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Moriwaki Bey 1990 yılından bu yana 20 yıldan fazla bir süredir Türkiye’de (İstanbul’da) yaşıyor olup, 

inşaat sektöründeki çalışmaları dışında sosyal hayattaki çalışmalarıyla Türkiye ve Japonya için şu an 4 

ayrı faaliyetle ilgilenmektedir. 

 

1. Türkiye’nin her bölgesinde deprem seminerleri düzenleme 

2. “Down Kafe”de down sendromlu çocuklara destek verme 

3. Facebook vb. sosyal paylaşım ağlarını kullanarak Türk-Japon Kültür İlişkilerine katkı  

4. Japonya’dan gelen öğrencilere destek 

Bu röportajı "İstanbul’da faaliyet gösteren Japon vol.1" olarak 1. sıfattaki madde, "Türkiye’de 

düzenlediği deprem seminerleri" ile ilgili kendisine bazı sorular yönelttik. 

 

【Q1】Türkiye’deki deprem seminerleri faaliyetine başlamanız nasıl oldu? 

Ben Hokkaido doğumluyum. Bir vesileyle iş için Sendai’da 13 sene çalıştım ve evim de oradadır. 2 

kızım var, büyük olan Matsujima’da yaşıyor olup İshinomaki Su Ürünleri Lisesinde İngilizce 

öğretmenliği yapıyor. Küçük kızım Sendai’da yaşıyor. 2011 Mart ayında yaşanan Japonya Kuzey 

Doğu Büyük Depreminde büyük kızımdan 3 gün haber alamadım ve en kötü senaryoyu hayal ettim. 

Ne mutlu ki kızıma bir şey olmadı. Kızımla deprem sonrasında yaşadıklarını konuşurken bana ’20 

yıldır Türkiye’de yaşıyorsun, Türkiye’yi yakında tanıyorsun, Türkçe biliyorsun ve Türkiye’deki inşaat 

konusunu iyi biliyorsun. Türkiye’ye aynı zamanda bir gönül borcu olarak Türkler için doğal 

felaketlere yönelik seminer düzenlesen nasıl olur’ dedi. Kızım sanırım biraz da benim etkimle sosyal 

işlerde görev alma konusuna ilgilidir. Bu yüzden Tokyo’da iş bulma ihtimali olmasına rağmen, Kuzey 

Doğu bölgesinde bulunan balıkçılık sanayisinin yeniden kalkınması için birazcık da olsa katkıda 
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bulunabilmek amacıyla Kuzey Doğu bölgesinde iş bularak çalışan bir kız olduğundan dolayı bana 

verdiği tavsiyenin önemini çok iyi anladım. Bir yandan 1999 Marmara Depreminden sonra Eylül 

ayında İstanbul Japon Topluluğu, Japonya’dan deprem uzmanı bir profesör davet ederek Japonlara 

yönelik bir deprem semineri düzenledi.  Ancak seminerde kullanılan dil fazla teknik olduğundan 

dolayı anlaması biraz güçtü. Ayrıca, Japonların sahip oldukları doğal felaket bilinci ve eğitim anlayışı 

Türkiye’deki bina yapılarına uygulanabilirliğinin biraz zor olduğunu düşündüm. Sonraki ay İstanbul 

Japon Topluluğu tarafından Türkiye’deki inşaat-yapı konusunda bilgi sahibi olduğumdan dolayı bir 

seminer talebi aldım ve 30 dakikalık bir seminer düzenledim. Ayrıca 2011 11 Mart tarihinde Büyük 

Japonya Depremi meydana geldikten sonra Haziran ayında İstanbul Japon Topluluğuna yönelık 

Türkiye’deki koşullara uygun bir seminer düzenledim. Bu benim yaptığım ilk afet önleme 

semineriydi. 

İçerik olarak, sınırlı zamanda hazırlık yaptığımdan dolayı, şu an ki güncel halinden farklı yerleri vardır 

ama, şu an yapılan seminerin ana hatlarını oluşturuyordu. Daha sonra bu konuyu duyan zamanın 

Japonya Büyükelçisi Sayın Araki’den aynı semineri Elçilikte yapmam talebi geldi. 2012 Aralık’ta 

Japonya Başkonsolosluğu Eski Ofisi’nde Türkçe Türklere yönelik deprem semineri düzenledim.  

 

【Q2】2011 yılında Japonya’da da Türkiye’de de büyük deprem yaşandı. 
2011 Mart ayında Japonya’nın Kuzey doğusunda, Ekim ayında Türkiye’de Van’da büyük depremler 

yaşandı ve hala yeniden yapılandırma çalışmaları sürüyor. Van’daki depremde yardım çalışmaları için 

bölgeye gelen Atsushi Miyazaki’nin hayatını kaybettiği üzücü bir olay yaşandı. 1890 yılındaki 

Ertuğrul Fırkateyni kazası, 1985 Tahran’dan Japon Vatandaşlarının kurtarılması ve bu depremle 

Japonya ile Türkiye arasındaki bağın daha da derinleştiğini düşünüyorum.  

 

【Q3】İstanbul dışında hangi illerde seminer verdiniz? 

○İzmir: 2012 Mayıs ayında Egenin kıyı şehri İzmir’de deprem semineri verdim. Bu seminerin 

televizyonda yayınlanmasıyla çeşitli illerden davetler almaya başladım.  

○Antalya: Ak denize kıyısı olan Antalya’da 2012 Haziran ayında bir seminer düzenledim. Buna 

vesile olan aslında Facebook’tur. Facebook’ta, eskiden Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’nde özel 

kalem olarak görev yapan bir kişiyle tanışığım. Kendisine bir gün Antalya Valisinden, Japonya’dan 

deprem konusunda uzman bir kişiyi davet ederek Antalya’da bir seminer rica etme talebi gelmiş ve bu 

talebe cevap olarak zahmet edip bu kişiyi Japonya’dan çağırmaya gerek yok, İstanbul’da buna uygun 

bir kişi tanıyorum diyerek bizi tanıştırdı. Bu vesileyle Antalya’dan da bir davet alarak seminer 

düzenledim. 

○Siirt: Türkiye’nin Güneydoğusunda bulunan Siirt’e de gittim. Siirt’in bir milletvekili’nin 1. 

Sektereti ile yine Facebook üzerinde tanışlığımız vardı ve görüşüyorduk. Kendisine deprem 

seminerleri düzenlediğimi söyledikten sonra 2013 Mart ayında bir seminer düzenledik. Siirt’te 

sempozyum konusu oldukça seyrek yaşanan bir şey olup birçok yerde posterlerimin asılı olduğunu 

görünce çok şaşırmıştım. Yaklaşık 300 kadar kişi katılmıştı. 



 

 

 

 

 

 

 

【Q4】Yaptığınız seminerlerde yaşa ve bölgelere göre tepkiler değişiyor mu? 

Bölgelere göre de yaşa göre de tepkiler büyük değişiklik gösteriyor. Ben seminer verirken mümkün 

olduğunca ilk-orta ve lise dengi okulları tercih ediyorum. Çünkü küçük yaşlardaki kişiler esnek 

düşünüyorlar. Üniversite olduğunda mümkün olduğunca eğitim fakültelerini tercih ediyorum. 

Böylelikte sempozyuma girmiş öğrencilerin ilerde öğretmen olduklarında öğrendiği bilgileri 

öğrencilerine aktarabileceğini düşünüyorum. Ayrıca, çocuklar dinlerken sıkılmasınlar diye güldürerek 

ve yer yer vurgu yaparak çocukların ilgisini taze tutmaya çalışarak konuşuyorum. 

 

【Q5】Faaliyetlerin sırasında kültür farklılığı gibi problem yaşıyor musunuz? 

Türkler dinsel sebeplerden ötürü sanırım, her şey Tanrı’dandır inancıyla davranarak kötü şeyleri 

unutmaya meyil ediyorlar. Bu noktada felaketleri önleme konusu bile, sempozyumda konuşmayı 

dinlendikten sonra, orada kalıyor. Buna rağmen sempozyumlara devam ederek mümkün olduğunca 

çok sayıda kişiye ulaşmaya çalışmanın anlamlı olduğunu düşünüyorum ve okulların müdürleriyle 

doğrudan iletişime geçiyorum ve ‘Down Kafe’ye çocukların velilerine çağrıda bulunuyorum. Ayrıca 

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle de görüşüyorum ama pek ilerleme kaydedemiyoruz. Normalde 

kendi girişimlerimle hareket ediyorum ama Türkiye tarafından da istekli bir şekilde seminer için 

çağrılmayı diliyorum. 

 

【Q6】Yaptığınız felaket önleme seminerleri, yerel yönetimlerin oluşturduğu 

projelere eleştri olarak algılandığı oluyor mu? 

Mesela seminerde şu an İstanbul’da bulunan binaların %70’inin büyük bir depremde yıkılacağını 

araştırma sonucunu açıklayarak, hayat kurtaran üçgen şekil (Deprem sırasında ev eşyaları devrilse bile 

ezilmemek için boşluk kalacak şekilde eşyaların düzenlenmesini yapmak ve bunun sonucu olarak 

hayatın kurtulmasını sağlamak) hakkında konuştuğumda, kendileri de bu kadar temel bir konuyu 

bildiklerini ve Japonya’nın teknolojisinin o kadar da gelişmiş olmadığını söyleyen yerel yönetimlerin 

mimar ve mühendisleri bazen oluyor. Kişisel olarak anlasa bile gururu ağır basan kişiler de az değil. 

Bunun yanısıra geçtiğimiz günlerde ‘Atsushi Miyazaki parkını inşa eden Sarıyer Belediye Başkanı 

açılış konuşmasında ‘Atsushi Miyazaki deprem yüzünden değil bina yüzünden hayatını kaybetti’ 

ifadesini kullandı. Kendisi mühendis olduğundan dolayı durumu daha doğru değerlendirdiğini 

düşünüyorum. Sarıyer Belediyesi bundan böyle felaketleri önleme konusuna daha fazla 

eğileceğininden dolayı, yerel yönetimlere göre bu konuda yaklaşım farkının çıktığını görebiliyoruz. 

 

Seminer’den bir kare Seminer’den bir kare 



【Q7】Bugüne kadar seminer vermek için gittiğiniz yerlerde size etkileyen bir 

hatırayı paylaşır mısınız? 

Gittiğim her yer etkileyiciydi ama, yakın zamanda ziyaret ettiğim ilkokulda öğleden sonra olduğu için 

ve öğrenciler uyuklarken konuşmayı sürdürmek zordu. Semineri soru-cevap şeklinde diyoloğa 

dönüştürüp ‘Türkiye’de mi Japonya’da mı deprem daha fazladır’ diye sorduğumda öğrenciler birden 

gözlerini açarak ilgilerini gösterdiler. Verdikleri cevap Japonya’da daha çok olduğu şeklindeydi ama 

gerçekte farklıydı. Japonya ile Türkiye benzer ölçüde deprem ülkesi olduğunu açıkladığımda herkes 

çok şaşırmıştı. Tam o noktada çocukların ilgisini toplayarak büyük bir depremde binaların yıkılma 

ihtimalinin olduğu ve yıkıldığında bahsettiğim hayat kurtaran üçgen şeklin kullanılması gerektiği ve 

acil durum suyunun önemini açıkladım. Su olmadan en fazla 3 gün yaşanabilir ama su olduğunda bu 

sürenin 15-20 güne çıktığından da bahsettim. Genelde büyük felaketlerde yardım ekiplerinin 

kazazedelere ulaşması en az 3 gün sürer. Hayat kurtaran üçgen şekille hayatta kalarak ve bu süreyi 

suyu içerek daha da uzatma konusunu anladıkları için çok mutlu oldum.   

 

 

【Q8】Gerçekleştirdiğiniz felaket önleme faaliyetlerini bir kelimede özetlerseniz 

ne dersiniz? 

Ben Fizik-Matematik alanında uzmanlık yaptığım için bir slogan hiç düşünmedim.(Gülümser) Ancak 

biraz zorlarsam ‘çimenin tohumundan felaketlere karşı’ gibi bir slogan geliyor aklıma. Yukarıdan 

aşağıya olmayıp, halk seviyesinde yelpazeyi genişletme amacıyla adım adım ilerlemek istiyorum. 

 

【Q9】Facebook gibi sosyal iletişim ağlarını etkili bir şekilde kullandığınızı 

duyduk. 

Aslında Başkonsolosluğun Facebook kullanmaya başlamasından etkilenerek ben de kullanmaya 

başladım. Şu an Facebook’a bağımlı gibi oldum.(gülümser) Facebook’ta insanların tepkileri hızlı, 

eğlenceli ve farklı. Bir paylaşımda en fazla 600 ‘beğen’ almıştım. Deprem seminerleri hakkında 

sürekli paylaşımlar yapıyorum. Bu paylaşımları herkese açık olarak yaptığım için arkadaş listemde 

olmasa da ilgisi olan kişilerin görmesini diliyorum. 

 

【Q10】Bundan sonraki faaliyetlerinize yönelik bir mesajınız var mıdır? 

Kişisel sebeplerden ötürü 20 yıl daha Türkiye’de yaşamayı planlıyorum. Bu faaliyetler bana biçilmiş 
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görevdir diye düşünerek bundan sonra da hevesli bir şekilde sürdürmek niyetindeyim. Seminer 

verebileceğim yerlerin belirlenmesi ve organize edilmesi konusunda yardım edecek kişi veya dernek 

çıkarsa çok memnun olurum. Yardım edebilecek kişiler varsa benimle iletişime geçmelerini rica 

ediyorum.   

 

《Japonya İstanbul Başkonsolosluğu’ndan》 

Yoğun temponuz içerisinde vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. 

7 Mart 2014 tarihinde Başkonsolosluk ve JIKAD (Japonya İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği) 

ortaklığında ‘İzmir’de Japon Sakura Esintisi) adlı etkinlikte deprem semineri düzenleyerek yaklaşık 

150 lise öğrencisine yönelik felaketleri önlemenin önemi konusunda açıklamalar yaptınız. Bundan 

sonra da Japonya ve Türkiye’nin ortak sorunu olan deprem konusunda faaliyetlerinize devam etmenizi 

diliyoruz. Yakında ‘Down Kafe’deki gibi diğer faaliyetleriniz hakkında da tanıtım yapmayı 

planlıyoruz. 
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