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Türkiye Güney illerini kapsayan 06 Şubat 2023 tarihli büyüklüğü 7.7 ve 7.6 
düzeyindeki depremler, ne yazık ki, yüzyılın en büyük deprem felȃketi olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı günde peş peşe beliren yüksek seviyeli yer sarsıntıları 
110 kilometrekare olan bir alanda maalesef çok ciddi can ve mal kayıpları 
oluşturmuştur. Ayrıca, söz konusu yüksek ölçekli ikiz yer sarsıntıları 400 
kilometrekare’lik sahada hissedilerek önemli ölçüde ölümcül deprem hasarları 
da meydana getirmiştir. Öte yandan, global boyutta yerkürenin ısınması ve 
küresel iklim değişiklikleri mekanizmaları sorunları kökenli Kuzey, Güney 
Kutupları ve Tibet Platosu buzullarının erimesi sonucu dünya ağırlık merkezi 
değişimi ile birlikte yerküre fay hatları tetiklenmesi olasılığı yükselmektedir. 
Böylece, yeryüzü fay hatları kırıklarının sıkça oluşumu neticesi küresel deprem 
felȃketlerinin yaşanması ihtimali de giderek artmaktadır. Dünya medeniyetleri 
ve küresel tektonik levhalar – tektonik plakalar (tectonic plates) kavşağında yer 
alan Türkiye fay hatları tarihsel niteliği bu yazıda incelenmektedir. 
 
Türkiye Güney illeri ve Suriye şehirlerine kadar uzanan çok geniş bir bölge, 06 Şubat 
2023 sabah saatlerine doğru asrın en büyük deprem felȃketi (2023 Turkey–Syria 
earthquakes) ile yüz yüze gelmiştir. Söz konusu aynı günde ardı ardına yaşanan 
yüksek düzeyli yer sarsıntıları neticesinde depreme karşı dayanıksız yapılar enkaz 
yığını haline dönüşmüştür. Depreme uykuda yakalanan yaklaşık 13,5 milyon kişiden 
40000 civarında insan bina yıkıntıları ve çetin kış koşulları içinde hayatını 
kaybetmiştir. Sismik açıdan büyüklüğü 7.7 ve 7.6 olan çok güçlü Türkiye ikiz 
depremleri geniş bir bölgeyi tahrip etmiştir. Dünyada her yıl 7.0 ölçekli seviyeden 
daha yüksek vuku bulan depremlerin sayısı takribi 15 adete ulaşmaktadır. Türkiye 
dünyanın şiddetli depremlerini üreten ve Pasifik Ateş Çemberi (Ring of Fire) 
adlandırılan sahadan oldukça uzakta olmasına rağmen komşularında oluşan 
alışılmadık sismik aktiviteler sebebiyle yer sarsıntıları afetlerine uğramaktadır. 
Depremler, tektonik levhalar arasındaki sınırlar dahilinde meydana gelmektedir. 
Yerkürenin dilimleri, alttaki çok sıcak gömlek (Mantle convection) içinde ısı aktarımı 
- ısı transferi akıntıları (convection currents) etrafında sürekli yer değiştirmektedir.  
 
Yerkürenin sıcak gömlek akıntıları (Mantle convections) aşağıda gösterilmektedir. 
 

 
Kaynak: Wikipedia Özgür Ansiklopedi 
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Farklı levhaların fay hatları boyunca uzanan yerkabuğuna ait kayalar ise biri diğerine 
dayanarak ve kenetlenerek yavaşça birbirine geçmektedir. Bu durum fay hatları 
üzerinde bir deprem oluşturuncaya kadar gerilim toplamayı sürdürmektedir (2023 
Turkey–Syria earthquakes). Doğu Akdeniz çoğunlukla ülkemizin de üzerinde 
bulunduğu Anadolu levhası olmak üzere pek çok mikro levhalar (microplates) dan 
oluşan özellikle son derece karmaşık ve kompleks bir yapıya sahiptir. Anadolu mikro 
levhası 100 milyon yıl önce Afrika kıtasını Avrasya’dan ayıran Tethys Denizi ( Tetis 
Okyanusu - Tethys Ocean) güneyinde yer almıştır. Anadolu levhası kuzeye doğru 
sürüklenerek Tetis Denizi sularının kapatılması suretiyle Aral Denizi (Aral Sea), 
Karadeniz (Black Sea), Hazar Denizi (Caspian Sea) ve Akdeniz (Mediterranean) 
oluşmuştur. Öte yandan, Anadolu levhası, güney doğudan kuzeye doğru göç eden 
Arap levhası ve kuzeyde bulunan aynı zamanda güneye doğru hareket eden Avrasya 
levhası tarafından sıkıştırılmaktadır. Günümüzde Arap levhası ile Avrasya levhası, 
ülkemizin üzerinde bulunduğu Anadolu levhasını hȃlȃ kıstırmaktadır. İstanbul 
yakınlarında meydana gelen  son derece yıkıcı 1999 yılı Kocaeli depremi (1999 İzmit 
earthquake) sonrası Türkiye siyasi liderleri, ülkenin sismik hazırlık (seismic 
preparedness) konusunda ilerletilmesi bağlamında vaatler de bulunmuştur. Avrasya 
levhası ile Anadolu levhası sınırında yer alan Kuzey Anadolu fay hattı (North 
Anatolian Fault), çoğunlukla Türkiye kökenli çok büyük depremlerinin kaynağı olarak 
dikkat çekmektedir. Arap levhası ise Doğu Anadolu fay hattı (East Anatolian Fault) 
üzerinde en az 7.0 büyüklükte yer sarsıntısı afetleri ve felȃketlerini tetiklemektedir.    
 
İstanbul kenti yakınları ve Marmara Denizi (Marmara Sea) boyunca uzanan Kuzey 
Anadolu fay hattı ve güney illerimize doğru olan Doğu Anadolu fay hattı aşağıdaki 
haritada mavi çizgi ile gösterilmektedir. Ortada Anadolu mikro levhası (Anatolian 
microplate), solda Ege Denizi mikro levhası (Aegean microplate), sağ üstte Avrasya 
levhası (Euroasian plate), sol altta Afrika levhası (African plate) ve sağ alt tarafta 
Arap levhası (Arabian plate) bulunmaktadır. Suriye sınırına doğru ilerleyen Doğu 
Anadolu fay hattı üzerinde 06 Şubat 2023 tarihinde vuku bulan 7.7 ve 7.6 büyüklüklü 
ikiz depremler kırmızı renkli daireler ve çok sayıdaki artçı depremler (aftershocks) 
ise pembe renkli daireler halinde haritada işaret edilmektedir.     
 

 
Kaynak: The Economist Dergisi 
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Kırmızı renkli Anadolu mikro plakası (Anatolian microplates -  Anatolian Plate), 
Tetis Okyanusu ile birlikte kuzeye doğru hareketi neticesinde soldan itibaren birinci 
haritada 100 milyon yıl, ortadaki haritada 50 milyon yıl ve üçüncü haritada ise 25 
milyon yıl önceki coğrafi  durumları gösterilmektedir.  

 
Kaynak: The Economist Dergisi 

 

Diğer taraftan, dünyada çok sayıda aktif fay hatları bulunmaktadır. Örneğin, Amerika 
Birleşik Devletleri Kuzey Batısı ve Kanada Güney Batısı kapsamındaki Cascadia 
levhası da kıtasal bir levhanın başka bir kıtasal levha altına girmesi olarak 
adlandırılan bölge (subduction zone) içerisinde yer almaktadır. Söz konusu sahada 
yüzyıllardır herhangi bir deprem  felȃketi ve afeti olmamıştır. Ancak, mevzu bahis 
sessiz durum düşük sismik risk ve deprem tehlikesi olmadığı konumunu kesinlikle 
işaret etmemektedir. Sonuçta, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde ortaya çıkan gerilim, 
yıllarca birikmek ve olgunlaşmak suretiyle dünya uygarlığının beşiği sayılan Türkiye 
güney bölgesinde son derece vahim ölçekte elem dolu ve çok acı, yüksek büyüklükte 
ölümcül ikiz deprem felȃketleri vuku bulmasına neden olmuştur.        
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