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#İZMİR

30.10.2020 tarihinde Ege Denizi’nde
gerçekleşen deprem nedeniyle hayatını
kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına baş
sağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar
dileriz.

DEPREM VE
TRAVMA

Depremin güncel
dünyamızda bireylerde

yarattığı etkiler nelerdir?

YAS
PSİKOLOJİSİ

Yas süreci ne zaman
travmaya dönüşür ?

SOSYAL MEDYA
VE ETİK 

Afet iyileştirme çalışmalarında
hangi etik değerlere uygun

çalışmalar yapmalıyız?
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Yaşanan her afetin ardında dört farklı afet
mağduru grup tanımlanır. 

1. Derece etkilenenler: Afet bölgesinde yaşayan
ve afetin etkilerine doğrudan maruz kalmış
bireyleri tanımlar.
2. Derece etkilenenler: Doğrudan afet etkilerine
maruz kalmış birincil mağdurlar ile ailevi veya
kişisel bir bağı bulunan bireylerin oluşturduğu
gruptur.
3. Derece etkilenenler: Afetzedelere hizmet
götürmek ve yardım etmek için afet bölgesine
giden bireyleri kapsar.
4. Derece etkilenenler: Afetlerin etkilerini ve
afetzedeleri kitle iletişim araçları ile medya
üzerinden takip eden bireylerden oluşur. (3)
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DEPREM VE
TRAVMA

Afetler insanların  fiziksel, ekonomik ve sosyal
yaşamını etkileyen günlük yaşamını kesintiye
uğratan veya durduran olaylardır. Yaşanan
afetler sonucunda  doğrudan etkilenen
insanlar ile birlikte afetzedelerin yakın
çevreleri ve yaşanan bu olayı kitle iletişim
araçları ile tanık olan diğer bireylerde de
psikolojik etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Zihin bir buz dağı
gibidir. Yalnızca
yedide biri suyun

üzerinde görülebilir.
-Sigmund FREUD

Psikolojik travma tepkileri, yaşanan
depremin hemen ardından ortaya
çıkabileceği gibi gecikmeli olarak sonraki
zamanlarda da ortaya çıkabilir. Psikolojik
travma tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu
kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.(1)
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AFET VE ÇOCUKLAR  

Afetler yetişkinleri etkilediği gibi çocuklar
üzerinde de psikolojik etkiler yaratmaktadır.
Çocuklar  travmatik yaşam olaylarını
anlamlandırmakta yetişkinkilere göre daha
fazla güçlük yaşayabilirler. Çocuklarda olayın
tekrarlanma endişesi, içe kapanma, yas
davranışları, yeni çevrelerden korkma,
huzursuzluk hali,ayrılık kaygısının yanı sıra
artikülasyon bozukluğu, iştah bozukluluğu,
uyku bozukluğu gibi psikofizyolojik tepkiler
gözlenebilir. Özellikle okul öncesi çağındaki
çocuklarda ebeveynlerinin yanından hiç
ayrılmama ve kendilerini yaşanan olaya dair
suçlama davranışı gözlenebilir. Bu durum
gözlendiğinde çocukların gerçekçi olmayan
düşüncelerine yönelik düzeltmeler yapılabilir.
Çocuklarda bu dönemde çok soru sorma
davranışı gözlenebilir. 

Afet bölgesine uzak yerleşim yerlerinde
yaşayan çocuklarda da çok soru sorma hali
gözlenebilir. Bu doğa olayı çocukların
zihninde endişe verici olabilmektedir. Bu
sebeple afeti yaşayan çocuklara ve diğer
çocuklara deprem gelişim seviyesine uygun
şekilde somutlaştırılarak anlatılmalıdır.
Çocuklara şuan da güvende olduklarını
hissettirmek, onları dinlemek ve duygularını
ifade etmelerine olanak sağlamak
endişelerini azaltmak için en doğal yoldur.
Ancak çocuklar özellikle deprem konusunda
konuşmak için zorlanmamalıdır. 

.

Bütün çocuklar travmadan aynı şekilde
etkilenmezler

Çocuklar ebeyenlerinin travmatik yaşantıya
verdikleri tepkilerden de dolaylı olarak
etkilenmektedir. 
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Bir insanın devinimlerinin
yöneldiği amaç o insanın

çocukken dış dünyadan aldığı
izlenimlerin  etkisi altında

gelişip ortaya çıkar.
-Alfred ADLER
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Son yıllarda sosyal medya, insanlar için
önemli bir iletişim aracı olmuştur. Yapılan
çalışmalar afet durumlarında sosyal medya
kullanımının arttığını göstermektedir. 2010
yılında gerçekleşen Haiti depreminde sosyal
medyanın gücü ortaya çıkmaya başlamıştır.
Afet sosyal medyası, afetin bireyler ve
topluluklar üzerindeki etkisine dair
farkındalığı arttırmak, afetten etkilenenlere
yardım etmek, bireylerin afetlere müdahale
ve iyileşme ile ilgili yardımlarını listelemek
ve bulma yollarına aracılık etmek  için
kullanılabilir.

Afet durumlarında sosyal medyanın olumlu
kullanımı ile ilgili birçok örnek bulun-
maktadır. Ancak özensiz ya da kötü niyetli
bilgi paylaşımı bazen spekülasyonların hızla
yayılmasına neden olabilir. Bir başka etik
sorumlulukta, sosyal medya ya da diğer
internet araçları üzerinden görüntü
paylaşımındadır. Mağdurların onurlarına
saygı ve gizliliğin sağlanmasında medya ile
birlikte, bireylerinde sorumlulukları
bulunmaktadır. Tüm mağdurların kendi
görüntüleri ile ilgili veya kimlikleri ile ilgili
gizlilik hakkının her koşulda sabit kaldığı
herkes tarafından kabul edilmelidir.(4)

Depremi yaşayan bireylerin veya çocukların
depreme dair görüntülerinin alınması ve
sosyal medya aracılığı ile paylaşılması
bireyler için hayatının herhangi  bir
döneminde hatırlatıcı  bir nitelik kazanarak
rahatsız edici olabilir. Afet Sosyal Medyasının
iyileştirici ve yararlı kullanımına  yönelik
toplum bilinci oluşturulmalıdır. 
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İnsanlığın daha iyi olduğu
bir dünya mümkün, ama

belki de bugün birinci
görevimiz hayat

kurtarmak
-José Mujica
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SOSYAL MEDYA VE
ETİK
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Yaslarımız parmak izlerimiz
kadar kişiseldir. Geçmişteki

yitim öykülerimiz ve ilişkimizin
özellikleri tarafından

belirlenir.''
-Vamık Volkan

Travmatik yas,
Komplike yas,
Patolojik yas,
Karmaşık yas,
Çözülmemiş yas,
Kronik(anormal) yas,

Yas olgusu aşağıda belirtilen başlıklar altında
incelenmektedir.

Özellikle büyük afetler sonucunda oluşan; ölüm
ve sevdiklerini kaybetme korkusunun ileri
süreci komplike ve patolojik yasın oluşumuna
zemin hazırlamaktadır.(3) Bireylerin geçmişleri,
kişilikleri, kaybedilen kişinin yakınlığı gibi
etmenler bireylerin yas sürecini farklı
yaşamasında etkilidir. Yas evreleri seyri her
bireyde benzer olmadığı gibi, her toplumda da
farklılık göstermektedir.
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Freud'un tanımına göre “Yas, sıklıkla,
sevilen bir kişinin ya da [âdeta sevilen
kişinin kaybı gibi yaşanan] ülke, ülkü
ve özgürlük gibi soyutlamalara ilişkin
kayba tepkidir.'' 
Kayıp deneyiminin doğal bir tepki
süreci olarak kabul edildiği ve bireysel
farklılıklarla birlikte araştırmacıların
ortak görüşe sahip olduğu bir yas
süreci söz konusudur.

Bu sürecin ilk evresi, şok ve inkardır.
Sonraki  evrelerde öfke, pazarlık ve
depresyon görülmesinin ardından son
evrede doğal bir tepki olarak görülen yas
sürecinin yeniden yapılanma evresi yaşanır.
Freud, yas sürecini kaybın ardından
gerçekleşen uyum sağlamaya yönelik bir
gelişme olarak kabul eder. Dünya Sağlık
Örgütü kayıp sonrası yaşanan ilk 6 ay
süresinde psikoterapi uygulanmamasını
tavsiye etmektedir. 
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YAS PSİKOLOJİSİ
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Ayın Kitap Önerisi
Depresyon,Yas ve Melankoli 

-Darian Leader 

MEB Çocuklar İçin Ailelere Psikososyal Destek Kılavuzu
Afad-Afetlerde Psikolojik İlk Yardım
KUKUOĞLU, (2018) Doğal Afetler Sonrası Yaşanan Travmalar ve Örnek Bir Psikoeğitim Programı
Ekşi, (2015) Afet Yönetiminde İçsel Denetim Aracı Olarak Etik

Yararlanılan Kaynaklar

1.
2.
3.
4.

ÇOCUKLARDA YAS

Şok ve İnkar
Kaygı 
Uyku Bozukluğu
Öfke ve Suçluluk
Üzüntü
Daha Talepkar Olma
Okul Sorunları vb.

Çocuklarda yas tepkileri içinde
bulundukları gelişim dönemine göre
farkılılaşmakla birlikte  görülen ortak
tepkiler ;

Çocuklar bu dönemde yetişkinlerin desteğine ve yakınlığına her zamankinden daha fazla
ihtiyaç duyarlar. Bu dönemde ölüm konulu oyunlar oynayabilir,resimler çizebilirler. Bu
durumlarda çocuğa müdahale etmeden yaşadığı duyguyu anlamlandırmasına yardımcı olmak
gerekir. Çocuklar için rutin içerisinde olmak güven vericidir.  Çocuğun günlük yaşam
faaliyetlerine devam etmesi  konusunda destekleyici olmak gerekir. Çok fazla soru sorma
davranışı gösterebilirler. Sorduğu sorular bilişsel seviyesine uygun şekilde cevaplanmalıdır. 
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