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DEPREM YİNE DEPREM

Deprem Türkiye’nin acı kaderi. Türkiye bir deprem 
ülkesi. Kaybolan canlar, milyarlarca liralık 
mal kayıpları. 6 Şubat 2023 tarihinde, 1999 

Marmara depremi tekrar hatırlandı. Ancak bu deprem 
1939 Erzincan depreminden sonra en şiddetlisiydi ve 7,8 
olarak kayıtlara geçti; üstelik bu şiddetle iki defa sarsılan 
15 milyon nüfusu barındıran bir bölge.

Depremden sonra dünyadan yaklaşık 60 ülke ve yüzlerce 
sivil toplum kuruluşu yardıma koştu. Yardım edenler 
arasında ülkemiz Yunanistan da vardı. Yine Batı Trakya 
Türk Azınlığı Danışma Kurulu da aynı gün toplanarak 
yardım kampanyası başlattı. Yine Gümülcine ve İskeçe 
Belediyeleri de yardım kampanyası başlattı. Şapçı 
Belediyesi ise başsağlığı ve yardım kararının alınması 
için olağanüstü toplandı.

Türk Milletinin çok acı çektiği bir dönemde yardım olayını 
istismar edenler de vardı. Sosyal medyadan yapılan 
bazı paylaşımlarda, “Ve, biz, yardıma ansızın gittik” 
gibi, yapılacak yardımları yerel deyimle “kakarak” dile 
getirdiler. Ancak unutulmamalıdır ki  depremlerin yeri 
ve zamanı belli değildir. Bir gün bizleri de etkilediğinde 
bu lafların ne kadar boş ve de nefret duygularını dile 
getirmesi açısından ibretle izleyebiliriz. Ve, bu  kişiler, 
1999’da Marmara’dan sonra  Atina’da meydana gelen 
depremi de unutmamalıdırlar.

Yine sözde Müslüman din adamı olup da yardım 
kampanyasını sanki bir grup kişiye imiş gibi zoraki 
düzenleyenler de vardı. Belli ki bu kişiler Batı Trakya’daki 

Türklerin Anavatanlarının Türkiye olduğunu unutmuşlar!

Yine, yedilen, örüklü ve de tüfeyli bir hayatı kendilerine 
yaşam şekli olarak benimseyen bu hempalar, Türk 
Azınlığın Lozan Antlaşması ile Yunanistan’a bırakılırken 
kimlerin garantör ülke olduğunu belli ki unutmuşlar ki 
Türk Devleti’ne bir başsağlığı dahi dileyememişlerdir!

Onlar unutabilir. Ancak Batı Trakya’da halen yaşam 
savaşı veren Türk Azınlık mensupları, bunları hiçbir 
zaman unutmamış ve Anavatan Türkiye’nin acı çektiği 
zor anlarda hep yanlarında olmuşlardır.

İşte bugün de aynı gün. Batı Trakya’da yaşayan Türkler 
yine imkanlarını zorlayarak Türkiye’ye gerekli yardımları 
yapacaktır. Nitekim Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 
Kurulunun aldığı karar da bu yöndedir ve yardımların 
toplanacağı merkezler de açıklanmıştır. Yardımın küçüğü 
büyüğü yoktur. En değerli yardım gönülden yapılandır. 
İnsanlarımızın bu yardım kampanyasına iştirak 
edeceğine yürekten inanmaktayız.

Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, Türk 
Devleti’ne ve Yüce Türk Milleti’ne de tekrar başsağlığı 
diliyoruz. Allah bir daha böyle felaketler göstermesin.

                                                  Gümülcine, 7.02.2023
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Kahramanmaraş’ta 7,4 ve 
Gaziantep’te 6,5 ile 6,4 
büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Pazarcık 

ilçesinde saat 4.17’de 7,4 

büyüklüğünde deprem olurken 

Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 

olan iki deprem meydana geldi.

 

Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 

deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde 

yer alan bilgiye göre, deprem saat 

4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık 

ilçesinde gerçekleşti.

•	 Cumhurbaşkanı	Erdoğan:	

Depremden	etkilenen	tüm	

vatandaşlarımıza	geçmiş	olsun	

dileklerimi	iletiyorum

•	 İçişleri	Bakanı	Soylu:	6’nın	

üzerinde	6	deprem	var,	biz	de	bakan	

arkadaşlarımızla	bölgeye	gideceğiz

7,4	büyüklüğündeki	deprem,	7	

kilometre	derinlikte	oldu.

Gaziantep’te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde 

deprem

Öte yandan AFAD’ın internet sitesinde 

yer alan bilgiye göre 04.26’da 

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6,4 

büyüklüğünde ve saat 04.36’da 

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 6,5 

büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 

kilometre derinlikte oldu.

76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi 

yaralandı

AFAD’dan yapılan açıklamada, en 

büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 

06.30 itibarıyla 42 artçı depremin 

meydana geldiği belirtildi.
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Depremin Kahramanmaraş, Hatay, 

Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, 

Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve 

Adana başta olmak üzere çevre illerde 

yoğun şekilde hissedildiği ifade edilen 

açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“SAKOM’dan alınan ilk bilgilere 

göre an itibarıyla Kahramanmaraş, 

Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, 

Adıyaman ve Malatya’da 

76 vatandaşımız 

hayatını kaybetmiş; 

Kahramanmaraş, 

Gaziantep, Şanlıurfa, 

Diyarbakır, Adana, 

Adıyaman, Malatya, 

Osmaniye, Hatay ve 

Kilis’te 440 vatandaşımız 

yaralanmıştır. Türkiye 

Afet Müdahale Planı 

kapsamında depremin 

seviyesi 4. seviye 

olarak ilan edilmiş 

olup illerimizde ve Başkanlık AFAD 

merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan 

görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel 

arama ve kurtarma alanında uluslararası 

yardım çağrısında bulunulmuştur. 

Bölgede koordinasyona destek sağlamak 

üzere Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, 

Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e 

Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, 

Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya 

Sivas Valisi görevlendirilmiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 

bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak 

üzere 2 adet uçak görevlendirilmiştir. 

Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza 

geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta 

olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk 

edilmiştir.”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk 

Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve 

yaralı sayısı vermemiz mümkün değil

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk 

Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana 

gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili 

“Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı 

vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.” 

dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 

Başkanı Güngör: Büyük bir afetle karşı 

karşıyayız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye 

Başkanı Hayrettin Güngör de büyük bir 

afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Herkese geçmiş olsun dileklerini ileten 

Güngör, “Olay çok yeni. Devletimiz 

tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada. 

Vatandaşlarımızdan ricamız, kalabalığa 

neden olmamaları, trafiği aksatmamaları. 

Ekiplerin çalışabilmesi için yardımcı 

olmamız gerekir. Herkese geçmiş olsun.” 

diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve 

ilgili bakanlar AFAD Koordinasyon 

Merkezinde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

ve bazı bakanlar, Kahramanmaraş’ın 

Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğünde 

depremin ardından çalışmaları AFAD 

Koordinasyon Merkezi’nde koordine 

ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri 

Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 

Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin 

ardından 

hızla AFAD 

Koordinasyon 

Merkezi’ne gitti.

Oktay ve bakanlar, 

çalışmaları AFAD 

Koordinasyon 

Merkezi’nde 

koordine ediyor.

Bakan Kurum: 

Gaziantep’e hareket 

ediyoruz

Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 

7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası 

devletin tüm tedbirleri aldığını ve ekiplerin 

yönlendirildiğini belirtti.

Kurum, sosyal medya hesabından 

yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş 

Pazarcık merkezde meydana gelen ve 

birçok çevre ilde de hissedilen deprem 

nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş 

olsun. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. 

Ekiplerimizi yönlendirdik. AFAD’da 

değerlendirmemizi yaptıktan sonra biz de 

Gaziantep’e hareket ediyoruz.” ifadelerini 

kullandı.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, 

Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, 

Malatya ve Hatay’da bazı binalar yıkıldı.

Ara ara sarsıntıların hissedildiği bölge 
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illerinde valilikler koordinasyonunda kriz 

masaları oluşturuldu.

Yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde 

arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye’de 34 bina yıkıldı, 5 kişi 

hayatını kaybetti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 

34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını 

kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının 

sürdüğünü söyledi.

Malatya’da ilk belirlemelere göre 130 

bina yıkıldı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, “İlk 

belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100’ü 

aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan 

cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma 

çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Şanlıurfa’da 15 vatandaş vefat etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 

“(Depremde) Şu an 15 vatandaşımız 

vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.” 

dedi. 

Diyarbakır’da 6 bina yıkıldı, 6 kişi 

hayatını kaybetti, 79 yaralı var

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, “6 bina 

yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 

79 vatandaşımız yaralandı.” dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan: Hayatını 

kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız 

var

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte yıkılan 

binalar bulunduğunu belirterek, “Hayatını 

kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız 

var.” dedi.

Depremin ardından Kahramanmaraş 

Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu. Kriz 

merkezine gelen bilgilere göre AFAD 

başta olmak üzere arama kurtarma 

ekipleri, kent merkezinin yanı sıra göçük 

meydana gelen ilçelere yönlendirildi.

Göçük altında kalan vatandaşların 

kurtarılmasına yönelik çalışmalar 

sırasında bazı vatandaşlar yaralı olarak 

kurtarıldı.

Deprem sırasında Kahramanmaraş-

Kayseri ile Kahramanmaraş-Gaziantep 

kara yollarında göçük oluştuğu ve 

ulaşımın kontrollü sağlandığı bildirildi.

Depremin ilk anından itibaren evlerinden 

çıkan vatandaşların sokaklardaki 

bekleyişi de sürüyor. Vatandaşların 

sokaklarda ateş yakarak ısınmaya 

çalıştıkları gözlendi.

Deprem Doğu ve Güneydoğu ve İç 

Anadolu’da da hissedildi

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, 

Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, 

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, 

Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve 

Hatay’da da hissedilen deprem nedeniyle 

bazı vatandaşlar binalardan çıkarak 

dışarıda bekledi.

Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları 

oluştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte 

şu ana kadar mal ve can kaybı ihbarı 

gelmediğini bildirdi.

Sivas’ta hissedilen deprem nedeniyle bir 

binanın giriş katında duvarlarda çatlak 

oluştu.

Pulur Mahallesi’nde 12 katlı binanın 

giriş katında meydana gelen çatlaklar 

dolayısıyla apartman, polis ekiplerince 

tahliye edildi. Apartman sakinleri sokakta 

ve araçlarında beklemeye başladı.

Bu arada il genelinde de depremi 

hisseden çok sayıda vatandaş evlerini 

terk ederek cadde ve sokaklarda 

araçlarında bekledi.

Nevşehir’de depremi hisseden bazı 

vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının 

sürdüğü kentte vatandaşlar araçlarının 

içinde ve çevrede bekledi.

Niğde’de depremi hisseden vatandaşlar, 

evlerinden dışarı çıktı. Karın etkili olduğu 

kentte vatandaşlar araçlarıyla güvenli 

yerlere gitmeye çalıştı.

Valilikten, “Şu ana kadar kurumlarımıza 
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intikal eden bir olumsuzluk 

bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın 

duyarlı olması ve resmi kurumlar 

tarafından yapılacak açıklamaları dikkate 

alması önemle rica olunur.” açıklaması 

yapıldı.

Deprem çevre ülkelerde de etkili oldu

Deprem, Suriye başta olmak üzere 

Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi ve Irak’ta da hissedildi. 

Suriye’de ilk belirlemelere göre 

depremde en az 100 kişi öldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm 

vatandaşlarımıza geçmiş olsun 

dileklerimi iletiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, “Kahramanmaraş’ta meydana 

gelen ve ülkemizin pek çok yerinde 

hissedilen depremden etkilenen 

tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun 

dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“İlgili tüm birimlerimiz AFAD 

koordinasyonunda teyakkuz halindedir. 

Depremden etkilenen bölgelere arama 

kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk 

edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, 

AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm 

kurumlarımız çalışmalarına hızla 

başlamıştır. Yaşadığımız bu felaketi 

inşallah hep birlikte en kısa sürede ve 

en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, 

Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, 

Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa 

valileri ile telefonda görüşerek deprem 

sonrasındaki durum ve arama kurtarma 

faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Bütün ekiplerimiz 

teyakkuz halinde

İçişleri Bakanı Soylu, “Bütün ekiplerimiz 

teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm 

ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı 

da içeren bir alarmdır.” dedi.

Gazetecilerin, kaç deprem yaşandığına 

ilişkin sorusu üzerine Soylu, “Şu ana 

kadar 6’nın üzerinde en son 5 artçı 

olmuştu. 6’nın üzerinde 6 deprem var, en 

büyüğü 6,6. Bir tanesi de Nurdağı’nda 

oldu.” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Devletimizin tüm 

kurumları çalışmalarını yürütmektedir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 

“Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 

birçok ilde hissedilen deprem sonrası 

devletimizin tüm kurumları ivedilikle 

çalışmalarını yürütmektedir.” ifadelerini 

kullandı. 

MSB: TSK İnsani Yardım Tugayı 

unsurları ile nakliye uçakları göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan 

açıklamada, “TSK İnsani Yardım 

Tugayı unsurları ile AFAD’ın talepleri 

kapsamında nakliye uçakları göreve 

hazırdır. Taleplerin karşılanması için 

koordinasyona başlanmıştır.” denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 

merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin 

ardından bölgeye İstanbul’dan 

arama kurtarma ekipleri ve yardım 

malzemesinin gönderildiğini bildirdi.

Arama ve kurtarma alanında uluslararası 

yardım çağrısında bulunuldu

AFAD tarafından, “Dışişleri Bakanlığı 

ile yapılan görüşmelerde ERCC (Acil 

Müdahale Koordinasyon Merkezi) 

üzerinden kentsel arama ve kurtarma 

alanında uluslararası yardım çağrısında 

bulunulmuştur.” bilgisi verildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık’tan 

“kan bağışı” çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem 

Kınık, Kahramanmaraş’ta meydana 

gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem 

sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için 

ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu 

ancak ilerleyen saatlerde olabilecek 

ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm 

Türkiye’de kan bağışına davet etti.

AFAD’dan cep telefonlarıyla iletişime dair 

uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının sosyal medya 

hesabından yapılan duyuruda, “Afet 

ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz 

sürdürülebilmesi hayati önemdedir. 

Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi 

(SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma 

yazılımları üzerinden yapınız. Hayati 

durumlar dışında telefon görüşmesi 

yapmaktan kaçının.” bilgisi paylaşıldı.

Kapalı tüm telefon hatları açıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığının sosyal medya 
hesabından yapılan açıklamada, 
bölge halkının mağdur olmaması için 
tüm GSM operatörlerinin kapasite 
arttırarak kapanan telefon hatlarının 
açılacağı ve internet hizmeti 
sağlayacağı kaydedildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da 
teyakkuza geçerek, vatandaşların 
kesintisiz iletişim sağlamaları 
için operatörlere talimat verdi ve 
borç nedeniyle kapalı tüm mobil, 
internet ve sabit hatların görüşmeye 
açılmasını sağladı. AA.
                                         6.02.2023
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 
bin 665 kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD), saat 07.30 itibarıyla 
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerde 20 bin 665 kişinin hayatını 
kaybettiğini bildirdi.
 
 
“Asrın felaketi”nin 5. gününde arama 
kurtarma çalışmaları 
devam ediyor
“Asrın felaketi” ola-
rak nitelenen Kahra-
manmaraş merkezli 
depremlerde 6. gün-
de arama-kurtarma 
çalışmaları devam 
ediyor.
Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesinde 
saat 4.17’de 7,7; 
Elbistan ilçesinde 
saat 13.24’te 7,6 bü-
yüklüğünde deprem olurken, Gazian-
tep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan 
iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardın-
dan saat 13.24’te bir deprem daha 
meydana geldi. Merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 
depremin büyüklüğü 7,6 olarak kay-
dedildi ve bu depremlerin ardından 
1509 artçı sarsıntı meydana geldi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Di-
yarbakır, Adana, Osmaniye, Gazian-
tep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve 
Hatay’da yıkıma yol açtı.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan 
vatandaşları kurtarma çalışmaları 
aralıksız devam ediyor.

10 ilde toplam can kaybı 20 bin 665 
yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD), saat 01.50 itibarıyla 
“asrın felaketi” olarak nitelendirilen 
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerde 20 bin 665 kişinin hayatını 
kaybettiğini, 80 bin 88 kişinin kurtarıl-
dığını bildirdi.
AFAD’dan yapılan yazılı açıklamaya 

göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 
Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin 
ardından 1700 artçı deprem meyda-
na geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlı-
urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, 
Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve 
Elazığ’daki can kaybı 20 bin 318 
oldu, 80 bin 88 kişi de kurtarıldı. 
Depremden etkilenen illerden 91 bin 
511 afetzede tahliye edildi.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, 
DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, 
itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’ler ve 
uluslararası ekiplerden 31 bin 254 
arama kurtarma personeli görev 
yapıyor.
Diğer ülkelerden gelen arama kurtar-
ma personelinin sayısı ise 7 bin 716 
olarak kayıtlara geçti.

AFAD, emniyet, jandarma, MSB, 
UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, 
yerel güvenlik ve yerel destek ekiple-
rinden görevlendirilen saha personeli 
ile beraber bölgede görev yapan per-
sonelin sayısı 160 bin 860’a ulaştı.
Afet bölgesine başta ekskavatör, 
çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, 

treyler, greyder, 
vidanjör ve benzeri 
iş makineleri olmak 
üzere 12 bin 26 
araç sevk edildi.
Hava Kuvvetleri, 
Kara Kuvvetleri, 
Sahil Güvenlik ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığına 
bağlı 167 hava 
aracıyla bölgeye 
personel ve mal-
zeme sevkiyatı için 

kurulan “hava köprüsü”yle 3 bin 392 
sorti yapıldı.
Depremden yoğun şekilde etkile-
nen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal 
Hizmetler ile Gençlik ve Spor Ba-
kanlıkları ve Kızılay tarafından 170 
bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 
494 battaniye sevk edildi, 102 bin 
274 aile yaşam çadırının kurulumu 
tamamlandı.
Afet psikososyal destek grubu 
kapsamında 4 mobil sosyal hizmet 
merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, 
Osmaniye ve Malatya’da görevlendi-
rildi, bölgeye 1645 personel ve 164 
araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 
99 bin 916, deprem bölgesi dışında 
10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 
kişiye psikososyal destek verildi.
 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağım-
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sız bölüm yıkık veya ağır hasarlı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, Türkiye gene-
linde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 
bağımsız bölümün yıkık veya ağır 
hasarlı olduğunun tespit edildiğini, 
“e-Devlet” ve “hasartespit.csb.gov.
tr” adresleri üzerinden depremden 
etkilenen evlerin hasar 
durumuna ilişkin bilgi 
alınabileceğini bildirdi.

31 bin 254 arama kur-
tarma personeli görev 
yapıyor
Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı (AFAD), 
saat 20.30 itibarıyla Kah-
ramanmaraş merkezli 
depremlerde 19 bin 875 
kişinin hayatını kaybet-
tiğini, 79 bin 717 kişinin 
yaralandığını bildirdi.
AFAD’dan yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık 
ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem-
lerin ardından 1666 artçı deprem 
meydana geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlı-
urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, 
Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya 
ve Elazığ illerindeki can kaybı 19 
bin 875 oldu. Depremlerde 79 bin 
717 kişi de yaralandı. Depremden 
etkilenen illerden 86 bin 754 afetzede 
tahliye edildi.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, 
DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, 
itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’ler ve 
uluslararası ekiplerden 31 bin 254 
arama kurtarma personeli görev 
yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtar-
ma personelinin sayısı ise 7 bin 716 
olarak kayıtlara geçti.
AFAD, emniyet, jandarma, MSB, 
UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, 

yerel güvenlik ve yerel destek ekiple-
rinden görevlendirilen saha personeli 
ile beraber bölgede görev yapan per-
sonelin sayısı 159 bin 146’ya ulaştı.
Afet bölgesine başta ekskavatör, 
çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, 
treyler, greyder, vidanjör ve benzeri 
iş makineleri olmak üzere 12 bin 26 

araç sevk edildi.
Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, 
Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel 
Komutanlığına bağlı 166 hava ara-
cıyla bölgeye personel ve malzeme 
sevkiyatı için kurulan “hava köprü-
sü”yle 2 bin 139 sorti yapıldı.
102 bin 274 aile yaşam çadırı kurul-
du
Depremden yoğun şekilde etkile-
nen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal 
Hizmetler ile Gençlik ve Spor Ba-
kanlıkları ve Kızılay tarafından 170 
bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 
494 battaniye sevk edildi, 102 bin 
274 aile yaşam çadırının kurulumu 
tamamlandı.
Afet psikososyal destek grubu 
kapsamında 4 mobil sosyal hizmet 
merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, 
Osmaniye ve Malatya’da görevlendi-
rildi, bölgeye 1644 personel ve 164 
araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 

57 bin 316, deprem bölgesi dışında 7 
bin 15 olmak üzere 64 bin 331 kişiye 
psikososyal destek verildi.

LGS’de 2. dönem, YKS’de ise 12. 
sınıf 2. dönem konuları olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerin 2. 

dönem konuların-
dan, YKS’ye girecek 
öğrencilerin ise 12. 
sınıfın 2. dönem ko-
nularından sorumlu 
tutulmayacaklarını 
söyledi. 
Mehmetçik Hatay’a 
lojistik destek üssü 
kurdu
Türk Silahlı Kuvvet-
leri (TSK), Hatay’a 
gönderilen yardımla-
rın depremzedelere 
daha hızlı ulaştırıl-
masını sağlamak için 
lojistik destek üssü 
kurdu.

Depremin ardından Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan 
Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen 
taleplere yanıt verilirken, bölgeye 
arama kurtarma ekiplerinin ulaştı-
rılması için “hava yardım koridoru” 
oluşturuldu.
Kahramanmaraş’taki “can kurtarma” 
telaşı fotoğraf karesinde
Kahramanmaraş’taki can kurtarma 
ve yardım faaliyetleri hummalı şekil-
de sürerken AA tarafından çekilen 
fotoğraf karesine bir mahalledeki 14 
arama kurtarma faaliyetiyle deprem-
zedelerin çadır kenti sığdı.
                                         11.02.2023

AFAD’ın son verilrine göre 
41.000 kişi hayatını kaybetti ve  
100.000’den fazla insan yaralan-
mıştır.



7 gün süreyle milli yas ilan edildi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Türkiye’de meydana gelen dep-

remler sebebiyle 7 gün süreyle milli 

yas ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, ulusal yas ilanını sosyal medya hesa-

bından yaptığı paylaşımla duyurdu: 

“6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana 

gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle 

millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış 

temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü 

güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya 

çekilecektir.” T.C.	Gümülcine	Başkonsolosluğu
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Prime Minister GR

@PrimeministerGR

·

7 Şubat

İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor.  Kurtarma ekiplerinin insanüstü 

çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. 

Yaptıkları için onlara minnettarız.

Başbakan Miçotakis deprem sonrasında 
Türkçe paylaşım yaptı

Yunan	kurtarma	ekibi	EMAK
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Kathimerini gazetesinden “Hepimiz Türküz” karikatürü

YUNANİSTAN’IN Kathimerini ulusal 

gazetesi, Türkiye’deki korkunç ve 

yıkıcı deprem felaketinden son-

ra, 7.02.2023 günü, depremle ilgili, Dimitri 

Hacopulu imzalı bir karikatür yayımladı ve 

“Hepimiz Türküz” ifadelerine yer verdi.

Karikatürde bir duvara Yunanca olarak 

“Hepimiz Türküz – İmaste oli Turki” yazdığı 

görülmektedir.

Yunan gazetesinde yayımlanan karikatürün ise Fran-

sız dergisine adeta bir cevap niteliğindeydi.

Hatırlanacağı gibi Fransız Charlie Hebdo dergisi, 

depremde ölen binlerce insan olmasına rağmen alay 

etmiş ve “Tank göndermeye gerek yok” ifadelerini 

kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Dendias deprem bölgesini ziyaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı 

Dendias, deprem bölgesini 

ziyaret etmek ve Dışişleri 

Bakanı Çavuşoğlu’yla görüşmek 

üzere Türkiye’ye geldi.

 Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu (sağda), merkez üstü 

Kahramanmaraş olan ve 10 ili 

etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 

depremlerin ardından bölgeye gelen 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos 

Dendias’ı (solda), Adana Şakirpaşa 

Havalimanı’nda karşıladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri 

Bakanı Dendias, Hatay’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda), “Asrın 

felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 

depremlerin ardından bölgeye gelen Yunanistan Dışişleri 

Bakanı Nikos Dendias (sağda) ile birlikte, depremlerden 

etkilenen Hatay’da helikopterle incelemelerde bulundu. 

AA.
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Abrar Sabbah, Charlie 

Hebdo'nun deprem 

karikatürüne "Yeniden 

ayağa kalkacağız" 

sözleriyle yeni bir 

yorum getirdi

Grafik tasarımcı Abrar Sabbah, Fransa'da 

yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie 

Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem 

felaketine ilişkin yayınladığı karikatürü yeniden çizdi.

Kahramanmaraş depremini "Türkiye'de deprem. Tank 

göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazısıyla paylaşan 

dergiye, sosyal medyada tüm dünyadan tepkiler devam 

ediyor.

Sanatçı Sabbah, sosyal medya hesabından yayınladığı 

videoda Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi 

Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem 

felaketine ilişkin yayınladığı karikatürü yeniden 

düzenleyerek, "Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle 

çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden ayağa 

kalkacağız. Bu güçlü millet yeniden ayağa kalkacak!" 

paylaşımını yaptı.

Derginin sosyal medya hesabına da tasarımını gönderen 

Sabbah'ın eseri, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve 

internet kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Kathimerini gazetesinden bir deprem karikatürü daha

Yunan gazetesi Kathimerini, 

Türkiye’de yaşanan şiddetli 

depremlerin ardından destek 

paylaşımlarını sürdürüyor. Yunan 

karikatürist Ilias Makris’in deprem 

çizimi sosyal medyada gündem oldu. 

Makris, Kathimerini gazetesindeki 

çiziminde gökyüzünde hilal biçimindeki 

ayın gözünden yıkılan binaların üzerine 

doğru bir damla yaş damladığını 

resmetti.
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Batı Trakya Türk 
Azınlığı Danışma 
Kurulu depremzedeler 
için yardım kampanyası 
başlattı

Batı Trakya Türk Azınlığı 
Danışma Kurulu yaptığı 
toplantıda Türkiye’de 

meydana gelen deprem yıkıcı 
deprem sonrasında yardım 
kampanyası başlatma kararı aldı.

Danışma Kurulunun kampanyayla 
ilgili açıklaması ise şöyle: 

 AÇIKLAMA

Bugün Anavatan Türkiye’nin 
Kahramanmaraş ilinin Pazarcık 
ilçesinde meydana gelen ve Kilis, 
Diyarbakır, Adana, Osmaniye, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Malatya ve Hatay illerini de etkileyen 
büyük bir depremin haberi Batı 
Trakya Türk Azınlığı olarak bizleri 
derinden sarstı.

Bu zor günlerinde kardeşlerimizin 
acılarını paylaşmak ve yanlarında 
olduğumuzu göstermek adına Batı 
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 
olarak yardım kampanyası başlatma 
kararı aldık.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 
Kurulu tarafından başlatılan yardım 

kampanyası çerçevesinde Anavatan 
Türkiye’deki depremzedelere 
ulaştırılmak üzere toplanacak 
maddi yardımlar, köylerde mütevelli 
heyetleri ve imamlar vasıtasıyla;

Rodop ilinde

Gümülcine S. Müftülüğü
Gümülcine Türk Gençler Birliğine
İskeçe ilinde

İskeçe S. Müftülüğü
İskeçe Türk Birliğine teslim edilebilir.
Depremzedelere ulaştırılmak üzere 
eşya, giyim ve gıda yardımları da 
yine mütevelli ve imamlar vasıtasıyla;

 Rodop ilinde,

Gümülcine S. Müftülüğü
Gümülcine Türk Gençler Birliği
Kozlukebir Belediyesi Domruköy 
Kapalı Spor Salonunda,
İskeçe ilinde,

İskeçe S. Müftülüğü
İskeçe Türk Birliği
Mustafçova Belediyesi KEP 
merkezlerine teslim edilebilir.
Ayrıca Batı Trakya genelindeki 

köylerimizde arzu eden 
soydaşlarımız yardımlarını köy 
mütevelli heyetlerine veya imamlara 
teslim edebilir.

İhtiyaç listesi şu şekildedir;

Mont
Bot
Bere
Eldiven
Çocuk Montu
 
Temizlik – Hijyen Malzemeleri
Kadın Pedi
Power Bank
Konserve
Çocuk Bezi
Çocuk Maması
Yağmurluk
Çizme
Kuru Bakliyat
Uyku Tulumu
(Bağışlanacak olan giyim 
malzemelerinin kullanılmamış 
olmasına özen gösterilmesi ve 
toplanan yardımların en geç 12 
Şubat 2023 Pazar gününe kadar 
teslim edilmesi önemle rica olunur.)
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İskeçe	Müftülüğünden	depremzedeler	için	hutbe	

ACIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE BİR

Muhterem Müslümanlar!

Pazartesi sabahı yüreğimizi sızlatan acı bir 

haberle uyandık. 

Ana vatanımız Türkiye’de 

meydana gelen depremin 

üzüntüsünü yüreklerimizin 

derinliklerinde yaşadık. 

Öncelikle, depremde 

hayatlarını kaybeden 

kardeşlerimize Cenab-ı 

Hak’tan rahmet diliyor, yaralı 

olanlara acil şifalar niyaz ediyorum. Cuma namazının 

farzını kıldıktan sonra vefat eden kardeşlerimiz için 

gıyabî cenaze namazı kılacağımızı da sizlere hatırlatmak 

istiyorum.

Kıymetli Kardeşlerim!

Hangi sebeple olursa olsun, doğal afetlere karşı her 

türlü tedbirleri almak gerekmektedir. Ancak, meydana 

geldikten sonra onları doğru okumak, doğru anlamak ve 

doğru yorumlamak da en az birincisi kadar önemlidir. 

Hayatın bir imtihan olduğuna inanan mü’minler olarak 

biliriz ki, ölüm bir yok oluş değil, başka bir hayata 

geçiştir. Musibetler ise sabır ve dayanışmayı gerektiren 

imtihan vesileleridir. Âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle 

buyurmuştur:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, 

canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. 

Sabredenleri müjdele!”1

Musibetlerin denenmek, sınanmak ve imtihan edilmek 

gibi bir gayesi varsa, bilinsin ki bu imtihan sadece ana 

vatanımız Türkiye’de meydana gelen depremde canlarını 

ve mallarını kaybeden kardeşlerimiz için değil, aynı 

zamanda din kardeşi olduğumuz bizler içindir. Dolayısıyla 

bizlere düşen bazı görevler bulunmaktadır.

Bu görevlerin başında, milletçe dayanışma gelmektedir. 

Herhangi bir yerde bir kardeşimizin başına bir musibet 

geldiğinde Rasûl-i Ekrem’in; 

“Mü’minler birbirlerini 

sevmekte, birbirlerine 

acımakta ve birbirlerini 

korumakta bir vücuda 

benzerler. Vücudun 

bir uzvu hasta olduğu 

zaman, diğer uzuvlar da 

bu sebeple uykusuzluğa 

ve ateşli hastalığa tutulurlar”2 fermanı gereğince 

milletçe o musibetin acısını kalbimizin ta derinliklerinde 

hissetmemiz gerekmektedir.

Dünyanın neresinde bir gözyaşı ve bir sıkıntı olsa, 

müslümanlar olarak birlik, kardeşlik ve yardımlaşma 

duygularımızın harekete geçmesi her türlü takdirin 

üzerindedir. Nitekim deprem meydana geldiği andan 

itibaren Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu olarak, 

din kardeşlerimizin acısına ortak olup yardım kampanyası 

başlattık. Milletimiz, elinden gelen tüm imkânları seferber 

etti. Allah hepinizden razı olsun! Rabbim yapılan tüm 

yardımları makbul eylesin! Yüce Rabbimiz, milletimizin 

kalbinden ve yüreğinden bu birlik, kardeşlik ve 

dayanışma ruhunu hiçbir zaman eksik etmesin!

Bu kardeşlik hukukuyla alâkalı Peygamberimizin verdiği 

bir müjdeyle hutbemi bitiriyorum:

“Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir 

sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki 

sıkıntılarından birini giderir.”3

1 Bakara, 2/155.

2 Buhari, Edeb, 27.

3 Ebu Davud, Edeb, 60.
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Ketenlik Gençlik Derneği 
depremzedelerin acılarını paylaştı  

Uzak diye bir kavram, 

ulaşılmaz diye bir zorluk 

yoktur. 

Bizdeki emanetinizi , yüreğinizdeki 

sevgiyi; en uzaklara en zor yerlere 

ulaştırmaktır amacımız. 

Depremde, sevgili annesini kaybeden, 

değerli eşi felçli kalan, geçim kaynağı 

olan hayvanlarını kaybeden gönlü 

geniş, yüreği iman dolu amcamıza da 

misafir olduk, bugün. 

Öğütlerini dinledik, nasihatlerini aldık; 

iletmek, anlatmak boynumuza borçtur.

Saygılarımızla.

Ketenlik	Derneği	sosyal	medya	

hesabı.
Ketenlik Derneği’nden bir grup deprem bölgesine 

giderek insanların acılarını paylaştı.
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DEPREMZEDELERE YARDIM KAMPAYASI 

ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Karacaoğlan köyünden bir ilkokul öğrencisi:

- “Sevgili abilerim ve ablalarım. Tekrardan geçmiş olsun. Başınız sağolsun. Yunanistan’ın 
Karacaoğlan köyünden selamlar.”

Hemetli köyünden 8 yaşındaki bir öğrenci:

- “Depremden dolayı evlerini kaybeden kardeşlerim, arkadaşlarım. Siz üzülmeyin diye benim size birkaç 

hediyem var. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.”

Türkiye’de 6 Şubat 2023 günü 

meydana gelen korkunç 

deprem felaketinden sonra 

yaklaşık 20 bin civarında insan 

hayatını kaybetti ve 50 bin kişi de 

yaralandı.

Yüzyılın felaketinden sonra tüm 

dünyada yardım kampanyaları 

başlatıldı. Batı Trakya Türkleri de bu 

felaket karşısında kayıtsız kalmadı. 

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma 

Kurulu öncülünde toplanan yardımlar 

çığ gibi büyüdü. Ve, Türkiye’deki 

mağdur insanlara ulaştırılmaya 

başlandı. Batı Trakya Türkleri 

eşyanın yanı sıra maddi yardımda da 

bulunmaya başladılar.

Kozlukebir Belediyesinin 

Domruköy’deki kapalı spor 

salonunda toplanan yardımları bizzat 

bayanlar tasnif etti ve paketledi. 

Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan 

Ahmet ve arkadaşları da yardımın 

koordinasyonunda ne gerekiyorsa 

yaptılar ve hala da yapmaktadırlar.

Yardımın en güzel yanı ve 

duygulandıran tarafı ise 

Azınlık ilkokullarının da yardım 

kampanyasına katılmaları oldu. 

Çocukların yardım paketlerine 

yazdıkları ise yürekleri dağladı ve 

duygu yüklüydü.

Karacaoğlan köyünden bir ilkokul 

öğrencisi:

“Sevgili abilerim ve ablalarım. 

Tekrardan geçmiş olsun. 

Başınız sağolsun. Yunanistan’ın 

Karacaoğlan köyünden selamlar.”

Hemetli köyünden 8 yaşındaki bir 
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öğrenci:

“Depremden dolayı evlerini kaybeden kardeşlerim, 

arkadaşlarım. Siz üzülmeyin diye benim size birkaç hediyem 

var. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.”

Çocuklar 
duygularını böy-
le dile getirdiler.
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Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 
ve binlerce insanın yaşamını yitirmesinden sonra, 
72 ülkeden kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi. 

Bu arada depremzedelere yardım kampanyaları da 
başladı.
Ülkemiz Yunanistan da boş durmadı. Atina’da, Selanik’te 
bir çok kurum ve kuruluş kampanyaya katıldı. Gümülcine, 
İskeçe ve Şapçı Belediyeleri de kampanyaya katıldı; 
insanlık için, iyilik için, kardeşlik için ellerinden geleni 
yaptılar. Yine Kozlukebir Belediye Meclisi de Türk halkına 
başsağlığı dileyen kararı onayladı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu da depremin 
yaşandığı gün yardım kampanyası başlattı; tonlarca  
yardım malzemesi toplandı. Yine maddi yardımlar da 
devam etti ve Batı Trakya Türkleri rekor miktarda nakdi 
yardımda bulundular. Yardımların 1999’daki  Gölcük 
depremindeki çalışmaları aştığı belirtildi.

Bütün bunlar bizlere göstermektedir ki Gümülcine  
Müftüsü İbrahim Şerif’in başkanı olduğu Danışma Kurulu 
büyük bir başarı göstermiştir. Hiç kuşkusuz Gümülcine 
Müftüsü İbrahim Şerif’in ve İskeçe Müftüsü Mustafa 
Trampa’nın  gösterdikleri üstün çalışmaları takdirle 
karşılamak gerekir.
Yine en büyük kurumlarımız olan Gümülcine ve İskeçe 
Müftülükleri, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, İskeçe 

Türk Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve DEB 
Partisinin gösterdikleri üstün çabaları da vurgulamak 
gerekir.  
Bölgede yaşayan Türkler büyük felaket sonrasında, 
Anavatan Türkiye’ye yardıma koştular. Ancak yardımları 
organize etmek ve malzemeleri depremzedelere 
ulaştırmak da gerekirdi. İşte Danışma Kurulu 
organizasyonu başarıyla yürüttü ve tırlar dolusu yardım 
malzemesi Türkiye’ye gönderildi. Böylece halkımızın ezici 
bir çoğunluğunun, en güvenilir kurum olarak Danışma 
Kurulunu seçtiği görülmüştür. İnsanlarımız yardım için 
adeta sıraya girmiştir.

Bütün bunların yanında münferit yardım edenler, gençlik 
refleksi gösterip hemen harekete geçenler de olmuştur. 
Ancak bütün bunların insan fıtratıyla açıklanması en 
doğru olanıdır. Bütün bunlardan sonra, en önemlisi ise 
yardımların tamamının Türkiye’deki depremzedelere 
akması olmuştur.
Dolayısıyla Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 
bir önemli organizasyonu başarıyla tamamlamış; 
insanlarımızın kabul ettiği en güçlü kuruluş olduğunu 
bir kez daha ispatlamış ve zor durumdaki kardeşlerinin 

yanında olduğunu göstermiştir.
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DEPREM 

Arada	bir. . .Arada	bir. . .

       Asım       Asım
ÇAVUŞOĞLUÇAVUŞOĞLU

Deprem, Yer kabuğu içindeki kırılmalar 

nedeniyle titreşimler dalgalar halinde yayılarak 

geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma 

olayına deprem denir. 

Doğal afetler arasında en 

çok korkulan afet türüdür. 

Bir depremin anlık 

büyüklüğü “Richter” ölçeği 

ile ifade edilir. Deprem 

evrende dünyanın 

kendisini yenilemesidir. 

Bir başka ifade ile nefes 

alması demektir. Halk 

arasında “zelzele” olarak 

da bilinmektedir. 

Depremler, yer 

kabuğunun en üst katmanında bulunan tabakada yer 

alan ve fay hattı adı verilen kırıkların hareket etmesi ile 

meydana gelir. Fay hattı, yer kabuğu üzerinde kayaların 

gerilme, sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar 

altında kırılmasıyla oluşur. Deprem çok kısa süre 

devam eden yerden gelen uğultu ve gürültüyle birlikte 

azdan çoğa doğru yükselen bir sarsıntı ile kendisini 

hissettirir. Büyük depremlerin öncesi ve sonrasında da 

depremler olur. Büyük depremlerden önce gerçekleşen, 

şiddetli olmayan depremlere ‘öncü depremler’ denir. 

Şiddetli depremlerin ardından olan depremlere de ‘artçı 

depremler’ denir. Bu depremler uzun bir süre devam 

eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarmın 

iyice yerleşmesini sağlar. 

Deprem raporlarına göre dünyada yaşayan milyarlarca 

insanın çoğu deprem fayı üzerinde ikamet etmektedir.

 Bilindiği gibi 6 Şubat 2023’te Ana vatanımız Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinin en büyük depremi meydana geldi. 

Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ilçesi ve daha 

10 ilde yıkıma sebep olan 7.4 büyüklüğünde şiddetli 

deprem nedeniyle, binlerce kişi yaralanmış, binlerce 

kişi enkaz altında kalmış, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 

kesin olarak henüz bilinmemektedir. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığını derinden sarsan söz 

konusu asrın felaketi nedeniyle yüce Türk Milletine geçmiş 

olsun dileklerimi sunar, hayatını kaybedenlere Allah’tan 

rahmet niyaz eder, yaralılara acil şifalar dilerim. 

Yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma 

çalışmaları aralıksız devam etmektedir. 

Bildiğim kadarıyla Türkiye’nin de içinde bulunduğu 

coğrafyanın tarihi, üzerinde canlı-cansız ne varsa içine 

alan kentleri ve halkı harap eden depremlerle dolu.

Bu noktada hemen ifade etmek isterim ki, felaketler 

sonrası Türkiye’nin dört bir yanında gösterilen dayanışma 

ve büyük çabalar gerçekten takdire şayan olmuştur. 

Herkes bu yaşanan felaketin yasına ortak olmakla 

kalmamış, ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için benzeri az 

görülen bir seferberlik içine girmiştir. Bu durum sadece 

Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanından devletler afet 

bölgesine yardım edebilmek için adeta sıraya girmişlerdir. 

Bölgemiz insanı da eşi benzeri görülmemiş bir yardım 

kampanyası başlatmış ve afetzedelere ulaştırılmıştır. 

İnsanlarımız bu konuda büyük bir dayanışma göstermiştir.

Bilindiği gibi deprem bölgesinde yiyecek-içeceğe ulaşma 

en önemli konudur. Bir tas sıcak çorba, bir somun ekmeğin 

ne kadar değerli olduğunu depremden etkilenen insanlar 

bilir. Bu insanlara bir yudum su ulaştırmaya çalışan 

yüzlerce gönüllü, gezici seyyar sahra mutfaklan sayesinde 

ihtiyaç sahiplerine destek olmaktadırlar. Diğer taraftan 

unutulmaması gereken bir husus da deprem anında alınan 

tedbirler can ve mal kaybını en aza indirmede büyük önem 

taşımaktadır. Keza depremlerde en önemli tedbirlerden 

biri de evlerin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu 

bilmektir. 

Yüce Türk Milleti’ne tekrar geçmiş olsun der; acılarını 

paylaşır, Cenab-I Allah’tan benzeri felakatlerden 

korumasını niyaz ederim.
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AFRODİTİ NİNENİN TERLİKLERİ

Afroditi Zografopulu, Gümülcine’de doğdu. 

Türklerle birlikte yaşadı. Yunanca’nın dışında 

Türkçe ve Bulgarca da bilirdi. İnsanlar arasında 

ayırım yapmazdı. Onun için Türk Rum, Hıristiyan 

da Müslüman da birdi. O her zaman “Allah tektir” 

derdi. Afroditi nine çok 

iyilikseverdi. Yolda bir fakir, 

ya da ayağı çıplak insan 

görse hemen yardım elini 

uzatır ve bazen de para 

yardımında bulunurdu. 

Sık sık kendi yaptığı 

börek, çörekleri, sahibi 

olduğu Veteriner Cevat 

Abdurrahman’ın bürosuna 

getirir, ikram ederdi; bazen 

de bunları satın alıp 

insanlara dağıtırdı. Afroditi 

nine bununla da kalmaz 

orada kim varsa onları da ayırmaz ve aynı ikramı devam 

ettirirdi. Afroditi nine, insanların dinlerine, örf ve adetlerine 

saygı duyan iyilik meleği örnek bir insandı.

Afroditi nine yıllar geçtikçe, her insan gibi o da yaşlandı, 

90 yaşına dayandı. Ancak hiçbir zaman hayattan 

kopmadı. Kendine yeni yeni meşguliyetler bulmaya 

çalıştı. O yüreği güzel ve yardımsever insan bu sefer 

evine kapanıp boş durmadı. Çarşıya gidip rengarenk 

yün iplikler alıp terlik örmeye başladı. El emeği, göz 

nuru terlikler gün geçtikçe birikince bunları insanlara 

dağıtmaya başladı. Yine neredeyse her gün Cevat’a 

gelip terliklerinden birer çift verirdi. Yine orada kim varsa 

onları da ayırmazdı. Kısacası Afroditi nine yaşlansa da 

iyiliğin ve yardımseverliğin örneklerini sunmaya devam 

ediyordu.

Afroditi nine uzun bir süre ortalıklarda görünmedi. Yaşı da 

ilerlediğinden sağlığı kötüleşmişti Cevat v.d. insanlar onu 

sormaya başladılar. Öyle ya her gün kendisini görenler 

merak etmeye başlamışlardı. Bir gün kızı Harula geldi 

ve o acı haberi verdi, “Annemi kaybettik” dedi. O da her 

canlı gibi bu dünyaya, geride bir sürü iyilikler bırakarak 

veda etmişti.

Derken geçtiğimiz günlerde 

Türkiye’de son yüzyılın 

en büyük deprem felaketi 

yaşandı; şehirler, köyler, 

kasabalar yerle bir oldu. 10 

binden fazla insan yaşamını 

yitirdi; anneler babalar 

çocuklarını v.d. büyüklerini 

kaybettiler. 50 binden 

fazla insan da yaralandı. 

Enkaz altında insanlar 

kurtarıldıkça; giyim kuşam 

ve barınma ihtiyaçları 

ortaya çıktı. Türkiye’den, Yunanistan’dan, Batı Trakya 

Türklerinden kısacası dünyanın yaklaşık 70 ülkesinden 

yardım ekipleri ve insani malzemeler gönderildi.

Depremden hemen sonra Afroditi ninenin kızı Cevat’ın 

bürosuna geldi. “Bunlar annemin ördüğü terlikler. 

Bakmaya yüreğim tutmuyor. Alın bunları Türkiye’deki 

depremzedelere gönderin”, dedi. Tesadüfe bakın ki 

Afroditi ninenin kendi elleriyle ördüğü 34 çift terlik yine 

üşüyen 34 ayağı ısıtacak. Şu ilahi takdire bakın ki, iyi 

niyetle başlanan bir işin sonu yine iyilikle bitmişti.

Seni hep böyle yardımlarınla hatırlayacağız. Toprağın bol 

olsun Afroditi nine!

                                  İbrahim Baltalı
                                          9.02.2023

                                         Gümülcine
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“Ve gâle-l-insânu mâ lehâ”  

“Ve insan, “Ne oluyor buna!” dediğinde…”  

Zilzâl-3 

Bir deprem sahnesi: 

Zelzele anından “iki buçuk gün sonra” enkazdan 
çıkarılan, 3-4 yaşlarında, gül benizli, gül yüzlü, gül 
bakışlı bir kız çocuğu; kendisini o enkazdan çıkaran 
ağabeylerine, henüz oradan kurtarılamayan ağabeyinin 
yerini tarif ediyor:  

-İşte şurada, üzerinde yıldız resmi olan bir yatak var. 
Abim onun yanındaydı!   

Yaşadığı bütün badireye rağmen, “yıldız” kelimesini 
söylediği andaki sesinin tonundan, o yatağın üzerindeki 
yıldız tasvirini ne kadar sevdiği anlaşılıyor…  

Ey güzel yavrum… Gül benizli, gül yüzlü, gül bakışlı 
yavrum… 

Evet… Türlü şekilde ve türlü tasvirler içeren çocuk odası 
takımları aldık sana… En iyisinden, en renklisinden 
olsun, dedik! Oldu da… Belki borçlara girdik… Öyle ya… 
Seni mutlu edecektik… Sana yıldızlı yataklar alıp, o 
yatağı da yerin onlarca metre üstüne, 8 cm kalınlığında 
bir beton müsveddesinin üzerine koyduk. (Alttaki komşu 

rahatsız olacak diye gönlünce koşamadığın 8 cm’lik 
beton!)  

Ama niyetimiz halis idi! O boyalı zeminlere çizilen sahte 
yıldızlar içerisinde ilelebet mesut olursun sandık… 
Niyetimiz halis idi! Niyetimizin halis olması, bizi her 
sorgudan muaf tutar sandık!  

Olmadı… Ve bugün anlıyoruz… Anladık… 

“Ve insan, “Ne oluyor buna!” dediğinde…”(Zilâl-3) 
anladık.  

“Merhamet talep edilmesi gereken göklere 
meydan okuyan gökdelenlerimiz”le, seni yıldızlara 
ulaştıramayacağımızı anladık…  8 cm’lik beton 
üzerindeki yatağına milyonlarca yıldız çizsek de, seni 
hakîkî anlamda mutlu edemeyeceğimizi, anladık…. 

O yüksek bina(!)’larda, gök ile ve yer ile (yani aslın ile) 
tek bağın, birkaç adımlık bir “balkon” idi. O birkaç adımlık 
betonun, gül yüzünü güldürmeyeceğini, anladık… 

Yıldızların, ancak ve ancak “ayağı yere sağlam basan 
insanı” mutlu edebileceğini, anladık…  
Aslı olan topraktan, soğuk betonlara güvenip on 
metrelerce uzaklaşan (yükselen!) insanın, hakîkâtte 
alçalmakta olduğunu, anladık…  

Geç de olsa, acı da olsa anladık… 

Konuk	yazarlar

Doç.	Dr.	Ertuğrul	KARAKUŞ

Dikey Beton Düzeni ve Yıldızlı Yatakları!
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Geç de olsa, anlamak hayırlıdır… Umuda bir kapı aralar, 
anlamak… Umuda… 

Ey güzel yavrum… Gül benizli, gül yüzlü, gül bakışlı 
yavrum… Umudunu yitirme sakın…  

Seni korumak bir yana, kendisini bile koruyamayan 
o “8 cm”lik “milyonluk” habis beton, mübarek canına 
kastedemedi… Umudunu yitirme… 

“Hafîz” ismiyle muhafaza eden Rabbin korudu seni… 
Umudunu yitirme… 

Şimdi umut zamanı…  

Çocuklarımızın sahte yıldız resimlerinde mutluluğu 
aramaktansa, Yahya Kemal’in tabiriyle “Müslümanlığın 
çocukluk rüyasını” gördüğü mekânlarımız olacak, 
inşâllâh… 

Ne zaman mı? 

*Umudu, güneşi, hakîkâti, mutluluğu, 8 cm’lik soğuk 
betonların kucağına hapsettiğimiz çocuklarımızı avutmak 
için aldığımız “sahte/şâşaalı yıldız boyalı yataklar”da 
değil; yüzlerce yıllık medeniyet tecrübemizin, âyetlerin, 
hadislerin, ışığında kuracağımız evlerde, mahallelerde, 
şehirlerde (kentlerde değil!) aradığımız zaman, 

*Sezai Karakoç’un “evleri balkonsuz yapan mimarları 
alnından öpmeye” neden gittiğini anladığımız zaman, 

*Ev’in “yuva” olduğunun, insanın/Müslümanın mahremi 
ve bâtını (sırrı) olduğunun, sağlıklı “batın”ların (nesillerin) 
bu “sırlı yuva”lardan neşet edeceği hâkîkâtini idrâk 
ettiğimiz zaman, 

*Bu “mahremimizi” ve bu “sırrımızı”, yani evimizi, 
zaten incecik olan ve “huzurdan/mutluluktan başka 
her şeyi geçiren” ve “zaten ‘yarısı’ bize ait olmayan”, 
uzadıkça uzayan soğuk betonlarda koruyamayacağımızı 
anladığımız zaman,   

*Yüzlerce beton hücreden oluşan apartmanlarımızda, 
sahte yıldızlarla döşediğimiz çocuk odalarımıza 

hapsettiğimiz gökyüzünün, aslında çocuklarımızı hakîkâti 
ve tefekkürü ile “çiçekli bahçeler”de sarıp sarmalaması 
gerektiğini anladığımız zaman, 

*Arada sadece 8 cm’lik beton olduğu hâlde (!) komşusun 
yüzünü görmemek için çabalayan değil, Âlemlere Rahmet 
Olarak Gönderilen Resûl’ün; “Komşusu, zararından emin 
olmayan kimse cennete giremez.” îkazından, en azından 
haberdar olan komşularımız olduğu zaman, 

*İnsanlığın huzurunun, “Merhamet talep edilmesi gereken 
göklere meydan okuyan gökdelenler”de değil; insanı, 
hayvanı, ağacı, çiçeği ezmeyen müşfik bir mîmârîde 
(Safranbolu’da, Göynük’te, Mudurnu’da, Saraybosna’da, 
Filibe’de, Ohri’de, Elbasan’da, Darıdere’de, Berat’ta…
hayranlıkla seyrettiğimiz tecrübe edilmiş mîmârîde) 
olduğunu anladığımız ve gereğini yaptığımız zaman, 

*Hacı Bayrâm-ı Velî’nin “Ben dahi bile yapıldım, taş 
u toprak âresinde.” buyurduğu gibi,  mekânın insanı 
hamur gibi yoğurup şekillendirdiği, gerek evde gerekse 
okulda maarifin mühim bir unsuru olduğu hakîkâtini idrâk 
ettiğimiz zaman… 

“Kent düzeni”nin (şehir değil, medîne değil!) enkâzında iki 
buçuk gün hapis kalan gül benizli, gül yüzlü, gül bakışlı 
yavrum! Umudunu yitirme sakın… 

“En azından” “böyle gitmeyeceğini”, asıl yerle bir olması 
gerekenin aslımızdan (yani topraktan) kopuk bir mîmârî 
anlayışı olduğunu, HAK RIZASININ BU “DİKEY BETON 
DÜZENİ”NDE OLMADIĞINI geç de olsa sorgulamaya 
başladık…  

Binlerce vâh ki, binlerce eyvâh ki, “VE İNSAN, “NE 
OLUYOR BUNA!” DEDİĞİNDE…”(Zilâl-3) anladık! 

Bu yazı, maarifinsesi.com sitesinde de yayımlanmıştır.
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105 YAŞINDAKİ FATME NİNENİN ÜZÜNTÜSÜ

Fatme nine, I. Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1918 
yılında, bir Osmanlı vatandaşı olarak Yunanistan’ın 
Rodop ilindeki Şapçı kasabasında dünyaya 

geldi. Çanakkale Savaşlarına katılan akrabalarından 
kahramanlık hikayelerini dinledi.

Yunanistan kralları; 
Aleksandros, I. Konstantin, 
II. Georgios, I. Pavlos, II. 
Konstantin dönemlerini yaşadı.

Bu arada Fatme Nine Kurcalı 
– Likion köyüne gelin gitti. 
Torunlarının çocuklarını gördü. 
Mutlu bir hayatı oldu.

1920’den sonraki bütün 
seçimlere katıldı. Milletvekilleri 
Hafız Ali Galip’i, Osman 
Üstüner’i, Molla Yusuf’u, İsmail 
Rodoplu’yu, Dr. Sadık Ahmet’i 
görme imkanını buldu.

26 Aralık 1939’da Türkiye’nin Erzincan bölgesindeki 
deprem felaketinde 21 yaşında genç bir kızdı. Bu 
depremin acılarını acılarını duydu ve hep yüreğinde 
hissetti.

1940-41 yılları arasında vuku bulan Yunanistan – İtalya 
arasındaki savaşa tanıklık etti. En sevdiği insanlarını, 
akrabalarını kaybetti.

Derken 1939 – 1945 arasında tam altı yıl süren II. Dünya 
Savaşı’nın acılarını herkesle birlikte yaşadı.

Acı hayat onun v.d. Türklerin yakasını bırakmadı. 
Bütün bu olumsuzluklar devam ederken bu sefer 1941 
yılında Batı Trakya Almanlar’ın daveti üzerine Bulgarlar 
tarafından işgal edildi. İşgal 1944 yılına kadar sürdü. 
Açlık, sefalet, soygunlar ve insan dövmeler günlük 
yaşamın bir parçası haline geldi. Fatme nine bu sefalet 
günlerini de yaşadı.

Fatme nine 1940’lı yıllarda ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç 
etti. Geriye döndüler. Bu sefer bir yıla yakın Evros ilinin 
Arenpınar köyünde geçici olarak barındılar ve daha sonra 
köylerine dönebildiler.

Bulgarların Batı Trakyada’ki işgali sona erince bu sefer 
1946’da Yunan İç Savaşı başladı. 1949 yılına kadar 
sürdü. Köyleri gece andartlar, gündüz ise askerler 
basmaya baladı. Bir sürü insan andartlar (Gerillalar) 

tarafından dağa kaldırıldı. Bir kısmı 
bir daha evlerine dönemedi. Fatme 
nine bu acılı günleri de yaşadı 
ve bir çok akrabası da kurbanlar 
arasında yer aldı.

Yıllar 1967’ye geldiğinde bu 
sefer Albaylar Cuntası insanlara 
bela olmaya başladı. Öğrenciler 
okullarda “Yaşasın 21 Nisan 
1967”, “Yaşasın asker”, diye 
mecburiyetten bağırmaya 
başladı. Fatme nine de Cunta’nın 
baskılarını iliklerine kadar hissetti.

1974 yılında Albaylar Cuntası sona 
erince Yunanistan’a demokrasi 

geldi. Kıbrıs’ta bir sürü olaylar oldu. Bütün bunları hep 
ailesiyle birlikte yaşadı.

Telvizyonda Türk dizilerini izlemek, bir de takvim 
yapraklarına bakmak Fatme ninenin en büyük hobileri 
arasında yer almaktaydı. Bir sabah yine çok sevdiği 
televizyonunu açtı. Televizyon garip şeyler gösteriyordu. 
Anlam veremedi. Oğlu İsmail’i çağırdı. “Çöcüm televizyon 
bozulmuş. Bak bakam neresi bozuk” deyince, oğlu 
şaşırdı. “Yok ana, televizyon bozulmamış, gösteriyor. 
Türkiye’de zenzele olmuş, insanlar ölmüş, evler yıkılmış” 
cevabını verince, Fatme nine ellerini dizlerine vurarak, 
“Vah vah! İnsancıklar ölmüştür. Allah beterinden 
saklasın”, dedi, çok üzüldü ve dua etmeye başladı.
Evet, bir asırdan fazla bir dizi felaketler görmüş, yaşamış 
105 yaşındaki Fatme ninenin kaderinde asrın felaketi 
Kahramanmaraş depreminin acılarını, duymak ve 
hissetmek de varmış.

105 yaşındaki Fatme nineye daha nice uzun ve sağlıklı 
ömürler diliyoruz. Ve, inşallah böyle bir daha çok büyük 
felaketler görmez, temennisinde bulunuyoruz.
                                              
                                               İbrahim Baltalı
                                                  11.02.2023

Fatme	nineyi	evinde	ziyaret	ederek	
duygularını	dinledik.
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GÖRÜŞLERGÖRÜŞLER

DÜŞÜNCELERDÜŞÜNCELER

   Dr. Dr. Pervin Pervin 

    HAYRULLAH    HAYRULLAH

Yıkılan Hayatlar

Tarifsiz	bir	gürültü	koptu	taa	derinlerden,	her	yer	karardı	birden,	“yer	demir,	gök	bakırdı”	sanki…

İnsanlık	moloz	yığını,	acılar	sel	olmuştu…

Kim bilir kaç yüzyıl, kim 

bilir kaç can yeşerdi bu 

coğrafyada, lakin acısı 

kaldı yitirilen canların 

soğuk bir kış günü 

yüreklerde…

Deprem! yerle bir etti 

hayatı, umutları, belki 

de henüz doğmamış 

çiçekleri…

Deprem! yerle bir etti 

hayatı…

Medeniyetler kenti Hatay! Baklavanın bin bir tadı, 

Gazi şehir Antep, Kurtuluş Savaşı’nın Kahramanı 

Maraş, kaysı diyarı Malatya, Adana, Adıyaman, Urfa, 

Diyarbakır, Kilis, Osmaniye ve Elâzığ… Kim bilir kaç 

umut kaldı enkaz altında…

17 Ağustos 1999 depremi sonrasında dostları ziyaret 

maksadıyla Adapazarı’na düşmüştü yolumuz. Sanki 

bir bomba düşmüş görüntüsü vardı ve gördükleri-

miz hala tap taze hafızalarımızda. 12 Kasım Düzce 

depreminin hemen akabinde Ankara yolunda gördüğü-

müz manzara “buralar iflah olmaz” dedirten cinstendi. 

Aradan geçen yıllar yaraları sardı mı bilinmez, ama 

yaşam devam etti. Tarih 6 Şubat 2023, yine bir dep-

rem. İnsanlık tek yürek, yitip giden canlar için, bir eli 

tutmak, bir yaralıya nefes, bir cana umut olmak için. 

Peki, hazır mıyız, kendimizle yüzleşmeye? Doğanın 

öğretisinin satır aralarını okumaya?

Deprem binlerce canı alıp götürdü bu dünyadan, 

şehirler silindi coğrafyadan ve umutlar enkaz altında 

kaldı…

Fakat hayat… tıpkı Sezen Aksu’nun şarkısında 

söylediği gibi, bildiği gibi geliyor, bizim işimiz de 

yaşamak… Birer birer kayıp giden canlara rağmen, 

ağlamak boşuna, ışıklar karanlık odaları aydınlatma-

ya yetmese bile yakmak gerek… Yaşamlar savaş ala-

nına dönmüş de olsa, tek yürek kaldıracak enkazları, 

tek yürek ısıtacak yeniden sönmüş ocakları…

Hayat hep bildiği gibi gelecek ve fakat öğretisini anla-

mak gerek!

Yine yeni yeniden feda etmemek için umutları, yine 

yeni yeniden ağıtlar yakmamak için dün bildiğimizi 

bugün hatırlamak gerek…
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Başkonsolos Aykut Ünal yardımlar için teşekkür etti

T.C. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, 

depremzedeler için toplanan yardımlar 

dolayısıyla teşekkür etti. 

Başkonsolos Ünal CYTI FM’e 

verdiği demeçte şunlara değindi:

Batı Trakya Türklerinin desteği 

için şükranlarımızı sunuyoruz. 

Gerçek anlamda bir seferberlik 

var.

Başkonsolosluk olarak, 

Atina Büyükelçiliğimizin 

öncülügünde Yunanistan’daki 

tüm temsilciliklerimizin dahil 

olduğu, bir mekanizmamız var. 

Öncelikli ihtiyaçlarımızı, gelen 

destek tekliflerini karşılaştırıp 

değerlendiriyoruz. Buna göre bir yönlendirmede 

bulunuyoruz. Bir çok kişiden çeşitli alanlarda bir görev 

alma talebi geliyor. Şükranla notumuzu alıyoruz. Ihtiyaç 

varsa onlara da haber vereceğiz.

Bildiğiniz gibi, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu 

para ve malzeme yardımları için tüm kurul paydaşlarının, 

yani müftülüklerin, belediyelerin, derneklerin dahil olduğu 

ve çok iyi işleyen bir mekanizma kurdu. Bu çok değerli. 

Soydaşlarımızın hemen eyleme geçmeleri, mükemmel 

bir eşgüdüm sağlamaları birlik ve beraberliğin ne kadar 

güçlü, dayanışma ruhunun ne kadar sağlam olduğunu 

gösteriyor.

İhtiyaçlara gelince: Danışma Kurulu duyurusunda da yer 

alan malzeme ve bunun ötesinde 

en acil olarak battaniye, çadırlar 

ve ısıtıcılara ihtiyaç duyuluyor.

Ülkemiz makamları dünyanın 

farklı yerlerinden gelen malzeme 

yardımlarının eşgüdümünü 

sağlıyor. Bu eşgüdümle 

yığılmaların önüne geçilmiş 

olacak ve doğru malzemenin 

doğru yere gitmesi sağlanacak. 

Yardımların ülkemize iletilmesi 

konusunda temsilciliklerimizin 

duyurularını takip etmekte de 

fayda var. Batı Trakya Türk 

Azınlığı Danışma Kurulu da bir 

duyuru yaptı eşgüdümün önemine dair. Toplanan ve 

iletilecek malzemenin kendilerine bildirilmesi sürecin 

takibi ve azami fayda sağlayacak şekilde ilerlemesi 

açısından önemli.

İletilecek yardım malzemeleri için dikkat edilmesi gereken 

hususlar var. Giyim malzemesinin kullanılmamış olması 

çok önemli. Bu husus zaten tüm duyurularda mevcut. 

Yani, giyim malzemesi lütfen kullanılmış olmasın. Sıfır 

malzeme ve mümkünse etiketli olsun.
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Yunan arama kurtarma ekibi Türkiye’de 

gördükleri ilgi ve sevgiyi anlattı

- Sağlık Ekibi Başkanı 
Sokratis Dukas:
- “Her nereye gidersek 
gidelim, Yunan olduğumuzu 
söyleyince bize herkes 
kucak açtı”

Kahramanmaraş merkezli 

iki büyük depremin 

ardından arama kurtarma 

çalışmalarına destek amacıyla 

Türkiye’ye gelen Yunan ekip, büyük 

ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını 

anlattı.

Yunanistan Özel Afet Müdahale 

Birimine (EMAK) bağlı ekip, 

ülkelerine dönmelerinin ardından 

İklim Krizi ve Sivil Koruma 

Bakanlığında düzenlenen 

basın toplantısında izlenim ve 

deneyimlerini aktardı.

Türk basınında Yunan arama 

kurtarma ekibi için yayımlanan 

“dostluk” mesajlarını yorumlayan 

ekip, Türk halkının, yaşadıkları 

zorluklara rağmen kendilerine son 

derece dostane ve “aileden biri” gibi 

davrandığını belirtti.

Depremzedelerin yaşadıkları 

zorlukları bir yana bırakıp 

kendilerine çay, yemek, tatlı gibi 

ikramlarda bulunmaya çalıştığını 

ifade eden ekip, Türk halkıyla 

aralarında çok güzel bir iletişim 

oluştuğunu dile getirdi.

Sağlık Ekibi Başkanı Sokratis 

Dukas, “Her nereye gidersek 

gidelim, Yunan olduğumuzu 

söyleyince bize herkes kucak açtı.” 

diye konuştu.

Ekip, 7-8 yaşındaki bir çocuğun 

kendilerine bisküvi ikram 

etmesini, kurtarılan kişilerin ve 

yakınlarının yaşadığı mutluluğu, 

enkaz etrafındaki bir parkta her 

şeye rağmen oynayan çocukları, 

unutamayacakları anıları arasında 

sıraladı.

Arama Kurtarma Ekibi Başkan 

Yardımcısı Aravanis Efthimis ise 

Avrupa Sivil Koruma Mekanizması 

çerçevesinde arama kurtarma 

çalışmalarında gösterilen 

uluslararası dayanışmalara 

değinerek, ilk yardımın her 

zaman komşudan beklendiğini ve 

çoğunlukla komşudan geldiğini ifade 

etti.

Efthimis, ülkeler arasında böylesi 

dayanışmaların önemli olduğunu 

vurguladı.
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DEPREMİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK 
ETKİLERİ VE  BAŞ ETME ÖNERİLERİ

Uzman Öğretmen 

Nuran Mustafa
Okul Öncesi Öğretmeni

Çocuğa Dair 
her şey

Hem çocuklar ve yetişkinler için  hem de televizyon 

ve sosyal medyada yayınlananlar karşısında izleyen 

yetişkin ve çocuklar için travmatik bir yaşam olayı 

olan deprem, depremi yaşayanlar kadar depreme şahit 

olanlar ve depremi sosyal medya aracılığı ile izleyenleri 

sonrasında sarsıcı etkiler yaşanıyor.

Depremin Çocuklar 

Üzerindeki Psikolojik 

Etkileri ve Baş Etme 

Önerileri

Özellikle çocuğun deprem 

hakkında hiçbir bilgisi 

yoksa, deprem anında 

ne olacağı ya da ne 

yapılması gerektiğini 

bilmiyorsa, bu etkiler kalıcı 

olabiliyor. Deprem sonrası 

çocukların kendilerini 

yeniden güvende 

hissetmeleri için anne ve 

babalara önemli görevler 

düşüyor. Depremin 

çocuklar üzerindeki 

psikolojik etkileri ve bunlarla baş etme yöntemlerinden şöyle 

bahsedebiliriz.

Çocuklarda deprem sonrası oluşan korkunun şiddetini olayın 

yaşanış şekli belirler

Deprem anında ve sonrasında çocukların korkması normal 

bir tepkidir. Bu korkunun şiddetini olayın yaşayış şekli 

belirler. Çocuğun neler hissettiğini anlamamıza yardımcı 

olacak ipuçları; depremi nerede, kiminle yaşadığı, depremin 

şiddeti, süresi, çocuğun mizacı ve geçmiş travmatik 

deneyimleridir.

Travmalardan en çok okul öncesi çocuklar etkileniyor

Henüz okul çağına gelmemiş olan küçük çocuklar, olayları 

anlamakta zorluk yaşarlar, yaşadıklarını ifade etmekte 

ve duygularını yaşamakta zorlanırlar. Hissettiklerini ifade 

edemedikleri için de ne yazık ki yaşanan olaydan en çok 

onlar etkilenir.  Okul öncesi dönem çocuklarının ortak 

özelliği, herhangi bir olumsuzlukta kendilerini sorumlu 

kılmalarıdır. ‘Benim yüzümden böyle oldu, ben yaramazlık 

yaptığım ya da annemi kızdırdığım için böyle oldu’ derler yani 

çocuk benmerkezcidir. Okul çağındaki bir çocuk olayın bir doğal 

afet olduğu anlatıldığında bu durumu anlar. Ancak “Bana ve 

aileme ne olacak?” şeklindeki sorgulamaları ve endişeleri ortaya 

çıkabilir.

Depremden kaynaklanan kaybetme korkusunun ya da çeşitli 

kaygıların çocuğun kendisini güvende hissettikçe azalması 

beklenir ve gözlenir. Bu süreçte çocuğun kendisini güvende 

hissetmesi için anne ve babalara büyük görevler düşmektedir.

Deprem sonrası çocuklar ve sosyal medya aracılığı ile 

izleye maruz kalmış çocukların kendilerini yeniden güvende 

hissetmeleri için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde 

sıralanabilir:

-Anne babanın kaygı ile baş etme biçimi ve ev ortamı çocuğun 

kaygı ile baş etmesinde en önemli temsillerdir.

-Çocukların deprem konuşmalarına, haberlerine ve görüntülerine 

maruz kalmamaları gerekir. Bunun yerine çocuğa açık ve net 

kısa bilgiler verilerek güven ortamı oluşturulmalıdır.

-Güven ortamı oluştururken çocuğun sırtını veya saçını 

okşamak, elini tutmak, göz kontağı kurmak etkili olur.

-Çocuk eve tekrar girme konusunda isteksizse yavaş 

yavaş alıştırılmaya çalışılmalıdır. Çocuğun tutumu karşında 

ebeveynin umursamaz, küçümseyici, sert, yok sayan bir tutum 

sergilememesi gerekir.

-Çocuğun depremle ilgili düşünce ve duygularına önem 

verilmelidir.

-Yapılan en yaygın hata anne ve babanın çocuklarının kendileri 

gibi hissettiklerini düşünmeleri ya da kendileri gibi hissetmelerini 

beklemeleridir.

Çocuğun güven alanı sarsıldığından “regresyon” adı verilen 

çocuğun önceki dönemlere ait tepkileri gösterme durumu 

yaşanması muhtemeldir. Regresyon hali çocuğun parmak 

emmeye başlaması veya tırnak yemesi, anne ve babaya 

sürekli yapışık olma hali, yalnız olamaması gibi tutumlarıdır. 

Böyle dönemlerde çocuğun uykuya dalmakta güçlük çekmesi 

veya dalsa bile gece sık sık uyanması nedeniyle uyku kalitesi 

ve hijyeni bozulmuş olabilir. Ebeveynlerin bunun bir duygusal 

ihtiyaç olduğunu bilerek davranması gerekir.  Bu durumda 

anne ve babanın yapması gereken ne kendini çocuktan uzak 

tutacak ne de çocuğun yapışık olmasını sağlamayacak şekilde 

davranmaktır.
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İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE BASIN

6 Şubat 2023 günü Türkiye’de Kahramanmaraş 
merkezli depremde, son rakamlara göre 40 
binden fazla insan hayatını kaybetti, 100 binden 

fazlası da yaralandı. Büyük felaket sonrasında Türk 
Milleti ordusuyla, polisiyle sivil toplum kuruluşlarıyla 
hemen yardıma koştu. Yardıma 75 ülke de duyarsız 
kalmadı, kurtarma ekibi ve diğer yardımlar gönderildi. 
Kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında ülkemiz 
Yunanistan da vardı. Onlar da diğer ekipler gibi bir çok 
canın kurtarılmasını sağladılar. Yunan kurtarma ekibinin 
kucağına aldığı çocuğun ona sarılması belki de depremin 
en duygusal simgelerinden biri oldu.

Bütün bunlardan sonra yardım ekiplerinin bir çoğu 
ülkelerine dönmeye başladılar. Yunan ekip de 
havalimanında Türk halkının alkışları arasında 
Türkiye’den ayrılırken gözyaşlarını tutamadılar.

Gerçek basın da bu arada görevini layıkıyla yapmaya 
çalıştı. Öyle ya diğer insanların yanı sıra yaklaşık 
22 meslektaşları da bu büyük felakette hayatlarını 
kaybetmişti.

Yunan ekibi Türkiye’den ayrılırken Türkiye’nin ulusal 
gazetelerinden Hürriyet, 12 Şubat 2023 günkü sayısında, 
Yunan EMAK arama - kurtarma ekibine hitaben baş 
sayfasında Türkçe harflerle “EFHARİSTO POLİ FİLE” 

yazılarını yayımlıyordu.
Yunan ekibi EMAK Türk Milleti’nin en zor anında, en kara 
gününde yanlarında oldular. Ellerinden geleni yaptılar 
ve bilinmez ama belki de Türk-Yunan halklarının dost 
olduğunu bir kez daha tüm dünyaya duyurdular.
Gerçek basın yukarıda da değindiğimiz gibi her 
zaman insanların yanlarında olmuş, onların dertlerini, 
ihtiyaçlarını, duygularını dünyaya duyurmuş ve tarihe 
önemli bir kayıt düşmüştür.
Basın hayatın her anında, ülkelerin ve insanların sevinçli 
günlerinde de hep yanlarında olmuştur. Türk – Yunan 
dostluğunun zirvede olduğu 1952 yılında Yunan Kralı 
Pavlos, Türkiye’yi ziyaret etmiş, onuruna düzenlenen 
baloda merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a, Batı 
Trakya Türkleri için bir okul yaptırmak istediğini belirtmiş 
ve bu öneri de hemen kabul edilmiştir. Celal Bayar’ın 
adına inşa edilen lise Aralık 1952 yılında muhteşem bir 

törenle açılmıştı. 
O zamanlar 
Türkiye’nin ulusal 
gazetelerinden 
Milliyet, başlığı 
kırmızı renkte, 
diğer sayfaları 
siyah-beyaz 
yayımlanıyordu. 13 
Haziran 1952 tarihli 
Milliyet gazetesi o 
gün Türk-Yunan 
dostluğu adına baş 

sayfasında Türk ve Yunan bayraklarını yan yana ve renkli 
olarak yayımlamıştı.

İşte basının gücü buydu. İyi günde de kötü günde 
de insanların yanlarında olmaktır. Umarız ki deprem 
döneminde atılan dostluk temelleri devam ettirilir de iki 
ülke insanları dostça, iyi birer komşu olarak ve barış 
içinde yaşarlar. Unutulmamalıdır ki komşu komşunun 
külüne muhtaçtır!
Gümülcine, 18.02.2023

Günlerin getirdikleri

İbrahim	Baltalı
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Türkiye’deki	depremde	kurtarma	

çalışmalarına	katılan

Hakan P. Mehmetali: 
İnsanların kurtarılmasına 
vesile olduğum için çok 
mutlu oldum

Türkiye’de 6 Şubat 2023 günü meydana gelen  büyük 
depremlerden sonra bir çok ülkeden olduğu gibi Yunanistan’ dan 
da çok sayıda ekip bölgeye hareket etti ve kurtarma faaliyetlerine 

katıldılar. Rodop ilinden de Yunanistan genelinde oluşturulan ekibe 
Evrenköy – Evrenos köyünde ikamet eden Hakan P. Mehmetali ve Aşağıköy’den Hakan Boz Ali katıldı. 
Hakan P. Mehmetali Rodop iline bağlı Evrenköy’de doğdu. Evrenköy’de ikamet etmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Acil Afet Yardım bölümünden 2018 yılında mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Hakan P. 
Mehmetali daha sonra Yunanistan’a döndü ve diplomasını tanıttı. Askerliğini tamamladı. Hakan P. Mehmetali şimdi de aynı 
bölümde doktorasına devam etmek istiyor.
Hakan P. Mehmetali ile yaptığımız kısa röportajı aşağıda okuyabilirsiniz:

Öncelikle deprem gibi büyük bir afet 
sonrasında, insanları kurtardığınız 
için sizinle gurur duyduk, minnettarız. 
Kurtarma ekibine nasıl katıldınız?

Yunanistan’a döndükten sonra burada 
buna benzer bir  bölüm olmadığı için 
işimi nasıl yapabilirim diye araştırmaya 
başladım. Yunanistan Arama-Kurtarma 
Grubu’nu buldum. Rodop bölgesinde de 
şubeleri olduğunu öğrenince oraya kayıt 
yaptırdım. Orada belirli eğitimleri aldık.
Daha sonra Türkiye’de deprem olduğu 
bilgisini aldık. Deprem bölgesine kaç 
kişinin gitmek istediği soruldu. Yunanistan 
genelinden yaklaşık 30 gönüllü toplandık 
ve deprem bölgesine gitmeye karar 
verdik. Türkiye’nin Selanik Konsolosluğu 
deprem bölgesine ulaşmamız konusunda 

bizlere yardımcı oldu. 

Deprem bölgesine nasıl 
gittiniz?

Bizler depremden hemen  
sonra 9 Şubat 2023 günü 
bölgeye hareket ettik. Bildiğiniz 
gibi depremin ilk saatlerinde 
bölgede büyük bir kaos ortamı 
vardı. Bir sürü prosedür vardı 
ve bazı şeylerin ayarlanması 
gerekmekteydi. 
İlk önce İstanbul’a gittik. Daha 
sonra da bize THY uçağı 
verildi ve Adana’ya iniş yaptık.  
Adana’da bizlere otobüsler 
tahsis edildi ve depremden en çok 
etkilenen Adıyaman’a doğru yola çıktık. 

Deprem bölgesine ilk vardığınız zaman 
neyle karşılaştınız?

Kurtarma olayına ilk defa katılıyordum. 

Hakan	P.	Mehmetali
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Ancak benim okuduğum bölümden 
dolayı nelerle karşılaşabileceğimin 
farkındaydım. Bazı arkadaşlar tabii 
ki bu büyük felaket karşısında şok 
oldular. Tam da benim hayal ettiğim ve 
düşündüğüm gibi oldu. Tam bir kaos 
ortamıyla karşılaştık. İnsanlar  perişan bir 
vaziyetteydi.

Kaç kişiyi kurtardınız?

Bizler ekip olarak üç  kişinin 
kurtarılmasına vesile olduk.  İki kadın 
kurtarılmıştı ki onlara kendi sağlık 
malzemelerimizi ve sedyelerimizi verdik. 
Kömür İşletmeleri sonraki gün biz olay 

yerine varmadan bir kız çocuğunu 
kurtarmıştı ki  biz zaten  önceden 
kazılarda ve alan saptamasında yardımcı 
olmuştuk

Türkiye’deki kurtarma ekipleriyle 
irtibatınız var mıydı?

Biz, Türkiye’ye gittiğimizde 
AFAD koordineli 
olarak çalıştık. Onların 
yönlendirmesiyle insanları 
kurtarmaya uğraştık. 

Deprem bölgesinde 
bulunmak nasıl bir 
duyguydu?

İlk günden itibaren 
deprem bölgesine gitmek 
istiyordum. Üniversitede 
bu bölümü bitirdiğime 
çok mutlu oldum, 
çünkü insanlara yardım 
ediyorsunuz ve hayat 
kurtarıyorsunuz. Tek 

başıma tabii ki de gidemezdim. Grup 
olarak gittik. İnsanların kurtarılmasına 
vesile olduğum için çok mutlu oldum.

Deprem bölgesinde  size ilgi nasıldı? 
Türkiye’deki kurumlar bizlere 
inanılmaz derecede yardımcı oldular. 
Kurumlardan sonra, zor durumda 

olan insanlar bile bizimle çok fazla 
ilgilendiler. Yunanistan’dan  geldiğimizi 
duyanlar yanımıza koşuyor ve teşekkür 
ediyorlardı, yemeklerini paylaşıyorlardı. 
Çok  dokunaklı duygular yaşadık.

Peki deprem bölgesinde nerede 
kaldınız?

Biz, Adıyaman Türkiye Petrollerinin 
alanına çadır kurduk, ekipmanlarımızı 
yerleştirdik ve bir hafta orada kaldık. Biz, 
hazır yemeklerimizle  gitmiştik. Ancak 
alandayken bir şekilde yemek geliyordu, 
ancak insanları kurtarmaya çalışırken 
yemek yemek ve su içmek  aklımıza bile 
gelmiyordu. Hava çok soğuktu ve -10 
derecede çalışmalarımıza  hep devam 
ettik.

Son olarak ne söylemek istersiniz? 

Bizler, her zaman afetlere hazırız. Orada  
birlik beraberlik vardı. Din, dil ayırımı 
diye bir şey yoktu. Tek amaç insanları 
kurtarmaktı. 
Yunanistan’a döndükten sonra çok kişi 
bizleri aradı, tebrik etti. Bu vesileyle 
herkese çok teşekkür ederim.
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BİR ÂFET İMTİHANI : ZELZELE

DOKUNUDOKUNU
YORUMYORUM

Selahattin KESİT

6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Türkiye’nin 
Kahramanmaraş şehri merkezli 7.7 richter ölçeği 
şiddetinde deprem haberleri ile güne başlıyorduk. 

Günün ilk saatlerinde durumun mahiyeti henüz 

kavranamamıştı. 
İlerleyen saatlerde 
haber bültenleri 
durumun ciddiyetini 
aktarmaya 
başlayınca, depremin 
boyutu da insanların 
düşüncelerinde derin 
etkiler yaratmaya 
başladı.
On ili etkileyen 
deprem ciddi etkiye 
ve tahribata neden 
olunca, bir anda 
dünyanın gündemine 
oturuverdi. Nasıl 
oturmazdı ki; 
bilim insanları etki 

boyutunu izah etmeye başlayınca, ortada ciddi bir 
felaket olduğu da toplumlar tarafından algılanmaya ve 
ilgilenilmeye başlandı. Afet bölgesine ve afetzedelere 
yardım çağrıları yükselmeye ve devam etme yoluna 
girdi. Gerçekten de bilim insanlarının izahta zorluk 
çektiği ve dünyada benzerlerinin olduğu ancak çok 
nadir yaşanan bir durum yaşanıyordu. Aynı günün öğle 
saatlerinde yine sabahkinin şiddetine yakın 7.6 richter 
şiddetinde ikinci yeni bir deprem yaşanıyordu. İşte bu 
ikinci defa olan ve öncekinden yaklaşık dokuz saat 
sonra vuku bulması bilim dünyasını hayrete düşüren 
olay oluyordu. Bu durum uzmanlara göre deprem 
biliminin bugüne kadar var olan verilerinin yeniden 
incelenmesine ve yeni kanıtlar ortaya koyarak bilime 
yeni hesaplamaların, kıstasların, öngörülerin katmasını 
gerektirdiği noktasında görüşler yoğunlaşıyordu. 
Yüksek tahrip gücüne sahip bu depremin etkisini 
anlatan uzmanlar, şiddet boyutunun algılanabilmesi için 
depremin şiddetinin 7.7 richter ölçeğinde değil de 15 
şiddetinde gibi düşünülmesini ve tasavvur edilmesini 
tavsiye ediyorlardı. Bu depremin etkisinin Karadeniz’den 
hissedilmesini bir tarafa bırakıp, Mısır’dan hissedildiğini 
düşünürsek, vahametini de bir nebze olsun anlamaya 
yaklaşmamızı sağlayacaktır.
Tarihte “küçük kıyamet” olarak adlandırılan 1509 İstanbul 

depreminin derecesi 7.2 richter şiddeti olarak aktarılmaktadır 
bazı kaynaklarda. Tahribatı o denli etkili olmuştur ki, bugün 
dahi o zamanki ismiyle anılmaktadır.
Depremler insan hayatının bu dünyada var olduğu, 
yaşamın devam ettiği müddetçe varlığını sürdüreceği 
gerçeği bizim için bilinmeyen bir durum değildir. İnsanı 
yaratan Allah C.C. onu çeşitli sınamalara tabi tutacağını 
ve bu sınamalardan birinin de depremler olacağını 
Kur’an-ı Kerim’de apaçık beyan etmektedir. İnananlar ve 
okuyanlar nezdinde unutulmaması için de Zilzâl Süresini 
vahyetmiştir. Bu sürenin her Müslümanın ibadet etmek 
maksadıyla ezberlediği kısa sürelerden biri olması da 
ayrıca bir önem arz etmektedir. Sürenin 1-3 ayetleri : “Yer 
o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında, ve yer ağırlıklarını 
dışarı attığında, ve insan: “ne oluyor buna! dediğinde” diye 
hatırlatmada bulunmaktadır ve insanın acziyetini gözler 
önüne sermektedir. Burada dikkat çeken vurucu cümle 
“yeryüzü ağırlığını çıkardığında” diye okutulan cümle, 
toprağın bir ağırlık çıkaracağını ve bu ağırlık sebebi ile 
insanlar yitirdiklerinin acısını söyleyerek “ne oluyor bu 
yer yüzüne” diyerek çaresizliklerini ortaya koyacaklarını 
anlatmaktadır. Gerçekten herkesin yalın bakışlarla 
müşahede ettiği üzere insan ne kadar da güçsüz bir varlık 
imiş de benliğinde var olan enaniyet onu gururlanmaya ve 
kibirlenmeye sürüklediğini fark edemeyecek kadar gaflet ve 
isyana yeltenebilmektedir.
El-Hâkka Süresinin 14. Âyetinde ise: “ve dağlar kaldırılıp 
birbirine tek çarpışla darmadağın edildiği zaman” diyerek 
dağların birbirine çarpmasını söylemektedir. Bu âyet 
kıyamet gününün durumunu anlatıyor ise de, ne kadar 
da bugün yaşadığımız depremi anlatıyor gibi duruyor 
karşımızda. Bu depremin tahrip yönünün çok etkili olması, 
yeryüzü tabakasının dört levhasının bir biri ile sürtüşmesinin 
etkili olmasındandır, diyor uzmanlar. Peki levhalar yer 
yüzü tabakasında düz bir arazi mi? Yoksa sürenin anlattığı 
dağlardan mı ibaret? Âyetlerin maksadı sadece bizim 
anladığımız yer yüzünün görünen kısmındaki dağlardan 
ibaret olmasa gerek. Kur’an’ın hükmü kıyamete kadar 
sürecek ve her devirde onun doğruluğunu gün yüzüne 
çıkaran olaylar hep vuku bulacaktır. Bu olaylar sadece 
zelzele olmayacak elbette. Seller, yıldırımlar, kuraklıklar, ... 
vs.
Sadece iki sürede zikredilmiyor bu durum. El-İnfitâr 
Süresinin 1-4. Âyetler’inde de: “Gök yüzü yarıldığı, yıldızlar 
döküldüğü, denizler bir birine katıldığı”. Ve yine El-İnşikâk 
Süresinin 1-4. Âyetler’inde de: “Gök yarıldığı, Rabbini 
dinleyip O’na yaraşır şekilde boyun eğdiği, yer dümdüz 
edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında” ifadeleri bizlerin 
dikkatine sunulmaktadır. Bu âyetler kıyamet sürecini anlatsa 



da,  vuku bulan zelzele ile alakalı bu günün deprem 
uzmanlarının anlatımları bu âyetlere ne kadar da benziyor! 
Yoksa yaradan, biz kabullenmemekte zorlansak da 
hükmünü bilim insanları ağzı ile de mi seslendiriyor !?. 
Bu olanlar bize insanlığımızı hatırlatmaktadır. Bu insanlık 
kavramının içinde en önemli olan bizi yaratan Allah’a 
kulluk görevimizin olduğunu söylemektedir. Başı boş 
olarak yaşamak, hiçbir şeyden sorumlu olmamak için 
gönderildiğimiz düşüncesinin ne kadar aldatıcı ve yanlış  
olduğunu haykırmaktadır. On günlük bir bebek doksan 
saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartılıyorsa, 
bunu sadece bilimsel olarak açıklayamazsınız. Normal 
koşullarda iki saatte bir beslenmesi gereken o bebeği 
dört gün yemeden içmeden kim yaşattı ve yeniden gün 
yüzüne çıkarttı. Bilim elbette Allah’ın insana bahşettiği bir 
nimettir ancak bilim Allah’ı inkâr gerekçesi olamaz. Çünkü 
Allah bize El-İsrâ Süresinin 85. Âyeti’nde: “... size pek az 
bilgi verilmiştir.” buyurarak mutlak ilim sahibi kendisinin 
olduğunu ikaz emektedir. Ve yine 248 saat sonra on birinci 
gün enkazdan kurtarılan on yedi yaşındaki kız çocuğunun 
doktoru kameralar önünde şöyle bir cümle kullanıyordu 
: “bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsun” diye beşeri 
acziyeti ortaya koyuyordu. Evet edemiyoruz. Ama şunu 
izah edebiliyoruz. ALLAH’Ü EKBER. Her şeyin üstünde 
bir yaratan ve bilen vardır. O’da tek olan Allah’tır. Yine 
beş altı yaşlarında bir kız çocuğunun şu sözleri yazılı 
ve görsel medyada da yer buldu: “... Çok güzel bir abla 
geldi bana yemek yedirdi, su içirdi, benimle hep oynadı. 
Merak etme kurtulacaksın dedi. Ve siz gelince gitti” demiş. 
Aman Allah’ım.! Bu da ne böyle! denilebilir. Ancak biz 
Sezai Karakoç’un Ey Sevgili şiirinin mısralarına yansıyan 
: “sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır” 
“göklerden gelen bir karar vardır.” sözlerin anlamını biliyor 
ve inanıyoruz.
Bütün felâketi sadece bunlar izah etmiyor. Bunlar sadece 
birer örnek. Binlerce örnekler var. Ne var ki, ârif olana bir 
ibret bin kelâmdan evlâdır.  
Nitekim hepimizin şahit olduğu bir durumdur ki: o felâketin 
ızdırabını yaşayan insanlarda öyle bir teslimiyet, öyle 
bir tevekkül, öyle bir vakar gördük ki; acıların içinde var 
olma çabasındalar ama ağızlarından bir kelime isyan 
çıkmıyor. Bu anlatım mü’minler içindir. İsyankârlar zaten 
hep isyandadırlar. Bollukta da isyanda, darlıkta da isyanda. 
Onları bu ortamda bir kenara, kendi debdebelerine 
bırakıyoruz. Biz iman ruhuyla yoğrulmuş insanların 
tevekküllerine imreniyoruz. Yakınlarını kaybetmiş, evini 
barkını yitirmiş, yolda kalmış ama gönderilen ceketin 
cebinden çıkan çikolata’yı “bu bana helâl mıdır” diye 
yemekten çekinen teslimiyet abidesi insanları görünce, 
ister istemez televizyon ekranı başında bir nebze insanlık 
vicdanı olan birinin gözünün yaşarmaması imkansız 
oluyordu. “Sana helâl olmayacak da kime helâl olacak” 
demekten geri kalamıyorduk. Burada bir incelik var. 
Helâl-haram noktasında hassas bir çizgi var. O insanlar 

bize bunu öğretti. Maddi dünyanın gözü ile bakana değil, 
manevi göz ile görebilene. 
Bu felâket bir dayanışma ve yardımlaşma ruhunun insanlık 
vicdanında halâ daha parlayan ve parlamaya devam 
edecek olan bir cevher olduğunu da bize gösterdi. Dünya 
coğrafyasındaki haritada yerini bilmediğimiz devletlerden, 
milletlerden, toplumlarından maddi ve manevi destekler 
geldi ve gelmeye devam edecek de. Kılınan gıyabi cenaze 
namazları, depremde vefat etmişlerin ruhlarına bağışlanan 
hatimler ve edilen dualar bu kapsamdaki örneklerdir. 
Bölgemizde de ifa ve icra edilmiştir. 
Dünyanın en fakir ülkeleri kategorisinde yer alan ve 
neredeyse kendimizi bildiğimiz bileli ülkeleri işgallere 
uğramış ve hala savaştırılan, kendilerine dahi gıda 
bulamayan ülkeler kategorisinde olan Afganistan ve Sudan 
gibi ülkeler dahi maddi ve nakdi yardımda bulundular. 
Batı Trakya’lı halkımız da tarihte eşine rastlanmamış 
miktarda maddi ve nakdi yardımda bulunmaktadır. 
Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ama söylentiler 
geçmişin yardımlarını gölgede bırakacak seviyelerde 
olduğu yönünde. Allah dayanamayacağımız acıları tekrar 
yaşatmasın diye dua ediyoruz. 
Ne var ki insanlık ile varlığını sürdürecek olan bu felâketler 
de devam edecek. Her gün devam eden artçı zelzeleler 
yedi bin civarında ki; 20 Şubat 2023 Pazartesi yine aynı 
bölgenin Hatay ilinde 6.4 şiddetinde bir başka sarsıcı 
deprem yaşandı. Dünyanın güney kutbundaki Brezilya’da 
sel felâketi yaşanırken, yine Güney Yarım Küre’deki 
Yeni Zelanda da önce tayfun sonra deprem felâketi 
yaşanıyordu. 
İnsanlık da şunu soruyordu: Dünya nereye gidiyor? 
Cevap basitti: Ezel’de takdir edilen çizgisine doğru yol 
alıyordu. 
Bizim için ise şu gerçek kalıyordu: Her yol iyi ya da 
kötü mutlaka bir yere çıkar. Ama hedefinize varıp 
varamayacağınız kimlerle yola çıktığınıza bakar.
Bizim için şaşmaz örnek Peygamber (asm) efendimizdir. 
Kendisine, devesini salıvererek Allah’a tevekkül ettiğini 
söyleyen bir bedeviye: “onu bağla da öyle tevekkül et” 
(Tirmizî, Sıfatü’l Kıyame, 60) diyerek en basit bir meselede 
dahi ilk şartın tedbir olduğunu görmekteyiz. İnsan hayatının 
söz konusu olduğu tehlike durumunda tedbirsizce hareket 
edip Allah’a tevekkül ettim demek, bu saik ile hareket 
etmek dinen asla doğru bir hareket değildir. İlmen de 
böyledir, kanunen de böyledir.
Tedbir alacağız. Asla ama asla tedbiri takdirin önüne 
geçirmeyeceğiz. 
Tedbir biz kulların bize göre tehlikeye karşı korunma 
sebebidir.
Takdir ise Allah’ın ezeldeki kesin hükmüdür. 
Sonuç: Kaderde olan yaşanacaktır. Kaderi tayin eden 
mutlak sahip Allah C.C.’dır. 
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