N. N~COLAS AMBRASEYS Be CAROL~NE F. F~NKEL, The Seismicity Of
Tur key and Adjacent Areas A Historical Review, 1500-1800, ~stanbul 1995,
240 s, Eren Yaymevi.
Bilindi~i gibi tarihin günümüzdeki ilgi sahas~~ oldukça geni~lemi~tir. Tarih, XX. yüzy~l~n
ikinci yar~s~ ndan itibaren sadece siyasi olaylar~~ aç~ klamada kullan~lan bir bilim dal~~ olmaktan
ç~ km~~, toplumlar~n sosyal ve kültürel ya~anularm~~ aç~ klamak için de çaba sarf etmeye ba~lam~~t~r. Bu özelli~i bünyesinde toplamaya ba~lamas~yla birlikte, karde~~bilim dal~~olan sosyoloji~~i~~~
imkanlar~ ndan faydalanarak° tarihsel olaylar~ n topluma olan etkilerini de aç~klamay~~bir görev
olarak üstlenmi~tir. Tarihsel bir olay~ n toplum üzerindeki sosyal etkilerini ortaya koymak oldukça zor bir hadisedir. Bu çal~~malar yap~l~rken çe~idi olaylara ili~kin veriler dikkatlice kullan~larak bir sonuca ula~~lmaya çal~~~l~ r. Ara~urmac~n~ n bu konuda ba~vurdu~u ilk kaynaklar hiç
~üphesiz sava~lar, anla~malar, bar~~lar ve fetihler gibi siyasal olaylard~ r. Bu gibi hadiselerden
sonra geli~en nüfus hareketleri, güçler, vergi düzenlemeleri, idari te~kilatlanmalar ve dinsel faaliyetlere bak~ larak toplumun genel karakteri hakk~ nda bir fikir elde edilmeye çal~~~ l~r. Ancak,
bilgiye ula~mak için kullan~ lan veriler sadece bu tip siyasal, dini veya askeri hareketlililder de~ildir. Bunlar~n yan~nda; depremler2, büyük sel bask~nlar~, yang~nlar, salg~ n hastal~klar-11, kurakl~ klar
ve lutl~ klar gibi siyasi olmayan tabii afet ve olaylar da de~erlendirilerek siyasal ve sosyal ya~am
aç~ klanmaya çal~~~l~ r'. Ancak, ülkemiz taril~çili~i bu konuda yeterli bilgileri ortaya ç~karabilmi~~
1 Konu hakk~ nda daha fazla bilgi için ~u eserlere ba~~vurulabilir; Cemil Meriç, Sosyoloji
Notlar~, ~stanbul 1995; Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tunçay, ~stanbul
1994; Theda Skocpol (Editör), Tarihsel Sosyoloji, ~stanbul 1999; ~ lhan Tekeli, Tarih Yaz~m~~Üzerine Dü~ünmek, Ankara 1998.

2 örne~in, 30 Ekim ve 25 Kas~ m 1759 tarihindeki ~am depreminde Suriye'nin büyük bölümü zarar görmü~, 30.000'i a~k~ n insan ölmü~tür. Daniel Panzac, Osmanl~~~mparatorlu~u'nda
Veba 1700-1850, ~ stanbul 1997, s. 5-6; 1855'teki Bursa depreminde kent neredeyse tamamen y~k~lm~~t~r. Ahmet Vefik Pa~a, kentin kal~ nt~lar~~ üzerinde, "yeni ve modern bir Osmanl~~kenti"
kurmaya çal~~m~~ur. K~ r~ m Sava~~~ile me~gul olan devlet için yeni bir kent kurman~ n zorlu~u ortadad~r. Bu felakedere ili~ kin örnekleri ço~altmak ve yüzlerce örnek vermek mümkündür. Bakin~z; Böatrice Saint-Laurent, "Bir Tiyatro Amatörü: Ah~ned Vefik Pa~a re 19. Yüzy~l~n Son Çeyre~inde Bursa'n~n Yeniden Biçimlenmesi", Modernle~me Sürecinde Osmanl~~ Kentleri, Ed. Paul
Dumont, François Georgeon, ~stanbul 1996, s. 79.
:4 örne~in; 1778'deki Veba salg~~~~~~ da 500 bin nüfuslu bir kent olal~~ ~stanbul, nüfusunun
%20'si~~i kaybetmi~tir. Yani, 100 bin ki~i 'eba salg~~~~~nedeniyle ölmü~tür. Felaketi~~~ büyüklü~ü
gayet aç~ k olarak ortadad~r. 1774 sava~~n~ n yaralar~n~~sarmaya çal~~an devletin bu kay~ plarla u~rad~~~~sars~nt~n~n boyutlann~~tahmin etmek güç de~ildir. Bu konuda yap~lm~~~oldukça kapsaml~~
bir çal~~ ma için bakma, Panzac, age, s. 183.
I Hatta güne~~tutulmalar~~~~~~~ dahi bir çok toplumun di~~i ve sosyal ya~ant~s~ nda önemli bir
yeri oldu~u bilinmektedir. Antik M~s~ r'daki bilimsel ve sosyal geli~menin Nil'in düzenli ta~malanyla oranul~~ oldu~unu, M~s~r'~ n toplumsal düzenin bu olayla yak~ ndan alakal~~ oldu~u aç~ kça ortaya konulmu~~bir gerçektir. Bakma; Afet ~ nan, Eski M~s~r Tarih ve Medeniyeti. Ankara 1987, s.
29, 51, 199 vd.; Mezopotamya'da halk her ay~ n birkaç gününü, ay~ n hilal, yar~ may, dol~may gibi _
dönemlerini, kutlamaya ay~r~ rd~ . Bak~ n~z; He~~ ri Frankfort, Uygarl~~~n Do~u~'', Çev. Alaeddin
~enel, Ankara 1989, s. 91.
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de~ildir. Son y~llarda do~al afetlerin tarihsel sonuçlar~~ile ilgili çal~~malar yap~lmaya ba~la~~m~~sa
da bu çal~~malar~n ihtiyaca cevap verdi~ini söylemek güçtür.
Anadolu yar~ madas~~ hem jeopolitik konumu hem de co~rafi yap~s~~ile oldukça ilgi çekici
bir özelli~e sahiptir. Asya, Afrika ve Avrupa knalan aras~nda bir köprü olmas~~ ona taru~~lmaz bir
jeopolitik konum sa~larken, ayn~~zamanda do~al bir dezavantaj sa~lamaktad~r. Bu büyük k~ talar~n s~k~~urmas~yla ~ekillenmi~~co~rafi yap~s~~nedeniyle5, s~k s~k deprem gibi en y~ k~c~~ve insano~lunu çaresiz b~rakan bir do~al afetle kar~~~kar~~ya kalmaktad~ r. Anadolu yar~ madasnun jeolojik
tarihine bakt~~~ m~zda ~iddeti çok yüksek depremlerin sürekli olarak devam etti~i görillilr6.
Eser, Giri~, Osmanl~~Devleti'nin Anadolu ve Ortado~u'yu fethetmesinden sonraki tarihi
hakk~nda k~sa bir özet, çal~~ma yap~l~ rken faydala~nlan kaynaklar ve çal~~mada izlenen yöntem
hakk~nda bilgi, daha sonra eserin esas içeri~i olan katalo~a geçilerek 35-168. sayfalar aras~nda
elde edilen bilgiler kronolojik s~ raya uygun biçimde de~erlendirilmi~tir. Katalog çal~~mas~~ sonuna, kaydedilen depremlerin iki adet listesi ve deprem olan bölgelerin basit haritalan eklenerek çal~~ma sona erdirilmi~tir. Ancak, eserde faydalamlan kaynaklar~ n yer ald~~~~bibliyografyan~n
da en az eserin içeri~i kadar de~erli oldu~unu dü~ünüyoruz. Oldukça kapsaml~~ olan eser listesi
bu konuda çal~~ma yapacaklara büyük rahatl~ k sa~layacakt~r.
Eser, son ikibin y~l boyunca Do~u Akdeniz bölgesindeki deprem hareketlili~ini ara~t~ran
geni~~bir çal~~ma
parças~~ olarak takdim edilmi~tir. Konuya bu aç~dan yakla~~ld~~~nda depremle ya~amay~~ ö~renmesi gereken Anadolu insan~~için bir a~~~evvel Türkçe'ye çevrilmesi ve çal~~man~n di~er lus~mlarm~n da vakit kaybedilmeksizin Türk okuyucusuna sunulmas~~gereklili~i
aç~ kt~ r. Yazarlar, son iki yüzy~ll~k deprem harekedili~i konusunda oldukça fazla kay~ tlar oldu~unu, ancak, kendilerinin daha az bilinen bir dönem olan 1500-1800 y~llar~~aras~n~~tercih ettiklerini belirtmi~lerdir.
Arnbraseys ve Finkel'in 300 y~ll~ k bir periyotta yapt~ klar~~çal~~ma Anadolu ve çevresinde
depremin ne kadar s~k ya~anan bir olgu oldu~unu ortaya koymu~tur. Yazarlar, tarih için k~sa say~labilecek bu zaman diliminde bir ço~u hasara yol açan 377 adet deprem kayd~na ula~abilmi~lerdir7. Eser, kapsad~~~~tarihler aras~nda bir katalog ~eklinde derlemeden ibarettir. Çok büyük depremler hariç, depremin verdi~i zararlar ve sonuçlar~na deyinilmemi~~sadece deprem aktivitesinden bahsedilmi~tir. Çal~~malar yap~l~rken, Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi kaynaklar~~da dahil olmak
üzere, yerli ve yabanc~~bütün kronikler taranm~~, bunlara ilaveten konuyla ilgili tetkik eserlerden
de faydalan~larak çal~~man~n eksiksiz olmas~~için yo~un çaba sarf edilmi~tir. Yap~lan çal~~man~ n
boyutlar~~ve titizli~i göz önüne al~nd~~~nda yazarlar~n bir hayli emek sarf etti~i ortadad~r.
Bir fikir vermesi aç~s~ndan esere göre, 1500-1800 tarihleri aras~nda Anadolu'daki belli ba~l~~
büyük kentlerde deprem yo~unlu~u ~u ~ekildedir8:
Ülkemizde ya~anan en y~ k~c~~ depremlere yol açan Kuzey Anadolu Fay Hatt~n~~ ke~feden
ihsan Keti~~~de, ülkemizin jeolojisinin bu eski k~ talann hareketleri sonucu ~ekillendi~ini belinmi~tir. ~ hsan Keti~~, Türki ve
Genel Bir Bak~~, Istanbul Tarihsiz, s. 1.
Deprem ülkemizde etkin sonuçlar~~olan sosyo-ekonomik bir olayd~r. Son 60 y~l içinde olu~an depremlerde 60.000 ca~~~kayb~~olmu~~ve 334.000 ev y~k~lm~~t~r. Depremin verdi~i zararlar, bu
y~llar içindeki toplam gayri safi milli has~lan~n % 08'i gibi önemli bir maddi kayba ula~m~~t~r. Bakma; Sinan Genco~lu, Engin ~ nan, Hüseyin Güler, Türkiye'nin Deprem Tehlikesi, Ankara 1990,
s. Önsöz.
7 Nicolas Arnbraseys & Caroline Finkel, The Seismicity of Turkey and Adjacent Areas A Historical Re~iew, 1500-1800, ~stanbul 1995, s. 169-178.
Ambraseys & Finkel, age., s. 169-178.

KITAP TAN1TMA

659

~stanbul

:

145

Bursa

: 2

~zmir

:

45

Denizli

: 2

Van

:

8

Çorum

: 2

Edirne

: 6

Ankara

: 1

Amasya

: 6

Elaz~~~

: 1

Erzurum

: 5

Malatya

: 1

Erzincan

: 4

Kimi depremlerin etki sahalar~~göz önüne al~narak günümüzde ayn~~boyutlardaki bir depremin nereleri etkileyebilece~i konusuna yüzeysel de olsa cevap verilebilir. Örne~in, 17 A~ustos'da tüm ülkemizi yasa bo~an ve binlerce ki~inin ölümüne yol açan Izmit depreminde gerek insanlar~~gerekse yetkilileri en fazla ~a~~rtan konu depremin etkili oldu~u sahan~n geni~li~i olmu~tur. Oysa ki, buna benzer bir deprem 25 May~s 1719'da olmu~~ve hemen hemen ayn~~büyüklükte
bir sahada etkili olmu~tur. Çok büyük maddi zarara yol açan ve 6.000 ki~inin öldü~ü depremden
Yalova, Pazarköy, Karamf~rsel, Kankh, Izmit, Izmit Körfezi, Df~zce ve ~stanbul etkilenmi~tir. Sadece, Istanbul'da 40 cami ile 27 kule plulm~~ur. Bu etki sahas~na ilaveten deprem Trakya'da da
hissedilmi~~ve zarara yol açm~~t~r. Katip Çelebi'ye göre; Izmit'te 4.000 ki~i göçiik alt~nda kalarak
ölmü~~ve 6 cami y~luhm~t~r. Depremin artç~~~oklan bir ay sürmü~; kimi güçlü artç~~~oklar ~zmir ve
Selanik'den dahi hissedil~ni~tir9. Y~ne, Izmit Körfezi'nde 2/3 Eylül 1754 tarihinde olan deprem
özellikle Istanbul'da büyük zarara yol açm~~t~r. Depremin uzunlu~u konusunda bir çeli~ki varsa
da hayli uzun sürdü~ü anla~~lmaktad~r. Tesadf~f olarak deprem, 17 A~i~stos 1999'daki depremin
olu~~saatine çok yak~n olarak 3.30 'da meydana gelmi~tir'".
Eserin içeri~i, günümüz Türkiye'sinde kar~~la~t~~~m~z deprem türleri ve depremin verdi~i
zararlar ile doludur. Ancak, eserin yeterince bilinmedi~i veya kendisinden faydalandmad~~~~ortadad~r. Zira, Izmit depremi öncesi ya~anan Dinar ve Ceyhan depremleri hakk~nda oldukça yak~n zamanlarda yap~lan ara~t~rmalarla ilgili eserleri inceledi~imizde tamumm~~yapt~~~m~z eserden faydalan~hnad~~~~görülmektedir' Kanaatimizce bu durumun sebebi, eserin bir tarih kitab~~
olarak alg~lan~nas~ndan kaynaklanm~~t~r.
Do~al olarak depremler çok büyük ekonomik ve sosyal zararlar vermi~~ve bunlar~n telafi
edilmesi gerekmi~tir. Yukar~da ta~numnu yapmaya çal~~t~~~m~z eserdeki bir kaç olay~~özedersek;
12 Haziran 1542'de Istanbul, Edirne ve Gelibolu'yu etkileyen depremde içlerinde Sulta~~~~~~saray~n~n bir bölümü de dahil olmak üzere çok say~da bina y~k~lm~~, binlerce insan ölmü~, say~s~z
oranda hayvan telef olmu~tur. Deprem 150 km uzunlu~unda bir bölgede can ve mal kayb~na yol
açm~~t~r. Bu depremin artç~~~oklar~~da oldukça güçlü olarak hissedilmi~, artç~~depremler nedeniyle de çok say~da can ve mal kayb~~meydana gelmi~tir '2. 1579, Çorum-Amasya depreminde halk

'Ambraseys Sc Finkel, age., s. 104-108.
I° Ambraseys Se Finkel, age., s. 125.

11 Bu örnekler bir ele~tiri olarak verilmemi~tir. Ancak, farkl~~bilim dallar~~~~~~~kendi bilim
dallar~~d~~~ndaki çal~~malardan yeterince faydalanmad~~n~a dikkat çekmek maksad~yla verilmi~tir. Konuyla ilgili eserler için bakma; Ali Selçuk Biricik, Mehmet Akif Ceylan, Mehmet Ünlü, 1
Ekim 1995 Dinar Depremi, ~stanbul 1996; Recep Efe, Sefa Sekin, 27 Haziran 1998 Adana Ceyhan
Deprend, ~stanbul 1998.
12 Ambraseys &Finkel, age., s. 46-47.
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devletten vergilerinin affedilmesini istemi~tir t3. 17 Haziran 1583'te, 15.000 ki~inin öldü~ü Erzincan depremi sonras~~hasar~n büyüklü~ü kar~~s~nda 3 y~l vergilerin toplanmamas~~ istenmi~tir t I.
Görüldü~ü gibi, deprem veya genellersek herhangi bir do~al afet sadece co~rafik bir olay
de~il, ayn~~zamanda sosyal ve ekonomik sonuçlar~~ olan bir hadisedir. Tarihçilere dü~en görev; bu
hasarlar~ n devletin ekonomik faaliyetlerine yapt~~~~etki, halk~n depreme yakla~~ m tarz~, tespit
etmek mümkün olursa deprem kar~~s~nda ald~~~~tav~r, deprem sonras~~ depreme müdahale ve
onar~m faaliyetleri hakk~nda ayr~nul~~ bilgileri toplumun kullan~m~na sunmakur. Bu yüzden, tarihi bir hadise ele al~n~rken siyasal ve ekonomik etkilerin yan~nda, e~er varsa çe~itli do~al afetlerin tesirleri de belirtildi~i takdirde bir çok siyasal olay~ n sonuçlar~n~n yeniden de~erlendirilmeye
tabi tutulmas~~kaç~n~lmaz olacakt~r.
ZAFER GÖLEN

13 Ambraseys
t Ambraseys

&Finkel, age., s. 55.
& Fi~~kel, age., s.55-56.

