağlık gibi).
Hava taşımacılığına etkileri:
Eyjafjallajökull volkanı en çok havayolu taşımacılığını etkilemiştir. Volkanın atmosfere
kül püskürtmesi sonucunda 14-23 Nisan tarihleri arasında geniş bir alan havayolu
taşımacılığına kapatılmıştır (Şekil 10.2). Bu denli geniş alanı kapsayan hava sahası kapanması
2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyüğüdür. Uluslararası hava taşımacılığı (IATA) bu olaydan
dolayı sektörün dünya genelinde günde 200 milyon dolar, toplamda ise 1.7 milyar dolar zarara
uğrayacağını tahmin ettiklerini belirtmiştir (BBC News 21 Nisan 2010). 15-22 Nisan arasındaki
8 günde Avrupa’da toplam 104 000 uçuş iptal edilmiştir ki bu rakam toplam hava trafiğinin
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%48’ine karşılık gelmektedir. En çok etkilenen İngiltere, İrlanda ve Finlandiya’da uçuşların
%90’nı etkilenmiştir.

Şekil 10.2. Eyjafjallajökull volkanından atmosfere yayılan volkan külleri nedeniyle, başta
Avrupa olmak üzere geniş bir alanda hava sahası 14-23 Nisan 2010 tarihleri arasında uçuşlara
tamamen (kırmızı alanlar) veya kısmen (turuncu alanlar) kapatılmıştır.
Sağlık üzerindeki etkileri:
Volkanik patlamadan 6-9 ay sonra yapılan toplum tabanlı sağlık araştırmalarında,
özellikle afete maruz kalanlar içerisinde yüksek oranda solunumla ilgili ve kısmen de gözlerle
ilgili semptomlar tespit edilmiştir (Carlsen ve diğ. 2012). Ayrıca, birden çok kişide psikolojik
zorluklar yaşamaya neden olacak fiziksel belirtilerin olduğu rapor edilmiştir. Yapılan çalışmalar
volkanik patlamaların toplum sağlığı üzerindeki etkilerinin patlamadan sonra aylarca, hatta
bazı durumlarda yıllarca devam edebileceğini ve bunun da afete acil müdahale hizmetlerinin
uzun sürebileceğini ortaya koymaktadır. Bu durum, afetlerde sorumlu olan sağlıkla ilgili
yetkililerin akılda tutması gereken önemli bir olgudur. Bu olgu dikkate alındığında gelecekte
meydana gelebilecek ve toplum sağlığını etkileyebilecek volkanik patlamalara karşı daha
hazırlıklı olunmayı sağlayacaktır.
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Ekonomi üzerindeki etkileri:
Eyjafjallajökull afetinin hava taşımacılığını etkilemesi uluslararası ekonomiyi de ciddi olarak
etkilemiştir.

Bazı ticari faaliyetler ertelenmiş olsa da özellikle bozulabilen ürünler ve

geciktirilmesi ciddi sorunlar açacak önemli parça ve malzemelerin nakliyesi yapılamamıştır.
Ürünlerin alıcıya teslimlerindeki ertelemeler üreticinin maddi ve potansiyel müşteri kaybına
neden olmuştur. Birçok Afrika ülkesindeki çiçek, meyve, sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerin
üreticileri Avrupa’ya nakledemedikleri için 65 milyon dolar kayba uğramıştır. Yine bu afetten
dolayı Kore uluslararası Ticaret Birliği ülkedeki yerel firmaların 110 milyon dolar kayıplarının
olduğunu açıklamışlardır. Eyjafjallajökull afetinin neden olduğu dünya genelindeki toplam
ekonomik kaybın ise 4.7 milyar dolar olduğu belirtilmiştir (Ellertsdottir 2014).
Tüm bu kayıpların dışında gerek resmi, askeri gerekse de sosyal amaçlı birçok toplantı
ertelenmiş veya iptal edilmiştir. Bu tür iptallerin, ertelenmelerin olması ciddi ekonomik
kayıplara neden olmuştur. Bu afet, toplumda gelecekte küresel ölçekte volkanik faaliyetlerin
neden olacağı afetlerin daha kötü sonuçlar doğuracağı gerçeğini ortaya koymuştur.

10.2.

Türkiye’deki Aktif Volkanlar ve Afet Riski

Türkiye’de son birkaç milyon yıl içinde birçok volkan aktivite gerçekleştirmiş olup bunların
büyük bir kısmı halen aktifliğini korumaktadır. Günümüzde suskun gözükseler bile, Küçük Ağrı,
Ağrı, Karacadağ, Nemrut, Süphan, Hasan, Erciyes, Karadağ, Karapınar Karacadağ dağları ile
Afyon ve Kula bölgesindeki volkanlar aktif sayılmaktadırlar. Çünkü bir volkanın aktif olarak
değerlendirilmesi için son 10.000 yılda en az bir kere faaliyete geçmiş olma şartı bulunmaktadır
ve saydığımız bu volkanların tümü bu şartı sağlamaktadır. Bu volkanların her hangi birinin
günün birinde aktif hale geçmesi sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye’de de gelecekte
volkanik aktivitelerin neden olabileceği afetler olası gözükmektedir. Bu olasılık göz önünde
bulundurularak başta toplumun bilinçlendirilmesi olmak üzere afet yönetimi kapsamında
gerekli hazırlık ve önlemlerin alınması doğru olacaktır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste yakın geçmişimizde (2010 yılı) Avrupa’yı etkileyen volkanların toplum üzerindeki
etkileri ve ülkemizin volkanizma nedenli afet riski anlatılmıştır.

141

Uygulama
Türkiye’de gelecekte oluşabilecek bir volkanizma var mıdır? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. İzlanda’da meydana gelen volkanizma neden Avrupa’nın büyük bir kesimini
etkilemiştir?
2. Türkiye’deki aktif volkanları araştırınız.
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10. Bölüm Soruları

1- İzlanda’da aktif volkanların çok sayıda olmasının nedeni nedir?
2- Eyjafjallajökull afeti hangi alanlarda toplumsal etkileri olmuştur?
3- Eyjafjallajökull afetinin hava taşımacılığı üzerinde ne tür etkileri olmuştur?
4- Eyjafjallajökull afetinin toplum sağlığı üzerinde ne tür etkileri olmuştur?
5- Eyjafjallajökull afetinin uluslararası ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir?
6-Türkiye’de volkanik faaliyet kaynaklı bir afet riski varımdır? Neden?
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11. KÜTLE HAREKETLERİ VE TOPLUMSAL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Kütle hareketleri ve türleri
2014 Ab Barik (Afganistan) Heyelanı ve Toplumsal Etkileri
Karadeniz Bölgesi Heyelanları ve Toplumsal Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Kütle hareketleri nedir ve kaç türü vardır?
Kütle hareketlerinin neden olduğu afetlerden toplum nasıl etkilenir?
Türkiye’de kütle hareketleriyle ilişkili afet riski varımdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kütle hareketleri ve türleri

Kütle hareketi kavramı ve
türlerinin öğrenilmesi

2014 Ab Barik (Afganistan)
Heyelanı ve Toplumsal
Etkileri

Karadeniz Bölgesi
Heyelanları ve Toplumsal
Etkileri

Yakın geçmiş tarihimizde
meydana gelen Ab-Barik
heyelanı ve bu heyelanın
neden olduğu toplumsal
etkilerin öğrenilmesi
Türkiye’nin kütle
hareketlerinin en çok
yaşandığı Karadeniz
Bölgesindeki kütle
hareketlerinin nedenleri ve
afet risklerinin öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

11.1.

Kütle Hareketleri ve Türleri

Kütle hareketleri,

yeryüzündeki çeşitli doğal malzemelerin (kaya, toprak, kum vb.)

duraylılıklarını bozacak etmenlerden dolayı (ayrışma- bozuşma, su alma, deprem vb.)
yerçekimi etkisiyle yamaçlardan aşağıya doğru kütlesel olarak yer değiştirmeleri olayına denir.
Bu yer değiştirmeler akma, kayma veya düşme şeklinde gerçekleşmektedir (Şekil 11.1).

Şekil 11.1. Kütleler akma, kayma ve düşme şeklinde yer değiştirmektedir (Kaynak: Kadir Dirik,
JM ders notları).
Doğal bir kütlenin (kaya, toprak, moloz vb.) hareket etmesine neden olabilecek başlıca
etmenler şunlardır;
 Yamaç (şev) eğimi,
 Şev açısı,
 Ayrışma,
 Bitki örtüsü,
 Aşırı yükleme,
 Su içeriği,
 Malzemenin türü,
 Deprem
Kütle hareketleri kayan-düşen malzemenin türüne ve hareketin göre aşağıdaki şekilde
özetlenebilir (Kadir Dirik, JM ders notları).
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Kütle hareketleri diğer jeolojik olaylara göre (volkan patlaması, deprem, gibi) daha fazla
sayıda meydana gelmektedir. Doğal yolların dışında insan etkisiyle de meydana gelirler. Ayrıca
kütle hareketleri fırtına-kasırga, volkanik patlamalar ve depremler gibi olayların ikincil etkileri
şeklinde de oluşabilmektedir. Kütle hareketleri özelikle dağlık bölgelerde büyük çaplı ölümlere
ve ekonomik kayıplara neden olan afetleri oluşturmaktadır. Kütle hareketlerinden ölüm ve
yaralanmaların ana nedenleri travma, boğulma, kısa ve uzun süreli ruh sağlığı üzerinde
doğrudan etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Dolaylı etkileri ise, yaşamla ilgili sistemlerin (su
şebekesi, hastahane, sağlık merkezleri, enerji ve iletişim hatları, altyapı vb.) ciddi bir şekilde
zarar görmesi sonucunda meydana gelmektedir.
Bu afet kayıplarının etkin bir şekilde azaltılması, kuşkusuz kütle hareket riski olan yerlerin
önceden belirlenmesi, rasyonel kararların alınması, riskin yönetilmesi ve bütün bu faaliyetler
için de önemli maddi kaynakların tahsis edilmesini gerektirmektedir (Dai ve diğ. 2002).

11.2.

2014 Ab Barik (Afganistan) Heyelanı ve Toplumsal Etkileri

2 Mayıs 2014 tarihinde, Ab Barik köyünde yoğun yağışın neden olduğu bir dizi heyelan
meydana gelmiştir (Şekil 11.1). Bu heyelanda resmi rakamlara göre 350 kişi yaşamını yitirmiş
birçok aile başka yerlere göç etmiştir. Aslında, 2011 yılında uydu görüntüleri kullanılarak
yapılan bir çalışmada Afganistan’ın bu bölgesinde bu tip 34 toprak kaymasının meydana geldiği
alan belirlenmiştir. Bu da bu bölgede heyelanların sıklıkla meydana geldiğini göstermektedir.
Heyelanın meydana geldiği bu bölgede jeolojik olarak yaşlı temel kayalar bulunmaktadır.
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Ancak bu kayaçların üzerinde lös çökelleri (özellikle kurak ve bitki örtüsünün az olduğu
bölgelerde rüzgârlarla getirilen tutturulmamış kumullar) yer almaktadır.

Şekil 11.1: Ab Barik Köyü Afganistan’ın kuzeyinde Badakshan bölgesinde yer almakta ve 2
Mayıs 2014 tarihinde büyük bir heyelana maruz kalmıştır.
Bu lös çökellerinin tane aralarındaki büyük hacim boşluklarına su girmesi sonucunda
malzeme uzun mesafelerde çok hızlı bir şekilde hareket edebilmektedir. Ab-Barak köyünde
meydana gelen heyelan ani olarak yağan yoğun yağmurun daha önceki yıllarda olduğu gibi
yine bu lös çökellerini harekete geçirmesiyle meydana gelmiştir (Şekil 11.2).

Şekil 11.2: Ab-Barik köyü heyelanının genel bir görünüşü. Resimde 2 Mayıs 2014 heyelanın
sebep olduğu baraj, gelecekte olması muhtemel potansiyel heyelan alanı ve eski dönemlerde
oluşmuş bir heyelan görülmektedir.
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Heyelanın toplumsal etkileri:
Heyelandan 350 kişi yaşamını yitirmiş ve 2000 den fazla insana ise ulaşılamamıştır. Bu
nedenle afetin meydana geldiği yer toplu mezar olarak değerlendirilerek cenaze halk cenaze
namazını kılmıştır (Şekil 11.3). Ab-Barik heyelanı 300 evin tamamen toprak altında kalmasına,
1000’den fazla ailenin etkilenmesine neden olmuştur. Afet nedeniyle 700 aile başlangıçta
evlerini tedbir amaçlı boşaltarak dağıtılan çadırlara ve komşularında yaşamaya başlamıştır.
Yollar ve su kaynakları etkilenmiştir.

Şekil 11.3. Köyün toprak altında kalan kesiminde toprak kalınlığı 20 ile 60 m arasında olduğu
için toprak altında kalanlar kurtarılamamış ve alan toplu mezar kabul edilerek köy halkı
tarafından cenaze namazları kılınmıştır.
Bölgeye ilk giden ekip Türk Kızılay’ı olmuştur. Türk Kızılay’ı hem çadır hem gıda ve tıbbi
yardımda bulunmuştur. Afete müdahalede en büyük zorluk lojistik açıdan yaşanmıştır. Ülkenin
erişilmesi zor yerlerinden birisidir. Afgan askerleri bölgeye müdahale için hemen hareket
etmiş, heyelan riski olan yakın bir köy hemen boşaltılmıştır. Kurtarma çalışmaları büyük ölçüde
yerel halk tarafından yapılmaya çalışılmış ancak hem ekipman yetersizliği hem de kalın toprak
örtüsü nedeniyle başarılı olunamamıştır. Ayrıca, meydana gelecek yeni bir heyelan riski
kurtarma çalışanlarının faaliyetlerini de engellemiştir.
Afetin ikinci günü gerek yetersiz ekipman gerekse de güvenlik kaygıları nedeniyle kurtarma
faaliyetlerini sonlandırmıştır. Ancak yerel halkın şikâyet ve baskıları nedeniyle bu karar geri
çekilmiş ve arama faaliyetleri devam etmiştir. Afetzedelerin kısa süreli acil ihtiyaçlar için
mevcut stoklarla müdahale edilmiştir ancak uzun vadeli ihtiyaçların karşılanması önemli ve
büyük bir zorluk olmuştur. Bu heyelan, Afganistan’ın kuzeyinde sıklıkla meydana gelen sel,
heyelan ve kuraklık gibi doğal afetlere karşı daha fazla ilginin gösterilmesi ve gerekli tedbir ve
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hazırlıkların yapılmasını gündeme getirmiştir. Bölgenin doğal afetler yönünden uzun vadeli
risklerinin belirlenmesinin önemi de bu afet ile daha da öne çıkmıştır.

11.3.

Karadeniz Bölgesi Heyelanları ve Toplumsal Etkileri

Türkiye’nin jeolojik, morfolojik ve iklim özellikleri nedeniyle yılda çok sayıda kütle hareketi
ve özellikle de heyelan meydana gelmektedir. Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %80’ni kütle
hareketlerini kolaylaştıran eğim ve sarp alanlara sahiptir. Jeolojik, morfolojik ve iklim koşulları
açısından Türkiye’de kütle hareketlerinin en fazla meydana geldiği bölge ise Doğu Karadeniz
bölgesidir (Şekil 11. 4). Haritadan da görüleceği gibi özellikle Doğu Karadeniz bölgesi heyelan
afetlerinin en yoğun yaşandığı bölge konumunda olup yine en çok can kaybı da Trabzon’da
gerçekleşmiştir. Turna (2011)’e göre Doğu Karadeniz bölgesini "heyelan bölgesi" haline
getiren temel faktörler;
 Bölgenin jeolojik özellikleri,
 Sahilden itibaren dağların birden yükselmesi ile eğim değerleri artan morfoloji,
 Yüksek yamaç eğimi üzerinde güçlü akış halinde olan akarsuların derine doğru
aşındırmaları,
 Kuzey yamaçlardaki yüksek yağış değerleri ve yağış tipleri

Şekil 11.4. Türkiye’de 1900-2013 yılları arasında meydana gelen heyelanlara göre hazırlanmış
Türkiye Heyelan Afet haritası (Kaynak: www.afad.gov.tr ).
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Türkiye’de can kayıplarına sebep olmuş heyelanların başında Karadeniz bölgesindeki
heyelanlar gelmektedir. Örneğin, Temmuz 1929 ‘daki Of-Sürmene heyelanında toplam 146 kişi
(Sürmene’de 12 kişi, Of’ da 134 kişi) yaşamını yitirmiştir.
Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon ili ve civarı, heyelanlar sonucu can ve mal kaybının en fazla
olduğu yörelerden biridir. Trabzon’da Samsun-Rize sahil yolu şeridinde ve hemen hemen
bütün dere yatakları boyunca değişik büyüklüklerde heyelanlar meydan gelmektedir. Bu
alanda heyelanların oluşmasının ana nedenleri, aşırı yağmurlar, kayaçların ayrışması,
yamaçlara yapılan çeşitli yerleşim alanlarının oluşturduğu aşırı yüklenme, yüksek arazi
eğimleri, özellikle orman alanlarının çay, fındık vb. tarım alanlarına dönüştürülerek bitki
örtüsünün zayıflatılması ve çeşitli amaçlı yapılar (yol, temel kazısı vb.) nedeniyle yamaç
topuklarından malzeme alınmasıdır. Heyelanın en önemli etkeni olan yağışlar nedeniyle su,
kalın toprak kütlesi ile temel kaya arasındaki tutunma kuvvetini azaltmakta ve tutunma kuvveti
azalan toprak kütlesi eğim aşağıya doğru hareket ederek bölgedeki heyelanların oluşumuna
neden olmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenlerinin tamamı için Trabzon ve civarının morfolojik
yapısı heyelan oluşumu için idealdir. Dolaysıyla, Trabzon’da bahar ve yaz aylarında, bu
nedenlerin herhangi birine doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı oluşan heyelanlar sıklıkla
meydana gelmektedir.
Yerleşim alanlarının genel olarak elverişli tarım arazileri üzerinde kurulmuş olması, heyelanlar
sonucu can ve mal kaybının diğer bir önemli nedenidir (Gelişli 2001). Çünkü heyelan olmaya
müsait araziler genellikle zayıf zemin olarak isimlendirilen kalın toprak malzemeden ibarettir.
Doğal olarak yerleşim ve tarım için seçilen araziler genellikle bu arazilerdir. Trabzon Valiliği İl
Çevre Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, Trabzon’daki heyelanın;
 % 42’ si yağış ve yağışlara bağlı,
 % 26’sı kazılardan dolayı,
 % 26’sı kayaç ayrışma etkisinden,
 % 4’ü bitki örtüsü değişikliğinden
 %2’si diğer nedenlerden dolayı meydana gelmektedir.

154

Trabzon ilinde oluşan heyelanlar birçok can ve mal kaybı neden olmuş, birçok yerleşim
yeri boşaltılmış birçok aile de göç etmek zorunda kalmıştır. Hala tehdit altında olan
yerleşim yerleri mevcuttur (Şekil 14. 5).

Şekil 11. 5. Trabzon ili heyelan risk haritası
(http://www.gislab.ktu.edu.tr/mapgaleri/maps.htm )
Heyelanların toplum üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olmaktadır. Bu etkiler;
 İnsan Kaybı: Heyelan bölgesindeki yerleşim birimlerinde veya heyelan bölgesindeki
yollarda geçen kişilerin heyelan kütlesi altında kalarak yaşamlarını kaybetmeleri
şeklinde, doğrudan insanın yaşamını etkilemektedir,
 Hayvan Kaybı: İnsanların geçimlerini yaptıkları hayvanların heyelan altında kalarak
telef olmaları şeklinde kişileri/toplumu etkilemektedir,
 Tarımsal Hasarlar: Heyelan bölgelerindeki tarımsal alanlarda (tarla, bağ, bahçe vs.)
bulunan bitkiler heyelan nedeniyle tahrip olmakta, verimli tarım toprakları verimsiz
otsu bitkilerin hâkim olduğu topraklarla karışmakta ve tarım yapılabilme vasfını
kaybetmektedir,
 Toprak Kaybı: Heyelanın meydana geldiği bölgelerde yamaçlardan aşağıya hareket
eden kütlerin büyük bir kısmı topraktan oluşmaktadır. Heyelan bölgesindeki tarıma
elverişli toprakların heyelan ile taşınması da uzun süreli tarımsal verimliliği
etkilemektedir,
 Mesken Kaybı: Heyelan bölgesinde yer alan yerleşim alanlardaki konutlar heyelandan
ya tamamen veya kısmı olarak hasar görmektedir,
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 Ulaşım ve Nakliye üzerindeki Etki: heyelan bölgesindeki kara ve demir yolları heyelan
nedeniyle kapanmakta, bu durum hem afet bölgesine yardımı engellemekte hem de
ulaşım ve taşımacılığı etkileyerek bölge/ülke ekonomisi zarar görmektedir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste Kütle hareketlerinin türleri ile kütle hareketlerinin toplum üzerindeki etkileri
anlatılmıştır. Ayrıca Afganistan ile Türkiye’den birer örnek incelenmiştir.
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Uygulama
Kütle hareketleri ülkemizde hangi sıklıkta afete neden olmaktadır? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Afganistan’da meydana gelen kütle hareketinde can kaybının asıl nedeni nedir?
2. Türkiye’de kütle hareketinin neden olduğu en çok can kaybına neden olan olay
hangisidir?
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Bölüm 11 Soruları
1- Kütle hareketi nedir?
2- Doğal bir kütlenin hareket etmesinin nedenleri nelerdir?
3- Kütle hareketlerinin meydana gelmesini tetikleyen dış etkenler nelerdir?
4- Kütle hareketlerinin toplum üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri nasıl olur?
5- Ab-Barik heyelanı toplumu nasıl etkilemiştir?
6- Ab- Barik heyelanının meydana gelmesinin nedeni nedir?
7- Neden Karadeniz bölgesinde çok sık kütle hareketi meydana gelmektedir?
8- Türkiye’de en çok can kaybına neden olan kütle hareketleri nerede gerçekleşmiştir?
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12. SEL VE TAŞKINLARIN TOPLUMSAL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Sel ve Taşkın Tanımı, Özellikleri
Sel ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri
Temmuz 2010 Pakistan İndus Nehri Taşkını
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Sel ve Taşkın nedir?
Sel ve taşkının farkı nedir?
Sel ve taşkınlar nasıl afete dönüşür?
Sel ve taşkınların neden olduğu afetlerin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sel ve Taşkın Tanımı,
Özellikleri

Sel ve Taşkınların İnsan
Hayatı Üzerindeki Etkileri

Temmuz 2010 Pakistan
İndus Nehri Taşkını

Kazanım
Sel ve taşkının ne
olduğunun, arasındaki farkın
ne olduğunun ve
özelliklerinin öğrenilmesi

Sel ve taşkınların neden
olduğu afetlerin toplumsal
etkilerin öğrenilmesi

Yakın geçmişte meydana
gelen 2010 İndus nehri
taşkının neden oluğu afetin
toplumsal etkilerinin
öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

12.1.

Sel ve Taşkın Tanımı, Özellikleri

Sel; çoğunlukla şiddetli yağışların ardından yan derelerden ani olarak gelen ve fazla miktarda
katı malzeme içeren büyük su kütlesini ifade etmektedir. Taşkın ise; bir nehir/dere yatağındaki
mevcut su miktarının, havzaya normalden fazla yağmur yağması veya havzada mevcut kar
örtüsünün erimesinden dolayı hızla artarak su seviyesinin yükselmesi ve yükselen suyun
dere/nehrin normal yatağına sığmayıp çevresine yayılması olayına denir (Şekil 12.1).

Taşkın

Sel
Şekil 12.1. Sel ve Taşkın örneği

Sel ve taşkınlar, doğal ya da insan müdahalesi sonucu oluşan meteorolojik karakterli önemli
afetlerdendir. Sel ve taşkınların en önemli özelliği, insanların hiçbir zaman tamamen bertaraf
edemediği ve sürekli meydana gelmesidir. Toplumlar, yüzyıllardan beri taşkın tehdidi ile karşı
karşıya kaldıklarından, bu olayın kontrolünü sağlamak amacıyla çeşitli araştırmalar ve
mücadele faaliyetleri sürdürmüşlerdir. Fakat günümüzde ulaşılan bilgi birikimi ve tecrübeye
rağmen sel ve taşkınların neden olduğu afetler / tehlikeler çözümlenebilmiş değildir. Sel ve
taşkınlar, ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyanın pek çok yöresinde, özellikle küresel ısınma
ve iklim değişikliğiyle birlikte daha da yaygın ve etkili olmakta, önemli ölçüde can ve mal
kayıplarına neden olmaktadırlar. Söz konusu iklimsel değişkenlikler, çoğu zaman olası bir
küresel iklim değişikliği ile ilişkilendirilmekte ve taşkınların temel nedeni olarak
gösterilebilmektedir. Ancak, yerkürenin küresel bir iklim değişikliği yaşayıp yaşamadığı, bu
konuda son yıllarda yapılan pek çok araştırmaya rağmen henüz kanıtlanabilmiş değildir
(Onuşluel ve Harmancıoğlu 2002). Buna karşılık çeşitli araştırma ve çalışmalar, küresel
ısınmanın mevcudiyetini ve geleceğe yönelik boyutlarını bilimsel olarak ortaya koymuştur.
Günümüzde sıkça yaşanan iklimsel değişkenlikler de küresel ısınma ile ilişkilendirilebilir ve belli
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ölçüye kadar taşkınların nedeni olarak gösterilebilir. Ancak afet niteliğindeki taşkınları sadece
küresel ısınma ile açıklamak hatalı ve eksik bir yaklaşım olmaktadır. Taşkın esas itibariyle doğal
bir olaydır. Bu olayı, can ve mal kaybına neden olacak nitelikte afet haline dönüştüren neden
ise birçok afette olduğu gibi çoğunlukla insan müdahalesidir.
Taşkınların çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler; doğal meteorolojik koşullar,
jeomorfolojik nedenler, insan müdahalesi ve sosyal faktörler, ülkelerin genel durumu
sayılabilir. Bu nedenlerden meteorolojik ve jeomorfolojik koşullara müdahale edilememekte
ancak gelişmiş yöntemlerle bu koşulların taşkın, sel oluşturma potansiyelleri tahmin
edilebilmektedir. Çeşitli bilimsel kuruluşlarda taşkın riskini belli bir süre önceden kestirebilir
atmosferik ve hidrolojik bazlı çalışmalar bulunmaktadır. İnsan faktörü, taşkın ve sellerin
meydana gelmesinde oldukça öne çıkmaktadır. Özellikle yanlış arazi kullanımları, bitki
örtüsünün yok edilmesi ve ormansızlaştırma, dere yataklarının yerleşime açılması ve çarpık
kentleşme, erozyon gibi temelde insan müdahalesine dayanan bu olumsuz koşullar çeşitli
önlem ve taşkın zarar azaltma faaliyetleri ile kontrol altına alınabilir ve olası zararları en aza
indirgenebilir. Yapılan araştırmalar, sel afetinin tamamen insan aktivitelerinin bir sonucu
olarak meydana geldiği belirtilmiş, sel riski bulunan bölgelerde önceden tedbir alınmadan
devam eden çarpık kentleşme ve kontrolsüz büyüme faaliyetlerinin dünyanın her yerinde sel
afetinin temel nedeni olduğu belirtilmiştir (Onuşluel ve Harmancıoğlu 2002). Genel olarak
dünyada sel ve taşkınların nedenleri;
 Ani ve çok miktarda meydana gelen yağışlar,
 Karların ani ve hızlı erimesi,
 Arazi eğiminin fazla olması,
 Bitki örtüsünün zayıf olması veya yok olması,
 Toprağın neme doygun olması,
 Geçirimsiz zemin,
 Baraj kapaklarının kontrolsüz açılması,
 Barajların çökmesi,
 Doğal dere yatağı kesitinin çeşitli yapılar veya müdahalelerle (menfez, köprü, bent
yapımı, dolgu vb.) daraltılması,
 Dere yatağının üzerinin kapatılması,
 Şiddetli rüzgârlar nedeniyle deniz sularının kabararak karalara ilerlemesi,
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 Tsunami dalgalarının karaya ulaşması,
 Akarsu yataklarının değiştirilmesi gibi nedenler gösterilebilir.

12.2.

Sel ve Taşkınların İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri

Sel ve taşkınlar toplum yaşamını çeşitli şekillerde etkilemekte ve zararlara neden olmaktadır.
Bu etki ve zararlar, kompleks bir yapı sunmaktadır. Bu tür afetlerin dünyada yaygın olarak
gözlenen en belirgin etkileri, insan hayatı ve ekonomi üzerinde olmaktadır. Sel ve taşkının
neden olduğu afete maruz kalan insanların hem canları hem de malları tehdit altındadır.
Taşkınlar sadece tarım alanlarını değil çoğu zaman yerleşim alanlarını da basmaktadır.
Taşkınların yerleşim alanlarını basması, o bölgede yaşayan insanlar üzerinde çeşitli olumsuz
etkilere neden olmaktadır. Yerleşim alanlarını etkileyen taşkınlar uzun vadede toplum sağlığı
üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olmakta ve taşkını izleyen yıllarda çeşitli hastalıklar
ortaya çıkabilmektedir.
Sel ve taşkınlar, özelikle yerleşim yerlerindeki alt yapıya ciddi zaralar vermekte ve bu nedenle
içme suyuna karışan sel ve kanalizasyon gibi kirli sular o bölgede çeşitli salgın ve bulaşıcı
hastalıkların meydana gelmesine neden olmaktadır. Doğal afetler içerisinde en çok bulaşıcı
hastalığa neden olanların başında sel ve taşkınlar gelmektedir (Özgören 2008). Çünkü yerleşim
yerlerini etkileyen sel ve taşkınlar, çoğunlukla su şebekeleri ve arıtma sistemlerine zarar
vermekte, kanalizasyon taşmaları oluşmakta, insan ve hayvan artıkları içme suyuna karışarak
içme suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. Sel ve taşkının ardından etkilenen insanların
sağlıklı suya ulaşamaması en temel sorun olup kirli suların kullanılması nedeniyle, su ve gıda
ile bulaşan hastalıklarda artışlar olabilmektedir. Sel ve taşkın bölgelerindeki kirli sularla direkt
temas sonucunda; yara enfeksiyonları, deri ve göz enfeksiyonları, kulak, burun ve boğaz
enfeksiyonları oluşabilmektedir. Genellikle sel ve taşkın bölgesinde, taşkın öncesinde görülen
hastalıkların salgın yaptığı görülmektedir. Ayrıca, kirli su ile temas eden insanlara, bazı hayvan
hastalıkları da bulaşmaktadır. Sel ve taşkınlardan sonra yuvaları bozulan fare gibi kemiricilerin
ve yılan, akrep gibi canlıların oluşturduğu sağlık risklerinde artış meydana gelebilmektedir.
Tüm bunların yanı sıra sel ve taşkınların insan hayatına en önemli etkileri ölüm ve yaralanmalar
şeklindedir. Bu ölüm ve yaralanmalardan ise en çok etkilenenler çocuklar ve yaşlılar
olmaktadır. Geçmiş dönemlerde Dünya’da en çok ölümlere neden olan sel ve taşkın afetinin
(Tablo 12.1) gelecekte de insan yaşamını tehdit edecek önemli afet olduğu unutulmamalıdır.
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Topografik özelliklere göre akış hızı çok olan akarsu ve derelerin ani olarak sel suyu ile
beraberinde getirdiği moloz ve kaya parçaları, ciddi yaralanmalara ve evlerin yıkılmasına
neden olmaktadır. Bu yıkılan binalar, yaralanmalar da ölümlere neden olmaktadır.
Sel ve taşkınların neden olduğu afetler toplum psikolojisini de etkilemekte ve tahrip
etmektedir. Bu psikolojik etkiler sel taşkın olayından hemen sonra ya da izleyen yıllarda
başlayıp uzun yıllar devam edebildiği için, psikolojik etkiler, sel ve taşkın zararlarının önemli bir
sonucu olarak görülmektedir (Korkanç ve Korkanç 2006). Sel ve taşkınlardan direkt olarak
etkilenen insanlarda, taşkını izleyen dönemlerde muhtemel olarak fiziksel ve duygusal stres
meydana gelmekte, psiko-sosyal bozukluk ve kalp-damar hastalıklarına hassasiyet
görülebilmektedir. Sel ve taşkınların başlıca psikolojik etkileri; duygusal travma, stres,
depresyon, toplumdan soyutlanma, davranış değişimleridir (Korkanç ve Korkanç 2006).
Örneğin, İngiltere’de Uphill taşkınını izleyen beş yıl içinde taşkını yaşamış olan insanlarda
psikolojik problemlerin arttığı rapor edilmiştir (Green ve diğ., 1985) . 1994–1995 Hollanda
taşkınından sonra yapılan araştırmalarda, taşkından 6 hafta sonra çocukların % 15-20’sinin
orta ve aşırı derecede, yetişkinlerin ise çok aşırı stres belirtileri gösterdiği kaydedilmiştir (Hajat
ve diğ., 2003). Yine İngiltere’de 1998 ve 2000 yılındaki sel olaylarından sonra, aşırı yağış
esnasında korku, panik atak, stres, uyku problemleri, alkol ve diğer madde bağımlılığı artışları,
sinirlilik, çeşitli düzeylerde depresyon, kâbus görme vb. psikolojik problemler görülmüştür.
Tablo 12.1. Dünya’da en çok ölüme neden olan sel ve taşkın afetleri
Sel ve Taşkın Afetleri
Ölen insan sayısı (kişi)
1931 Çin

2 500 000 – 3 700 000

1887 Çin- Yellow River
1975 Çin- Nina tayfunu sonucunda çöken
Banqiao Baraj patlamasının neden olduğu afet
2004 Endonezya- Hint okyanusunda oluşan
tsunaminin neden olduğu afet
1935 Çin- Yagtze Nehri taşkını
1950 Hollanda – Fırtınanın neden olduğu deniz
kabarması sonucu oluşan afet
1971 Kuzey Vietnam- Hanoi ve Red Nehri
Deltası taşkını
1911 Çin- Yagtze Nehri taşkını

900 000 – 2 000 000
231 000
230 000
145 000
>100 000
100 000
100 000

Taşkınların insan sağlığı üzerindeki etkilerini doğrudan ve dolaylı etkileri şeklinde
sınıflandırarak özetleyebiliriz. Doğrudan (direkt) etkileri genellikle taşkın suyundan
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kaynaklanan etkiler olup, bunlar boğulmalar, yaralanmalar, psikolojik rahatsızlık ve diğerleri
şeklindedir. Dolaylı (indirekt) etkileri ise taşkından zarar gören diğer sistemlerin neden olduğu
etkilerdir. Bunlara örnek olarak, sudan kaynaklanan enfeksiyonlar, taşkın suyu içinde serbest
kalan kimyasal kirleticilere maruz kalmanın akut ve kronik etkileri, yiyecek yetersizliği vb.
etkiler verilebilir. Bu direkt ve indirekt etkiler Tablo 12.2’deki gibi özetlenebilir;
Tablo 12.1. Taşkınların insan sağlığı üzerindeki etkileri (Menne ve diğ. 1999).

12.3.

Örnek: Temmuz 2010 Pakistan İndus Nehri Taşkını

2010 yılının Temmuz ayı sonunda yoğun muson yağmurları Pakistan’ı kuzeyden güneye kateden
İndus nehrinin taşmasına neden olmuştur. Bu taşkın, 1920’den sonra Pakistan’da meydana gelen
ve toplumsal etkileri en kötü olan taşkınlardandır (Şekil 12. 2, Şekil 12.3).
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Şekil 12.2. Pakistan’ı kuzeyden güneye doğru kateden İndus nehrinde Temmuz 2010 yılında
meydana gelen su taşkını ve etkilediği alanlar (Kaynak: http://www.ft.com/cms/s/0/dfc28556b5fe-11df-a048-00144feabdc0.html#axzz42Eqn308K)

Şekil 12.3. Temmuz 2010 Pakistan taşkınının Swat köyündeki görünümü (Kaynak:
https://learning.watfordboys.org/file.php/315/GCEGeog-Unit1-PakistanFloods-151210.pdf)
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Her yıl Pakistan’da muson sezonunda yoğun yağışlar meydana gelmektedir. Ancak,
2010 yılının yaz aylarında yağmurlar bir ay süreyle yağmış ve Pakista’nın kuzeybatısında
sel ve taşkınlar meydana gelmeye başlamıştır. İlk sellenmeler Swat vadisinde oluşmuş
ve devam eden yağışlarla birlikte yüz yıldan beri ilk defa güneye doğru oldukça geniş
alanları etkilemiştir (Şekil 12.2). Meydana gelen afetin toplum ve ekonomi üzerinde
ciddi etkileri olmuştur.
Toplum üzerindeki etkileri;
 17 milyondan fazla insan olumsuz olarak etkilenmiş,
 Bir çok köy/ yerleşim yeri tamamen yok olmuş,
 1600 insan yaşamını yitirmiş,
 2366 kişi çeşitli derecelerde yaralanmış,
 Yeterli ve zamanında yardım edilememesinden dolayı sel ve taşkına maruz kanalar
temiz su ve gıda sıkıntısı yaşamış,
 Temiz su sıkıntısı afet bölgesinde özelikle ishal, dehidratasyon ve kolera gibi su bazlı
hastalıkların meydana gelmesine neden olmuş,
 1.2 milyon insan evsiz kalmış,
 11 000 okul hasar görmüş ve bu nedenle büyük bir çocuk neslinin eğitimi kesintiye
uğramış,
 Etkilediği yerleşim yerlerindeki milyonlarca insan göç etmiş,

Ekonomik etkileri;
Pakistan’da meydana gelen Temmuz 2010 sel ve taşkını milyarlarca dolay ekonomik kayba
neden olmuştur.
 Ülke ekonomisinin merkezini oluşturan tarım sektörü çok kötü etkilenmiştir,
 Birçok pamuk üreticisi, pamuk tarlalarını su basması ve taşkının uzun süre devam
etmesiyle havasız kalan pamukları kendi elleriyle imha etmişlerdir,
 Sel ve taşkından önce Pakistan dünya pamuk üretiminde 4. sıradayken, afetten sonra
pamuk üretimindeki %15’lik azalmanın dünya pamuk fiyatlarındaki artışın ana denedi
olduğu tahmin edilmektedir,
 Bazı bölgelerdeki tarım alanlarının %80’ni suya doygun hale (bataklık) geldiği için
çiftçiler bu alanlarda tarım faaliyeti yapamamaktadır,
 3.6 milyon hektar alandaki tarımsal ürün tahrip olmuş,
171

 1.2 milyon çiftlik hayvanı telef olmuş,
 6 milyon kümes hayvanı telef olmuştur.
 Dünya Bankası verilerine göre ise bu sel ve taşkın afetinin toplam maliyeti 1 milyar
dolardan daha fazladır.
Pakistan’da meydana gelen sel ve taşkın afetinin toplum üzerindeki etkilerinin nedenleri
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 Pakistan nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin geçim kaynağını tarımsal faaliyetler
oluşturmakta ve bu durum, özellikle tolumu sel ve taşkınların etkilerine karşı zayıf,
savunmasız bırakmakta ve sonucunda evlerini ve hayvanlarını kaybetmektedirler,
 Birçok insan tarımsal faaliyetlerini yapmak için su ve verimli alüvyonların olduğu
nehirlere yakın yerlerde yaşamaktadır,
 Birçok insanın günlük geliri 1.25 USD olup yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu
sel ve taşkından önce toplumun %33’ü yoksulluk sınırının altında yaşarken Temmuz
2010 sel ve taşkını bu oranı %40’a çıkarmıştır. Ayrıca, taşkının etkin olduğu güney
bölgelerdeki toplumlar ülkenin en yoksul ve yoğun nüfusun olduğu bölgelerdir,
 Ülkenin zayıf altyapısı, sel ve taşkından en çok etkilenen bölgelere acil yardım ve
müdahale ekiplerinin ulaşmasına engel olmuş bu da afetin etkilerinin daha ağır
olmasına neden olmuştur,
 Swat vadisi gibi bazı bölgeler 2005’de meydana gelen depremden etkilenmiş ve bu
etkiler henüz ortadan kaldırılmadan/tamir edilmeden bu sel ve taşkın meydana
gelmiştir,
 Sel ve taşkın afetine maruz kalan bölgelere müdahale ve yardımda Pakistan devleti
yetersiz kalmış ve tek başına başa çıkamamıştır. O dönemin başkanı Zerdari afetten iki
hafta sonra ancak afet bölgesini ziyaret etmiş ve bu da toplumda geniş tepki ve
eleştirilere neden olmuştur,
 Uluslararası yardım kuruluşları meydana gelen afete müdahalede çok yavaş davranmış
ve ülkelerin afetzede başına maddi yardımı afetten 10 gün sonra bile kişi başı ancak 4
USD olabilmiştir. 2010 Haiti depreminden 10 gün sonra uluslararası yardım
kuruluşlarının kişi başı 495 USD yardım yaptığı dikkate alındığında Pakistan’da
meydana gelen afet için uluslararası yardım oldukça yetersizdir,
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Pakistan Temmuz 2010 Sel ve taşkını, 2004 Asya tsunamisi ve 2010 Haiti depreminden
etkilenen insanlarının toplamından daha fazla kişiyi etkilemiştir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste sel ve taşkınla ilgili genel kavramlar ile sel ve taşkınların toplum üzerindeki etkileri
örneklerle anlatılmıştır.
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Uygulama
Ülkemizde sel ve taşkınların neden olduğu afetler önlenebilir mi? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Ülkemizde sel ve taşkın afetlerini azaltmak için neler yapılmalıdır?
2. Ülkemizde sel ve taşkın istatistiklerini araştırınız.
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Bölüm 12 Soruları
1- Sel ve taşkın nedir? Aralarındaki farkı belirtiniz.
2- Taşkınların nedenleri nelerdir?
3- Sel ve taşkınların insan hayatı üzerindeki doğrudan etkileri nelerdir?
4- Sel ve taşkınların insan hayatı üzerindeki dolaylı etkileri nelerdir?
5- Dünya’da en çok ölüme neden olan sel ve taşkınlar hangileridir?
6- 2010 Pakistan İndus nehri taşkınının toplum üzerindeki etkileri nelerdir?
7- 2010 Pakistan İndus nehri taşkınının ekonomik etkileri nelerdir?
8- 2010 Pakistan İndus nehri taşkınında toplumun etkilenmesinin nedenleri nelerdir?
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13. BİR AFET OLARAK KURAKLIK VE TOPLUMSAL
ETKİLERİ*
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Kuraklık ve Türleri
Kuraklığın Etkileri
Türkiye’de Kuraklık ve Çölleşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Kuraklık nedir?
Kaç çeşit kuraklık vardır?
Kuraklığın etkileri nelerdir?
Türkiye’de kuraklık ve çölleşme riski var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kuraklık ve Türleri

Kuraklığın Etkileri

Türkiye’de Kuraklık ve
Çölleşme

Kazanım

Kuraklık ve türlerinin
öğrenilmesi

Kuraklığın neden olduğu
toplumsal etkilerin
öğrenilmesi

Türkiye’nin kuraklık ve
çölleşme riskinin ve olası
etkilerinin öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

13.1.

Kuraklık ve Türleri

Kuraklık, meydana geldiği bölgelerdeki/alanlardaki sosyo-ekonomik etkilerinden dolayı doğal
afet olarak tanımlanmaktadır (Şekil 13.1; Maybank et al.1994). Ancak, kuraklığa eğimli
alanlarda her birkaç yılda bir tekrarlandığı veya tekrarlanacağı bilindiği için bu yönüyle çoğu
diğer doğal afetlerden farklıdır. Genel anlamda kuraklık, (kuraklık olayı), dünyanın herhangi
bir bölgesinde ve herhangi bir zamanda, yağışın belirli bir süre uzun süreli ortalamanın,
ortancanın ya da belirlenen bir normalin altında kalması sonucunda ortaya çıkan şiddetli ya da
aşırı su açığı ya da yetersizliğini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır (Türkeş 2014).

Şekil 13.1. Kuraklıktan telef olan bitkileri için bir umutla gökyüzüne bakan Hindistan’da bir
çiftçi.
Kuraklık, iklim değişimleri ile bağlantılı olarak meydana gelir ve ardışık birkaç yıl veya daha
uzun süre etkili olabilir. Kuraklık olayının canlıların yaşamına etki eden can ve mal kayıplarına
yol açan diğer doğal afetlerden farkı, etkisinin uzun zamanda ve daha yavaş hissedilmesidir
(Şaylan ve diğ. 1997).

Temel olarak, şiddet, süre ve coğrafi yayılış bileşenleri ile

nitelendirilebilen üç boyutlu bir doğa olayı olan kuraklığın tek bir tanımı yoktur ve tartışılabilir
bir konudur.
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Kuraklık, zaman unsurunu da içerecek şekilde; Meteorolojik, Tarımsal ve Hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklık olmak üzere dört aşamalı olarak tanımlanmaktadır (Türkeş 2012; Bacanlı ve
Pilgir 2011).
Meteorolojik Kuraklık; Uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal değerlerin altına
düşmesi olarak tanımlanır. Nem azlığının derecesi ve uzunluğu meteorolojik kuraklığı belirler
ve bölgeden bölgeye gelişiminde farklılıklar gözlenir. Örneğin yağışın ve yağışlı gün sayısının
belirli bir değerden az olması temeline dayanarak kurak periyotlar teşhis edilir.
Tarımsal Kuraklık: Tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklığın çeşitli özellikleri ile çok yakın
ilişkilidir. Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanan
tarımsal kuraklık nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Ürün
miktarında azalmaya, büyümelerinde değişime ve hayvanlar için tehlikeye sebep olur.
Hidrolojik Kuraklık: Hidrolojik kuraklık yeraltı su kaynakları, yüzey suları veya yağış
periyotlarının etkisi ile ilişkilidir. Meteorolojik kuraklığın uzaması durumunda hidrolojik
kuraklıktan söz edilir. Uzun süreli yağış azlığının kaynak seviyeleri, yüzey akışı ve toprak nemi
gibi hidrolojik sistemin bileşenlerinde kendisini göstermesidir. Yeraltı suları, nehirler ve
göllerin seviyesinde keskin bir düşüşe sebep olur. İnsan, bitki ve hayvan yaşamı için büyük bir
tehlike yaratır. Bir dönemde yaşanan yağış miktarında azalma toprak neminde hızlı azalmaya
neden olacağı için tarımla uğraşanlarca hemen hissedileceği halde hidroelektrik santrallerinde
bir süre etkili olmayacaktır (Bacanlı ve Pilgir 2011).
Sosyo-ekonomik Kuraklık: meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklık unsurları ile bazı
ekonomik malların/iktisadi malların arz ve talebiyle kuraklığın ilişkilendirilmesidir. Diğer bir
deyişle kuraklık, insan yaşamını büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyerek sosyo-ekonomik
kuraklık şekline dönüşmektedir. Örneğin, su, yem, gıda, tahıl, balık, hidroelektrik enerji vb gibi
birçok ekonomik malın temini meteorolojik koşullara bağlıdır. Çünkü iklim koşullarındaki doğal
değişkenlik

bazı

yıllar

insan

ve

çevrenin

su

ihtiyacını

karşılarken

bazı

yıllar

karşılayamamaktadır.

13.2.

Kuraklığın Etkileri

Diğer çoğu doğal afetlerin aksine, kuraklık doğrudan ve aniden ölümlerin çok nadir gözlendiği
bir afettir. Ancak kuraklık olayları, insan yaşamını ve sağlığını, sosyo-ekonomik ve ekolojik
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sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli düzeylerde etkileme gücüne sahip ciddi bir
tehdittir. Tarım, kuraklıktan en yaygın ve ciddi etkilenen sektördür. Uzun süreli kuraklık
olayları, tarım, orman ve hayvancılığı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, yeterli ve nitelikli içme
suyuna erişimi, enerji üretimini, özellikle dağ ve karasal sucul ekosistemleri çok olumsuz
etkiler. Bu yüzden, suyun kullanımı ve yönetimi ile ilgili etkinliklerden, yağışların
yetersizliğinden ya da yağış şeklinin ve şiddetinin değişmesi (ör. kar yağışının azalması, hızlı kar
erimesi ve kısa süreli sağanakların ya da şiddetli yağışların sıklığının artması, vb.), etkilenme
süresine göre kuraklık olgusunun izlenmesi ve planlanmasını zorunlu kılmaktadır. Kuraklığın
başlangıç ve bitiş zamanlarının belirsiz olması, toplam etkinin artması, aynı anda birden fazla
kaynak üzerinde etkili ve ekonomik etkisinin yüksek ve doğasının karmaşık olması yüzünden,
kuraklık olaylarını belirlemek ve izlemek kolay değildir (Türkeş 2014). Genel olarak kuraklığın
etkilerini (1) Ekonomik, (2) Çevresel ve (3) Sosyal etkiler şeklinde üç gruba ayırabiliriz. Bacanlı
ve Pilgir (2011)’in yaptığı bu üç grup altında etkileri aşağıdaki şekildedir.
Ekonomik Etkileri
 Tarımsal üründe kayıp
 Böcek/haşere istilası,
 Bitki hastalıkları,
 Tarımsal ürün kalitesinde düşüklük,
 Hayvancılıkta kayıp,
 Otlakların verimliliğinin azalması,
 Havanlar için su ve besin temin edilememesi,
 Orman ürünlerinde kayıplar,
 Orman yangınları,
 Ağaç hastalıkları,
 Orman alanlarının verimliliğinin azalması,
 Su ürünlerinde kayıp,
 Ulusal büyüme kaybı ve ekonomik gelişimde gecikme,
 Yiyecek üretiminde düşüş ve yiyecek stoklarında azalma,
 Finansal kaynak bulmada zorluklar, kredi riski,
 Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık,
 Çiftçi gelirlerinde kayıplar,
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 Turizmde kayıplar,
 Enerji üretiminde kayıplar,
 Tarımsal üretimin doğrudan bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar
 Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik
 Hükümetlerin vergi gelirlerinde kayıplar
Çevresel Etkileri
 Topraktaki su ve rüzgâr erozyonu
 Bitki alanlarının zarara uğraması
 Su kalitesinin bozulması
 Hayvan kalitesindeki bozulmalar
 Hayvanların doğal yaşam alanlarının daralması
 Yağış rejimi değişimi
Sosyal Etkileri
 Sosyal huzursuzluk
 Göç olaylarında artış
 Yoksullukta artış
 Yiyecek kıtlığı

13.3.

Türkiye’de Kuraklık ve Çölleşme**

Kuraklık ve çölleşme, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birlikte, sonuçları açısından günümüzde
insanoğlunun karsı karsıya olduğu ve mutlaka ciddiye alması gereken en önemli küresel ve
bölgesel çevre konularından biridir. Çölleşme, Birlesmis Milletler Siddetli Kuraklık ve /ya da
Çölleşmeden Etkilenen Ülkelerdeki, Özellikle Afrika Ülkelerindeki, Çölleşme ile Savasım
Sözleşmesi’nde (UNCCD, 1995), “iklimsel değişimleri ve insan etkinliklerini de içeren, fiziksel,
biyolojik, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etmenler arasındaki karmaşık etkileşimlerin,
kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli alanlarda oluşturduğu arazi degradasyonu” olarak
tanımlanmıştır. Buna göre, dünyanın hemen her bölgesinde oluşabilen arazi degradasyonu,
kurak, yarıkurak ve kuru-yarınemli arazilerde oluşması koşuluyla çölleşme olarak kabul
edilmiştir. Çölleşme, düşük toplam yağışa, yetersiz su kaynaklarına, uzun kurak mevsimlere,
yinelenen kuraklık olaylarına, gevsek yüzey malzemesine ve ince toprak katmanına sahip,
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seyrek ve aynı zamanda hassas bir vejetasyon ile kaplanmış ortamlarda, hem daha sık oluşur
hem de daha fazla etkili olur. Uzun süreli ve şiddetli kuraklık olayları gibi iklim değişikliği ve
değişkenliği ile bağlantılı etmenler, arazinin çölleşmeden etkilenebilirliğinde ve çölleşme
süreçlerinin hızlanmasında bir artışa yol açabilir. Günümüzde gerçek çöllerin, yarı çöllerin
(çölümsü step) ve çölleşmeye eğilimli alanların bulunduğu, çok kurak, kurak, yarıkurak ve kuruyarınemli araziler, Yerküre karalarının yaklaşık % 41.3’nü kaplar (Şekil 13.2).

Şekil 13.2. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Savaşım Sözleşmesi kuraklık indisine ve
sınıflandırmasına göre iklim çeşitlerinin Yerküre karaları üzerindeki coğrafi dağılışı (Türkeş
2012).
Türkiye’de ise, çölleşmeye eğilimli yarıkurak ve kuru-yarınemli araziler, ülke topraklarının
yaklaşık % 35’ini kaplar; yarınemli iklim koşulları ile birlikte bu oran yaklaşık % 60’a ulaşır (Şekil
13.3).
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Şekil 13.3. Türkiye’nin çölleşme risk haritası (Kaynak: T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı)
Çölleşme bir bölgenin çöl haline gelmesi değil, yenilenemez bir kaynak olan toprağın
üretkenliğini kaybetmesidir. Arazi bozulumu, su ve rüzgâr erozyonuyla toprakların
kaybedilmesi, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması ve bunun
sonucunda toprakların verimliliğinin azalması ile oluşan ekonomik kayıpları ve bitki örtüsünün
uzun süreli kaybını ifade eder. Toprak bozulumu sadece tarım alanlarında değil, bozkır, mera,
orman ya da maki/fundalık gibi alanlarda ortaya çıkan bir süreçtir. Ormansızlaşma, meralarda
kapasitelerinin üzerinde otlatma, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımları, tarım alanlarında aşırı
üretim yapılması ve bu amaçla aşırı gübreleme ve ilaçlama yapılması, anızların yakılması, aşırı
ve bilinçsiz sulama, endüstriyel atıklar gibi insan etmenleri; taşkınlar, kuraklık ve seller gibi
doğal olaylar; toprak organik maddesinin kaybı, toprakların betonlaşması, toprak bozulumu ve
toprakların kirlenmesi gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Dünyada yaklaşık olarak 2 milyar insanın kurak bölgelerde yasaması, bu insanların temiz içme
suyundan yoksun ve yoksulluk sınırının altında olması, dünyadaki kara yüzeylerinin %
41.3’nün, tarım alanlarının ise % 44’nün kurak alanlarda yer alması çölleşme ile mücadelenin
önemini arttırmaktadır. Ortalama olarak her yıl 20 milyon ton tahılın üretilebileceği 12 milyon
hektar büyüklüğünde arazi tahrip olmaktadır.
İklim etmenleri ve bitki örtüsü dikkate alındığında, Türkiye’deki çölleşmeye eğilimli kurak
araziler, karasal iç ve doğu bölgelerinin önemli bir bölümünü ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini
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içerir (Şekil 13.3). Akdeniz ve Ege bölgelerinin geniş bir bölümü ise, yüksek ve parçalı yeryüzü
şekilleri, tarım arazilerinin yaklaşık son 40 yıldaki tarım dışı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı,
kentsel ve turizm getirisi yüksek olan tarım ve orman arazilerinin tarım ve orman rejimi dışına
çıkarılmasına yönelik girişimler ve yasal düzenlemeler, sanayi, turizm ve orman yangınları gibi
iyi bilinen öteki doğal ve insan kaynaklı etmenler dikkate alındığında, gelecekte çölleşme
süreçlerinden daha fazla etkilenebilecek yarı nemli alanlar olarak kabul edilmelidir. Uzun süreli
ve şiddetli yaz kuraklıklarının ve yüksek hava sıcaklıklarının yanı sıra, yağış ve kuraklık indisi
dizilerinde gözlenen kurak koşullara yönelik değişme eğilimleri, Akdeniz ve Ege bölgelerinde
iklim etmenlerinin çölleştirme kuvvetini arttırmaktadır.

* 13. bölümün hazırlanmasında büyük ölçüde Bacanlı ve Pilger (2011) ile Türkeş (2014)’den
faydalanılmış olup birçok metin ilgili yayınlardan olduğu gibi alınmış ve çok tekrar olmaması için metin
sonlarında atıf verilmiştir.
** Bu alt bölüm Türkeş (2012)’den alınmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste kuraklık ve türleri ile kuraklığın toplum üzerindeki etkileri anlatılmıştır.
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Uygulama
Türkiye’de kuraklık riski var mıdır? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’nin son 100 yıllık kayıtlarına göre kurak geçen dönemleri hangileridir?
2. Türkiye’de olası bir çölleşme toplumu nasıl etkiler?
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Bölüm 13 Soruları
1- Kuraklık nedir?
2- Kuraklığın diğer doğal afetlerden farkı nedir?
3- Kuraklığın çeşitleri nelerdir?
4- Kuraklığın ekonomik etkileri nelerdir?
5- Kuraklığın çevresel etkileri nelerdir?
6- Kuraklığın sosyal etkileri nelerdir?
7- Türkiye’de kuraklık ve çölleşme riski olan bölgeler var mıdır? Tartışınız.
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14. GELECEKTE OLABİLECEK AFETLER: SİBER GÜVENLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
-

Siber güvenlik tehdidi ve ilgili kavramlar
Yakın geçmişimize dair siber savaş denemeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
-

Siber güvenlik, siber tehlike ve siber terörizm nedir?
Yakın geçmişimizde siber savaş denemeleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Siber Güvenlik Tehdidi

Siber güvenlik, siber tehlike,
siber terörizm kavramlarının
öğrenilmesi

Yakın geçmişimizde siber
savaş denemeleri

Günümüzde ve yakın geçmiş
tarihimizdeki önemli siber
savaş denemelerinin
gelecekte bu tür siber
saldırıların oluşturabileceği
afetlerin öğrenilmesi
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.
Ders notlarının ilgili
bölümünün iyi bir şekilde
özümlenmesi, kaynaklar
kısmında verilen eserlere ve
internet üzerinde konuyla
ilgili diğer bilgi ve kaynaklara
başvurulması.

14.1.

Giriş

Afetlerin bir kısmı sadece meydana geldiği sınırlı coğrafyayı/bölgeyi etkilerken bir kısmı ise dünyanın
büyük bir kesimini etkilemektedir. Yine, günümüzde bir coğrafyada/bölgede meydana gelmeyen bir
afet türü çeşitli nedenlerden dolayı gelecekte o bölgede de gerçekleşebilir. Bu nedenle bir coğrafyada/
bölgede gözlenmeyen, ancak gelecekte olabilecek bir afet türü o bölge için; dünya genelinde
gözlenmeyen ve gelecekte olabilecek bir afet türü de dünyanın büyük bir kesimi için; “olası afet türü”
olarak değerlendirilebilir. Bu çerçeveden bakıldığında gelecekte olabilecek afetleri aşağıdaki şekilde
sıralayabiliriz.
 Antibiyotiğe karşı dayanıklılık
 Ormansızlaşma
 Çölleşme
 Kuraklık
 Ekonomik çöküntü
 Küresel Isınma
 Kıtlık
 Gulf Stream (sıcak su) Akıntısının Durması
 Buzul Çağı
 Meteorit Çarpması
 Kütlesel yok oluş
 Megatsunamiler
 Nükleer savaş
 Aşırı Tüketim
 Aşırı Avlanma
 Aşırı Nüfus Artışı
 Salgın hastalıklar,
 Petrolün Tükenmesi
 Su krizi
 Siber Güvenlik
 Deniz düzeyi yükselmesi,
 Süper volkanlar

14.2.

Siber Güvenlik Tehdidi *

Siber güvenlik; siber çevre, organizasyonlar ve kullanıcılarının varlıklarını korumak için
kullanılabilir araçlar, politikalar, güvenlik konspetleri, güvenlik önlemleri, kurallar, risk
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yönetimi, eylemleri eğitimleri uygulamalar ile teknolojiler bütünü olarak tanımlanmaktadır
(Şentürk ve diğ. 2012).
Siber terörizm ise, belirli bir politik ve sosyal amaca ulaşabilmek için bilgisayar veya bilgisayar
sistemlerinin bireylere ve mallara karşı bir hükümeti veya toplumu yıldırma, baskı altında
tutma amacıyla kullanılmasıdır (Cihanoğlu 2011). Siber alan ya da İngilizcesi ile "cyber space"
üzerinde internet protokolü ve uygulamaların bulunduğu ve gerek kablosal ve gerekse wireless
veya uydu üzerinden yapılan bir veri alışveriş ağının genel adıdır. Siber tehlike; muhtelif
kaynaklardan kişisel verilerin çalınmasından, yapılan işlemlere müdahale, devlet güvenliğini
ilgilendiren bilgilerin çalınmasına kadar birçok art niyetli faaliyeti içeren bir durumdur.
Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri, her gün, sosyal ağlarda beş milyar dakika harcamaktadır.
Bu sayı sosyal ağların ne kadar yoğun kullanıldığını açıkça göstermektedir. Bu sosyal ağlarda
oy vermekten tutun, alışveriş, kişisel bilgilerin paylaşımı, bankacılık, e-devlet uygulamaları gibi
birçok hizmet verilmektedir. Askeri alanda da internet yoğun olarak kullanılmaktadır (örneğin;
şifreli ve açık e-posta, dosya transferi (FTP)). Dünya nüfusunun bu kadar yoğun kullandığı,
güvenli olması gereken birçok işlem gerçekleştirdiği sanal ortam ve insanların zamanının büyük
bölümünü harcadığı sosyal ağların ne kadar güvenli olduğunu ise çoğumuz bilmiyoruz. Sosyal
ağlar ve internet, haberleşme ve bilgiye ulaşmada sağladığı kolaylıklar ile çağımızın
vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Ancak bu yenilikler sağladığı kolaylıkların yanında Siber
Tehlike (Cyber Threat) veya diğer bir boyutta Siber Terörizm (Cyber Terrorism) olarak
adlandırılan birçok tehdidi de beraberinde getirmektedir.
Siber tehlike şimdilerde neredeyse bütün dünyada ve çok yoğun kullanılan ve birçok kişisel ve
ulusal hizmetin üzerinde verildiği siber ağda kişiler veya devletler açısından başa gelebilecek
potansiyel tehlikelerden biridir. Bu nedenle siber tehlikeyi kişileri ilgilendiren ve devletleri
ilgilendiren boyutları ile ikiye ayırmak gerekmektedir.
Devleti ilgilendiren kısımları itibariyle ele alındığında, örneğin; Facebook ve twitter kullanımı
bazı ülke savunma bakanlıklarınca askeri şahıslara yasaklanmıştır. Nedeni ise bu sosyal ağlarda
paylaşılan bilgi ve resimlerle adlarına kimlik ve giriş kartı dahi çıkarılabileceği ve
paylaşılmasında sakınca olan bilgilerin bu ağlarda paylaşılırken üçüncü ve art niyetli şahısların
eline geçmesidir.
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Siber terör, yeni yüzyılda terörizmin yeni yüzü olarak yansıyacaktır. Teröristlerin elektronik bir
saldırı yaparak bir barajın kapaklarını açabilecekleri, ordunun haberleşmesine girip yanıltıcı
bilgiler bırakabilecekleri, kentin bütün trafik ışıklarını durdurabilecekleri, telefonları felç
edebilecekleri, elektrik ve doğalgazı kapatabilecekleri, bilgisayar sistemlerini karmakarışık hale
getirebilecekleri, ulaşım ve su sistemlerini allak bullak edebilecekleri, bankacılık ve finans
sektörünü çökertebilecekleri, acil yardım, polis, hastaneler ve itfaiyelerin çalışmasını
engelleyebilecekleri, hükümet kurumlarını alt üst edebilecekleri, sistemin birden durmasına
neden olabilecekleri ihtimaller dâhilindedir.
Kişileri ilgilendiren kısımlar itibariyle ele alındığında, örneğin; internette yoğun bir şekilde
dolaşan elektronik posta ve mesajlar yani spamlar göndericisine büyük bir yük getirmez, ancak
okuyucular için önemli bir tehlike kaynağıdır. "Spam"lar internette iki şekilde yayılırlar. Birincisi
güvenilmeyen sitelere elektronik posta ve kimlik bilgisi bırakmaktır, ikincisi ise virüslerdir.
"Spam"lardan korunmanın en etkili yolu antivirüs programı kullanarak bilgisayarı korumak ve
güvenilmeyen hiçbir siteye üye olmamak ve kimlik bilgisi vermemektir. Her gün 50'ye yakın
virüs ortaya çıkmaktadır. Bunlar, sadece spam üreticileri tarafından üretilen mail adreslerini
toplamaya yönelik virüslerdir. Ayrıca mail adreslerine gelen 'tekerlekli sandalye dağıtılıyor, bir
milyon mail toplansın şöyle olacak', 'açlık çekenlere yardım', 'bu maili 10 arkadaşına
gönderirsen dileğin kabul olacak' gibi mailler de aynı kapsamdaki maillerdir. "Spam"
üreticilerinin amacı daha fazla mail adresine ulaşarak birçok kişiyi kötü emellerine dâhil
etmektir. Mail kutunuza gelen kaynağını bilmediğiniz mailleri başkasına gönderdiğinizde spam
göndericilerine yardım ettiğinizi bilmelisiniz. Eğer bir maili arkadaşlarınızla paylaşmak
istiyorsanız, mailin içinde bulunan adresleri silmeniz gerekiyor. Bu maili gönderdiğiniz
arkadaşlarınızı da gizli kısmına koymalısınız ki bu mail bir başkasının eline geçtiği zaman kimler
tarafından paylaşılmış göremesin ve o adresleri alıp kullanamasın. Aynı şekilde "spam" olarak
gelen mailler içinde virüs saldırılarını barındıran yazılımlar olarak gelir ve bilgisayarın işletim
sistemine yerleşir, hem sizin dosyalarınıza hem de alışverişte bulunduğunuz birçok kişinin
dosyalarına bulaşarak hasar verebilir. Her gün yazılan onca virüs yazılımı varken sürekli
güncellenemeyen internet güvenlik yazılımları da yeterince güvenlik sağlayamayacağı için
çekilen sıkıntı da büyük olabilir. Buna karşı en önemli çözüm göndericisini bilmediğiniz
dosyaları doğrudan silmektir.
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Günümüzde siber güvenlik ihlallerinin olduğu en popüler ağların başında sosyal ağlar
gelmektedir. Sosyal ağlar bugün en büyük fenomendir. İnsanlar yoğun yaşam koşulları altında
her yere ve her şeye yetişmek için acele edip koşuştururken en büyük insani ihtiyaç olan
paylaşım ihtiyacını maalesef yeterince karşılayamamaktadır. Günlük yaşamda çok şey yaşıyor,
çok şey görüyor ve çok şey biriktiriyoruz. Sosyal ağlar ise çeşitli uygulamalar yardımıyla
paylaşımda bulunmamızı sağlayarak bu konuda büyük fırsatlar sunmaktadır.
Bu kadar etkin kullanılan bir sistem tabiki toplum hakkında bir takım sonuçlara ulaşılmasına da
imkân sağlayacaktır. Ağa katılan farklı bireylerin üstlendikleri rolleri, davranış kalıplarını ve gizli
özelliklerini ayıklamak amacıyla kullanılan uygulama analiz tekniğine Sosyal Ağ Analizi (SAA)
denilmektedir. SAA iletişim, paylaşım, organizasyon, istihbarat, güvenlik gibi birçok alanda
etkin olarak kullanılmakta olup bireysel analiz ve toplumsal analiz olmak üzere iki türü
bulunmaktadır (Hewett 2011). Sosyal ağlar, kişiye ait her türlü bilginin kişinin rızası ile
paylaştığı ortamlar oldukları için yemleme, önemsiz e-posta, kişilerin verilerine erişim
sağlamak amacıyla düzenlenen kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesi gibi pek çok siber
saldırının doğal hedefleri haline gelmişlerdir (Yılmaz ve Sağıroğlu 2013).
Siber güvenlik ihlallerinin meydana geldiği veya hedef alındığı bir başka popüler ağ ise “Akıllı
Şebekeler”dir. Enerji, telekomünikasyon, ulaşım, kanalizasyon ve su sistemleri gibi toplum için
hayati öneme sahip kritik altyapı sistemleri bilgi sistem otomasyonu ile idame edilmektedir.
Bu sistemlerin bir ülke için stratejik öneme sahip olduğu düşünüldüğünde siber saldırılar için
doğal hedefler haline dönüşmeleri kabul edilebilir bir durumdur. Çünkü bir ülkeye zarar
vermek, kaos oluşturmak ya da ekonomisini alt üst etmek için sistemlere gerçekleştirilecek bir
siber saldırı yeterli olacaktır. En ciddi hedef, bütün sistemlerin besleyici ünitesi olan enerji
sistemleridir.
Bilgi teknolojileri kullanılarak acil durumların planlanması, kaynakların etkin kullanımı,
personel dağılımı ve koordinasyonu gibi yüksek miktardaki bilgi işlenmekte ve saklanmaktadır.
Sistemin bilgi teknolojileri ile yönetilebilir olmasının doğal sonucu olarak siber tehditler
gündeme gelmiştir. Acil yardım sistemlerinin hedef alınması ile ülkeye kendi içinde uluslararası
platformda çok ciddi zararlar verebilmektedir. Örneğin, 2009 yılında İngiltere’nin savunma
sanayisini ve acil yardım yönetimini hedef alan bir yazılım saldırısı gerçekleştirilmiş ve 2 hafta
süreyle İngiliz Kraliyet Donanmasının personeli sistemler üzerine kişisel erişimlerini
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sağlayamamıştır. Yine aynı dönemde birçok hastanende ağ bağlantısı kesilerek hasta
bilgilerine erişim engellenmiştir. Yine benzer bir saldırı Houston mahkemesine yapılmış ve bu
saldırı davaların sekteye uğramasına neden olmuştur (Yılmaz ve Sağıroğlu 2013).

14.3.

Siber Savaş Denemeleri**

Geçmişte zaman zaman bazı küçük çaplı denemeler yapılmış olsa da 2014 yılına kadar yapılmış
en önemli siber savaş denemeleri kısaca aşağıda verilmiştir.
 1999’da NATO bilgi sistem kaynaklarına yapılan saldırı ile Kosova krizi sırasında taraf
olan ülkelerin NATO e-posta hesaplarına gerçekleştirilen DDOS saldırıları sonucunda
haftalarca erişim engellenmiştir,
 2011’de ABD Dünya Ticaret Merkezi başta olmak üzere birden çok noktaya yapılan
saldırılarla binlerce insanın yaşamını kaybetmiştir. Bu terör saldırısının planları,
koordinasyonu ve hatta eğitimleri siber dünya üzerinden yapılmış fakat ABD istihbarat
örgütleri tarafından fark edilememiştir. Her ne kadar ABD tarafından itiraf edilmemişse
de Pentagon’a kadar yaklaşan uçakların radar sistemlerinde de izlenemediği ve
ABD’nin tamamen hazırlıksız yakalandığı bilinmektedir,
 2003 yılında ABD’ye karşı bilinen ilk saldırılardan biri Slammer adındaki virüs tarafından
Ohio kentindeki nükleer santrale yapılmıştır. Kapalı devre olarak çalışan sisteme
kontrolsüz bir bilgisayar tarafından sızdırılan virüs yaklaşık 5 saat boyunca güvenlik
izleme sistemini devre dışı bırakarak sistemi duraksatmış ve büyük bir hasara neden
olmuştur. 1986 yılında Çernobil nükleer santralinde güvenlik sistemlerinin devre dışı
bırakılması sonucunda meydana gelen afet de göz önüne alındığında gelecekte benzer
siber saldırıların nasıl olası bir afet olabileceği daha da iyi anlaşılmaktadır,
 2006 yılında Malezya hafif raylı sistemlerini hedef alan saldırılarda raylı sistem bilgi
sistemi hasar görmüş servis verilemediği için yolcular saatlerce mahsur kalmıştır,
 2007 yılında Estonya ile Rusya arasında yaşanan gerginlikte Rus korsanlarının Estonya
devlet kurumlarına düzenlediği DDOS saldırıları Estonya tarafından üyesi olduğu
NATO’ya taşınmış ve dünya bir savaşın eşiğine getirilmiştir. Bu olaydan sonra NATO
2008’de Siber Savunma Politikasını yayınlamıştır,
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 2008’de ABD’de bilgisayar korsanları tarafından elektrik nakil sistemlerine yapılan
saldırıda birçok şehir uzun süre elektrik kesintisi yaşamıştır. Olay gizli tutulmuş ve
ayrıntılar verilememiştir,
 2010’da bilinen en büyük ve en uzun soluklu saldırı İran’ın nükleer tesislerini hedef alan
Stuxnet adlı virüs saldırısıdır. Bu virüs diğerlerinden farklı olarak belirli bir endüstriyel
donanım için belirli bir faaliyeti durdurmak ve üzerinde değişiklik yapmayı
hedefleyerek üretilmiştir. Faaliyete geçmeden önce yaklaşık bir yıl kendini gizli tuttuğu
sanılmaktadır. Virüsün ağ üzerinde kendisini çoğalttığı ve birden çok bilgisayara
entegre olduğu saptanmıştır. İran tarafından net bir açıklama yapılmaması nedeniyle
hasarın boyutları tam olarak bilinmemekle birlikte nükleer programa büyük zarar
verdiği tahmin edilmektedir,
 2010 yılı Kasım ayında yayınladığı belgeler ile dünyanın kamuoyunu alt üst eden
Wikileaks, aslında ABD’nin bir siber savaş denemesi olarak değerlendirilmektedir. ABD
Dış İşleri Bakanlığı’nın gizli dosyalarına sözde yasadışı yollarla ulaşan Wikileaks
elemanlarının yayınladığı belgeler dünyadaki dengeleri alt üst etmiştir,
Yukarıda verilen siber savaş deneme örnekleri de göstermektedir ki gelecekte siber
tehlikeler/tehditlerin oluşturacağı zaralar üstesinden gelinemeyecek olası bir afete
dönüşecektir.

* Bu bölüm büyük ölçüde Cihanoğlu (2011) ve Yılmaz ve Sağıroğlu (2013)’ den alınmıştır. Çok tekrar
olmaması açısından yazarlara metin içerisinde sınırlı atıflar yapılmıştır,
** Bu kısım Yılmaz ve Sağıroğlu (2013)’ den olduğu şekliyle alınmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu derste siber güvenlikle ilgili kavramlar ve yakın geçişimizdeki siber savaş denemeleri
anlatılmıştır.
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Uygulama
Türkiye’de yakın geçmişte enerji hatlarını etkileyen siber saldırı kimler tarafından yapılmıştır?
Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’de siber güvenlik için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?
2. Gelecekte siber tehditleri önlemek mümkün olacak mıdır?
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Bölüm 14 Soruları
1- Gelecekte olası afetlere 10 örnek veriniz?
2- Siber güvenlik nedir?
3- Siber terörizm nedir?
4- Siber tehlike nedir?
5- Siber tehlikenin toplum boyutunu tartışınız?
6- Günümüze kadar bilinen siber savaş denemelerini dikkate aldığınızda bunun gelecekte bir
afet riski taşıyıp taşıyamayacağını tartışınız?
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