
DEPREMLERİN ÖNCEDEN 
TAHMİNİ MÜMKÜN MÜ? 

"Olağandışı Olaylar"
Deprem, diğer doğa olaylarıyla karşılaştırıldığında, gerekli önlemler alınmadığı taktirde 
çok büyük yıkıcı etkisi nedeniyle afet haline dönüşen, dolayısıyla insanoğlunun, 
karşılaştığı en şiddetli doğa olayıdır. Bıı nedenle, depremlerin önceden tahmini, her 
-aman toplum tarafından talep edilen bir olgu olmuştur.

D
eprem öncesinde, sırasın
da ve sonrasında pekçok 
olağandışı olayların mey
dana geldiğine ilişkin gözlemlerin 

varlığı uzun süreden beri bilin
mektedir. Hayvanların olağandışı 
davranışları, deprem (yer) ışıkları, 
yerden değişik gazların çıkışı ve 
yeraltısuyu seviyesinin değişimi, 
yerçekimi, jeomanyetik alan ve 
elektrik potansiyelindeki değişim
ler olağandışı olaylarla ilişkilidir. 
Depremlerin önceden tahmininin 
toplumsal boyutundan dolayı 
günümüze değin, olağandışı olay
lar, depremlerin habercileri olarak 
değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
1970'li yıllarda depremlerin önce
den tahmini ile ilgili çalışmalar 
Japonya, Çin, SSCB ve ABD'de 
çok büyük ivme kazanmıştır. Tah
min, ya da öngörü belirli göster
gelerden hareketle bir olayın gele
cekteki meydana gelebilme ola
sılığı hakkında mantık yürütme 
olarak tanımlanabilir. Bu kavram, 
deprem açısından ele alındığında, 
bir depremin öncül işaretlerine 
göre; depremin yeri, zamanı ve 
büyüklüğü hakkında tahminde bu
lunulmasıdır. Ancak burada önem
li olan, bu öngörünün ne denli 
güvenilir, ya da gerçeğe yakın 
olduğudur. Özellikle yer ve zaman 

konusunda kesinlik içermeyen ve 
gerçekleşmeyen öngörüler, önemli 
sosyolojik ve ekonomik olumsu
zluklara neden olmaktadır. Örne
ğin, 1975'te Çin'de meydana gelen 
Haicheng Depremi'nin önceden 
tahmin edilebilmiş olması, bu ko
nuda yerbilimcileri oldukça iyim
ser yapmıştır. Ancak bir sene son
ra, 1976'da, 250000'den fazla can 
kaybının olduğu Çin'deki Thang- 
shan Depremi'nin önceden tahmin 
edilememesi, bu iyimserliği ka
ramsarlığa dönüştürmüştür. Dola
yısıyla son yıllarda, depremlerin 
önceden tahmini konusundaki pro
jeler için bilim adamları ve yöneti
cilerin konuya olan ilgi ve isteği 
1970'li yıllara göre oldukça 
azalmıştır. En son Japonya'da 1995 
Hyogo-ken Nanbu Depremi'nden 
(Kobe Depremi) sonra, 1997'de 
depremlerin önceden tahmini ko
nusunda ümitlerin yitirildiği resmi 
olarak açıklanmıştır.

Bu yazıda; öncelikle değişik 
bilim dallarından elde edilen bul
guların ışığı altında deprem önce
si, sırası ve sonrasında gözlenen 
olağandışı olayların olası fiziksel 
temelleri kısaca açıklanmış, daha 
sonra güncel depremlere ilişkin 
öngörü yöntemleri verilmiş ve 
Türkiye'de meydana gelen dep

remlerde gözlenen olağandışı 
olaylar sunulmuştur.

Depremlerde Gözle
nen Olağandışı Olay
ların Olası Fiziksel
Temelleri

Depremler, yerküreye etkiyen 
gerilimlerden dolayı yerkabuğu
nun kırılması ile oluşmaktadır. 
Depremlerin oluşumuna neden 
olan bu gerilimler çoğunlukla tek
tonik gerilimler olarak adlandırıl
maktadır. Burada en önemli soru, 
neden bu tür gerilimlerin yer 
kabuğunda bulundukları ve nasıl 
üretildikleridir. Tektonik gerilim
lerin oluşum nedenleri ile birlikte 
depremlerin neden bazı bölgelerde 
yoğunlaştığı "Plaka Tektoniği" 
olarak bilinen bir kuramla açıklan
maya çalışılmaktadır. Ancak bu 
kuram, yerkabuğunun katı ve 
deforme olmayan plakalardan 
oluştuğunu varsaydığı için, plaka 
içi depremlerin açıklanmasında 
yetersiz kalmaktadır. Plaka tek
toniğinde plakaları harekete ge
çiren kuvvetin, yerkürenin üst- 
mantosunda yitime uğrayan (da
lan) plakaların neden olduğu ve 



düzenli olmayan sıcaklık fark
lılığına bağlı olarak manto içinde 
oluşan bir kütlesel akımdan (kon
veksiyon akımı) kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Bu kütlesel akı
mın sıcaklık farkından kaynaklan
ması oldukça doğal ve mantıklı bir 
açıklamadır. O zaman neden "yi
time uğrayan (dalan) bu plakalar 
oluştu ve yerkabuğu birtakım 
küçük plakalara bölündü?" sorusu 
gündeme gelmektedir. Bu sorular 
günümüzde yerfiziği bilimi ta
rafından yanıtlanamamaktadır. 
Tamamen yerçekiminin etkisi al
tında yerküreyi oluşturan malze
melerin termo-elasto-plastik bir 
davranış gösterdiğini ve küresel 
simetrik olduğunu varsayarak 
yerküredeki gerilim dağılımı için 
yapılan hesaplamalardan1'1 ortaya 
çıkan gerçeklerden biri de, yer
kürenin hiçbir şekilde elastik ol
mayıp, plastik bir cisim olduğudur. 
Bu sonuç, en basit anlamda jeolo
jik geçmişte manto ve yer
kabuğunda kırılmanın ve plastik 
yenilmenin meydana geldiği ve 
teğetsel gerilim ile radyal gerili
min sırasıyla en büyük ve en 
küçük asal gerilimlerle aynı 
olması gerektiği anlamına gelmek
tedir. Bu sonucun bir diğer anlamı 
da, manto içinde kütlesel akımın 
oluşabilmesi için gereken düzensiz 
sıcaklık dağılımına neden olan 
yerkabuğundaki dalma ve bindir
menin jeolojik geçmişte meydana 
gelmiş olmasıdır. Bunun yanısıra, 
yerkürenin güneş sisteminin bir 
parçası olduğu da unutulma
malıdır. Yerküre, güneşin çevre
sinde saatte 10000 km'lik bir hızla 
ilerlemekte ve kendi ekseni etra
fında salınarak dönmektedir. Bu 
olgular, hiç kuşkuşuz, yerkürenin 
hem küresel simetrikliğini etkile
mekte, hem de homojen olmayan 
malzeme dağılımını oluşturabile
cek ortamların gelişmesine neden 
olabilecektir. Bu nedenle, yer

kabuğunun kırılması sonucu olu
şan depremlerin yukarıda sözü 
edilen unsurlar gözönüne alınarak 
düşünülüp değerlendirilmesi ge
reklidir.

Depremler, en basit anlamda, 
yerkabuğunu oluşturan kayaçlarm 
kırılmasının bir ürünüdür. Yerka
buğunun deformasyonu sonucu 
biriken mekanik iş, sürekli cisim
lerin mekaniğinin enerjinin ko
runumu yasasının geçerli olabil
mesi için, kırılma sırasında ken
disini değişik şekillere dönüş
türmek zorundadır. Mekanik işin 
dönüşümü; ses dalgaları, ani elek
trik (manyetik) akımı, boşluk suyu 
basıncının azalması ve sıvı akışı, 
sıcaklık artışı ve ısı akışı, gaz 
çıkışı, elastik özelliklerin değişimi 
(P ve S dalga hızlarının değişimi), 
elektrik direncinin azalması ve 
kayaçlarda akma davranışının be
lirmesi şeklinde görülecektir. Hiç 
kuşkusuz bu dönüşümler, olağan
dışı olaylar şeklinde kendini gös
terecektir.

Depremleri Önceden 
Tahmin Yöntemleri

Günümüzde depremlerin önce
den tahminine ilişkin yöntemler 
(yaklaşımlar) gözleme dayanmak
ta olup, ampirik (görgül) yöntem
lerdir. Kuramsal olarak, deprem
den önce, deprem sırasında ve son
rasında Şekil l'de gösterilen beş 
fiziksel parametrede değişiklik 
olması beklenir. Bu değişimler 
1970'lerde depremlerin önceden 
tahmini için önerilen yöntemlerin 
ana düşünce yapısını oluşturmak
tadır. Mevcut yöntemler, aşağıdaki 
olguları esas almaktadır.
1) Yerkabuğunun olağandışı eğil

mesi ve deforme olması
2) Akma (creep) davranışı
3) Yeraltısuyu seviyesinin olağan

dışı değişimi
4) Elastik dalga hızının olağandışı 

değişimi
5) Elektrik direncinin olağandışı 

değişimi
6) Elektrik alanının olağandışı de

ğişimi (deprem veya yer ışık
ları)



7) Manyetik alandaki olağandışı 
değişim

8) Deprem boşluğu (sismik boş
luk)

9) Gaz yayılımının olağandışı de
ğişimi

10) Yerçekimi alanının olağandışı 
değişimi

11) Hayvanların olağandışı davra
nışları
Yukarıda belirtilen olguları e

sas alan yöntemleri tek bir yöntem 
şeklinde birleştirebilmek için ge- 
nişleme-yayılma (dilatancy-diffu
sion) yöntemi önerilmekle birlikte, 
günümüzde sağlam temeller üze
rine oturan ve bütün dünyada 
kabul görmüş hiçbir yöntem yok
tur121. ABD'de Parkfield ve Japon
ya'da Tokai bölgelerinde sürdü
rülen depremlerin önceden tahmin 
edilmesiyle ilgili projelerde yu
karıda belirtilen yöntemlerin bir
kaçı birlikte kullanılmaktadır. Aşa
ğıda bu yöntemlerin ana ilkeleri ve 
uygulamadan bazı tipik örnekler 
özetle sunulmuştur.

Yerkabuğunun olağandışı e
ğilmesini ve deforme olmasını 
esas alan yöntem: Bu yöntem, 
depremlerin oluşum mekanizması 
için 1900'lerin başında Prof. H. 
Reid tarafından önerilen ve elastik 
ilk duruma dönüşüm kuramı (elas
tic rebound theory) adı verilen ku
rama dayanmaktadır. Faylar bo
yunca gerilimler arttıkça, yer se
viyesinde değişimler ve gelecek 
bir depremin etkileyeceği bölgede 
alçalma ve yükselmeler olmakta
dır. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre, 
yerkabuğunun belirli bir miktar 
eğildiği ve deformasyondan sonra 
ilk durumuna döndüğü düşünül
mektedir. İlk duruma dönüşüm, 
düzgün veya düzgün olmayan çev
rimsel bir davranış şeklinde ola
bilmektedir. Yöntem, özellikle Ja
ponya, Tayvan ve ABD'de plaka 
sınırlarında dalan plakaların hare
ketine uygulanmaktadır. Örneğin, 
ABD'de Parkfield (Kaliforniya) 

yöresinde 1960'lardan bu yana 
yükselme olduğu bilinmekle bir
likte, herhangi bir önemli deprem 
meydana gelmemiştir. Ancak, bu 
bölge tarihsel sismisiteye sahiptir. 
Geçmişte olan depremler ve bekle
nen volkanik patlamalar gibi 
süreçlerin de yerin alçalmasına ve 
yükselmesine neden olması, bu 
yöntemin bir deprem tahmin aracı 
olarak kullanılmasını güçleştir
mektedir.

Akma (creep) davranışını e
sas alan yöntem: Bu yöntem, la- 
boratuvarda deneye tabi tutulan 
kaya örneklerinden elde edilen 
akma modellerine dayanmaktadır 
ve ABD'de San Andreas Fay 
Zonu'ndaki Hayward Fayı’nm 
(San Francisco Körfezi) akma dav
ranışının izlenmesinde kullanıl
maktadır. Şekil 2, Hayward fayı 
boyunca Oakland yakınlarındaki 
Temescal Parkı'ndaki ölçüm nok

Şekil 2"' 

tasında akma davranışı ile ilgili 
olarak fayın ayırdığı bloklara 
monte edilmiş çok hassas defor- 
masyon ölçerlerden elde edilen ve 
günümüzde halen sürdürülen öl
çümlere ait sonuçları göstermekte
dir.

Yeraltısuyu seviyesindeki ola
ğandışı değişimi esas alan yön
tem: Bu yöntem, depremlerin 
önceden tahmini amacıyla eskiden 
beri kullanılan yöntemlerden biri
sidir. Yeraltısuyu seviyesinin de
ğişimi; yerkabuğunun eğilmesi, 
deforme olması ve geçirgenliğinin 
artması sonucu oluşur ve geniş bir 
alanda gözlenebilir. 1988 ve 1995 
yılları arasında San Andreas Fayı 
yakınındaki Cholame kuyusundaki 
su seviyesinin zamanla değişimi 
ve bölgede oluşan depremlerle 
olan ilişkisinden (Şekil 3a), ilk 
bakışta, depremlerin oluşumu ile 
su seviyesi değişiminin birbirleri



ile doğrudan ilişkili olduğu izleni
mi elde edilmektedir. Deprem ön
cesi, sırası ve sonrasında yerkabu
ğunun geçirgenliğindeki değişime 
bağlı olarak, bazı kuyuların ku
ruduğu ve bazılarında ise su se
viyesinin yükseldiği ve örneğin 
Awaji adasında 1995 Kobe Dep- 
remi'nden sonra gözlendiği gibi 
yeni kaynakların ortaya çıktığı bi
linmektedir (Şekil 3b).

Elastik dalga hızındaki ola
ğandışı değişimi esas alan yön
tem: Depremden önce kayaçların 
özelliklerinde değişim olduğu tak
tirde, kayaçlarda yayılan çeşitli 
deprem dalgalarının hızında da 
değişim olacağı kabul edilmekte
dir. Dolayısıyla bu yöntem, bir 
deprem bölgesinde elastik dalga 
hızları arasındaki oranda (VP/VS) 
deprem öncesinde gözlenen 
olağandışı değişimden yararlan
maktadır. Değişim, sözü edilen 
oranın deprem öncesi azalması ve 
sonradan ilk durumuna dönüşmesi 
şeklinde oluşmaktadır. Rusya'daki 
araştırmalar, P dalgalarının hızının 
(VP) deprem öncesinde %10-15 
dolaylarında değiştiğini göster
miştir. Yöntem, ilk kez Taci
kistan'ın Garm bölgesinde (Şekil 
4), daha sonra ABD'nin New York 
eyaletindeki Blue Mountain Gö- 
lü'nde meydana gelen depremlerin 
önceden tahmini amacıyla uygu
lanmış ve başarılı sonuç elde 
edilmiştir151. Bu yöntemin uygulan
masında en büyük sorun, elastik 
dalga hızlarının incelendiği böl
gede dalgaya neden olabilecek 
doğal veya yapay kaynakların 
gerekli olmasıdır. Bu nedenle, 
elastik dalga hızının sürekli bir 
şekilde zamana bağlı olarak 
değişimini ölçmek mümkün ola
mamaktadır Ayrıca tek başına kul
lanıldığında, depremin yerinin be
lirlenmesi de çok güçtür.

Elektrik direncindeki olağan
dışı değişimi esas alan yöntem: 
Bu yöntem, elastik dalga hızı 

değişimine benzer şekilde, dep
rem öncesi elektrik direncinin 
azaldığı, sonra da ilk durumuna 
döndüğü olgusundan yararlan
maktadır. Elektrik değişiminin 
ana nedeni, deprem öncesi geri
lim birikimine bağh olarak ka
yaçlarda oluşan çatlakların daha 
az elektrik direncine sahip su ile 
dolmasıdır. İlk kez Tacikistan'ın 
Pamir bölgesindeki depremlerin 
önceden tahmini için kul
lanılmıştır161 (Şekil 5).

Elektrik alanındaki ola
ğandışı değişimleri esas alan 
yöntem: Kayaçlarda oluşan çat
lamadan dolayı açığa çıkan 
mekanik iş, kendini sürtünmeye 
bağlı ısı akışı, sıvı akımı ve kaya 
içindeki kuvars minerallerinin 
piezo-elektrik özelliklerinden 
dolayı ani elektrik üretimi (akı
mı) şekline dönüştürmektedir. 
Elektrik alanındaki bu ani de
ğişimler deprem öncesi, sırası 
veya sonrasında fiziksel olarak 
deprem ışıkları veya şimşekleri, 
deprem bulutları ve ateş topları 
şeklinde gözlenmektedir17 8 91 (Şe
kil 6). Deprem ışıklarının yoğun

19
95

Şekil 3"1



G
ör

el
i R

ez
is

tiv
ite

Tarih
Şekil 5[il

olarak dağ zirveleri ve sırtları, 
çevrelerinden izole olmuş binalar, 
kuleler ve yüksek gerilim hattı 
direkleri gibi elektriksel yük 
toplayıcılarının yakın çevresinde 
gözlenmesi, bu olayın elektroman
yetik boyutunun olduğu varsayı
mını güçlendiren gözlemlerdir. 
Deprem ışıklarının oluşumunun 
tektonik gerilimlerle ilişkili gö
rülmesine karşın, günümüzde bu 
ışıkların oluşumunda etkili süreç
lerin ne olduğu sorusu halen açık 
biçimde yanıtlanamamıştır. Piezo- 
elektrik, ısınma, kimyasal tepkime 
veya sürtünme kuvveti sonucu 
ortaya çıkan ışıma deprem ışık
larının oluşumunda etkili süreçler 
olarak öne sürülmüştür. Ayrıca bu 
ışıklar, depremle ilgisi olmayan 
zamanlarda da gözlenebilmektedir. 
Bununla birlikte, deprem ışıkları 
her zaman tektonik gerilim ve fay 
hatları ile ilişkisi bulunmuş olup, 
ışıkların yerdeki gerilim alanının 
yer değiştirmesine bağlı olarak 
göç ettikleri de öne sürülmüştür. 
Bu ani elektrik yüklemeleri VAN 
adı verilen depremleri önceden 
tahmin yönteminde Sarsıntı Elek
trik Sinyalleri (SES) olarak adlan
dırılmaktadır. Ancak bazı yerbi
limciler, diğer kaynaklardan oluşa
bilecek elektrik alanı değişimleri 
ile gerçek SES'in birbirlerinden 
ayırt edilmesinin bilimsel bir şe
kilde yapılmadığını gerekçe gös
tererek, bu yöntemin geçerliliği 
konusunda kaygılarını dile getir

mişlerdir™. Bu eleştirilere karşın, 
Japonya'da bu yöntemin deprem
lerin önceden tahmini ama
cıyla uygulanmasına çalışıl
maktadır.

Manyetik alandaki ola
ğandışı değişimleri esas 
alan yöntem: Manyetik ala
nın değişimi, elektrik alanın
daki değişim ve ilke olarak 
Maxwel denklemleri yar
dımıyla ilişkilendirilebilir. 
Bu nedenle, manyetik alan
daki değişimin nedenleri 
elektrik alanmındaki değişi
min nedenleri ile aynıdır. 
Şekil 7, 1989 Loma Prieta 
Depremi (ABD) sırasında öl
çülen manyetik alanın za
manla değişimini göstermek
tedir. Manyetik alanda görü
len bu ani değişimler, hiç 
kuşkusuz günlük yaşamda 
kullanılan elektronik aletlerin 
üzerinde de etkili olacaktır.

Deprem boşluğu (sismik 
boşluk) yöntemi: Bu yön
tem, deprem oluşturan bir 
fayın belirli bir kısmında 
uzun süre depremlerin mey
dana gelmemesinden kay
naklanan suskunluğu esas 
almaktadır. Yöntemin uygu
lanabilmesi için o yörede 
uzun süre deprem oluşumu
nun izlenmesi gerekmektedir. 
ABD'deki Parkfield ve Ja
ponya'daki Tokai bölgeleri 
bu yöntem kullanılarak gele

cekte deprem olasılığının yüksek 
olduğu yerler olarak saptanmış ve 
günümüzde bu bölgelere yerleşti
rilmiş birçok ölçüm aletinden 
gözlem yapılmaktadır.

Gaz yayılımındaki olağandışı 
değişimi esas alan yöntem: Dep
remler öncesinde, sırasında ve 
sonrasında gaz çıkışlarının oluş
tuğu uzun süreden beri bilinmekte 
olup, kayaçlarm kırılması sırasın
da birçok gazın ortaya çıkıp 
yayıldığı deneysel ve gözlemsel 
olarak belirlenmiştir. Sözkonusu 
gaz çıkışlarının bir bölümü, dep-

(a) Kobe (1995)
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remden etkilenen bölgedeki gaz
ların kırık ve çatlaklardan veya 
sismik dalgaların yarattığı göze
nek basıncı artışı ile serbest kalışı
na bağlanmaktadır. Örneğin, 1906 
San Fransisco depreminde kentin 
doğal gaz hatlarından oldukça 
uzak kesimlerinde çıkan yangınlar, 
kabuğun kırılması sonucunda yü
zeye çıkan metan gazının alev 
almasına bağlanmıştır. Gazlar 
arasında en kolay ölçülebileni Ra
don gazı olup, bu gaz 3.8 günlük 
yarılanma ömrüne sahiptir. Radon, 
uranyumun yerkabuğunda radyo
aktif çürümesinden oluşur. Uran
yum içeren kayaçlardan derindeki 
yeraltısuyuna sızan Radon, yer- 
kabuğundaki gerilimlerin art
masıyla açılan ve/veya oluşan 
fısür ve çatlaklardan kolaylıkla 
suya karışır. Depremden hemen 
önce kayaçlar aşırı derecede geri
lime maruz kalınca, yeraltısuyun- 
daki Radon konsantrasyonu ani 
şekilde artmakta ve Radon gazı 
yeraltısuyu tarafından serbest yü
zeye doğru itilmektedir. Deprem
lerin önceden tahmini amacıyla ilk 
Radon gazı ölçümlerinin uygu
landığı deprem Özbekistan'daki 
1966 Taşkent Depremi'dir. Radon 
gazının yanısıra, He, Ar, NO, CO2

19 20 21 22
Gün

gazları ile Cl’1 SO? iyonlarının da 
açığa çıkıp yayıldığı bilinmekte
dir111’121.

Yerçekimi alanındaki ola
ğandışı değişimi esas alan yön
tem: Yerkabuğunun deforme ol
masına bağlı olarak, yerkabuğu
nun yoğunluğunun değiştiği bilin
mektedir. Bu olguyu gözönüne 
alarak Walsh1'31, yerçekimi alanın
da bir değişimin olabileceğini ku
ramsal olarak açıklamıştır. Bunun 
yanısıra, fayın bulunduğu kısımda 
yerkabuğundaki malzemenin de
ğişimi de deformasyondan kay
naklanan yerçekimi alanındaki 
değişime eklenmektedir.

Hayvanların olağandışı dav
ranışını (biyolojik etkileşimi) 
esas alan yöntem: Bazı depremler 
öncesinde hayvanların davra
nışlarında normal olmayan bazı 
değişimlerin olduğu ve deprem 
öncesinde huzursuzlaştıkları dün
yanın hemen her yerinde yaygın 
bir gözlem ve iddia olmuştur. 
Bununla birlikte, bu tür davra
nışlara ilişkin raporlar birçok bilim 
adamı tarafından uzun süre kuş
kuyla karşılanmakta idi. Ancak 
1975'te Çin'in Haicheng böl
gesinde meydana gelen depremin 
önceden tahmininde elde edilen 

başarıda en büyük etken, hayvan
ların gösterdiği olağandışı davra
nışlar olmuştur. Yüzyıllar boyu 
bilinen bu gerçek, uzun süre bilim 
adamlarının ilgisini çekmemiştir. 
Çin'deki başarılı tahminden sonra 
ABD Jeoloji Kurumu (USGS) 
hayvanların olağandışı davra
nışları konusunda ilk kez 1976'da 
bilimsel bir toplantı düzenlemiştir. 
O tarihten bu yana Çin, Japonya ve 
ABD'de bu konuda çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu konuda en yeni 
ve oldukça ilgi çekici çalışma 
Japonya'da bir araştırma grubu 
tarafından gerçekleştirilmiştir1141. 
Bu grup, hayvanların deprem ön
cesinde ve sırasında kayaçlarm 
kırılmasıyla oluşan elektro-man- 
yetik dalgalara karşı oldukça du
yarlı ve bundan rahatsız olduk
larını deneysel olarak göstererek, 
konuya fiziksel bir açıklama getir
miştir. Köpeklerin deprem öncesi 
ayaklarını göğe doğru yöneltme
sinin nedeni, köpeklerin ayak 
ayalarının elektro-manyetik dal
galara karşı çok duyarlı olması ve 
hayvanın daha duyarsız olan sırtını 
yere yaslayarak bu etkiden kaçın
maya çalışması şeklinde açıklan
mıştır. Bu konudaki önemli bir 
katkı da, Şekil 8'de verildiği gibi, 
zamana ve uzaklığa bağlı olarak 
hangi hayvanların olağandışı dav
ranış gösterdiğinin ve değişik hay
van türlerine göre depremlerde 
gösterdikleri hassasiyetin açıklan
masıdır1151. Şekildeki yatay eksen 
depremin oluşum zamanına kadar 
olan süreyi, düşey eksen ise dep
remin dış merkezine olan uzaklığı 
göstermektedir.

Türkiye'deki Deprem
lerde Olağandışı 
Olaylara İlişkin 
Gözlemler

Türkiye'de meydana gelen 
depremlerde de deprem öncesi,
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sırası ve sonrasında birçok ola
ğandışı olaylar gözlenmiştir. Ne 
yazıkki bu olağandışı olayların 
kayıtlara aktarılmış olduğu pek 
görülmemektedir. Kayıtlara akta
rılmış olsalar bile, bu kaynaklara 
ulaşım son derece sınırlı kalmak
tadır. Olağandışı olaylarla ilgili 
gözlemlerin yanısıra, Türkiye'de 
yukarıda özetle sunulan yöntemler 
ve hassas ölçüm aletleri kul
lanılarak, depremleri önceden tah
min amaçlı bazı çalışmalar yürü
tülmektedir. Ancak bu projelerden 
elde edilen verilere anında ulaşıl
ması mümkün olamamaktadır. Bu 
gözlemler, ulusal veya uluslararası 

dergi ve sempozyumlarda veya 
kişilerin not defterlerinde ulaşılır 
duruma gelseler bile, fiziksel ve 
ruhi olarak bütün yaşamları bo
yunca yaralanmış veya depremleri 
yaşamları ile ödemiş insanlar için 
çok geç olmaktadır.

Günümüzde yukarıda belirtilen 
yöntemleri esas alarak Türkiye'de 
gerçekleştirilen çalışmalar kap
samında aşağıdaki ölçümler yapıl
maktadır:
(a) Elastik dalga hızları ölçümleri
(b) Yerkabuğu eğimi ve kuyu içi 

birim deformasyon ölçümleri
(c) Yeraltısuyu seviyesi değişimi 

ve su sıcaklığı ölçümleri

(d) Yerçekimi alanı değişimi öl
çümleri

(e) Manyetik alan değişimi ve SES 
ölçümleri

(f) îklim koşulları ölçümleri
(g) Radon gazı yayılımı ve yeraltı- 

suyu kimyası ölçümleri
Bu ölçümlerin birçoğu geçen 

yıl meydana gelen Kocaeli ve 
Düzce-Bolu depremlerinin oldu
ğu bölgelerde yapılmaktadır. Bura
da sunulan olağandışı olaylarla 
ilgili gözlemler yazarların değişik 
kuramların yayınladıkları rapor
lardan, basından, deprem böl
gesinde depremzedelerle yaptık
ları görüşmelerden ve kendi göz
lem ve ölçümlerinden116'1718191 oluş
maktadır.

Gaz çıkışı ve yayılımı: Düzce- 
Bolu Depremi'ni oluşturan fayın 
güney kenarından geçtiği Efteni 
Gölü'nde Hamamüstü ve Cevizli 
köyleri arasındaki bir bölgede 
depremle birlikte gaz çıkışları 
gözlenmiştir (Şekil 9a). Göl için
deki gaz kabarcıklarının belirmesi, 
10 Kasım 1999'da oluşmasına 
karşın, yayılan gazın yanmaya 
başlaması depremden hemen sonra 
gözlenmiştir1201. Yanan gazın, MTA 
tarafından yapılan analizinden 
metan gazı olduğu anlaşılmıştır. 
Metan gazının yanması depremden 
sonra yaklaşık bir hafta devam 
etmiştir (Şekil 9b).

Bölgede metan gazının çıkışı 
eskiden beri bilinmekte ve bölge 
halkı tarafından açılan sondaj 
kuyularıyla metan gazından yarar
lanılmaya çalışılmaktadır. 1999 
Kocaeli Depremi sırasında da 
olağandışı metan gazı çıkışının 
olduğu, bölge halkı tarafından 
belirtilmiştir. İstanbul Üniversitesi 
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği 
Enstitüsü'nün ARAR gemisi tara
fından İzmit Körfezi'nde deprem 
sonrasında yapılan sualtı ince
lemelerinde körfezin güney sahil
leri boyunca metan gazı çıkışları 
gözlenmiştir. Yazarlar tarafından
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Kocaeli Depremi sonrası Acısu 
yakınlarında ilk önce bir anlam 
veremedikleri ve fay kırığının yak
laşık 100 m güneyinde içi su ile 
dolmuş bir çukura rastlanmıştır. 
Çevredeki otların durumundan, bu 
çukurun oluşumuna muhtemelen 
deprem sırasında çıkan sıkışmış 
gazın neden olduğu düşünülmek
tedir.

MTA1221 tarafından, metan gazı
nın yanısıra, yüksek oranda CO2 
gazı çıkışı olduğu da gözlenmiştir. 
Bu bulgu, Özbekistan'da meydana 
gelen 1978 Tavaksai, 1978 İsfara 
ve 1976 Gazlı depremlerinde 
Ulugbek gözlem kuyusunda alman 
ölçümlere oldukça benzer olup, 
deprem sonrası CO2 oranının yak
laşık %14 dolaylarına ulaştığı ve 
depremden sonra 15 gün içerisinde 
olağan değerine ulaştığı belir- 
tilmektedir[ll].

Çekmece Nükleer Araştırma ve 
Eğitim Merkezi'nin verdiği bilgiye 
göre, 1999'da meydana gelen her 

iki depremde de Radon gazı çı
kışları olduğu belirtilmektedir12'1. 
MTA tarafından deprem sonrasın
da yapılan inceleme ve ölçümlerde 
Radon gazı çıkış oranının olağan 
seviyesinden daha az olduğu belir- 
tilmektedir[22]. MTA'nın ölçüm de
ğerlerine göre, deprem sonrası 
belirli bir süre Radon çıkışının 
olağan seviyesinden düşük olması 
hususu, Özbekistan'da 1978 Ta
vaksai, 1978 İsfara ve 1976 Gazlı 
Depremleri1"1 ile Japonya'daki 
1995 Kobe Depremindeki1231 göz
lemlerle uyum içerisindedir. Şekil 
10, Bolu yakınlarındaki bir kaplı
cada 1983 ile 1985 yılları arasında 
gözlenen Radon çıkış oranını 
göstermektedir1241. Ölçümler sı
rasında 1984 Biga Depremi 
(M=5.7) ve 1984 Erzurum Depre
mi (M=6.0) meydana gelmiştir. 
Depremlerin dış merkezleri ile 
ölçümün yapıldığı kaplıca arasın
daki büyük uzaklığa rağmen, her 
iki depremle Radon gazı çıkışı 
arasında bir ilişkinin varlığı açık 
bir şekilde görülmektedir.

Yeraltısuyu seviyesindeki 
değişimler: MTA tarafından yapı
lan incelemelerde1221, son deprem
lerde yeni su kaynaklarının ortaya 
çıktığı bildirilmektedir. Yeni kay
nakların oluşması, yerkabuğunda 
gerilim ortamının değişmesinin 
yanısıra, faylanmaya bağlı olarak 
geçirgenliğin de değişmesi ile 
ilişkilidir. Benzer kaynaklar, 
1992'de Erzincan Depremi1161, 
1995'te Dinar Depremi1'71, 1998'de 
Adana-Ceyhan Depremi1181 sırasın
da da gözlenmiştir. Hamamüstü 
köyündeki Efteni Kaplıcası’nda 
kaplıca suyunun Düzce-Bolu 
Depremi'nden 2 gün önce bulan
dığı ve sıcaklık artışı olduğu 
bildirilmektedir1201. Bunun yanısıra, 
bölgede yeni kaplıca kaynakları 
ortaya çıkmıştır1251. Benzer şekilde, 
1999 Kocaeli Depremi'nden 15 
gün önce yeni kaplıca kaynakları 
belirirken, 1992 Erzincan Dep

remi'nden sonra Ekşisu'daki ma
den suyu işletmesinde yeni kay
naklar ortaya çıkmıştır116,251.

MTA1221 tarafından Efteni Gö- 
lü'nden çıkan kaplıca suyu kay
nağında suyun sıcaklığı 25.2 °C 
olarak ölçülmüş olup, bu değer göl 
suyunun olağan sıcaklığı olan 9.1 
°C'den yüksektir. Bölgedeki kaplı
ca suyunun sıcaklığı ise 42.3 
°C'dir. Dolayısıyla yeni beliren 
kaynakta göl suyu ile kaplıca 
suyunun karışım oranının % 50 
olduğu belirlenmiştir. Sakarya-Ak- 
yazı-Kuzuluk'taki kaplıca kuyu
larında Düzce-Bolu Depremi ile 
Kocaeli Depremi sonrası sıcaklık 
değişimi, basınç artışı ve bulanık
lık meydana gelmiştir. Bunun 
yanısıra, Bolu ve Mudurnu kaplı
calarında da benzer olgular her iki 
deprem sonrasında gözlenmiştir. 
Düzce-Bolu Depremi'nin dış mer
kezinden 190 km uzaklıktaki Ar
mutlu kaplıcasındaki A2 nolu üre
tim kuyusunda sıcaklık değişimi 
olmuş ve kuyu ağzından aşağıda 
olan su seviyesi deprem sonrası 
taşarak artezyen yapmıştır1261.

1999 Kocaeli Depremi'ne bağlı 
olarak Eskişehir ili Sivrihisar ve 
Günelli ilçelerindeki su kuyuların
da (deprem merkezinden 190 km 
uzaklıkta) su seviyesinde değişim
lerin gözlendiği bildirilmektedir1271 
(Şekil 11). Deprem öncesi Sivri
hisar'da su seviyesi hemen hemen 
sabit bir oranda azalmaktadır. Böl
geye ait bu durum, yağış ve buhar
laşma ile ilgili veri olmamakla bir
likte, Şekil 3'teki Cholame kuyu
sundaki gözlemlerle oldukça 
büyük benzerlik göstermektedir. 
Bunun yanı-sıra, bir diğer önemli 
husus da, kuyuların depremlerin 
dış merkezlerine oldukça uzak 
olmasına karşın, su seviyelerinde
ki değişimin oldukça belirgin 
olmasıdır. Dikkat çeken diğer bir 
husus da, her iki kuyudaki su 
seviyelerinin değişiminin birbirine 
zıt yönde olmasıdır. Günelli'deki
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kuyuda su seviyesi alçalırken, 
Sivrihisar'daki kuyuda su seviyesi 
yükselmektedir. Depremlerdeki 
faylanma mekanizmasından elde 
edilen sıkışma bölgelerinde su 
seviyesinin alçaldığı, genişleme 
bölgelerinde ise yükseldiği şek
linde görüşlerin olduğu bilinmek
tedir. 1999 Kocaeli Depremi'nin 
oluş mekanizması düşünüldüğün
de, her iki kuyunun genişleme 
bölgesinde bulunması nedeniyle 
su seviyesinde artış beklenmesi 
gerekmektedir. Ancak, Fleeger ve 
Goode[28]’da ABD'nin Pennsylva
nia eyaletinde meydana gelen bir 
depremdeki gözlemlere daya
narak, yerkabuğunun geçirgen
liğinin değişimi ile topografyaya 
bağlı etkinin oldukça büyük ola
cağını ileri sürmüşlerdir. Adı 
geçen araştırmacılar, faylanma 
mekanizmasından elde edilen sı
kışma ve genişlemeden bağımsız 
olarak, özellikle daha yüksek kot
lardaki kuyuların su seviyesinde 
azalma, alçaktaki kuyuların su 
seviyesinde ise artma olduğunu 
belirtmektedirler.

Deprem ışıkları (şimşekleri): 
Deprem öncesi, sırası ve sonrasın
da göğün renginin olağandışı kızıl
laştığı bilinmektedir. Düzce-Bolu 
Depremi sırasında gökte ışıkların 
(şimşeklerin) oluştuğu yerel halk 
tarafından gözlenmiştir. Depremin

oluştuğu yerel saat gözönüne alın
dığında, depremden kaynakla
nacak ışıkların görülmesi için 
oldukça iyi bir ortam olması 
nedeniyle, yerel halkın gözlemleri 
oldukça inandırıcıdır. Deprem 
ışıkları 1999 Kocaeli Depremi’nde 
de ilk yazar tarafından İstanbul'da 
ve deprem bölgesindeki yerel halk 
tarafından da gözlenmiştir. İstan
bul'da gözlenen gökteki ışık dep
remden sonra yaklaşık 5-7 dakika 
sürmüştür. 1976'daki Çaldıran 
Depremi’nde deprem ışıklarının 
dış merkezden 300 km uzaklıkta 
bile görüldüğü belirtilmektedir131.
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Jeomanyetik ve yerçekimi 
alanındaki olağandışı gözlemler: 
Marmara Bölgesi’nde daha önce 
meydana gelen depremlerde jeo
manyetik ve yerçekimi alanında 
bazı değişimlerin olduğu bildi
rilmektedir12”. Ayrıca deprem böl
gesindeki faylarda daha önce 
yapılan ölçümlerde oldukça yük
sek jeomanyetik alan değişimleri 
saptanmıştır. Olağandışı manyetik 
alanın Kuzey Anadolu Fayı'nın 
kuzeyinde -700nT ve güneyinde 
ise 1 OOOnT olduğu ve faya dik bir 
kesit boyunca çok büyük bir 
manyetik alan eğiminin varlığı bi
linmekte olup, manyetik alan 
değişiminden çekilme geriliminin 
yönü 63-66°, en yüksek sıkıştırıcı 
gerilimin yönü ise 145-155° olarak 
hesaplanmıştır1301.

1988 ile 1998 yılları arasında 
deprem bölgesinde Kuzey Ana
dolu Fayı ve yakın çevresinde 
yerçekimi alanındaki olağandışı 
değişimlere ilişkin ölçüm sonuç- 
ları[311 değerlendirildiğinde (Şekil 
12), jeomanyetik alandaki deği
şime benzer olarak, Kuzey Ana
dolu Fayı'nın kuzeyinde yerçekimi 
alanında azalma, güneyinde ise 
artma görülmektedir.



Yerkabuğunun eğilmesi ve de- 
formasyonu: Marmara deprem 
bölgesinde yerkabuğunun eğilmesi 
ve deformasyonu ile ilgili ölçüm
ler yapılmakla birlikte, bu ölçüm 
sonuçlarına bu aşamada ulaşılması 
mümkün değildir. Bu nedenle, bu 
yazıda Avrupa GPS ağma bağlı 
olan ve verilere anında ulaşılabilen 
Ankara ve Gebze'deki GPS ölçüm 
merkezlerindeki ölçümlere deği
nilmiştir. Şekil 13, Ankara ve 
Gebze'de üç yönde alman "zaman 
- yerdeğiştirme" ilişkilerini göster
mektedir. TÜBİTAK'ın Gebze öl
çüm merkezi, Avrasya (veya Kara
deniz) Plakası üzerinde bulunmak
ta olup, Avrupa GPS ağma 8 Ağus
tos 1999'da bağlanmıştır. Ankara 
ölçüm merkezinin ise, Anadolu 
Plakası üzerinde bulunduğu var
sayılmaktadır. Ankara'da alman 
ölçümler gözönüne alındığında, bu 
ölçüm noktası yatay yönde kuzey
batı yönünde hareket etmekte ve 
düşey olarak alçalmaktadır. An
kara'nın batı yönündeki yerde- 
ğiştirmesi doğrusal olmakla birlik
te, kuzeye doğru olan yerde- 
ğiştirmesi 1999 Kocaeli Dep- 
remi'nden yaklaşık üç ay önce 
kuzeyden güneye doğru değiş
miştir. Bu depremden sonra yer
değiştirme yine kuzeye doğru 
olmaya başlamaktadır. Ancak 
Düzce-Bolu Depremi'nden yak
laşık 12 hafta önce kuzeye doğru 
olan yerdeğiştirme, yine güneye 
dönmektedir. Deprem sonrası 
hareket yönü tekrar kuzeye yö
nelmektedir. Diğer yandan, An
kara'nın alçalmakta olan düşey 
yöndeki yerdeğiştirmesi, Kocaeli 
Depremi'nden 12 hafta önce yük
selmeye başlamış ve deprem son
rası yine alçalma konumuna dö
nüşmüştür. Süre kısalmakla birlik
te, aynı durum Düzce-Bolu Depre
mi öncesinde de gözlenmektedir. 
Kocaeli Depremi'nin olduğu anda 
Ankara ve Gebze ölçüm nokta
larındaki ani sıçramalara bir açık

lama getirilmesi 
mümkün olmamakla 
birlikte, bunların dış 
etmenlerden kay
naklandığı düşünüle
bilir. Gebze ölçüm 
noktasının yatay yön
deki yerdeğiştirmesi 
hemen hemen sabit 
olmasına karşın, dü
şey yönde bir yük
selme gözlenmektedir. 
Bölgedeki depremler 
gözönüne alındığında, 
özellikle Ankara öl
çüm noktasının yerde
ğiştirme şekli oldukça 
ilginç olup, bu nok
tadaki ölçüm sonuç- 
larınmm fiziksel anla
mının yorumlanması 
konusunda daha ay
rıntılı düşünülmesi ve 
değerlendirme yapıl
ması yararlı olacaktır.

Güneş ve aydaki 
olgular ile Türkiye'de 
depremlerin oluşumu 
arasındaki ilişkiler: 
Güneşin ve aym yer
küredeki depremler ü
zerinde etkilerinin o
labileceği çok eskiden 
beri öne sürülmekte
dir. Türkiye'de mey
dana gelen depremler
le ilgili olarak bu ko
nuya bir açıklık getir
ilebilmesi amacıyla bu 
yazıda bazı bilgiler 
sunulmuştur. Önce 
güneşin aktifliğini Şekil 13



gösteren kara leke sayısı (Ssi) ile 
deprem oluşumu incelenmiştir. 
Uluslararası Astronomi Topluluğu 
güneşteki kara leke sayısını uzun 
bir süredir ölçmektedir. Bu kay
naktan alman yıllık kara leke 
sayısı ile 20'nci yüzyılda Tür
kiye'deki deprem oluşumu ilişkisi 
Şekil 14'te gösterilmiştir. Bu 
amaçla deprem verileri için hazır
lanan bir veri tabanı1321 ile NEIC'in 
veri tabanından yararlanılmıştır. 
Şekilden de görüleceği gibi, büyük 
depremler güneşteki leke sayısının 
doruk noktalarına ulaştığı zaman, 
büyüklüğü küçük olan depremler 
ise leke sayısının azaldığı, zaman 
oluşmaktadır. Kocaeli ve Düzce- 
Bolu depremlerinin meydana 
geldiği 1999 yılında leke sayısının 
etkisini incelemek için günlük leke 
sayısı ile depremlerin büyüklüğü 
(Ms>4) arasındaki ilişki araş
tırılmıştır (Şekil 15). Buna göre, 
20'nci yüzyılda güneşteki lekeler 
ve deprem büyüklüğü arasındaki 
ilişki 1999 yılmdakiyle büyük bir 
benzerlik göstermektedir. Burada 
sunulan sonuçlar oldukça ilginç 
olmakla birlikte, kesin bir yargıya 
varılmadan önce daha ayrıntılı bir 
çalışma yapılması yararlı olacaktır.

Son olarak, 1999 yılı boyunca 
ay evreleri, dünyanın güneş çev
resindeki ivme değişimi ve gü
neşten dünyanın aldığı ısı mik
tarının depremlerin oluşumuna 
olan etkisi değerlendirilmiştir. 
Sonuçlar, her bir etmenin yıllık 
değişiminin ortalama değerinden 
olan farkı alınmış ve ortalama 
değerine bölünerek değerlen
dirilmiş ve Şekil 16'daki grafik 
çizilmiştir. Güneşteki kara lekenin 
etkisine ek olarak herbir etmenin 
etkisi farklı olup, oluşabilecek etki 
bu etmenlerin toplamına eşit ola
caktır. Ay evreleri gözönüne alın
dığında, deprem oluşumu ile ay 
evreleri arasında bir ilişkinin 
olduğu şekle ilk bakışta görülmek
tedir. Özellikle büyük depremler,

1999 2000
YILLAR (t)
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yeni ay (hilal) ve dolunaya yakın 
zamanlarda oluşmaktadır. Bunun 
yanısıra, dünyanın güneş etrafın
daki yörüngesindeki hareketi 
sırasında oluşan ivme değişimi ile 
dünyaya giren ısıya bağlı olarak 
oluşan gerilimlerin etkisi de ola
caktır. Dünya yaz ve kış aylarında 
hızlanırken, ilk ve sonbaharda 
yavaşlamaktadır. Dolayısıyla bu 
hızlanma ve yavaşlamaya bağlı 
olarak oluşan ivme, ilkbahar ve 
sonbaharda en yüksek, kış ve yaz 
aylarında en küçük olacaktır. Bu 
ivme değişimleri yerkabuğunda 
gerilim değişimine neden olacak 
ve faylanmanm türü ile sözkonusu 

yerin uzaysal konumuna bağlı 
olarak depremlerin oluşumu de
ğişecektir. Şekil 16'da, faylanma
nm türüne göre bir ayrım yapılma
makla birlikte, dünyanın hızı ve 
ivmesinin doruk noktaları ile 
depremlerin sayısı arasında belir
gin bir ilişkinin olduğu görülmek
tedir. Güneşten dünyaya giren ısı
ya göre yerküresinde ek gerilimler 
oluşacaktır. Türkiye'nin bulun
duğu kuzey yarımküre düşü
nüldüğünde, sıcaklığın artışı yaz 
aylarında yerkabuğunda sıkışma 
gerilimini arttıracak ve kış ayların
da ise çekme özelliğine sahip 
olması nedeni ile gerilim azalacak-



tır. Diğer yandan, güney yarım
kürede durum tersine olacaktır. 
Dolayısıyla faylanmanm türüne 
bağlı olarak, fay yüzeyine etkiyen 
makaslama gerilimler! ve normal 
gerilimler değişecektir. Faylan
manm türüne göre burada bir 
ayrım yapılmamakla birlikte, yaz 
ve kış aylarında Türkiye'de dep
rem oluşumunun yüksek olabile
ceği söylenebilir. Burada sunulan 
yorumlardan ve sonuçlardan, gü
neş ve ayın yaptığı etkiler ile 
depremlerin oluşumu arasında 
bazı ilişkilerin olduğu izlenimi 
elde edilmiş olmakla birlikte, bu 
olayın fiziksel anlamda neden-so- 
nuç ilişkileri mevcut koşullarda 
net olarak açıklanamamaktadır.

Sonuç
Depremlerin önceden tahmini 

demek; depremin zamanını, yerini 
ve büyüklüğünü saptayabilmektir. 
Bunu başaramayan bir yöntem, 
hiçbir zaman eksiksiz ve güvenilir 
bir yöntem olarak tanımlanamaz. 
Bu nedenle, yukarıda özetle açık
lanan yöntemlerin hiçbirinin 
depremin zamanını, yerini ve 
büyüklüğünü saptayabilecek dü
zeyde olduğunun ileri sürülmesi 
mümkün değildir.

Dolayısıyla "depremler önce

den haber verilebilir mi?" sorusu
nun yanıtı şu anda kesinlikle 
"HAYIR" olmaktadır. Depremlerin 
önceden haber verilmesini amaç
layan bilimsel çalışmaların uzun 
yıllar ve büyük kaynaklar ayrı
larak sürdürülmesine karşın, bu
nun başarılması mümkün ola
mamıştır. Bununla birlikte, bilim
sel anlamda yeterli düzeyde araş
tırılan ve yeterli veri toplanan böl
gelerde oluş zamanı ve büyüklüğü 
bilinmemekle birlikte, jeodezik ve 
nümerik analiz tekniklerinin kul
lanılmasıyla, en azından, bir dep
remin meydana gelebileceği veya 
yakın gelecekte depreme aday ola
bilecek bölgeler hakkında fikir 
yürütülebilmektedir.

Sismik aktivite konusuna ilk 
eğilen sismologlardan Charles F. 
Richter, 1964 yılında depremlerin 
önceden tahmin edilmesi konusun
da yaptığı bir konuşmasında, 
"deprem tahminine yönelik iddia 
sahiplerinin genellikle art niyetli, 
medyatik, ya da geleceği tahmin 
etme eğilimindeki kişiler" oldu
ğunu belirtmiştir. Richter'in dep
remlerin tahmin edilemez olduğu 
şeklindeki düşüncesine karşın, 
günümüzde bilim adamları dep
remlerin önceden tahmin edi
lebilirliği konusunda olumlu ve 
olumsuz görüşlere sahiptirler ve 

bu konuda bir görüş birliği ol
madığı anlaşılmaktadır. Deprem
lerin tahmin edilebilirliği konusu, 
Şubat-Nisan 1999 tarihleri arasın
da dünyanın önde gelen saygın 
bilim dergilerinden Nature tarafın
dan tartışmalar köşesinde bilim 
adamlarının görüşlerine açılmıştır. 
Bu tartışmanın genel sonucu 
"depremler hakkında güncel bilgi 
birikiminin son derece sınırlı 
olmasından dolayı bugün için dep
remlerin tahmin edilebilir olma
dığı" şeklindedir1”1.

Doğanın ve depremlerin kar
maşıklığı nedeniyle, bu konuda 
daha somut sonuçlara ulaşılması 
için daha uzun yıllara gereksinim 
duyulduğu açıktır. Bu nedenle "bi
limin bugün ulaştığı düzeyde 
önceden tahmini kesin olarak 
mümkün olmayan bu doğa 
olayının karşısında ümitsizce bek
lemek, ya da gelecekte deprem
lerin önceden kesinlikle tahminine 
olanak sağlayacak yöntem veya 
yöntemlerin geliştirilmesini bek
leyerek, yapılarımızı bilimsel te
mellerden yoksun olarak seçilmiş 
bölgelerde, zeminin jeolojik ve 
jeoteknik özellikleri gözönüne 
alınmadan, mühendislik hizmet
lerinden yoksun ve deprem yönet
meliklerine aykırı biçimde inşa 
ederek yaşamaya devam etmenin" 
ne denli hatalı bir yaşam biçimi 
olduğunun idrak edilmesi gerek
mektedir. Gelecekte depremlerin 
tahmini önceden mümkün hale 
gelse bile, belki sayısı önemli 
ölçüde azalmakla birlikte, yine can 
kayıplarının olabileceği ve kötü 
inşa edilmiş yapıların yıkılmasının 
ve/veya hasar görmesinin engel
lenemeyeceği gerçeğinden hareke
tle, depreme duyarlı bölgelerdeki 
tüm dünya ülkelerinde uygu
landığı gibi,

♦ üzerinde ve içinde yapı
larımızı inşa ettiğimiz zeminlerin 
jeolojik, yapısal ve mühendislik 
özellikleri ile dinamik yükler altın



daki davranışlarının önceden belir
lenmesi,

♦ yer seçimi ve yapı tasa
rımı çalışmalarının, mühendislik 
hizmetlerinin esas alınarak yapıl
ması ve depreme dayanıklı yapı 
inşasına önem verilmesi gibi iki 
önemli ilke her zaman ön planda 
tutulmalıdır.
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