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mýna gelir ki bu durum, “Kelimelerin yer-
lerini deðiþtiriyorlar” âyetine göre (el-Mâ-
ide 5/13) doðru bulunmamýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “zelle” md.; Li-
sânü’l-£Arab, “zll” md.; Fîrûzâbâdî, el-Æåmûsü’l-
mu¼î¹, “zelle” md.; Muhammed b. Hasan eþ-Þey-
bânî, el-A½l (nþr. Ebü’l-Vefâ el-Efganî), Beyrut
1410/1990, I, 193-196; Ýbn Hazm, el-Mu¼allâ,
III, 254; Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, Nihâye-
tü’l-ma¹lab fî dirâyeti’l-me×heb (nþr. Abdülazîm
Mahmûd ed-Dîb), Beyrut-Cidde 1428/2007, II,
139; Serahsî, el-Mebsû¹, I, 198-201; Abdülvâhid
b. Ýsmâil er-Rûyânî, Ba¼rü’l-me×heb (nþr. Ahmed
Ýzzû Ýnâyet ed-Dýmaþký), Beyrut 1423/2002, II, 135;
Ýbn Rüþd, el-Beyân ve’t-ta¼½îl (nþr. Muhammed
Haccî), Beyrut 1404/1984, I, 448-451; Burhâned-
din el-Mergýnânî, el-Hidâye, Ýstanbul 1986, I, 61-
62; Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, el-Mu³nî, Kahi-
re 1987, III, 31-32; a.mlf., el-Kâfî (nþr. Züheyr eþ-
Þâvîþ), Beyrut 1402/1982, I, 131; Nevevî, el-Mec-
mû£, III, 392-393; Þehâbeddin el-Karâfî, e×-¬aÅî-
re (nþr. Saîd A‘râb), Beyrut 1994, II, 245-246; Ýb-
nü’l-Hümâm, Fet¼u’l-šadîr (nþr. Abdürrezzâk Ga-
lib el-Mehdî), Beyrut 2003, I, 331-333; Mevku-
fâtî Mehmed, Mevk†fât, Ýstanbul 1290, s. 85-88;
el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 79-82; Abdurrahman Þey-
hîzâde, Mecma£u’l-enhur, Ýstanbul 1284, s. 60;
Ahmed b. Muhammed et-Tahtâvî, ¥âþiye £alâ
Merâšý’l-felâ¼, Ýstanbul 1985, s. 275-277; Ýbn
Âbidîn, Reddü’l-mu¼târ (Kahire), I, 630-634; Meh-
med Zihni Efendi, Nimet-i Ýslâm, Ýstanbul 1320,
s. 552-555; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fýšhü’l-Ýslâmî
ve edilletüh, Dýmaþk 1989, III, 20-22; Ýbrahim
Kâfi Dönmez, “Zelletü’l-kârî”, Ýslâm’da Ýnanç,
Ýbadet ve Günlük Yaþayýþ Ansiklopedisi, Ýs-
tanbul 1997, IV, 575-578.

ÿMenderes Gürkan

– —
ZELZELE
א�����	 ) )

˜ ™

Sözlükte “bir þeyi hareket ettirmek, þid-
detle sarsmak, vurmak” anlamýndaki zel-
zele, “yer içindeki fay kýrýklarý üzerinde bi-
riken enerjinin âniden boþalmasý sonucu
meydana gelen yer deðiþtirme hareketinin
yol açtýðý, karmaþýk, elastikî dalga hare-
ketleri” þeklinde tanýmlanýr. Türkçe’de zel-
zelenin yerine daha çok deprem kelimesi
kullanýlýr. Kur’an’da bir âyette zelzele, beþ
âyette ayný kökten kelimeler bulunur. Zel-
zele bu âyetlerin ikisinde kýyametin kop-
masý esnasýndaki yer sarsýntýsýný (el-Hac
22/1; ez-Zilzâl 99/1-2), üçünde önceki üm-
metlerle (el-Bakara 2/214) Hz. Peygam-
ber’in ve sahâbenin (el-Ahzâb 33/11-12)
dinleri uðruna çektiði zorluklarý ifade eder.
Dört âyette recfe kelimesi, eski günahkâr
kavimlerden bazýlarýnýn mâruz kaldýðý he-
lâk edici yer sarsýntýlarý için kullanýlmýþtýr
(M. F. Abdülbâký, “rcf” md.). Þevkânî rec-
fenin asýl mânasýnýn “sesli sarsýntý” oldu-
ðunu belirtir (Fet¼u’l-šadîr, II, 252). Zelze-

le kökünden türeyen bir fiille, kýyametin
kopmasý sýrasýnda yerin ve daðlarýn þiddet-
le sallanacaðý anlatýlýr (el-Müzzemmil 73/
14). Bir âyette geçen râcife (en-Nâziât 79/
6) kýyamet öncesinde çýkardýðý korkunç
sesle bütün canlýlarýn ölümüne yol açacak
olan sûrun birinci üfleniþini ifade eder.
Kur’an’da on üç âyette zikredilen sayha
(M. F. Abdülbâký, “syh” md.) yedi yerde
geçmiþteki bazý inkârcý ve günahkâr ka-
vimleri helâk eden korkunç ses, diðerle-
rinde kýyametin kopmasýndan önceki deh-
þetli ve öldürücü ses için kullanýlmýþtýr. Ha-
dislerde zelzele Necid, Irak, Mýsýr gibi þe-
hir ve bölgelerin depremselliði, bazý ka-
vimlerin yaþadýðý depremler, kýyamet dep-
remi, deprem sýrasýnda ve sonrasýnda ya-
pýlacak dua ve ibadetler, Hz. Peygamber’in
ve bazý sahâbîlerin uðradýðý depremler,
insanlarýn durumlarýný düzeltmeleri için
depremlerin birer ilâhî ihtar olduðu, ço-
ðalmasýnýn kýyamet alâmetlerinden sayýl-
dýðý, deprem felâketinden Allah’a sýðýnýl-
masý gerektiði vb. baðlamlarda yer almak-
tadýr (Wensinck, el-Mu£cem, “zlz” md.).

Ortaçað Ýslâm âlimlerinin depremle il-
gili açýklamalarý günümüzdeki açýklama-
larla bazý noktalarda örtüþmekte olup bu
durum Ortaçað Ýslâm dünyasýnýn ilmî se-
viyesini göstermesi bakýmýndan dikkat çe-
kicidir. Ýslâm ülkelerinde depremin sebe-
bine dair izahlar, Aristo’nun Meteorolo-
gica adlý eserinde öne sürdüðü görüþlerin
kýsmen geliþtirilmiþ þeklidir. IV. (X.) yüzyýl-
da Mutahhar b. Tâhir el-Makdisî, Aristo’-
nun görüþlerinden hareketle depremin fi-
ziksel sebebiyle ilgili olarak yeryüzünün ta-
biatý icabý kuru olduðunu, yaðmur sonra-
sýnda güneþ ýþýnlarýyla kuruyan yeryüzün-
de yaþ ve kuru buharlar (gaz) meydana gel-
diðini, buharýn yukarýya doðru yükselme-
si esnasýnda sert bir zemine çarpmasýy-
la yeryüzünün sallandýðýný söyler. Makdisî,
deprem sonrasýnda meydana gelen jeolo-
jik deðiþmeler ve sývýlaþmalar üzerinde de
durur. Ayrýca filozoflarýn depremin sebe-
bi konusunda deðiþik görüþler ileri sürdü-
ðünü belirten Makdisî, o dönemde müs-
lümanlarýn depremin sebebine dair dinle
bilimi uzlaþtýran görüþlerine de yer ver-
miþtir (el-Bedß ve’t-târîÅ, II, 36). Makdisî’-
nin açýklamalarý Zekeriyyâ el-Kazvînî, Ýb-
nü’d-Devâdârî gibi sonraki âlimler tarafýn-
dan geliþtirilmiþtir. Bu âlimler depremlerin
yeryüzünde kýrýlmalarla yükseltiler (horst)
oluþturduðunu belirtir (£Acâßibü’l-maÅlû-
šåt, s. 143; Kenzü’d-dürer, IX, 104-105).
Âlimler depremin sebebiyle ilgili olarak
meþhur öküz, balýk ve Kafdaðý efsaneleri-
ne de temas etmiþler ve bu tür açýklama-

sûrelerin okunuþunda anlamý deðiþtirme-
yecek hatalar yapan kimsenin bu hatala-
rý yapmayanlara imameti ise mekruh ol-
makla birlikte geçerlidir ve namaz da sa-
hihtir. Zira bu kiþi Fâtiha’yý yanlýþsýz oku-
duðundan farz olan kýraati yerine getir-
miþtir. Fakat zamm-ý sûreleri kasýtlý ola-
rak yanlýþ okuyan kiþinin kendisinin de ken-
disine uyanlarýn da namazý bozulur.

Mâlikî mezhebinde konunun, özellikle
okuma hatasý yapan birine uymanýn na-
mazýn sýhhatine etkisi bakýmýndan ele alýn-
dýðý ve bu anlamda dört ayrý görüþün or-
taya çýktýðý görülmektedir. 1. Okuma ha-
tasý açýsýndan Fâtiha ile zamm-ý sûreyi bir-
birinden ayýrmayan bu görüþe göre Fâti-
ha sûresini hatasýz okusa da zamm-ý sû-
reyi hatalý okuyanlarýn arkasýnda namaz
câiz deðildir. 2. Zamm-ý sûreyi hatasýz, Fâ-
tiha’yý ise hatalý okuyanýn arkasýnda da na-
maz kýlmak da câiz olmaz. 3. Anlamý de-
ðiþtirecek þekilde okuyanýn arkasýnda na-
maz sahih olmaz. Meselâ “iyyâke na‘bü-
dü” lafzý “iyyâki na‘büdü” veya “en‘amte”
fiili “en‘amtü” þeklinde okunsa anlam ta-
mamen deðiþtiði için namaz bozulur. Fa-
kat “el-hamdü lillâhi” (hamd Allah’adýr) laf-
zý hatayla “el-hamdi lillâhü” þeklinde okun-
sa anlam deðiþmediðinden namaz sahih-
tir. 4. Prensip olarak okuma hatasý yapan
kiþinin arkasýnda kýlýnan namazýn iade
edilmesi gerekmese de bu kiþilere uymak
mekruhtur. Çünkü hatalý okuyanýn mak-
sadý da sahih anlamý korumak ve onu ifa-
de etmektir. Bunlarýn dýþýnda bazý harfleri
telaffuz edemediði için okuduðu çok net
anlaþýlmayan, dilindeki pelteklik sebebiy-
le “sîn” harfini “peltek sâ” ve “râ” harfini
“gayn” þeklinde telaffuz eden yahut “tâ”
harfiyle “dâd” , “sîn” harfiyle “sâd” vb. harf-
leri birbirinden ayýramayanlara uyanlarýn
namazý geçerli olup yeniden kýlýnmasý ge-
rekmez. Fakat bu hatalarý yapmadan na-
maz kýldýrabilecek biri varken hatalý oku-
yana uymak mekruhtur. Ýbn Rüþd bu son
görüþün sahih ve uygulanabilir olduðunu
söyler.

Zâhirî mezhebinde Ýbn Hazm’ýn bu tar-
týþmalara þu þekilde katýldýðý görülmek-
tedir: Fâtiha ve Fâtiha’dan baþka âyet ve
sûrelerin Arapça dýþýndaki herhangi bir di-
le tercüme edilerek namazda okunmasý
namazý geçersiz kýlar. Ayrýca kasýtlý olarak
âyetler indirildiði lafýzlarýn dýþýnda anlam-
ca ayný, fakat baþka Arapça lafýzlar þek-
linde veya bir âyette yer alan kelimelerin
yeri deðiþtirilerek okunsa hem namaz ge-
çersizdir hem de bu þekilde okuyan gü-
nahkâr olur. Çünkü bu yanlýþ okumalarýn
hepsi Allah’ýn kelâmýný deðiþtirmek anla-
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çâ,ilü’s-sahâbe”, 50). Bîrûnî, Medine’de
5 (627) yýlýnýn deprem yýlý diye adlandý-
rýldýðýný kaydeder (el-Â¦ârü’l-bâšýye, s.
31). 20 (641) yýlýnda Medine’den Dý-
maþk’a uzanan coðrafyada çeþitli deprem-
ler olmuþtu. Hz. Ömer ve oðlu Abdullah
Medine’de, Hz. Ali Rahbe’de, Ebü’d-Derdâ
Dýmaþk’ta, Abdullah b. Mes‘ûd Fesâ’da bu
depremleri hissetti. Arabistan’da 212’de
(827) Yemen’in tamamýný sallayan, pek
çok can ve mal kaybýna sebep olan Aden
merkezli bir deprem vuku buldu (Ýbnü’l-
Esîr, VI, 408). Kaynaklarda 259 (873) ve
406 (1015) yýllarýnda Hicaz’da gerçekle-
þen depremlerden bahsedilmektedir (Ya‘-
kubî, II, 511; Ýbnü’l-Esîr, IX, 295). Bu böl-
gede kayýtlara geçen en þiddetli deprem
654’te (1256) meydana geldi. Üç gün için-
de artçýlarýyla birlikte on dört sarsýntýnýn
hissedildiði depremin son günü Medine’-
nin Harre bölgesinde volkanik bir patla-
ma oldu; üç minare yüksekliðinde lav te-
pecikleri oluþtu; Medine halký, püsküren
lavlarý Hz. Peygamber’e nisbet edilen bir
rivayetteki, “Hicaz bölgesinden çýkacak ve
Busrâ’daki develerin boyunlarýný aydýnla-
tacak ateþ”le irtibatlandýrdý ve kýyametin
yaklaþtýðý düþüncesine kapýldý (Ýbn Kesîr,
XIII, 188). 910’da (1504-1505) Zebîd ve
Zeylâ‘da (Yemen) çok þiddetli bir sarsýn-
tý yaþandý (Ýbnü’d-Deybâ‘, s. 282, 284). Yi-
ne Yemen’in Zemer bölgesinde 13 Aralýk
1982’de vuku bulan 6,1 þiddetindeki dep-
remde 2500 civarýnda insan öldü (EI2 [Ýng.],
XI, 430).

Büyük depremlerin meydana geldiði bir
diðer bölge Ölüdeniz fay hattýdýr. Kur’an’-
da inkâra ve ahlâksýzlýða sapmalarý yüzün-
den Lût kavminin cezalandýrýldýðý belirti-
len deprem (Hûd 11/82; el-Hicr 15/73-74)
milâttan önce 1800’lerde muhtemelen bu
bölgede gerçekleþti. Bu hatta Ýslâmî dö-
nemde 130 (747-48) yýlýndaki deprem art-
çýlarýyla beraber kýrk gün süreyle Ürdün
ve Suriye’yi etkiledi. Pek çok insan haya-
týný kaybetti; Kudüs’te ve birçok þehirde
manastýrlar yerle bir oldu; Kudüs’te Kub-
betü’s-sahre’nin doðu ve batý duvarlarý yý-
kýldý, büyük can kaybý yaþandý (Theopha-
nes, s. 112; Ýbn Taðrîberdî, I, 311). Ölüdeniz
fayýnda bir diðer þiddetli sarsýntý 10 Mu-
harrem 425 (5 Aralýk 1033) tarihinde vu-
ku buldu. Kýrýlma kuþaðýndaki pek çok þe-
hir ve kasabayý etkileyen depremde Rem-
le, Kudüs, el-Halîl, Nablus ve Akkâ’da bü-
yük can ve mal kaybý oldu; Akdeniz’de olu-
þan þiddetli fýrtýna sebebiyle pek çok in-
san boðuldu (Ýbnü’l-Cevzî, VIII, 77; Ýbn Ke-
sîr, XII, 36). 597 (1201) depreminde Nablus
ve civarýnda bütün evler yýkýldý, 30.000 kiþi

öldü; Akkâ, Sûr ve Safed’de de büyük za-
yiat meydana geldi (Ýbn Kesîr, XIII, 27-28;
Ýbn Taðrîberdî, VI, 174). 455 (1063) ve 806
(1403) yýllarýnda yine depremlerin yaþan-
dýðý Ölüdeniz fayýnda 25 Kasým 1759’da
merkez üssü Beka vadisi olan bir deprem
daha meydana geldi, 10 ile 40.000 kiþi
arasýnda insan öldü. Aletsel dönemdeki
11 Temmuz 1927 tarihli deprem 6,2 gibi
orta ölçekli olmasýna raðmen Suriye ve Fi-
listin’de büyük yýkýma ve pek çok insanýn
ölümüne yol açtý (Amiran, IV/1 [1951], s.
234-236).

Anadolu depremleri, bu bölgenin gü-
neydoðudan Arabistan levhasý ve güney-
den Rodos civarýnda Afrika levhasý tara-
fýndan itilmesinden kaynaklanmakla bir-
likte Ölüdeniz fayýnýn kuzeydoðuya uzanan
hatlarýyla Kuzey Anadolu fayý da Anadolu
depremselliðini etkilemektedir. Anadolu’-
da aletsel ölçümlerin öncesi ve sonrasýn-
da þiddetli depremler vuku buldu. 644
(1246) ve 674 (1275-76) yýllarýnda Ahlat
ve Diyarbekir’de, çeþitli tarihlerde Erzin-
can’da meydana gelen büyük depremler-
de bu þehirler harap oldu. Aletsel dönem-
de 26 Aralýk 1939 ve 13 Mart 1992 Erzin-
can depremleri büyük can ve mal kaybýna
yol açtý. Tarihi boyunca Anadolu’nun de-
ðiþik yerleriyle Marmara çevresi defalarca
sarsýldý, baþta Ýstanbul olmak üzere muh-
telif þehirlerde can ve mal kaybý yaþandý.
Kuzey Anadolu fayýnda 822’de (1419) mey-
dana gelen deprem Amasya-Tokat-Bursa
ve Ýstanbul hattýnda etkili oldu, artçý sar-
sýntýlar yüzünden halk üç ay çadýrlarda ya-
þadý (Süyûtî, s. 208; Hoca Sâdeddin, II, 95).
Ayný hattaki 17 Aðustos 1668 depreminin
7,8 veya 8,0 þiddetinde gerçekleþtiði tah-
min edilmektedir (Ambraseys – Finkel, s.
77-84). Bu fay hattýnda 17 Aðustos 1999’-
da merkez üssü Gölcük olan 7,4 þiddetin-
de bir deprem meydana geldi. 220 kilo-
metrelik bir segmentin (parça) kýrýldýðý bu
depremde 17.480’i resmî kayýtlara geçen
35-40.000 civarýnda insan öldü. Antikçað’-
dan itibaren Marmara bölgesi, Osmanlý ön-
cesi ve Osmanlý döneminde Ýstanbul bü-
yüklü-küçüklü pek çok depreme mâruz
kaldý; 1509, 1719, 1766 ve 1894 depremle-
ri büyük can ve mal kaybýna yol açtý. 539’-
daki (1144) Bursa merkezli depremde bi-
nalarýn çoðu yýkýldý, pek çok insan öldü,
þehrin içinden akan nehir (Nilüfer) ilk sar-
sýntýda tamamen kururken üç gün sonra-
ki yeni bir sarsýntýyla tekrar akmaya baþla-
dý (Süryani Mikhail, II, 124). Bursa’da 1327
ve 1855 yýllarýnda da büyük depremler
meydana geldi.

larýn müslümanlar arasýnda Ehl-i kitap va-
sýtasýyla yayýldýðýna dikkat çekmiþlerdir
(meselâ bk. Makdisî, II, 37). Müslüman
âlimlerin Ýsrâiliyat diye nitelediði bu tür
efsanelere inananlar da olmuþtur (mese-
lâ bk. Ýbnü’þ-Þýhne, s. 305; Süyûtî, s. 135-
136).

Ýslâm Coðrafyasýnda Meydana Gelen
Belli Baþlý Depremler. Hicretin ilk asrýndan
itibaren gerçekleþen fetihlerle Ýslâm hâ-
kimiyetine giren ülkelerin bir bölümü ak-
tif fay hatlarý üzerinde bulunuyordu. Ba-
zý hadislerde Irak, Mýsýr ve Necid gibi yer-
lerde depremsel hareketliliðe vurgu yapýl-
mýþtýr (Arslantaþ, s. 27). Farslar, yönetim-
leri altýndaki Irak’ta kültürel mirasýn ko-
runmasý amacýyla önemli kurumlarý dep-
reme dayanýklý malzemeden inþa etmiþ-
lerdi. Benzer önlemlerin Farslar’ý izleyen
Hindistan ve Çin’de de alýndýðý belirtilir
(Belâzürî, s. 418; Ýbnü’n-Nedîm, s. 334).
Ýslâm coðrafyasýnda büyük hasara ve can
kaybýna daha çok Akdeniz-Himalaya kuþa-
ðýndaki depremler yol açmýþtýr. 11 Rebîü-
lâhir 233 (24 Kasým 847) tarihinde meyda-
na gelen, tahminen 7,0 þiddetindeki dep-
remden Maðrib, Mýsýr, Antakya, Dýmaþk,
Musul, Humus ve bütün Cezîre bölgesi
etkilendi. Þam Emeviyye Camii’nin dört-
te biri yýkýldý. Bu depremde Antakya’da
20.000, Musul’da 50.000 kiþi öldü (Ýbn
Taðrîberdî, II, 270; Süyûtî, s. 170). Ayný
kuþaktaki 242 (856) yýlý depreminde Ye-
men’de yer kabuðunda büyük çökmeler
oldu, plato üzerindeki bir mezra baþka bir
mezraya doðru kaydý. Akdeniz’in kabardý-
ðý, denizin ortasýndan kötü kokulu gazla-
rýn fýþkýrdýðý bu depremde Antakya’da Ek-
ra‘ daðý parçalanarak denize kaydý, bölge-
deki bir nehir tamamen kayboldu (Taberî,
IX, 207; Süyûtî, s. 171). Bu kuþakta kayýt-
lara geçen en büyük deprem 702 (1302)
yýlýnda meydana geldi. Þiddetinden dola-
yý Mýsýr’da daðlar yarýldý, surlarda büyük
çatlaklar oluþtu, yerden sular fýþkýrdý, pek
çok ev ve cami yýkýldý. Ýskenderiye’de de
aðýr hasara yol açan depremde Akdeniz’-
deki büyük fýrtýnadan dolayý þehrin önün-
deki gemiler karaya vurdu. Akkâ’da yaþa-
nan gelgitte deniz 2 fersah geri çekildi,
açýlan alana giren pek çok insan boðuldu
(Ýbnü’d-Devâdârî, XI, 101; Makrîzî, I, 943).
Bu kuþakta 267 (880-81), 344 (955) ve
600 (1204) yýllarýnda da benzer deprem-
ler meydana geldi.

Arap yarýmadasýnda da büyük deprem-
ler oldu. Kaynaklarda Hz. Peygamber’in
Uhud daðýnda veya Hýra’da bulunduðu
sýrada bir sarsýntý yaþadýðý belirtilir (Bu-
hârî, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 5; Müslim, “Fe-
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sýt’ta 20.000 kiþinin ölümüne yol açtý. 289’-
da (902) Basra’da meydana gelen çökün-
tü depremde ise 6000 kiþi hayatýný kay-
betti. Ýran’da aletsel ölçümler öncesi ve
sonrasýnda bölgenin kuzeyi boyunca uza-
nan Alp-Himalaya fay hattýnda deprem-
ler oluþtu; magnitüd deðerleri düþük ol-
masýna raðmen binalarýn zayýflýðý yüzün-
den çok fazla can ve mal kaybýna sebep
oldu. 242 (856) yýlýndaki Kumis merkezli
deprem geniþ bir alanda büyük hasarla-
ra yol açtý. 280’de (893) Rey, Taberistan,
Erdebil depreminde 150.000 kiþi (Ýbnü’l-
Esîr, VII, 465; Ýbn Kesîr, XI, 68), 398’de
(1008) Þîraz ve Sîrâf ile Dînever’de meyda-
na gelen çöküntü depremde 16.000 kiþi,
434’te (1042) Tebriz merkezli depremde
50.000 kiþi öldü. Ýran ve çevresinde 345’-
te (956) Hemedan, Esterâbâd ve Kasrýþî-
rin’de, 478’de (1085) Fars, Errecân ve Hû-
zistan’da, 672 (1273) yýlýnda Tebriz ve Azer-
baycan’da þiddetli depremler vuku buldu
(Arslantaþ, tür.yer.). Azerbaycan’da 1721
ve 1780 depremleriyle Ýran’da 1813, 1824,
1853 ve 1862 yýllarýndaki Þîraz merkezli
büyük depremlerde de aðýr can ve mal ka-
yýplarý oldu. Ýran’da 23 Ocak 1909 Sîlâhûr,
1 Mayýs 1929 Kopetdað, 6 Mayýs 1930 Sel-
mâs, 1 Eylül 1962 Bûînzehrâ, 31 Aðustos
1968 Deþtibeyâz, 16 Eylül 1978 Tebesigül-
þen ve 20 Haziran 1990 Gîlân depremleri
meydana geldi; sonuncu depremde 40.000
kiþi öldü. 2003’te Bam’daki depremde de
40.000 kiþi hayatýný kaybetti. Ýslâm dün-
yasýnýn doðusundaki Çaman (Chaman [Pa-
kistan]) fay hattýnýn geçtiði depremsel böl-
geye yakýnlýðý dolayýsýyla Herat, Bedahþan
ve Kâbil’de de çeþitli dönemlerde deprem-
ler vuku buldu. 1505’te merkez üssü Kâ-
bil olan büyük hasarlý bir deprem yaþan-
dý. 1819’da Allahbund bölgesinde gerçek-
leþen depremde yer tabakasýnýn 7 ile 9 m.
kaydýðý tesbit edildi. Bu bölgede 30 Ma-
yýs 1935’te Kûittah’ý yerle bir eden 7,6 þid-
detindeki depremin ardýndan 1945’te gü-
nümüz Pakistan-Hindistan sýnýrýnda Mek-
rân kýyýsýnda 8,0 þiddetinde bir deprem
meydana geldi.

Depremlerin Algýlanmasý ve Yorumlan-
masý. Ýslâm dünyasýnda, depremin bilim-
sel açýklamasýnda daha çok filozoflar çev-
resinde kabul gören Aristocu görüþ hâkim
olsa da müslüman âlimler konuya Aristo
gibi deistik bir âlem tasavvuruyla bakma-
mýþtýr. Ýslâmî gelenekte diðer doðal âfetler
gibi depremlerin de Allah’ýn koyduðu ka-
nunlar çerçevesinde cereyan ettiði düþü-
nülmüþ, depremle ilgili teknik ve bilimsel
araþtýrmalar da Allah’ýn âyetleri (iþaretler,
deliller) diye bilinen bu olaylar üzerine ana-

liz ve tefekkür çalýþmalarý olarak kavran-
mýþtýr (Seyyed Hossein Nasr, s. 141). Böy-
lece müslümanlar arasýnda depremler da-
ha çok dinî ve ahlâkî boyutuyla algýlanmýþ-
týr. Tabiat olaylarýndan ahlâkî ve mânevî
dersler almaya yönelik gayretlerin Kur’an
tarafýndan teþvik edilmesi yanýnda eski üm-
metlerin bir kýsmýnýn deprem vb. âfetlerle
helâk edilmesi, Allah’ý hatýrlama ve bunlar-
dan ibret alma þeklindeki dinî öðretilerle
çeþitli kültürlerden beslenen dinî ve meta-
fizik telakkiler de bu algýlamada etkili ol-
muþtur. Hz. Peygamber depremin ilâhî bir
uyarý olduðunu belirtmiþ, güneþ tutulma-
sý, þiddetli rüzgâr, fýrtýna ve deprem gibi
doðal âfetlerden sonra Allah’a dua edil-
mesini tavsiye etmiþtir (Ýbn Sa‘d, I, 142).
Bu tavsiyeler doðrultusunda sahâbeden
Abdullah b. Abbas’ýn Basra’da, Abdullah
b. Mes‘ûd’un Fesâ’da, Ebü’d-Derdâ’nýn Dý-
maþk’ta yaþadýklarý depremlerin ardýndan
halký namaz kýlmaya ve Allah’a sýðýnmaya
çaðýrdýklarý bilinmektedir. Emevîler döne-
minde meydana gelen bir depremin ar-
dýndan Hz. Hüseyin’in oðlu Ali (Zeynelâbi-
dîn) namaz kýlmayý, deprem âfetinden Al-
lah’a sýðýnmayý ve depremler kesilinceye
kadar oruç tutup tövbe-istiðfarda bulun-
mayý önermiþtir (Râfiî, III, 499). Sonraki
asýrlarda bazý depremlerin arkasýndan ya-
pýlan oruç ilânlarýnýn kökeninde bu tür tav-
siyelerin bulunduðu anlaþýlmaktadýr.

Doðal âfetler gibi geniþ kitleleri etkile-
yip çaresiz býrakan olaylarýn ardýndan bu
olaylarý ilâhî kudret ve iradeye baðlama
eðilimi artmaktadýr (Köse – Küçükcan, s.
73; Kula, IX [2000], s. 359). Depremlerden
sonra çeþitli din mensuplarýnýn mâbedleri
ve diðer kutsal mekânlarý doldurarak Al-
lah’a dua edip yakarmalarý bu acziyet psi-
kolojisinin ve sýðýnma ihtiyacýnýn göster-
gesidir. Öte yandan böyle durumlarý fýr-
sat bilen bazý kiþilerin yaðma ve hýrsýzlýk
giriþimleri de her devirde görülmüþtür.
702 (1302) yýlý Mýsýr ve 791 (1389) yýlý Nî-
þâbûr depreminde yaðmacýlýk zenginle-
rinden bahsedilir (Makrîzî, I, 943; III, 682).
Benzer tutumlarý sergileyen devletler de
görülmüþtür. 533 (1139) yýlý depremini fýr-
sat bilen Gürcü Kralý I. Dimitrius’un Gen-
ce baskýný, 552 (1157) depreminde Haçlý-
lar’ýn Þeyzer Münkýzî Emirliði’nin sonunu
getiren istilâsý (Arslantaþ, s. 154) bu fýr-
satçýlýklara örnektir. Kaynaklarda tanýnmýþ
kiþilerin deprem anýlarýna da rastlanýr. Ta-
rihçi Mes‘ûdî’nin Fustat’ta, Ýbnü’l-Cevzî’-
nin Baðdat’ta, Ýbnü’l-Esîr’in Musul’da ve
Makrîzî’nin Kahire’deki depremlerle ilgili
anýlarý kayýtlara geçmiþtir (a.g.e., s. 155-
157).

Kuzey Afrika depremleriyle ilgili fazla
kayýt yoktur. Mýsýr’da depremsel hareket-
lilik, daha çok Akdeniz-Himalaya kuþaðý-
na giren yerlerle Süveyþ Kanalý ve Akabe
körfezinde gerçekleþti. Afrika’da deprem-
sel kayýtlar açýsýndan en önemli bölge Mý-
sýr ve özellikle Kahire’dir. Burada kayýt-
lara geçen en þiddetli deprem 660 (1262)
tarihlidir. Büyük zayiata yol açan deprem
sýrasýnda Akdeniz’deki korkunç fýrtýna yü-
zünden pek çok gemi parçalandý (Ýbn Ke-
sîr, XIII, 238; Kalkaþendî, II, 14-15). 741
(1340) yýlýnda da Kahire’de benzer so-
nuçlar doðuran bir deprem yaþandý. Þe-
hirde 1386, 1422, 1425, 1437, 1455, 1468,
1476, 1483, 1491 ve 1508 yýllarýnda ha-
fif þiddette depremler meydana geldi.
7 Aðustos 1847’de Kahire ile Benî Süef
arasýndaki bölgede etkili olan bir deprem
büyük hasara ve can kaybýna sebep oldu.
12 Ekim 1992’de Eski Kahire’nin 10 km.
güneyinde vuku bulan 5,2 þiddetindeki
nisbeten hafif depremde 9000 ev yýkýldý,
500’ün üzerinde insan öldü, 6500 civarýn-
da insan yaralandý. 267 (880-81) yýlýnda Ak-
deniz-Himalaya kuþaðýndaki, Kuzey Afri-
ka’dan Endülüs’e kadar çok geniþ bir alan
büyük bir depremle sallandý, depremde
Kurtuba da aðýr hasar gördü. 240’ta (854-
55) Maðrib ve Kayrevan’da meydana ge-
len depremde Kayrevan’ýn on üç köyü, 299
(911-12) yýlý depreminde ise Bâs köyü ye-
re battý. Afrika’da kayýtlara geçen en þid-
detli deprem 702’de (1302) vuku buldu.
Deprem Berka, Tunus, Sicilya, Kabis, Me-
rakeþ ve Kuzey Afrika’daki Merînî toprak-
larýnda pek çok yýkýma yol açtý, Akdeniz’de
oluþan büyük fýrtýna gemileri karaya fýrlattý
(Makrîzî, I, 943-944; Aynî, IV, 265). 1731 dep-
reminde Fas’ýn Agadir þehri yerle bir oldu.
Ayný þehirde 29 Þubat 1960’ta gerçekle-
þen 5,9 þiddetindeki depremde 12.000
kiþi öldü. Cezayir’de 1712 ve 1790’da bü-
yük hasarlý depremler vuku buldu. Ceza-
yir’de 9 Eylül 1954’te 6,8, 10 Ekim 1980’-
de 7,3 þiddetinde depremler yaþandý. Tu-
nus ve Libya’da da aðýr þiddette deprem-
ler meydana geldi. Sudan depremleri hak-
kýnda XIX. yüzyýl öncesine ait saðlýklý bilgi
yoktur. 20 Mayýs 1990’da ülkenin güne-
yinde gerçekleþen 7,2 þiddetindeki dep-
remde büyük can ve mal kaybý yaþandý.

Irak ve çevresi hem Akdeniz-Himalaya
hem de bölgesel Zagros deprem kuþaðýn-
da yer aldýðýndan þiddetli depremlere mâ-
ruz kaldý. Baðdat, Basra, Vâsýt, Musul gi-
bi þehirlerde oluþan depremler hakkýnda
önemli bilgiler mevcuttur (Ýbnü’l-Esîr, IX,
651; Ýbn Kesîr, XII, 79; XIII, 238). 258 (872)
yýlýnda gerçekleþen deprem Basra ve Vâ-
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rin ardýndan þarap içmeyi ve ahlâka aykýrý
eðlence düzenlemeyi yasaklamýþtýr.

Literatür. Jeolojik yapýlarýndan dolayý Ýs-
lâm ülkelerinde sýkça görülen depremler-
le ilgili erken dönemlerden itibaren bazý
kitap ve risâleler kaleme alýnmýþtýr. Ýbnü’n-
Nedîm, Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî’nin dep-
reme dair günümüze ulaþmayan bir risâ-
lesinden bahseder. Risâlenin yer altýnda
rüzgârlarýn (gaz) meydana geliþ sebebi ve
bunun pek çok depreme ve kýrýlmaya yol
açmasý hakkýnda olduðuna dair bilgi (el-
Fihrist, s. 364) eserde depremin fiziksel
sebepleri üzerinde durulduðunu gösterir.
Yemen tarihçisi Abdullah Tayyib Bâ Mah-
reme de Ebü’l-Hasan Sirâceddin Ali b.
Ebû Bekir el-Hemdânî’nin ez-Zelâzil ve’l-
eþrâ¹ adlý bir çalýþmasýný anar (TârîÅu ¦a³-
ri £Aden, II, 136). Benzer içerikte bir risâ-
le 744 (1343) yýlýndaki Halep merkezli dep-
remden sonra tarihçi Ýbnü’l-Verdî tarafýn-
dan yazýlmýþtýr (Tetimmetü’l-MuÅta½ar, II,
481). Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’e de el-Ýn×âr
bi-¼udû¦i’z-zelâzil adlý bir eser nisbet
edilir (Zehebî, XX, 562). Süyûtî, Keþfü’½-
½al½ale £an va½fi’z-zelzele’de bu eser-
den alýntýlar yapmýþtýr. Süyûtî’nin adý ge-
çen eseri depreme dair günümüze ulaþan
en eski çalýþmadýr. Depremlerin sebebi,
deprem-kýyamet iliþkisi, Hz. Peygamber,
sahâbe ve tâbiînin depremle ilgili tavýrla-
rý ve depreme dair bazý fýkhî meselelerin
ele alýndýðý kitapta Ýslâmiyet’ten önce vu-
ku bulan depremler kýsaca zikredildikten
sonra Ýslâmî dönemin 94-905 (712-1500)
yýllarý arasýnda meydana gelen 130 kadar
deprem kronolojik sýrayla anlatýlmýþ, bazý-
larý hakkýnda ayrýntýlý bilgi verilmiþtir. Dep-
rem üzerine yazýlan diðer bir eser de Ýbn
Hacer el-Heytemî’nin Zelzeletü’l-ar² ad-
lý risâlesidir. Risâlede depremin sebebine
dair o dönemde yaygýn efsanelerle ilmî
izahlar kaydedildikten sonra depremin ah-
lâkî boyutuyla ilgili bazý açýklamalar yapýl-
mýþtýr. Ebü’l-Hasan Ýbnü’l-Cezzâr’ýn Ta¼-
½înü’l-menâzil min hevli’z-zelâzil’i Sü-
yûtî’ye ait eserin özeti olup 984’te (1576)
Mýsýr’da gerçekleþen bir depremin ardýn-
dan kaleme alýnmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, I,
360). Abdülganî en-Nablûsî, Süyûtî’nin Zel-
zele’sine yazdýðý zeyilde onun dönemin-
den 1123 (1711) yýlýna kadar gelen dep-
remlere yer vermiþtir (Muhammed Mutî‘
el-Hâfýz, Bulletin des études orientales,
XXXII-XXXIII [1980-1981], s. 256-264). XII.
(XVIII.) asýrda Dýmaþk ve Suriye dolaylarýn-
da vuku bulan depremlerden bahseden
bazý yazmalarý Mustafa Enver Tâhir neþ-
retmiþtir (BEO, XXVII [1974], s. 50-108).

Ýslâm ülkelerinde meydana gelen dep-
remlere dair yeni çalýþmalar da yapýlmýþ-
týr. Nuh Arslantaþ’ýn Ýslâm Dünyasýnda
Depremler ve Algýlanma Biçimleri adlý
eserinde 5-1001 (626-1593) yýllarý arasýn-
da oluþan depremlerin tasnifiyle algýlan-
ma ve anlamlandýrýlma biçimleri anlatýl-
mýþtýr. N. N. Ambraseys ve C. F. Finkel
(The Seismicity of Turkey and Adjacent
Areas, a Historical Review, 1500-1800 [Ýs-
tanbul 1995]) Türkiye ve civarýnda üç asýr
boyunca vuku bulan depremleri, E. Ay-
han ve arkadaþlarý (Türkiye ve Dolaylarý
Deprem Kataloðu: 1881-1980 [Ýstanbul:
Boðaziçi Üniversitesi, ts.]) 1881-1980 yýl-
larý arasýndaki depremleri ele almýþ, Þeh-
razat Karagöz de (Eskiçað’da Depremler
[Ýstanbul 2005]) Anadolu’da meydana ge-
len depremleri anlatmýþtýr. Ýran deprem-
leri, N. N. Ambraseys ve C. P. Melville’nin
A History of Persian Earthquakes’ý ile
(Cambridge 1982) M. Berberian’ýn Natu-
ral Hazards and the First Earthquake
Catalogue of Iran, Historical Hazards in
Iran prior to 1900 adlý eserinde (UNESCO
1994); Mýsýr, Arabistan ve Kýzýldeniz böl-
gesi depremleri N. N. Ambraseys, C. P.
Melville ve R. D. Adams’ýn ortak çalýþma-
sý olan The Seismicity of Egypt, Arabia
and the Red Sea, a Historical Review’-
de (Cambridge 1994); Akdeniz yöresi E.
Guidoboni, A. Comastri ve G. Traini’nin
Catalogue of Ancient Earthquakes in
the Mediterranian Area up to the 10th

Century’de (Rome 1994), Yemen ve do-
laylarý A. A. al-Maneefi’nin Earthquake
Hazard and Vulnerability in Yemen
(1995, Imperial College [London]) baþlýklý
basýlmamýþ doktora tezinde ele alýnmýþ-
týr. Osmanlý dönemindeki depremlere da-
ir bazý makaleler, Elizabeth Zachariadou’-
nun editörlüðünde Osmanlý Ýmparator-
luðu’nda Doðal Afetler adlý kitapta (trc.
Gül Çaðalý Güven – Saadet Öztürk, Ýstan-
bul 2001) bir araya getirilmiþtir.

Türkiye’de 17 Aðustos 1999 depremin-
den sonra deprem ve tarihsel depremler
üzerine araþtýrmalarda bir hayli artýþ göz-
lenmiþtir. Bunlardan Nusret Sancaklý’nýn
milâttan önce 427 – milâttan sonra 1912
arasýný kapsayan Marmara Bölgesi Dep-
remleri (Ýstanbul 2004) ve Orhan Sakin’in
Tarihsel Kaynaklara Göre Ýstanbul Dep-
remleri (Ýstanbul 2002) adlý çalýþmalarý zik-
redilebilir. 10 Temmuz 1894 Ýstanbul dep-
remi hakkýnda þu çalýþmalar önemlidir:
Fatma Ürekli, Ýstanbul’da 1894 Depre-
mi (Ýstanbul 1999); Feriha Öztin, 10 Tem-
muz 1894 Ýstanbul Depremi Raporu
(Ankara 1994); Mehmet Genç – Mehmet
Mazak, Ýstanbul Depremleri (Fotoðraf ve

Depremler kýyamete benzetilmiþ, bu
benzetmede Kur’an’da kýyamete dair ve-
rilen bilgilerle (meselâ bk. ez-Zilzâl 99/1-
2; el-Hac 22/1-2; el-Vâkýa 56/4-6; el-Hâk-
ka 69/14-15; Abese 80/37) depremin yol aç-
týðý yýkýmlar ve ölümler, insanlarýn yaþa-
dýðý panik ve çaresizlik, korku ve kaygý gi-
bi durumlar, yerdeki kayma ve kýrýlmalar,
gaz ve lav püskürmesi, yerden ve yýkým-
lardan gelen büyük uðultu ve gürültüler
gibi doðal geliþmeler arasýndaki benzerlik-
ler etkili olmuþtur. Hz. Peygamber’e isnad
edilen bazý hadislerde depremlerin kýya-
met alâmetleri arasýnda zikredilmesi de
(Tecrid Tercemesi, XII, 307) deprem-kýya-
met benzetmesini güçlendirmiþtir. 654
(1256) yýlý Medine depremi ve Medine’nin
doðusunda meydana gelen volkanik pat-
lama, kýyamet alâmetleri arasýnda göste-
rilen depremler ve Hicaz’da ortaya çýka-
cak ateþle irtibatlandýrýlmýþtýr (Ýbn Kesîr,
XIII, 188). 22 Aðustos 1509 Ýstanbul dep-
remi de “küçük kýyamet” diye nitelendiril-
miþtir (Hoca Sâdeddin, IV, 3). Depremler
dönemin siyasal sorunlarýyla da iliþkilendi-
rilmiþtir. Meselâ 219 (834) yýlý depremiyle
Ahmed b. Hanbel’e “halku’l-Kur’ân” mese-
lesinden dolayý yapýlan iþkence arasýnda
bað kurulmuþtur. Mýsýr Valisi Ebü’l-Misk
Kâfûr el-Ýhþîdî’nin haksýz icraatý, Karma-
tîler’in Kâbe baskýný, Nûbeliler’in Mýsýr sal-
dýrýsý, Fustat yangýný gibi geliþmelerle o
dönemdeki depremler arasýnda da irti-
bat kurulmuþtur. Osmanlý kaynaklarýnda
da küçük kýyamet diye anýlan 1509 depre-
mi, II. Bayezid’in bürokratlarý tarafýndan
halka yapýlan zulümlerden kaynaklandý-
ðý þeklinde yorumlanmýþtýr (Arslantaþ, s.
155-157). Yine depremler o dönemlerde
yaygýn sosyal ve ahlâkî çöküntüye verilen
bir ceza olarak da algýlanmýþ, bu algýda Lût
kavminin gayri ahlâkî iliþkileri yüzünden
büyük bir felâketle helâk edildiðine dair
Kur’an’da anlatýlanlar da etkili olmuþtur
(Hûd 11/82; el-Hicr 15/73-74). Bu tür yo-
rumlarýn yahudilerde ve hýristiyanlarda da
yaygýn olduðu belirtilmelidir. Urfalý Mate-
os’a göre 444 (1052-53) yýlý Antakya dep-
remi þehirdeki yaygýn zina ve homosek-
süel iliþkiler yüzünden Tanrý’nýn verdiði
bir cezadýr. Ayný tarihçi, 508 (1114-15) yýlý
depreminin bedensel þehvete uyulmasýn-
dan kaynaklandýðý düþüncesindeydi (Ur-
falý Mateos Vekayi-Nâmesi, s. 99, 254-255).
Ýslâm dünyasýnda bu düþünceyi yansýtan
birçok örnek vardýr. Meselâ depremlerden
sonra idareciler halký günahlardan uzak
durma konusunda uyarýrlar, yeni önlem-
ler alýrlardý. Abbâsî Halifesi Kahir-Billâh,
Mýsýr’da meydana gelen büyük depremle-
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Works of Aristotales, III içinde, trc. A. E. Webs-
ter), Oxford 1923, s. 365-369; Theophanes, The
Cronicle of the Theophanes (trc. Harry Turtledo-
ve), Philadelphia 1982, s. 112; Ýbn Sa‘d, e¹-ªaba-
šåt, I, 142; Belâzürî, Fütûh (Fayda), s. 418; Ya‘ku-
bî, TârîÅ, II, 491, 511; Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl),
IX, 207, 500, 577-578; Makdisî, el-Bedß ve’t-tâ-
rîÅ, Kahire, ts. (Mektebetü’s-sekafeti’d-dîniyye),
II, 36-37; Ýbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 334, 364; Bî-
rûnî, el-Â¦ârü’l-bâšýye £ani’l-šurûni’l-Åâliye (nþr.
C. E. Sachau), Leipzig 1923, s. 31; Urfalý Mateos
Vekayi-Nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un
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ÿNuh Arslantaþ

Fiziksel Yönü. Deprem, yerin içindeki
fay düzlemi denilen kýrýklar üzerinde biri-
ken enerjinin sýkýþma sebebiyle âniden bo-
þalmasý sonucunda geliþen jeolojik bir ol-
gudur. Yer kabuðunun altýndaki magma
tabakasý üzerinde yüzen irili ufaklý levha-
lar sürekli hareket halinde olup kýtalarýn
hareketiyle plato sýnýrlarýndaki sürtünme-
den doðan kinetik enerji büyük bir güçle
boþalýr ve yer katmanlarýnda meydana ge-
len þok dalgalarýyla deprem olayý gerçek-
leþir. Deprem enerjisinin boþalmaya baþ-
ladýðý, sismik dalgalarýn çýkýþ kaynaðý olan
noktaya depremin merkezi veya odak nok-
tasý, bu noktanýn yeryüzündeki izdüþümü-
ne depremin merkez üssü denir. Depre-
min oluþmasýný, deprem dalgalarýnýn ya-
yýlmasýný, deprem aletlerini ve depremle
ilgili diðer konularý inceleyen bilim dalýna
“sismoloji”, deprem dalgalarýný belirleyen
alete “sismometre” (sismograf), algýlanan
dalgalarýn kayýtlarýna “sismogram” adý ve-
rilir. Oluþ sebeplerine göre deðiþik deprem
türleri vardýr. Magma üzerindeki levhala-
rýn hareketi sonucu meydana gelen dep-
remlere tektonik depremler denir. Dep-
remlerin büyük kýsmý bu gruba girer. Ýkin-
ci tip depremler volkanlarýn püskürmesiy-
le ortaya çýkan volkanik depremlerdir. Çö-
küntü depremler adý verilen üçüncü tip-
teki depremler ise yer altýndaki boþlukla-
rýn (maðara) tavan blokunun çökmesiyle
gerçekleþir. Odaðý deniz dibinde bulunan
depremlerden sonra denizlerde oluþan
uzun periyotlu dalgalara “tusinami” (tsu-
nami) denir.

Biriken enerjinin bir kýrýk boyunca bo-
þalmasý sýrasýnda çevreye yayýlan sismik
dalgalara deprem dalgasý adý verilir. Ýki
türlü deprem dalgasý vardýr. 1. Cisim dal-
gasý. Yerin iç kýsýmlarýndaki odak nokta-
sýndan baþlayýp her yöne doðru yayýlýr; yer
kabuðunun iç kýsmýnda etkili olur. Yeryü-
züne paralel salýnýmlar oluþturan, derin-
lerde bulunduðu için yýkým etkisi düþük,
hýzý yüksek olan ve kayýt merkezine ilk ula-
þan cisim dalgalarýna P (primary / öncül)
dalgalarý, sadece katý kütleler içinde iler-
leyebilen, hýzý düþük, hareket yönüne dik
veya çapraz titreþim üreten cisim dalga-
larýna da S (Secrndary / ikincil) dalgalarý de-
nir. 2. Yüzey dalgasý. Yeryüzünün depre-
min merkezine en yakýn bölgesinden ya-
yýlan, yer yüzeyinde yavaþ ilerleyen, süre-
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