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Tarih 17 Agustos 1999, saat daha sabahin üçünü geçtigini fark etmeden büyük bir gürültüyle 

uyandi insanlar. Bazilari bir daha uykuya dalamadi. Kocaeli Depremi. Binlerce insanin yitirildigi, 

binlercesinin yaralandigi veya sakat kaldigi ve bir ülkenin ekonomisinin küçülmesine sebep 

olacak kadar büyük bir hasar meydana getiren bir deprem. Oysa o sadece bir depremdi. 

Binlerce yildir olagelen ve bundan sonra da olacak olan bir deprem. 

Yer Istanbul... Trafigi, karmasasi, düzensizlik ve adaletsizlikleri ve bir türlü 

vazgeçemedigimiz Istanbul. Adim basi tarih kokan, hasretlerin bas oyuncusu Istanbul. Bu 

büyük sehir de kayiplar vermisti, hem canindan hem malindan. Yitirdigimiz canlar vardi, ve bir 

de geri kalanlar. Hiçbir sey eskisi gibi degildi geri kalanlar için. Gidenler bizlerden de bir 

seyler alip götürmüslerdi. Deprem enkazlarindan cansiz çikan her can’la bir parçamiz ölmüstü. 

Ortada toplumbilimi açisindan büyük bir deney alani vardi. Karmasik psikolojik sorunlari ile 

binlerce denek. 

Depremle yasamayi ögrenmek? Acaba bu mümkün mü? Birçok yetkili ve yetkisiz kisiden 

duydugumuz “depreme alisalim”, “tedbir alalim” sözleri ve insanlar üzerindeki etkileri. Peki 

insanlar aniden etraflarindaki her seyi yerle bir edecek, ölümlere yol açacak bir felakete nasil 

alisacaklar. Yazinin ilerleyen bölümlerinde bu sorularin cevaplarini tartisacagim. 

Öncelikle söylenmesi gereken sudur: Depremin olup olmayacagi tartisilmamalidir. Deprem 

olacaktir ve olasi yer ve zamanlar bilim çevresi tarafindan tahmin edilebilmektedir. Depremin 

olacagi fikrini kabul etmek depreme alismak yolunda atilmis büyük bir adim olacaktir. Ayrica 

bu hal çerçevesinde diger etkileri tartismak daha gerçekçi olacaktir. 

Saniyeler süren deprem bizi çok sayida sorunla bas basa birakti. Bunlarin belki de en yaygini 

“Akut Stres Bozuklugu”ydu. Her an deprem olabilecegi fikrinin hakim oldugu bu korku sonucu 



kisiler asagidaki davranislar içinde bulundular. Korkunu degisik boyutlari oldu. Birkaçini 

siralamak istiyorum. 

 

Ø Evlerinde ve kapali mekanlarda duramama: Bir çok insanin karsilastigi bu durum çesitli 

insanlar üzerinde degisik tepkiler yapmaktadir. Örnegin kapali bir mekanda çalisan 

insanlar dikkatlerini ise verememekte ve gereksiz gergin davranislarda 

bulunmaktadirlar. Ev hanimlari ise evde bulunduklari zamanlarda yanlarinda birilerini 

istemektedirler. 

Ø Kötü haber beklentisi içinde olma: Telefon çaldiginda veya panik halde biri 

görüldügünde kötü bir haber gelecegini zannederek telaslanmak. 

Ø Hayvanlarin ani tepkilerinden degisik sonuçlar çikarma: Depremlerin önceden tahmin 

edilmesi çalismalarinda üst siralarda yer alan hayvanlarin tepkilerinin arastirilmasi 

bilgisinden hareketle ani ve degisik hayvan tepkileri insanlar üzerinde olumsuz etki 

olusturmaktadir. 

Ø Her an deprem oldugunu zannetme: Deprem oluyormus gibi telaslanmak ve her an 

kontrol içinde olmaktir. Kontrol araci olarak ta bulunulan ortamdaki asili bulunan 

esyalar kullanilir. 

Ø Yatak odasinda uyuyamama: Deprem aninda bulunulan ortamda tekrar deprem olur 

korkusuyla uyuyamamaktir. 

Ø Banyo yapamama: Çiplak olarak depreme yakalanma korkusu insanlarin banyo yapma 

periyodunu uzatmis ve banyodan kosar adimlarla çikmalarina sebep olmustur. 

Ø Gelecek beklentisinin kalmamasi: Saniyeler içinde yok olanlari gören insanlar bir an 

bütün yaptiklarinin bos oldugunu düsünmüs gelecekten hiçbir sey beklememeye 

baslamislardir. Yasama sebebini bile sorgulamaya baslayan insanlar depresif bir 

psikoloji içine girmislerdi. 

Ø Ilgi Degisikligi: Insanlarin ilgilerinde iki sekilde degisiklik oldu. Birincisi ilgi kaybi idi. 

Daha önceden zevkle yapilan bir isten artik zevk alinmamaya baslandi. Ikinci ise olarak 

asiri ilgi. Bu da beraberinde hassasligi getirmektedir. 

 



Bunlar yasadigimiz korkulara birkaç örnektir ve arttirilabilir, ancak gerçek olan bu korkuyu 

hepimizin yasadigidir. Bu korkuyu yasayamayan iki tür insan vardi ülkemizde; biri depremi 

hissetmeyenler, digeri ise depremin en çok yikim yaptigi bölgelerde yasayanlardi, çünkü orada 

bulunan insanlarin daha önemli bir sorunu vardi: yitirdikleri kardesleri, anneleri, çocuklari 

kisacasi yakinlari. Yüregi yikik bir insanin üzerine ev yikilsa ne olurdu ki? Diger taraftan 

zaman geçtikçe ruh hali degisiyor ve insanlar içinde bulunduklari durumu yavas yavas 

kavramaya basliyorlardi. Bir taraftan yalnizlik, unutulmusluk diger taraftan gelecek kaygisi. 

Bunlar depremzede insanlarimizin hisleri. Deprem zamani yardimlarin yagdigi ve her gün 

üzerlerinde onlarca psikolojik arastirmalarin yapildigi insanlar artik yalnizlardi...  

Depremden etkilenen gruplardan kisaca bahsetmek istiyorum.  

1. Çocuklar: Kuskusuz en büyük çöküntüleri yasayanlar çocuklar olmustu. Çocuklardaki 

sorunlar altini islatma, kabus görme, uyumaktan korkma ve içine kapanik bir hale gelme 

seklinde görülebilir. Bu sorunlarin giderilmesi için yapilabilecekler uzmanlar tarafindan 

asagidaki sekilde önerilmektedir. 

a. Çocuklarinizin yaninda mümkün oldugu kadar kendi duygularinizi kontrol altinda 

tutun ve onlari mevcut durumla ilgili olarak bilgilendirin. Bilgilendirme onlarin algi 

düzeylerinde olsun. 

b. Onlari rahatlatmak için daha fazla zaman ayirin. Ona sicacik bir sarilis ve sefkat 

gösterme onun içindeki korku buzlarini eritecektir.  

c. Gerginliklerini azaltmak amaciyla onlara oyun imkanlari saglayin. Bazen onlarla 

oynayin. Gerekirse birlikte evcilik gibi oyunlar oynayin.  

d. 8-9 yasindan büyük çocuklarin sizinle ayrintili olarak yasadiklarini paylasmasini 

saglayin.  

e. Sik sik onlari sevdiginizi söyleyin ve sevginizi fiziksel olarak gösterin. Onlari 

öpün ve sarilip bir süre sizin sicakliginizi ve yanlarinda oldugunuzu hissettirin. 

f. Yemek yemek ve uyumak gibi faaliyetleri mümkün oldugunca zamaninda 

yapmalarini saglayin. Bu onlarin olagan yasama dönmelerini kolaylastiracaktir. 



2. Ögrenciler: Ögrenci, bir çocuk için gelen ek sifattir. Ayni zamanda bir çocuk olarak 

degerlendirilmelidir. Çocuklar için önerilenler ögrenciler için de kabul edilmeli ve 

uygulanmalidir. Ayrica ögrencilerin sorunlarinin giderilmesi için ögretmenlere de önemli 

görevler düsmektedir. Ögrenciler ev ve mahallenin yani sira baska bir sosyal çevrenin 

de içindedir, Okul. Bu sebepten dolayi degisik problemler ortaya çikabilir. Psikoloji 

biliminde bireyin varligini dogrudan tehdit ve tüm yasamini alt üst eden, ani olarak 

ortaya çikan ve korku veren her yasanti olarak tanimlanan travma ögrenciler de dahil 

olmak üzere bir çok insanin problemi oldu depremden sonra. Buna ek olarak ögrenciler 

ruh ve beden sagligini tehlikeye atan depresyona karsi çok dikkatli kontrol altinda 

tutulmalidir. Depresyon belirtileri farklidir ve diger problemlerden ayirt edilebilir. 

Bunlar yogun bir hassasiyet, istah kaybi, dikkati toplamada güçlük, yasamdan alinan 

zevk ve yasama olan ilginin önemli ölçüde azalmasi, yorgunluk, enerji kaybi, kendini 

degersiz bulma, suçluluk duygulari, umutsuzluk ve intihar düsünceleridir. Bu noktada 

ögretmenlerin dikkatli olmasi gereken noktalar vardir. Ögretmenler depresyon ile ilgili 

sayilan belirtilerle ilgili ögrencileri takip etmeli ve gerekli islemleri yapmalidirlar. Bu 

islemlerin basinda ögrenci ile irtibat kurmak gelmektedir. Konusarak halledilebilecek 

problemler ögretmen ve ögrenci arasinda halledilmeli eger halledilemiyorsa problem 

profesyonellere aksettirilmelidir.  

3. Kadin: Bir çok kadinin hakimiyet alani olan evlerinin yok oldugu deprem kadinlar için 

degisik anlamlar ifade ediyordu. Sok üstüne sok yasayan kadinlarin prefabrik evleri çok 

çabuk benimsemeleri psikoloji bilimi tarafindan hiç de yadsinamayacak bir olaydi, çünkü 

hakimiyet alanlarina kavusmuslardi kadinlar. Ve kalici konutlara geçmeleriyle eski 

normal yasantilarina yaklasma yolunda bir adim daha atmislardi. 

4. Erkek: Erkek için ise deprem çok yönlüydü. Evini kaybetmenin yaninda isyerini, is 

arkadaslarini, kahve arkadaslarini ve isini kaybetmisti. Hiç yapmadigi gibi gündüz vakti 

prefabrik evinin bir kösesinde oturuyor ve kahvesini yudumluyordu. Ayrica bir çogu 

isyerlerinin akibetini görmek için isyerlerinin oldugu bölgeye gitmemislerdi bile. Zaman 

geçtikçe yavas yavas bir is bulanlarin sayisi artiyordu, fakat hiçbir sey eskisi gibi 



degildi. Eskiden kendi isi olan bir sürü insan simdi baskalarinin yaninda çalismaya 

baslamislardi. 

Deprem evleri degil yuvalari yikmisti. Dagilan aileler çadirlardan alinip adeta prefabriklere 

serpistirilmisti. Prefabrikler çadirlardan daha çok eve benziyorlardi. Ayrica site seklinde 

kurulan prefabrikler bir mahalle ortami olusturmustu. Sosyal siniflari alt üst eden depremin 

ardindan, prefabrikler insanlarin ekonomik ve sosyal farkliliklarinin olmadigi bir mahalle 

olusturmustu. Denk hale gelen insanlar komsulugun tadini doya doya çikartiyorlardi. Kalici 

konutlarin bir kismi tamamlanip sahiplerine törenle teslim edilmisti. Çadir ve prefabriklere 

göre daha rahat kosullari vardi kalici konutlarin. Düzenli bir elektrik, sorunsuz çalisan 

kanalizasyon ve en önemlisi de güven vardi bu konutlarda. Güven umuda güç veriyordu, umut ta 

yasama inancina. 

Insanlar kalici konutlarda oturuyorlar, acaba bu depreme alisabildiklerinin bir göstergesi mi? 

Hayir bu bir gösterge degil. Olasi bir depremde o bölgedeki insanlarin tepkileri çok degisik 

olacak. Yikilmayacak evlerde oturanlarin güveni bir kat daha artacak. Ancak evleri yikilacak 

insanlarin hayatla olan baglantilari bir hayli zayiflayacak. Umarim kalici konutlar depreme 

dayaniklidir. Çünkü deprem hep bizimle olacak... 

Istanbul için ise durum tamamen farkli. Üst üste ve düzensiz bir sekilde yapilmis evler, dört 

bir taraftan kopup gelmis insanlar rengarenk bir cümbüs olustursa da depreme karsi hiç de 

güvenli bir yapi olusturmadiklari kesin. Yapilasmasinin % 60’inin kaçak oldugu resmi 

makamlarca açiklanan Istanbul’un alt yapisi da mükemmel sayilmaz. Olasi bir depremin 

Istanbul’a ve Istanbullulara büyük hasar verecegi muhakkak. Görülecegi gibi hasar hem cana 

hem da mala gelecektir. Gelebilecek hasarin kiyasini sizlere birakiyorum... TEDBIR almak için 

çok vaktimiz yok. Yapilasmamizi düzenli bir hale getirmeli ve mevcut binalarimizi 

saglamlastirmaliyiz. Ancak o zaman depreme ALISABILIRIZ. 

 

Sorulariniz için : aksari@boun.edu.tr 
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