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Kars Ve Çevresinde Depremler (1924-1941) 
Earthquakes in Kars and its Surrounding (1924-1941) 

Süleyman TEKİR

 

Özet 
 

Kars ve çevresi ikinci dereceden deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Bu çalışmada 1924-1941 yılları 

arasında Kars ili ve çevresinde meydana gelen depremler incelenmiştir. Dönem içerisinde beşi yıkıcı beşi hafif 

surette on deprem kaydedilmiştir. Arşiv belgeleri, ulusal ve yerel basın, meclis zabıt cerideleri ile araştırma 

eserlerden faydalanılarak yapılan çalışma coğrafi olmaktan ziyade daha çok depremin verdiği zararlar ile 

hükümetlerin aldığı tedbirler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tüm bunlarla Kars ve çevresinin tarihi süreçteki 

depremselliğine vurgu yapılmak istenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deprem,  Kars, Sarıkamış, Digor, Kağızman, Ardahan 

 

Abstract 
 

Kars and its surrounding take part in second-degree earthquake zone. In this study, the earthquakes, 

which took place from1924 to 1941, have been analyzed. In this period, 10 (on) earthquakes have been recorded as 

five of them mild and five of them great. This study, which have been formed by benefiting from archive documents, 

national and local press, assembly record newspapers and research works, focuses on the damages that the 

earthquake caused and the precautions that the government took more than geographical situation. It has been 

intended to emphasize the seismicity of Kars and its neighbourhood in historical period with all of these points.  
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GİRİŞ 

 

Deprem; yerküre içerisinde biriken enerjinin yerkabuğunun zayıf noktalarından açığa 

çıkması sırasında ani hareketlerle meydana gelen ve süresi saniyelerle ifade edilen yer 

sarsıntısıdır.
1
 Anî olarak ortaya çıkan ve önlenmesi mümkün olmayan bu doğa olayı, büyük 

can ve mal kayıplarına neden olduğu gibi,  toplum üzerinde sosyal ve psikolojik yönden büyük 

olumsuzluklar yaratmaktadır.
2
 

 

                                                 
 Arş.Gör., Kafkas Üniversitesi-Kars. 
1 Deprem, Editör: Yaşar KİBİCİ, Afyonkarahisar 2005, s.59. 
2 Cemalettin ŞAHİN, Şengün SİPAHİOĞLU, Doğal Afetler ve Türkiye, Ankara 2003, s.26. 
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Anadolu coğrafyası dünyanın en hareketli deprem kuşaklarından olan Akdeniz-Alp-

Himalaya sistemi üzerinde yer almaktadır. Dünya üzerinde yaşanan depremlerin beşte biri bu 

kuşak üzerinde meydana gelmektedir. Bu deprem kuşağı, birbirine karşıt olarak uzanan 

kırıkların oluşturduğu bir ağ görünümüyle Türkiye’yi kuzey, güney ve batı yönlerinden üç asli 

kırık sistemiyle kat etmektedir. Bu kırık sistemleri Anadolu’nun tarihi süreçte birçok deprem 

yaşamasına neden olmuştur.
3
 

 

İnsanoğlunun yaşadığı tabii felaketlerin başında gelen depremler, dünyanın çeşitli 

coğrafyalarında olduğu gibi Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde de birçok kez büyük hasara 

sebebiyet verecek şekilde ortaya çıkmıştır. Depremler ansızın meydana geldiğinden 

zararlarından korunma imkânları da oldukça sınırlıdır. Ne kadar tecrübe edilirse edilsin 

insanoğlu depreme karşı güçsüz ve savunmasızdır. Ayrıca büyük ölçekli depremler ciddi 

sayıda insan, hayvan ve mekân kaybına yol açmaktadır.  

 

Çalışmaya konu olan Kars coğrafyasının tamamı ikinci dereceden deprem kuşağı 

üzerindedir ve Kuzey Doğu Anadolu
4
 fay hattının faal oluşu Kars’ta tarihi süreçte çok sayıda 

yer sarsıntının meydana gelmesine neden olmuştur. 1900 yılında Kağızman ve 1903’te 

Göle’de meydana gelen depremler 20. Yüzyılda Kars ve çevresini etkileyen ilk büyük 

depremlerdir.
5
 Şüphesiz ki bölgedeki büyük hasara ve acılara yol açan depremlerin başında 

1924 depremi gelmektedir.  

 

1. 1924 Erzurum-Pasinler-Sarıkamış Depremi 

1924 yılında hareketlenmeye başlayan Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattında ilk deprem 

13 Mayıs 1924’te meydana geldi. Depremden Horasan ve çevresi etkilendi. 1924 yılı ve takip 

eden yıllarda devam edecek olan deprem silsileleri böylece başladı. İkinci deprem 6 Eylül 

1924’te saat 09.
12

’de meydana geldi. Horasan ve Sarıkamış dolaylarında etkili olan deprem 

büyük hasara neden oldu. Mayıs ayındaki depremde yıkılan binaların yerine yapılan yeni 

binalar bile yıkıldı.
6
 Varlık Gazetesi

7
, 8 Eylül 1924’te ardı ardına iki depremin meydana 

geldiğini birincisinin hafif, ikincisininse daha şiddetli olduğunu bildiriyordu. Sarıkamış’ta bazı 

binaların duvarları çatlasa da insan kaybı olmamıştı.
8
  

 

Erzurum, Kars ve Ardahan’ı etkileyen bu deprem nedeniyle 10 Eylül 1924’te Gazi 

Mustafa Kemal Paşa başkanlığında toplanan bakanlar kurulu Erzurum, Tortum, Hınıs ve 

                                                 
3 Türkiye’de Deprem Gerçeği ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın Önerileri Oda Raporu, Ağustos 

2010, s.1-2. 
4 Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzeyinde Aşkale-Narman-Horasan-Kağızman 

istikametinde uzanmaktadır. Bknz: Şener ÜŞÜMEZSOY, Vatandaş İçin Deprem Rehberi Türkiye’de Deprem 

Riski ve Marmara Depremi, İstanbul 2005, s.101. 
5 Deprem, Editör: Yaşar KİBİCİ, s.62. 
6 İbrahim Ethem ATNUR, Reis-i Cumhur’un Doğu İncelemeleri, Ankara, 2006, s.25-32 
7 Kars 30 Ekim 1920’de anavatana katıldı. Bu tarihten sonra Kazım Karabekir Paşa öncülüğünde başlayan basın-

yayın faaliyetleri uzun süre devam etti. Ruslardan ele geçirilen matbaa makinesi ve takımları kolordu merkezi olan 

Sarıkamış’a yerleştirilerek “Varlık Evi” adından yeni bir matbaa kuruldu. Bu matbaa 25 Ağustos 1921’den itibaren 

haftada iki kez yayınlanan “Varlık” adıyla bir gazete çıkarmaya başladı. Matbaa ve gazetede, Kazım Karabekir 

Paşa tarafından yetiştirilen yetim ve kimsesiz çocuklar çalışıyordu. “Varlık Birlikte Yaşar”  başlığı altında “Milletin 

Uyanmasına Çalışır, Siyasi, İçtimai, İlmi, Ahlaki, Edebi Gazetedir”  şeklinde bir açıklamada bulunuyordu. Sekiz yıl 

boyunca Sarıkamış’ta yayın hayatına devam eden gazete IX. Kolordu ile birlikte 1929’da Erzurum’a nakledildi. 

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Nebahat ARSLAN, “Kars’ta Yerel Basın (1929-1964)”, Folklor/Edebiyat, Cilt: 17, 

Sayı: 65,  Ankara 2011, s.63-65. 
8 Varlık Gazetesi, 8 Eylül 1340 (1924) 
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Pasinler felaketzedelerine iaşe ve barınma ihtiyaçları için sarf edilmek üzere 20.000 liralık 

tahsisat ayrılmasına karar verdi
9
. Hükümet Kars ve Erzurum’un yanı sıra Ardahan’ın da zarar 

gördüğünü dikkate alarak 21 Eylül’de Ardahan felaketzedelerinin de söz konusu tahsisattan 

yararlanması sağlamak için yeni bir karar aldı.
10

  

 

13 Mayıs 1924 ve 6 Eylül 1924 depremlerinin ardından bölgenin yaralar sarılmaya 

çalışılıyordu. Fakat üçüncü ve en şiddetli deprem 13 Eylül 1924’te ikindi vakti, 6.9 şiddetinde 

vuku buldu.
11

 Deprem aynı gece aralıklarla devam etti. Bütün ahali geceyi dışarda geçirmek 

zorunda kaldı. Depremden sonra Varlık Gazetesine yansıyan ilk bilgilere göre, Sarıkamış ve 

çevresinde evlerde hasar çoktu. Sarıkamış’ın Karakurt nahiyesinin Armudlu, Gül Anteb
12

 ve 

Karapınar köylerindeki evlerin bir kısmı yıkılmıştı. Depremin esas merkezi olan Hasankale ve 

Horasan civarında zayiat daha büyüktü. Depremden sadece konutlar değil dönemin en önemli 

ulaşım kaynağı olan demiryolu da etkilenmişti. Sarıkamış-Erzurum demiryolu hattının 30-31. 

ve 58-59. kilometrelerinde bozulmalar olmuştu. Zivin istasyon binası tamamen harap olurken, 

Hasankale istasyonunda çatlaklar vardı.
13

 

 

 15 Eylül 1924’te depremin artçı sarsıntıları Sarıkamış’ta üç defa hafif şiddetli olarak 

hissedildi. 13 Eylül 1924 depremi ve bunu seyreden artçı sarsıntıların şiddetinden korkan 

Sarıkamış halkı çadır ve barakalarda yaşam mücadelesi vermeye başladı.
14

 

 

18 Eylül’de depremin yaptığı zarar netleşmeye başladı. Depremin gündüz saatlerinde 

olması büyük bir felaketi önlemişti. Sarıkamış istasyon binasının dış cephesinde çatlaklar 

oluşurken, iç kısım bölmeleri ile depo müştemilatından bir bina yıkılmıştı. Makas başındaki 

köprünün her iki yandaki duvarlarının üçer metrelik kısımları çökmüştü. Kırık, Ardos
15

 ve 

Ziverek köyleri tamamen harap olurken şans eseri insan kaybı yaşanmamıştı.
16

 

19 Eylül’de Ziraat Bankası, Erzurum, Kars ve Ardahan havalisinde depremden zarar 

görenlere yardım yapmak isteyenlerin yardımlarını, bütün şubeleri vasıtasıyla ulaştıracağını 

açıkladı. Ayrıca depremzedelerin kefaletsiz iki sene ödemesiz yüz bin liraya kadar kredi 

kullanabileceğini ve kredi borçlarını bir sene müddetle ertelendiğini duyurdu. Deprem sonrası 

vefakâr Türk halkı doğudan batıya topyekûn olarak depremzedelere yardım göndermeye 

başladı.
17

 Bu felaket karşısında yabancı devletlerde sessiz kalmadı. Dünyanın birçok yerinden 

                                                 
9 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030.18.01.01/011.43.1. 
10 BCA, 030.18.01.01/011.44.5. 
11 ATNUR, Reis-i Cumhur’un Doğu İncelemeleri, s.33. 
12 Sarıkamış’a bağlı olan köyün yeni adı Beşyol’dur. 
13 Varlık Gazetesi, 15 Eylül 1340 (1924) 
14 Varlık Gazetesi, 18 Eylül 1340 (1924) 
15 Kars ili Merkez ilçeye bağlı olan köyün yeni adı Akbaba’dır. 
16 Varlık Gazetesi, 18 Eylül 1340 (1924) 
17 “Alınan malumata nazaran Erzurum, Kars, Ardahan vilayetlerinde vuku bulan hareket-i arz Akhisar’da derin bir 

tesirle karşılanmış ve kaza halkı derhal cem-i ianeye başlayarak felaket zedelere irsal edilmek üzere Saruhan 

Mebusu Reşat Bey vasıtasıyla bin lira göndermiştir. Birçok mahallerde ianet dercine başlandığı müstahbirdir. 

Peyderpey vaki olacak teberruatın felaketzedelere suret-i tevzi için Dâhiliye Vekâletince süratle bir talimatname 

ihzar edilmektedir. ; Edremit de Erzurum depremzedelerine gönderilmek üzere bin lira yardım cem edilmiş bir 

heyet-i intihap eyleyerek faaliyete iane dercine teşebbüs olunmuş olunmuştur. Halkı gayet cömert davranmaktadır.; 

Zonguldak belediyesi Erzurum felaketzedelerine verilmek üzere beş yüz lira göndermiştir.; Ankara: Erzurum, 

Ardahan, Kars da hareket-i arz feciyadır, yüzlerce telefat vardır. Birçok köy yıkılmıştır. Hükümet felaketzedeler için 

evvelkilerle beraber 105 bin lira tahsisat vermiştir. ; Hilal-i Ahmer malzeme teminine ve heyetler nizamına 

çalışıyor. Her tarafta felaket zedeler için iane dercine başlanmıştır. On binlerce halk meskenden ve elbiseden 

mahrum mayişetlerini teminden acz bir haldedir. ; Edirne: Erzurum felaketzedeleri için Edirne Türk Ocağı 25 lira 

teberru ettiği gibi bir heyet teşkiliyle iane dercine mübaşeret etmiştir. Bu maksatla ocak tarafından tertip olunacak 
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depremzedeler için yardım gönderildi. Fransa Hükümeti 50.000 frank, Mısır Hidivi Abbas 

Hilmi Paşa ise 50.000 bin lira nakdi yardım yaptı. Bunların dışında Amerika, Ukrayna, 

Yugoslavya, Küba, Estonya, Japonya, Brezilya, Sovyet Rusya, İspanya ve Bulgaristan Salib-i 

Ahmerleri çeşitli miktarlarda ki yardımlarını Uluslararası Salib-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla 

Türk Hilal-i Ahmer Cemiyetine ulaştırdı.
 18

 

 

Deprem sonrası Sarıkamış Kaymakamı Cemil Bey ile Jandarma Kumandanı Fethi Bey 

depremden hasar gören yerleri gezdiler. Durumun yerinde tetkik edilmesi ve yaşanan felaketin 

boyutlarının ortaya konulması açısından oldukça önemli bir geziydi. Cemil Bey, izlenimlerini 

bir rapor haline getirdikten sonra bir nüshasını da Varlık Gazetesi müdüriyetine gönderdi. Bu 

raporda özetle şu hususlara değiniliyordu: “Karaurgan karyesinde dört hane tamamen, yirmi 

hane kısmen harap olmuş üç göz merek yıkılmış, cami ve hükümet binası tehlikeli surette 

zedelenmiştir. Ahalisi genellikle dışarda barakalarda oturmaktadırlar. Micingird-i Ulya
19

 

köyünde dokuz hanenin bir kısım yerleri harap olmuştur. Yenigün köyünde beş hane sağlam 

kalmış ve otuz hanenin kısmen duvarları ve camii ile Ruslar tarafından inşaa edilmiş olan 

kışlanın birer duvarı yıkılmış ve yirmi hane zedelenmiştir.
20

 

 

Serbasan köyünde beş hane sağlam kalmış yirmi hanenin birkaç duvarı yıkılmış on 

hane zedelenmiştir. Abulbard
21

 karyesinde on hane yıkılmış ve tehlikeli surette hasar 

görmüştür. Yedi hanenin bazı duvarları yıkılmıştır. Bu köyde bulunan terkedilmiş değirmenin 

ön duvarı yıkılmış ve tehlikeli bir vaziyet almıştır. Karakurt nahiyesinin Armutlu, Karapınar, 

Çürük ve Başköy karyelerinde 150 göz hane kısmen yıkılmış geriye kalanlar tehlikeli surette 

zedelenmiştir.  

 

Pasinler sınırında bulunan Kuşaköse köyünde 66 hanenin 159 duvarı yıkılırken diğer 

aksamları tamamen yerinden oynamıştır. Kızıl Köse karyesinde 36 duvar yıkılmış ve yüz yirmi 

altı duvar zedelenmiş ve yerinden oynamıştır. Şahan (Şemhan) karyesinde altı göz hane harap 

ve on dört göz hane tehlikeli şekilde yerinden oynamış ve zedelenmiştir.  Bardız
22

 nahiyesi 

merkezinde beş altı hanenin bir kısım duvarları yıkılırken ve jandarma karakolu zarar 

görmüştür. Karakurt hükümet konağının birkaç duvarı çatlamış ve dershane ile yatak odasının 

duvarları çatlayarak zarar görmüştür.”
23

 

 

Kaymakam Cemil Bey, raporda nüfus ve hayvan zayiatının olmadığının altını çizerken 

yalnız Karaurgan karyesinde duvardan taş düşmek suretiyle bir kadının başının hafif bir 

şekilde yaralandığını belirtiyordu. Kış mevsiminin kapıda olması, barınma ihtiyacını birinci 

derece önemli hale getiriyordu. Depremzede ahalinin bir kısmı yapmış oldukları barakalarda 

bir kısmı da kağnı arabalarının üzerlerine kilim keçe atmak suretiyle yaptıkları çadırımsı 

                                                                                                                                             
büyük bir kira gelincesi için şimdiden ihzarata başlamıştır.; İstanbul: Cemiyeti Umumiye, belediyenin dünkü 

içtimaında Erzurum felaketzedelerine yirmi bin lira muavenet edilmesini takrir etmiştir.” Diğer yardımların basına 

yansımaları için ayrıca bakınız: Varlık Gazetesi, 29 Eylül 1340 (1924); Varlık Gazetesi, 6 Teşrin-i Evvel (Ekim) 

1340 (1924); Varlık Gazetesi, 16 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1340 (1924);  Varlık Gazetesi, 23 Teşrin-i Evvel (Ekim) 

1340 (1924); ATNUR, Reis-i Cumhur’un Doğu İncelemeleri, s.120-133. 
18 Hüseyin KALEMLİ, “1924 Erzurum Depreminde Yurtdışından Yapılan Yardımlar”, Atatürk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. XIV, Sayı:2, Erzurum 2010, s. 1-19. 
19 Sarıkamış’a bağlı olan köyün yeni adı Çamyazı’dır. 
20 Varlık Gazetesi, 29 Eylül 1340 (1924) 
21 Sarıkamış’a bağlı olan köyün yeni adı Kurbançayır’dır. 
22 Erzurum ilinin Şenkaya ilçesine bağlıdır. Yeni adı Gaziler’dir. 
23 Varlık Gazetesi, 29 Eylül 1340 (1924) 
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mahaller altında yaşam mücadelesi veriyorlardı. Bunlardan açıkta kalanların iskânı ile ilgili 

ciddi çaba sarf edilmekteydi. Cemil Bey, devletin tüm imkânlarıyla çalıştığına dikkat 

çekiyordu. İnsanların dışarda yatmak durumunda kaldığı bir ortamda en önemli sorunlardan 

biri güvenlik sorunuydu. Hırsızlık, tecavüz ve yağma gibi ikinci bir felakete maruz 

kalınmaması için gereken güvenlik tedbirleri alınmıştı.  

 

Depremin verdiği hasarın sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi ve felaketzedelerin 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bir komisyon kuruldu. Acil olarak ahalinin yağmurdan ve 

soğuktan korunması için gerekli olan barakaların yapımında kullanılacak kereste ahaliye 

dağıtıldı.
24

 

 

Varlık Gazetesi, deprem olduktan bir müddet sonra kendilerini ziyarete gelen yaşlı bir 

kişinin anlattıklarını neşretmiştir. Bu haber, zayiatı halktan birinin gözüyle anlatması açısından 

oldukça önemlidir. Zatın anlattıkları şu şekildedir:  "Evlat, Sebeb-i ziyaretim köyümüzün ve 

etraf köylerin hareket-i arzdan ne kadar mütezarar ve hanelerinin harap olduklarını 

söyleyerek gazetenize yazdırmaktır. Yetmiş yaşına yakın bir yaşım vardır. Bu kadar müddet 

zarfında Pasinler ovasında bu derece bereketli mahsul görülmüş değildir. Biz hububatımızı 

koyacak yer düşünürken bu defa vukua gelen hareket-i arzdan başımızı koyacak yer bulmaktan 

aciz kaldık. Bunca mahsulatımız ile beraber biz de dışardayız. 

 

Kış yakınlaştı her taraftan kardeşlerimizin muavenetimize koştuklarını haber alıyoruz 

bu ianeler bize yetişinceye kadar kış bizi mahvedecek: Erzurum’dan tahta tedarik etmek 

müşkül zira hem bulunmuyor hem de pahalı oldu. Etrafımızda birçok hızar fabrikaları ve el 

hızarları vardır. Bunlar ne için felaketzedelere tahta yetiştirmek üzere faaliyete geçirilmiyor. 

Bize paradan fazla baraka yapmak için tahta ve ağaç lazımdır. Her ne bizde Allah'ın ihsan 

ettiği bunca zahire var. Bunlar yağmurdan çürümeye mahkûm olduktan sonra neye yarar 

evlad. Bu sözlerimi gazetenize yaz bütün haneleri harap olup ahalisi çul çuval altında yatmağa 

mahkûm olan köylerde şunlardır: Aşağı Micingerd, Aşağı İslamsor, Davşancık, Mesudcuk 

Köyü, Katar Kaya, Söğüdlü, Hanekin, Çermik, Hızır İlyas, Ali Çerek (bu karyenin şimalindeki 

dağda yer çatlayarak duman çıkmakta olduğu görülmüş ise de ahalisi korkudan yanına 

varmıyorlarmış), Çiflik, Velibaba, Arpaçayırı, Karacaviran, Pir Ali, Akpınar, Kamasor’dur. 

 

Bu karyelerde harekât-i arz o derece şiddetli olmuştur ki vaktiyle Ermeniler tarafından 

gömülüp bunca senedir bulunamayan müceddid değirmentaşları zahire eşya kuyuları kâmilen 

meydana çıkmıştır.”
25

 

 

Depremin asıl şiddeti Köprüköy ile Zivin
26

 arasında bulunan mıntıkada hissedilmişti. 

Pasinler’de 3.463 ev kısmen, 1.312 ev tamamen yıkılmıştı. Ayrıca 210 kişi depremde hayatını 

kaybetmişti. Narman’da 272 ev tamamen, 927 ev kısmen yıkılmıştı.
27

 Kısacası deprem 

Erzurum-Kars arasında bulunan coğrafyanın bir ucundan diğer ucuna çeşitli çaplarda hasara 

neden oldu. 

 

                                                 
24 Varlık Gazetesi, 29 Eylül 1340 (1924) 
25 Varlık Gazetesi, 29 Eylül 1340 (1924) 
26 Sarıkamış’a bağlı olan köyün yeni adı Süngütaşı’dır. 
27 Mesut ÇAPA, “Erzurum Depremi ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum’u Ziyareti”, 23 Temmuz 

Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum 1. Uluslararası Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002-

Erzurum), Ankara, s. 645. 
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Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa,  15 Eylül 1924’te Karadeniz gezisinin ilk 

ayağı olan Trabzon’a henüz ayak basmıştı ki, 16 Eylül’de Erzurum ve çevresinde vuku bulan 

depremin haberini aldı. Bunun üzerine telgrafla Erzurum valisinden konuyla ilgili bilgi aldı. 

Durumun ciddiyeti ve Erzurum ahalisinin davetleri üzerine Mustafa Kemal Paşa Karadeniz 

seyahatini yarıda keserek Erzurum’a hareket etti.
28

 Mustafa Kemal Paşa ve maiyeti 30 Eylül 

1924’te Erzurum’a ulaştı. Erzurum ahalisi tarafından coşkuyla karşılanan Mustafa Kemal Paşa,  

1 Ekim’de Erzurum Valisi Zuhdi Bey başkanlığında kurulmuş olan “Hareket-i Arz 

Felaketzedegânı Komisyonu” ile toplantıya katıldı. Toplantıda depremde zarar görenlerin 

yaralarının bir an önce sarılmasıyla ilgili konular müzakere edildi.
 29

 

 

Mustafa Kemal Paşa yanında eşi Latife Hanım ve maiyeti ile birlikte 4 Ekim 1924 

günü saat on birde Erzurum’dan Sarıkamış’a doğru hareket etti. Yolda felakete uğrayan köyleri 

ziyaret eden Mustafa Kemal Paşa, halkın sorunlarını dinleyerek onlara yapılacak yardımlar 

hakkında bilgi verdi. Halk enkaz yığınları arasında bulunmasına rağmen Gazi’yi görmenin 

verdiği sevinçle “Esef etmeyiniz paşam, Hükümet-i Cumhuriyemiz var olsun, halaskârımız sağ 

olsun hiçbir şey istemiyoruz. Onların sayesinde biz bu köyleri altından yaparız” diyerek cevap 

vermişlerdir. Heyet akşam saat altı da Sarıkamış’a ulaştı. Bir yandan tren ve fabrika düdükleri 

çalarken diğer yandan da 21 pare top atışı eşliğinde halkın “Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Reis-i 

Cumhurumuz” tezahüratları arasında Sarıkamış İnönü meydanında karşılama töreni yapıldı. 

Gazi, geceyi Kolordu Kumandanı Ali Sait Paşa’nın oturduğu Paşa Köşkü’nde geçirdi.
30

 

 

5 Ekim sabahı deprem bölgesi için gerekli kerestenin kesilmesi, nakli ve gereken 

yardımların gönderilmesi ile ilgili çalışmalarla ilgilenen Mustafa Kemal Paşa aynı gün Türk 

Ocağı ve Belediye’yi ziyaret etti.
31

 Mustafa Kemal Paşa ve maiyeti 6 Ekim’de Kars’ı ziyaret 

etti. Kars-Ardahan havalisinde 5 gün geçirmeyi planladıysa da Musul meselesinde yaşanan 

mühim gelişmeler üzerine Ankara’ya dönmeye karar verdi. 7 Ekim’de Sarıkamış’a dönen Gazi 

geceyi burada geçirdikten sonra deprem bölgesi için kereste kesimi ve askerî yardımlar 

hakkında son bir görüşme yapıp, 8 Ekim’de Sarıkamış’tan ayrıldı.
32

 10 Ekim’e kadar 

Erzurum’da kaldıktan sonra Erzincan, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir yoluyla 18 Ekim 

1924’te Ankara’ya ulaştı.
33

 

 

Deprem sonrası bölgede ki en büyük sorun barınmaydı. Depremzedelere yeniden 

konut inşa edilmesi gerekiyordu. Bunun için gerekli olan kereste ihtiyacının çoğu Sarıkamış ve 

Oltu ormanlarından sağlandı. Devlet elinden gelen tüm imkânlarını seferber etti. 

Depremzedeler için kalıcı konutlar rekor sayılabilecek bir sürede tamamlanarak, Kasım ayının 

ortalarında hak sahiplerine teslim edildi. 

                                                 
28 ÇAPA, “Erzurum Depremi ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum’u Ziyareti”, s. 644-645. 
29 Enver KONUKÇU, Ardahan Tarihi, Ankara 1999,  s.263.; ATNUR, Reis-i Cumhur’un Doğu İncelemeleri, 

s.50. ; ÇAPA, “Erzurum Depremi ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum’u Ziyareti”, s.645. ; A. 

Servet ÖNCÜ, “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Sarıkamış Ziyaretleri”, Atatürk Dergisi, Cilt: III, 

Sayı:3, Erzurum 2003, s.186. 
30 Varlık Gazetesi, 6 Teşrin-i Evvel 1340 ( Ekim 1924) 
31 Varlık Gazetesi, 9 Teşrin-i Evvel 1340 ( Ekim 1924) ; Varlık Gazetesi, 13 Teşrin-i Evvel 1340 ( Ekim 1924) 
32 ÖNCÜ, “Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Sarıkamış Ziyaretleri”, s.189-191. 
33 Dursun Ali AKBULUT, “1924 Erzurum Depreminin Samsun’daki Yankıları”, 23 Temmuz Erzurum Kongresi 

ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum 1. Uluslararası Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002-Erzurum), Ankara, s. 

107. 
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2. 1925 Ardahan Depremi 

 13 Eylül 1924 tarihli Erzurum-Pasinler-Sarıkamış depremi ile Kuzey Doğu 

Anadolu’da ardı ardına devam edecek depremler silsilesi başladı. Ardahan, 1924 depreminden 

Pasinler ve Sarıkamış kadar olmasa da bir miktar etkilendi.
34

 

 

İkinci deprem bu kez Ardahan’ı vurdu. Dışmerkezi Ardahan’ın kuzeydoğusunda, 

Gürcistan sınırında olan ve Ardahan’ın kasaba ve köylerini hasara uğratan deprem, 9 Ocak 

1925 gecesi vuku buldu. Deprem Ardahan merkezde 6 şiddetinde hissedildi.
35

 

 

 Depremde Ardahan’a bağlı dört köy haritadan silinirken, bir köyde kısmen yıkıldı.
36

 

Depremden önce herhangi bir öncü sarsıntısı kaydedilmemişti. Deprem sonrası, 12 Şubat ve 13 

Mayıs 1925 tarihlerinde sırasıyla 4.8 ve 5.1 büyüklüklerinde iki adet artçı sarsıntı kaydedildi.
37

 

Ardahan depreminde resmî kayıtlara göre 140 kişi hayatını kaybetti.
38

 Depremde 

meydana gelen insan zayiatı, Ardahan merkez nüfusuna oranla küçümsenecek miktarda 

değildi. Kazım Karabekir Paşa tarafından 13 Kasım 1921’de idari teşkilata yönelik hazırlanan 

raporda Ardahan merkez kaza nüfusunun 400-500’ü geçmeyeceği bildirilmekteydi.
39

 

Depremde hayatını kaybeden insan sayısı merkez kaza nüfusunun neredeyse üçte birine 

tekabül etmekteydi. 

 

 Hilal-i Ahmer Cemiyeti zaman kaybetmeden bölgeye gerekli yardımı yapmak için 

zarar gören insan sayısı ve depremin şiddeti hakkında Dâhiliye Vekâletinden bilgi aldı.
40

 Hilal-

i Ahmer Cemiyeti yaptığı araştırmalar sonucunda Ardahan’da yardıma muhtaç 2000 

depremzedenin olduğunu tespit etti.
41

 Cemiyet, ilk etapta depremden zarar görenlere 

dağıtılmak üzere Ardahan merkeze 1000 battaniye, 1000 fanila, 1000 don, 1000 gömlek, 1000 

çift çorap ile 1500 lira para gönderdi. Erzurum depreminin üzerinden çok zaman geçmemişti. 

Erzurum Hilal-i Ahmer Şubesi vasıtasıyla, Erzurum Depremi için gönderilen tıbbi malzeme, 

cerrahî alet ve sıhhî gereçlerden lüzumlu miktarda ayırtılarak olabildiğince hızlı biçimde 

Ardahan’a gönderildi.
42

 Kış mevsiminin tüm şiddetiyle devam ediyor olması Hopa, Borçka ve 

Artvin yolunda ulaşımı durma noktasına getirmişti. Bundan dolayı yardımların ulaşmasında 

ciddi sorunlar yaşanıyordu. Heyet-i İmdadiye, -40 dereceye varan soğuk havada yardım 

malzemelerini hamalların sırtında bin bir zorlukla Ardahan’a ulaştırmaya çalışıyordu. 

Ulaştırılan yardım malzemeleri zaman kaybedilmeden depremzedelere dağıtılıyordu. Tıbbi 

malzeme ise mahalli Teşkilat-ı İmdadiye emrine verilerek hasta ve yaralı durumda olan 

Ardahan halkına ulaştırılıyordu. 

 

 Hilal-i Ahmer Cemiyeti Ardahan ve Erzurum’da vuku bulan depremlerden sonra 

Beynelmilel Salib-i Ahmer Merkezine yardım için başvurdu. Arka arkaya gelen depremler 

                                                 
34 Süleyman TEKİR, “1921-1927 Ardahan’da İdari, Ekonomik ve Sosyal Yapı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars, 2010, s.108. 
35 T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Yönetimi Başkanlığı 107768 numaralı bilgi edinme başvuru cevabı. Sayı: 

B.02.1.AAD.0.14.00.01/ 
36 Hilal-i Ahmer Mecmuası, Sayı:42, 15 Şubat 1925, İstanbul, s.29. 
37 B.02.1.AAD.0.14.00.01/ 
38 B.02.1.AAD.0.14.00.01/ 
39 Nurşen GÖK, “Artvin Livası’nın Anavatan Katılışı Sırasındaki Durumuna İlişkin Belgeler”, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C.11,Sayı:41, Ankara, 2008, s.102-103. 
40 Hilal-i Ahmer Mecmuası, Sayı:41, 15 Kanunu Sani (1341) 1925, İstanbul, s.181. 
41 Hilal-i Ahmer Mecmuası, Sayı:42, s.27. 
42 Hilal-i Ahmer Mecmuası, Sayı:42, s.238. 
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dışardan yardım alınmasını zorunlu hale getirmişti. Beynelmilel Salib-i Ahmer’in de diğer 

milli Salib-i Ahmer’lere genel mahiyette bir duyuruda bulundu. Tüm bu çabalar sonucunda 

depremzedeler için 6.234 lira toplanılarak cemiyete gönderildi. 
43

 

 

 Ardahan’da meydana gelen depremden sonra yardım elini uzatan sadece Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti ve Salib-i Ahmer Cemiyetleri değildi. Depremden iki gün sonra toplanan İcra 

Vekilleri Heyeti, Ardahan’a yapılacak yardım hakkında karar aldı. Buna göre; Ardahan 

Vilayeti dâhilinde Ocak ayının 9’unu 10’una bağlayan gece çeşitli aralıklarla vuku bulan 

depremde merkez ve buna bağlı mahallerden Göle, Çıldır, Penek ve Hanak’ta çok sayıda insan 

hayatını kaybetmişti. Felaketzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için hükümet tarafından 11 

Ocak 1925’te 10 bin lira gönderildi.
44

 Gönderilen bu paraya ek olarak 15 Ocak 1925’te 20 bin 

lira daha gönderildi.
45

 Para IX. Kolordu eliyle Ardahan’a hemen ulaştırıldı. Daha sonra IX. 

Kolordu’ya Trabzon Ziraat Bankası aracılığıyla parası iade edildi.
46

  

 

3. 1926 Kars-Kızılçakçak Depremi 

 

22/23 Ekim 1926 gecesi merkez üssü Arpaçay’a bağlı Kızılçakçak
47

 nahiyesi olan 

deprem 6 şiddetinde hissedildi. Kars vilayetinden Dâhiliye Vekâleti’ne gönderilen telgrafta, 

depremin bilinenin aksine 31 Ekim’de değil, 22/23 Ekim gecesi olduğu bildiriliyordu. Gece 

başlayan deprem sabaha kadar aralıklarla 5 farklı sarsıntıya neden olmuştu. Güneyden gelen 

birinci ve ikinci sarsıntı hafif olduğundan hasara yol açmadığı gibi halkın evlerinden 

çıkmalarına ve hayatlarını kurtarmalarına fırsat tanımıştır. Vilayetin hemen her yerde 

hissedilen depremler özellikle Gümrü civarındaki Alagöz dağıyla Arpaçay kazasının 

Kızılçakçak ve Başgedikler nahiyelerine bağlı toplam 15 köyde farklı derecelerde yıkıma yol 

açtı. Deprem Kars-Gümrü yolunun 63. kilometresinde hasara yol açtığından tamiri için fen 

memurları ile işçi sevk edildi. Evsizlerin barınmaları için metruk köylerde iskâna müsait 

evlerin tespitine çalışan valilik, aynı zamanda ahalinin iaşesini temin noktasında Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti nezdinde girişimde bulundu.
48

 

 
Depremin zarar verdiği köyler ve derecesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:  

 

Köyün Adı49 Toplam 

Hane Sayısı 

Kısmen Harap  

Olan Hane Sayısı 

Tamamen Harap Olan 

Hane Sayısı 

Pirveli (Büyükpirveli) 47 - 47 

Uzun Kilise (Esenyayla) 31 21 Rüsumat Dairesi 

Küçük Ergine50 32 4 27 

Möküz (Üçpınar) 73 21 3 

Akbulak 32 13 - 

Dalaver (Boyuntaş) 110 10 - 

Küçük Kımılı (Küçükdurduran) 40 12 1 

Büyük Kımılı 55 18 - 

                                                 
43 Hilal-i Ahmer Mecmuası, Sayı:42, s.27. 
44 BCA, 030.0.018.001.001.12.68.9. 
45 BCA, 030.0.18.01.01.12.69.2.001. 
46 T.B.M.M Zabıt Cerîdesi, D.II, C.XV, s.10. 
47 Kızılçakçak bugün Kars iline bağlı Akyaka ilçesinin eski ismidir. 
48 BCA, 030.10/119.837.7. 
49 Parantez içerisinde verilen yer adları ilgili yerleşimler için günümüzde kullanılmaktadır. 
50  Küçük Ergine ve Büyük Ergine köyleri için Argino, Rus Erginesi, Yeni Ergine ve İslam Erginesi gibi isimler 

tarihi süreçte kullanılmıştır. Bu durum kesin bir ayrım yapmayı zorlaştırmaktadır. Günümüzde ise bu köyler için 

Demirkent ve Kayaköprü isimleri kullanılmaktadır. 
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(Büyükdurduran) 

Büyük Ergine 40 25 6 

Küçükaküzüm 10 - 10 

Büyükaküzüm 35 3 28 

Balananlı 24 - 21 

Kesimik/Kesikli 28 - 28 

Morgin/Murgin 13 - 12 

Kızılçakçak (Akyaka) 49 10 37 

 

Depremde 1100 bina hasar görürken 355 vatandaş hayatını kaybetti.
51

 Dâhiliye 

Vekâleti tabloda gösterilen köylerde resmî ve özel binaların hasara uğradığını göz önünde 

bulundurarak insan ve hayvanların geçici iskânları için 30 vagonun Kızılçakçak’a 

gönderilmesi hususunda Demiryolu Komiserliği’ne emir verdi. Ayrıca depremzedelerin diğer 

ihtiyaçlarının giderilmesi için ilgili vekâletler nezdinde girişimde bulundu.
52

 Tüm depremlerde 

olduğu gibi devlet, Kızılçakçak ve çevresinde yıkıma neden olan bu depremde de tüm 

imkânlarıyla seferber olarak halkın yaralarını sarmaya çalıştı. 

 

4. 1935 Digor Depremi 

 

Kars tarihinin o güne kadar kaydedilen en büyük depremlerinden biri 1 Mayıs 1935’te 

meydana geldi.  Digor merkezli depremin aletsel büyüklüğü 6,2 idi.
53

 Deprem saat 13.
14

’de 

öğle vakti meydana geldi. Merkez üssü Digor ilçesi olan depremde, Digor ve çevresindeki 

yerleşimlerde bulunan evlerin neredeyse tamamı zarar gördü. 3 Mayıs 1935 tarihli Ulus 

Gazetesi, Digor ile merkeze bağlı 15 köyde 200’e yakın ölü ile 500 civarında yaralı tespit 

edilebildiğini bildiriyordu. İnsanların çoğu enkaz altındaydı. Deprem sonrası suların birçoğu 

çekilmiş tarlalarda büyük çatlaklar oluşmuştu. Öncelikle yaralılara gerekli müdahalenin 

yapılabilmesi için bir sağlık kurulu bölgeye gönderildi. Hekimler ilk müdahaleyi yaptıktan 

sonra yaralıları Kars Devlet Hastanesine gönderecekti. Bu yardım ekini deprem bölgesine ilk 

etapta 50 çadır ile yiyecek malzeme götürdü. Fakat deprem sırasında dağlardan yuvarlanan 

kaya ve çakılların yolları kapaması sağlık ekibinin felaket bölgesine ulaşmasını engelliyordu. 

Kars-Digor arasındaki uzaklık 45 km olmasına rağmen ulaşım durma noktasına gelmişti.
54

 

 

4 Mayıs 1935’te TBMM Genel Kurul toplantısında söz alan İçişleri Bakanı Şükrü 

Kaya, Kars depremi hakkında Kars Valisi Cevdet Ertuğrul tarafından gönderilen telgrafı genel 

kurulda okudu. Telgrafta, Digor merkezli depremin 50 km çapında etki yaptığını, 15 km 

menzilde bulunan bütün köylerde yıkıntıya neden olduğu bildiriliyordu. Bunun dışında kalan 

yerlerdeki evler kısmen yıkılmış bir kısmında da çatlaklar oluşmuştu. Digor dâhilindeki 25 

köydeki 709 ev tamamen yıkılırken 68 ölü, 70 yaralı ve sekiz kişinin de kayıp olduğu tespit 

edilmişti. Hayvan zayiatı çoktu. Digor-Kağızman sınırındaki dört köyde 30 kişi yaralanırken 

Digor-Arpaçay sınırındaki bazı köylerde de hasar meydana gelmişti. Digor ile merkez kaza 

arasında 50 köyün neredeyse tamamı yıkılırken, bu köylerde insan zayiatı yoktu.
55

 

 

                                                 
51 ŞAHİN, SİPAHİOĞLU, Doğal Afetler ve Türkiye, s.44; Deprem, s.60. 
52 BCA, 030.10/119.837.7. 
53 Mehmet Niyazi ÖZİPEK, Deprem Sonucu Oluşan Sismik Kuvvetlerin Mekanik Tesisatlara ve Ekipmanlara 

Olan Etkisi ve Bu Sistemlerin Deprem Güvenliklerinin Sağlanması, (Yayınlanmamış YL Tezi), Yıldız Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2004, s.19. 
54 Ulus, 3 Mayıs 1935 Cuma, No:4943, s.1-5.  
55 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: V, Cilt:3, s.39-40; Ulus, 5 Mayıs 1935 Pazar, No:4945, s.1-2. 
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 Kars halkı başlattığı yardım kampanyası sonucu 520 lira, Kızılay ise 430 lira yardımı 

deprem bölgesine ulaştırdı. Ayrıca Kars un fabrikasından alınan 330 çuval un depremzedelere 

dağıtıldı. Askeriyenin verdiği 37 çadır depremzedelere dağıtıldığı halde, halkın büyük 

çoğunluğu açıktaydı. Digor’a giden köprü ve menfezler kısmen yıkılmıştı. İaşe yardımı için 

2000 liraya ihtiyaç vardı. Depremde evleri yıkılan ahali için ilk etapta hane başına 40-50 lira 

yardım yapılması gerekmekteydi. Toplamda 40 bin liraya ihtiyaç vardı.
56

 Deprem baharda 

meydana gelmişti ve kışa uzun bir zaman vardı. Bu süre yaraların sarılarak evlerin yeniden 

inşa edilmesi için bir fırsat olabilirdi. 

 

7 Mayıs’ta, deprem bölgesini gezen sağlık ekibi, tespitleri doğrultusunda bir rapor 

hazırladı. Rapora göre, depremde 31 köy zarar görmüş bu köylerde bulunan 990 evin 630’u 

tamamen yıkılmış geriye kalanlar ise oturulamaz bir hal almıştı. Son tespitler doğrultusunda 

ölü sayısı 73, yaralı sayısı 120’ydi.  Ölen hayvanların sayısı 912’yi bulmaktaydı. Depremin 

öğle vaktinde vuku bulmasıyla bu esnada köylülerin büyük çoğunluğunun harmanda veya 

dışarda olması can kaybını önlemişti. İlk deprem olur olmaz köy bekçileri havaya ateş açarak 

evlerdeki ahalinin dışarı çıkmasına yardım etmişlerdi. Bölgenin büyük köylerinden olan 

Bahçevan’da deprem esnasında düğün eğlencesi olduğundan, buradaki kayıpların çoğunluğunu 

kadın ve çocuklar oluşturmaktaydı. Depremin olduğu ilk günden beri bölgenin birçok yerinde 

içme suları çeşitli renklerde akmaktaydı. Bazı yerlerde sular çekilerken bazı yerlerde de yeni 

sular fışkırmıştı. Halk bu suları zehirleme korkusuyla içememekteydi.
57

  

 

9 Mayıs itibariyle deprem bölgesine 23 bin 300 lira yardım yapıldı. Bunun 20 bin 400 

lirasını Kızılay, 300 lirasını Çoruh Vilayeti, 100 lirasını da Kars Mebusu Baha Tali Bey 

gönderdi.
58

 Kızılay Genel Merkezi depremden zarar görenlere yiyecek için ilk etapta 2000 lira 

gönderirken, evi yıkılan ahali içinde 20 bin lira gönderdi.
59

 

 

Digor’da 10 Mayıs’ta gece ve gündüz aralıklarla on sarsıntı meydana geldi. Bu 

sarsıntılar sırasında büyük depremde zarar gören evler yıkılırken, Tenci köyünde yeniden sular 

fışkırdı.
60

 

 

Deprem dolayısıyla Yugoslavya Başbakanı Yevtiç, Bulgar Başbakanı Toşeften, 

Başbakan İsmet İnönü’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ayrıca Afganistan, İtalya, Fransa 

ve İsviçre elçileri Dışişleri Bakanlığını ziyaret ederek depremden dolayı duydukları üzüntüyü 

dile getirdiler.
61

 

Digor merkezli deprem sonrası devlet elinden gelen tüm imkânlarını bölge halkı için 

sarf etti. Bakanlar Kurulu 20 Haziran 1935’de evleri yıkılanlara yardım olmak maksadıyla 

Maliye bütçesinden 40 bin liranın tahsisine ve söz konusu paranın Kızılay Cemiyeti eliyle 

kullanılmasına karar verdi.
62

 Kars valiliğince hazırlanan ilk deprem raporunda bölgenin 

ihtiyacı olan paranın 40 bin lira olduğu belirtiliyordu. Bu parayla yıkılan evler yapılacak, 

halkın yiyecek ihtiyacı karşılanacaktı. Gereken 40 bin lira Bakanlar Kurulu kararıyla bölgeye 

gönderildi. 

                                                 
56 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: V, Cilt:3, s.39-40; Ulus, 5 Mayıs 1935 Pazar, No:4945, s.1-2. 
57 Ulus, 8 Mayıs 1935 Çarşamba, No:4948, s.2. 
58 Zaman, 10 Mayıs 1935 Cuma, No:319, s.2. 
59 Ulus, 6 Mayıs 1935 Pazartesi, No:4946, s.2. 
60 Ulus, 11 Mayıs 1935 Cumartesi, No:4951, s.2. ; Zaman, 11 Mayıs 1935 Cumartesi, No:320, s.1. 
61 Zaman, 7 Mayıs 1935 Salı, No:316, s.2. 
62 BCA, 030.18.01.02/56.52.18. 



433                                                                                                                                     Süleyman TEKİR 

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

 

5. 1936 Digor-Kağızman Depremi 

 

1935 depreminin üzerinden henüz bir yıl geçememişti ki vilayet genelinde büyük 

yıkıma yol açan bir başka deprem 23 Mart 1936 gecesi saat 22.
15

’te Digor’da, 24/25 Mart 

gecesi ise Kağızman, Kötek, Karakaş ve Ağıveran
63

 köylerinde vuku buldu. Yapılan tespitlerde 

Kötek’te 44 ev, 21 oda, 22 samanlık, 43 ahır ve 17 kom
64

 tamamen yıkılırken 32 ev, 39 ahır, 

53 oda, 24 kom ve 39 samanlığın ise duvarı çatladı. Karakaş köyündeki hasar Kötek kadar 

fazla değildi. Karakaş’ta 3 ev, 7 ahır, 6 oda ve 3 kom ile 6 samanlık yıkıldığı 2 ahır, 4 oda, 1 

kom ve 1 samanlığın duvarının ise çatladığı rapor edildi. Ağveran köyünde 6 ev, 9 ahır, 4 oda, 

4 kom ve 4 samanlık yıkıldı, 4 ev, 5 ahır, 11 oda, 2 kom ve 1 samanlığın duvarı çatladı. Bütün 

bu zayiata karşın insan kaybının olmaması sevindiriciydi. Kars valiliği depremi haber alır 

almaz bir yandan açıkta kalan halkın teskini ve iaşesi için önlemler alırken diğer yandan da 

barınmaları yönünde yeterli çadırın gönderilmesi için 26 Mart 1936’da IX. Kolordu 

Komutanlığı ile Erzurum vilayeti nezdinde girişimde bulundu. Ayrıca durum ayrıntılarıyla 

birlikte Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti ile Kızılay ve Genelkurmay Başkanlığı’na 

bildirildi
65

. Kars Valisi Akif Eyidoğan 27 Mart 1936’da Dâhiliye Vekâleti’ne gönderdiği ikinci 

raporda yukarıda belirtilen hususlara ve zayiata ek olarak; Kızılvenk
66

 köyünde 6 ahır, 2 kom 

tamamen yıkıldığı, 18 ev, 22 ahır, 12 oda, 3 kom ve 6 samanlığın duvarlarının çatladığı, Kozlu 

köyünde 2 ahır, 1 kom, 3 samanlığın yıkıldığı, 2 odanın duvarlarının çatladığı, Çamuş köyünde 

3 ev, 1 oda, 2 samanlığın yıkıldığı, 18 ev, 22 ahır, 13 oda, 3 kom ve 6 samanlık duvarının 

çatladığı, Geçvan
67

 köyünde 1 ahır, 6 komun yıkıldığı altında 3 sığır ve 15 koyunun telef 

olduğunu bildirerek Kötek merkezinde şiddetli, köylerinde hafif, Çilhane, Purut ve Paslı 

nahiyeleri de depremden etkilendiği, ev ve samanlıklarda ufak tefek yıkık ve çatlaklıkların 

husule geldiğini beyan etti.
68

 8 Nisan’da ise Kötek nahiye merkeziyle Yenice köyünde yeni 

sarsıntılar meydana geldi. Kötekte 4, Yenice’de 3 ev yıkılırken, Kötek jandarma karakolunun 

duvarları çatladı. Bütün bu depremlerde insan kaybının olmaması memnuniyet vericiydi. Buna 

karşın ciddi sayıda ev kullanılamaz hale geldiğinden acilen yardım gönderilmesi maksadıyla 

Dâhiliye vekili Şükrü Kaya Bey 26 Mart, 7 Nisan ve 15 Nisan 1936 tarihlerinde Başvekâlet 

katında girişimde bulunarak Sağlık ve Sosyal Yardımları Bakanlığı ile Kızılay tarafından 

bölgeye çadır ve iaşe yardımı sağlanmasını talep etti.
69

 

 

6. Diğer Depremler (1938-1941) 

 

19 Mayıs 1938’de saat 20.
00

’da merkez kazanın Digor nahiyesinde bir saniye arayla ve 

iki saniye devam eden iki sarsıntı kaydedildi. Sarsıntıların kısa oluşu nahiyede herhangi maddi 

hasara yol açmadı.
70

 

 

                                                 
63  Kağızman ilçesine bağlı olan köyün yeni adı Akören’dir. 
64 Esas geçim kaynağı hayvancılık olmak üzere tarımda yapılan, bir veya birkaç ağıl ile çoban kulübeleri 

yerleşmenin başlıca fizikî varlıklarıdır. Türkiye’de daha çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde (Tunceli, Erzurum, Kars, 

Muş ve Ağrı) bulunmaktadır. 
65 BCA, 030.10/119.840.5. 
66 Kars ili Merkez ilçeye bağlı olan köyün yeni adı Yağıkesen’dir. 
67 Kağızman ilçesine bağlı olan köyün yeni adı Tunçkale’dir. 
68 BCA, 030.10/119.840.6-3,4. 
69 BCA, 030.10/119.840.6-1,2. 
70 BCA, 030.10/119.841.7. 
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14 Kasım 1938’de öğle vakti Kars merkezde birer dakika ara ile ve birer saniye devam 

eden üç, Arpaçay’da beş saniye devamlı hafif, Digor nahiyesinde beş saniye devam etmek üzer 

çok şiddetli ve 11.
57

’de de Tuzluca kaza merkezinde hafif bir yer sarsıntısı meydana geldi. 

Digor nahiyesinin Yeni ve Boyalı köylerinde eski birer ev yıkılırken durum Sağlık ve Sosyal 

Yardım Vekâleti’ne bildirildi.
71

 

 

       17 Nisan 1940 Çarşamba günü saat 12.
30

 da Kars merkezde, beş saniye süren bir deprem 

oldu. Sarsıntı gayet hafif geçtiğinden şehirde sarsıntıyı çoğu insan hissedemedi. Hissedenler 

ise dükkânlardan ve evlerden sokaklara fırladı. 

 

 5 Ocak 1941 günü saat 14.
00

’da Kağızman ve Sarıkamış’ta hissedilen bir deprem oldu. 

Depremde insan ve hayvan zayiatı yoktu.
72

 

 

       Aynı gün ve saatte Digor nahiyesinde beş saniye süren şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. 

Sarsıntı Arpaçay, Ardahan, Kağızman Sarıkamış’ın Selim ve Benliahmet köylerinde de 

hissedildi. Deprem esnasında can kaybı yaşanmazken yıkılan duvarların altında kalan bir 

miktar küçükbaş ve kümes hayvanı telef oldu.
73

 

 

16 Nisan 1941 Cuma günü Digor merkezinde ve köylerinde hissedilen 20 dakika 

arayla iki deprem oldu. Sarsıntı hafif olduğu için insan ve mal kaybı yaşanmadı. Lakin büyük 

depremin korkusunu atlatamayan halk sokaklara döküldü.
74

 

 

SONUÇ 

 

Geçmişte, birçok deprem olduğu gibi, gelecekte de depremlerin olacağı ve büyük can 

ve mal kayıplarına yol açacağı büyük bir gerçektir. Günümüzde insanoğlu deprem zararlarını 

azaltabilmek için doğayla yoğun bir mücadeleye girişmiş, bu hususta bilimsel ve teknik 

çalışmalara hız vermiştir. Bu amaçla bir taraftan aletsel ölçüm çalışmaları yapılmakta, diğer 

taraftan da istatistikî bilgilerin toplanması ve çeşitli şekillerde değerlendirilmesi yoluna 

gidilmektedir. Bunun için başvurulan ve başvurulması gereken en önemli veriler ise, şüphesiz 

depremlerle ilgili tarihi bilgi ve kayıtlardır. Ancak bunlar sayesinde deprem katalogları ile 

deprem riski haritalarının hazırlanabilmesi ve geliştirilebilmesi mümkün olabilecektir.  

 

Türkiye coğrafyası tarih boyunca birçok yıkıcı depreme sahne olmuştur. 1924-1941 

yıllarını kapsayan dönemde meydana gelen depremler Kars özelinde incelendiği zaman genel 

Türkiye panoramasını ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Türkiye’nin son 

yüzyılında ki depremler incelendiği zaman hükümetlerin ve kamuoyunun bakış açısının enkaz 

kaldırmak ve mağdurların zararlarını telafi etmek olduğu görülmektedir. Depremler meydana 

gelmeden önceki süreçteki sorumluluklar tam olarak yerine getirilememektedir. Lakin 

incelenen dönem uzun savaşlar sonrasında yeni kurulmuş bir devletin etki sahasında kaldığı 

için bazı durumlar maruz görülebilir. Cumhuriyet idaresinin kurulmasıyla birlikte birçok 

alanda yeniden yapılanma mücadelesi veren hükümetler birde ülkenin çeşitli yerlerinde ardı 

                                                 
71 BCA, 030.10/119.842.1. 
72 Kars Gazetesi, 19 Nisan 1940, Sayı:835. 
73 Kars Gazetesi, 7 İkinci Kanun (Ocak)  1940, Sayı:907. 
74 Kars Gazetesi, 18 Nisan 1941, Sayı: 935. 

 



435                                                                                                                                     Süleyman TEKİR 

 
History Studies 

Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı / 2012 

ardına meydana gelen depremlerin yaralarını sarmakla uğraşmışlardır. Tüm imkânlar seferber 

edilerek vatandaşların mağduriyetleri en hızlı şekilde giderilmeye çalışılmıştır. 

 

 1924-1941 yılları arasında Kars ve çevresinde meydana gelen depremler büyük 

yıkımlara neden olmuştur. Bunun en büyük sebebi yapılaşma problemidir. Yapıların neredeyse 

tamamı yöre halkının barınma ihtiyacını karşılamak için inşa ettiği çimentodan ziyade 

çamurun bağlayıcı malzeme olarak kullanıldığı kerpiç tipi yapılardır. Bu yüzden küçük 

sarsıntılar bu yapıların yıkılmasına neden olmaktadır. Halkın iktisadî gücü nitelikli konut 

yapımına genelde elverişli değildir. Kars merkezinde depremler fazla hasara neden olmazken, 

hasar daha çok Sarıkamış, Digor ve Kağızman çevresinde kümelenmektedir. 

 

Şüphesiz ki 1924 Erzurum, 1925 Ardahan, 1926 Kızılçakçak depremleri Erzurum-

Kars-Sarıkamış-Ardahan hattında büyük yıkımlara neden oldu. Bölgenin uzun savaş yıllarında 

harap olmuşluğuna ek olarak birde depremlerin verdiği maddî ve manevî zararlar birçok 

çöküntüyü beraberinde getirdi. Ancak devlet imkânlarını sonuna kadar kullanarak meydana 

gelen depremlerde halkın mağduriyetini en az seviyeye indirmeye çalıştı. Depremler gerek 

yöneticilerde gerekse kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 1924 depremi sonrası 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa bölgeye gelerek bizzat incelemelerde bulundu ve deprem 

yaralarının sarılması için elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Yurdun bir ucundan diğer ucuna 

halkın topladığı yardımlar deprem bölgesine ulaştırıldı. Manzara 1935 ve 1936’da Digor ve 

Kağızman merkezli olarak yaşanan depremlerde de çok farklı değildi. Devlet gereken tüm 

desteği sağlarken Türk halkıda üzerine düşen sorunluluğu fazlasıyla yerine getirdi. 

 

1941’den sonrada Kars ve çevresinde depremler yaşandı. 25 Mart 1976’da Susuz 

merkezli depremde 762 bina hasar görürken 2 kişi hayatını kaybetti. Bu tarihten sonraki en 

büyük deprem 30 Ekim 1983 Pazar günü 6.9 şiddetinde meydana geldi. Erzurum-Kars depremi 

olarak kayıtlara geçen bu depremde 1147 kişi hayatını kaybederken 1142 kişide yaralandı. 7 

Aralık 1988’te Akyaka merkezli depremde ise 546 bina yıkılırken 4 kişi hayatını kaybetti. 

 

Kars ve çevresinin son yüzyılda yaşadığı yıkıcı depremler bulunduğu risk konumunu 

açıkça göstermektedir. Tarihi süreçteki depremler göz önünde bulundurulduğunda şehir 

deprem riski altındadır. Şehir merkezi depremlerde fazla zarar görmemesine rağmen durum 

Digor, Kağızman, Arpaçay, Sarıkamış ve Akyaka için aynı değildir. Yöre halkının deprem ve 

depremsellik hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada yerel yönetimlere büyük 

iş düşmektedir. Özellikle yeni yerleşim bölgelerinin belirlenmesinde ve mevcut yerleşim 

bölgelerinin imara açılmasında depremsellik göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak son 

yüzyılda 10’un üzerinde şiddetli depreme maruz kalan bölgede deprem gerçeği göz ardı 

edilmemelidir.  
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