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ÖZ 
 
Marmara Denizi'nde Antik Ça�daki üç büyük liman Byzantion (�stanbul), Perinthos (Marmara Ere�lisi), 
ve Kyzikos'tur (Belk�s). Bunlardan Byzantion haliç, Perinthos ve Kyzikos ise tombolo tipi liman 
kentleridir.  Byzantion, kurulu�undan günümüze kadar de�i�ik geli�me süreçlerinde varl���n� korurken, 
Perinthos sönükle�erek yerini Marmara Ere�lisi kasabas�na b�rakm��, Kyzikos ise terk edilerek 
arkeologlar�n ilgi oda�� haline gelen Belk�s harabelerine dönü�mü�tür. Flandriyen transgresyonu 
sonras�nda olu�an limanl� k�y�lardaki Perinthos ve Kyzikos Antik kentlerinin bir di�er ortak özelli�i, 
Kuzey Anadolu Fay�'na çok yak�n bölgelerde kurulmu� olmalar�d�r. Perinthos, Kuzey Marmara 
k�y�s�nda, �stanbul Bo�az�'n�n 90 km bat�s�nda yer al�r. KAF'�n kuzey kolu Perinthos'un hemen güney 
aç���ndan geçerken, buna ba�l� depremler, tektonik yükselme ve tsunamilerin yan� s�ra k�y� heyelanlar�, 
sel bask�nlar� kentin kurulu� ve geli�iminde etkili olan do�al etkenlerdir. Bölgenin aktif deprem 
ku�a��nda olmas�na ra�men �stanbul depremleri hariç, buradaki yerle�melerle do�rudan ilgili tarihsel 
veri çok azd�r. Kentle ilgili en eski tarihsel deprem kayd� MÖ. 427 y�l�n�n Aral�k ay�na aittir. MÖ. 282 
y�l�nda gerçekle�en ve bölgeyi etkileyen Gelibolu depreminin �iddeti VIII'dir. MS.90 y�l�nda Çanakkale 
Bo�az�’nda ve MS. 93'te üs merkezi Saros olan Gelibolu depremleri, etkileri belli olmayan olaylard�r. 
Kent surlar�n�n MS. II. ve III. yüzy�llarda onar�ld��� göz önüne al�nd���nda MS. 10 Kas�m 117 Kap�da� 
Adas�, MS. 138 Çanakkale-Band�rma depremi, MS. 160 Çanakkale ve MS. 3 May�s 170 güney ve do�u 
Marmara k�y�s�ndaki depremler kent ve surlar� etkilemi� olmal�d�r. Bizans Ça�� ba��nda Perinthos 
canl�l���n� korumaktayd�. �ehir halk� 433 y�l�nda ziyarete gelen imparator II. Theododius'dan su yollar�n� 
tamir etmesini istemi�tir. Bu tamirat 430 y�l�nda gerçekle�en VIII �iddetindeki �stanbul depremi 
sonras�na rastlar. Siyasal olaylar�, an�tsal yap�lar�, depremleri ve onar�mlar� ile tan�nan Justinianus 
dönemi (527-568) öncesi 478 Çanakkale ve 484 Gelibolu depremlerinin etkileri belli de�ildir. 6 Eylül 
543, 553, 555, 557 Silivri ve 558 �stanbul depremlerinin yaralar� k�sa sürede sar�lm��t�r. Yeni ad� 
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Herakleia olan Perinthos'un su yollar� ve surlar� Justinanus döneminde onar�lm��t�r. Kent daha sonra 
s�ras�yla 715, 740 (Marmara ve Trakya k�y�lar�), 760 (�stanbul ve Trakya), 860 (Marmara), 989 
(Marmara), 23 Eylül 1063 veya 1064 (Band�rma, Kyzikos, �znik, Mürefte, �stanbul), 1296 (�stanbul, 
Marmara havzas�), 1343 (Ere�li-Ganos), 14 Ekim 1344 (Gelibolu, Trakya k�y�lar�, �stanbul, Marmara 
adas�), 1 Mart 1354 Gelibolu, Kuzey Marmara k�y�lar�, Trakya), Eylül-Kas�m 1437 (�stanbul ve 
Gelibolu) tarihlerinde gerçekle�en depremlerden etkilenmi�tir.   
 
Anahtar Kelimeler: Perinthos, Marmara Ere�lisi, tarihsel deprem 
 
ABSTRACT 
 
Byzantion (�stanbul), Perinthos (Marmara Ere�lisi), and Cyzikos (Belk�s) were the most important ports  
of the Marmara Sea in ancient times. While Byzantion was an estuary, Perinthos and Cyzikos were 
tombolo type ports. Although Byzantion has continued to develop since its foundation, Perinthos has lost 
its importance as a port in the Marmara Sea, and Cyzikos has been abandoned and turned into the 
Belk�s ruins. Another point shared by Perinthos and Cyzikos, which were turned into ports after the 
Flandrian transgression, is that they are very close to branches of the North Anatolian Fault. Perinthos 
is located on the northern shoreline of the Marmara Sea, 90 km west of the Bosphorus. The northern 
branch of the North Anatolian Fault crosses just a few km to the south of the town. Earthquakes, 
tectonic uplift, tsunamis, offshore landslides and floods have had natural effects on the foundation and 
development of this ancient city. Although Perinthos is on a seismically active area, there are 
insufficient historical records of faulting events with the exception of those which heavily damaged 
Istanbul. The oldest earthquake record is a December 427 BC event; the intensity of the Gelibolu 
earthquake was VIII in 282 BC; but the effects of the 90 BC Saros and 93 BC Canakkale earthquakes 
are unknown for Perinthos. There are historical records of repairs on the City walls in the 2nd and 3rd 
centuries.. The damage to these city walls might have happened after the 10 November 117 Kap�da� 
Peninsula, 138 Çanakkale-Band�rma, 160 Çanakkale and 3 May 170 Marmara Sea earthquakes. 
Perinthos was still alive at the beginning of Byzantine era. The residents of the town asked the Emperor 
Theododius the Second for the restoration of aqueducts which were damaged by the 430 Istanbul 
earthquake (I=VIII). While there were no significant known effects of the 478 Çanakkale and 484 
Gelibolu events, damage from the 6 September 543, 553 Canakkale, 557 Silivri and 558 Istanbul ones 
were fixed immediately. The name of the town changed to Herakleia in this period. Aqueducts and city 
walls were repaired again in Justinian's times (527-568). Other earthquakes that effected the town 
occurred in 715, 740 (Marmara Sea and Thrace shores), 760 (Istanbul and Thrace), 860 (Marmara), 
989 (Marmara), 23 September 1063/1064 (Band�rma, Cyzikos, �znik, Mürefte, Istanbul), 1296 (Istanbul, 
Marmara), 1343 (Ere�i-Ganos), 14 October 1344 (Gelibolu, Thrace shores, Istanbul Marmara Island), 
1 March 1354 (Gelibolu, Marmara northern shores, Thrace), September-November 1437 (Istanbul and 
Gelibolu). 
 
Keywords: Perinthos, Marmara Ere�lisi, historical earthquake 
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G�R�� 
 
Marmara Denizi’nde Antik Ça�daki üç büyük 
liman Byzantion (�stanbul), Perinthos (Marmara 
Ere�lisi) ve Kyzikos’tur (Belk�s). Bunlardan 
Byzantion yar�madas� haliç, Perinthos ile 
Kyzikos tombolo tipi liman kentleridir. 
Byzantion kurulu�undan günümüze kadar de�i�ik 
geli�me süreçleri geçirerek varl���n� korurken 
Perinthos sönükle�mi�, yerini Marmara Ere�lisi 
kasabas�na b�rakm��, Kyzikos ise terk edilerek 
arkeolog ara�t�r�c�lar�n ilgi oda�� haline gelen 
Belk�s harabelerine dönü�mü�tür. Flandriyen 
transgresyonu sonras�nda olu�an limanl� 
k�y�lardaki Perinthos ve Kyzikos Antik 
kentlerinin bir di�er ortak özelli�i Kuzey 
Anadolu Fay Zonu’nun üzerinde kurulmu� 
olmalar�d�r. KAFZ’nun kuzey kolu, Marmara 
Ere�lisi’nin hemen güney aç���ndan geçerken, 
tarih boyunca üzerinde gerçekle�en depremler 
kentin geli�iminde etkin bir rol oynam��t�r (�ekil 
1). Gerçekle�en depremler ve tektonik 
yükselmenin yan� s�ra deniz ak�nt�lar�, dalga 
a��nd�rmas�, k�y� heyelanlar�, sel bask�nlar� ve 
tsunami zararlar� kentlerin varl�klar�n� 
sürdürebilmelerinde etkin olan do�al faktörlerdir. 
Bu çal��mada, arkeolojiden ve tarihi-co�rafya 
verilerinden yararlan�larak kentsel ya�am� 
etkileyen büyük depremlere de�inilerek 
limanlarda de�i�melere neden olan di�er do�al 
etkenlere yer verilecektir.  
 
PR�NTHOS ANT�K KENT�’N�N TAR�H�-
CO�RAFYASI 
 
Perinthos, Kuzey Marmara k�y�s�nda, �stanbul 
Bo�az�’n�n ku� uçu�u 93 km bat�s�nda yer al�r. 
Günümüzdeki Marmara Ere�lisi ilçe merkeziyle 
çak��maktad�r. Kent çekirde�i do�u- 

�ekil 1. Kuzey Marmara batimetrisi, Kuzey Anadolu Fay� 
(Armijo ve di�. 2005) ve Marmara Ere�lisi’nin (Perinthos) 
yeri.  

Figure 1. Bathymetry of the Northern Marmara and the 
geometry of the North Anatolian Fault after Armijo et al . 
(2005). Marmara Ere�lisi (Perinthos) is located on the map. 
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bat� yönünde 1500 metre uzunlu�unda 60 metre 
yüksekli�inde eski bir ada üzerinde yer al�r. Ada 
ile kara aras�ndaki s�� e�ik daha sonra kuzeybat� 
taraftan alüyval bir tombolo ile karaya 
ba�lanm��t�r. Miyosen marn ve kumta�� 
ardalanams�ndan olu�an yar�mada (Akropol 
Tepe), e�i�in yan� ba��nda aniden yükselir. Bu 
kesimde ölü falezler üzerinde savunma surlar�n�n 
kal�nt�lar� görülür.  
  

K�y� �eridi lodos f�rt�nalar�n�n dalga 
a��nd�rmas� ve heyelan yard�m�yla koparak 
dökülen büyük bloklar, moloz ve tarihi duvar 
kal�nt�lar�yla beslenmesine ra�men dard�r. �elf 
alan� giderek artan e�imle aç�ktan geçen KAF 
çukurlu�una do�ru devam eder.  
  

Antik Perinthos, Marmara’y� Bo�azlar 
yoluyla Ege Denizi ve Karadenize ba�layan 
ticaret yolu üzerindeydi. Bu nedendle �ehir-
devlet kurulu� a�amas�ndan sonra büyük 
devletlerin ilgi oda��nda yer alm��t�r. Baz� 
dönemlerde yard�mlar yap�larak imar edilmi�, 
baz� dönemlerde ise istilalar-ya�malar, deniz 
ticaret yollar�n�n de�i�mesi ve rakip limanlar�n 
devreye girmesi �eklinde olumsuzluklarla 
kar��la��lm��t�r.  
 
Tarih Öncesi Ria’l� K�y�lar 
 
Kuzey Marmara’da genç k�y� yap�lar�n�n 
olu�mas�, yak�n jeolojik geçmi�deki Flandriyen 
trangresyonu ile denizin kara içine sokulmas�yla 
ba�lam��t�r. Deniz, alçak k�y� ovalar�n� 
kaplayarak körfezlere, akarsu taban ovalar�n� 
i�gal ederek bunlar� haliçlere dönü�türmü�tür. 
Böylelikle, yar�madalarla ayr�lm�� körfezler, 
haliçler, karaya ince �erit halinde giren koylar, 
k�y� önünde lagün ve ada s�ralar�yla kendine özgü 
Ria tipi k�y�lar egemen olmu�tur (�ekil 2). Ancak 

bunu izleyen ve günümüzde de süregelen 
morfolojik süreçte, Flandriyen transgresyonunun 
geli�tirdi�i girintili-ç�k�nt�l� Ria tipi k�y�lar yerini 
f�rt�nalara aç�k, limanlamaya elveri�siz düz 
k�y�lara b�rakm��t�r (Ardel, 1956). 
  

 
 

�ekil 2. Marmara Ere�lisi’ne ait k�y� çizgisinin geç 
Holosen’de geçirmi� oldu�u evrim;     (a) Flandriyen 
transgresyonu sonras� (b) Roma zaman�nda (c) günümüz. (Erel 
ve  Ça�atay (2003’ten yeniden çizilerek al�nm��t�r)  

Figure 2. The evolution of shorelines at the Marmara Ere�lisi 
(Perinthos) throughout Holocene. (a) after Flandrian 
transgression (b) during Roman times (c) recent, after Erel 
and Ça�atay (2003)
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Geç Kalkolitik ça�da (M.Ö. 4000), 
Kuzey Marmara’da limanl� Ria tipi k�y�lar 
varl���n� koruyordu. Marmara Ere�lisi’nde 
bugünkü Geren Ovas�n�n taban kesiminde 
karakteristik bir lagün mevcuttu. Bu lagün, -7.7 
metreden geçen k�y� çizgisine göre do�u-bat� 
yönünde 2.5 km uzunluk, kuzey-güney yönde 
yakla��k 1 km geni�likteyken toplam kaplad��� 
alan 2.7 km2 yi buluyordu. Marmara Ere�lisi �lçe 
merkezinin kurulu� yeri olan yar�mada, bu ça�da 
ada durumundayd� (Erel ve Ça�atay, 2003). 
  

Bu büyük ada ile adan�n bat�s�nda 
günümüzdeki Kiremitlik Burnu dikli�i, Ç�narl� 
Tepe ve birkaç irili-ufakl� adac�klar dizisi, Geren 
Lagünü’nü Marmara Denizi’nden ay�r�yordu. 
Adalar aras�ndaki dar kanallar yoluyla denize 
ba�lant� yap�lmaktayd�. Lagün, do�udaki Ere�li 
Koyu ile �imdiki Kalekap�s� mevkiinde bulunan 
küçük bir adan�n iki yan�ndaki s��l�klardan ili�ki 
kuruyordu. Geç Kalkolitik ça��n Marmara 
Ere�lisi adas� ile bu küçük adac�k aras�nda 
zamanla tombolo olu�turacak k�y� izleri 
belirlemeye ba�lam��t�. Ada ve çevresi, 
f�rt�nalarla kapal� k�y� yap�s�, tatl� ve tuzlu su 
besin kaynaklar�yla yerle�ime son derece uygun 
bir konumdayd�. 
 

Geç Kalkolitik ça� ile Demir ça�� (M.Ö. 
1000) aras�ndaki 3 bin y�lda k�y�n�n denize 
ilerlemesi di�er ifadeyle sulak alanlar�n 
alüvyonla kaplanmas�ndaki en önemli nedeni ilk 
bak��ta tektonik yükselme olarak de�erlendirilir. 
Demir Ça�� ile çak��an 3 bin y�l öncesinde 
alanlar� daralmakla birlikte, genç k�y� yap�lar�n�n 
ve sulak alanlar�n varl�klar�n� koruduklar� 
gözlenir. Dönemin k�y� çizgisi -3 metreden 
geçmekteydi. Marmara Ere�lisi’ndeki büyük ada, 
kuzeybat�dan olu�an bir tombolo ile karaya 
ba�lanarak yar�mada durumunu alm��t�. 

Yar�madan�n bat�s�ndaki adac�klar�n aras�, k�y� 
oklar�yla kapanm�� veya s��la�m��t�. En derin 
giri�, Ba�lar Deresi’nin a�z�nda yer al�yordu. 
Kanca �eklindeki yar�madan�n ortas�ndaki Geren 
Lagünü hem daha güvenli hem de f�rt�nalara daha 
kapal� duruma gelmi�ti. Lagün, 2.2 km 
uzunlukta, 700 metre kadar geni�likteydi. 
Alan�n�n 1.1 km2’ye kadar küçülmesine ra�men, 
bu alan �lk ça��n büyük deniz filolar� için 
yeterliydi. Art�k Helenistik ça��n ünlü Perinthos 
liman-kentinin temellerinin at�lmas�na uygun 
denizcilik ko�ullar� haz�rd�. 
  

Yar�madan�n bat�s�nda, Geren A�z� ile 
Kiremitlik Burnu aras�nda yer alan yakla��k 30 
metre yükseklikteki Kiremit Bay�r� Tepesi 
nekropol olarak kullan�l�yordu.  Kalabal�kla�an 
nüfusun ihtiyac�n� kar��lamak için M.S. 1. yüzy�l 
ortas�nda kemerli su yolu in�a edilmi�tir. 
Günümüzdeki Cumhuriyet Meydan�’ndaki Geç 
Roma dönemine ait çe�mede toplanan su, 
buradan evlere da��l�yordu (Sayar, 2001). 
  

Perinthos, imparatorlu�un do�u 
donanmas�n�n merkez üssüydü (Öztürk, 2001). 
Yar�madan�n iki yan�nda yer alan do�u ve bat� 
limanlar�n�n kent için hayati önemi vard�. Mola 
Burnu’nun Ere�li Koyuna bakan dik falezleri 
önündeki Do�u Liman ve D�� Liman, burnunun 
ucuna yap�lm�� mendirekle güney rüzgarlar�ndan 
korunuyordu. Mendire�in günümüzde kalan 
y�k�nt�lar�, k�smen deniz suyu alt�ndad�r. 
Yar�madan�n bat�s�ndaki iç limana (Geren 
Lagünü), k�y� seti aras�ndaki dar a��zlardan giri� 
yap�l�yordu. Liman olarak kullan�lan lagünün 
Roma Ça��ndaki (M.S. 2. yy) alan� 0.79 km2’dir. 
Eski ça�lara oranla daral�p s��la�mas�na ra�men 
demirleme alan�, Roma donanmas�n� 
bar�nd�rmaya yetmekteydi. Lagünün do�u-bat� 
yöndeki uzunlu�u 2.3 km, geni�li�i ise 500-600 
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metreyi bulmaktayd�. Yar�madadan bat�ya 
s�ralanan Kiremitlik Burnu, Ç�narl�k Tepe, 
Derea�z� Tepe, Cahilbay�r� Tepe’nin etekleri ve 
aradaki k�y� set dolgular�, liman� aç�k denize 
kapamaktayd�. Liman�n bir kanalla do�udaki 
Ere�li Koyuna birle�tirilmesi, o dönemin 
denizcilik sistemine göre olas�d�r.  
 
Tarihi Ça�larda Limanlar 
 
Heredotos, Strabon, Plinius ve Ptolemaios gibi 
eski tarihçiler Perinthos’un konumu ve 
kurulu�uyla ilgili bilgiler vermi�lerdir (Heredotos 
IV. 90; Strabon VII. 56-57). Filolojik belgeler, 
Perinthos’un Neolitik Dönemden beri  (MÖ. 
6000-5500) mevcut oldu�unu  ortaya koyar. MÖ. 
600 y�llar�nda Samoslu (Sisam Adas�) denizciler 
taraf�ndan kolonize edilmi�, daha sonra Kuzey 
Marmara k�y�s�nda önemli bir liman olarak yerini 
alm��t�r (Ta�l�kl�o�lu, 1961a; Strabon VIII. 331). 
Ad� Bizans döneminde de�i�erek Herakleia 
olmu�tur.  
 

Perinthos, Pers Kral� Dareios’un 
ordusuyla Trakya içlerinden geçti�i M.Ö. 513-
512 y�llar�nda (�skit Seferi), Marmara K�y�lar�nda 
en fazla tan�nan limand�. Sefer sonras�nda di�er 
kentlerle birlikte yakla��k iki yüz y�l Pers 
denetiminde kalm��t�r. M.Ö. 480’de orduyu 
nakletmek için �stanbul Bo�az�nda gemiler 
birle�tirilerek köprü kurulmu�tur. Bu ilginç 
olayda Persler üsse ikmal yeri olarak 
Perinthos’tan yararlanm��lard�r (Heredotos, IV. 
90). 
 

Ksenophon M.Ö. 401 y�l�ndaki dönü� 
yolculu�unda Trakya’n�n sert k���na 
yakalanm��t�r. Zorluklar kar��s�nda orduyu 
Perinthos’a götürüp buradan gemilerle Asya 
taraf�na geçirmeyi dü�ünmü�tür (Ksenophon, 

VII. 2). M.Ö. 337’de kent, Deniz Birli�i’ne 
girmi�tir. Makedonya Kral� II. Philip’in 
ku�atmas�na dayanm��, Büyük �skender’in 
idaresinde kentte sikke bas�lm��t�r (Öztürk, 
2001). Kent, Avrupa’dan Asya k�tas�na geçi� 
yolunda stratejik bir kent konumunu sahipti 
(Bury, 1923). 
 

Perinthos’un Ergene Havzas� içlerine 
sokulan geni� bir etki alan� vard�. Yeti�tirilen 
ürünler karadan limana indiriliyor, buradan 
Marmara Havzasndaki Frig ve Bithynia 
�ehirlerine pazarlan�yordu (Myres, 1953).  
 
Roma ve Bizans Dönemlerinde Perinthos 
Limanlar� 
 
M.Ö. 46 y�l�nda Trakya birle�tirilerek do�rudan 
Roma’ya ba�l� eyalet (Porvincia Thracia) haline 
getirilmi�tir. Geli�mesi göz önünde bulundurulan 
Perinthos, yeni eyaletin idare merkezi haline 
gelmi�tir (Ak�it, 1985). Yollar�n kesi�me 
noktas�nda yer al�yor, ça��n en önemli karayolu 
olan “Via Egnatia” y� koruma görevi yap�yordu. 
M.S. 45’lerde yap�lan Via Egnatia, �stanbul’u 
Marmara ve Kuzey Ege’den Adriyatik Denizine 
ba�lamaktayd�.  
 

Roma ça��nda iç ve d�� limanlar, d�� 
limanda mendirek, kara ve deniz surlar�, bat� 
nekropolu (Kiremitlik mevkii), do�u nekropolu 
(a�a�� �ehirde), anfitiyatro, stadion, su kemeri 
gibi büyük kentlere özgü sosyal yap�lar mevcuttu. 
Ayr�ca, heykeller, yaz�t, sikke ve seramik 
kal�nt�lar sistemli kaz�larla ortaya ç�kar�lm��t�r. 
�mparator Hadriyanus’un (M.S. 117-138) e�ine 
sunulan bir tap�na��n oldu�u kitabelerde 
kay�tl�d�r (Sayar, 1998). Yerle�im alan� akropol 
d���na ta�m��, yar�maday� karaya birle�tiren 
tombolo üzerinde “A�a�� �ehir” ortaya ç�km��t�r. 
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Roma dönemi tiyatrosu, kentin güney 
yamac�nda, denize bakacak biçimde in�a 
edilmi�tir (�ekil 3). Yap� ta�lar�n�n hemen 
tamam�, 20. yüzy�l ba��nda denizden ta��narak 
�stanbul’da kullan�lm��t�r (Özdo�an, 1982). 
 

 
 

 
Yar��malar�n, spor gösterilerinin 

düzenlendi�i stadionlar, kalabal�k kentlere özgü 
yap�lard�r. Baz�lar�nda su oyunlar�n�n 
düzenlendi�i bilinmektedir. Roma stadionu M.S. 
II. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda A�a�� �ehir’de, iç 
liman�n k�y�s�nda in�a edilmi�tir. D��tan d��a 22 
metre uzunluktaki yap�, Akropol Tepe’nin 
yamac�na yaslanm�� konumdad�r. M.S. IV. 
Yüzy�lda burada son spor oyunlar� 
düzenlenmi�tir (�ekil 4). Bu tarihten sonra 
yap�yla ilgili veri yoktur. Günümüzde y�k�k 
durumdaki yap�n�n yamaca yasl� güney bölümü, 
insan tahribat�na ra�men günümüzde seçilebilir 
durumdad�r. �ç limana kom�u bat� pisti ve tribün 

bölümleri Geren Ovas� dolgusuyla örtülmü�tür 
(Asgari, 1988). 

 

 
 

 
Perinthos, �mparatorlu�un ba��ehri olan 

�stanbul’un denetimine girmesiyle ekonomik ve 
siyasi fonksiyonlar�n� yitirmi�, buna kar��l�k 
sahip oldu�u dini ve askeri önemi artm��t�r. Kent, 
Balkanlardan gelecek tehlikelere kar�� �stanbul’u 
koruyacak ön savunma yer almaktayd�. Sald�r�lar 
s�ras�nda, akropole çekilmek suretiyle savunmaya 
geçiliyor ve A�a�� �ehir gözden ç�kar�l�yordu. 
Akropol surlar� Trakya düzlüklerinden gelen 
istilac�lar�n geli�mi� sava� teknikleri kar��s�nda 
yetersiz kal�yordu. Bundan dolay� imparatorlu�un 
zay�f oldu�u dönemlerde birçok defa 
ya�malanm��, tahrip edilmi�tir. Depremlerden 
zarar görmesine ra�men 7. yüzy�ldaki  Emevi 
donanmas�n�n �stanbul Ku�atmas�nda Marmara 
Ere�lisi ve Silivri limanlar� kullan�lm��t�r (Heyd, 
1975; Ortogorsky, 1981). 

 

�ekil 3. Kentin güneyinde denize bakacak �ekilde in�a edilmi� 
Roma tiyatrosunun yeri.  Kal�nt�lar�n tamam� yirminci yüzy�l 
içerisinde sökülerek ba�ka yerlere götürülmü�tür.  

Figure 3. The place of a  former amphtheatre south of the city 
facing the Marmara Sea. The remaining parts were  carried 
away during the 20th century 

�ekil 4. Günümüzde Geren Ovas�n�n dolgular� ile örtülmü� 

ancak zaman�nda iç liman�n kenar�nda yer alan kent stadyumu.  
Figure 4. The location of a city stadium which was next to the 
inner harbour and is covered by the young deposits of Geren 
Plain nowadays. 
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Osmanl� �mparatorlu�u Döneminde 
Sönükle�me 
 
Osmanl� �mparatorlu�u’nun geli�me döneminde, 
Edirne ile �stanbul aras�ndaki “Rumeli Orta 
Kolu” olarak adland�r�lan karayolu, askeri 
amaçlarla yo�un biçimde kullan�l�yordu 
(Miro�lu, 1997). Bu yol, Silivri’ye kadar k�y�y� 
izliyor, sonra kara içine yönelerek Çorlu 
üzerinden Edirne’ye ula��yordu. Silivri canl� bir 
yol boyu yerle�mesiydi. Avrupa’ya sefere ç�kan 
Osmanl� ordular� Silivri menzilinde konaklama 
yap�yordu. Burada kervansaray, hanlar, köprü ve 
yolun bak�m�n� yapan te�kilatlar vard�. 
Tekirda�’a giden eski Via Egnatia yolu (Osmanl� 
Dönemi Rumeli Sol kolu) art�k i�lerli�ini 
kaybetmi�ti. Yol üzerindeki Marmara Ere�lisi 
ana ula��m a�lar�ndan sapa kald���ndan 
sönükle�mi� durumdayd�. �stanbul ile hava 
ko�ullar�n�n elverdi�i zamanlarda deniz yoluyla 
ula��m yap�l�yordu.  Trakya’n�n dayan�kl� 
ürünleri, tah�llar�, unu koydaki iskeleden 
�stanbul’a sevk edilmekteydi (Mantran, 1980). 
 
PER�NTHOS KENT�N� ETK�LEYEN 
TAR�HSEL DEPREMLER 
 
Bölge aktif deprem ku�a��ndad�r. Ancak, �stanbul 
depremleri d���nda buradaki yerle�melerle 
do�rudan ilgili tarihi veri çok azd�r. Büyük 
depremler sonras�nda, stratejik önemi olan 
kentlerin devlet taraf�ndan, hatta ço�u zaman 
imparatorluklar�nda katk�lar�yla k�sa sürede 
onard�klar� belgelerde kay�tl�d�r. Oysa, 
sönükle�en, ticari anlamda geri planda kalanlar 
bu �ansa sahip de�illerdi. 
 

Olu� tarihi tart���lmakla birlikte saptanan 
en eski deprem M.Ö. 427 y�l�ndad�r (Çizelge 1). 
Hipokrat, k�� dönümünü takiben gökyüzünde bir 

y�ld�z göründü�ünden bahseder. Bu y�ld�z�n 
görünmesinden yakla��k 5-6 gün sonra ise 
deprem gerçekle�ir. Capelle (1924), bu depremin 
MÖ. 427 y�l�nda oldu�unu öne sürerken, 
Deichgraber (1933) Perinthos’u vuran bir salg�n 
hastal��a dayanarak MÖ. 399-5 y�llar�nda bu 
afetin gerçekle�mi� olabilece�ini söyler 
(Guidoboni, 1994). Deprem, çalkant�lar ve 
sava�larla geçen Peleponnes Sava�lar�n�n (MÖ. 
431-404) be�inci y�l�nda gerçekle�mi�tir (Bury, 
1923). 
 

Di�er bir eski deprem M.Ö. 282 Gelibolu 
(I0=VIII) depremidir. M.S. 90’da  Filostratus’da 
(Çanakkale) , M.S. 93’de merkez üssü Saros olan 
Gelibolu depremi (I=VIII) etkileri belli olmayan 
depremlerdir. Kent surlar�n�n M.S. II. ve III. 
yüzy�llarda onar�ld��� bilinmektedir (Ta�l�kl�o�lu, 
1961b). Dü�manlar�n sindirildi�i bu yüzy�llarda 
surlar�n y�k�lmas�nda iki neden olabilir; birinci 
dereceden depremler ve iktidar kavgalar�. Bu 
yüzy�llarda 10 Kas�m 117 Kap�da� Yar�madas� 
depremi, 138 y�l� Çanakkale-Band�rma depremi 
(I=VIII) ve 170 y�l� 3 May�s Güney ve Do�u 
Marmara k�y�lar�ndaki deprem (I=VIII) kent ve 
surlar� etkilemi� olmal�d�r (Ambraseys, 2002; 
Malalas, Zonaras). 
  

Bizans Ça�� ba�lar�nda Perinthos 
canl�l���n� korumaktayd�. �ehir halk�, 433 y�l�nda 
ziyarete gelen imparator II. Theodosius’dan su 
yollar�n� tamir etmesini istemi�tir (Sayar, 1990). 
Tamirat, VIII �iddetinde 430 y�l� �stanbul 
depremi sonras�na rastlar. Bu zamanda kentin 
limanlar� henüz aç�k durumdayd�. 533 y�l�nda 
�stanbul’dan denize aç�lan 500 gemilik Bizans 
filosu burada konaklad�ktan sonra yoluna devam 
etmi�tir (Gibbon, 1994). 
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Y�l Ay Gün No Eo M I Etki 
-427 0 0 41.02 27.88 - - Perinthos 
-282 0 0 40.42 26.68 - VIII Gelibolu 
93 0 0 40.50? 26.60? - VIII Saros 

117 11 10 40.45? 27.90? - - Kap�da� Yar�madas� 
138 0 0 40.20? 27.40? - VIII Çanakkale-Band�rma 
170 5 3 ? ? - VIII Do�u ve Güney Marmara 
430 0 0 ? ? - VIII �stanbul, Marmara 
478 9 25 40.70 29.80 7.3 - Helenopolis 
484 0 0 40.50 26.60 7.2 - Callipolis (Saros) 
543 0 0 ? ? - - �stanbul, Kyzikos 
557 12 14 40.90 28.30 6.9 - Silivri 
558 0 0 ? ? - - �stanbul 
715 0 0 ? ? - - Marmara Denizi 
740 10 26 40.70 28.70 7.1 - Marmara 

860/861 5 23 40.8 28.5 6.8 - Marmara 
989 10 25 40.8 28.7 7.2 - Marmara 
1063 9 23 40.8 27.4 7.4 - Panio (Tekirda� yak�n�) 
1296 6 1 40.5 30.5 7.0 - Bithynia, �stanbul 
1343 10 18 40.7 27.1 7.0 - Trakya, Ganos 
1344 11 6 40.41 27.24  IX Marmara Denizi 
1354 3 1 40.32 26.51 7.4 - Hexamili, Marmara Denizi 
1437 11 27 40.11 26.21 - - Eceabat, Kuzey Marmara 

 
 
 
 

�mparator Justinianus’un dönemi (527-
565) siyasi olaylar�, an�tsal yap�lar�, depremleri 
ve onar�mlar� ile tan�nm��t�r. Justinien 
öncesindeki 478 Çanakkale ile 484 Gelibolu 
depremlerinin sonuçlar� belli de�ildir. 543, 6 
Eylül 553, 555, 557 Silivri ve 558 �stanbul 
(Theophanes) depremlerinin yaralar� k�sa sürede 
sar�lm��t�r (Ambraseys, 2002). Su yolu, surlar 
Justinianus zaman�nda onar�lm��t�r (Asgari, 1988; 
Sayar, 2001). 715 y�l�nda Marmara,  26 Ekim 
740’da Marmara ve Trakya K�y�lar�nda (VII) ve 
760’da �stanbul ve Trakya’da gerçekle�en 

depremler kenti etkilemi�tir (Ambraseys, 2002; 
Guidoboni, 1994). 7. yüzy�lda, 23 May�s 860 
y�l�nda Marmara Bölgesinin geneli yakla��k 
Ms=7.0 büyüklü�ündeki bir depremle sars�lm��t�r 
(Ambraseys, 2002). 25 Ekim 989 y�l�nda 
gerçekle�en Marmara depreminin büyüklü�ü ise 
Ms=7.2 dir.  
 

11 ve 13. yüzy�llar aras�nda kentteki 
�talyan denizcilerin etkinli�i görülmektedir. 1063 
ve 1065 y�llar�nda Band�rma, Kyzikos, �znik, 
Mürefte ve �stanbul iki sars�nt� ile zarar 

Çizelge 1. Perinthos antik kentini 15. yüzy�la kadar etkileyen tarihsel depremler 

Table 1. Historical earthquakes of Perinthos untill the 15th century 
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u�ram��t�r (Ambraseys, 2002; Guidoboni, 2005). 
Perinthos kenti bu tarihten sonra önemini iyice 
kaybettiyse de, bölgeyi etkileyen depremler 
çevrede yeralan di�er yerle�im merkezlerinde 
tutulan kay�tlar sayesinde bilinmektedir.  
 

1 Haziran 1296’da Marmara Denizi’nde 
gerçekle�en deprem �stanbul’u etkiledi�i kadar 
Perinthos’a da zarar vermi�tir. Bu depreme ait 
büyük bir artç� ise 13 Haziran’da zarar görmü� 
binalar�n y�k�lmas�na sebep olmu�tur (Ozansoy, 
2001; Guidboni, 2005). 18 Haziran 1343 y�l�nda 
gerçekle�en iki büyük deprem sonras�nda 
�stanbul ve Marmara Denizi’nin bat� kesiminde 
y�k�mlar gerçekle�mi�tir. Deprem ayn� zamanda 
günümüzdeki Ortaköy ve Gelibolu 
yar�madas�nda da hissedilmi�tir. 18 Ekimde 
gerçekle�en ikinci depremden sonra denizde 
büyük dalgalar görülmü�, dü�ük kotta yer alan 
sahil �eridinden içeriye 1.8 km kadar deniz 
ilerlemi�tir. Denizin çekilmesi sonucu geride 
çamur ve bal�k ölüleri  kalm��t�r (Guidoboni, 
2005). 1343 sonbahar�nda ba�layan bu deprem 
dizisi, 1344 y�l�n�n yaz�na kadar belirli aral�klarla 
devam etmi�tir. 6 Kas�m 1344 y�l�nda 
gerçekle�en ba�ka bir büyük deprem ise Trakya 
k�y�lar�n� ciddi olarak etkilerken, Ganos kalesinin 
(günümüz Gaziköy’ü) y�k�lmas�na sebep 
olmu�tur. 1 Mart 1354 tarihinde, ak�am üzerine 
do�ru meydana gelen y�k�c� bir deprem, Marmara 
Denizi’nin kuzey k�y�lar�n� vurmu�tur. Deprem, 
Madytus (Eceabat) ve Rhaedestus (Tekirda�) 
aras�nda kalan bölgeyi �iddetli olarak etkilemi�tir 
(Ambraseys, 2002; Guidoboni, 2005; Ozansoy, 
2001). Bölgeyi etkileyen en son 15. yüzy�l 
depremi ise 27 Kas�m 1437’de gerçekle�en 
Madythus (Eceabat) depremidir. Bu depremin 
etkileri tam olarak bilinmemektedir. 
 
 

SONUÇLAR 
 
Marmara k�y�lar�nda Flandriyen transgresyonu 
sonras�nda limanla�maya elveri�li Ria tipi k�y� 
�ekilleri olu�mu�tur. Tombolo yap�lar�na kurulan 
birden fazla limanl� Perinthos (Marmara Ere�lisi) 
ile Kyzikos (Belk�s) antik ça�da öne plana ç�kan 
liman kentleridir. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun 
etki alan�nda olan her iki kent, say�s�z 
depremlerle sars�lm��t�r. Halk�n kentleri terk 
etmedi�i, ekonominin canl�, limanlar�n aç�k 
oldu�u sürece, y�k�lan yap�lar onar�lm��t�r. Kent 
ya�am�n� as�l zorlayan, depremlerle birlikte 
olu�an tektonik yükselmedir. Yükselmeyle 
gençle�en akarsular�n liman alan�na y��d�klar� 
malzeme artm��, do�al olarak limanlar 
s��la�m��t�r. Kuzey Marmara’da �stanbul ve 
Silivri limanlar�n�n rakabeti Perinthos antik 
kentinin sönükle�mesini h�zland�rm��t�r. 16. 
yüzy�lda Perinthos liman� bu sönükle�me 
sürecinin sonunda devre d��� kalm��t�r. Çizelge 
1’de Perinthos antik kentini etkileyen depremler 
bir liste halinde verilmi�tir. Ancak bu 
depremlerin hangi fay segmeninin veya 
segmentlerinin k�r�lmas� sonucu Perinthos’u 
etkiledi�i bilinmemektedir. 
 
EXTENDED ABSTRACT 
  
Byzantion (Istanbul), Perinthos (Marmara 
Ere�lisi) and Cyzikos (Belk�s) were the most 
important ports  of the Marmara Sea in ancient 
times. While Byzantion has continued to develop 
since its foundation, Perinthos has lost its 
importance as a port in the Marmara Sea. 
Perinthos is located on the northern shoreline of 
the Marmara Sea, 93 km west of the Bosphorus. 
The ancient settlement was on the island which 
was linked to the main land with an alluvial 
tombolo. The shoreline morphology started to 
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change after Flandrian transgression in the 
northern Marmara Sea. While the sea covered 
the lower coastal plain surfaces, fluvial valleys 
were converted to estuaries. The most active 
branch of the North Anatolian Fault in the 
Marmara Sea crosses just a few km to the south 
of Perinthos. Earthquakes, tectonic uplift, 
tsunamis, offshore landslides and floods have had 
natural effects on the foundation and 
development of this ancient city. Although 
Perinthos is on an active seismic area, there are 
insufficient historical records of faulting events 
beside the ones which heavily damaged Istanbul. 
The oldest earthquake record is a December 427 
BC event. Hippocrates mentions the bearing of a 
star at the sky just after the winter solstice. There 
came an earthquake 5 or 6 days after the 
appearance of this star. While Capelle (1924) 
suggests the date 427 BC, Deichgraber (1933) 
gives 399-5 BC as the date of the event, his 
argument depending on an epidemic disease at 
Perinthos (Guidoboni, 1994). The intensity of the 
Gelibolu earthquake was VIII in 282 BC. The 
effects of the 90 BC Saros and 93 BC Canakkale 
earthquakes on Perinthos are unknown. There 
are historical records of repair work on the City 
walls in the 2nd and 3rd centuries. There could be 
two reasons for damage to city walls; strong 
earthquakes and quarrels for political power. 
The damage to the city walls could have 
happened after earthquakes on 10 November 117 
in the Kap�da�  Peninsula, 138 in Çanakkale-
Band�rma, 160 in Çanakkale and 3 May 170 in 
the Marmara Sea. Perinthos was still alive at the 
beginning of Byzantine era. The residents of the 
town asked the Emperor Theododius the Second 
for the restoration of aqueducts which were 
damaged after the 430 Istanbul earthquake 
(I=VIII). While there were no significant known 
effects of the 478 Çanakkale and 484 Gelibolu 

events, damage from the 6 September 543, 553 
Canakkale, 557 Silivri and 558 Istanbul ones 
were fixed immediately. The name of the town 
changed to Herakleia in this period. Aqueducts 
and city walls were repaired again in Justinian's 
times (527-568). Other earthquakes that effected 
the town occurred in 715, 740 (Marmara Sea and 
Thrace shores), 760 (Istanbul and Thrace), 860 
(Marmara), 989 (Marmara), 23 September 
1063/1064 (Band�rma, Cyzikos, �znik, Mürefte, 
�stanbul), 1296 (�stanbul, Marmara), 1343 
(Ere�i-Ganos), 14 October 1344 (Gelibolu, 
Thrace shores, �stanbul Marmara Island), 1 
March 1354 (Gelibolu, Marmara northern 
shores, Thrace), and September-November 1437 
(Istanbul and Gelibolu). Within the tectonic 
uplift, rivers became younger and carried more 
material to the harbor area of the town. This 
process ended with shallower harbors which 
became unavailable for ship hosting. This 
triggered the fall of Perinthos and its ports 
against other towns like Istanbul and Silivri. 
After the 16th century, Perinthos started not to be 
used as a port. The earthquakes that effected 
Perinthos can be given as a list. Nevertheless, it 
is hard to determine which one occurred on 
whicih particular segment of the North Anatolian 
Fault, because of the complexity of faulting 
geometry in the Sea of Marmara.  
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