
DEPREMLİ YILLARDA ERBAA



1939 DEPREMİ VE ERBAA

Deprem Erbaa halkını soğuk kış gecesinde 27.12.1939-

tarihinde sıcacık yataklarında 7.9 şiddetinde saat 02.00’de

yakalamıştır.



22 Kasım 1944 – Erbaa (Tarihi kayıtlarda İsmet İnönü’nün Erbaa’yı 

tek ziyareti bu tarih)

İnönü, 1-2 Ocak 1940’ta 

Tokat, Niksar ve Turhal’ı 

ziyaret etmiş, vali, 

kaymakam ve belediye 

reisleri ile görüşmüştü. 

Amasya’ya geçen İnönü, 

buraya gelmiş olan Erbaa 

heyetini kabul etmiş ve 

depremin ilçe merkeziyle 

köylerinde yaptığı tahribat 

hakkında bilgi almıştı.



Erbaa'yı haritadan silen ikinci büyük deprem, 1942 yılında yine soğuk bir kış ayında meydana gelmiş. 

Herkes günlük rutin işleriyle uğraşırken Erbaa tarihindeki en büyük depremiyle karşı karşıya gelmiş, 

ortalığı bir anda tüyleri diken diken eden canhıraş çığlıklar kaplamıştır. Merkez üssü Erbaa, Niksar hattı 

olduğundan 1939'daki depremden daha fazla can ve mal kaybına sebep olmuş, Erbaa adeta haritadan 

silinmiştir. Şehirde büyük hamam ile bir kaç ahşap yapı ancak ayakta kalabilmeyi başarmıştır. 



Nahiyesi 27, merkez kasaba 308 ölü olmak üzere toplam 534 kurban vermiştir. 

2295 ev yıkılmış, ayrıca 4 otel, 4 fırın, 127 dükkan, 8 kahvehane, 13 depo ve bir 

mezbahane ile Belediye binası yerle bir olmuştur. 1942 depreminde 16 yangın 

hadisesi olmuş, tutuşan evlerin hemen hemen tamamı yanarak yok olmuştur. 

1-1942 Depreminde 64 kişinin Hayatını 

Kaybettiği Kahvehane



1943 DEPREMİ VE ERBAA

Deprem tam da Erbaa halkının yakasını bıraktı derken 26/27 Kasım

1943 tarihinde Cuma gecesi saat 12.45’te vukua gelmiş olup, birinci ve

ikinci depremlerden sonra halk, az çok depremlere dayanabilecek nitelikte

konut yapma sistemine geçmiş bulunduğundan mal ve can kaybı diğer

depremlere nispeten daha az olmuştur. Bu depremde de Kasaba Merkezi

4,Merkez bucağı 6,Karayaka bucağı 2 olmak üzere 12 ölü vermiştir.



1942 ve 1943 

Depremlerinden 

Günümüze Kadar 

Ulaşabilen Hamam

(Hamam o dönemde 

yeni yapılmış ve 

depremden dolayı 

kullanıma 

açılamamıştır.)

Depremlerden 

Günümüze Ulaşabilen İki 

Yapıdan Biridir. Diğeri 

Şevki Önder Konağı



Şevki Önder Konağı 

(Halk deyimiyle Bun Dede Tekkesi)

Depremlerden Günümüze Ulaşabilen 

İki Yapıdan Biridir. Diğeri Hamam.
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