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ÖZET 
 
 

Kobe (17 Ocak 1995, Mw 7.3) ve �zmit (17 A�ustos 1999, Mw 7.4) Depremlerinin 
ardından depreme tanık ki�ilerin geriye dönük olarak bildirdi�i olaylar, Uzak Do�u’da 
depremlerden önce ya�andı�ı iddia edilen, efsane ve atasözlerine konu olmu� olayların 
tekrarı niteli�indedir. Olayların konulara göre da�ılım oranları, %50’si hayvanlar, %32’si 
gökyüzü ve ı�ıma, %10’u deniz-kara, %7’si elektrikli cihazlar ve %2’si ise bitkiler olmak 
üzere her iki deprem için de hemen hemen aynıdır. Yapılan bu son çalı�mada, derlenen 
sıradı�ı olayların psikolojik nedenlerden etkilenme olasılıkları ara�tırılmı� ve ku�kucu bilim 
insanlarının “Derlenen olayların hiçbir anlamı yoktur” kabulü içinde verilere “null 
hipotezi” uygulanmı�tır. Verilerin istatistiksel olarak bu yolla kontrol edildi�i bu ilk 
çalı�mayla, haberci olayların belli hata sınırları içinde var oldukları do�rulanarak her iki 
deprem için “haberci zaman” ve “haberci uzaklık” de�erleri hesaplanmı�tır.  
 

 
Anahtar Kelimeler: Deprem, �zmit, �statistik, Kobe, Sıradı�ı Olaylar   

 
 
 
 

Giri�  
 
Depremlerin sıklıkla ya�andı�ı ve çok kayıpların verildi�i Asya ülkelerinde, deprem habercisi olaylar 
hakkında zengin atasözleri ve efsaneler folklorü geli�mi�tir. Bunlar daha çok hayvan davranı�ları, sis, 
sıradı�ı bulut olu�umları, ı�ımalar hakkındadır. Hikayeler yalnızca efsanevi olmakla kalmayıp modern 
dünyada da yaygın olarak bildirilmesine kar�ın, disiplinler arasına dü�en bu konunun bilimsel 
temelinin ara�tırılması konusunda yeterli çalı�ma yapılamamaktadır. Ço�u kez, halkın bilimin 
söyleyeceklerine büyük bir ilgi ve gereksinim duymasına kar�ın, bilimsel çalı�malarda özgün 
ara�tırma konusunun dı�ına çıkılarak onların gözlemlerinin incelenmesine isteksizlik duyulur. Böyle 
oldu�u sürece, halk tarafından bildirilen hikayeler efsane ve raporlar olarak kalacaklardır.  

 

Gerçekte, 1930’ların öncesi Japonya’da bu olaylar hakkında öncü birkaç kalbur üstü bilimsel 
ara�tırmacı oldu. Ancak  modern bilimin geli�imi ile, bu ara�tırmalar sismoloji komitesince “hırslı ve 
sansasyonel” bir konu olarak 1970’lere kadar askıya alınmı�, sabıkalanmı�, tabula�tırılmı�tır. 
Büyüklü�ü 7.4 olan Kobe Depremi (17 Ocak 1995) öncesine yönelik olarak, zaten bu kültürle 
yo�urulmu� japon halkının bildirdi�i “1519 haberci olay” da bu nedenle bazı bilimsel çevrelerce 
ku�kuyla okundu [1]. Olaylar onların bakı� açısıyla; tamamen deprem heyecanıyla ilgiliydi, depremi 
önceden bilme iste�inden kaynaklanıyordu, psikopatolojik kökenliydi. Yani bu olaylar “hiçbir�ey” idi. 
Konunun daha önce test edilmemi� bir ülkenin objektif verileri için ara�tırılması gerekli oldu. Bu 
amaçla, büyüklü�ü 7.4 olan �zmit Depremi (17 A�ustos 1999) öncesi 1026 sıradı�ı olaylarına yönelik 
olarak bilimsel ara�tırmacı - halk i�birli�i içinde derlenen veriler üzerine Kobe Depremi için yapılana 
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benzer bir ara�tırma yapıldı ve sonuçlar kar�ıla�tırıldı [2-6]. Derlenen olayların sayısı konulara göre 
sınıflandırıldı�ında, olayların %50’si hayvanlar, %32’si gökyüzü ve ı�ıma, %10’u deniz-kara, %7’si 
elektrikli cihazlar ve %2’si ise bitkiler için sıralandı. Bu oranlar Kobe Depremi verilerininkilerle tümü 
ile uyu�tu. Sıradı�ı olarak bildirilen olaylar genel olarak; insanlarda mide bulantısı, kalp rahatsızlıkları, 
vücutta akım hissi, köpeklerde uluma, a�lama, sahibini güvenilir bölgelere çeki�tirme, kedilerde 
hırçınla�ma, ortadan kaybolma ve benzeri biçimindeydi. Bunun yanısıra, tıpkı eski inanı�lardaki gibi, 
sı�ırlar a�ırı huzursuzlanıp, silkinerek bö�ürmü�, kaplumba�alar günler öncesinden deprem dı� 
merkezini terketmeye ba�ladı. Ayrıca (hala spekülatif olmasına kar�ın) daha küçük hayvanların 
depremden daha uzun süre öncesinde anormal davranı�lar sergiledikleri bu çalı�mada da do�rulanmı� 
göründü.    

 

Kullanılan Yöntem 

 

Depreme öncü oldukları iddia edilen sayısız haberci olay hakkında yapılan ba�langıç tartı�maların 
ço�unun efsanevi olmasına kar�ın, derlenen veriler üzerine yeni yapılan ara�tırmalar istatistiksel 
bilgiler içermekte ve objektif olarak denenebilecek varsayımlar ortaya koymaktadır. O çalı�malarda, 
“haberci zaman” (haberci olayların yo�un biçimde gözlendi�i zaman aralı�ının ba�ından deprem 
olana kadar geçen süre) ve “haberci uzaklık” (haberci olayların yo�un biçimde gözlenmeye 
ba�landı�ı en uzak yerin deprem dı� merkezine olan uzaklı�ı) parametrelerinin belirlenmesi 
hedeflenmi�ti. 
 
Sayısı yetmi�i a�an tarihsel depremleri inceleyen bir ara�tırma [7], haberci zamanın ortalama olarak 
“21 saat” oldu�unu saptamı�tır. Kobe Depreminin öncesindeki Japon depremleri üzerine yapılan bir 
ba�ka ara�tırma ise [8], bir yandan haberci zamanının “21 saat” oldu�u fikrini desteklerken bir yandan 
da ortalama haberci uzaklı�ının “100 km” oldu�unu ortaya koydu. Bu ara�tırmada, Ansei-Tokai (8.4 
büyüklü�ünde, 1854 yılında), Nobi (8.0 büyüklü�ünde, 1891 yılında) ve Büyük Kanto (7.9 
büyüklü�ünde, 1923 yılında) Depremlerinden önce derlenen tüm sıradı�ı olayların %82’sinin, deprem 
dı� merkezinden 100 km uzaklıklara kadar de�i�en bir bölge içinde gözlendi�ini belirledi. 
 
Yapılan bu çalı�maların hiçbirisinde, derlenen verilerin psikolojik nedenlerden kaynaklanma 
olasılı�ını gözönüne alan herhangi bir de�erlendirme yapılmamı�tır. Bu nedenle de ço�u bilim 
çevreleri  haberci olaylara “ku�ku” içinde bir bakı� sürdürmü�tür.   
 
�imdilerde, Kobe ve �zmit Depremlerine ili�kin olarak bildirilen sıradı�ı olayların psikolojik 
nedenlerden etkilenme olasılıklarını ara�tırmak üzere yeni bir çalı�ma yayınlandı [9]. Çalı�mada, 
derlenen verilere bazı bilimsel çevrelerin ku�kuyla baktı�ı bir pencereden bakıldı; “Evet, tanıkların 
psikolojik durumlarını yansıtan ve depremleri önceden bilme arzusuyla bildirilen bu olayların hiçbir 
anlamı yoktur!!!” Bu kabul içinde, verilere “ki-kare testi” (χ2 = Σ (gözlenen-beklenen)2 / (beklenen))  

(geçersizlik testi) uygulandı. O halde,  

 
Birinci varsayım: Ne zaman ortaya çıktı�ına bakılmaksızın, “haberci uzaklık” sınırı içinde kalan 
bölge ile, sınırın dı�ında kalan tüm yerler için bildirilen olayların türünde ve sayısında bir farklılık 
olmamalıdır.  
 
�kinci varsayım: Nerede gerçekle�ti�ine bakılmaksızın, “haberci zaman” diliminin içinde kalan ve bu 
zaman dilminin geçmi�indeki tüm zamanlar için bildirilen olayların türünde ve sayısında bir farklılık 
olmamalıdır.  
   
Bu iki varsayım altındaki kar�ıla�tırma sonucunda önemli farklar ortaya çıkarsa, deprem habercileri 
üzerine derlenen verilerin istatistiksel olarak bu yolla kontrol edildi�i bu ilk ara�tırmayla, haberci 
olayların var oldukları belli hata sınırları içinde do�rulanmı� olacaktır.  
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�zmit ve Kobe Depremlerinde “haberci uzaklık” ne kadardır?   

 

Kobe Depreminin öncesindeki Japon depremleri üzerine yapılan bir ara�tırma (Rikitake, 2001), 
ortalama haberci uzaklı�ının “100 km” oldu�unu ortaya koydu. Bu ara�tırmada, Ansei-Tokai (8.4 
büyüklü�ünde, 1854 yılında), Nobi (8.0 büyüklü�ünde, 1891 yılında) ve Büyük Kanto (7.9 
büyüklü�ünde, 1923 yılında) Depremlerinden önce derlenen tüm sıradı�ı olayların %82’sinin, deprem 
dı� merkezinden 100 km uzaklıklara kadar de�i�en bir bölge içinde gözlendi�ini belirledi (�ekil 1). 
 

                                  
�ekil 1. Ansei-Tokai (Mw 8.4, 1854), Nobi (Mw 8.0, 1891) ve Büyük Kanto (Mw 7.9, 1923) Depremlerinden önce 
derlenen tüm sıradı�ı olayların %82’sinin, deprem dı� merkezinden 100 km uzaklıklara kadar de�i�en bir bölge 
içinde gözlendi�i belirlendi [8]. 
 
 
Birinci varsayım altında �zmit Depremine ili�kin veriler üzerine yapılan de�erlendirmeye göre; farklı 
uzaklıkların test edildi�i deneme çalı�ması, deprem dı� merkezine uzaklık olan “90 km” sınır 
de�erinin içinde ve dı�ındaki haberci olay sayısı arasında önemli bir farkın oldu�unu ortaya çıkardı 
(�ekil 2). O halde,  “haberci uzaklık” için en olasılı de�er “90 km” olarak kabul edilebilir. Bu uzaklık 
sınırının içinde kalan bölgede, a�ırlıklı olarak bildirilen olaylar denizle ilgili sıradı�ı olaylar 
(jeofiziksel olaylar) dır. Bunlar da daha çok (bölge insanlarının büyük depremlerin habercileri 
olduklarına inandıkları) “ölü dalgala-mini tsunami” ile ilgiliydi. 
 
 
Aynı varsayım altında yapılan ikinci test, bu kez Kobe Depremi verilerine uygulandı. Farklı deneme 
uzaklıkları içinde “100 km” sınır de�eri ve içine dü�en bölgedeki olayların dı�ındakilerden önemli 
biçimde saptı�ı istatistiksel olarak kanıtlandı. O halde haberci uzaklık için en olasılı de�er “100 km” 
olarak kabul edilebilir. Bu sınır içindeki sıradı�ı olaylara en etkin katkının ku� ve çe�itli hayvan 
türlerinin davranı�larından geldi�i görüldü.  
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�ekil 2. �zmit Depremi öncesine ili�kin olarak derlenen tüm sıradı�ı olaylar haberci uzaklı�ın 90 km oldu�unu 
ortaya koydu [9].  
 
 
 

 

�zmit ve Kobe Depremlerinde “haberci zaman” ne kadardır?  

 
Kobe Depremi öncesine ili�kin büyük Japon Depremlerinin verilerine dayalı çalı�ma, depremden 10 
gün öncesinde ve deprem öncesi son günde haberci sayılarının belirgin biçimde arttı�ını göstermi�ti. 
�zmit Depreminin verileri ikinci varsayıma göre farklı deneme zamanları için de�erlendirildi�inde, 
son gün sınır de�eri ve daha yakın zamanlardaki olay sayılarının daha geçmi�tekilere oranla çok daha 
fazla oldu�u görüldü. Bu olaylara en önemli katkı ise meteorolojik ve jeofiziksel raporlardan gelmi�tir. 
O halde, depremden “1 gün önce”, haberci zaman olarak en olasılı de�er gibi görünüyor.  
 
De�erlendirme biraz daha ayrıntılı zaman dilimleri için yinelendi�inde haberci zaman için seçilmesi 
gereken zaman aralı�ının “1-7 gün” oldu�u bulundu. Bu zaman diliminde sonuca en önemli katkıyı 
ölü dalgalar (jeofiziksel olaylar) ve meteorolojik olaylar (gökyüzündeki sıradı�ı renkler ve ı�ıma 
olayları) getirdi.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kobe Depremi verileri için de aynı de�erlendirme yapıldı�ında, depremden önceki “son gün”de 
istatistiksel olarak önemli olaylar olmu�tur. Bu sonuçlara en önemli katkı ise elektronik cihazlar 
hakındaki verilerden gelmi�ti. Bunun yanısıra, depremden “9 gün” öncesinde (önceki son güne ek 

�ekil 3. �zmit Depremi öncesine ili�kin olarak derlenen tüm sıradı�ı olaylar haberci zamanın 1-7 gün oldu�unu 
ortaya koydu [9]. 
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olarak) istatistiksel de�erlendirmeyi etkileyen olayların sayısında ikincil bir artı� piki daha gözlendi. 
Bu dönemdeki gözlemler ise daha çok meteorolojik olaylardan (atmosferdeki sıradı�ı elektriksel 
aktivitelerle uyumlu olarak) geldi. O halde, depremden “1 gün” ve “9 gün” öncesinde di�er 
günlerdeki olayların tümünden farklı bir sıradı�ılık ortaya çıkmı�tır (�ekil 4). Bu da depremden 
yalnızca 1 ve 9 gün öncesi için “olaylar anlamsızdır” varsayımını çürütmü�tür. Bunların dı�ında kalan 
zaman dilimlerinde sıradan olaylar vardır denilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sonuç  
 
Bu tür bir istatistiksel test, “haberci zaman” ve “haberci uzaklık” olarak �zmit Depremi için “1-7 

gün” ve “90 km”; Kobe depremi için ise “1 gün önce” ve “100 km” de�erlerinin alınabilece�ini ve 
bu sınırlar içinde istatistiksel olarak önemli olaylar oldu�unu göstermektedir. Ayrıca, daha önceden 
di�er ara�tırmacıların buldu�u, depremden ortalama olarak “10 gün önce” sinde de önemli habercilerin 
bulunabilece�i yardımcı varsayımı da yine bu iki deprem için belli hata sınırları içinde ispatlanmı�tır. 
Çalı�mada yapılan hata hesapları ise, olayların gerçek olduklarını ispatlayan  uzaklık ve zaman 
sınırları içinde bile, gerçek veri grubunun yakla�ık olarak % 30-50 oranındaki (tanıkların psikolojik 
durumlarından kaynaklanan) yanlı� verilerle kirletildi�ini ortaya koymaktadır. 
 
Uygulamada, do�rudan bu veri tabanı kullanıldı�ında yanlı� alarm verilebilir. Ancak, halkın bildirdi�i 
olayların derlenmesine dayalı olan bu sosyolojik yöntem çok ilginç ve sıradı�ıdır. Uygulaması çok güç 
görünmesine kar�ın, yo�un bir gözlemci a�ı, örne�in herbir deprem dı� merkezi alanından yakla�ık 
birkaç yüz ki�i anlamlı sonuçlara ula�ılmasında yardımcı olabilir.  Sonuç olarak, tam do�ru süreçlerin 
hala tartı�malı olmasına kar�ın, objektif olarak derlenmi� raporlar,  istatistiksel kanıtlar olarak gerçek 
habercilerin bulunmasına yön gösterebilir. Bunun için, varsayımların daha çok veri grubuna 
uygulanması zorunludur, çünkü halk bunlardan umulmadık bir yönde etkilenebilir ve deprem 
tahminleri kontrol edilemez biçimde artarak objektif haberci raporlar bozulabilir.  
 
 

 
 
 
Referanslar 
 

 

�ekil 4. �zmit Depremi öncesine ili�kin olarak derlenen tüm sıradı�ı olaylar haberci zamanın 1 gün ve 9 
gün öncesi oldu�unu belirledi [9]. 
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