
T Ü R K İ Y E ’ N İ N  D İ J İ T A L  K Ü L T Ü R  S A N A T  G A Z E T E S İ

w
w

w
.

l
i

t
r

o
s

s
a

n
a

t
.

c
o

m

  Yasımızı yaşayalım ama unutmayalım
Deprem sürecindeki acımız ve yasımızla gideceğimiz yolu daha iyi anlamak adına; 
Klinik Psikolog Gökhan Ergür, Psikoterapist Betül Rana Uludoğan ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı Manevi Danışmanı Emine Mermer ile konuştuk. Uzmanların görüşleri ışı-
ğında; yas sürecini, bölgedeki insanlara nasıl destek olunabileceğini, manevi anlamda 
neler yapılabileceğini ve yası yaşamanın ama unutmamanın önemini tartıştık.  
Rabia Bulut’un haberi sayfa 6’da.

  Tarih yara aldı
Yüzyılın felaketi, başta Kahramanmaraş olmak üzere 
birçok ilimizde canlarımızı, tarihi dokumuzu kısa-
cası şehirlerimizle beraber bizlerin de ruhunu tarumar 
etti. Yıkılan, yalnızca binalar ve camiler değildi. 
Sanki asırlarca şehirlerimizin ruhuna üflenmiş kül-
türel hazineler de yok olmuştu. Biz de buradan yola 
çıkarak bu süreçte ve ilerleyen zamanda yapılacak 
restorasyon çalışmalarını, büyük yardım seferberli-
ğini ve bölgede yaşanan depremlerin tarihiyle merak 
edilenleri; Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ali Satan’a, 
Tarihçi Yazar Zafer Bilgi’ye, Rehber Serdar Duman-
sız’a ve Tarihçi Yazar Recep Kankal ile konuştuk. 
Şeref Yumurtacı’nın haberi sayfa 2’de.
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  Sosyal medya  
can yakar mı?
Yaşanan her olayda sosyal medyanın mutlaka bir 
rolü oluyor. Bazen bir kurtarıcı bir umut ışığı olur-
ken bazen infiale neden olabiliyor. Yaşanan felaket 
sonrasında sosyal medyanın oynadığı rolün ne 
olduğunu, nasıl etkilediğini; Erciyes Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Metin Eken’e, 
İHH Sosyal Medya Yöneticisi Emre Sertkaya’ya ve 
Manevi Danışman Meryem Hekimoğlu’na sorduk. 
İsmail Kaplan’ın haberi sayfa 4’te.
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  Yüzleri güldürmeye 
“gönüllüler”
Ülkemizi derin bir yasa boğan deprem felaketinin 
ardından kurum ve kuruluşların deprem bölgesin-
deki sosyal iyileştirme faaliyetlerini kıymetli sivil 
toplum örgütü görevlilerine sorduk. İHH İnsani 
Yardım Vakfı’ndan Ayşe Müzeyyen Taşçı, Gazi-
antep’te faaliyet gösteren Bülbülzade Vakfı’ndan 
Rukiye Kaplan ve İnsanizi Derneği’nin kurucu 
başkanı Umut Sarıkaya sorularımıza yanıt verdi.. 
Merve Tuç’un haberi sayfa 12’de.

Fransa’da yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo Türkiye’deki depremi “faşist mizah” yaptığı  bir 
karikatürle gördü.  Filistinli grafik tasarımcı Abrar Sabbah da yayınlanan karikatürü yeniden düzenleyerek, 
“Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz!” dedi. Tam bu sırada vicdanlarıyla 
acıya dokunan ve çizgilerine hayat veren sanatçılar yeni eserler ortaya koyuyordu. Ulusal ve uluslararası 

alanda acının ifade edilişi, ortaya konuşu noktasında karikatür ve illüstrasyon da bir adım öne çıkmış oldu. Biz 
de sanatlarıyla  bizlere umudu gösteren karikatürist Dağıstan Çetinkaya’ya, Suriyeli grafik tasarımcı Abdullah 
Keshi’ye, illüstratör Büşra Yurtseven’e ve Sena Nur Toslak’a “Asrın felaketi için tasarladıkları çizimlerin toplumda 
yarattığı etkinin yeri nedir?”, “Dijital dünyada sanatın bir silahı olarak değerlendirirler mi?” sorularını yönelttik. 
Rukiye Kürek’in haberi sayfa 8’de.
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  Cemal Şakar’dan öneriler
“40 Soruda Türk Öyküsü”, “Edebiyatın Doğası”, “Satır Arasındaki 
Anlam”, “Dilsiz’in Dile Gelişi”, “Kurmacanın Grameri”, “Fragman-
lar-Gerçeklikten Koparılmış İmge” eserlerinin sahibi, Türk öykü, 
inceleme ve eleştiri yazarı Cemal Şakar’a “Hangi kitapları okuyalım?” 
diye sorduk. 
Halil İbrahim Aygül’ün yazısı sayfa 10’da.

  Yıkımın ve umudun görselliği
Dijital ekranda; dünyada deprem belgesellerini, usta yönetmen Abbas 
Kiyarüstemi imzalı depremin umuda yaslanan filmi “Ve Yaşam 
Devam Ediyor” ele alınırken,  Türk sinemasının depremle imtihanı 
mercek altına alınıyor. 
Rıza Oylum’un yazısı sayfa 14’de.
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Öyle değil
böyle çizilir!
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SADIK YEMNİ MEHTAP ALTAN
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YILDIZ RAMAZANOĞLU
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M. EMRE YAPRAKLI
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Sena Nur ToslakSena Nur Toslak

Abdullah Keshi

Dağıstan Çetinkaya Sena Nur Toslak

Büşra Yurtseven



T A R İ H

Milletçe çok zor bir zamandan geçi-
yoruz. Başımız sağ olsun. Ülkemizin 
kalem kaşı, köşe taşı Kahraman-
maraş merkezli meydana gelen 
depremler 10 vilayetimizi adeta 
yok olmanın eşiğine getirdi. Şehir-
lerde kaybettiklerimiz, yaralı olarak 
hastaneye yetiştirmeye çalıştıkla-
rımız sadece canlarımız değildi. 
Şehirlerin hafızaları ve ruhları da 

büyük bir yara aldı bu depremde. Anadolu’nun ilk camisi Habi-
b-i Neccar Camii’nden, Diyarbakır Surlarına Malatya Arslantepe 
Höyüğü’nden Kahramanmaraş Ulu Camii’ne kadar birçok tarihi 
eser depremde büyük zarar gördü. Bu büyük yıkımın gerisinde 
belki de deprem bölgesinde enkazdan çıkan canlarımız gibi biz-
leri buruk bir sevince boğan kısım ise bölgede yer alan müzelerin 
depremden etkilenmemiş olmasıydı. Şimdi yaraları sarma vakti 
diyerek, biz de sizler için, bundan sonraki süreçte yapılacak res-
torasyon çalışmalarını, büyük yardım seferberliğini ve bölgede 
yaşanan depremlerin tarihi ile merak edilenleri; Prof. Dr. Ali 
Satan’a, tarihçi yazar Zafer Bilgi’ye, rehber Serdar Dumansız’a ve 
tarihçi yazar Recep Kankal’a sorduk. Bu vesile ile bir kez daha 
depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza 
da şifalar diliyorum. 

Yüzyılın felaketi birçok yerden canımızı acıttı, acıtmaya devam ediyor. Yitip giden canların yanında tarihi yapılar, 
camiler de gitti. Yıkılan her tarihi yapı; tarihi mirasın, kültürün bir parçasıydı. İleriki süreçte yapılacak restorasyon 
çalışmalarını, büyük yardım seferberliğini ve bölgede yaşanan depremlerin tarihi ile merak edilenleri; Prof. Dr. Ali 
Satan’a, tarihçi yazar Zafer Bilgi’ye, rehber Serdar Dumansız’a ve tarihçi yazar Recep Kankal’a sorduk.

Şehirlerin kimlikleri tekrar inşa edilecek
Depremle şehirlerimiz, kasabalarımız, köylerimiz yıkıldı. Çok büyük sayıda 
insanımızı kaybettik. Onlara rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 
Bu depremle felsefesiz, düşüncesiz, hesapsız yapılaşma zihniyetinin de yıkıl-
mış olduğunu umuyorum. Bu asrın felaketinde asırlık tarihi eserlerimizin de 
yıkıldığına şahit olduk. Bu eserlerimizin planı, projesi, görselleri elimizde 
olduğuna göre bunları tekrar ihya etmemiz zor olmayacaktır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı zaten bu konuda bir açıklama yaparak hassasiyetle eserlerin 
yapımını takip edeceklerini bildirdi. Tarihi eserler şehirlerimizin kimliğini, 
şahsiyetini oluşturdukları için bunların ihya edilmesi gereklidir. Bu yapılar 
kimlik mekanlardır. Bunlardan vazgeçilemez. Şehirlerin yeniden planlanması 
sürecinde tarihi eserleri odağa almak şarttır. Türkiye’nin kültürel ve mimari 
birikimi bu eserleri en iyi şekilde ortaya çıkarma hususunda yeterlidir. Ancak 
süreçlerin yakından ve ciddi bir şekilde takip edilmesi hayati önemi haizdir.

Prof. Dr. Ali Satan
(Akademisyen

Antakya Habib-i Neccar Camii

Restorasyonlar canlılık getirecek
Yaşadığımız deprem felaketinden sonra bölgedeki tarihi yapıların tekrar res-
torasyonu, turizm camiası için çok elzemdir. Bu yapılar yörenin en değerli 
turizm objeleri ve turisti çeken yegane noktalardır.  Bu illerde turizmin tekrar 
canlanması ve tarihin korunması için restorasyonlara bir an evvel başlanıl-
ması gerekmektedir. Turizmin hızla canlanması, yöre esnafına ve halkına 
da canlılık getirecektir. Özellikle de Hatay Antakya’da yıkılan Habib-i Neccar 
Camii, şehrin en işlek caddesi üzerinde, alışveriş ve yiyecek mekânlarına 
yakın konumdadır. Caminin restorasyonu esnafı ve bölge turizmini de can-
landıracaktır.

Serdar Dumansız
(Rehber

Gaziantep Kalesi

s.yumurtaci@litrossanat.com 

Ş E R E F  Y U M U R TA C I

Adıyaman Ulu Cami
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Her bir taş koruma altında
7 0 ’ l i  y ı l l a r d a 
Maraş’ın Pazarcık 
ilçesinde veremden 
ölen bir gelinin o 
acısı üzerine yakı-
lan Meyrik adlı 
türkünün sözleri 
kimi zaman dilime 
dolanırdı. 6 Şubat’ta 
Pazarcık’tan aldı-
ğım deprem haberi, 
türkünün girişin-
deki o cümleyi bir 

anda hatırlattı ve kulaklarımda “Maraş’tan Bir Acı 
Haber Geldi!” nidası çınlayarak, bu haber yüreğime 
kor gibi düştü. Anadolu deprem, sel, yangın, sal-
gın, afet gibi birçok hadiseye şahit olmuş, senelerce 
acılarla kavrulmuştur. Medeniyetlerin buluştuğu, 
Anadolu’nun o kadim toprakları ve Bereketli Hilal 
diye adlandırılan Akdeniz ve bilhassa Güneydoğu 
illerimiz yaşadığı büyük bir afet ile hepimizi derin-
den etkiledi. İlk depremin ardından 9 saat sonra 
gelen ikinci sarsıntı ile Maraş ve çevresi daya-
nılmaz bir acı ile yüreklerimizi de yıktı, perişan 
eyledi. Milli Mücadele döneminde Fransızlara karşı 
gösterdikleri başarılarla düşmana geçit vermemiş 
ve gazi, kahraman, şanlı unvanlarını da şanla 
taşıyan bu bölgedeki şehirlerimiz, Anadolu medeni-
yetlerinin de yaşadığı asırlar öncesine ait geçmişe 
sahiptir. Medeniyetleri buluşturan bu coğrafya 

tarihi yapılarıyla da dünyada bilinen önemli nok-
talardan biridir. İçerisinde Habib-i Neccar Camii, 
Ulu Cami, tarihi evler, Hz. Ukkaşe ve Beyazid-i Bes-
tami’nin türbelerinin bulunduğu yapılarla birlikte 
surlar, kaleler, antik kentler, binalar ile Hristiyanlık 
âlemi için önemli olan Antakya’daki kiliseler ve 
Yahudilere ait sinagoglar da depreme maruz kaldı. 
Büyük hasara uğrayan ve çoğu yıkılan, her taşı 
bir altın kıymetinde olan, 11 ilin altısındaki tarihi 
mekân ve yapıların ihyası için ilgili kurumlar tara-
fından restorasyonu yapılmak üzere hemen bölgeye 
uzman kişilerin yönlendirildiğini ve her bir taşın 
koruma altına alındığını da duymak sevindirici 
bir gelişmedir. Osmanlı’dan günümüze birçok afete 
şahit olan cennet vatanımızda; 1509, 1822, 1894, 1912 
senelerinde büyük depremleri yaşanmış, son bir 
asırda ise 1939’da Erzincan’daki depremle yürek-
ler dağlanmıştı. Marmara Depremi’ne de şahit olan 
bizler 6 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 ilimizi derinden 
etkileyen depremle şimdiye kadar duyduğumuz, 
geçmiş dönem belge ve gazetelerinde okuduğumuz 
ve bizzat yaşadığımız depremlerin hepsini unut-
tuk ve asrın felaketini Maraş’tan aldığımız haberle 
yıkıldık. Yaşanan afetin ardından ekranlarda 
gördüklerimiz karşısında dayanamayarak dev-
let millet kaynaşması ile elbirliğiyle yaralarımızı 
sarmak, o kadim toprakları tekrar yeşertmek için 
millet olarak bir seferberlik başlatıldı. Milli Müca-
dele ruhunun bir tezahürü olarak Anadolu’nun her 
yerinden yardımlar oluk oluk akmaya başladığını, 
Kızılay çadırlarında ihtiyaç olan kan bağışlarının 
rekor seviyelere ulaştığını duyduk. 

Felaketin yaşandığı andan itibaren devlet yet-
kililerimiz, milletimizin göz bebeği Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz ve kurumla-
rımız ile halkımız elinde, avucunda ne varsa bu 
acının dinmesi, şu soğuk günlerde canlarımızın 
üşümemesi için yardım için seferber oldu. Milli 
Mücadele yıllarındaki gibi ama bu sefer halk 
Tekâlif-i Milliye’yi kendisi ilan etti. Umre için 
biriktirdiği parasından gelinlik çağındaki kızın 
çeyizine, pir-i fani olmuş bir amcamızın kefen 
parasından bir küçük evladımızın kumbarasında 
biriktirdiklerine kadar 7’den 70’e her vatandaşı-
mız; neyi var neyi yok elinden geleni yapmak için 
koşuşturmaya başladı. Okullar sobasından çadı-
rına, ekmeğinden aşına üretmeye; STK’lar birlik 
ve beraberlik içerisinde bir tas çorba, bir battaniye, 
bir sıcak yuva kurmak için çoluk çocuk demeden 
bu acıyı dindirmek için koşturmaya başladı. Bir-
lik ve beraberlik ruhuyla kenetlendiğimiz bu acı 
günlerde milletimizin ayrısını gayrısını bir kenara 
bırakıp, yaşanan bu acının dindirilmesi, çocukla-
rın gülmesi, yıkılan hayallerin tekrar can bulması, 
kayıpların telafisi için canla başla çalıştığını göre-
rek bir kez daha bu asil milletin bir ferdi olmakla 
gurur duyduk. Allah ülkemize, milletimize bu gibi 
afetleri tekrar yaşatmasın ve mazlumların sığınağı 
olan cennet vatanımızı, bu necip milleti her türlü 
bela ve musibetlerden korusun. Kaybettiğimiz can-
larımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Aziz 
ruhları şad olsun.

Bin yılın sarsıntısı

İçtimai bir sarsıntının sarma-
lındayız.Felaketin asıl boyutunu 
kavradığımızda sandığımızdan 
daha fazla şaşıracağız.  
İnsan eli bu Terra Celal’in nere-
sinde?

Günümüzde haberleşme imkânları-
nın geldiği seviye bizi yıkıntıların 
içerisine, acının tam göbeğine götü-
rüyor ve şiddetli bir duygu ikilemi 
yaşıyoruz. Acı bizi yakıyor, aynı 
zamanda orada olmadığımıza şük-
rediyoruz. 

2021’in 30 Ekim’inde İzmir ’de, 
Mondros Mütarekesinin imzalan-
masının sene devriyesinde yaşanan 
6,6 büyüklüğündeki deprem bizzat 
deneyimlediğim en güçlü deprem-
lerden biriydi. Öğle üzeriydi ve Zoom 
üzerinden İstanbul ve Ankara’dan 
birkaç kişiyle görüşme yapıyordum. 
Görüşme yaptığım kişiler modern 
teknolojinin yardımıyla canlı ola-
rak güçlü bir depreme maruz kalan 
birinin şaşkınlığını ve korkusunu 
izlediler. 

Bu soğukta enkazın altında binlerce 
canın aç susuz bir umutla bekleş-
tiğini düşünmek çok acı verici. 
Geçenlerde rastlantıyla genç bir 
çiftle karşılaştım. Kahramanmaraş’ta 
akraba ziyareti sırasında depreme 
yakalanmışlar. Canları kurtulmuş, 
ama yakınlarının bazıları ölmüş, 
bazıları da hâlâ enkaz altındaymış. 
Çocuklar için yüz kadar eşofman alıp 
yollamaya hazırlanıyordular. Bu vesi-
leyle bir kez daha depremde ölenlere 
Allah’tan rahmet, kalanlara acil şifa-
lar ve başsağlığı diliyorum. 

Deprem uzmanı Japon Profesör 
Shinji Toda, Kahramanmaraş dep-
remi için “Dünyanın en büyük iç 
depremi, Japonya’daki depremin 
on katından daha fazla enerji çıktı” 
demiş. Dünyada karada üst üste 
dokuz saat arayla aynı gün iki tane 
deprem yaşanmadığı belirtiliyor. 
1995 yılında sabah erken saatlerde 
meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki 
depremde Kobe’de 100 binden fazla 
bina yıkılmıştı. 

Deprem bölgesinde bina inşa eden 
müteahhitlerin ihmalinin sonuçları 
da yeniden değerlendirilmelidir. 

Her depremin biraz öncesinde Ame-
rikan gemilerinin kıyılarımıza 
demir atması çok şüpheli bulunu-
yor. Tesla’nın neredeyse yüzyıl önce 
keşfettiği deprem makinesinin kul-
lanıldığı iddiaları gündemde. 

24 Temmuz 2002 tarihinde ABD 
Nevada Çölü’nde Millennium Chal-
lenge adlı bir tatbikat gerçekleştirdi. 
Bunun için Lozan Barış Antlaşma-
sı’nın yıldönümü seçildi. Tatbikat 
kapsamında hedef ülke 96 saatte 
işgal ediliyordu. İsmi verilmeden 
Türkiye hedef alınmıştı. 

15 Temmuz 1099 Haçlıların Kudüs’ü 
Fethi. 15 Temmuz’da ABD Türki-
ye’deki piyonlarının yardımıyla 
darbe yapmaya kalkıştı.  Felaket ve 
ihanet tarihleri bize çok şey anlatı-
yor. Dokuz Batı ülkesinin müphem bir 
nedenle konsolosluklarını kapatma-
ları da öyle. Türkiye’deki depremlerde 
HAARP silahı kullanıldıysa acilen 
bunun fiziki delillerini bulmalıyız. 

Bu arada duygusallık ve taşkın-
lığa sürüklenerek kaosa giden kapı 
aralanmamalı. Birlik ve beraberlik 
zamanı. İçimizdeki kriptolara, hain-
lere fırsat tanımayalım. Çok tehlikeli 
bir virajdan geçiyoruz, devlet-millet el 
ele olacak ve kaosa savrulmayacağız.

Anadolu’ya stratejik ve manevi olarak 
daha derin ve sağlam temel atmanın 
aciliyeti hiç bu kadar görünür olma-
mıştı.

S A D I K  Y E M N İ
s.yemni@litrossanat.com 

Recep Kankal
(Tarihçi-Yazar)

Yıkılan tarihin ihyası 
Geçmişte bölgede 
y a ş a n a n  d e p -
remler ve yıkılan 
tar ihin onarımı 
k o n u s u n u  d ö r t 
başlık altında işle-
memiz mümkün. 
Bölge tarihi açı-
dan bakıldığında 
oldukça kıymetli 
ve hazine yapılar 
eserler ihtiva eden 
bir bölge. Burası 

Adıyaman’ın Nemrut bölgesinde Nemrut Dağı etek-
lerinde kurulan ve özellikle Gaziantep’teki Roma 
hanedanına sahip bir şehir. Bilhassa Antakya’nın 
Antokya antik şehir adıyla Roma’nın Asya kısmına 
başkentlik yaptığı önemli bir nokta. Bölgenin 
Roma dönemindeki üç önemli merkezi Gaziantep, 
Adıyaman’ın Nemrut tarafı ve Hatay’ın Antakya 
tarafı. Bununla beraber diğer bölgelerde de Kah-
ramanmaraş, Adana, Diyarbakır gibi bölgelerde 
de bilhassa geçiş yollarının Roma dönemindeki 
ticari geçiş noktalarının bulunduğunu ve o geçiş 
yollarına ilaveten yapılan ticaret yerlerinin bulun-
duğunu biliyoruz. Bu bölge aynı zamanda Osmanlı 
öncesinde de Asr-ı Saadet dönemiyle beraber Hz. 
Ömer döneminde fethedilen noktalardan biri. Hz. 
Ömer’in İran fethi esnasında Ebu Ubeyde Bin Cer-

rah tarafından fethe çıkıldığını ve bu dönemde 
Hatay da Diyarbakır da inşa edilen Ulu Cami’nin ve 
yine Hatay’da Habib-i Neccar Camii’nin buralarda 
bulunduğunu biliyoruz. Bölge bu açıdan da hem 
asrı saadetten sonra ilk diriliş döneminin yayıl-
dığı noktaların Antakya ve Diyarbakır üzerinden 
Anadolu’ya girdiği iki aksı, yolu ve damarı gösteren 
bir bölgedir.

İkinci husus bu bölgede yaşanan büyük depremler 
olmakla birlikte tabii ki bu kadar geniş alandaki 
tarihi eserin yıkımına yol açan zelzeleleri çok az 
görebiliyoruz. Geniş alana yayılmış tarihi hafızanın 
bu kadar silinebileceği büyük olaylar bu bölgede 
çok ender oluyor. Bu yönüyle de burası geniş bir 
bölgenin tarihi tahribatını da aslında geçmişle olan 
bağlarının da silinmesini ve hafızasının da yok 
edilmesine yol açabilecek bir tahribat söz konusu. 
Burada bilinçli atılacak adımlarla bu engellenebilir. 
İkinci husus da  bu çok önemli. 

Hafızamız silinmemeli!

Üçüncü husus ise bu depremde tarihi şehirlerdeki 
yıkımlar. Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, 
Diyarbakır, Adana civarındaki yapılar zarar görü-
yor. Özellikle simge yapılar zarar görüyor. Mesela 
bunlardan şu an ulaşabildiğimiz hasar görmüş 
veya tamamen yıkılmış tarihi yapılar. Gazian-
tep’teki kalenin zarar gördüğünü burçlarının en 
dış kısımlarının yıkıldığını surların sağlam bir 
kale üzerine oturtulmasına ve kalenin bölgenin 

en altyapısı zemini sağlam kaya üzerine oturtulan 
kalenin surlarının zarar görmesi belki buradaki 
zelzelenin de ne kadar etkili olduğunun bir kanıtı. 
Hatay’da Habibi Neccar Camii’nin ve Ulu Cami-
i’nin bunlar İslam’ın ilk inkişaf esnasında Roma 
ile ilk Emevî ordusunun çarpışması esnasında 
Emevîlerin Antakya’yı alması esnasında oluş-
muş simge iki yapı. Bunlara bakılması gerekiyor. 
Deprem esnasında tarihi şehirlerde zarar görmüş 
yapıların birebir kayıt envanterine tutulması çok 
önem arz ediyor. Oradaki simge yapılar hem Roma 
dönemi hem Roma’dan sonraki Emevîler dönemin-
deki buraya yapılan İslami dokuyla ilgili. 1100’lü 
yıllardaki oluşan İslâmi mimari dediğimiz ker-
vansarayların aşevlerin hamamların camilerin 
olduğu yapı ve son olarak da Osmanlının burada 
bıraktığı doku. Bu dokunun teker teker kayıt altına 
alınması gerekiyor. Bölgedeki tarihi şehirlerde bir 
Roma dokusu, bir Emevîler ile gelen asrı saadet 
dönemindeki İslam ordularının bıraktığı mimari ve 
bir de Osmanlının son dönemde bölgede bıraktığı 
Anadolu Selçukilerin devamı olarak bıraktığı doku 
üzerinden bu kayıt envanteri tutulmalı.

Dördüncü husus; Anadolu’nun Roma döneminden, 
Roma döneminden İslam Medeniyetinden, Anadolu 
Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan mirasın 
aslına uygun şekilde onarımı çok önemli. Kitabele-
riyle bu vahim hadiseden bahsederek bu eklenerek 
mümkünse onarımı değilse yeniden yapımı önem 
arz ediyor. Bu dönemdeki yapılar hafızanın silin-
memesi adına korunması gerekiyor.

Zafer Bilgi
(Tarihçi-Yazar)

Malatya Yeni Cami

Gaziantep Şirvani Camii Hatay Latin Katolik Kilisesi
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K Ü L T Ü R

  Karsu’dan “Neredesin Sen” 
türküsüyle destek
Kahramanmaraş merkezli depremde akraba-
larını kaybeden Türk asıllı Hollandalı piyanist 
ve besteci Karsu Dönmez, depremde kaybettiği 
kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, 
“Neredesin Sen?” diye sesli mesaj bıraktığını 
anlattı. Aslen Hataylı olan Karsu bu nedenle 
kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına 
Hollanda’nın deprem destek yayınında Neşet 
Ertaş’ın “Neredesin Sen?” türküsünü seslendi-
rerek izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

  Çocuklar için  
turneye çıktılar
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAM-
DOB), “Eni’nin Kalbi” çocuk operası ile 
deprem bölgesine turneye çıktı. 20 ve 
21 Şubat’ta Gaziantep’te depremzede 
çocuklarla bir araya gelen SAMBOD, 
15 kişiden oluşan ekibiyle Gaziantep’te 
kurulan çadır kentlerde çocuklarla 
buluştu. Çocukarla birlikte temsillerini 
gerçekleştiren ekip, Nurdağı ilçesinde 
kurulan çadır kentlere de geçti.

  “Sanat Can’dır” 
müzayedesi 
düzenlendi
Ülkenin önde gelen sanatçıları 
depremden etkilenen vatan-
daşlar için “Sanat Can’dır” 
adında bağış müzayedesi ger-
çekleştirdi. 23 Şubat’ta yapılan 
müzayedede elde edilen gelir-
ler AHBAP ve AFAD üzerinden 
deprem bölgesindeki ihtiyaç 
sahiplerine aktarılacak.

K I S A  H A B E R

Sosyal medya gündemimizde olan her konu-
da kendine has bir yer ediniyor. 6 Şubat 2023’te 
yaşadığımız acı felaket sonrasındada sosyal 
medya kullanımı üzerine çeşitli tartışmalar 
meydana geldi. Bizde “Acaba paylaşımlarımız 
afetten etkilenen kişileri ve toplumun genelini 
ne biçimde etkiliyor?”, “Yaptığımız paylaşımlar 
afetin meydana getirdiği sonuçlarla mücadelede 
nasıl bir rol oynuyor?” sorularını  Erciyes Üni-
versitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. 
Metin Eken, İHH Sosyal Medya Yöneticisi Emre 
Sertkaya ve Manevi Danışman Meryem Heki-
moğlu’na sorduk.

Sosyal medya hayatımıza girdi gireli her an onun 
farklı bir boyutunu tartışır halde buluyoruz ken-
dimizi. Bir gün sosyal medyanın sanat üzerindeki 
etkilerini, diğer gün eğitimde meydana getirdiği 
dönüşümleri, bir başka gün ise dijital ortamdaki 
verilerimizin güvenliğini konuşuyoruz. 6 Şubat’ta 

arka arkaya yaşadığımız iki büyük deprem ve takip eden süreçte 
meydana gelen binlerce artçı sarsıntı sonrasında gerçek hayatı-
mızın bir uzantısı olan sosyal medyada da depremin etkilerini 
iliklerimize kadar hissettik. Yaşanan felaketin büyüklüğünü 
sosyal medyada gördüğümüz içerikler aracılığıyla idrak ettik. 
Kurtarma ekipleri sosyal medya üzerinden aldıkları ihbarlarla 

enkazlara gitti, deprem bölgesi dışında yaşayanlar ise yardım faaliyetlerinin organizasyonunu 
sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. İnsanlar toplumsal olaylar ve afetler gibi kriz anlarında 
özellikle sevdikleri hakkında bilgi alabilmek için daha fazla iletişim kurma ihtiyacı hissederler. 
Günümüzde sosyal medya bu boşluğu dolduran en önemli araç haline gelmiş durumda. Gerek birebir 
ilişkide bulunduğumuz kişiler hakkında bilgi almak, gerekse varlığından haberdar bile olmadığımız 
yerler hakkında bilgilere ulaşmak için sosyal medyadan yararlanıyoruz. Tabii ki sosyal medya 
doğası itibariyle herhangi bir filtreden geçirilmemiş iletileri önümüze çıkardığı için bahsedilen bilgi 
akışı her zaman sağlıklı biçimde ilerlemiyor. Gerek önceki yıl gerçekleşen orman yangınlarında, 
gerekse yaşadığımız depremlerde gördüğümüz üzere kimi zaman teyit edilmemiş bilgiler günlerce 
sosyal medya uygulamalarımızın akışını işgal edebiliyor ya da halihazırda sonuçlandırılmış bir 
ihbar kopyala-yapıştır tweetler yüzünden günlerce gündemde kalmaya devam edebiliyor. 

Meydana gelen afetlerden çıkarmamız gereken birçok ders var. Konumuz itibariyle dile getirilmesi 
gereken derslerden birisi de kriz dönemlerinde sosyal medyayı doğru biçimde kullanabilme becerisi 
kazanmamız gerektiği. Acaba paylaşımlarımız afetten etkilenen kişileri ve toplumun genelini ne 
biçimde etkiliyor? Yaptığımız paylaşımlar afetin meydana getirdiği sonuçlarla mücadelede nasıl 
bir rol oynuyor? Konuyla ilgili sorularımızı  Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç Dr. Metin Eken, İHH Sosyal Medya Yöneticisi Emre Sertkaya ve Manevi Danışman Meryem 
Hekimoğlu’na sorduk. 

ismailkaplan1@gmail.com  

İ S M A İ L  K A P L A N
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“Sesimi duyan var mı!?.”

“Yüklüğe kondu yokluk, ne fenâ…”  
( Hilmi Yavuz)

“Bir şehrin hıçkırığını duymak!..” O hıçkırı-
ğın gölgesinden dökülen insanların acılarını 
acıları bilip, vefanın avlusuna kıvrılmak… 
Toprağın tenine, yaşadıkları evlerin duvar-
ları ile birlikte karışanların talihsizliğine 
yanmak da yanmak… Bunları kaldırabilecek 
gücünüz varsa, önce içinizdeki uçurtmaları 
bir süre göğün gerdanından toprağın şefkatli 
ve hüzünlü bağrına indirmeniz gerekecek. Ve o 
şehrin hüznünü paylaşmak için onunla birlikte 
bir tutam susmak, vaktini bilmek. Sonra, susup 
gönüllü kenetlenmenin bir halkası olmakla 
başlar nefessiz kalan bir gönle, bir şehre, belki 
bir nefes olur mu diye bir adımımız?..” demiştik 
üç yıl önce bizim de yaşadığımız 6.9’luk İzmir 
depreminde. 

Şimdi… Bir değil iki değil üç değil dört değil 
tam on şehrimiz 7.6/7.7’lik art arda iki deprem 
yaşadı. Bugün, depremin geçmişini geleceğini, 
önümüzde Bingöl’dü, İstanbul’du senaryolarını 
konuşmanın hiçbir anlamı yok. “Söylemiştik!” 
diyenlerin nasihatleri de şu an bir işe yaramı-
yor. Siyaseten, mevcut durumu eksileri/artıları 
kendi yönlerine çevirmek isteyen ruhsuzları 
hiç söylemiyorum. 

Üşüyoruz şu an… Ülkece üşüyoruz… Onlar 
enkazın altında son nefesleri ile hayatta kalma 
mücadelesi verirken, biz de evlerimizde üşüyo-
ruz. Yakınları gözlerinin önünde vefat edenleri 
hiç söylemiyorum. Ülkece büyük bir travma 
yaşadık; bu kesin. Bunların üstesinden gelebil-
mek için öncelikle elimizden gelen ne ise onu 
yapmanın icabına bakmalıyız. Bu adımın ilk 
başlığı elbette “bir olmak/birlik olmak…” ile atı-
lacak/atılmalı. Evet, şimdi yapabileceğimiz en 
önemli manevi katkı dua, maddi katkı ise nakdi 
destektir; az ya da çok. Gücümüz yettiğince 
yanınızdayız mesajı, mutlaka… Ve ehil olma-
yanların afet bölgelerine gitmemeleri. Çünkü 
o bölgelere gidecek olan vasıfsız insanlar, bir 
çadıra, yemeğe gerçekten ihtiyacı olanın hak-
kına girmiş de olacaktır. Çok ince düşünmek 
zamanıdır şimdi.  

İliklerimize kadar utandığımız anlar mı?! 
Enkaz altındaki bir mazlumu arayarak yardım 
getirmiş gibi dalga geçen, beraberindeki ruh-
suzlarla gülen ve yaptığı normal bir şeymiş gibi 
bu durumu sosyal medyada paylaşan yüreksizi; 
yıkıntıların arasında değerli eşya arayan insan-
cığı hiç söylemiyorum…

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, 
Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, 
Osmaniye, Kilis… Canımızın/ülkemizin bir par-
çası olan bu şehirlerde binlerce canımız gitti 
binlerce yaralımız var; kayıpları saymıyoruz.

Taa oralardan “sessiz olun!” denilince, ekran 
başında bizim de sesimizi kısmamız… Yerken, 
içerken, uyurken, ısınırken mahcup olmamız! 
Rabbim koru ve kolla vatandaşlarımızı, ne 
olur?..

Evet, bile bile lades hikâyesine ortak olanlar, 
canlı canlı tabutlarımız haline gelen apart-
manlardaki her türlü denetimsizliğin sahibi 
olan herkes, yüklüğe kaldırdıkları vicdanlarını 
bugün dışarı çıkartıp havalandırıp, önce hıçkı-
rıkları ile temizleyip vicdanlarıyla yüzleşmeli... 

Sonra da!..

  Yardım için müzayede
Ülkece yaşadığımız asrın felaketi 
nedeniyle açılan yaraları sarmak için 
sanatçı ve koleksiyonerler bir araya 
geldi. “Sanatla yaraları sarmak için 
var mı arttıran?” başlığıyla düzenlenen 
müzayede etkinliği, Depo Müzayede’nin 
sosyal medya hesabından canlı yayın-
landı. Canlı yayınlanan müzadeye 
birçok sanat galerisi ve sanatçı katıldı. 
Müzayeden elde edilen gelirin deprem-
zedelere bağışlanacağı açıklandı.

  Yapım şirketlerinden 
yardım gecikmedi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki 
büyük depremin ardından TRT ve pek çok 
yapım şirketi ekipmanlarını deprem böl-
gesine sevk etti. Gönderilenler arasında 
film ve dizi setlerinde kullanılan kara-
vanlar, seyyar tuvaletler, ışık kaynakları, 
kamyonlar, telsizler, ısıtıcılar, yağmurluk-
lar, jeneratör ve aküler başta olmak üzere 
arama kurtarma faaliyetleri için gerekli 
olabilecek birçok ekipman yer alıyor.

  Tiyatro  
Kooperatifi’nden  
“Sahneden Dayanışma”
#SahnedenDayanışma’yı büyüten 
Tiyatro Kooperatifi, oyunlardan elde 
edilecek gelirleri depremzedelerle payla-
şacak. Bölgedeki hayatın normalleşmesi 
ve toplumsal iyi oluşa katkı sunacak 
bazı faaliyetler de gerçekleştirecek. 76 
özel tiyatronun dahil olduğu Tiyatro 
Kooperatifi, bu projeleri ortağı olan özel 
tiyatrolar ile birlikte yürütecek.

M E H TA P  A LTA N
m.altan@litrossanat.com 

Etkileşim için acı kullanılıyor
Doç Dr. Metin Eken (Erciyes Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi): Bu konuda üniversitedeki 
derslerimizde de sıklıkla vurguladığım bir hususu ifade 
edebilirim. Yalnızca afet durumları için değil genel bir 
eleştirel medya okuryazarlığı kapasitesi geliştirmenin 
bir adımı olarak kavramamız gereken ilk şey sosyal 
medyaya dair tehditlerin yine onun imkân olarak 

görülen yönleri içerisinde gizli olduğudur. Yani 
pek çok risk ve sorun, bizler sosyal medyayı 

bir imkân olarak görüp kullandığımızda belir-
gin hale gelmektedir. Bu ifadeyi bir örnekle 
daha anlaşılır hale getirip afet sürecinden 
örneklerle zenginleştirebiliriz. Sosyal 
medya gündeme geldiğinde ilk zikredilen 
şeylerden biri onun klasik kitle iletişim 
araçlarının tek yönlü işleyişi karşısında 

üstünlük sağladığına inanılan etkileşim 
özelliği ve bunun doğal bir sonucu olarak 

gelişen aktif kullanıcı algısıdır. Kaynağın bir 
özne konumunda olduğu ve alıcıların (kitle) da bir 

nesne yani kendilerine sunulan içeriklerin pasif tüketi-
cileri olduğu bir çerçevenin aksine izleyicinin aktif bir 
konuma geçtiği yani özneleştiği fikri ön plana çıkar-
tılır. Peki, risk bunun neresindedir. Pek çok örnekte 
görüldüğü üzere bir yandan hemen her sosyal medya 
mecrasında her yönüyle daha aktif olduğunu düşü-
nen birey aynı zamanda kendisini tüm bu ortamlarda 
daha görünür hale getirir, ifşa eder. Mahremiyetini bu 
ortamlarda var olabilmenin bir bedeli olarak ikincil 

bir değer konumuna düşürür. Temel amaç etkileşim 
almaktır. Yaşamın hemen her alanının ifşası üzerinden 
ortaya konan görünürlük cinselliğin olduğu kadar acı 
ve kederin de bir tür pornografisini sunar. 

Sosyal medya pratiklerimizi belirliyor

6 Şubat tarihinden itibaren ülkemizi elim bir acı ile 
karşı karşıya bırakan afet süreci, bahsi geçen durumun 
çok apaçık örneklerini sundu. Etkileşim almak için bir 
sosyal medya platformunda, depremzedelerin telefonla 
aranarak alaya alınması; enkazdan kurtarılan yaralı-
ların ve acılı ailelerinin mahrem görüntülerinin servis 
edilmesi; sansasyonel ve yanıltıcı içeriklerle takipçi 
kazanma çabaları bu örneklerden yalnızca birkaçı. 
Yalnızca bireysel sosyal medya kullanıcılarının pay-
laşımlarında değil haber profesyonelleri ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından ortaya konan paylaşımlarda da 
benzer sorunlar gün yüzüne çıktı. 

Tüm bu örnekler hem kültürel belirlenimleri hem de 
teknik özellikleri gereği değer yüklü araçlar olarak 
nitelenebilecek internet ve sosyal medyanın onları 
kullanım pratiklerimizi ciddi ölçüde belirleyebilme 
gücüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır. İşin garibi 
çoğu kez farkında olunmayan, salgın benzeri yayılım 
gösteren bir tavırdan bahsediyoruz. Bu durum toplum 
genelinde eleştirel medya okuryazarlığı kapasitesini 
geliştirme çabalarının önemini bir kez daha ortaya 
koyuyor.

Meryem Hekimoğlu (Manevi Danışman):  
Deprem olduğu zaman İstanbul’da, hemen ertesi gün 
ise Malatya’daydım. Sosyal medyayı hem deprem böl-
gesinden hem de uzaktan gözlemleme imkânım oldu. 
Sosyal medya, bir kullanıcı adına sahip olan herkesin 
katılabildiği, bilgi sahibi olup olmadığına bakmak-
sızın paylaşım yapabildiği bir mecra. İstanbul’da 
bulunduğum sürede sosyal medyadan okuduklarım/

öğrendiklerim ile Malatya’da gördüklerimin bir 
kısmı benzer, bir kısmı tamamen farklıydı. 

Bütün söyleyeceklerimin bulunduğum 
bölge ile alakalı olduğunu belirtmek iste-
rim. Enkaz altında kalanların yerlerinin 
bildirilmesi oradaki ekiplerin işine yaradı 
muhtemelen, biz sosyal medya üzerinden 
gelen haberler ile mi yoksa direkt aranarak 
ihbar edilen enkazlara mı yönlendirildik, 

bilmiyorum. Canlı olabileceği üzerine haber 
verilen bir enkaza madenci bir ekiple birlikte 

gittik ve madenci ekip uzun süre çalıştı. Artık 
çalışamayacakları kadar yorulunca yeni ekiple yer 

değiştirdiler. Burada önemli nokta şu; ulaşım araçları-
nın zaten az olduğu bir zamanda değişim için gerekli 
olan sürede insanlar bizzat -günlerce- başında bulundu-
ğumuz enkaz için “ekipler yok, buraya kimse gelmedi” 
gibi tweetler atmışlar, o an sosyal medyayı -şarjların 
bitmemesi için- kullanmamaya gayret ettiğimizden 
dolayı çok sonra gördüm. Hem bizim hem de orada 
bulunan insanların morallerini kolaylıkla bozabilecek, 
zaten fazla olan stres yükünü daha da artırabilecek 
etkiye sahipti bu tarz tweetler. 

 

Sosyal medya insanların birbirinin acısını 
paylaştığı bir alan oldu

Aynı zamanda ekiplerin canlılara zarar vermemek için 
titiz çalışmaları da yavaşlıkla itham edildi. Fakat daha 
önemlisi, bir bilim insanının konuşmasından bir cümle 
ya da tahmin alınıp çeşitli şekillerde paylaşılmıştı. “23 
Şubat’ta çok daha büyük bir deprem gelecek, daha önce 
bu deprem tahmin edilmişti” gibi. Resmî açıklamaları 
takip eden ve yardım istemek için sosyal medyayı kul-
lanan depremzedeler bu tür haberlerden çok daha fazla 
etkilendiler. Deprem bölgesinde olmayan insanların 
belki koruma refleksiyle iyi niyetli olarak yaptıkları 
bu paylaşımların doğurabileceği sonuçları düşüneme-
diklerini varsayıyorum. Yardımlar için yapılan yanlış 
yönlendirmeler, gönüllüleri bir sürü işin içinde bir de 
yardım bekleyen yerleri arayıp teyit etmek zorunda 
bıraktı. Yardım isteklerinin ‘teyitli’ yazısıyla paylaşıl-
dığını gördük. Bunun yanı sıra, sosyal medya deprem 
bölgesinde bazı durumların da yansıması oldu. Afet 
anında insanların -yukarıda belirttiğim durumları bir 
kişiyi daha kurtarmak için paylaşan kişiler dahil- bir-
birleri için nasıl çırpındıklarına tanık olduk. Bu hem 
oraya görevli olarak giden hem de depremden etkile-
nen insanlar için bir dayanak oldu. Uzmanların yaptığı 
doğru yönlendirmeler bazı durumlar için kurtarıcı oldu. 
Tehlikeli durumların haber verilmesi, yardımlar için 
yapılan anlık bilgiler kurtarıcı oldu. İnsanların birbi-
rinin acısını paylaştığı bir alan oldu, bu sayede belki 
fark edemeyeceğimiz insanlara ulaşma ve destek olma 
imkânımız oldu. Bu bakımdan destekleyici olduğunu 
söyleyebiliriz.

Dezenformasyon  
çalışmalarımızı  
olumsuz yönde etkiledi
Emre Sertkaya (İHH Sosyal Medya 
Yöneticisi):  Sosyal medyanın bu süreçte 
faydasını görmedik. Hatta asılsız ihbar-

larla zararını gördük diyebiliriz. Ama insani 
yardım konusunda yaptığımız çağrılarla 

bölgedeki depremzedeler için büyük bir yar-

dım organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Depremin ilk 
anından itibaren sahadaki çalışmalarımıza paralel 
olarak sosyal medyada da yaptığımız paylaşımlarla 
bölge halkının yanında olduğumuzu hızlıca hisset-
tirdik. Arama kurtarma ekiplerimizin enkazlardan 
vatandaşlarımızı çıkarmış olduğu görüntüleri anında 
paylaşarak vatandaşlarımıza moral olmasını sağladık. 
Dezenformasyon sahadaki çalışmalarımızı olumsuz 
yönde etkiledi. Baraj patladı söylentisi, gelen asılsız 
ihbarlara harcanan vakit gibi.

Sosyal medya bir dayanak noktası oldu
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K Ü L T Ü R

Yas, kayıpların ardından tutu-
lur. Bir zamanı vardır diye bi-
liriz. Ama  6 Şubat’tan itibaren 
yaşadığımız süreç bizi yeni 
sorgulamalara götürdü. “Yas” 
kavramı da onlardan biri oldu. 
Klinik psikolog Gökhan Ergür, 
psikoterapist Betül Rana Ulu-
doğan ve manevi danışman 
Emine Mermer ile yasın adım-
larını, yas tutan insanlara kar-
şı nasıl davranılması gerek-
tiğini ve manevi yardımın bu 
süreçteki yerini konuştuk. 

“Şimdi tam hakkıyla bir yas tutma vakti / Sığı-
nıp uykulara, umuda yatma vakti” diyor Sezen 
Aksu. Yaşadığımız felaket sonrasında “Nasıl 
yaşanır?”, “Hayata nasıl devam edilir?” soru-
ları üzerine çeşitli cevaplar veriliyor. Herkes bir 
yolunu bulmaya çalışıyor. Hayat devam ediyor 
klişesi ardında suçluluk, utanç, öfke duyguları 
da zihinlerimizde yaşanıyor. Bir de acının direkt 
muhatabı olanlar var. Ailelerini, çocuklarını, sev-

diklerini kaybedenler var. Birçok yası bir arada yaşayanlar var. Ne yana dönse 
bir acıya denk gelenler var. 

Kayıplar ardından yas tutmak normal zamanlarda 3’ü, 5’i, 7’si 40’ı okutula-
rak, aşamaları yaşanarak geçip giden bir durum. Daha doğrusu esas yaşanın 
kaybını konumlandırmasıyla devam edip giderdi. 6 Şubat’tan itibaren yaşadı-
ğımız süreçte ise yas tutmanın daha geniş bir yelpazeye yayıldığını görüyor, 
tecrübe ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. “Yasın ne olduğu ya da olma-
dığı?”, “Yas tutan bir insana karşı nasıl davranılmalı?”, “Onun yas sürecine 
nasıl eşlik edilmeli?” gibi çeşitli sorularda zihnimiz içerisinde uçuşuyor. Tabii 
bunların yanı sıra yas tutmanın şu an birincil kayıplar konusunda gündemde 
olduğunu da belirtmekte fayda var. Kaybedilen evin, anıların, tarihin yasını 
tutmak sonraki aşamalardan biride belki. Toplumsal olarak yaşadığımız yas 
durumu ise “kolektif yas” olarak ifade ediliyor. Yasın binbir çeşidi, kapsamı 
farklı farklı noktalardan gündeme geliyor.

Acımızın, yasımızın bizimle gideceği daha çok yolu var. O yolun ilk kısmını 
daha net görmek adına “Yaşanan bu felaket sonrasında yas sürecinde nelere 
dikkat edilmelidir? Psikolojik İlk Yardım bu noktada devreye girebilir mi?”, 
“Yas sürecinde olan bir insana bireysel ve toplumsal anlamda destek olma 
konusunda nasıl ilerlenmelidir?”, “Toplum olarak yaşadığımız bu travmayı 
atlatmak için nasıl bir süreç bizi bekliyor?” ve “ Manevi anlamda yaşanan bu 
felaket sonrasında insanlar yasını yaşarken nasıl onlara destek olunabilir?” 
sorularını klinik psikolog Gökhan Ergür’e, psikoterapist Betül Rana Uludoğan’a 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda manevi danışman Emine Mermer’e yönelttik.

r.bulut@litrossanat.com 
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Yasın yaşanma-
sına müsaade  
etmeliyiz
İnsanların acılarını yaşa-
masına müsaade etmemiz 
gerekiyor. Yas süreci dedi-
ğimiz şey tüm duyguların 
yaşanması ve yavaş yavaş şid-
detini kaybetmesi sürecidir. 
Biz bu duyguların yaşanma-
sına müsaade etmezsek ya da 

bu süreci dondurursak ilerleyen zamanlarda daha büyük problemler 
doğacaktır. Fakat iyileşmek için de kişilerin yavaş yavaş normal 
yaşantılarına dönmesi gerekmektedir; kişisel bakımları yapmaya, 
okula gitmeye, temizlik yapmaya, işe gitmeye. Ama şu an bunları 
konuşmak için biraz erken. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gereki-
yor şu an sadece depremi hisseden illerimiz değil tüm Türkiye afet 
bölgesidir ve cenaze evidir, dolayısıyla tüm toplumun cenaze evi 
kurallarına uyması gerekir. Gürültü patırtı çıkartmadan sessiz bir 
köşede acıya eşlik etmek. İnsanlar dünya ile kurduğu tüm bağlarını 
yitirmişken bizlerin sırıtarak paylaştığı fotoğraflara, şarkılara, man-
zaralara, başarılara, aşklara, tebriklere ihtiyacı yok.

Toplumu ayakta tutan beraber yas tutmaktır

Elbette iyileşeceğiz, toparlanmaya çalışacağız, yaralarımızı saracağız 
ama her şeyin bir zamanı, yeri ve yaşanma biçimi vardır. “Günler-
dir depremi konuşuyorsunuz, artık yetti, şimdi beni konuşmanın 
zamanı geldi” çırpınışı bazen de kişinin travmaya verdiği donuk-
laşma olabilir. Ama buna rağmen kişinin bu tepkiyi sosyal medyada 
vermemesini insanî olarak rica eder ve bekleriz. Toplumu ayakta 
tutan, birbirine bağlayan şey mutluluklar değil acılardır, beraber 
yas tutmaktır. Şu aşamada bizi iyileştirecek tek şey oturup bera-
ber yas tutmaktır. Acının, ölümün, kaybın, yıkımın, cenaze evinin 
bir edebi, raconu, usulü vardır. Bunu sanırım tekrar anlatmamız, 
hatırlatmamız, yazmamız gerekecek. “Sosyal medya benim kişi-
sel alanım, onlar da bakmasın, görmesinler sırıtan fotoğraflarımı, 
yaptığım paylaşımları” diyebilirsiniz. Objektif olarak evet haklısınız 
ama insanî olarak değilsiniz. Acı bizi bulmadan, o acı evimizin tam 
ortasına gelip kurulmadan yasın ne demek olduğunu, ölümün insana 
ne hissettirdiğini düşünmemiz ve izleyip o acıyla hemhâl olmaya 
çalışmamız gerekiyor. Aksi halde hazırlıksız yakalandığınızda o 
büyük acı sizi tarumar edebilir. Aynı acı etrafında sessizce oturup 
yasımızı beraber tutabilmek umuduyla… 

Rehavete kapılmamak ve üzerimizdeki vazifeleri şimdiden düşüne-
bilmek için yeniden hatırlatmak gerekiyor: Asrın felaketi 
olarak değerlendirdiğimiz bu yıkımın 
maddi sonuçları bir şekilde telafi edilse 
bile manevi sonuçlarının etkileri 
uzun süre bizimle beraber kalacak-
tır. Yapılar yeniden inşa edilebilir, 
bunun çok örneğini gördük, 
çokça yıkıldık ve yeniden 
yapıldık fakat ruhsal 
olarak iyileşmek bu 
ölçekte bir afette bekle-
nildiği gibi kısa sürede 
gerçekleşmez.

Yas doğal bir süreç
Emine Mermer (Diyanet İşleri Başkanlığı Manevi Danışman): 
Afet ve kriz dönemlerinde yakın çevresinde can kaybı yaşayan insan-
ların yas sürecine girmeleri doğaldır. Bu süreçte herkesin ilk aklına 
gelen bu insanlara nasıl yardımcı olabilirim sorusudur. Yapılacak her 
doğru davranış mağdur için olumlu manevi güç unsuru olacaktır. 
Bunları genel olarak şöyle ifade etmek mümkün; içinde bulunduk-
ları sıkıntılı süreçte onları sık sık ziyaret etmek onların yanında 
olduğumuzu hissettirmek zaman zaman uygunsa fiziksel temasta 
bulunmak ellerini sıkı sıkı tutarken gözlerin içine bakarak onlar için 
orada bulunduğumuzu ve bir ihtiyaçları varsa gidermeye çalışaca-
ğımızı söylemektir. İnsanların içinde bulundukları psikoloji bu tarz 
yaklaşımlar için her zaman uygun olmayabilir. Böyle zamanlarda 
sabırlı olmalı ve onlar kendilerini hazır hissettiklerinde iletişime 
geçilmelidir. Bulundukları travmatik dönem sebebiyle bilişsel yeter-
liliğe sahip olmayan insanlar hal dilinizle vermiş olduğunuz “sen 
değerlisin ve senin için buradayım”mesajıyla kendilerini daha iyi 
hissedeceklerdir.

Manevi ilk müdahaleler iyileştiricidir

Afet durumlarında insanların üzüntü ve acılarını kontrol edip sıkın-
tılarını atlatmasına dini inançları ve maneviyatları büyük katkı 
sağlamaktadır. Özellikle trajik kayıpların yaşandığı afet durumla-
rında insanların inançlarını sorgulamaları veya farklı deneyimler 
sebebiyle inançlarıının daha da güçlendiği görülebilmektedir. Bu 
süreçte insanların yaşadıkları kayıp ve acıların oluşturduğu kriz 
aynı zamanda iç dünyalarında da bir manevi krize yol açmaktadır. 
İnsanlara yapılan manevi ilk müdahaleler afet ve kriz durumlarının 
iyileştirilmesinde tamamlayıcı bir unsur niteliği taşımaktadır. Din 
görevlilerinin üstlendiği manevi destek hizmeti bu alanda eğitim 
alan uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Manevi desteğin, afet 
ve kriz dönemlerinden etkilenen insanların ruh sağlıkları üzerin-
deki olumlu etkileri bilinmektedir. Özellikle dua etmek ve Kur-an’ı 
Kerim okumak en önemli manevi destek yöntemleri olarak ön 
plana çıkmaktadır. Manevi danışmanlar, “O müminler  için şifa ve 
rahmettir”(İsra, 82) ayetinin gösterdiği bu metodla insanların yas 
süreçlerinde iyi oluşlarına yardımcı olmaktadırlar. Dua, insanda fıtri 
olarak var olan maneviyat vesilesiyle, kriz anlarında insanların ilk 
başvurdukları iyileşme yöntemidir. İnsanların kriz anlarında içinde 
bulundukları zor durumdan kurtulmak için, Allah’a dua ederek yar-
dım istemeleri bunun somut bir örneği olarak kabul edilebilir.

Yargılamalardan kaçınılmalı

Yası olan insanlara yaklaşırken dikkat edilmesi gereken önemli bir 
hususta, manevi destek verirken muhatabımızı olduğu gibi kabul 
ederek yargılamaktan kaçınmaktır. Ayrıca bu dönemde yapılacak 
vaaz ve nasihatlerde anlaşılmayacak veya kabul görmeyecektir. 
Çünkü duyguyla kaplı bir insanın, akılcı bir düşünce sistemine 
girmesi beklenemez. Yas sürecindeki insanların tek ihtiyacı akut 
dönem geçene kadar, yargılanmadan sabır ve şefkatle dinlenmektir. 
Bu dönemde bizim amacımız, yaratıcıyla arasındaki bağı hatırlatıp 
güçlendirmekten öteye geçmemelidir. Hazır olduklarında ihtiyaç 
duydukları konular yine rahmet dili kullanarak verilebilir. Kur’an 
ahlakıyla yaklaştığımız her gönül ihtiyaç duyulan sükunet ve güveni 
ihtiyacı olana yansıtacaktır. “Her zorlukta hemen bir kolaylık vardır” 
(İnşirah, 5) ayeti büyük imtihanlardan geçen insanlara ümit var 
olma noktasında cesaret verecek, yardımı güç ve kemalatı sonsuz 
olan Allah’tan istemenin güveniyle yeniden başlayabilme inancının 
tohumları atılacaktır.

Yas iyileşir fakat bitmez
En genel tanımıyla yas, bir şeyin kaybı (sev-
diği kişinin ölümü, aitlik hissettiği eşyanın 
yitimi vb.) karşısında kişinin biyopsikosos-
yal açıdan verdiği doğal bir tepkidir. Psikolog 
Erica Landau’ya göre yasın; “Şok ve reddetme, 
yüzleşme, kabullenme ve yasla birlikte 
gelişme sorumluluğunu alma” şeklinde 
evreleri vardır. Herkesin bu evrelerin far-
kındalığıyla yaşaması, yası yaşayan kişiye 
bu bilinçle destek olması bu süreci daha sağ-
lıklı hâle getirecektir. Travmanın panzehiri 
harekettir, der Van der Kolk. İnsanlar bir işin 
ucundan tutma istekleriyle kendi varlıkla-
rının bir şeyde fayda sağlamasını görerek 
mevcut olan durumu stabilize edebilir. Bu 
da iyileşme için ilk adımdır.

İnsanlığın acizliği tekrardan 
ortaya çıktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu durum, 
“depremi bizzat yaşayanlar ve ekran karşı-
sında izleyerek yaşamış gibi hissedenler” 
olarak tüm toplumu birincil ve ikincil travma 
oluşturması açısından etkiledi. Pek tabii, en 
çok karşılaşılan durum uyku bozukluğu. 
İnsanlar genellikle uyuyamıyor uyuyan da 
sıçrayarak kalkıyor. İlk bir ayda yaşanılan 
durumlar Akut Stres Bozukluğu’ndan kay-
naklandığı için normal olarak değerlendirilir. 

Nitekim anormal bir durum karşısında insan, 
vermesi gereken normal tepkileri veriyor. 
Terapilerde en sık başvurduğumuz imgeleme 
“güvenli alan”dır. Kişide güvenli alanı sorgu-
lar, yoksa eğer oluşturmaya çalışırız. Şu anda 
en çok güvendiğimiz, sağlamca ayak bastı-
ğımız yer yani toprak, hatta zihnimizdeki 
Toprak Ana imgesi, daha da ileri gidersek 
otorite figürleri sarsıldı. Mevzuyu ilk önce 
‘şimdi ve burada’ yaklaşımıyla beş duyuyu 
aktif hâle getirmeyle ele almak gerekir. Dep-
remle birlikte tüm insanlığın içinden “aciz’” 
olma durumu çıktı. Herkes ani bir şekilde bu 
gerçeklikle yüzleşti. İnsan, daha çok bakıma 
muhtaç olduğu hallerde yani çocukluk döne-
minde bu duyguyla karşılaşır. Önce o çocuk 
yanımızı sakinleştirmemiz, onu da şefkatle 
yapılandırmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Aksi hâlde aciz olduğunu hissetme, çaresizlik 
gibi durumlar kişide öfke duygusunu daha 
çok açığa çıkarır. Yargı dili kişideki mevcut 
olan acının katmerleşmesine sebep olur. Ses 
tonunu dahi şefkatle oluşturan kişi öfkesini 
rahatlıkla kontrol edebilir. 

Birlikte ağlamak yasın  
en yalın hali

İlk önce şunu ayırt etmek gerekiyor; yasın 
bir salt yas olan normal hâli bir de travma-
tik ölümlerle meydana gelen şekli vardır. 
Normal yas bir krizdir; kriz yönetme beceri-
siyle yas tutulur ancak travmatik ölümlerle 
oluşan yası tutmak daha güçtür. Yas iyileşir 
fakat tam anlamıyla bitmesini bekleyemeyiz. 
Yasa rağmen hayata kaldığı yerden devam 
etmek değil de ilk etapta hayatı idame ettire-
bilme yoluna teşvikte bulunmalıyız. Bunu da 
yanında yakınında bulunan birinin varlığıyla 
güç bularak, birbirine dayanarak, dayanışma 
içerisinde mümkün olduğu kanaatindeyim. 
İlginçtir ki, 3 yıl önce yaşadığımız bir diğer 
felaket olan pandemide, insanların birbirine 
yaklaşması kişide risk oluştururken; şu an 
sosyal mesafelerin olabildiğince kaldırılıp 
fiziksel ve duygusal temasın arttırılmasının 
insanlara şifa olacağını düşünüyorum. Şu an 

bir varoluş kaygısı içerisindeyiz. Yaşam ve 
ölümü ontolojik açıdan belki de ilk kez bu 
kadar derin bir acıdan ve açıdan masaya 
yatırıyoruz. Belki de ölümü ilk kez bu denli 
içimizden biri gibi görüyor, ölmeden önce 
ölümü düşlüyoruz. Bilincimiz, bilinçdışımız 
bu nedensellikte kıvranırken bedensel olarak 
kendimize hayatta var olduğumuzu hatırlat-
mak için uzuvlarımızla daha çok konuşmak 
gerekiyor. Birbirimizin omzuna dokunmak, 
hiçbir şey demesek de bir omuz mesafesine 
yaslanarak birlikte ağlamak bile iyi gelecek-
tir. Bu, yasın en yalın hâlidir. 

“Herkes” psikososyal  
destek almalı

Bu süreçte birincil ve ikincil travmayı yaşa-
yanlar olarak “herkes”in psikososyal destek 
almasını oldukça önemsiyorum. Bizler ruh 
sağlığı çalışanları olarak çeşitli oluşum-
lar içerisinde toplanarak eğitimler alıyor, 
kendimiz de terapi sürecinden geçiyor ve 
süpervizyon desteği alıyoruz. -En iyi ihti-
malle- en az 2 yıl yoğun saha çalışmaları 
içerisinde olacağız gibi gözüküyor. Bunun 
yanı sıra ‘her an kapıda’ olarak değerlendiri-
len Marmara Depremi’nden ötürü insanlarda 
oluşan bilinmezlik durumu, şiddetli kaygı 
gibi yoğun stres hallerini stabilize etmek, 
bunun uzmanlar tarafından kontrollü bir 
şekilde yönetilmesi gerekiyor. Haftalardır 
gündem deprem üzerine olduğu için pek 
tabii, insanlar şu an sadece ölümü depremle 
birleştirerek düşünüyor, takdir edersiniz ki 
ölümün çokça çeşiti vardır. 6 Şubat 2023’ten 
sonra hayatta kalanların sınavının olduğu 
bir oturumdayız. Bizlerin insanlık dersinde, 
uzun bir süre şunun ezberini vermesi gereki-
yor; unutmamak! Depremden birincil olarak 
etkilenen kişilerin eminim, ihtiyaçlar pira-
midini yavaş yavaş oluşturduktan sonra en 
büyük endişesi “unutulmak” üzerine olacak-
tır. Bu süreçte otorite figürlerinin de kişide, 
toprağa daha sağlam basabilme güvenini 
tekrar oluşturması gerekmektedir.

Ses geliyor içerden

6 Şubat 2023. Kara kış. Saat 4.17 Şiddeti 
7.7 Merkezi Maraş Pazarcık. Sonra 13.24 
Merkez Elbistan, Şiddeti 7.6 Birincisi her-
kes derin uykudayken, ikincisi bir daha 
olmaz sanılırken. Sonra yüzlerce artçı 
hem de en yükseğinden.

Şehirler Kahramanmaraş, Kilis, Diyar-
bakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, 
Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay. 

Kötü bir büyü yapılmış da görünmez 
iplerle sandalyeye bağlanmışız gibi 
televizyondan gözümüzü bir an bile 
ayıramıyoruz. Peygamberimizin, kıya-
met ne zaman diye soranlara, herkesin 
ölümü kendi kıyametidir dediği gibi 
kıyamet çok can yakarak koptu. Doğal 
afet evet, fakat ölümlerin çoğu insan 
eliyle. 1999’da kıyametimiz kopmamış, 
o ibretle ve dehşetle kapı gibi sağlam bir 
deprem yönetmeliği yazılmamış gibi, 
tekrar pervasızca çürük yapılar. Ada-
mını bulmak için bakanlık ve belediye 
koridorlarını arşınlayan siyah zalim 
inşaatçı gölgeleri. Bugün derli toplu bir 
yazı yazılması mümkün değil sadece 
bazı kelimeleri, anları, gözün gördükle-
rini, kulağın duyduklarını sıralayabiliriz 
unutmamak için.

Enkaz, arama kurtarma ekibi, gelmedi, 
ulaştı, ulaşmadı, ses geliyor, sesler 
kesildi, ses yok, oradalar biliyorum belki 
susuzluktan bayıldılar, ses kayıt cihazı, 
termal kamera, vinç, iş makinesi, bu 
araçları kullanan birileri var mı, baret, 
eldiven, arama kurtarma ekibi, itilen 
kakılan köpek türünün insanları kur-
tarmak için canhıraş koşturması.

Biz şehrimizden ayrılamayız kaderimiz 
beraber diyen evleri yıkılmış yakınla-
rımız, akraba ve dostlarımız. Genç bir 
kadının kirayı iki katına çıkarmasını 
istediği için kanlı bıçaklı olduğu ev 
sahibiyle birlikte enkazın önünde çorba 
kuyruğunda olması. Maraş’ta iki gün 
sonra molozların arasından çıkarıldı-
ğında parmağını emmekte olan altı aylık 
bebek. Göçüğün altındaki insanlarla 
muhteşem konuşmalar yapan, çıkar-
dıklarında evlatlarını kurtarmış gibi 
sevinen gözyaşı döken kurtarma ekip-
leri… Depremler devam ederken, başta 
İstanbul Havalimanı olmak üzere, bütün 
merkezleri, alanları gönüllü olarak görev 
almak içi dolduran gençler.

Sonra geceyi bölen twitler; bize acil 
kefen yollayın, ölülerimizi naylon torba-
larla gömmek istemiyoruz. Kalbimizin 
ortasına düşen “refakatsiz çocuk” sözü. 
Sahipsiz çocukları sakın biz ailesine 
ulaştırırız diyenlere vermeyin, kara-
kollara teslim edin uyarısı. 20 günlük 
Kerem bebek depremden altmış saat 
sonra çıkarıldı, avucunda annesinin 
saçı var. Enkazların altından son bir 
umutla mesaj ve konum atanlar, ciğerleri 
dağlayan sesler, bir türlü yetişilemeyen 
canlar, bu hengamede fahiş fiyatla gıda 
ve battaniye satmaya çalışanlar.  

Hayatta kalanların dramı sonra. Evler 
hasarlı ya da çökmüş, arabalarda sabah-
lanacak ama mazot bulmak çok zor. 
Elektriklerin ve internetin kesilmesiyle 
yardımlar yetişene kadar zor kış şartla-
rında verilen hayatta kalma mücadelesi. 
Hayat nasıl da pamuk ipliğine bağlı, 
annesinin kucağında nazla büyütülen 
bebek şimdi kimsesiz.

Bir kere daha gördük ki bu dünyada iyi-
ler çok ama kötüler çok gürültü yapınca 
görünmez oluyorlar. Şimdi dört bir 
koldan güzel kalpli gençler sarıyorlar 
ülkeyi. İhtiyacımız olan şey, tefrikaları 
ihtilafları çoğaltmak değil, ortak insani 
duruşumuzu derinleştirmek. İşte planlar 
alt üst, uzun emeller beyhude. Hayat bir 
andan ibaret.

Betül Rana Uludoğan
Psikoterapist

Gökhan Ergür
Klinik Psikolog

Y I L D I Z  R A M A Z A N O Ğ LU
y.ramazanoglu@litrossanat.com
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  Karikatür evrensel bir dil
Dağıstan Çetinkaya (Karikatürist): Karikatür görsel bir 
sanat olması hasebiyle bazen binlerce kelimeyle anlatama-
yacağınız bir duyguyu ya da duyguları anlatabilen, bazen o 
duyguları kışkırtan ya da sakinleştiren,  aynı zamanda sadece 
bir topluluğa yada kimliğe ait olmayan evrensel bir dil. Deprem, 
savaş, ekonomik kriz ya da pandemi gibi  olağanüstü olay-
larda  mantık ve akıldan ziyade duyguların ön plana çıktığı bu 
zaman dilimlerinde, çizgi duygularımıza hitap eden bir yönü 
olduğu için ön plana çıkması gayet doğal görüyorum. Zira çiz-
ginizle siz insanların öncelikle duygularına hitap ediyorsunuz 
ve kişi o çizimi kendiyle ya da yaşadıklarıyla özdeşleştiriyor.

Çizgi kalbe giden kestirme bir yol

İnsanlar her ne kadar konuşarak ya da yazarak kendini ifade edebilseler de bu tarz 
olağanüstü durumlarda öyle bir duygu birikimi ortaya çıkıyor ki bazen bu araçlar bu 
duygu birikimini anlatmakta kifayetsiz kalabiliyor. Bu ruh halinde olan insanlarda 
gözlerine ve duygularına dokunan çizgiler  bir karşılık bulabiliyor. Ben çizgiyi insanın 
kalbine ruhuna giden kestirme bir yol olarak görüyorum. Bir insanın kalbine, ruhuna 
dokunabilmişsem, onun iç dünyasına ulaşabilmişsem ne mutlu bana.

Karikatür topluma ayna tutar

Karikatür bir eleştiri sanatı. Asırlık ihmaller yaptık ki asırlık bir felaketle yüz yüze 
kaldık maalesef. Çizer kırmadan dökmeden küfre kaçmadan ince bir hicivle, aksaklık-
ları ve ihmalleri eleştirmeli  ki toplumun dinamiklerinin diri kalmasına ve insanların 
duyarlılıklarına bir katkı sağlasın. Bu felaketi diğerlerinden ayıran özellik bana göre, 
ihmaller zinciri ne kadar büyük olursa, neticesi de o oranda vahim oluyor ne yazık ki. 
Karikatür bir yerde de topluma bir ayna tutar, yöneteni de yönetileni de aynaya bakıp ‘Ben 
burada hangi hatayı yaptım?’ demesini bilmeli, aynayı karşı tarafa tutma kolaycılığına 
kaçmamalı. Ancak bu şekilde yaşadığımız bu felaketleri bir imkâna dönüştürebiliriz.

K Ü L T Ü R  S A N A T

Sanatın hep renkli, eğlenceli, mizahi ve 
fikri haberlerini yaptık. Yaşadığımız 
dünyanın renklerini sanatla beraber 
keşfettik. Desteğin, kardeşliğin ve 
aynı acıyı paylaşmanın tablosunu 
ise 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın fela-

ketinin ardından ulusal ve uluslararası birçok 
karikatürist ve illüstratörün çizimleri vesilesiyle 
gördük. Türkiye ve Suriye’de yaşadığımız yıkıcı 
depremin ardından sanatçılar tarafından çizilen 
karikatür ve illüstrasyon çalışmaları yaşadığımız 

acının elbette birebir tarifi değil. Ancak her bir çalışmanın bir hikâyeyi anlattığı kari-
katür ve illüstrasyon çizimlerinin dijital dünyada tartışmasız bir rol üstlendiği bir 
gerçek. Üstlenilen bu rolün arka planını, insanlardaki karşılığını, neden bu kadar ses 
getirdiğini araştırma gereği duyduk. Ayrıca duygularını çizimleriyle yansıtan sanatçı-
ların sanatlarıyla topluma nasıl bir hizmet sağladıklarını bizzat sanatçılardan duymak 
istedik. Dijital bir çağda yaşamamız sebebiyle de sosyal medya üzerinden yapılan her 
bir hamlenin dünyanın diğer ucundan ses getirdiğini  hepimiz birer sosyal medya 
kullanıcısı olarak bizzat deneyimliyoruz. Hatta dijitalleşmenin bir noktadan sonra 
küresel  ve ulusal bir silah görevi üstlendiğini ya da güçlü bir cevap aracı olduğunu 
geçirdiğimiz süreçler aracılığıyla tanık olduk. Bunun en önemli örneğini de yakın 
zamanda Fransa’da yayımlanan haftalık mizah dergisinde Charlie Hebdo’nun Tür-
kiye’deki depremi “faşist mizah” olarak değerlendirerek bir karikatür yayınlaması 
üzerine görmüş olduk. Bu karikatüre karşı ise Filistinli grafik tasarımcı Abrar Sab-
bah, yayınlanan karikatürü yeniden düzenleyerek, “Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle 
çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden ayağa kalkacağız. Bu güçlü millet yeni-
den ayağa kalkacak!” paylaşımını yapmasıyla sanatın ve dijital dünyanın rolünü ve 
etkisini tekrardan idrak ettik. Bu son yaşanan olay üzerine de yerli ve yabancı birçok 
sanatçının Türkiye’ye destek çizimleri arttı. Bizlerde sanatçıların “Asrın felaketi için 
tasarladıkları çizimlerin toplumda yarattığı etki diğer olaylara nispeten yeri nedir?”, 
“Dijital dünyada sanatın bir silahı (güçlü bir sesi) olarak değerlendirirler mi?” sorula-
rını karikatürist Dağıstan Çetinkaya’ya, Suriyeli grafik tasarımcı Abdullah Keshi’ye, 
illüstratör  Büşra Yurtseven’e ve Sena Nur Toslak’a yönelttik.

R U K İ Y E  K Ü R E K
r.kurek@litrossanat.com 

Yaşadığımız felaket sonrasında  sanatsal bir ba-
kış açısıyla tasvirlerine kendilerinden bir şeyler 
katan ulusal ve uluslararası sanatçılarımız oldu. 
Depremin yarattığı acıyı, enkazlardan çıkan 
canlarla hissettirdiği umudu çizgilerinin arasın-
da bir sanatsal forma sokan sanatçılarımız ka-
rikatürist Dağıstan Çetinkaya’ya, Suriyeli grafik 
tasarımcı Abdullah Keshi’ye, illüstratör Büşra 
Yurtseven’e ve Sena Nur Toslak’a karikatürlerin, 
illüstrasyonların sanatsal, fikri boyutunu ve top-
lumsal karşılığını sorduk.

ÇİZGİLERİN  
GÜCÜ ADINA
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  Sanatım yaşamın  
umudunu paylaşır 

Büşra Yurtseven (İllüst-
ratör): Sanatsal ya da yaratıcı 
üretim, duygulara ve düşün-
celere aracılık eder. Bize 
yalnız olmadığımızı hatır-
latır. Hissettiklerimizin 
başkaları tarafından bilin-
mesini sağlar. Deprem gibi 
bir felakette olumlu ya da 
olumsuz hislerimiz doruğa 
çıkar ve onları ifade ede-

bilmek için ulaşabildiğimiz araçlara koşarız. İyi biri 
olmaya çalışan bir insan isek, felakete maruz kalan-
larla empati kurarız. Hayatını kaybedenler için üzülür, 
göçük altında kalan canları kurtarmaya çalışan ekip-
lere mahcubiyetle karışık bir minnet duyar, kurtulan 
canları öğrendiğimizde mutlu oluruz. İyi bir insan 
olmak gibi bir derdimiz yoksa da, kültürel, siyasi ya 
da ırksal farklılıklara saplanır kalırız. Bu da olumsuz 
duygularımızı ifade etme talihsizliğine bizi sürükler. 
Sanatsal üretim de bu ifade araçlarından biri ve elbette 
en güçlüsüdür. Bir karikatür, felaketi yaşayan toplum-
ları binlerce siyasi söylemin yaralayamayacağı kadar 
çok yaralayabilir. Ancak, neyse ki, başka bir resim, 
illüstrasyon, şarkı, film, ya da fotoğraf da, topluma hiçbir 
siyasi ya da bilimsel beyanın sağlayamayacağı kadar 
birlik, dayanışma ve umut duygusu sağlayabilir. Sanat, 
enkaz altından çıkan canların gözlerinde gördüğümüz 
ışıltıyı paylaşmamıza yardım ettiği için güzeldir en çok.

İllüstrasyonlar  çeşitli metaforlarla  
doludur

İllüstrasyon, bir temanın etrafındaki imgeleri kullana-
rak ve/veya metaforla anlatarak bir mesaj vermektir. 
Bu mesaj kışkırtıcı da olabilir, hüzünlü de, umut verici 
de. İllüstrasyonlarımda da fark edeceğiniz üzere, ben 
her zaman umudu çizerim. Geçen yıl 4 Şubat’ta Kah-
ramanmaraş’ta milli mücadeleyi anlatan “22 Gün 22 
Gece” isimli bir kişisel tematik sergi açtım. Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediyesi’nin talebiyle hazırladığım 
bu sergi, illüstrasyonlardan ve yağlı boya tablolardan 
oluşuyordu. Sergiye hazırlanırken Maraş tarihini detaylı 
bir şekilde araştırdım. 1920’de işgal güçleri Maraş’a geli-
yor ve bir yıl boyunca halka zulmediyor. Sonunda 22 
gün süren bir muharebe oluyor. Maraş halkı büyük bir 
mücadele veriyor ve sonunda işgalciler Maraş’tan kaçı-
yor. Arkalarında yerle bir olmuş bir şehir bırakıyorlar. 
Yıkılıp harabeye dönen Maraş şehri kısa zamanda ken-
dini toparlıyor ve yeniden doğuyor. Şimdi de, o zaman 

nasıl başarıldıysa, Kahramanmaraş ve diğer şehirleri-
miz küllerinden yeniden doğacak diye ümit ediyorum. 
“Anka gibi” adlı illüstrasyonumu da bu umutla çizdim. 
Çünkü toplumun ve benim umuda ihtiyacımız var.

Sarsıcı olayları görsel olarak  
kodluyoruz

Günümüzde yaşanan felaketleri, geçmişte yaşanan-
lardan daha farklı deneyimliyoruz. Çünkü felaketi 
seyrediyoruz artık. Olay yerinde hiç bulunmasak da, 
felakete dair binlerce imge zihnimizde uçuşuyor. Özel-
likle bu felakette, günlerce ekran başından ayrılamadık. 
Uyumak için gözlerimizi kapattığımızda kendimizi 
enkazların arasında buluyoruz. Bu da empati düze-
yimizi artırıyor diye düşünüyorum. Her şey imgelerle 
zihnimize yerleştiği için, toplumu sarsan olayları en çok 
görsel olarak kodluyoruz. Görsel sanatların ve yaratıcı 
üretimin daha hızlı reaksiyon alabilmesi de bu görsel 
kodlamayla alakalı. Olayın neredeyse bütünü fotoğraf 
fotoğraf zihnimizde zaten. Karikatür, illüstrasyon ya da 
resim gibi görsel üretim de, zihnimizdeki bu fotoğraflara 
beslediğimiz duyguları uyarıyor. Bu üretim, o fotoğraf-
lardaki canımızı acıtan her şeye karşı bizi umutsuzluğa 
da sürükleyebilir; hayata son bir gayretle tutunup acıları 
aşmamıza yardım edecek umuda da.

  Görsel sanatlar buhranların  
en güçlü ifadesi

Sena Nur Toslak (İllüstratör): 
Toplumları etkileyen durumlarda 
insanlar duygularını ilk aşamada 
doğal olarak dilleri, sözleri ile ifade 
ediyorlar. Aile, iş, dost meclislerinde 
yaşanılan durumun ne kadar da 
üzücü olduğu sürekli konuşuluyor. 
Fakat bu bazen eksik kalabiliyor ya 
da kişinin zihnindeki berrak, yalın 
fikirler sözcüklere dökülünce aynı 
etkiyi oluşturamayabiliyor. İşte 

burada görsel sanatlar devreye giriyor. Bir sosyal mecrada, 
bir gazetede yahut sanat galerisinde duygularının çizgilere 
ve renklere aktarıldığını gören insanlar tabii bir şekilde bu 

eserleri sahipleniyorlar. Yaşadığımız deprem hadisesinde de 
aynı durumu gördük. Derin bir üzüntü, hayal kırıklığı, acı ve 
öfke hisseden insanlarımız bu hislerinin pek çok insan tara-
fından da paylaşıldığını gördüler. Ayrıca dile getiremedikleri 
bu buhranlarının güçlü bir ifadesini gördükleri bu eserlere 
sımsıkı sarıldılar. 

Sanatçılar, toplumun bir parçası

Sanatçılar da toplumun bir parçası. Dolayısıyla bu tarz kriz 
anları bizleri de etkiliyor. Yaşadığımız deprem hadisesiyle ala-
kalı yaptığım illüstrasyonlarda öncelikle kendi hissettiklerimi 
ifade etmek istedim. Bununla birlikte insanlarımız, hatta pek 
çok milletten insanlar bu yarayı sarmaya, imkanlarını sefer-
ber etmeye ve yapabildiklerinin en iyisi ile yardımcı olmaya 
çalıştılar. Ben de böyle yaptım. Herkes gibi ben de maddi-ma-
nevi destekte bulunmaya çalıştım ve ardından tıpkı bir günlük 
tutar gibi masamın başına geçtim ve çizdim. Elimden gelenin 

en iyisiyle hem bu afetin ortasında kalanların hem kendimin 
hem de benim gibi bu acıyı gönlünde hisseden halkımızın 
yanında olmak istedim. 

Çizimler bizlerin ve hakikatin güçlü sesi

Bizi üzen, sevindiren, sinirlendiren ve daha pek çok duy-
guyu yaşatan olaylar ile karşılaştık geçmişte. Sanatçıların ve 
hususen çizerlerin bu olaylar karşısında ciddi şekilde aksi-
yon aldığını gördük. Elbette bu felaket çok büyük bir hadise. 
Adeta benliğimize nakşoldu, içimize işledi. Neticede ortaya 
konan eserler de o denli etkili oldu. İnsanımız bu eserler ile 
kendi düşüncelerini kamu ile paylaşmış oldular. Bu anlamda 
gerçekten de tesiri büyük oldu çizimlerimizin. Sorduğunuz son 
soruyu da aslında cevaplamış olduk. Yaptığımız bu çizimler 
hakikaten hem bizlerin hem de sanatın “güçlü ses”i oldu.

Sanat bir söylem biçimidir 

Birçok çizimi, tasarımı temaşa ettik. Bazıları spesifik bir şeyi anlatırken bazıları ise toplumun dili olmuş şekilde birçok sanatçının kaleminde tekrardan tercüme edilerek insanlara sunuldu. Son 
yaşadığımız deprem faciasının ardından da farklı renklerden, sanatçılardan kısacası farklı ruhlardan depremin tasvirini ve umutları taze tutan çizgilerin diline tanık olduk. Bu tanıklık üzerine içe-
risine girdiğimiz sorgulamaları dört kıymetli sanatçımıza yönelttik. Onlardan aldığımız cevaplar eşliğinde bir değerlendirme yapacak olursak şunları söyleyebiliriz: Sanat bir söylem biçimidir. Sanat  
duyguların ve fikrin birlikteliğinden doğan çizgilerin, eşsiz ve tek bir ülkeye, ruha ait olmayan bir dildir. Dijitalliğin getirdiği güçlü etki ve  sınırsız bir iletişim ağıyla bir silah olarak kullanılabildiği 
gibi bir barış güvercini, zeytin dalı da olabilir. Sanat, bazen bir eleştiri mekanizmasıyken bazen de insanlığın acı tecrübelerinin tarihe not düşülmek üzere renklerle sözleşerek bir vazife almasıdır. 
Kısacası sanatı bilmeli ve kullanmalıyız. Fakat sanatı kötülüğün gölgesinde bırakmamalıyız. Sanatla kalın sanatla büyüyün.

  Karikatür ve illüstrasyon  
birleştirici tasarımlardır

Abdullah Keshi (Grafik Tasarımcı): 
Karikatür ve illüstrasyon tasarımcının hayal 
gücüne bağlı olduğu için karma tasarımlar 
içerisinde farklı ve özgündür. Ayrıca, tasa-
rımcının küresel bir olayı ya da toplumu 
etkileyen bir hikâyeyi araştırdığı durumlarda 
duyguları harekete geçirdiği ve bir sansasyon 
yaratması sebebiyle birleştirici bir tasarıma da 
dönüşür. Başka sanatçılar tarafından yapılan 
tasarımların ve kendi tasarımlarımın topluma 
hizmet ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu tasa-
rımlar izleyicinin kendi içindeki duygularını 

bir hikâye ya da hayal gücü içerisine girmesini sağlar ve seslendirir ve 
onun duygularını bazı gruplara ya da tüm dünyaya yönelterek yaşanan 
senaryoya doğru insanları hareket ettirir ki buna sanatın gücü diyebiliriz.

Tasarımlar dijital dünyada bir silah görevinde

Karikatür ve illüstrasyon tasarım türleri daha önce de belirttiğim gibi, 
tarihin ve yılların en iyisi olarak kabul edilir. İzleyici, içgüdüsel duygu-
larını harekete geçirdiği için onunla büyük ölçüde etkileşime girer. Asrın 
felakatinden dolayı çizilen tasarımların yeri elbette ayrıdır. Karikatür ve 
illüstrasyon tasarımlarında diğer olaylarda olduğu gibi bu son yaşadığımız 
olayda da etkisi güçlüdür. Tasarımın bir hikâyesi olduğunda ve sosyal 
medyada çok sayıda insanın o tasarımla etkileşime girer. O zaman bu tasa-
rımlar dijital veya grafik tasarım dünyasında bir silah görevini üstlenir.
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KİTAPLARA SIĞINMAK

Kemal Tahir’i Okuma Kılavuzu   
Mehmet Güven Avcı  / Ketebe

Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Mehmet Güven Avcı’nın bir kıla-
vuz niteliği taşıyan bu çalışması, üretkenliği 
ile ön planda ve Türk edebiyatının en üretken 
roman yazarlarından birisi olan Kemal Tahir’in 
farklı yönlerine odaklanan metinleri derli toplu 
bir biçimde ele alıyor, biyografisi üzerine yapılan 
çalışmaları bir araya getiriyor, edebiyat, düşünce 
ve siyaset çevreleri üzerindeki etkisine değiniyor 
ve gelişmekte olan Türk sineması çevrelerinde 
yarattığı akisi ve bu konuda yapılan çalışmaları 
geniş bir çerçevede değerlendiriyor. Çalışma aynı 
zamanda bütünlüklü bir evren sunan Kemal Tahir 
romanlarına dair yeni bir sınıflandırma oluştura-
rak, Kemal Tahir’in düşüncesinin oluşumuna ve 
eserlerinin serüvenine eşlik ediyor. Kemal Tahir’i 
Okuma Kılavuzu, Kemal Tahir’in yaşamına, eser-
lerinin gelişimine, özellikle de romanlarına dair 
yapılan çalışmaları ve hakkındaki tartışmaları 
bir araya getirirken, Kemal Tahir’i ve romanlarını, 
Türk modernleşmesi bağlamında okuma önerisi 
sunuyor.

Tüm Yönleriyle Sezai Karakoç - 
Edebiyat Düşüncesi   
Kemal Şamlıoğlu / Ekin 

Milletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet 
değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. Bu sebeple 
insanlık tarihi, insanın zihni faaliyetlerde 
bulunma kabiliyetiyle ürettiği bilim, sanat ve kül-
tür değerlerinin serüvenlerini, insanın kurduğu 
medeniyetleri ve medeniyetler arası ilişkileri 
anlatmaktadır. Medeniyetler ise bağrında yetiş-
tirdiği kültür ve sanat kahramanlarıyla yaşarlar. 
Çünkü bu kahramanlar mensubu oldukları top-
lumlara şekil ve ruh verirler. Kalbi ölümsüzlük 
düşüncesiyle kodlanan insan, tabiatı gereği kalıcı 
olanın peşinden koşmuştur. İnsanın bedensel var-
lığının toprağa karıştığı ancak düşüncelerin daima 
diri kaldığı yeni bir dünya için bu erek, kuşku-
suz anlamlı ve kıymetlidir. Sanatçı işte bu ereğin 
merkezinde olan, değerler silsilesinin nirengi 
noktasında duran bir mihenk taşıdır. Bu değerler 
silsilesinde ise ülkemiz ve şehrimiz açısından 
merhum Sezai Karakoç’un özel bir yeri vardır. Zira 
o; eylemleriyle söylemlerini dengede tutabilmiş, 
daha sonra bunları aynı potada eritebilmiş nadir 
fikir ve sanat adamlarımızdan birisidir.

Taşı Taşırmak   
Ahmet Murat / Ketebe 

“Bu kitap, camilerde duyulmuş bir sevincin eseri 
olsun, bir cami neşesiyle donanmış bulunsun 
isterim. Camilerin içinde geçen dakikalarımın şu 
fani dünyanın yabancılığını seyrelten en kıymetli 
anlarımın önemli bir kısmını oluşturduğunu, bu 
satırları yazdıkça daha iyi görüyorum. Bir cami 
yaptıracak param yoktu, ben de bu kitabı yazdım.” 
Dört şiir kitabı, üç deneme, üç araştırma-biyografi 
kitabı olan ve ilk kitabı ‘Kaf ve Rengi’ ile Necip Fazıl 
Ödülü’ne layık görülen Ahmet Murat, Taşı Taşır-
mak’ta bir mimari şaheser ve ibadethane olarak 
Süleymaniye Camii’ni ele alıyor. İstanbul’un çeşitli 
noktalarından Süleymaniye’ye farklı rotalarla, 
farklı yönlerden tırmanılabilmesi gibi, Ahmet 
Murat da Mimar Sinan’ın bu ölümsüz şaheserine 
kendine has ama interdisipliner yollarla yakla-
şıyor. Böylece Taşı Taşırmak felsefeden, sanat 
tarihinden, mimariden, tasavvuftan, dinî gele-
nekten, şiirden, şairanelikten ve nihayet gündelik 
hayatımızdan beslenen, Süleymaniye’nin “hikme-
tini” araştıran, dört başı mamur bir “Süleymaniye 
risalesi” oluyor.

Şiirimizin Tadına Geç Vardım – 
Edebiyat ve Sanat Dünyasından 
Necatigil’e Mektuplar   
Behçet Necatigil  /Yapı Kredi 

Behçet Necatigil’in mektup kitapları dizisi “Şiirini-
zin Tadına Geç Vardım” ile sürüyor. Necatigil’den 
Erdal Öz’e: “Bir de sanatla uğraşanların dostluğu 
vardır ki, bunun için yan yana gelmeler gerekmez 
çok kere. Yazılardan, eserlerden yayılan bir hava 
çeker birini ötekine, uzaklarda da olunsa. Bizim-
kisi böyle bir dostluktur. Asıl sağlam dostluklar 
da mesafeler ötesinde çalışmaları izlemekten, 
takdir ve bağlılıkları güçlendirmekten doğanlar 
olsa gerek.” Oktay Rifat’tan Necatigil’e: “Bugün-
lerde ben de seni düşünüyordum. Bunaltıcı bir şiir 
havası içindeyim. Yazıyorum, bozuyorum, bugün 
beğendiğimi yarın beğenmiyorum. Yaşamın şiir 
kesilmesi iyi de şiirden öteye geçmemesi bunal-
tıcı.” İlhan Berk’ten Necatigil’e: “Ey eski toprağı 
şiirimizin, günlerimin epeycesini boşa çıkardın, 
anlatımdan hep kaçıyorsun, hâlâ kıvıramadım 
seni yazmayı.” Gülten Akın’dan Necatigil’e: “Son 
günlerde çalıştığım yerdeki bazı zorunlu ilgilerden 
duyduğum korku, tiksinme yalnız başıma altından 
kalkabileceğim ağırlığı aşmıştı. Size sığındım.”

Y E N İ  Ç I K A N L A R

1 2 3 4

Deliliğe Övgü   
Desiderius Erasmus  / Alfa 

Erasmus 1536 yılında Basel kentinde hayata veda 
ettiğinde, arkasında bıraktığı yığınla eser arasında 
Deliliğe Övgü kendisine sonsuzluk bahşeden en 
önemli eseri olur. Zaman zaman Erasmus’un 
yaptığı şakaları kaldıramayan bazı ilahiyatçılar 
yasaklatsa da Deliliğe Övgü yüzyıllar boyunca 
halk tarafından çok okunur ve sevilir. Çünkü Eras-
mus’un Deliliği, yani Stultitia’sı bir tanrıçadır, hem 
de lütfuna ereni dipsiz kuyuların karanlığından 
güneş ışığına çekip çıkaran ve yaşamı zevklere 
boğan bir tanrıça, yani bir kadın. Giyinişi, düşün-
cesi, davranışı ve yaşam şekliyle Minerva’nın, 
yani Bilgelik tanrıçasının tam zıddıdır. Erasmus, 
Stultitia ile Minerva arasında retoriksel sanatların 
yardımıyla öyle içinden çıkılmaz bir labirent örer 
ki, okuyucu deliliğin mi bilgelik, yoksa bilgeliğin 
mi delilik olduğunu bazen karıştırır. Erasmus deli-
liği önce överek yerer, sonra da yererek över. Çünkü 
Erasmus’un yerdiği sıradan delilik, yani insana 
göre deliliktir; övdüğü ise kutlu delilik, yani Tanrı 
katında kutsal olan deliliktir. Kutlu delilik özünde 
hakiki bir bilgelik içerir.

Momo  
Michael Ende / Pegasus

Zaman, yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri 
yürektir. Momo, büyük bir kentin tiyatro harabe-
lerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da 
kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yok-
tur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: Momo, 
muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça 
bol zamanı vardır. Bir gün hayaletimsi topluluk 
“duman adamlar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar 
kurup insanların zamanını çalarlar. Onları durdu-
racak tek kişiyse Momo’dur. Momo elinde bir çiçek, 
koltuğunun altında bir kaplumbağa ve gizemli 
Hora Usta’nın da yardımıyla koskoca duman 
adamlar ordusunun karşısında tek başına durur. 
Acaba Momo, zamanı çalan adamları tek başına 
alt edebilecek midir? Toplumumuz ve günümüz 
insanının zaman algısı ve zamanı okuması üze-
rine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman 
Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek 
çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla 
dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde 
satılmıştır. Momo hem çocuklar hem de yetişkin-
ler için bir masal niteliğinde bir eser.

Otostopçunun Galaksi Rehberi  
Douglas Adams  / Alfa 

Galaksinin Batı Sarmal Kolu’nun bir ucunda, 
haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşesinde, 
gözlerden uzak, küçük ve sarı bir güneş vardır. 
Bu güneşin yörüngesinde, tamamıyla önemsiz 
ve mavi-yeşil renkli, küçük bir gezegen döner. 
Gezegenin maymun soyundan gelen canlıları 
öyle ilkeldir ki dijital kol saatinin hâlâ çok etki-
leyici bir buluş olduğunu düşünürler. Bu gezegenin 
şöyle bir sorunu vardı: Üzerinde yaşayan halkın 
büyük bölümü çoğu zaman mutsuzdu. Bu sorun 
için pek çok çözüm önerilmişti, ama bunların 
çoğu genellikle yeşil renkli küçük kâğıt parça-
larının hareketleriyle ilgiliydi. Bu da tuhaftı, 
çünkü aslında mutsuz olanlar yeşil renkli küçük 
kâğıt parçaları değildi. Bu nedenle sorun varlı-
ğını sürdürdü; halkın çoğunun durumu kötüydü 
ve onların büyük bölümüyse sefildi, dijital kol 
saatleri olanlar bile. Her şeyden önce, ağaçlardan 
inmekle büyük bir hata ettiklerini düşünenlerin 
sayısı gün geçtikçe artıyordu. Yaklaşık iki bin yıl 
sonra, bir perşembe günü korkunç, aptal bir felaket 
meydana geldi. İşte bu kitap o felaketin doğurduğu 
bazı sonuçların öyküsüdür. 

Simyacı  
Paulo Coelho  / Can

Simyacı, Brezilyalı eski şarkı sözü yazarı Paulo 
Coelho’nun, “fenomen” olarak değerlendirilen 
üçüncü romanı Simyacı, altı yılda kırk iki ülkede 
yedi milyondan fazla sattı. Bu, Gabriel Garcia 
Marquez’den bu yana görülmemiş bir olay. Yüre-
ğinde, çocukluğunu yitirmemiş olan okurlar için 
bir ̀ klasik’ kimliği kazanan Simyacı’yı Saint-Exu-
pery’nin Küçük Prens’i ve Richard Bach’ın Martı 
Jonathan Livingston’u ile karşılaştıranlar var 
(Publishers Weekly). Simyacı, İspanya’dan kal-
kıp Mısır Piramitlerinin eteklerinde hazinesini 
aramaya giden Endülüslü çoban Santiago’nun 
masalsı yaşamının felsefi öyküsü. Sanki bir 
‘nasihatnâme’: ‘Yazgına nasıl egemen olacaksın, 
mutluluğunu nasıl kuracaksın?’ sorularına yanıt 
arayan bir hayat ve ahlak kılavuzu. Mistik bir 
peri masalına benzeyen romanın altı yılda, yedi 
milyondan fazla okur bulmasının gizi, kuşkusuz, 
onun bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor. 
Simyacı’yı okumak, herkes daha uykudayken, 
güneşin doğuşunu seyretmek için şafak vakti 
uyanmaya benziyor.
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H A L İ L  İ B R A H İ M  AY GÜ L

K İ T A P L I K

Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ne rahat bir uyku ne 
keyifli bir yemek ne de gönül rahatlığı ve kıvançla herhangi 
bir şey yapabiliyoruz. Milletimizin her bir ferdi meyus. Kal-
ben de zihnen de olduğumuz yerde değiliz. Allah bu acıları 

bir daha yaşatmasın canlarımıza. Böylesi zor zamanlarda bir yandan 
da sığınacak limanlar, bir dost sıcaklığı ve samimiyeti arıyoruz. Nobel 
ve Pulitzer Ödülü sahibi Amerikalı romancı ve hikâye yazarı Ernest 

Miller Hemingway’in bir sözü geliyor aklıma: “Bir kitap kadar sadık 
dost yoktur.” Acıyı, mutluluğu, kederi, sevinci, yıkılmışlığı, neşeyi, 
öfkeyi, korkuyu, hüznü ve insana ait diğer tüm duyguları edebiyat, 
dolayısıyla da kitaplar kadar iyi ifade eden başka bir şey var mıdır? 
İşte bu yüzden Cemil Meriç gibi biz de kitaplara sığınıyor ve hayırlar 
feth olsun, şerler def olsun, diyoruz.
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Bu sayımızda, Gidenler Gidenler, Yol Düşleri, Esenlik 
Zamanları, Pencere, Hayalperdesi, Hikâyât, Sular Tutuş-
tuğunda, Mürekkep, Sessiz Harfler, Portakal Bahçeleri, 
Kara, Adı Leyla Olsun, Utanç, Bir Avuç Dünya, Yazı 
Bilinci, Yazının Gizledikleri, Edebiyatın Sırça Kulesi, 
İmge, Gerçeklik ve Kültür, Edebiyat Ne Söyler, Hasan 
Aycın’ın Çizgi’si, 40 Soruda Türk Öyküsü, Edebiyatın 
Doğası, Satır Arasındaki Anlam, Dilsiz’in Dile Gelişi, 
Kurmacanın Grameri, Fragmanlar-Gerçeklikten Kopa-
rılmış İmge eserlerinin sahibi, Türk öykü, inceleme ve 
eleştiri yazarı Cemal Şakar’a “Hangi kitapları okuya-
lım?” diye sordum. İşte aldığım cevaplar:

CEMAL 
ŞAKAR’DANtavsiyeler

43

21

Muhteşem Vahşi Dünya   
Andrey Platonov  / Metis

John Berger’ın “günümüzde dünyanın muhtaç olduğu hikâyecilerin öncüsü” diye 
nitelediği Platonov’dan yaptığımız bu derleme, yazarın dokuz öyküsünden olu-
şuyor. İnsanın insanla, toplumla, teknoloji ve doğayla ilişkisini, insanın sevgi ve 
anlam arayışını konu alan ama okura net cevaplar vermekten kaçınan öyküler 
bunlar, hayatın kendisi gibi kimi zaman hüzünlü ve iç burkucu, kimi zaman 
absürd ve komik. Tıpkı bir kahramanının ufak tefek ihtiyar bir kadını “sonsuz 
değerini kavrayarak” kucağında taşıması gibi, Platonov da insanın, doğanın, tüm 
canlıların sonsuz değerini kavrayan ve bunu her satırında okura hissettiren bir 
yazar. Dahası, tanık olduğu onca kötülüğe, yaşadığı onca zorluğa rağmen insanın 
içindeki iyiliğe, paylaşmanın ve dayanışmanın gücüne inancını asla yitirmemiş 
bir yazar. İşte bu yüzden okur üzerinde dönüştürücü, sağaltıcı bir etki bırakıyor 
öyküleri: Hayat gailesi içinde unutmaya meylettiğimiz asıl önemli şeyleri bize o 
benzersiz üslubuyla, bin haykırışa bedel bir fısıltıyla hatırlatıyor.

Kurmacanın Kıyıları   
Jacques Ranciere  /  Metis 

Sosyal bilimlerde kuramların polisiye kurmacalarla bir ilişkisi var mı? Nasıl bir 
ilişkisi olabilir? Karl Marx Kapital’de neden komedya yerine tragedyayı tercih 
etmiştir? Gazete haberlerinde saf gerçekliği mi okuyoruz? Peki “gerçekçi” denen 
anlatılarda kurmacanın rolü ne? Ya anlatılardaki pencereler nereye açılır? Gele-
neksel olarak kurmacanın dışında bırakılan insanlar romana ve öyküye nasıl 
dahil edildiler? 1960’larda Marksist düşünür Louis Althusser ile beraber yazdığı 
Kapital’i Okumak ile ünlen Filozof Jacques Rancière uzun yıllardır siyasetin yanı 
sıra estetik, özellikle de edebiyat üstüne kafa yoruyor. Bu kitabında da bir yan-
dan Honoré de Balzac, Edgar A. Poe, Rainer Maria Rilke, Marcel Proust, Joseph 
Conrad, William Faulkner ve W. G. Sebald gibi yazarların eserlerinden hareketle 
kurmacanın kıyılarını keşfe çıkıyor; bir yandansa Georg Lukács ve Erich Auerbach 
gibi güçlü yorumcularla “diyalog” içinde düşüncelerini geliştiriyor. Kurmacanın 
Kıyıları’nı edebiyat, eleştiri ve felsefeye ilgi duyan okurlarımızın zevkle okuya-
cağına inanıyoruz.

Çılgın Palmiyeler    
William Faulkner  / Yapı Kredi 

Faulkner, “Çılgın Palmiyeler” ve “Irmak Baba” başlıklı bu öyküleri tek romanın par-
çaları gibi tasarlamış, bölümlerini dönüşümlü biçimde sıralamıştır. Plan uyarınca 
kitap, Çılgın Palmiyeler’in ilk bölümüyle başlar, ardından “Irmak Baba”daki adsız 
mahkûmun öyküsünün ilk bölümü gelir; 3. bölümde Harry ile Charlotte’un öyküsü 
devam eder; 4. bölüm, yeniden mahkûmun başından geçenleri anlatır; sonraki 
bölümler de aynı biçimde sıralanır. 1939 tarihli bu benzersiz romanı için Faulkner 
şöyle diyor: “Çılgın Palmiyeler”in ilk bölümünü bitirir bitirmez, bir şeylerin eksik 
kaldığını, öykünün pekiştirilmesi, müzikteki kontrpuan benzeri bir yöntemle 
güçlendirilmesi gerektiğini gördüm. Bunun üzerine, “Çılgın Palmiyeler”deki öykü 
yeniden canlanıncaya kadar “Irmak Baba”yı yazdım. Derken, “Irmak Baba”nın 
birinci bölümünün sonuna gelince, onu bırakıp “Çılgın Palmiyeler”e döndüm ve 
gene gücünü yitirmeye başlayıncaya kadar yazmaya devam ettim. Sonra, onun 
“antitez”i olan “Irmak Baba”nın bir bölümünü daha yazarak “Çılgın Palmiyeler”i 
yeniden canlandırıp güçlendirdim.

Estetik Nedir?   
Marc Jimenez / Ketebe

Güzel nedir? Estetik özerklik mümkün müdür? Sanatın bir olma nedeni var mıdır? 
Sanat, insanın gelişimine etki eder mi? Estetik ve sanatın felsefe literatürüne 
katkıları üzerine fragmantal çalışmalar yapan Jimenez, Estetik Nedir?’de “Felsefi 
düşünce, sanatsal hayal gücünü hiçbir zaman gölgelemez.” düsturu çerçevesinde 
estetiğe dair güncelliğini yitirmemiş birçok sorunun cevabını sabırla yoğururken 
karmaşık kuramları aydınlatıp erişilebilir kılıyor. Platon döneminden günümüze 
değin geçerliliğini koruyan arayışlara detaylı cevaplar üreten yazar, bu kapsamlı 
çalışmasında Kant, Hegel, Marx, Freud, Heidegger ve Adorno gibi düşünürlere geniş 
bir yer veriyor. Bu düşünürlerden gelen bilgi aktarım sürecini kendi tezleriyle 
destekliyor ve akademik ya da genel ilgi alanı bağlamında “estetik” üzerine kafa 
yoran okur kitlesinin ilgisini çekecek bir eser ortaya koyuyor. Bunu yaparken 
de Hegel gibi bazı noktalarda anlaşılması zor kuramcıları açık bir yorumlama 
tekniğiyle günümüz okuruyla buluşturup estetikle sanatı yüzyıllara mal olan 
çekişmelerden çekip çıkararak uzlaştırıyor.
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K Ü L T Ü R

Ülkemizin ya-
şadığı derin 
acıyla birlikte 
yaraları sar-

mak için el ele veren, 
toplumsal dayanışma 
deyince akla ilk gelen-
lerden, işleri insan ve 
insanın duygularına 
dokunmak olan sivil 
toplum gönüllüleri, İHH 
İnsani Yardım Vakfı’n-
dan Ayşe Müzeyyen 
Taşçı, Bülbülzade Vak-
fı’ndan Rukiye Kaplan 
ve İnsanizi Derneği’n-
den Umut Sarıkaya 
ile deprem bölgesinde 
gösterdikleri sosyal 
iyileştirme faaliyetleri 
hakkında konuştuk.

kalpler büyüdü
Korkular küçülüp

Ülkemizde yaşanan acı felaketin ardın-
dan yaraları hep birlikte sarabilmek, 
beraber iyileşebilmek için tüm kurum, 
kuruluş ve sivil toplum örgütleri hare-
kete geçti. Deprem felaketinin ilk 
gününden itibaren bölgedeki varlığını 
ve desteğini esirgemeyen, büyük gay-
retler gösteren sivil toplum gönüllüleri, 
arama-kurtarma faaliyetlerinde ve acil 
ihtiyaçlar noktasında depremden etki-
lenen vatandaşlara büyük destek oldu. 

Devlet kurumlarının yanı sıra pek çok kuruluş ve sivil toplum örgütleri 
seferberlik ruhuyla bölgeye gitti.  Bölgeye yapılan acil ihtiyaçlardan 
sonra gelen en önemli işi  psikolojik - sosyolojik destek ve terapi olarak 
görebiliriz. Geride kalan; büyüklerimize, çocuklarımıza ve aile yapımıza 
nasıl bir moral motivasyon kaynağı bulabiliriz? Öyle ki çocuklar ve genç-
lerin yaşadığı bu travmatik durumu sarmak sıcak yemek ikramından 
daha önemli hale gelebiliyor. Onların durumunun yıllarca toplumsal bir 
yara olarak ortada durmaması için merhem olunmalıydı. Bu merhem 
de elbette kültür, sanat ve spor alanında yapılacak organizasyonlarla 
mümkün. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı taraftarların maç öncesi dep-
remden etkilenen çocuklar adına “Çocuklar hep gülsün” diyerek sahaya 
oyuncak fırlatmaları herkesi duygulandıran unutulmaz bir ‘an’ oldu. Bu 
olay özetinde bile ruhsal iyileşmenin önemini görmüş olduk. 

Sivil toplum kuruluşlarının ne kadar özel olduğunu ve onlara ne kadar 
ihtiyacımız olduğunu idrak ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Bireyin top-
lumla, toplumun ise bireyle en samimi iletişim kurduğu kanallar sivil 
toplum kuruluşlarıyla sağlanıyor diyebiliriz. 

Bizler de bu haberimizde, kurum ve kuruluşların sosyal iyileştirme 
faaliyetlerinin yanı sıra, yüzleri güldürmeye gönüllü; iyiliğin buluş-
turduğuna, sanatın iyileştireceğine inanan birbirinden kıymetli sivil 
toplum örgütü görevlilerine sosyal iyileştirme faaliyetlerini sorduk. İHH 
İnsani Yardım Vakfı’ndan Ayşe Müzeyyen Taşçı, Gaziantep’te faaliyet 
gösteren Bülbülzade Vakfı’ndan Rukiye Kaplan ve İnsanizi Derneği’nden 
Umut Sarıkaya sorularımızı cevapladı.

M E R V E  T UÇ
m.tuc@litrossanat.com 

  Bu dayanışmayı insanlarımıza borçluyuz
Umut Sarıkaya (İnsanizi Derneği/ Kurucu Başkan): Afet böl-
gesinde bulunan insanlar bir gün içerisinde sahip oldukları her şeyi 
kaybettiler.  Afet sonrası ilk dönemde bölge halkının can sağlığı-
nın ve temel ihtiyaçlarının güvence altına alınması gerekiyor. Bu 
tamamlayıcılığı ve dayanışmayı bu insanlara borçluyuz. Yaşamış 
olduğumuz afetin boyutu  dolayısıyla insanlar yakınlarını, evlerini, 
hatta ailelerinin tamamını yitirdi. Ancak geride kalanlar için haya-
tın zor da olsa devam etmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları bu 
bağlamda hayatta kalan vatandaşlarımızın insani gereksinimlerini 
gidermek için çalışmalar yürütüyor. Vatandaşların hayatlarını idame 
ettirebilmeleri için depremden önceki rutin hayatlarından bir par-

çayı, bir anı yaşayabilmeleri çok önemlidir. Özellikle çocuklar afetten psikolojik olarak büyük 
oranda etkilenmiştir. Deneyimledikleri sıkıntılı dönemlerin bir travmaya dönüşmemesi, gelecek 
hayatlarında kalıcı iz bırakmaması için akut dönemde psikolojik ilk yardım adına çalışmalar 
yürütüyoruz. Gelecek dönemler için psikolojik hasar görmüş çocuklarımız için de uzun vadede 
çalışmalar planlıyoruz. Sıcak yataklarından bir anda geçiş yaptıkları çadır hayatı çocuklarımı-
zın dünyası için devasa bir değişikliktir. Zorlu koşullarda yaşamını sürdüren çocuklarımız için 
gülebilecekleri, akranlarıyla oynayabilecekleri, resim yapabilecekleri oyun çadırları hazırladık. 
Sahada bulunan alanında uzman psikologlarımızla çocuklarımızın manevi yaralarını sarmak 
için iyileştirici, eğitici oyunlar oynuyor; hislerini, düşüncelerini ve korkularını aktarabilmeleri 
için gereken ortamı sağlıyoruz. Nitekim çocuk sahibi yetişkinlerimizin de en büyük endişesi 
olan evlatlarının mutluluğunu görmeleri onlar açısından da iyileştirici oluyor. Bunun dışında 
bulunduğumuz bölgeye yakın çevrede çadırda barınan ailelerimizi de ziyaret ediyor, onlarla 
sohbet ediyoruz. İhtiyaçlarını bölgedeki imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz.
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  Çocukların dili “Oyun”
Depremin travmatik etkilerinin çocuklar tarafından daha fazla hisse-
dildiğinin bilinciyle Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal hayatı iyileştirme 
çalışmaları kapsamında geçici yaşam alanlarına, depremden etki-
lenenlerin, yaşanan travmayı atlatabilmesi için psikososyal destek 
merkezleri, öğrencilerin eğitiminin aksamaması için ise psikolojik 
danışman desteği bulunan anaokulları, ilkokulları, ortaokulları ve bilim 
çadırları kurdu. Travma sonrası çocukların kaygı düzeyinin normalleş-
mesi, korkularının azaltılmasının en iyi etkili yolu oyundur şüphesiz. 
Çünkü çocuğun dili oyundur. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı Des-
tek Saha Ekibi vakit kaybetmeksizin deprem bölgesindeki çocuklara 
ulaşarak onlarla iletişim halinde kalmaya özen gösterdi. 

  T3 Vakfı da çocukların yanında
Gönüllüleriyle birlikte ilk günden itibaren deprem bölgesinde yardım 
çalışmaları sürdüren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı,  aynı zamanda 
çadır kentlerde de çocukların yüzünü güldürmeye, hem moral hem de 
eğitim desteği vermeye gayret edenlerden oldu. Depremden etkilenen 
küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata 
katılımlarını hızlandırmak amacıyla çadır ve konteyner kentlere oyun 
ve etkinlik çadırları kurup, pek çok atölyeler düzenleyerek çocuklar için 
teknoloji eğitimlerini hız kesmeden devam etti. Depremden etkilenen 
onlarca çocuğun yapılan etkinliklere ilgiyle katılım sağlaması dik-
katlerden kaçmadı. T3 Vakfı bu oyun ve etkinlik çadırları bünyesinde; 
teleskopla güneş gözlemi, Teknoloji ve Astronomi, Tasarım ve Mate-
matik, Uzay-Astronomi, Teknoloji ve Doğa atölyeleri de düzenleyerek 
eğitimi her zaman önceleyenler arasında oldu.

  “Yalnız değilsiniz” duygusunu  
hissettiriyoruz

Ayşe Müzeyyen Taşçı (İHH Kadın Baş-
kanı/ Psik sosyal Destek Sorumlusu): Ne yazık 
ki bu afet 10 ilimizde büyük yıkımlar meydana 
getirdi. Ülke olarak çok fazla insanımızı kay-
bettik. Dolayısıyla hayatın normalleşmesi, 
depremzedelerin yaşadıkları tramvayı atlata-
bilmeleri zaman alacak. Bu süreçte sivil toplum 
gönüllülerine oldukça önemli görevli düşmekte-
dir. Öncelikli olarak, bölgedeki olumsuz yaşam 
koşullarını kolaylaştırmaya yönelik projeler 
gerçekleştirmek gerekmektedir. Enkazların 

kalkmasının ardından vatandaşlar yaşadığı acı ile beraber temel yaşam 
ihtiyaçlarını karşılayabilmenin telaşına düştü. Bu noktada barınma, bes-
lenme, ısınma, hijyen, gıda ve ilaç gibi acil ihtiyaçların temin edilmesi 
için seferber olunmalıdır. Tabii acil ihtiyaçların yanı sıra bölgede yaşanan 
afetin kişiler üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri silebilmek için iyileştirici 
faaliyetler yani psikososyal destek sağlanması gerekiyor. Bu durumda 
yerine göre afetzedeye hatırını sormak, dayanabileceği bir omuz olmak, 
ihtiyacını anlamaya çalışmak, yani sosyal yardım yaparken iletişim 
kurarak “yalnız değilsiniz, yanınızdayız” duygusunu hissettirebilmek 
önemlidir. İletişim kurmak güven duygusunu pekiştirmeyi sağlıyor. Diğer 
taraftan kişilerin ruhunda tramvaya dönüşen vakaları tespit ederek ilgili 
uzmanlara yönlendirerek psikolojik destek sağlamak son derece önem arz 
ediyor. Aynı zamanda çocukları, yaşadıkları afetin korkusu ve tedirginli-
ğinden uzak tutacak sosyal etkinlikler düzenlemek psikososyal desteğin 
çok mühim bir kısmını oluşturuyor. Uzun süre tüm bu unsurlarla beraber 
bölgede çalışmalar yürütmek afetzedeye güven ve moral açısından destek 
sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. 

  Bizim misyonumuz  
her daim çocuk

Rukiye Kaplan (Bülbülzade 
Vakfı/ Çocuk eğitimi sorumlusu): 
Güneydoğu bölgesinde meydana 
gelen depremden sonra her sivil top-
lum kuruluşu afet bölgesinde kendi 
uzmanlık alanlarına göre çalışma-
larına başladı ve oluşturulan kriz 
masaları koordinasyon ekipleriyle 
tespit edilen ve güncellenerek belir-
lenen ihtiyaçların düzenli olarak afet 
bölgesine ulaştırıldı. Bülbülzade Vakfı 

EKE (Evde karakter eğitimi) komisyonu olarak bizler de misyo-
numuz her daim çocuk olduğu için ne yapabiliriz diyerek yola 
çıktık. Yakınımızda depremden etkilenen çocuklarımız için el 
ele verip atölyeler düzenlemeye karar verdik. Onları da bu durum-
dan bir nebze uzaklaştırmak sosyal ve duygusal alanda onlara 
destek vermek için Gaziantep’te aileleriyle kalan depremzede 
çocukları 3-6 yaş ve 7-12 yaş gruplara ayırıp uygulamalar yap-
tık. Eğitimciler, psikolojik danışmanlar ve yardımcı ablalarla 
bir ekip olarak çalıştık.

  Yaralarımızı sarmayı  
hep birlikte öğreneceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca; afet sürecinde ortaya 
çıkabilecek psikolojik uyumsuzluk ve bozuklukların önlenmesi, 
birey, grup, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurul-
ması ve geliştirilmesinde destek çalışmalarına önem vererek 
depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek çalışma-
ları başlattı. Multidisipliner bir ekip yapısına sahip olan PSD 
ekipleri, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerine 
ilişkin temel ve ileri düzey eğitimleri almış kişilerden oluşuyor. 
Bu eğitimler ise ruhsal travma, psikolojik ilk yardım, psikoe-
ğitim, ihtiyaç tespiti, toplum katılımı, dezavantajlı gruplarla 
çalışma, kayıp ve yas süreçleri gibi konuları kapsıyor. Sadece 
çadır kentlerde değil enkaz başları ve hastanelerde de görev alan 
bu ekipler afetten yaralı kurtulan ya da vefat eden vatandaş-
ların aile yakınlarını ziyaret ederek ailelerin psikolojik olarak 
etkilenme düzeylerini gözlemliyor. Yetişkin ve çocukların bu 
süreci anlamlandırabilmeleri için psikoeğitim çalışmalarına da 
bir yandan devam ediyorlar. 

Sanat şifa olur mu?

Telefonumu elime aldım ve birçoğunuz 
gibi ilgili haber sitesinin bildirimini 
gördüm. Kahramanmaraş merkezli 11 
ilimizi doğrudan etkileyen depremin 
haberini bir ‘biiiip’ sesiyle duyduk, şaka 
değildi. Çoğumuz uyku sersemi olduğu 
için kilit tuşuna basıp başımızı yastığa 
geri koymuş bile olabiliriz. 

Gözlerimizi açtık. Uyandık mı bil-
miyorum. Acıya cam ekrandan 
gördüklerimizle şahit oluyorduk. 

Yıkılan ve pres olan evler… 
Toz dumanı olan hayatlar… 
Yiten insanlarımız… 
Kaybolan hayallerimiz ve umutlu 
bekleyişler…

Son yüzyılın en büyük depremi ola-
rak gösterilen bu deprem felaketinin 
yaşattıklarını ne kadar anlatsak ve 
betimlesek az kalır. Milyonlarca insanda 
travma oluşturan bu acı yumağının 
hissettirdiklerinin de yaşamayanlar 
tarafından çok fazla seslendirilmesi 
de ayrıca bir samimiyetsizlik olur diye 
düşünüyorum.

Bugün itibariyle (1 Mart) depremin 
üzerinden 23 gün geçti. Geçmeyen bir 
23 gündü! Yardıma koşan sivil toplum 
kuruluşlarımız, binlerce gönüllü, dün-
yanın farklı yerlerinden gelen güzel 
insanlar… Tüm bu vicdanımızı tazeleyen 
güzel gelişmelerin yanı sıra maale-
sef fitne ve enkaz siyaseti gibi şeyler 
de yaşandı. Bunlar olurken depremin 
üzerinden 9 gün geçmişti ve Litros 
Sanat’ın 50. sayısının yayınlanma vakti 
de gelmişti. Konu üzerine depremin ilk 
günlerinde çok düşündük. Meseleyi; 
gazetecilik meslek etiği, yayın periyodu, 
toplum psikolojisi ve kültür sanat gaze-
teciliği açısından tartıştık. En sonunda 
geldiğimiz nokta: yalnızca kültür sanat 
alanında değil memleketteki tüm alan-
larda dillerin lâl olduğu bir zamanda 
bizim konuşabilmemiz mümkün değildi. 

Bizim çıkmama kararı aldığımız zaman 
diliminde Oksijen Gazetesi maalesef 
iyi bir refleks gösteremedi. Gazetenin 
bir tarafı bir şey olamamış gibi duru-
yor diğer tarafı ise müthiş bir ajitasyon 
kokuyordu. Deprem bölgesinden gelen 
fotoğraflara ‘ödüllü’ yazarlar tarafından 
duygusal yazılar yazdırılması tam bir 
akıl tutulmasıydı deyip susayım.

Kültür sanat üretiminin savaş zaman-
larında bile sürdüğünü söyleyen bir 
grup çıkabilir. Yalan değil, sürer tabi 
ki. Kültürün enstrümanlarının işleme 
biçimi toplum dinamiklerine göre deği-
şir. Bizim toplumumuzda yapılan bir 
konserin oluşturduğu algıyla Rusya’da 
yapılan opera gösterisinin etkisi ve 
duygusu bambaşkadır. Toplumumuzda 
bu durumun doğru ve hassas biçimde 
değerlendirilebildiğini düşünmüyorum. 
Tüm konserler durmalı mı? Tiyatro 
oyunları oynanmamalı mı? Bence hayır. 
Fakat daha sakin bir tonda sanat üretimi 
yapılmalı diye düşünüyorum.

Bu dönemde kültür sanatın daha fazla 
yapılması gerektiğini düşünüyorum. 
Kültür sanat organizasyonlarının dep-
rem bölgesinde nezih ve düzenli biçimde 
organize edilmesi hepimize iyi gelecek-
tir. Ne olur müzikten korkmayın! Tiyatro 
sahnelerinin hayatın tam içerisinden 
geldiğini unutmayın. Yıllar sürecek 
travmaların ve yaraların iyileşmesini 
hızlandıracak hamlelerden birinin 
doğru kültür sanat organizasyonları 
olarak görüyorum. Deprem bölgesinde 
yaşayan insanlar, ekranlardan görmeye 
alıştıkları sanatçıları yakından gör-
düklerinde inanın kendilerini daha iyi 
hissedecekler. Hasta yatağında dostuna 
“bana bit türkü oku” diyen bir toplumda 
yaşadığımızı biliyor musunuz? Türkü-
lerimiz şifa olabilirken biz neden onları 
öcü gibi görüyoruz? Kültür sanat salt 
olarak eğlence değil yaşamın kendisi-
dir. Ruha iyi gelir, tedavi eder. Günlük 
değil ömürlük düşünürseniz sanatın her 
tonunu daha iyi hissedeceksiniz.

Hülasa…

Yaşadığımız bu derin acının ardından gördük ki bizler bir 
vücut gibiyiz. Birbirimize acıma ve koruma noktasında 
vücudun herhangi bir yeri hastalandığında hepimiz onu 
iyileştirmek, yaraları sarmak için seferber oluyoruz. Deprem 
felaketinin ilk gününden itibaren canla başla bölgede yar-
dımlarını esirgemeyen, ismini zikredip zikretmediğimiz ne 
kadar yüzleri güldürmeye, dayanacak omuz olmaya gönüllü 
varsa hepsine şükran ve minnetle.

m.yaprakli@litrossanat.com 
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yıkımın ve umudun 
görsellİğİ

En kısa ay en uzun acının miladı oldu bu yıl. Pandeminin yıpratıcı etki-
lerinden yeni yeni çıkıyorken hiç umulmadık daha beter bir travma 
üstümüze sirayet etti.  Şubat’ın 6’sı artık sadece soğuk bir kış günü 
değil. Tıpkı Ağustos’un 17’sinin bir yaz gününden ibaret olmaması 

gibi yıkıldığımız günün anısı olarak kalacak hafızamızda. Üst üste belki de 
tarihte olmayacak bir istisnayla iki depremi aynı coğrafyada yaşayarak 11 ilde 
bu yazıyı yazarken 43 bin 556 vatandaşımızı kaybettik. Gidenlerin acısının 
yanında kalanların yaşamına devam ettirmesinin önündeki fiziksel koşullar 
başlı başına zorlu ve uzun bir sürecin önümüzde durduğunu gösteriyor. Konut, 
kıyafet, gıda gibi temel dayanakların yanında bir robot olmayan insanın psi-
kolojik olarak da varlığını diri tutması hem oldukça zor hem oldukça önemli 
artık.  Depremin çok geniş bir hatta yıkıcı bir etki yapmış olması önümüzde 

uzun zaman alacak bir normalleşme süreci olduğunu gösteriyor. Çadır kentler-
den, konteynır bölgelerinden, yeni inşalardan, yeni kentlerde yeniden yaşama 
tutunmaya mecbur kalacak yüzbinlerce insandan bahsediyoruz. Bu kadar 
geniş bir sahada bu denli yıkıcı bir etkinin tarihte muadili bulmak kolay değil. 
Farklı coğrafyalarda sarsıcı depremler oluyor kuşkusuz, özellikle Uzakdoğu 
ülkeleri ve Şili’de büyük yıkımlar yaratan depremler söz konusu. Görsel sanat-
lar bu yıkımın ne kadarını hafızasına almış, bu tahrip edici etkinin insanlar 
ve kentler üzerindeki etkilerini nasıl anlatmış bu yazımda elimden geldiğince 
dünya sinemasında ve ülkemizde bu alanda yapılan üretimler üstünde durmak 
istiyorum. Bu yazı benim de depremden yaklaşık 20 gün sonra yazdığım ilk 
yazı olacak. 

San Francisco Deprem ve 
Yangın: 18 Nisan 1906  
13 dakikalık bu belgesel, deprem üstüne 
yapılmış ilk belgesel sayılabilir. 1906’daki 
7,8 şiddetindeki San Francisco depremi 
ve ardından çıkan yangından ötürü 
3000’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. 
Deprem ve sonucunda oluşan büyük yan-
gın, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 
meydana gelen en kötü doğal afet olarak 
kabul ediliyor. Belgesel bu afetin yarattığı 
tahribatı farklı caddelerden çekimlerle 
gösteren, arada açıklayıcı yazıların da 
olduğu dönemin ruhunu veren bir çalış-
maydı. ABD’de önemli görsel ürünlerin 
bir araya getirildiği ABD Ulusal Kongre 
Kütüphanesi belgeseli listesine dahil 
etmiştir. Belgesel kongrenin Youtube 
hesabından izlenebilir.

Depremin umuda yaslanan filmi  “Ve Yaşam Devam Ediyor”  
Hollywood sinemasında felaket temalı deprem özelinde çok sayıda film var. Ancak dünya sinemasında Abbas Kiyarüstemi’nin 
filmi kadar depremden sonrasındaki yaşamın devamlılığına şiirsel bir üslupla bakabilen bir film yok.  Abbas Kiyarüstemi’nin 
“Ve Yaşam Devam Ediyor” (Zendegi va Digar Hich) (1992) filminde “Arkadaşımın Evi Nerede?” filminin çekildiği Köker köyünün de 
içinde bulunduğu geniş bir bölgede meydana gelen depremden sonra oradaki yaşamın nasıl bir seyirde devam ettiğini resmeder. 
Filmde hayatın sürekliliğinden dem vuran yönetmen, karakterlerinin kendi doğallıklarıyla ve oldukça hayat dolu bir tablo içinde 
gösterir. Şehirden gelen adam ve oğlu köyde yaşayan “Arkadaşımın Evi Nerede?” filmindeki yaşlı adamla karşılaşıp onu arabalarına 
davet ettiklerinde oldukça felsefi bir sohbet de başlamış olur. Genel kanının aksine köyün kapalı yapısı içinde yaşayan yaşlı adam 
depremi ruhani, metafizik bir cezalandırma yöntemi olarak değil hayatın doğal bir parçası olarak yorumlar. Bunu oldukça doğal 
ve makul önermelerle sunar.

Kiyarüstemi, “Ve Yaşam Devam Ediyor”la  hayatın sürekliliği ve umut dolu olmanın önemini hatırlatır. Bunu, bu dönem çektiği film-
lerin karakteristik özeliği olan gerçeklikle kurgunun iç içe geçtiği bir tabloyla sunar. Depremin hayatları yok ettiği, yaşayanların da 
evsiz kaldığı bir ortamda çocuklar futbol maçının skoruyla ilgileniyorlardır. Hayat, ne kadar zor koşullarda olursak olalım devam 
eden ve kendini yenileyen bir enerjiye sahip, Kiyarüstemi bunu oldukça başarılı ve mütevazı bir projeyle sinemaseverlere hatırlatıyor.

Üsküp 1963 
1963 yılında Yugoslavya’ya bağlı Make-
donya’nın başkenti Üsküp’te meydana 
gelen 6.1 şiddetindeki depremde resmi 
rakamlara göre 1070’ten fazla kişi haya-
tını kaybetmişti. Bu sarsıcı depreme 
uluslararası yardımlar yapılmış ve yıkıcı 
etkileri olan bu deprem üstüne Veljko 
Bulajić’in çektiği belgesel depremden 
birkaç gün sonra çekimlerin başladığı 
henüz kurtarma çalışmaları devam 
ederken yapılan çalışmaların anlatıl-
dığı bir çalışmaydı. 1964’te Cannes Film 
Festivali’nde gösterilen belgesel, 37. Oscar 
Akademi Ödülleri’nde Yugoslavya’yı 
temsil etmişti. Böylece bir ülkeyi temsil 
eden ilk deprem belgeseli oldu. Bir ülke-
nin kendi ülkesinde yaşanan bir deprem 
belgeselini ülkesinin temsili için seçmesi 
az bulunur bir  sinema yaklaşımı örneği 
olarak sinema tarihinin istisna örnekle-
rinden birini oluşturuyor. 

Bam 6.6
Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan 
İran’da da çok sayıda deprem oluyor. 
Bunlardan en önemlilerinden biri 2003’te 
Bem şehrinde meydana gelen depremdi. 
25.000’den fazla insanın hayatını kaybet-
tiği depremde, 50.000 insan yaralanmış 
ve 100.000 insan evsiz kalmıştı. Bu yıkıcı 
sarsıntı üstüne uluslararası arenada 
karşılık bulan iki belgesel yapıldı. Biri  
İranlı yönetmen  Cihangir Gülistan-Pa-
rast’ın yönettiği “Bam 6.6” belgeseliydi. 
Film, Amerikalı turist çift Tobb Dell’Oro 
ve Adele Freedman’ın depremde enkaz 
altında kalmaları üstünden depremin 
yıkıcı etkileri üstünde duruyor. Hem 
depremin etkileri hem de deprem son-
rasındaki çabaların yansıdığı belgesel 
izlenmeye değer.

Bam’ın Sesleri 
2003 Bem depremi üstüne 2006 Hollanda 
yapımı uzun metraj bir belgesel de var. 
Belgesel, depremde yıkıntılar arasında 
kalan eski zaman fotoğraflarının izlerini 
sürüyor.

Ansızın ortaya çıkan depremlerin insan üzerindeki etkileri, kurtuluş hikayeleri, kentlerin yıkımı ve yeniden inşası gibi konulara 
odaklanabilen deprem belgesellerinin öne çıkan birkaç tanesi bu kısa ama unutulmaz yer olayının etkileri üstüne önemli bir hafıza 
oluşturuyor.

DÜNYADA DEPREM BELGESELLERİ

r_oylum@hotmail.com 
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Yaşamak Haram Oldu 
(1966)  
Remzi Cöntürk, 1966 yapımı “Yaşamak 
Haram Oldu”  filminde Varto’daki depreme 
odaklanır. Film “Varto Faciasını filme alır-
ken bize yararlılıkları dokunan Hınıs ve 
Varto’nun askeri ve mülki yöneticilerine 
filmde oynayan çilekeş ora insanla-
rına teşekkür ederiz.”  ifadesiyle başlar.  
Filmde başlık parası için İstanbul’a gidip 
kazandığı parayla Varto’ya dönen Tahir, 
Varto yerine koca bir enkazla karşılaşır. 
Sevdiği kızı başkası kaçırmış ve düğün 
gecesi yer yerinden oynamış, bütün evler 
yıkılmıştır. Yönetmen enkaz görselliğini 
klasik müziğin etkileyici fonuyla yöresel 
türkülerin eşliğinde verirken kurtarma 
çalışmaları ve askerlerin yardım görün-
tüleri kadraja girer.

Gökçe Çiçek (1972) 
Lütfi Akad’ın yönettiği 1973 yapımı “Gökçe 
Çiçek” Türk sinemasındaki en özel kadın 
karakterini bünyesinde barındıran bir 
çalışmadır. Deprem sahnesiyle de bu lis-
tede olmayı hak ediyor. Sevdiği Selman 
Ali’nın kayalıklar arasında dar bir geçitte 
depreme yakalanmasıyla ondan habersiz 
kalan göçebe Türkmenlerin kızı Gökçe 
Çiçek giderek mistik özellikler göstererek 
bir şamana dönüşür halk dilinde erenlere 
karışan Gökçe Çiçek, depremin de olaca-
ğını önceden hissetmiştir. “Gökçe Çiçek” 
Lütfi Akad’ın  deprem gerçeğini es geçme-
yen, Anadolu halk inançlarını da oldukça 
başarılı bir üslupla sinemaya taşıyan özel 
filmlerinden biridir.

Murat ile Nazlı (1972) 

Memduh Ün’ün yönettiği 1972 yapımı 
“Murat ile Nazlı” filminde kan davalı 
iki ailenin birbirine âşık olan gençleri-
nin 2 kuşaklık hikayeleri anlatılırken 
Varto Depremi de fon olarak karşımıza 
çıkar. Birbirini tanımayan doktor baba 
tıp öğrencisi oğul Varto’nun deprem 
mağduru insanlarına yardım ederken 
tanışmalarına vesile olansa Maraş dep-
reminde de görüntülerini izlediğimiz 
yardım götüren arabayı durdurup için-
dekileri almaya çalışan soyguncuların 
varlığıdır. Soygunculara karşı yardım 
kamyonunu koruyan baba oğul tıpçılar 
kamyonu köylülere ulaştırıp yardım dağı-
tırlar. 

O Şimdi Asker (2003)
17 Ağustos depreminden sonra birkaç 
kurgu filmde karşımıza bu depremin 
etkileri çıkar. Mustafa Altıoklar’ın yönet-
tiği “O Şimdi Asker” (2003) filminde odak 
nokta mizah olsa da deprem mağduru 
Nihat (Mehmet Günsür) karakteri dep-
remi denizde yaşamış bir insan olarak 
sahil şeridinin çökmesi onun gözlerin-
den gösterilir. 

Kaf Kaf (2022)
Hazır yeri gelmişken Varto Depremi 
üstüne yakın zamanda da bir belgesel 
çalışması yapıldı.

Vartolu yönetmen Metin Dağ, 2022’de fes-
tivallerde gösterilen “KAF KAF” belgeseli 
Varto Depremi’ni yaşamış olanlar hak-
kında çekilmiş kısa metraj bir belgeseldi.

Küçük Kıyamet (2006)
Yağmur Taylan-Durul Taylan’ın çektiği 
başrollerinde Başak Köklükaya ve Can-
sel Elçin’in yer aldığı “Küçük Kıyamet” 
(2006) filminde ise deprem kaygısından 
İstanbul’u terk eden bir çiftin bir sahil 
sitesinde yaşadıkları gerilim beyazper-
deye yansıtılır. 

Değirmen (1986)
Atıf Yılmaz’ın yönettiği usta oyuncu 
Şener Şen’in başrolde yer aldığı 1986 
yapımı “Değirmen” filminde, bir gece hiç 
huyu olmamasına rağmen katıldığı bir 
eğlencede konağın sallanmasından sonra 
çıkan söylentilerin ucunu alamayan kay-
makamın bütün kasabayı yıktırmasının 
sonuçlarını izleriz.

Enkaz (2016)
Alpgiray Uğurlu’nun yönettiği “Enkaz” 
(2016) filmi ise son uzun metraj deprem 
filmi sayılır. Filmin neredeyse tamamı 
enkaz altında kalmış bir kadının yaşam 
mücadelesi üstünedir. Daha önce yapıl-
mamış bir gerçekliği sinemaya taşıyan 
yönetmen çalışmasıyla övgüyü hak edi-
yor. 

Umarım depremin gerçekliği hepimizin 
yaşamını binalarımızdan başlayarak 
dönüştürür ve bu yer sarsıntısını sadece 
görselliğe taşımaya rahatça kafa yorabi-
liriz.

Türkiye’de 20. yy’daki ilk büyük deprem olan 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan Depremi’nde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetmişti. 
Muş’un Varto ilçesinde 19 Ağustos 1966’da 6,9 büyüklüğündeki depremde de 2 bin 400’e yakın kişi hayatını kaybetmişti. 17 Ağustos 
1999’daki 7,4 şiddetindeki Kocaeli Depremi’nde ise 17 bin 120 kişiye yakın kayıp söz konusuydu. Hal böyleyken sinemamız depremden 
hareketle senaryolarda bu gerçekliği ne kadar yansıttı? Kaç deprem odaklı filmimiz var? 
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