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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-

Belgelerde 1894 Depremi; Ýstanbul 2000);
1894 Yýlýnda Ýstanbul’da Meydana Ge-
len Büyük Depreme Ait Anonim Bir
Günlük (haz. Sýddýk Çalýk, ed. Ali Yeþil-
dal – Seyfettin Ünlü, Ýstanbul 2003); Ha-
miyet Sezer, “1894 Ýstanbul Depremi Hak-
kýnda Bir Rapor Üzerine Ýnceleme” (TAD,
29 [1996], s. 169-199).

Anadolu’da Ýstanbul, Erzurum, Erzincan,
Bursa, Balýkesir, Isparta ve Burdur gibi
þehirlerde meydana gelen depremler, 22-
23 Mayýs 2000 tarihinde Ýstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araþtýrma
Merkezi’nin düzenlediði seminerde sunu-
lan tebliðlerde tartýþýlmýþtýr (Tarih Boyun-
ca Anadolu’da Doðal Afetler ve Deprem
Semineri Bildiriler Kitabý, Ýstanbul 2001).
Anadolu depremleri ve depremlere yol
açan jeosismolojik sebeplerin araþtýrýldýðý
eserler arasýnda Ramazan Demirtaþ – Rüç-
han Yýlmaz’ýn, Türkiye’nin Sismotektoni-
ði (Ankara 1996) ve Yunus Lengeranlý’nýn
“Ülkemizin Deprem Gerçeði: Tarihi Pers-
pektif, Bugün ve Gelecek” (Türkiye Gün-
lüðü, 57 [Eylül-Ekim 1999], s. 51-57) adlý
çalýþmalarý anýlabilir. Gökmenzâde Hacý Çe-
lebi’nin 1855’te ve daha önceki dönemler-
de Bursa’da vuku bulan depremler hak-
kýnda Ýþâretnümâ adlý bir kitabý vardýr
(Cebeci Halk Ktp., nr. 1314). Diðer bazý ça-
lýþmalar þunlardýr: Bursa Yöresinin Dep-
remselliði ve Deprem Tarihi (ed. Nur-
can Abacý, Bursa 2001); Nesimi Yazýcý,
Ocak 1898 Balýkesir Depremi ve Son-
rasý (Ankara 2003); Sýrrý Erinç ve arkadaþ-
larý, 12 Mayýs 1971 Burdur Depremi
(Ýstanbul 1971); Metin Tuncel ve arkadaþ-
larý, 24 Kasým Çaldýran-Muradiye Dep-
remi (Ýstanbul 1978); Halit Demir – Zeke-
riya Polat, 30 Ekim 1983 Erzurum Dep-
remi Hakkýnda Rapor (Ýstanbul 1985);
Ünal Tuygun, 1992 Erzincan Zelzelesi
(Erzincan 1992); Recep Efe – Sefa Sekin,
27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Dep-
remi (Ýstanbul 1998); Recep Efe, Gölcük
ve Düzce Depremleri 1999 (Ýstanbul
2000). Ali Köse ve Talip Küçükcan’ýn Do-
ðal Âfetler ve Din adlý kitabýyla Ümmü-
þerif Gülmez’in Deprem Tecrübesi Ya-
þayanlarda Dinsel Anlamlandýrma Bi-
çimleri ve Tutumlar adlý tezinde (2008,
yüksek lisans tezi, MÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü) insanýn deprem karþýsýndaki dinî
ve psikolojik durumu ve deprem sendro-
munu yenme yöntemleri ele alýnmýþtýr.
Ayný konularda çeþitli makaleler de yazýl-
mýþtýr.
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rich Sieberg tamamen yeniden yazdý, bu-
na da Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) öl-
çeði denildi. MCS ölçeði 1931’de Harry O.
Wood ve Frank Neumann tarafýndan yi-
ne deðiþtirildi ve Mercalli-Wood-Neumann
(MWN) ölçeði adýný aldý; nihayet Charles
Richter tarafýndan geliþtirilmiþ ve deðiþ-
tirilmiþ Mercalli þiddet ölçeði (modified Mer-
calli intensity scale [MMI]) veya deðiþtirilmiþ
Mercalli skalasý (modified Mercalli scale [MM])
diye adlandýrýldý.

Deprem Biliminin Geliþimi. Milâttan ön-
ce V. yüzyýldan XIV. yüzyýla kadar deprem-
lerin sebebi genellikle yerküre içerisindeki
hava veya buharýn hareketiyle açýklanýrdý.
Thales, Anaximenes, Demokritos gibi Ýlk-
çað filozoflarý depremi yerküre içindeki fi-
ziksel deðiþim ve hareketlere baðladýlar.
Aristo’nun geliþtirdiði deprem kuramýna
göre yerküre içindeki nemin buharlaþma-
sýyla hava hareketleri ve rüzgârlar oluþur;
sýkýþan havanýn uygun yerler bulup dýþarý
çýkmasýyla sarsýntýlar meydana gelir. Ro-
ma filozofu Seneca da normal þartlarda
yer altýndaki boþluklar arasýnda havanýn
serbestçe dolaþtýðýný, ancak bazý durum-
larda bu boþluklarýn kapanmasý yüzünden
sýkýþan havanýn zorlanarak dýþarý çýkarken
depremlere yol açtýðýný belirtti. Deprem-
le ilgili modern araþtýrmalar XVII. yüzyýl-
da baþladý. 1638’de Galileo Galilei esnek
bir çubuðun bükülmesini inceledi. 1660’-
ta Robert Hooke esnek bir cisimde mey-
dana gelen deformasyonun uygulanan ge-
rilimle orantýlý olduðu tezine dayanan “elas-
tisite yasasý”ný (Hooke yasasý) ortaya at-
tý. 1799’da Henry Cavendish yerin ortala-
ma yoðunluðunu belirledi. XIX. yüzyýlda

elastik katý cisimler üzerine yapýlan çalýþ-
malar yoðunlaþtý. 1821’de Claude Louis
Navier, elastik katý cisimlerin titreþimleri
ve denge durumlarý için genel denklem-
ler geliþtirdi. Bir yýl sonra Augustin Louis
Cauchy bir ortam içinde yayýlan elastik dal-
galarýn yayýným problemini ele aldý ve araþ-
týrmalarýný kristal cisimlere doðru geniþ-
letti. Bunun arkasýndan Simeon Denis Po-
isson elastik bir ortamda dalgalarýn bo-
yuna ve enine yayýldýðýný buldu; bu dalga-
larýn hýzlarý arasýndaki oraný 3 olarak be-
lirledi. 1849 yýlýnda Poisson’un bulgularýný
doðrulayan G. Gabriel Stokes ilk defa P ve
S dalgalarýndan söz etti. 1860’ta Robert
Mallet yeryüzünün depremsellik haritasýný
çýkardý. 1874’te De Rossi depremlere iliþ-
kin ilk þiddet cetvelini hazýrladý. Bundan
birkaç yýl sonra R. Hoernes depremleri
çöküntü depremleri, volkanik depremler,
tektonik depremler diye üç kýsma ayýrdý.
1880’de Thomas Gray, John Milne ve J.
Alfred Ewing, Japonya depremlerini kay-
detmek amacýyla bir sismograf geliþtirdi-
ler. XIX. yüzyýlýn sonlarýna doðru Kato ilk
defa fay ile deprem arasýndaki temel iliþki-
den söz etti. 1911’de B. Galitzin bir elektro-
manyetik sismograf geliþtirdi. 1935’te Hu-
go Benioff deformasyon sismografýný yap-
tý. Ertesi yýl Richter depremlere iliþkin mag-
nitüd ölçeðini geliþtirdi.

Osmanlýlar’da Deprem Bilimi, Jeofizik
ve Jeomanyetizma Çalýþmalarý. Osmanlý-
lar’da bu konudaki çalýþmalar XVI. yüzyý-
lýn ikinci yarýsýndan sonraya rastlar. Ko-
nu ilk defa, pusulanýn gösterdiði deðiþken
manyetik kuzey noktasýyla sabit coðrafî
(gerçek) kuzey arasýndaki açýnýn (manye-
tik sapma açýsý) gündeme gelmesiyle baþ-
ladý. 1554’te Seydi Ali Reis, Kitâbü’l-Mu-
¼î¹’inde manyetik sapma açýsýndan söz et-
ti ve bu açýyý ortalama 7 derece batý ola-
rak verdi. 1648’de Kâtib Çelebi Cihannü-
mâ’da ayný bilgiyi tekrarladý. Osmanlýlar
zamanýnda deprem hakkýnda yazýlan en
önemli eserlerden biri 1726’da Ahmed b.
Receb el-Konstantinî’nin, 1719’da meyda-
na gelen deprem üzerine depremin se-
beplerini tartýþtýðý Risâle-i Zelzele baþ-
lýklý çalýþmasýdýr. Osmanlýlar’da jeofiziðin
bir dalý olan sismoloji konusunda eserler
yazýldýðý bilinmektedir. Bu tür eserlerde
genel olarak Aristo’nun depreme yer altýn-
da sýkýþýp genleþen gazlarýn yol açtýðý yö-
nündeki görüþü iþlenmektedir. Ýbrâhim
Müteferrika, W. Whiston’un 1721’de yaz-
dýðý The Longitude and Latitude Found
by the Inclinatory and Dipping Needle
adlý eserini 1731’de Füyûzât-ý Mýknatý-
siyye adýyla Türkçe’ye çevirdi. Eser Os-

si daha uzun ve tahrip gücü yüksek dal-
galardýr. Bunlarýn “love dalgalarý” denilen
türü yüzey dalgalarýnýn en hýzlýsýdýr; yeri
yatay düzlemde hareket ettirir, yeryüzün-
de yarýlmalara yol açar. “Rayleigh dalga-
larý” adý verilen diðer yüzey dalgalarý ise
göl veya denizin üzerinde yuvarlanan dal-
ga salýnýmý gibi yeryüzünde yuvarlanarak
ilerler; enerjisi büyük olduðundan deprem
anýnda en çok bu dalgalar hissedilir. P ve
S dalgalarýnýn ölçüm istasyonuna ulaþma-
sýndaki zaman farkýna göre istasyonla dep-
remin odak merkezi arasýndaki mesafe bu-
lunur. Depremin yerini doðru belirlemek
için en az üç istasyonun ölçümüne ihtiyaç
vardýr. Sismogram analizleriyle depremin
derinliði de ölçülebilir.

Depremlerin Büyüklüðü ve Þiddeti. Gü-
nümüzde depremlerin þiddetini taným-
lamak için deðiþik ölçekler geliþtirilmiþtir.
Bunlarýn en çok kullanýlaný depremin ma-
tematiksel ölçümüne dayanan Richter öl-
çeði ve depremin görünen sonuçlarýna da-
yanan Mercalli þiddet ölçeðidir. Richter öl-
çeðini 1935’te Charles Francis Richter ve
Beno Gutenberg, Kaliforniya Teknik Ensti-
tüsü’nde tasarladýlar. Bu yöntemde dep-
remin býraktýðý hasara baðlý kalmadan dep-
rem odaðýndan boþalan enerjinin miktarý
esas alýnarak depremin büyüklüðü (mag-
nitüd) belirlenir. Mercalli þiddet ölçeði ise
1880’de tasarlanan on basamaklý Rossi-
Farrel ölçeðinin 1884 ve 1906 yýllarýnda
Ýtalyan volkan bilimcisi Giuseppe Mercalli
tarafýndan geliþtirilmiþ þeklidir. 1902’de
Ýtalyan fizikçisi Adolfo Cancani bu ölçeði
on iki basamaklý olarak geniþletti. Mercal-
li þiddet ölçeðini Alman jeofizikçisi Hein-

Richter’e göre

büyüklük

Mercalli’ye göre

þiddet
Muhtemel etkileri ve hissetme derecesi

0 - 1,9 I. basamak Sadece sismik araçlar ölçer.

2 - 2,9 II. basamak
Nâdiren hareket halinde olmayan insanlar hissedebilir; 
serbest asýlý lambalar sallanabilir.

3 - 3,9 III. basamak Az sayýda duyarlý insanlar hissedebilir; hafif sarsýntý olur.

4 - 4,9 IV-V. basamak
Çok sayýda insan hisseder; asýlý lamba  görünür þekilde sallanýr; 
hafif zarar verebilir.

5 - 5,9 VI. basamak Herkes hisseder; korku ve panik doðurur; duvarlarda çatlamalar olur.

6 - 6,9 VII-IX. basamak
Orta seviyede hasar verir; yaygýn korku ve panik doðurur; 
tsunami olabilir.

7 - 7,9 X-XI. basamak
Ýleri düzeyde hasar ve ölüm tehlikesi vardýr; yollar yarýlýr; tsunami 
olabilir.

8 - 8,9 XII. basamak
Çok büyük alanda yýkým ve ölümler olur; 40 metreye ulaþabilen 
tsunami olabilir.

9 ve üstü
Yukarýda belirtilenlerin hepsi görülür; tektonik levhalarda kaymalar, kýrýl-
malar olur; yeryüzü dalgalanýr, kýyýlarda deniz seviyesi deðiþebilir.

Richter büyüklük ölçeði ve Mercalli þiddet ölçeði küçükten büyüðe þöyle sýralanýr:
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ris veya Ýtalya’dan uzman bir kiþi getirtil-
mesi, bu konuda yetiþtirilmek üzere Os-
manlýlar’dan birkaç kiþinin tayin edilme-
si için 18 Temmuz 1894’te irade çýkarýl-
dý. Berlin, Paris, Viyana ve Roma’daki uz-
manlarla baðlantý kuruldu, elde edilen bil-
giler Osmanlý hükümetine bildirildi. Ya-
pýlan uzun inceleme ve araþtýrmalarýn so-
nuçlarý sadâret tarafýndan II. Abdülha-
mid’e sunuldu ve alýnmasý istenen aletin
Roma’dan sipariþine karar verildi. Ayrýca
gelecek aletlerin kullanýlýþýný öðretmek için
uzman bir kiþinin yine Roma’dan davet
edilmesi uygun görüldü. Roma Rasathâ-
nesi Deprem Þubesi müdürü G. Agaomen-
none bir yýl süreyle hizmet etmek üzere
deprem þubesi müdürü unvanýyla Rasat-
hâne-i Âmire’de göreve baþladý. Roma’-
dan getirtilen aletin önce Mekteb-i Har-
biyye-i Þâhâne’de denenip neticenin padi-
þaha bildirilmesi konusunda irade çýktý.

1894’te G. Agaomennone tarafýndan
Osmanlý Devleti Zelzele Servisi kuruldu.
Agaomennone, 1894-1895 yýllarýna ve 1896
baþlangýcýna ait sismik notlarý içeren bir
bülten hazýrladý. Ayný yýl II. Abdülhamid’in
tâlimatýyla 1894 depreminin incelenmesi
için Atina Rasathânesi müdürü D. Egeni-
tis Ýstanbul’a davet edildi. Egenitis’le bir-
likte rasathâne müdürü Coumbary ve yar-
dýmcýsý Emile Lacoine’den oluþan heyet ta-
rafýndan sahada yapýlan incelemelerle va-
liliklerden gelen bilgilere göre 1894 dep-
reminin çeþitli bölgelerdeki süresine ve
þiddetine iliþkin ayrýntýlý bir rapor hazýrla-
nýp padiþaha sunuldu. Egenitis ayrýca Mar-
mara bölgesi paftasý üzerinde Türkiye’de
yapýlan ilk jeofizik haritayý çýkardý. Bu ha-
ritada esas olarak beþ þiddet bölgesi ta-
nýmlandý. Birinci bölge depremin en aðýr
hissedildiði, en çok zarar gören yerlerdir.
Bu bölgenin büyük ekseni Çatalca’dan Ýz-
mit körfezi boyunca Adapazarý’na kadar
175 km., küçük ekseni 74 kilometredir.
Yerleþim yerlerinin ikinci derecede etki-
lendiði ikinci bölgenin büyük ekseni 248
km., küçük ekseni 74 kilometredir. Akhi-
sar’dan Tekirdað’a kadar uzanan alaný içi-
ne alýr. Depremin bazý eþyalarý yere düþü-
recek kadar etki yaptýðý üçüncü bölgenin
büyük ekseni 354 km., küçük ekseni 174
kilometredir. Bursa, Bilecik, Geyve, Þile,
Karadeniz’in bir kýsmý, Boðaz, Vize, Mar-
mara denizinin bir kýsmý, Bandýrma ve
Erdek gibi yerler bu bölgede yer alýr. Dör-
düncü bölge, sadece sarsýntýnýn hissedil-
diði bölge olup Yanya, Bükreþ, Girit, Yu-
nanistan, Konya ve Anadolu’nun büyük ke-
simini kapsar. Beþinci bölge depremin çok
hafif hissedildiði coðrafyayý kapsar. Avru-

pa, Asya ve Afrika’nýn bir kýsmý bu bölge-
lerdir.

1895 yýlýnda Fransa’dan sözleþmeli ola-
rak getirilen ve tuðgeneral rütbesiyle ha-
rita komisyonu baþkanlýðýna tayin edilen
Gilbert Defforges (Deforj Paþa) Eskiþehir
ve Bakýrköy’de mutlak gravite ölçümleri
yaptý. Otuzbir Mart Vak‘asý’nda (12 Mart
1909) Maçka’da bulunan rasathâne aletle-
ri ve sismograflar tahrip edildi. Daha son-
ra toplanan aletler Kabataþ Lisesi’ne veril-
di. Türkiye’de ilk meteoroloji dersi 1909’-
da Halkalý Ziraat Mekteb-i Âlîsi’nde baþ-
ladý. 1910-1911 yýllarýnda üçü Trakya’da ol-
mak üzere kýrk dört noktada jeomanye-
tik elemanlar belirlendi. 1910’da Rasathâ-
ne-i Âmire müdürlüðüne getirilen Meh-
met Fatin (Gökmen) 1911’de Kandilli’de
bir meteoroloji istasyonu kurdu. 1915’te I.
Dünya Savaþý sýrasýnda Almanlar tarafýn-
dan Balkan yarýmadasý, Anadolu, Suriye ve
Süveyþ Kanalý’nda bazý meteoroloji istas-
yonlarýnýn tesisi için teþebbüse geçildi. Ýs-
tanbul merkez seçildi; Leipzig Üniversi-
tesi’nden Ludwig Veickmann ve Peregrin
Zistler, Kuvve-i Havâiyye Müfettiþliði Ra-
sat-ý Havâiyye Müdürlüðü’nü kurdular (ay-
rýca bk. KANDÝLLÝ RASATHÂNESÝ).
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Bir kimseyi kötü veya çirkin 
bir niteliðiyle anýp onu yerme, kýnama

anlamýnda ahlâk terimi.
˜ ™

Sözlükte zem (zemm) “bir insaný, bir
nesneyi veya davranýþý onda bulunan ya da
bulunduðu iddia edilen kötü ve çirkin bir
niteliði yüzünden yermek, kýnamak, ayýp-

manlýlar’da jeomanyetizma ve jeofizikle
ilgili ilk kitaptýr. 1732’de Kâtib Çelebi’nin
Cihannümâ’sýný basan Ýbrâhim Mütefer-
rika esere yaptýðý eklerde, Türkler’in 1731’-
de gerçekleþtirdiði ilk jeofizik ölçüm olan
manyetik sapma açýsýnýn ölçümünden bah-
setti; manyetik sapma açýsýnýn sebepleri-
ne, zamana ve mekâna göre deðiþeceðine
iliþkin bilgiler verdi. Ýstanbul Bebek’te ya-
pýlan ölçümde manyetik sapma açýsý 11,5
derece batý olarak belirlendi.

1825’te Erzurumlu Ýbrâhim Hakký’nýn
filozoflara atfen verdiði bilgiye göre arzýn
içinde sýkýþan büyük buhar (gaz) kütlesi-
nin boþalmak için yeri zorlamasý sonucun-
da yer sarsýntýsý denilen olay gerçekleþir.
Bazý durumlarda buharýn yeri þiddetle yar-
masý sýrasýnda büyük bir gürültü çýkar;
bazan yerden yanýcý maddeler püskürür;
bu durum günlerce, aylarca hatta yýllarca
sürebilir (Ma‘rifetnâme, s. 120-121). Mü-
hendishâne-i Berrî-i Hümâyun’un baþho-
casý Ýshak Efendi, Mecmûa-i Ulûm-i Ri-
yâziyye adlý eserinin IV. cildinde jeofizik
bilgilerine mineraloji, jeoloji ve astronomi
gibi diðer bilimlerle birlikte yer verir; bu bi-
limleri fizik ve kimyanýn bir konusu gibi ele
alýr. Ýshak Efendi, yer sarsýntýlarýnýn volka-
nik hareketlerden ve genel olarak arzýn
içindeki kükürt, zift gibi yanýcý maddelerle
dolu çukurlardan doðduðunu belirtir. Ay-
rýca volkanik olan ve olmayan bölgelerde
gerçekleþen farklý þiddetteki depremlerin,
deprem sýrasýnda meydana gelen gürül-
tü, gaz ve alev püskürmesi gibi olaylarýn
jeolojik açýklamasýný yapar. Rusçuklu diye
anýlan Osmanbeyzâde Mehmed Ali Fethi,
Fransýzca’dan Arapça’ya £Ýlm-i ªabašåt-ý
Ar² adýyla jeofizikten söz eden bir kitap
çevirdi (Ýstanbul 1269). 1868 yýlýnda hava
tahminlerinin telgrafla belirli merkezlere
iletilmesi için Fransýz hükümetinin öne-
risi üzerine ayný sistemle çalýþacak bir ra-
sathâne (Rasathâne-i Âmire) Ýstanbul’da açýl-
dý, müdürlüðüne Türkiye’deki telgraf þe-
bekesinin ýslahý için getirilen I. Coumbary
(Kumbari Efendi) tayin edildi. Bu rasathâ-
nede meteorolojik, sismolojik gözlemler
yapýldý. 1872’de Türkiye’nin ilk maden mü-
hendisi olarak bilinen Ýbrâhim Edhem Pa-
þa tarafýndan Rasathâne-i Âmire’de bu-
günküne oldukça yakýn deðerde yer çeki-
mi ivmesi belirlendi.

1894 depreminin ardýndan rasathâne-
de deprem aletlerinin eksikliði farkedildi
ve Avrupa’dan alet saðlanmasý için giri-
þimde bulunuldu. En geliþmiþ sismograf
hakkýnda Avrupa’da ayrýntýlý bir araþtýr-
ma yapýlmasý, ayrýca rasathâne müdürü
Coumbary’nin yanýnda çalýþmak üzere Pa-
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