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MAĞARALARDA TEHLİKE ALTINDAKİ GİZLİ CANLILAR: 

MİKROORGANİZMALAR 
 

Nihal DOĞRUÖZ GÜNGÖR1 
 
1İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ABD. Vezneciler 

/İSTANBUL 
 
Sorumlu yazar e-posta: nihaldogruoz@gmail.com 
 
 
Mağara ortamlarında çalışan mikrobiyologların, mağara mikrobiyolojisi üzerinde oynadığı iki önemli 
rolü vardır. Bunlardan birincisi; mağarada yeni mikroorganizmaları ve ekosistemi keşfetmek ve 
araştırmak, ikincisi ise, mağaralardaki canlı habitatı korumak ve insan kaynaklı kontaminasyonu 
olabildiğince önlemektir. 
Mikrobiyal çeşitliliğin araştırılması bu ortamlarda yaşayan yeni mikroorganizmaların 
keşfedilmelerini sağlar. Sadece kültür yöntemini kullanarak bir mağaranın mikrobiyolojik 
çeşitliliğinin belirlenmesi mümkün değildir. Kompleks mikroorganizma içeren ortamlarda özel besin 
gereksinimlerinden dolayı kültüre edebildiğimiz bakteri sayısı örnekte bulunan tüm mikroorganizma 
sayının sadece % 0.1-1’i kadardır. Moleküler tekniklerin gelişimi, yeraltı ortamlarının mikrobiyal 
çeşitliliğinin ve daha önceden bilinmeyen bakteri gruplarının ortaya çıkarılmasında çok önemli bir 
basamak olmuştur. Ancak kültür yöntemi mikrobiyolojinin altın standardı olmaya devam etmektedir. 
Çünkü spesifik amaçlı kullanılmaları için mikroorganizmaların saf olarak çoğaltılması gereklidir. 
Moleküler yöntemler kullanılarak metabolik özellikleri belirlenen bir ekosistemdeki 
mikroorganizmalar için spesifik besiyerleri hazırlayarak tür izolasyonu üzerine yoğunlaşılmakta ve 
türün kültüre edilmesi sağlanabilmektedir. Bakterilerin izole edilmesi ve çoğaltılmaları bilimsel ve 
biyoteknolojik bakımdan (enzim saflaştırılması, antimikrobiyal maddeleri, çevre kirliliğinin ortadan 
kaldırılmasında, gıda üretimi ve korunmasında) oldukça önemlidir. 
Bir mağaranın doğal mikrobiyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi çok kolay değildir. Dış ortamdan izole 
olan mağaralara insanların girmesi ile mağaranın izolasyon bariyeri kalkar, denge kısa sürede 
bozulur. Mağara şartlarına adapte olmuş mağara mikroorganizmaları, mağara ekosisteminde 
meydana gelebilecek en ufak bir değişimden fazlasıyla etkilenir. Bunun sonucunda ise mağara 
ekosistemi içinde bulunan mikrobiyolojik topluluklarının değişimi kaçınılmaz olur. Bu nedenle de 
yeni keşfedilen bir mağaranın mikrobiyolojik çeşitliliğinin belirlenmesinde, ilk kez mağaraya giren 
kişinin keşifle beraber mikrobiyolojik örneklemeleri de yapması en doğru yaklaşımdır.   
Örnekleme yapmak kadar örneklemenin nereden yapıldığı da büyük önem taşır. Yüzeyden mağara 
içine gelen sularda yüzeyden taşınan mikroorganizmaların bulunması normaldir ve bu 
mikroorganizmaların mağara ekosistemine spesifik olduğunu söylememiz mümkün değildir. Mağara 
içinde yüzeyden izole olmuş su, sediment ve mağara oluşumlarından alınan örnekler mağaraya 
spesifik mikroorganizmaların araştırılması için daha doğru örneklerdir.  
Uzun süren mağara ekspedisyonları sırasında mağaracılar günlerce hatta bazen haftalarca mağara 
içinde kamp kurmak zorunda kalabilirler. Bu esnada sürdürülen insan faaliyetleri mağara 
ekosistemini etkiler. İşte tam da bu nedenle mağaraya girecek mağaracıların mağaraya girmeden önce 
bu konuda eğitim görmesi ve neden olabileceği etkilerin farkında olması sağlanmalıdır.  
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Ülkemizin mağara zenginliğinden faydalanılması öncelikle mağaralarımızın korunmasına ve doğal 
ekosistemlerinin bozulmadan sürdürülmesine bağlıdır. Mağara ortamındaki en küçük değişikliğin 
bile mağara ekosisteminin yok olmasına neden olabileceği unutulmamalıdır.  
Mağaraların korunmasına dair doğrudan bir yönetmelik veya kanun bulunmamaktadır. Mağaraların 
turizme açılmaları daha çok insan odaklı düşünülmekte, mağaraların ve ekosistemlerinin korunması 
göz ardı edilmektedir. Mağaraların önce biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ardından da mağara ve 
ekosisteminin korunması öncelikli planlar uygulanarak turizme açılması sağlanmalıdır.  
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MAĞARALARDA YARASA TÜRLERİNİN SES KAYIT TEKNOLOJİSİ 

ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ (BARTIN ÖRNEĞİ) 
 

Devrim YETKİN1 

 

1Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANTALYA 
 
Sorumlu yazar e-posta: devrimyetkin07@gmail.com  
 
 

Yarasalar, hayvanlar (Animalia) aleminde memeli (Mammalia) sınıfı içinde tür çeşitliliği 
yüksek olan sosyal canlılardır. Gerçek uçuş özelliğine sahip olan yarasaların çoğu kış uykusu 
döneminin dışında nokturnal veya alaca karanlıkta aktiftir. Yarasalar, uçuş kabiliyetinin yanında 
yüksek frekanslı ses dalgaları ile ile yön bulan ve beslenmede bu yeteneğini kullanan canlılardır. 
Ekolokasyon denen bu yetenek özellikle Microchiroptera  grubunda oldukça gelişmiştir. 
Ekolokasyon cisimlerin algılanması ve sınıflandırılması için yankıların yorumlanmasıdır. 
Ekosistemdeki rolleri de göz önüne alındığında araştırmak için ilgi çekici bir konumda yer 
almaktadırlar. 

Yarasalar kutup bölgeleri hariç birçok karasal habitatta bulunabilir. Yarasalar mağaralar, 
yarıklar, ağaçlar, kütük altları ve hatta insanların yaşadığı binalarda bile tüneyebilirler. Bazı yarasa 
türlerinin tünediği mağaralar, insan geçişine izin verecek büyüklükteki ağzı ile kayaçta açılmış yer 
altı boşluklarıdır. Koloni oluşturan yarasalar biyolojik ve ekolojik ihtiyaçlarını karşılayacak uygun 
mikroklimaya sahip mağaraları tercih etmektedir. Tünek sıcaklığı, nem, hava akımı ve mağaranın 
avlanma alanlarına uzaklığı türlere göre çeşitlilik göstermektedir.  

Araştırma, Bartın İli’nin sınırları içinde bulunan Kocareis Mağarası, Gürcüoluk Mağarası, 
Sipahiler Mağarası ve Subatık Mağarası’nda Nisan-Temmuz 2018 ayları arasında gerçekleştirilmiştir. 
Yarasalar genel olarak mart-nisan aylarında bulunduğu coğrafi bölgeye ve iklim koşullarına göre kış 
uykusundan uyanmaktadır. Bu dönemde kışlama sonrası özellikle mağara içlerindeki yarasa 
hareketliliği gözlenmiştir. Haziran-temmuz ayları yarasaların en aktif olduğu dönemlerden biridir. 
Özellikle haziran ayı çoğu yarasanın doğum yaptığı aydır. Dolayısı ile kolonide yavrulu bireylerin 
(emzikli veya nadiren serbest uçmaya başlamış yavrular) görülebileceği bir dönemdir. Temmuz 
ayında yavru yarasaların çoğu anneden ayrılarak bağımsız uçmaya başlar. Dolayısı ile yarasa 
aktivitesinin en yoğun olduğu dönemlerden biridir.  

Araştırmada yarasa aktivitesini ve tür kompozisyonunu saptamak için heterodin (heterodyne; 
Batscanner stereo) ve tam spektrum yarasa dedektörü (Batlogger A+) kullanılarak yarasaların sesleri 
kaydedilmiştir. Kaydedilen sesler analiz programı (BatExplorer 2.0) ile incelenerek sonogramları 
elde edilmiştir. Ses kayıt teknolojisinin yanı sıra kayıtları doğrulamak için doğrudan gözlem 
yöntemlerinden de faydalanılmıştır. Bunun için ışık kaynakları (Petzl Tikka 2 ve Led Lenser M7 el 
feneri), fotoğraf makinesi (Fujifilm FinePix S2980), kumpas, tür teşhis anahtarı, atrap (el ağı), eldiven 
ve mist net ağı (Ecotone mist net ağları) kullanılmıştır. 

İncelemelerin yapıldığı tüm mağaralarda Rhinolophus hipposideros türü saptanırken, farklı 
olarak Kocareis ve Gürcüoluk Mağarası’nda Rhinolophus ferrumequinum türü kaydedilmiştir. 
Sipahiler ve Subatık Mağarası’nda ise Rhinolophus euryale türü saptanmıştır. Bunun yanında sadece 
Subatık Mağarası’nda Miniopterus schreibersii türünün varlığı belirlenmiştir.  

mailto:devrimyetkin07@gmail.com


4 
 

Dolaylı gözlem yönteminin yanında, türler doğrudan belirlenerek te yöntem doğrulanmıştır. 
Her iki metotta da mağaraların tüm türleri saptanabilmiştir. Gündüz girilen mağaralarda özellikle 
yüksek tavan bölgelerinde bulunan ve aktif olarak uçtuğu gözlenen türlerin sesleri kolayca 
duyulabilmiştir. Mağaralarda genel olarak haziran-temmuz ayları arasında aktivitenin arttığı 
saptanmıştır. Nisan ayında yapılan araştırmada ise mağara içi aktivitenin haziran-temmuz dönemine 
göre az olduğu ve özellikle R. hipposideros türünün torpor halinde olduğu gözlenmiştir. Dedektörler 
aracılığı ile özellikle Rhinolophus cinsinde bulunan türlerin teşhisi kolayca yapılabilmiştir. Sonuç 
olarak günümüz teknolojisinin gelişimi ile birlikte yarasaların hem açık alandaki beslenme ve 
davranışları hem de tünediği alanlardaki ekolojisini daha ayrıntılı olarak belirlemek için ses kayıt 
teknolojilerinin yaygınlaşması araştırmada daha ayrıntılı verilerin elde edilmesine katkı sağlayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Bartın, ekolokasyon, mağara, yarasa 
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TÜRKİYE’DE MAĞARA TURİZMİNİN YARASA POPULASYONLARI 

ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Nursel AŞAN BAYDEMİR1 
 

1Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 71450 Yahşihan, Kırıkkale, Türkiye 
 
Sorumlu yazar e-posta: nurselasan@yahoo.com  
 
 
Bugüne kadar çeşitli araştırıcılar tarafından 41 yarasa türünün Türkiye’de yayılış gösterdiği 

belirtilmiştir. Türlerin devamlılığı için kışlama ve yavrulama zamanları çok önemlidir. Bu 

zamanlarda yarasaların tüneklerine yapılacak herhangi bir zarar geri dönüşümsüz olumsuzluklara 

neden olabilir. Yarasalar kışlama ve yavrulama tünekleri olarak başta mağaralar olmak üzere terk 

edilmiş maden ocakları, insan yapımı diğer tünekler ve ormanlık ile kayalık alanları tercih 

etmektedirler. Mağara yarasaları özellikle kilit taşı türler olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma 2014 

ve 2017 yılları arasında Kırklareli, Antalya, Muğla, Karabük’de turizme açılmış ya da açılmak için 

izin aşamasında olan 4 mağarada yapılan incelemelere dayanmaktadır. Bu mağaralarda çoğunlukla 

Rhinolophidae ve Vespertilionidae familyalarına ait türlere rastlanmıştır. Ayrıca mağaralarda 

antropojenik kaynaklı çok sayıda zararlar da tespit edilmiştir.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:nurselasan@yahoo.com
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MAĞARA ORTAMLARININ MİKROBİYOLOJİK AÇIDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ 
  

Elif Özlem ARSLAN AYDOĞDU1, Kitaye Senem ÇUHACI2, Nihal DOĞRUÖZ GÜNGÖR1 

 
1 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ABD. Vezneciler 

/İSTANBUL 
2 İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü /İSTANBUL 

 
Sorumlu yazar e-posta: eoarslan@istanbul.edu.tr 
 
 
Mikroorganizmaların yalnızca hastalık etkeni olmadığının, ekosistemde yararlı faaliyetlerinin de 
olduğunun farkına varılmasından sonra, bu canlıların sahip oldukları özelliklerden biyoteknoloji, ilaç, 
gıda endüstrisi gibi farklı alanlarda kullanılabilecek faydalı ürünler elde etme amacı, bilim insanları 
arasında giderek daha popüler hale gelmiştir. Bu tip kullanımlar için bilinen mikroorganizmalardan 
ziyade yeni mikroorganizmaların keşfi gereklidir. Bu amaç doğrultusunda günümüzde özellikle 
ekstrem ortamlarda yapılan araştırmalar da artmıştır. Mikroorganizmalar yalnızca yaşam 
ortamımızda değil kendileri için zorlu olan yerler de dâhil olmak üzere volkanik çevrelerde, 
buzullarda ve deniz dipleri gibi çok farklı özelliğe sahip ekstrem ortamlarda yaşayabilirler.  
Mağaralar karanlık, yüksek nem, az besin ve çoğunlukla soğuk ortam şartlarına sahip olması 
nedeniyle ekstrem çevreler olarak tanımlanmaktadır. Mağaraların coğrafyası, jeolojisi, kayaç 
yapıları, sıcaklık, ışık, nem, su, organik madde ve pH koşulları her mağarayı eşsiz kılmaktadır. 
Mağaranın eşsizliği, farklı mikroorganizma çeşitliliğine ve zengin gen potansiyeline işaret eder. 
Mikroorganizmaların keşfi için mikrobiyal çeşitliliğin belirlendiği çalışmalar önem kazanmaktadır.  
Mağara ortamlarında mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesinin bir çok açıdan önemli olduğu 
bilinmektedir. Temel olarak yeni mikroorganizmaların keşfi yeni potansiyeller anlamına gelmekle 
birlikte bu ortamlarda yapılan çalışmalarda öncelikli amaçlardan biri yeni nesil antibiyotiklerin 
keşfidir. Mikroorganizmaların maruz kaldığı bu ortamdaki koşullar, besinin az olması rekabetin 
ortaya çıkmasını ve mikroorganizma türlerinin birbirlerini öldüren ya da çoğalmasını engelleyen 
maddeleri üretmelerine yol açabilmektedir. Antibiyotik dirençliliğin fazlasıyla arttığı günümüzde 
mikroorganizmaların ürettiği bu maddelerin tespitine yönelik yapılan çalışmalar oldukça değerlidir. 
Antimikrobiyal madde üretimi dışında gıda alanında, deterjan gibi temizleyicileri ve biyo-
arındırıcıları kapsayan temizlik endüstrisinde, moleküler biyoloji çalışmaları ve biyoteknolojinin pek 
çok alanında kullanılan mikroorganizmalarının enzimatik ürünlerinin eldesi için yine mağara 
mikroorganizmaları yeni potansiyellerdir. 
Mağara ortamlarında yaşan mikroorganizmaların ilgi uyandıran bir diğer özellikleri ise mağara yüzey 
oluşumlarında rol oynamalarını sağlayan kalsifikasyon yetenekleridir. Bahsi geçen özellikleri bu 
organizmaların beton bazlı yapıların onarımında da önem kazanmasını sağlamaktır.  
Mağara mikrobiyolojisi dendiğinde belirtilen faydalar özellikle bakterileri önemli kılmaktadır. 
Buradan yola çıkarak 2014 yılından günümüze kadar devam eden mağara bakteriyolojisi temelli 
çalışmalarımızda 5 farklı mağaraya ait izolatlar elde edilmiştir. Bu bakterilerin isimlendirilmesi, 
antibiyotik duyarlılık profilleri, antimikrobiyal aktiviteleri ve kalsifikasyon yetenekleri üzerine 
yapılan çalışmaların yanı sıra yeni nesil dizileme teknikleri ile izolasyon ortamlarının bakteri ve arkea 
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çeşitlilikleri de incelenmiştir. Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, her bir 
mağaranın özgün çeşitliliğe sahip olduğu bilinmesine rağmen aslında mağara içinde de her bir 
örnekleme alanının kendi başına eşsiz olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar ve 40000’in 
üzerinde mağaraya sahip olduğumuzun ön görüldüğü bilgisi göz önünde bulundurulduğunda yeni 
keşfedilecek mağaralarda yürütülecek mikrobiyolojik çalışmaların sahip olduğu potansiyeller 
heyecan vericidir.   
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Mağara çekirgeleri (Orthoptera, Rhaphidophoridae) ülkemizde iki farklı alt familyaya 

(Dolichopodainae ve Troglophilinae) ait iki cins ile temsil edilmektedir. Son 10 yılda yapılan 

taksonomik ve filogenetik çalışmalar neticesinde ülkemizde Rhaphidophoridae familyasına ait 

mağara çekirgeleri sayısı 17’ye yükselmiştir.  

Dolichopoda cinsine ait, Dolichopoda sutini Rampini & Taylan 2012 ve D. fortuita Gorochov & Unal 

2015 türleri tanımlanmış, Troglophilus cinsine ait ise; Troglophilus ferzenensis Taylan et al, 2012, T. 

ozeli Taylan et al 2012, T. alanyaensis Taylan et al. 2012, T. fethiyensis Taylan et al 2012 ve T. aspegi 

Taylan & Sirin 2015 türleri tanımlanarak bilim dünyasına kazandırılmıştır. 

Son dönemde yapılan moleküler sistematik-filogenetik çalışmalar (Taylan et al 2013, Taylan & Sirin 

2016), daha önce yapılmış bazı filogenetik çalışmalara zıt olarak, Pirenelerden Trans-kafkaslara kadar 

yayılış gösteren Dolichopoda cinsinin Ege adalarından köken aldığını, Güney Avrupa ve Anadolu’da 

yayılış gösteren Troglophilus cinsinin kökeninin ise Anadolu olduğunu göstermiştir. Her iki cinsin 

filogeni ve filocoğrafyası değerlendirildiğinde (Taylan et al 2013, Taylan & Sirin 2016), ülkemizdeki 

mağara çekirgelerinin türleşmelerinde Messinian tuzluluk krizi, eski merkezi göl sistemi (ancient 

central lake system), plio-pleistosen dönemlerindeki buzul-buzullar arası periyotların etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Biyospeleoloji terimi, etimolojik bakımdan Yunanca kökenli olup BIOS (Canlı) + SPELEOS (Oyuk, 
Kovuk) + LOGOS (Bilim) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiştir. Biyospeleoloji, temelde iki 
temel bilim dalını, biyoloji ve speleolojiyi, bir araya getiren disiplinler arası bir alandır. Bu nedenle 
biyospeleoloji çalışan araştırmacılar, biyoloji disiplinine dair mağara organizmalarının ekolojisi, 
taksonomisi, fizyolojisi ve etolojisi hakkında detaylı, mağara bilimine dair jeomorfoloji, tektonik, 
hidroloji ve mağara iklimi gibi konularda ise temel bilgiye sahibi olmalıdırlar (Gottstein Matočec vd., 
2002). 
 
Biyospeleoloji Araştırma Topluluğu (BAT); 27.08.2016 tarihinde kar amacı gütmeyen bir topluluk 
olarak Isparta’da kurulmuştur. BAT, Türkiye’deki mağaralarda yaşayan hayvansal organizmaların 
envanterlerinin çıkarılması, mağara ekosistemlerindeki besin zincirlerinin belirlenmesi, mağaraların 
ve mağaralarda yaşayan organizmaların korunması ile filogenetik çalışmalara temel oluşturulması 
amaçlarını taşımaktadır. Ayrıca, mağara ekosistemleri üzerine uzmanlaşmış araştırmacıların 
yetişmesine destek verilmesi hedeflenmektedir. 
 
Biyolojik çeşitlilik, özellikle tür zenginliği, ekosistem kompleksi ve genetik varyasyonların 
hesaplanması, 1980’lerin sonlarına doğru popülaritesini arttırmış ve yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır (Allaby, 1998).  
Biyolojik çeşitliliğin hesaplanmasının birçok nedeni vardır. Bunlardan en önemlisi ülkelerin 
barındırdıkları biyolojik zenginliklerin farkındalığı ve korunmasını amaçlamaktadır. Biyolojik 
çeşitliliğin ölçülmesi ayrıca alan korumasında da kullanılmakta, böylelikle korunan alanların 
sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.  
 
MAĞARA EKOSİSTEMLERİNDE KULLANILAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ: 
 
Çukur Tuzak Örnekleme Yöntemi: Her mağarada, belirlenen kuşaklarda yaşamlarını toprak 
üzerinde geçiren arthropodların örneklenmesi amacı ile çukur tuzaklar kullanılabilir. Çukur tuzak 
örnekleme yöntemi belirlenen zonlara mağaranın büyüklüklerine göre değişmemekle birlikte 
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homojenitenin sağlanması ve biyolojik çeşitlilik parametrelerinin sağlıklı bir şekilde karşılaştırılması 
için her zona eşit sayıda yerleştirilmelidir. Besinli ve besinsiz olmak üzere iki farklı çukur tuzak 
metodu uygulanabilir ve bu yöntemler kişinin becerisine göre değiştirilebilir. 
Çukur tuzak örnekleme yöntemi her ne kadar sıklıkla hemen her yerde uygulansa da, ilk kullanılma 
yeri mağaralardır.  
 
Gözle Sayım Örnekleme Yöntemi: Mağara içerisinde farklı zonlarda belirli periyotlarda gözle 
görülen örnekler tür isimleri bilinmiyor ise teşhis için alınabilir. Eğer tür isimleri biliniyorsa bireyler 
alınmamalı yalnızca sayımları yapılmalıdır.  
 
Emgi Tüpü Örnekleme Yöntemi: Mağara içerisinde farklı zonlarda yine belirli periyotlarda gözle 
görülen örnekler emgi tüpü ile alınabilir. Özellikle oyuklar içerisine saklanan bireylerin alımları bu 
yöntem ile kolaylaşır. Ancak guano üzerinde bulunan türlerin pens yardımı ile toplanması 
histoplazmoz (Histoplasmosis)* hastalığı tehlikesi nedeni ile önerilir. Bu nedenle bu gibi alanlarda 
«vakumlu emgi aleti» kullanılması daha mantıklıdır.  
*Kapsülatum mantarının sporlarının solunması ile bulaşan hastalık 
 
Sucul Tül-Ağ Örnekleme Yöntemi: Mağara içerisinde bulunan sulak alanlar için uygulanan bir 
yöntemdir. Biyolojik çeşitliliğin ölçülmesi adına homojenite son derece önemlidir. Bu yöntem 
tarafımızdan tasarlanan üçgen çembere sarılı tülün bir sopa yardımı ile su dibini tarayarak sucul 
türlerin tül içerisine toplanmasına yöneliktir. 
 
Sucul Toplama Kabı Örnekleme Yöntemi: Sucul arthropodlar için uygulanacak bir diğer 
örnekleme yöntemi ise yine BAT tarafından geliştirilen “sucul toplama kapları”dır. Suyun içerisine 
bir ucu arthropodların girişini sağlayan huni biçiminde diğer ucu ise tül ile kaplı kaplardan 
oluşmaktadır. 
 
Berlese Hunisi Örnekleme Yöntemi (Toprak ve Guano Örnekleri): Toprak örneği belirli bir 
miktarda alınır, laboratuvara getirilerek yüksek ısı yayabilen ışık kaynağı kullanılarak küçük yapıdaki 
türlerin Berlese hunisinin aşağısında bulunan toplama kaplarına düşmesi prensibi ile çalışır. Bunlar 
gibi daha bir çok örnekleme yöntemi vardır ve bunlar mağara ekosistemlerine göre geliştirilebilir.  
 
Örnekleme yöntemleri ne kadar süre mağarada kalabilir? 
Mağara ekosistemlerine sabit olarak kurulan örnekleme yöntemleri uzun süre bu ekosistemlerde 
kalmamalıdır. Yeterince ekosistemde kalan örnekleme yöntemleri farklı istatistiki metotlar (tür 
tahminleyicileri) kullanılarak test edilir ve ortamdan kaldırılma süreleri buna göre belirlenir.  
Amatör araştırmacılar için ne kadar çok materyal toplanırsa o kadar iyi mantığı, hassas türlerin 
populasyon yoğunluklarını olumsuz etkilemekle kalmaz türlerin yok olmasına da neden olabilir 
 
Bizim için böcek toplar mısınız? 
Mağara ekosistemlerine uzun yıllar boyunca adapte olmuş hassas türler kesinlikle amatör 
araştırmacılar veya mağara kaşifleri tarafından toplanmamalıdır. Özellikle yabancı uyruklu 
araştırıcılar bilimsel çalışmalarına katkı sağlama adına sizlerden biyolojik materyal temin etmenizi 
isteyebilirler.  
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Daha da önemli olan mağarada yaşayan canlıların rastgele tespiti ve keşfi değil, onların 
barındırdıkları tür zenginliklerinin ve besin zinciri içerisindeki rollerinin belirlenmesi ve koruma 
stratejilerinin her mağara ekosistemi için ayrı ayrı hesaplanmasıdır. Bu nedenle rastgele alınan yoğun 
örnekler özellikle mağaraya özgü türlerin populasyonlarını ciddi şekilde azaltabilir.  
 
Ülkemizin Yabancı Uyruklu araştırıcılara gereksinimi var mı? 
Bilgi ağının oluşturulması, bilgi alış-verişi ve ortak çalışmalar hususunda bir bakıma evet. Ancak 
biyolojik materyallerin rastgele toplatılması ve toplanması hususunda HAYIR! 
 
Türk Araştırmacılar Bilimsel Açıdan Ne Derece Etkin? 
Mağara dışında kalan sucul ve karasal ekosistemlerde bazı konularda son derece etkin olmasına karşın 
mağara ekosistemlerinde çalışmalarımız oldukça yeni ve ne yazık ki amatörce. Bu nedenle mağara 
ekosistemlerinde çalışan ve biyolojik materyal konusunda çalışan bilim insanlarımızın kendini 
geliştirmeleri ve keşfedilmemiş yeni konularda çalışmaları son derece önem taşımaktadır. Neden mi? 
İşte birkaç örnek; 
Türkiye’nin flora ve faunası ile ilgili çalışmalarından bazıları yabancı bilim insanları tarafından 
yapılmış ve birçoğu kitap haline getirilmiştir. Bunlardan en çarpıcı olanları aşağıda verilmiştir:  

 
Türkiye’nin Florası-Bitki Örtüsü (Flora of Turkey), 1953  
Yazar: P.H. Davis  

 
Türkiye Orkideleri (Orchids of Turkey – Orchideen der Turkei), 2009  
Yazar: Karel (C.A.J.) Kreutz 

 
Türkiye’nin kuşları (Birds of Turkey), 2011 
Yazar: Tim Davis 

 
Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları (Birds of European and Turkey), 1995 
Yazar: Hemann Heinzel, Richard Fitter, John Parslow 

 
Türkiye’nin Odonata Faunası (Studies on the Dragonfly fauna of Turkey-Studien zur 
Libellenfauna der Turkei), 2004 
Yazarlar: Jean-Pierre Boudot, Vincent J. Kalkman, Arjan Kop, Gert Jan van Pelt, Marcel 
Wasscher. 
… 

Ülkelerin tarihsel ve kültürel zenginliğin yanı sıra tür zenginliği de o ülke için önemli bir olgudur. 
Türkiye kapladığı alan açısından Avrupa’nın 15’te biri büyüklüğünde olmasına karşın, endemik 
(yalnızca o yöreye özgü) bitki sayısı Avrupa’daki endemiklere göre oldukça fazladır. Avrupa 
ülkelerinin tamamında toplam 12 bin bitki türü yetişmekte ve bunlardan 2750’si bulunduğu bölgenin 
ekolojik şartları nedeni ile endemik olarak adlandırılmaktadır. Türkiye’de ise bu oran oldukça 
yüksektir ve ülkemizde yetişen toplam 9000 bitki türünden 3000’i endemik olarak kaydedilmiştir 
(Ekim, ve ark., 2000).  
Ülkemizde eklembacaklı biyolojik çeşitliliği ile ilgili yeterince çalışma ve tür veri bankası 
olmamasına karşın, böcek biyolojik çeşitliliğinin de bitki çeşitliliği ile paralellik göstermesi 
gerektiğini söylemek yanlış olmaz. 
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Hem yerli hem de yabancı bilim insanlarının flora ve fauna çalışmaları şüphesiz ülkemiz biyolojik 
çeşitliliğinin korunması açısından son derece önemlidir. Ancak biyolojik materyallerin toplanması ve 
kullanılması ile ilgili yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi son derece gerekli bir hal 
almıştır. Bunun nedeni ülkemizden son zamanlarda bitki ve hayvan kaçakçılığının artarak devam 
etmesi, kaçakçılığın ise şans eseri ya da genellikle yerel halk tarafından ihbar neticesinde 
gümrüklerde ortaya çıkması ile duyulmasından kaynaklanmaktadır.  
 
SONUÇ: Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik kaynak kullanımının 
sürdürülebilirliği için mutlaka “Biyolojik Materyallerin Toplanmasında Uyulması Gereken Kurallar” 
yönetmelik şeklinde hazırlanmalı ve duyurulmalıdır. Ancak ülkenin biyolojik zenginlikleri tamamen 
ortaya çıkarılmadan ve biyolojik kaynaklar ile ilgili veri bankası oluşturulmadan yapılacak tüm 
girişimler, yukarıda bildirilen bazı haber kaynaklarında da yansıtıldığı gibi komedi ile 
sonuçlanacaktır.  
Bu nedenle IUCN, (International Union for Conservation of Nature) kriterleri temel alınabilir ve 
türler öncelikle nesli tükenmiş (extinct), doğada nesli tükenmiş (extinct in the wild), kritik (critically 
endangered), tehlikede (endangered), duyarlı (vulnerable), tehdide yakın (near threatened), düşük 
riskli (least concern), yetersiz verili (data deficient) ve değerlendirilmedi (not evaluated) şeklinde 
sıralanabilir. Yurt dışına kaçırılmak istenen biyolojik materyaller liste ile karşılaştırılabilir ve türlerin 
önem sırasında göre yaptırımlar uygulanabilir. Aksi halde toplanan biyolojik materyalin değeri 
“bilirkişiler” tarafından değerlendirilerek anlamsız bir bedel çıkartılabilir.  
Alınacak bir diğer önlem ise gümrük memurlarının bu konularda yetiştirilmesi ve 
bilgilendirilmelerinin yanı sıra sınır kapılarında alınacak önlemlerin arttırılmasıdır. Aksi halde 
yalnızca ihbar üzerine harekete geçmek ve diğerlerini görmezden gelmek ülke biyolojik çeşitliliğinin 
göz göre göre yitirilmesine izin vermek anlamına gelecektir.  
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The aim of this study was to determine cave dwelling Arthropoda fauna of Kadıini Cave (Antalya, 

Turkey). Samples were collected by using aspirator and pitfall traps on 15-19 February 2017 and 12-

15 October 2017. In total 26 Arthropod species belonging to 3 Classis were collected (12 Arachnida, 

1 Diplopoda and 13 Hexapoda). While 19 species were identified as species level, 7 species were 

identified as genus level among these 26 species. On the other hand, most of the remaining species 

have been reported as new records for the Kadıini Cave. The distribution of arthropods have been 

also determined in the different zones of Kadıini Cave. Collected species were ecological classified 

as “troglobite”, “troglophile”, and “trogloxene” categories however most of the hexapod species were 

examined as “accidentals” that live mainly on the Earth's surface and they were found in the entrance 

zone of cave.  

Possibilities of using the Kadıini cave in terms of tourism were also examined. It has been suggested 

that it will negatively affect the biodiversity within the cave. It has been suggested that tourism 

activity could adversely affect not only arthropod but also unexplored species of biological diversity 

in the cave ecosystem.  
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ÖZET 

 
2015-2016 döneminde gerçekleştirilen bu çalışma, Zindan Mağarasının Arthropoda faunasının ilk 
envanterini oluşturmaktadır. Belirlenen 28 türün; dokuzu Collembola, yedisi Arenea, yedisi 
Coleoptera, ikisi Diplopoda ve birer tür Orthoptera, Trichoptera, Diptera ve Isopoda taksonlarına 
aittir. Türlerin diagnostik karakterleri, ekolojik tercihleri, zonlara göre dağılımları, Türkiye ve genel 
dağılışları sunulmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Zindan Mağarası, Biyospeleoloji, Ekoloji, Zon, Dağılış, Arthropoda 

 
 
 

ABSTRACT 
 

This study, which took place in the period of 2015-2016, constitutes the first inventory of Arthropoda 
fauna of Zindan Cave. We determined 28 species; it belongs taxa nine in Collembola, seven in 
Arenea, six in Coleoptera, two in Diplopoda and one in Orthoptera, Trichoptera, Diptera and Isopoda. 
Diagnostic characters, ecological and zone preferences and zoogeographic distributions of the 
determined species are presented. 
 
Keywords: Zindan Cave, Biospeleoloji, Ecology, Zone, Distribution, Arthropoda 
 
 
 
 
 
 
* Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir 
(BAP 4272-YL1-15). 
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KRUBERA/VARONYA MAĞARASI 

 
 

Ali Hakan EĞİLMEZ 1 

 
1 GALERİ Mağara Araştırma Grubu, Türkiye / ASPEG / ITUMAK 

 
Sorumlu yazar e-posta: e-mail: hakan@divebubbleclub.com 
 
 
26 Ağustos-16 Eylül 2018 tarihleri arasında, Abhazya'da bulunan, Şu ana kadar tespit edilmiş 

Dünyanın en derin mağarasındaki çalışmalara katıldım. Çalışma uzun senelerden beri Ukrayna 

federasyonuna bağlı ekiplerin Yuriy Kasian liderliğinde sürmektedir. Civarda bulunan Berchiskaya 

mağarasında aynı anda çalışma devam etmektedir.(-600m) 01-10 Eylül tarihlerinde, 9,5 gün -1710 

metrede bulunan Sovyet Chamber olarak haritaya geçmiş bulunan kısmın devam eden kolunda 

patlatma ve kazma işlemleri, ayrıca 1650 metrede bulunan sifonda keşif amaçlı yapılan dalışlara 

katıldım. Ekip 5 kişi olarak bu faaliyeti sürdürdü. İnişte toplamda 3 çanta, çıkışta toplamda 2 çanta 

taşıdım. Tüm ekip toplamda 12 çanta ile operasyonu tamamladı. Türkiye'den şu ana kadar katılmış 

tek Türk ve en derine inen kişi olarak çocukça bir gururu taşımama vesile oldu. 
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TAŞELİ PLATOSU MAĞARALARI ÇALIŞMALARI PROJESİ 

(2011-2018) 
 

Ender Usuloğlu1*, Eray Güngör1 

 

1 Anadolu Speleoloji Grubu Derneği Üyesi, 
 
Sorumlu yazar e-posta: enderusul2009@gmail.com 
 
 
Özet 
 
2011 yılının Kasım ayında Taşeli platosunun kuzeybatısına yaptığımız bir nevi yüzey/ön araştırma 
sırasında bulduğumuz mağaralarla, araştırma potansiyelinin tamamına ulaşılmadığına kanaat 
getirerek “Taşeli Projesi” konusunu ASPEG yönetiminde değerlendirmeye aldık. Olumlu görüş 
sonucunda, Taşeli’nde mağara aramak amacıyla, Orman ve Su Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü ile 10 Mayıs 2012 tarihinde 5 yıllık proje protokolü imzaladık (21919 
Sayılı Protokol).i  
Protokol, 60 aylık yani 5 yıllığına imzalanmıştır. Bu proje kapsamındaki Taşeli bölgesi yaklaşık 900 
km2’nin biraz üzerindedir. Bu alandaki tüm mağara oluşumları (düden, mağara, obruk, cula deliği 
v.b. tanımlar dahil) incelemeye dahildir. ASPEG olarak elimizdeki insan gücünün uzmanlık 
alanlarına göre, bu mağara oluşumlarını, sportif (araştırmak ve haritasını çıkarmak), ekolojik 
(biyolojik çalışmalar yapmak ve mağaralarda kirlilik gözlem ve müşahede) ve jeolojik amaçlar 
dahilinde, uzmanlarla beraber yapısını incelemekteyiz.Yapılan protokolün 2016 yılında bitmesine 
rağmen, ASPEG araştırmalarına bölgede devam etmiştir ve devam edecektir. Halen çalışmalarımız 
devam ederken bulduğumuz mağara sayısı 50'yi aşmış ve haritası çizilen ve araştırılan mağara sayısı 
25'i geçmiştir. Bulunan mağaralardan Yarık Düdeni -553 metre derinlikle, Antalya'nın en derin 
mağarası ünvanını almıştır. Morca Düdeni ise, 2018 Ağustos ayında tamamlanan çalışmalarda, ilk 
belirlemelere göre 881 metreye ulaşmış ve devam etmektedir. Bu derinliği ile halen Türkiye'nin en 
derin 4.’üncü mağarasıdır. 
 
GİRİŞ 
 
Projenin Coğrafi Konumu: 
Taşeli projemiz, 2012-2016 tarihleri arasında toplam 5 yılı kapsayacak bir şekilde yapılması 
planlanmış olmakla beraber çalışmalarımız devam etmektedir. Taşeli platosunun doğuya doğru 
uzantısı devam etmekle beraber, aşağıdaki koordinatlar çerçevesinde projenin sınırları belirlenmiştir. 
Buna göre; 
 
Kuzey’de: 36o 31’ 13.73’ K, 32o 382 22.85 D 
Güney’de: 36o 15’ 28.67’ K, 32o 40’ 52.91’ D 
Batı’da: 36o 27’ 40.65 K, 32o 27’ 56.72’ D 
Doğu’da: 36o 23’ 34.83’ K, 32o 48’ 4.28’ D 
 



17 
 

Bu koordinatlar çerçevesinde, Proje alanımız yaklaşık 1100 km2 kadardır. 
 

 
 
Taşeli Platosunun Jeolojik Özellikleri: 
 
Anamur çevresinde, karstik şekillerin geniş alanlar boyunca görüldüğü 8 ayrı litoloji bulunmaktadır. 
Aşağıdaki haritada bu formasyonların dağılışı verilmiştir. Ancak, bu raporda Taşeli Platosunun 
yapısını oluşturan kayaç gurupları değerlendirilmiştir. Platoda yerüstü ve yeraltında karstın zengin 
olduğu bu litolojiler Çakozdağı, Köselerli ve Mut formasyonlarıdır.  
 
Çakozdağı Formasyonu 
Anamur çevresinde karstlaşma açısından en önemli yapılardan biri olan ve tamamen karbonatlı 
kayalardan oluşan Çakozdağı Formasyonu kireçtaşı ve dolomit istifidir. Formasyon alt seviyelerde 
gri, açık gri renkli, orta-kalın tabakalı, iri kristalli, yer yer dolomitik kireçtaşı ara seviyeli 
dolomitlerden, orta-üst seviyelerde gri-bej renkli, orta kalın tabakalı, yer yer oolitik kireçtaşlarından 
ve üst seviyelerde rudistli kireçtaşlarından oluşur (Dalkılıç ve Balcı, 2009). Çalışma alanında farklı 
kalınlıklar sunan birimin kalınlığı en fazla 1250 m’dir. Birimin alt kesimlerini oluşturan dolomitik 
seviyeler yanal olarak dolomitik kireçtaşlarına geçmektedir. İnceleme alanının kuzey ve 
kuzeydoğusunda geniş alanlar kaplayan bu formasyon, karstik şekiller sunması ile tipik olup kolayca 
tanınmaktadır. Ayrıca yüzeylendiği tepelerde dik kayalıklar şeklinde morfolojiler sunması ile de 
belirgindir. Dolomitleşmenin az geliştiği seviyelerde kireçtaşları mikritik karakterdedir. 
Formasyonun üst kesiminde pembe, açık gri renkli, orta-kalın tabakalı, karstik boşluklu, oolitik 
kireçtaşlarından oluşur. Formasyonun bu üst kesimi en tipik olarak Kaş Yayla civarında 
gözlenmektedir (Altuncu, 1996). Abanoz Yaylası’nda izlendiği gibi, Mut denizel Miyosen havzasının 
resifal kireçtaşları, Çakozdağı birimini açılı uyumsuz olarak örter. İnceleme alanında morfolojik 
olarak bölgenin belirgin zirvelerini oluşturmaktadır.  
Çakozdağı Formasyonu arazilerinde, yatay ve dikey doğrultulu mağara oluşumları sözkonusudur. 
Daha çok in şeklinde büyüklüğü fazla olmayan ve bugün genellikle hayvan barınağı olarak kullanılan 



18 
 

yatay mağaralar, özellikle Abanoz yaylasının batı kesimlerinde bu formasyona ait kireçtaşlarında 
gelişmiş karstik çukurlukların yamaçlarında belli seviyelerde göze çarpmaktadır. Dikey mağaralar 
ise, ülkemizin en önemli ve en derin dikey mağaralarıdır. Araştırma alanında Sugözü Köyü’nün 
kuzeybatısında Taşeli Platosu üzerinde ve 1870 m seviyesinde oluşan Peynirlikönü (-1429 m) ve 
Çukurpınar (-1196 m) Mağaraları bu formasyonun sınırında bir fay hattı üzerinde gelişmiş birer 
düdene karşılık gelmektedir). Sonuç olarak, bu formasyon, karstik şekillerin karakteristik olduğu 
karstlaşma için uygun, zengin karst olgusuna sahip bir yapıdadır denilebilir. 
 
Köselerli Formasyonu 
Adını Mut güneyindeki bir köyden alan Köselerli Formasyonunun araştırma alanındaki hakim 
litolojisi killi kireçtaşı, kireçtaşı, marn olup, kumtaşı ve çakıltaşı bantları içerir. Köselerli Formasyonu 
araştırma alanında özellikle Taşeli Platosunun kuzey ve kuzeydoğu bölümlerinde ve Ermenek Çayı 
havzasına doğru olan kesimlerinde yaygındır (Gedik vd.,1979). Köselerli Formasyonu yatay ve 
yataya yakın duruş sergilemektedir. Bu özelliğinden dolayı formasyonun görüldüğü alanlarda 
derinliği çok fazla olmayan karstik çukurluklar gelişmiştir. İnceleme alanının kuzeydoğu 
kesimlerinde formasyon hafif dalgalı ve parçalanmış bir görünümdedir ve dalgalı topoğrafya kuzeye 
ve doğuya gidildikçe belirginleşerek karstlaşma yer yer ortadan kalkar. Bu yapının kireçtaşı üyesi 
Mut Formasyonu ile benzerlik göstermekte ve yatay olarak Mut Formasyonuna geçişli karakterdedir. 
Köselerli Formasyonu’nda, karstlaşma açısından oldukça uygun olan kireçtaşı üyesi, marnlarla 
ardalanmalı olduğu için kesintiye uğramaktadır.  
 
Mut Formasyonu: 
Kartlaşma ve karstik şekiller açısından yine önemli kayaç guruplarından biri olan Mut Formasyonu 
en geniş alana sahip kireçtaşı tabakalarını kapsamaktadır. Çalışma alanında Taşeli Platosunun 
özellikle batı, orta ve doğusunda yayılış gösteren Mut Formasyonu oldukça arızalı ve çevresine göre 
belirgin yükseltiler oluşturmaktadır (Gedik vd., 1979). Bu kireçtaşlarından alınan fosil örnekleri Orta 
Miyosen yaşını verir (Tanar, 1989). Araştırma alanında Taşeli platosu yüzeyinde genel olarak yatay 
yapıda bulunan Mut Formasyonu yer yer monoklinal yapıda da görülmektedir. Birim, karstlaşma ve 
karstik şekillerin neredeyse tamamının oluşabildiği zengin karst ortamına sahiptir. Mut 
Formasyonunu oluşturan tabakalar arasında da farklılıklar gözlenmiştir. Nitekim, altta kırıntılı doku 
onun üstünde ise daha masif görünümlü, ancak bol çatlaklı litoloji neredeyse tüm Taşeli Platosunda 
hakimdir. Bu nedenle, yüzey oldukça arızalıdır.  
 
Mağara Araştırmaları Tarihçesi 
Taşeli Bölgesinde sistematik araştırmalar, 1989 Temmuz ayında BÜMAK  tarafından başlatılmıştır. 
Taşeli Bölgesinin mağaracılık açısından incelenmesinin tohumu, BÜMAK’ın Dr. Temuçin Aygen’in 
önderliğinde 16 Aralık 1988 tarihinde düzenlenen 15. kuruluş yılı kutlamaları ile atılmıştır. Bu 
kutlamadan sonra, Anamur’da yaşayan arkadaşı Güngör Türkeli’nin yaylada çok büyük ve çok derin 
bir mağara girişi olduğu yönündeki ihbarını BÜMAK'a duyduğu inançla yaz aylarında derneği ziyaret 
ettiğinde paylaşmıştır. 
Bölgeye ilk keşif amaçlı gezi, 1989 yılının Temmuz ayında BÜMAK tarafından 6 kişilik bir ekip, 
Temuçin Aygen ve Güngör Türkeli ile beraber yapılmıştır. İlk gezide -149 m’ye inilmiş ve sadece 
Çukurpınar’ın değil, bölgenin mağara açısından potansiyelinin farkına varılmıştır. Bu gezide, 
Anamur’un batısında turizme açılmış olan Köşekbükü Mağarası da ziyaret edilmiş ve bölgedeki 
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(Çukurpınar ve civarı) mağaracılık açısından ilk jeolojik müşahadeler, Temuçin Aygen tarafından 
arazi gözlemlenerek yapılmıştır. 
İkinci gezi, yine BÜMAK tarafından aynı yılın Eylül ayında düzenlenmiştir. Bu gezide, BÜMAK, 10 
kişilik ekiple, -394 m’ye inerek yıllardır kırılamayan “Türkiye’nin en derin mağara” rekorunu 
kırmıştır.  Bölgeye üçüncü gezi yine BÜMAK tarafından Ağustos-Eylül 1990 aylarında bitmeyen 
Çukurpınar Düdeni’ni ilerletmek için yapıldı. O yıl -824 m derinliğe inmeyi başaran BÜMAK ekibi 
için Çukurpınar, henüz tamamlanmamış bir projeydi. Ertesi yıl, 1991 yılında yine aynı aylarda tekrar 
gelindi. Bu gezide, Abanoz yaylasındaki Suyungözü Düdeni’ne bakıldı. Ancak, kapısı kilitli olduğu 
için inceleme yapılamadı. Yine Anamur Ermenek yolu 10. km’de sağa sapan toprak yol üzerinde 
yeralan Öğüdeliği, su çıkan aktif bir mağara da incelendi. Fakat, sifon yapan mağarada yankollar 
araştırılamamıştır.  
Ayrıca, 1990 yılında Sugözü Köyü’nden çıkılırken üst yaylada fark edilen ufak bir düdene 
(Peynirlikönü Düdeni) ilk giriş yapılmış ve ilk dikey inişten sonra “devam ettiği” görüldüğünden, 
geri dönülmüştür. 1991 yılında BÜMAK, Çukurpınar Düdeni’ninde -1020 m’ye inerek ilk defa 
Türkiye’de 1000 m’nin altına inen bir mağarada araştırmaya imza atmıştır.  Peynirlikönü’ne de giriş 
yapan BÜMAK, bu düdende -64 m derinliğe ulaşmıştır. Ayrıca, bu gezide Taşeli mağaralarıyla ilgili 
ilk video/ belgesel deneme çekimleri de yapılmıştır. 1992 yılında bölgeye tekrar gelen BÜMAK ekibi, 
Çukurpınar’da -1196 m’ye inerek Çukurpınar’ın en derin seviyesine inerek bu mağaradaki 
araştırmayı tamamlamıştır. Aynı yıl, bir Fransız ekibi Abanoz Yaylası’nın kuzeybatısında yer alan 
Evcialanı bölgesindeki 2 düdeni incelemiş ve birisinde -170 m’ye diğerinde ise -130 m’ye inerek 
araştırma yapmışlardır. 
BÜMAK, tamamlanan Çukurpınar araştırmasından sonra, 1993 yılından itibaren tüm 
konsantrasyonunu 1990'da keşfedilen Peynirlikönü Düdeni’ne verdi. Aynı yıl -232 m’ye derinliğe 
kadar araştırdı.1995 yılında Peynirlikönü araştırması devam etti ve -530 m derinliğe inildi. 1996 
yılında bölgeye tekrar gelen BÜMAK ekibi, Peynirlikönü Düdeninde -1040 m’ye ulaşarak 
Türkiye’de ikinci 1000 m’nin altına inen mağaranın araştırılmasına imza attı. Aynı yıl, ufak bir ekip, 
alınan ihbarlar ve köylülerle konuşmalar neticesinde, Gazipaşa tarafından Taşeli’ne doğru, keşif 
amaçlı bir gezi düzenledi. Bu gezide Saçayağı, Gavurkırıldığı, Macar Yaylası’ndaki düdenler ve daha 
birçok irili ufaklı mağara keşfedildi.  Bu geziyle, yıllardır Çukurpınar ve Peynirlikönü araştırması 
için gelen BÜMAK artık bölgeyi araştırmaya başladı. 1997 yılında, Peynirlikönü Düdeni çalışmaları 
devam etti ve Türkiye Derinlik Rekoru -1377 m’ye inilerek tekrar BÜMAK tarafından kırıldı. 1998-
2000 yılları arasında Peynirlikönü’nde meydana gelen aksaklıklar ve tecrübeli mağaracıların kulüpten 
uzaklaşması, araştırmalara köstek olsa da, BÜMAK araştırmalarını 1996’da Gazipaşa’da bulduğu 
mağaraların araştırılmasının tamamlanmasına yönlendirmiştir. 1997 ve 1999 yaz aylarında birer 
etkinlik düzenlenmiş, Saçayağı ve Su Kırıldığı Düdeni bitirilmiştir. 2001 yılının yazında tekrar 
Peynirlikönü’ne dönen BÜMAK ekibinde, yağan yoğun yaz yağmuru/dolu sebebiyle, derine inen 
grup sele kapılmış ve maalesef bir mağaracı arkadaşımız hayatını kaybetmiştir.  
Bu elim kazadan sonra, Taşeli’ndeki araştırmalara bir süre ara verildi. BÜMAK Peynirlikönü 
Düdeni’ni bitirmek amacıyla Temmuz 2004 yılında bu sefer Bulgar mağaracılarla beraber tekrar 
yayladaydı. Bu etkinlikte, -1429 m’ye indiği tesbit edilen Peynirlikönü, Türkiye’nin en derin 
mağarası olmuştur. Bu zorlu mağaraların araştırılmasını müteakiben BÜMAK, Bulgar (SCVJ) 
mağaracılarla beraber, 2005 yazında Gazipaşa’daki araştırmalara yöneldi. Daha önceden araştırılan 
Saçayağı Düdeni’nin haritası ile 8 tane yeni (Macar Düdeni dahil) mağaranın araştırılması yapılmış 
ve haritaları çizilmiştir. 2007 yılında BÜMAK, BUMAD ve Bulgar mağaracılar, Macar Düdeni’nin 
araştırmasını tamamlamak ve civarda alınan ihbarlara bakmak için tekrar bölgeye geldi. Macar 
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Düdeni haricinde yaklaşık 4-5 tane mağara ve obruk incelendi; 1996 yılında bulunan Düğünalanı’nın 
üstündeki Ulyak obruğunun patlatma ile devam ettirilip ettirilemiyeceğine bakıldı. 2007 yılından 
sonra Taşeli bölgesindeki araştırmalar, 2011 yılına kadar duraklamaya girmiştir. 2011 yılının Kurban 
Bayramı’nda, ASPEG ilk ön araştırmasını Taşeli’ne gerçekleştirmiştir. 
 

 
 
ASPEG ARAŞTIRMALARI (2011-2012) 
ASPEG’in kuruluş aşamasında eski BÜMAK’lı mağaracıların yer alması ve Taşeli Bölgesi’ndeki 
BÜMAK etkinliklerine katılmalarından dolayı, bölge konusunda yabancılık çekmeyen ASPEG, hem 
masa çalışmalarından çıkan sonuçları, hem de eski mağaracılardan gelen ihbarları değerlendirmek 
üzere, 2011 yılı Kasım ayında ufak bir ekiple Taşeli platosunun çok gidilmeyen kuzey-batı bölgesi 
ve Sivastı Yaylasına ön araştırma amaçlı bir etkinlik düzenledi. Kasım ayında gelindiği için köylüler 
çoktan şehire indiğinden, yerinde ihbar alınamadığı için 2012 yılında da bölgede çalışma yaptık. 
Arabayla ve yürüyerek araştırılan bölge aşağıda detaylı sunulmuştur.  
 
Araştırılan Mağaralar: 
 
Çandarlı Düdeni 
Yunt dağı’na yakın Çandarlı mevkiindeki bu düden, çok büyük olan ovanın belli bir kısmının suyunu 
çekmektedir. Bu mağarada dübel izlerine rastladık, mağaranın dibine kadar indik ama haritasının 
olduğu düşüncesiyle çizmedik. Daha sonra internette yaptığımız araştırmalarda bir kayda 
rastlamayınca 2012’de haritasını da çıkardık. 
 
Ebee-1 (Şemen 1) Düdeni 
Civarda köylülerin olmayışından dolayı mevkii ismini bilmediğimizden ve Şemen diye bir tabela 
gördüğümüz için, Ebee-1 Şemen 1 ismini koyduk. Bu düdende büyük ovanın düdenlerinden bir tanesi 
sadece suyun bir kısmını çekmektedir. 82 metre derinliğe inen düden sifonla sonlanmıştır. Sifon 
dalınabilir güzel bir havuzla sonlanmıştır. 
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Ebee-2 (Şemen 2) Düdeni 
Bu düden, ovanın ortasında en büyük suyu çeken düdendir. 1996 yılında BÜMAK tarafından bulunan 
düden (işaretli) ne yazık ki 2011 yılı bizim etkinliğimize kadar araştırılmamıştır. 143 m derinliğe 
indiğimiz bu mağarada, 2012 yılında -166 m’de sifonla araştırmamız sonlanmıştır. Bu sifon da dalışa 
müsaittir. 
 
Yarık Düdeni (Ekmelen Düdeni) 
2011 yılındaki araştırmamızı 2006 yılında bulup işaretlediğimiz Sivastı Yaylasındaki Yarık 
Düdeni’ne çevirdik. Yine köylüler olmadığı için ilk önce Ekmelen Düdeni diye isimlendirdiğimiz 
mağarada, 1 günlük araştırma esnasında ilk inişi döşedik, ama oldukça uzun bir iniş (-82 m) çıktığı 
için havadan geri dönmek zorunda kaldık. Hem döşeme hem de derinlik konusunda oldukça ciddi bir 
düden olduğundan, daha fazla keşif için ekibimizin ufak ve malzememizin eksikliğini gözönünde 
bulundurarak dönme kararı aldık. 
 
18-25 Ağustos 2012 Etkinliği 
2012 yaz aylarında ekibimiz maalesef az kişiden oluştuğundan, AKÜMAK, KMG ve Focul Viu 
(Romanya) mağaracılarından destek geldi. Etkinlik, köylülerin de verdikleri ihbarlarla oldukça 
verimli geçmiştir. Yukarıda bahsedilen çalışmaların yanı sıra, bulunduğumuz yayladaki Hacı’nın 
Mağarası ve Cula Deliği araştırılmış ve haritalanmış; yine Kırahmetler Yaylasındaki Cula Deliği, 
Soğancı Mağarası araştırılmış ve haritalandırılmıştır. Dede Mağarası araştırılmış, ölçülmüş ama 
maalesef çizilmemiştir. Yine Sağmanlar’da Sağmanlı ve Köprülü Mağaraları araştırıldı, ölçüldü ve 
haritası çizildi. Soğancı Mağarasında oldukça fazla kemik (hayvan) kemiğine rastlandı ve biyolojik 
canlılık ve çeşitliliğin çok fazla olduğu gözlendi. Bu mağarada kapsamlı bir biyoloji çalışması yerinde 
olacaktır. Bu gezide ayrıca “Mağara Kardeşliği” ve “Taşeli Mağaraları” ile ilgili video çekimleri 
yapıldı. Ancak, bu süre zarfında Kırahmetler tarafında ihbar edilen iki tane obruğa bakmak için vakit 
kalmamıştır. 
 

 
 
ASPEG ARAŞTIRMALARI (2013) 
Taşeli Bölgesine 2013 yılının Nisan ayında geri döndük. 2012 yılındaki araştırmamızın bitmesinden 
sonra güneyde BÜMAK’ın çalışma alanında (uzak yürünmesi gereken yerler hariç) pek bir şey 
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kalmadığını düşünerek ve karların eridiği zamanda düdenleri bulmamız daha kolay olacağını 
düşünerek ufak bir ekiple, dikkatimizi Çamurlu, Çukurpınar ve Peynirliönü’nün güney kısmında 
tamamen yüzey araştırmasına verdik. Planımız Gazipaşa’dan Kaşpazarı-Çamurlu tarafından çıkıp 
Sugözü’ne inmek idi. 5 günde yaklaşık 51 km yürüyerek, mağara keşfettik. Bu keşiflerin sonucunda 
Sugözü Köyü'nün hemen üstünden çıkan suyun mağarası dahil düden ve obruk olmak üzere yaklaşık 
11 mağara keşfedildi ve işaretlendi. 
 
2013 yılındaki yaz etkinliğimizde odak noktamızda BÜMAK tarafından araştırılan Çukurpınar 
Düdeni vardı. Bu gezide birçok amacı bir arada gerçekleştirmek istedik: bakılmadık, tırmanılmadık 
yer bırakmamak, üyelerimizi derin mağara araştırmalarına alıştırmak ve tecrübelendirmek, yine 
Çukurpınar’da biyolojik çalışmalar yapmak ve olası Peynirlikönü bağlantısına bakmaktı. Bu 
etkinliğimiz oldukça kalabalık bir ekiple yapıldı ve İran’dan 15 mağaracı, Almanya’dan 2 mağaracı, 
Lübnan’dan 1 mağaracı ve Türkiye’den AKÜMAK, HÜMAK, BUMAD’dan katılımlarla yaklaşık 40 
mağaracı olduk. Bu kadar mağaracıyı bir araya toplamışken yüzey araştırmaları da yaptık. Bu yüzey 
araştırmalarını yine bölgenin güney tarafında yoğunlaştırdık. Ayrıca, 2013 Nisan ayında bulduğumuz 
bir-iki düdene de giriş yaptık ve bunlardan Morca Düdeni’nde -200 m’ye kadar keşif yaptık ve 
mağaranın devam ettiğini gördük. Yüzey araştırmalarında birçok potansiyel mağara bulduk ama 
bunların araştırılmasını gelecek yıllara bıraktık. 
 

 
 
ASPEG ARAŞTIRMALARI (2014) 
2014 yılı Mayıs ayının ilk haftasında, yine ufak bir ekiple bölgedeydik. Amacımız yine yüzey 
araştırmasıyla, yeni mağaralar bulmak ve Taşeli Platosunun araştırılmamış veya az araştırılmış 
bölgelerinin potansiyelini bulmaktı. Bu gezide amacımız platonun güney-güneybatısında sırta yakın 
bölgelere bakmaktı. Bu araştırmalarımızın sonucunda, 11 adet obruk ve düden bulundu ve gelecek 
yıllarda araştırılmak üzere işaretlendi. Özellikle platonun en güney tarafında işaretlemediğimiz birçok 
obruk vardır. Bunlar birbirine çok yakındır ve o bölgeye gidildiğinde hepsi incelenebilir. 
 
2014 Yaz Etkinliği 
Temmuz sonu-Ağustos başı bu sefer -200 m'de bıraktığımız Morca Düdeni’ni araştırmak için 
bölgedeydik. Aynı zamanda, 2013 yılında aynı bölgede bulduğumuz diğer düden ve mağaraları da 
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araştırmak amacımız içindeydi. Bu gezide HÜMAK, AKÜMAK ve İran’dan 6 mağaracı olmak üzere 
toplam 17 kişilik bir ekiple, Morca’da -447 m’ye kadar indik, keşfettik, ölçüm aldık ve haritası çizildi. 
Düdenin derinlere gittiği tespit edildiği ve vakit yetersizliğinden bir sonraki yıl araştırmasını devam 
ettirmek üzere bıraktık. Bu arada, Kaymaz 1 obruğunda ilerleme kaydettik ama ölçüm alınmadı. 
Kaymaz Obruğu 2’yi tamamen araştırdık ve haritaladık. Ufak bir yüzey araştırmasında 3 tane derin 
obruk bulduk (maalesef GPS çalındığı için koordinatları belli değil). 
 
2014 Sonbahar Etkinliği 
Kasım ayında, 2011 yılında havadan döndüğümüz Yarık Düdeni’ne 3 kişilik bir ekiple çok kısa bir 
gezi düzenledik. 3 gün içinde Yarık Düdeni -224 m derinliğe inerek sportif açıdan potansiyel bir 
mağara olduğunu gösterdi. Aynı yaylada yine 100 m ile başlayan başka bir cula deliğinin ihbarı alındı. 
Düden, -224 m derinliğe kadar ölçümü alındı ve haritası çizildi. 
 

 
 
ASPEG ARAŞTIRMALARI (2015) 
2015 yılının ilk etkinliğini yine mayıs ayında bu sefer daha evvelden gitmediğimiz doğu-güneydoğu 
tarafındaki bölgeye yaptık. 1992 yılında Fransızların buldukları iki tane düden hakkında bilgi 
sahibiydik. Bölgenin potansiyelinin bundan daha fazla olduğunu düşünerek bölgeye ilk keşif amaçlı 
gezimizi düzenledik. Bu sefer hem yürüyerek hem de arabalı olduğumuz için daha fazla yer dolaşma 
imkanımız oldu. Yaklaşık 16 tane düden, obruk ve cula deliği bulduk. Birçoğunu bu gezide araştırdık 
ve haritaladık. 
Temmuz ayında ise Yarık Düdeni ve ihbarı verilen Cula Deliği’ni araştırmak üzere Sivastı Yaylası 
Gazipaşa’daydık. Cula Deliği’nde talihsiz bir kaza yüzünden araştırmalarımız yarıda kesildi. Başına 
taş düşen arkadaşımızı kurtarıp ambulansla önce Gazipaşa sonra Alanya Devlet Hastanesi’ne intikal 
ettirdik. Neyse ki, bir iki ufak iz haricinde arkadaşımızda kalıcı bir hasar olmadı. Yarık Düdeni’nde  
-310 m’ye kadar indik, araştırdık ve haritaladık. Cula Deliği de araştırıldı, ölçüldü ve haritalandı. 
Yarık Düdeni'nin ise devam ettiği anlaşıldı.  
 



24 
 

 
 
ASPEG ARAŞTIRMALARI (2016-2018) 
 
2016 yazı tamamen Yarık Düdeni'ni araştırmakla geçmiştir. Mayıs ayında mağara döşenerek, 
Temmuz ayında yapılan büyük organizasyona ön adım olmuştur. Temmuz ayında İranlı ve Yunanlı 
mağaracı arkadaşlarımızla, Yarık'ta -530 metre derinliğe inilmiştir. Bölgede bulunan yatay bir mağara 
araştırılmış ve haritalandırılmıştır. Eylül 2016'da tekrar gelinen Yarık'ta maalesef beklentimizden 
önce düden, çamur yatağı üstünde sifonla darlaşarak bitmiştir. Bununla birlikte, biyolojik, jeolojik 
bilimsel çalışmalar yapılmış ve Digitürk İztv'de yayınlamak üzere belgesel çekilmiştir. 
2017 yılında Yarık Düdeni bittiği için, tüm enerjimizi, 447 metre derinlikte bıraktığımız Morca 
Düdeni'nin keşfine devam ettik. Haziran 2017 tarihinde, Ağustos ayındaki keşif etkinliğine 
hazırlamak amacıyla, döşeme yapılması için gidildi. Mağara döşendi ve Ağustos'ta kalabalık bir 
ekiple geri döndük ama maalesef kötü şans ve ufak tefek kazalar ve kazaya ramak kalmalar, grubun 
moralini bozduğu ve döşemeyi birçok yerde değiştirdiğimiz için, ölçüm alınamadığından tahminen 
550 metre derinliğe inilmiştir. 2017 yılı Morca Düdeni keşif çalışmalarında maalesef verimsiz ve 
kayıp bir yıl olmuştur. 2018 yılında tekrar geleceğimizi düşünerek, ipler hariç teknik malzeme 
toplanmıştır. İpler, 1 yıl boyunca mağara içinde kuru yerlerde korunarak bırakılmıştır. 
2018 Haziran ayında yine Morca'daydık. Bütün mağara tekrar döşenmiştir. Mağarada yeni kamp yeri 
belirlenmiş, kamp atılmış ve kampın çok yakınına kadar telefon hattı çekilmiştir. Ayrıca yüzeydeki 
kamp yeri de, Morca'ya daha yakın çimenlik bir alana çekilmiştir. Su problemi ise arabayla taşınarak 
halledilmiştir. Yakındaki ufak bir mağara araştırılmış ve ölçülmüştür. Ağustos ayında ise Lübnanlı, 
Amerikalı, Bulgar ve Türkler'den oluşan 26 kişilik ekiple, Morca'daki keşif çalışmalarına devam 
edildi. Baştan mağaranın gidebildiğimiz en son noktasına kadar ölçümler yenilendi; iki yankol 
ilerletildi; mağara içinde ilk defa patlatma yapıldı; ilk defa tırmanış yapıldı ve Morca'da - 881 metre 
derinliğe ulaşıldı. Mağaranın ana galerisi ve yan kolların hepsi devam etmektedir. Bu etkinlikte ayrıca 
5 tane mağara daha araştırıldı ve haritası çizilmek üzere ölçüldü.  
 
SONUÇ 
2012-2018 tarihleri arasında yaptığımız etkinliklerde 50'nin üzerinde mağara bulunmuş; 25'in 
üzerinde mağara haritalanmış ve Yarık, -553 metre ve Morca -881 metre derinliğiyle sportif anlamda 
iki önemli mağara literatüre kazandırılmıştır. Bilimsel anlamda özellikle mikrobiyoloji dalında 
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oldukça önemli çalışmalar yapılmış ve sonuçları paylaşılır hale gelmiştir. Bununla birlikte, Taşeli ve 
civarını anlatan, 'Yarık Düdeni',  'Bir yatay bir dikey'  ve 'Çukurpınar' adlı belgeseller, Digitürk İztv'de 
yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. Ayrıca, yapılan keşiflerde ve çalışmalarda iki tane daha 
mağaranın sportif anlamda Türkiye'de potansiyel öneme sahip olduğu görülmüştür. 2019 yılında da 
hem Morca hem de diğer iki mağaradaki keşif çalışmalarımız devam edecektir. 
Taşeli'ndeki çalışmalarımızın uzun yıllar devam edeceğinden hareketle, Çamurlu mevkiine belki de 
Türkiye'de bir ilk olarak dernek lokali inşaatı yapılacaktır. 
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TANAR, Ü. (1989) Mut havzası Tersiyer istifinin stratigrafik ve mikropaleontolojik (Ostrakod ve 
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Sonuçları”, VII. Speleoloji Sempozyumu, 30 Ekim-2 Kasım 2014. 
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2016, Morca Etkinlik Raporu 2017, Morca Etkinlik Raporu, Haziran 2018. 
 
Bu protokole göre, projenin amacı ve kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: “Ülkemizin sahip olduğu en 
önemli jeolojik miras unsurlarından olan mağaralarımızın sistemli bir şekilde ekolojik özellikleri göz önüne 
alınarak değerlendirilmesi henüz yeni bir yaklaşımdır. Bugüne kadar, benzer şekilde sadece Altınbeşik 
Mağarası (Akseki, Antalya) ve Ballıca Mağarası (Pazar, Tokat) ekosistem işlevleri göz önüne alınarak 
değerlendirilmiş ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma altına alınmışlardır. Ancak, bunlar 
yine de münferit adımlardır ve ülkemiz mağaralarının koruma çalışmalarının stratejik bir çerçevede 
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profesyonel mağaracılar eliyle gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu protokol kapsamında taraflar 
Karaman ve İçel illeri sınırları içerisinde bulunan Taşeli Platosu çevresindeki jeomorfolojik ve ekolojik açıdan 
önem ve önceliğe sahip mağaraları, ekosistem bütünlüğü içerisinde değerlendirerek, gerekli mağara 
ekosistemlerini koruma altına almak ve koruma-kullanım dengesini tesis etmek için gerekli çalışmaları 
yürütmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, taraflar Taşeli Platosu mağaralarının ve 1400 metre derinliği ile 
ülkemizin en derin mağarası konumundaki Peynirlikönü (EGMA) Düdeni’nin ekosistem yaklaşımıyla 
incelenmesi hususunda ortak bir çalışma gurubu kurmayı ve bu grup bünyesinde görev bölümü kapsamında 
gerekli iş ve işlemleri yürütmeyi taahhüt ederler. 
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ÜMİTLİ YAYLASI EKSPEDİSYONLARI 

 
 

Kaan AKKUŞ 1 
 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye 
 
 
Manaloğlu ve Karaçal Dağları arasında kalan Ümitli Yaylasında yüzey ve yeraltı karstlaşma süreçleri 

yoğun olarak gözlenmektedir. Orta Toroslarda yer alan Ümitli Yaylası Antalya İlinin Gündoğmuş 

İlçesine bağlıdır. 2008 yılının Mayıs ayında yapılan ön keşif ile yaylada 18 mağara ihbarı alınmış, 

Haziran ayında yapılan 12 günlük faaliyetle 18 mağara haritalanmıştır. Ancak bu faaliyette yapılan 

dikey mağara ölçümlerinin yenilenmesi gerekliliğinden 2013 yılında Polonyalı iki mağaracının 

katılımıyla yeniden faaliyet yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında yeni ihbarlar alınmış ve 2017 yılında 

tekrar faaliyet düzenlenmiştir. Bu faaliyet sırasında kar seviyesinin geçmiş yıllara göre daha aşağıda 

olmasıyla Tamtam Çukuru Mağarası -220m, Dombra Mağarası -250m civarında son bulmuş, Omalas 

Mağarası -320m derinliğe ulaşmış ve yeni kolları keşfedilmiştir. 24 gün süren bu faaliyette yeni 

ihbarlar da alınmış, gelecek faaliyette yeni ihbarların ve Omalas Mağarası’nın yeni kollarının 

araştırılmasına karar verilmiştir. 2018 yılında yapılan faaliyette alınmış ihbarlar araştırılmıştır ve 15 

adet yeni mağara bulunmuştur. Omalas Mağarası’nın 2017 yılında bulunan kollarından birinin -590m 

civarlarına kadar indiği ve devam ettiği görülmektedir. Ümitli yaylasının araştırması halen sürmekte 

olup, haritalama ve keşif faaliyetlerine önümüzdeki ekspedisyonlarda devam edilecektir. 
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Yedi Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden biri olan Kıbrıs'ın kuzeyindeki Girne Dağları kalkerden 

yapılmıştır ve 85'in üzerinde bilinen (ve olasılıkla 250 civarında) mağara içermektedir. Kıbrıs'taki 

mağaralar ve karst (kireçtaşı) sistemleri ile ilgili güncel bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle, bu projenin 

amacı bu potansiyel Natura 2000 alanının peyzajsal özelliklerini oluşturan Girne Dağları'ndaki 

mağaraların korunmasını teşvik etmektir. Girne Dağları'nda mağaralar için yasal bir koruma yoktur. 

Alan, madencilik faaliyetleri nedeniyle tehdit altındadır ve bilinçsiz ziyaretçilerin sebep olduğu 

tahriplere maruz kalmış alanlardır. Ayrıca Kıbrıs'ta, bu sistemleri çalışacak, bilgilendirecek, 

araştıracak ve hukuksal mücadelesini yapacak herhangi bir rekreasyonel veya araştırmacı mağaracılık 

topluluğu bulunmamaktadır. Bu proje, bölgedeki temel mağaralar envanterine odaklanan, yakın 

zamanda tamamlanmış iki toplumlu bir Fulbright projesi üzerine kurulmuştur. Proje, çeşitli 

seminerler, atölye çalışmaları, eğitim oturumları ve önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleşecek olan 

diğer sosyal yardım etkinlikleri aracılığıyla mağaraların önemi konusunda halkın bilinçlenmesini 

artırmayı amaçlıyor. Önerilen faaliyetlerden bazıları Kıbrıs'ta aktif ve eğitimli bir mağaracılık kulübü 

geliştirme, devam eden araştırma, destek ve koruma konularında yardımcı olma; Mağaraların değeri 

ve önemi hakkında halkın bilinçlenmesini arttırma; Girne Dağları'ndaki mağaralar için bir mağara 

yönetimi planı geliştirme; Ve Kıbrıs'ta mağara araştırmasına devam eden ilgiyi artırmaktır. 
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Özet 
 
Yarık Düdeni, 2011 yılında bulunduktan sonra, 2014-2016 yılları arasında giderek yoğunlaşan keşif 
etkinlikleri ile 553 metre derinliğe kadar sifonla biten bir gölle araştırması bitirilmiş ve 553 metre 
derinlikle, Türkiye derinlik sıralamasında 12. sırada yerini almıştır. Bu keşif etkinliklerinde, civar 
bölge verilen ihbarlarla araştırılmış; bunun sonucunda bir obruk ve mağaranın da araştırılması ve 
haritalanması gerçekleştirilmiştir. Bilimsel olarak jeoloji ve biyoloji alanlarına çalışmalar yapılmış 
ve bunlar geniş bir şekilde makale ve poster sunum olarak sunulmuştur. En son olarak, Yarık 
Düdeni’nin belgeseli çekilmiş ve Digitürk İzTv? De yayınlamıştır. 
 
Giriş 
ASPEG olarak, Taşeli bölgesine ilk defa 2011 yılının Kasım ayında bayram tatilini fırsat bilerek 
geldik. Daha önceden tanışık olduğumuz potansiyel yerleri, ‘google earth’ yardımıyla yüzey 
taramaları yaparak, ilk önce Taşeli’nin batı-kuzeybatı tarafını incelemek için hedef koyduk 
kendimize. Yaptığımız ilk araştırmada birçok mağara bulduk ve haritaladık. Gezimizin son iki 
gününde ise, Taşeli'nin güneybatısına düşen ayrı bir bölgesinde bulunan Sivastı yaylasına geldik ve 
Yarık Düdeni’ne ilk girişimizi, mağaranın potansiyelini anlamak için gerçekleştirdik. 
 
Tarihçe 
İlk inişte maalesef havadan dönmek zorunda kaldık, zira beklentimizin çok üzerinde (82 metre) derin 
bir inişle karşılaştık. Sadece dört kişi olduğumuz ve artık gezinin son günleri olduğu için risk almadık 
ve geri döndük. 2012 yılında Orman ve Su Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Mağara 
Koruma Birimi ile 2016 yılını da kapsayacak şekilde yapılan bir protokolle bölgede çalışmaya 
başladık. Bakanlık, protokol süresince sadece lojistik destek sağladı. Yarık Düdeni’ne esas gelişimiz, 
2014 yılında oldu ve ekibimiz sadece üç kişiden oluşmasına rağmen mükemmel iş çıkartarak, Yarık 
Düdeni - - 224 metreye kadar döşenmiş, keşfedilmiş ve haritalanmıştır. 2015 yılının Temmuz ayında, 
bu sefer daha kalabalık bir ekiple geri döndük. Ancak, bu sefer de bölgedeki başka bir mağaranın son 
inişin döşemesinin toplanması sırasında bir mağaracı kaza sonucu yaralandığı için, grubun tüm 
enerjisi kurtarmaya aktarılmıştır. Bundan dolayı, Yarık Düdeni’nde keşif, sadece – 311 metreye kadar 
yapılabilmiştir. 

Yarık Düdeni’ndeki keşifi ilerletmek amacıyla, 2016 yılının Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında 
artarda üç gezi planlanmıştır. Kalabalık ekiplerle yapılan bu gezilere, ayrıca Yunanistan ve İran'dan 
mağaracı arkadaşlar da destek vermişlerdir. 2016 yılı sonunda, Yarık Düdeni, - 553 metre derinliğe 
ve 1378 metre toplam uzunluğa ulaşmıştır. Böylece, 
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Yarık Düdeni, - 553 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin mağaralar sıralamasında 12. sırada 
yerini almıştır. 
 
Yarık Düdeni Coğrafi Konumu 
Yarık Düdeni, Antalya'ya bağlı Gazipaşa ilçesinin kuzeyinde yer alır. Yaklaşık 2-2,5 saatlik araba 
mesafesindedir. Kuzeyde yer alan Maha yaylasına kadar asfalt yoldan sağa saparak orman yolundan 
Sivastı Yaylasına giriş veya güney taraftan gelen orman yolundan varış mümkündür. Her iki yol da 
çok vakit farkı olmaksızın Yarık Düdeni’ne varmaktadır. 1970 metre rakımda bulunan Sivastı 
Yaylası’nda gittikçe kalabalıklaşan ve bölge halkının sadece yazın ikamet ettiği yerleşim alanları 
mevcuttur. 

 
Yarık Düdeni ve civarının Jeolojik Yapısı 
Çalışma alanında özgül tarafından ayrımlanan birlikler, Temel Kayalar, Tersiyer’den sonraki birimler 
ise Örtü Kayaları olarak ayrımlanmıştır. 
 
Alanya Birliği: Metamorfik kayaçlardan oluşan bu birlik içinde, Üst Permiyen ve daha yaşlı Bağlıca 
formasyonu, Üst permiyen yaşlı Pınarkır formasyonu ve Alt Triyas yaşlı Sivastı Yayla formasyonu 
bulunmaktadır. 
Antalya Birliği: Erken Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı çökelleri içeren karmaşık yapılı birlik içinde 
Kambro-ordovisyen yaşlı Çakmak formasyonu, Alt Devoniyen yaşlı Narlıca formasyonu, Üst 
Permiyen yaşlı Bıçkıcı formasyonu, Alt Triyas yaşlı Yöreme formasyonu, Orta-Üst Triyas yaşlı 
Çamlıca formasyonu ve Mestriştiyen yaşlı Karaçukur formasyonu bulunmaktadır. 
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Temel kayalar 
 
Geyikdağı Birliği : Metamorfik olmayan çökel birimlerden oluşan göreceli otokton veya paraotokton 
kabul edilen birlik içinde Alt Kambriyen yaşlı Hacıishaklı formasyonu, Kambriyen yaşlı Ovacıkışıklı 
formasyonu, Kambro-Ordovisyen yaşlı Ovacık formasyonu, Alt Silüriyen yaşlı Eğripınar 
formasyonu ve Hırmanlı formasyonu, Üst Silüriyen-Alt Devoniyen yaşlı Karayar formasyonu, Alt 
Devoniyen yaşlı Sığırcık formasyonu, Orta Devoniyen yaşlı Büyükeceli formasyonu, Üst Devoniyen 
yaşlı Akdere formasyonu, Alt Karbonifer yaşlı Korucuk formasyonu, Orta-Üst Karbonifer yaşlı 
İmamuşağı formasyonu, Üst Permiyen yaşlı Kırtıldağı formasyonu, Alt Triyas yaşlı Kargıcak 
formasyonu, Orta-üst Triyas yaşlı Kuşyuvasıtepe formasyonu, Alt-Orta Kambriyen yaşlı Sipahili 
formasyonu, Alt Paleozoyik yaşlı Babadıl grubu, Üst Triyas yaşlı Murtçukuru formasyonu, Alt Jura 
yaşlı Yanışlı formasyonu, Jura-Alt Kretase yaşlı Tokmar formasyonu ve Üst Kretase yaşlı 
Hayvandağı formasyonu bulunmaktadır. 
Aladağ Birliği : Şelf türü karbonat ve silisli klastik çökel kayalarını içeren birlik içinde Orta-Üst 
Devoniyen yaşlı Tozlucayayla formasyonu, Karbonifer yaşlı Harzadındağı formasyonu, Üst 
Karbonifer-Permiyen yaşlı Dumlugöze formasyonu, Alt-Orta Triyas yaşlı Dişdöken formasyonu, Üst 
Triyas yaşlı Gevne formasyonu, Alt-Orta Jura yaşlı Boğuntu formasyonu, Jura-Kretase yaşlı 
Çakozdağı formasyonu ve Üst Kretase yaşlı Akçaldağı formasyonu bulunmaktadır. 
Bozkır Birliği : Çeşitli kayaç birimlerinden oluşan olistostromal bir kompleks olan birlik içinde 
Güneydağı ofiyoliti, Kampaniyen yaşlı Çiftehan formasyonu ve Mestriştiyen yaşlı Bloklu Filiş 
bulunmaktadır. 
Örtü Kayaları; Paleo-otokton Kayalar ve Neo-otokton Kayalar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Erken 
Tersiyer’e ait Belbağ ve Sarıtaş formasyonları Paleo-otokton, OligosenPliyosen yaşlı kayalar ise Neo-
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otokton Kayalar şeklinde ayrımlanmıştır (Ulu, 1998).   Yukarıda anlatılan birlik ve kayalara ait 
1/1.250.000 ölçekli jeotektonik harita aşağıda verilmiştir. 
 
Hidrojeoloji 
Çalışma alanı jeolojik olarak çok eski yaşa sahip olan formasyon, çeşitli orojenik hareketlerin 
(Hersiyen ve Alpen gibi) tesiri altında kalarak kıvrılıp, kırılarak oldukça karışık bir yapıya sahip 
olmuştur. Karstlaşma uygun kireçtaşları, şistler üzerinde bulunur. Her iki birim de kıvrımlı ve 
tabakalıdır. Sivastı Yaylasında tabakalı şist ve kireçtaşları görülmektedir. Ancak, aralarında bariz bir 
uyumsuzluk (Diskordans) görünmez. Litolojilerin fiziksel özelliklerini farklı oluşu nedeniyle şistler 
daha çok kıvrılmış, kireçtaşları ise daha çok kırılmıştır. Hatta Sivastı Yaylası ve yakın çevresinde 
tektonizmanın ve metamorfizmanın etkilemesi ile tabakalanma kaybolmuştur. 

Üst kesimlerden Gazipaşa düzlüğü, Ova içerisine inildikçe kireç taşı formasyonunun kırık çatlak 
yönleri kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey-güney doğrultusunda olduğu belirtilmektedir. Bu kireçtaşı 
biriminin üzerini neojen yaşlı formasyon örtmektedir. Hidrojeolojik olarak karstlaşan kireçtaşları, 
geçirimlilik özellikleri bakımından yüksek. Yüksek olmasının geçirdiği tektonizma ve 
formasyonların ilksel gözneklilik değerlerini kaybederek kırık-çatlaklı sistemleri oluşturmaktadır. 

Kireçtaşı formasyonun altında bulunan şist birimleri nispeten daha düşük gözneklilik değerlerine 
sahiptir. Bu sebeple Gazipaşa ve civarında yüksek kesimlerinde bulunan yaylalar beslenme alanı 
oluştururarak ova tabanı sınırlarında irili ufaklı çeşitli kaynak çıkışları gözlemlenmektedir. Bu 
kaynakların en önemlisi sugözü kaynağıdır. Beslenimin, taşeli platosu düzlüğünden sağlandığı 
aşikardır ancak sistem olarak ortaya konulamamıştır. 

Sivastı Yaylası içerisinde bulunan kaynak çıkışları ve sugözünden kaynak suyu alınarak 
hidrojeokimyasal örneklemeleri yapılmış ve incelemeleri yapılmıştır. 
 
Yarık Düdeni Mağarası jeolojisi 
Yarık düdeni mağarası üç ayrı jeolojik birimin içerisinde geliştiği ve sonlandığı mağara girişi 
sırasında gözlemlenmiştir. Saha ve mağara içi gözlemlerine dayanarak bölge temel kayasını oluşturan 
Bağlıca formasyonu- Şist birimleri mağaranın temelini oluşturmaktadır. 

Mağaranın içerisinde geliştiği formasyon Pınarlıklı formasyonudur. Yer yer kalın orta tabakalar 
mağara içerisinde de gözlemlenmiştir. En önemli özelliği ise temiz yüzeylerde kokusunun iyi 
olmaması ile ortaya çıkmasıdır.  Mağara içerisinde faylanmalar görülmüş ve bu faylanmaların stress 
kırık çatlakları ile devam ettiği gözlemlenmiştir. Mağarayı oluşturan rekristalize kireçtaşı sağlam 
yapısı ile dikkat çekmektedir. Son olarak yüzeyde ve giriş kısmında Yayladan adını alan Sivastı 
Yaylası formasyonu görülmektedir. Formasyon ince-orta tabakalı, altta kaba, üste doğru orta-ince 
taneli killi karbonat litofasiyesler görülmektedir. 
 
Yarık Düdeni Speleolojik İncelemesi 
Mağara geniş bir ağız ile girişi sağlanıyor. Mağara içerisine yağışlı dönemlerde  havza içerisinden 
toplanan suların oluşturduğu bir dere giriş sağlamaktadır. Köylüler su girişini engellemek ve yazın 
hayvanlar için su toplamak için kepçe ile toprak yığınak yapmıştır. 
Yarık düdeni geniş bir açıklıktan giriş sağlamasına rağmen, yer yer mağara içerisinde darallar 
bulunmakta ve basamaklı bir yapı ile aşağı doğru iniş gerçekleştirmektedir. Mağaranın kesit 
haritasına bakıldığı zaman bir trend şeklinde basamaklar ile devam ettiği, sonuna yaklaşıldığında ise 
küçük göl yapıları oluşturduğu görülmüştür. Oluşan basamak boyutları ortalama 5 m ila 40 m arasında 
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değişmektedir. Bu atımlar zamanında oluşan aktif fayın sonucunda, gelişen kırıklı-çatlaklı yapıların 
oluşması ile meydana gelmiştir. 
Pınarlıklı formasyonunun, rekristalize kireçtaşı içerisinde devam eden mağara, temel kaya şist 
birimlerine yaklaştıkca basamak boyutları azalarak yataylaşma eğilimi içerisine girmiş ve küçük 
göller oluşmaya başlamıştır. 
Yarık Düdeni mağara tavanı yer yer yükselmiştir, ancak bazı noktalarda darallar oluşturmuş ve bu 
durum geçişi kısmen zorlaştırmıştır. 
Bilindiği gibi, yarı aktif dikey mağaralarda fazla güzel oluşumlara pek rastlanılmaz. Benzer husus 
Yarık Düdeni için de geçerlidir. Basamak boylarının uzaması ile su akışının yavaşlaması sonucu 
akmataş oluşumları meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bazı küçük havuzlar içerisinde mağara incisi 
oluşumları da bulunmaktadır. 
Mağaranın son 400 m. ile 553 m. arasında  dar ana kol üzerinde su içerisinde hareket edilmiş ve çeşitli 
boyutlarda göl yapılarına rastlanmıştır. Yaklaşık 530 metre derinlikte kamp atılmış ama sonra yapılan 
etkinlikte maalesef mağara uzun bir yatay galeriden sonra kısa bir inişin ardından tabanı çok çamur 
ve silt bulunan bir göl sifonla bitmiştir. Dalarak geçilme ihtimali kanımızca çok azdır. Gölün sifon 
yaptığı yerdeki mağaranın doğal devam ettiği yer çok dardır; belki ancak çok büyük bir sel ile 
açılabilir. 
 
Sonuç 
Yarık Düdeni, 2011-2016 yılları arasında toplam 4 yıl çalışılarak, mağaranın sonuna ulaşılmış ve 553 
metre derinliğe inilmiştir. Derneğimiz için önemli bir derinlikte olan Yarık Düdeni, bize çok tecrübe 
katmıştır. Daha önce değinildiği gibi, Türkiye'deki derinlik sıralamasında 12. sırada yerini almıştır. 
Bu etkinliklerde, Yarık Düdeni yanı sıra bir obruk (Cula Deliği) ve bir de yatay mağara (Atini 
Mağarası) araştırılmış ve haritalandırılmıştır. 
Etkinliklere Katılanlar 
Ender A. Usuloğlu, Selin Tezcan, Doğay Ali Yılmaz,  Umut Özten, Anıl Alkan, Burakhan Albayrak, 
Eray Güngör, Nihal Doğruöz Güngör, Muratcan Alp (AKÜMAK), Deniz Özgür (DEÜMAK), 
Hilmican Aydınlıoğlu (DEÜMAK) Eylül Aksoyan (DEÜMAK),  Fulya Çelebi, Volkan Baltacı, Selin 
Tezcan, Oktay Pöhrenk, Alper Utku, Vedat Kürşün, Eylem Kanberoğlu,  Özge Kubat, Orhan Özdemir 
(AKÜMAK), Emrah Dirmit, Cenk Levi, Cenk Akbulut, Egemen Kılıçoğlu (HÜMAK), Oktay 
Balaban (DEÜMAK), Stelios Zacharias, Zenia Kuzmina, Nasy Koutsoumani, Alexandros Margiolis, 
Michalis Tsopelas, Kerem Işık (HÜMAK), Elif Aytekin Uzel, Orkun Uzel, Mete Uzel,  Büşra 
Karatay, Özge Kahraman, Turgay Gönülalan, Cem Yürek, Eren Arpacı, Orkun Uzel, Ümit Günhan 
(EMAK), Buğra Gençay (DEÜMAK), Süha Yararbaş, Hüseyin Boueni, Morteza Nadi, Hasan, 
Fatemeh Dehghan, Nima 
Teşekkür 
Gazipaşa Belediye Başkanı Sn. Dr. Adil Çelik’e, 
Gazipaşa Belediyesi çalışanlarına, 
Gazipaşa Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine, Orman ve Su Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mağara Koruma Birimi’ne ve Sivastı Yaylası yerel 
halkımıza her türlü destek ve yardımları için ASPEG adına teşekkürlerimizi sunarız. 
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ALTINBEŞİK MAĞARASI ARAŞTIRMASI 

 
Ali Hakan EĞİLMEZ 1 

 
1 GALERİ Mağara Araştırma Grubu, Türkiye / ASPEG / ITUMAK 

 
Sorumlu yazar e-posta: hakan@divebubbleclub.com 
 
 
İlgili senelerde yapılan çalışmalarda, Türk ve Çek ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, 

mevcut bulunan haritasına ek olarak yaklaşık 1km daha ek gelerek 5km uzunluğa ulaşmıştır. 

Çalışmalarda toplam 12 Çek Mağaracı, 18 Türk mağaracı görev almıştır. Mağara içinde bulunan 

göller bot ile geçilmiş, Toplamda 3 ana sifonda tüplü dalışlar gerçekleştirilmiştir. Toplam dalış sayısı 

149 tane olup, yaklaşık 30 saatlik bir sualtı ekip zamanı harcanmıştır. 2014 senesinde mağara içinde 

suyun fazla olması sebebi ile, civardaki mağaralar araştırılmış, yüzey tarama yapılmış, 10 adet irili 

ufaklı mağara tespit edilmiştir. Bir o kadar da mağara ihbarı alınmıştır. 

2015-2016 senesinde yapılan çalışmalarda son noktada bulunan 2 adet Sifona dalışlar yapılmış, bir 

sifondan geçilerek mağara 500 metre kadar uzamıştır. Diğer sifonda -38 metre derinlikte , pasajın 

devam ettiği tespit edilmiştir. 2015 çalışmalarında birinci sifon arkasında mağara içi kamp yapılarak 

6 gün içeride kalınmıştır. 2016 senesinde birinci sifon arkasında 4 gün, ikinci sifon arkasında 28 saat 

kamp yapılmıştır. Birinci sifon hattına telefon hattı döşenerek, özel yapılmış kuru tüp içerisinde kuru 

malzemeler sifon sonrasına geçirilmiş, bu esnada telefon sistemi haberleşmede kullanılmıştır. 
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TÜRKİYE MAĞARA VERİTABANI 

 
Dr. Yaman ÖZAKIN 1 

 
1Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği, Türkiye 

 
 
Türkiye, mağara oluşumuna oldukça elverişli jeolojik koşullara sahip bir ülke. Bugüne kadar 
keşfedilmiş mağara sayısı tam bilinmemekle beraber en az 2700 civarında olduğu tahmin ediliyor. 
Bu mağaraların konumlarının ve bilgilerinin saklandığı bazı veritabanları bulunsa da (TAY, MTA, 
MKB, ...) bu veritabanları ya herkesin erişimine açık olmalarından, mağaraların tahrip edilmesini 
engellemek gibi sebeplerden konum bilgilerini içermiyor ya da konum bilgilerini içerdiği için halka, 
mağaracılara ve mağara bilimcilere büyük oranda kapalı durumda. Bu erişim zorluğu, bu 
veritabanlarının içerdiği bilgilerin güncellenmesi önünde büyük bir engel oluşturuyor. Türkiye 
Mağara Veritabanı, taban.magara.org adresinden herkesin erişimine açık olup, kademeli bilgi sunma 
özelliği sayesinde konum bilgisi gibi hassas bilgileri sadece onaylı mağaracıların görebileceği bir 
kullanıcı hesabı sistemi kullanıyor. Sadece kayıtlı kullanıcılar mağara girişi konumu gibi hassas 
bilgileri görebiliyor; yeni mağara girişi, kayıtlı mağaralara ek veya düzenleme yapabiliyor. Yapılan 
her düzenleme kayıt altına alınıyor ve konuya hakim editörler tarafından gözden geçiriliyor ve 
gerekirse iptal edilebiliyor. Veritabanının tasarımı, mağaralar, haritalar, fotoğraflar, araştırmacılar ve 
yayınlar arasındaki ilişkilerin de kaydedilmesini sağlıyor. Google Maps altyapısı kullanılarak 
mağaraların harita üzerinde incelenmesini mümkün kılan veritabanında an itibariyle 1568 mağara, 
820 mağaracı, 181 kullanıcı, 161 yayın, 25 kulüp bulunmakta ve bu sayılar, kullanıcı girişleriyle her 
geçen gün artmakta. Kullanıcıların istekleri ve gözlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni özellikler de 
veritabanı ve arayüze eklenmekte. 
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MAĞARA DALIŞI 

 
Ali Hakan EĞİLMEZ 1 

 
1 GALERİ Mağara Araştırma Grubu, Türkiye / ASPEG / ITUMAK 

 
Sorumlu yazar e-posta: hakan@divebubbleclub.com 
 
 
2008 senesinde, faaliyetine başlayan, grubumuzun, kısıtlı imkanlarla yapmaya çalıştığı , mağara 

dalışı aktiviteleri istenilen seviyelerde yürütülememiştir. Bu sürecin böyle sürmesi bir eleştiri değil, 

sadece teknik imkansızlıklar, eğitim, dalıcı sayısının azlığı, lojistik ve emniyetli dalış öğelerinin 

henüz oluşmamasıydı. Mağara dalışı , herkesin bildiği üzere , detaylarda saklı bir olgu olduğundan, 

çok farklı yaklaşımları ve yenilikçi tarzları içinde barındıran bir alandır. Böylesi mağaralarda çalışma 

yapmak, çokça mağaranın genetik özelliklerinin bize sunduğu detayları avantaja çevirmek, bu bilgiler 

ışığında ekibi, hedefleri, malzemeyi konfigirasyonu ve dalış planını ortaya koymaktır. Bu alanda tek 

bir doğru olmadığı gibi, bir çok farklı doğru aynı sonucu verebilir. Mağaraların özelliğine göre 

hareket etmek, buna göre operasyonu yapmak yada yapmamak tercihimizdir. Bu alan , sürekli kendini 

yenileyen, bilgi ve tecrübeye had safhada ihtiyaç olduğu, fizyolojik yeterliliklerin fazlaca gerektiği 

problemler içeren, 3 boyutlu mekandır ve su içindedir. Problem tanımı ve olasılıklar her zaman 3 katı 

olarak karşımıza gelir. 
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2017 YILI KADIİNİ MAĞARASI ÇALIŞMALARI  

 
 

Seher TÜRKMEN 1 
 

1Alanya Müze Müdürlüğü, Alanya, Türkiye 
 
Sorumlu yazar e-posta: seher.turkmen@kulturturizm.gov.tr 
 
 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Değirmendere Mahallesi’nde bulunan ve 1950’li yıllarda Prof. Dr. 

Kılıç KÖKTEN tarafından ilk bilimsel incelemeleri gerçekleştirilen ve üst paleolitik yaşam izleri 

tespit edilen mağara 2863 ve 3386 sayılı yasalar kapsamında Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı 

olarak tescil edilmiş bir mağaradır.  Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 

izni ile 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında disiplinler arası bir çalışma Alanya Müze Müdürlüğü 

başkanlığında yürütülmüştür. İçerisindeki çökmeler nedeniyle oldukça zor ilerlenen, dar alanları 

bulunan, kontrolsüz girişi oldukça tehlikeli Kadıini Mağarasındaki çalışmalar Akdeniz Üniversitesi 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nda faaliyet gösteren Mağara Araştırma Topluluğu ASPEG 

(Anadolu Speleoloji Grubu Derneği), Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mağara Araştırma Topluluğu AKÜMAK 

üyelerinin yönlendirmeleri, can ve mal güvenliğine ilişkin uyarı ve önlemleri dikkate alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji 

Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Nalan Damla YILMAZ USTA ve Alanya Müzesinde görevli arkeolog ve 

sanat tarihçileri iskeletler ve eserler ile ilgili çalışmaları yürütmüşler, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Atabey Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan 

AYDIN, tarafınca mağaranın faunasına ilişkin bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışmalar 

kapsamında mağara içerisinde yüzeyde tespit edilen iskelet parçaları ile seramiklerin 

lokalizasyonlarına göre kodlaması yapılarak eserlerin durumu ile ilgili belgeleme yapılmıştır. Zarar 

görmeyecek şekilde gruplar halinde toplanarak paketlenen iskelet ve seramikler mağara ekipmanları 

kullanılarak mağaranın geniş bölümüne taşınmış, burada nakil için hazır hale getirilerek, Alanya 

Müze Müdürlüğü’ne sağlıklı bir biçimde taşınmıştır.  Mağara içerisindeki ilk incelemeler sonucunda 

mağaranın bölgede daha önce tespiti yapılmamış olan ve bölge kronolojisinde büyük bir boşluk 

oluşturan Kalkolitik Çağ’a (M.Ö. 5500-3000) tarihlenen bir nekropol alanı olabileceğini ortaya 

koymuştur.  Mağara içerisinde kalkolitik dönemi teyit eden  ölü gömme geleneklerine ilişkin son 

derece çarpıcı bulgulara da ulaşılmıştır.  İskeletler üzerindeki detaylı incelenme ve analiz çalışmaları 

Süleyman Demirel Üniversitesi Antropoloji Bölümünde yapılmakta olup, seramiklerin tasnif, 

restorasyon ve konservasyonlarına yönelik çalışmalar ise Alanya Müzesi uzmanları ile Antalya 
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Restorasyon Bölge Laboratuvarı uzmanları tarafınca sürdürülmektedir. Ayrıca mağaranın 

haritalandırılması çalışmaları da devam etmektedir. Bölgede ilk kez Kalkolitik Döneme ait pişmiş 

toprak eserlerin insitu olarak bulunması ve bunların ön incelemesi sonucunda bölge tarihindeki 

kronolojik boşluk bilimsel somut veriler ile doldurulmuştur. Alanya ve çevresi tarihi ve arkeolojisi 

açısından önemli bulgular ortaya çıkmıştır. Bölgenin Kalkolitik dönemine ışık tutan buluntuları ile 

içerisinde tespit edilen ve bir örneği bulunmamış örümcek türü, diğer canlıları ile sarkıt ve dikitleri 

ile halen yaşayan bir mağara olan Kadıini Mağarasının doğal dokusunun bozulmaması için 

çalışmaların çok yönlü olarak devam ettirilmesi gerekmektedir.  
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KADIİNİ MAĞARASI İNSAN İSKELETLERİ: TRAVMAYA BAĞLI 

OLUŞAN YARALANMA İZLERİNE İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRME 
 

N. Damla YILMAZ USTA 1 
 

1SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 32260 / ISPARTA, Türkiye 
 
Sorumlu yazar e-posta: nalanyilmazusta@sdu.edu.tr  
 
 
Arkeolojik kazılarda bulunan insan iskeletlerindeki travmaya bağlı oluşan yaralanma izleri, bu 

insanların günlük aktivitelerinin yanı sıra yaşamları boyunca karşılaştıkları risklerini de ortaya koyar. 

Günlük hayatta yapılan ağır işlere ya da yaşanılan arazinin özelliklerine bağlı oluşan travmalar 

çevrenin etkisiyle ilişkili iken; savaşlar sonucu oluşan ya da bireyler arası kavgalardan kaynaklanan 

travmalar kasti uygulanan şiddetin izleridir. Antalya’nın Alanya ilçesinde Kadıpınarı mevkiinde yer 

alan Kadıini mağarasından ele geçen ve Kalkolitik - Erken Tunç Çağlarına tarihlendirilen insan 

iskeletleri üzerinde yürütülen bu çalışmada, kemiklerdeki travmaya bağlı oluşan yaralanma izlerinin 

analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Bu izlerin iskelet üzerindeki yeri, sıklığı ve iyileşme durumu göz 

önünde bulundurularak Kadıini insanlarının sağlık durumları ve sosyokültürel yaşamlarına ilişkin 

ipuçları sağlanması hedeflenmektedir. 

Anahtar sözcükler: Travma, İskelet yaralanmaları, Sosyokültürel yaşam, Kalkolitik Çağ, 

Erken Tunç Çağı, Kadıini. 

 

Kadıini Cave Human Skeletons: Preliminary Assessment of Traumatical Injuries Traces 

 

Traces of traumatical injuries in human skeletons found in archaeological excavations reveals both 

the daily activities of these people and the risks they face. Skeletal trauma caused accidents or heavy 

works in daily life is related to the impact of the environment. On the other hand, trauma resulting 

from wars or inter-individual conflicts is traces of intentional violence. It is aimed to analyze traces 

of traumatical injuries in this study carried out on human skeletons dated to the Chalcolithic - Early 

Bronze Age in the Kadıini cave located in the Kadıpınarı area in the Alanya province of Antalya. 

Considering their locations on the skeleton, frequencies and the conditions of healing of them, it is 

tried to provide clues about the Kadıini people’s health and sociocultural life. 

 

Key words: Trauma, Skeletal injuries, Socio-cultural life, Chalcolithic, Early Bronze Age, Kadıini. 
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MAĞARA KURTARMA KOMİSYONU’NUN GÜNCEL ÇALIŞMALARI 

 
Emre Can GÜZEL 1 

 
1 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul, Türkiye 

 
Sorumlu yazar e-posta: manonthemoonnzz@gmail.com  
 
 
Türkiye Mağaracılık Federasyonu (TMF) altındaki Mağara Kurtarma Komisyonu’nun (MKK) son 

iki buçuk senede hız kazanan çalışmaları operasyona hazır bir kurtarma ekibinin kurulmasını 

sağlamıştır. Türkiye Mağaracılık Federasyonu (TMF) altındaki tüm kulüp ve derneklerin desteğiyle 

iki yılda 8 çalıştay ve iki kurtarma toplantısı yapılmıştır. Türkiye Mağaracılık Federasyonu 

(TMF)’nin 07 Ekim 2017 yılında kabul edilen Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) üyeliği ile 

komisyon uluslararası bir kimlik kazanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Türkiye Mağaracılık Federasyonu (TMF), Mağara Kurtarma 

Komisyonu’nun (MKK), Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) 
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Sorumlu yazar e-posta: borfe7@gmail.com  
 
 
Türkiye mağaracılığında ilk araştırıldığı yıllardan beri zaman zaman gündeme gelen, belirli 

efsanelerle anılan Pınargözü mağarası, iki senedir ilk defa tamamıyla Türk bir grup tarafından 

araştırılmıştır. İki yıldır, İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (İTÜMAK) 

öncülüğündeki mağara araştırmalarına ülkedeki pek çok mağara araştırma kulüp ve derneği ile Doğa 

Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mağara Koruma Şubesi destek vermektedir. Çalışmada, 

mağaradaki yeni keşfedilen kısımlar, ölçüm ve haritalama çalışmaları ile iki senede yapılan 

araştırmalar verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Pınargözü, Yenişarbademli, Isparta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



42 
 

 
SPELEOGENESIS OF mAZE CAVES IN THE SOUTHERN LEVANT:  

A REGIONAL APPROACH 
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Corresponding Author e-mail: amos.frumkin@mail.huji.ac.il 
 
 

ABSTRACT 

Maze caves and associated hydrogeology are analyzed at the northern Negev - Judean Desert in Israel. 

The caves occur specifically in the arid region of the southern Levant. The karstified bedrock consists 

of upper Cretaceous epicontinental carbonates. Caves were formed mainly above deep faults, 

associated with the Syrian Arc fold system. Hypogenic flow is shown to have formed the maze caves 

particularly under the confinement of thick chalk and marl caprock. Speleogenesis occurred during 

the Oligocene – early Miocene when the Afro-Arabian dome was rising and erosionally truncated. At 

early-middle Miocene, the Dead Sea rift began dissecting the region, forming a deep endorheic 

depression at the eastern margin of the study area, and disconnecting the far-field groundwater flow. 

This was followed by subsiding groundwater levels and associated dewatering of the caves. Fault 

escarpments and canyon downcutting have dissected the caves, forming the present entrances 

Keywords: Desert Karst, Sulfuric Acid, Syrian Arc, Confined Caves 

 

INTRODUCTION 

The Judean Desert, and to a lesser degree the northern Negev, are the major provinces of maze caves 

in the southern Levant. The cave morphology, setting, and sediments all indicate speleogenesis under 

prolonged confined, hypogenic conditions.  

Several lines of evidence indicate speleogenesis by far-field groundwater that arrived at the Negev-

Judean Desert from south-east. Oxygen isotopes in water, vein- and phreatic cave-calcite, as well as 

Miocene lacustrine calcite are all depleted in 18O, relative to the products of local meteoric water. 

Today some far-field water from Sinai, south of the Negev, is still upwelling in the Negev, as 

indicated by groundwater analysis, albeit in a limited amount.   

 

HYPOGENIC SPELEOGENESIS 

The studied caves were predominantly formed by water rising from deep sandstone aquifers, 

becoming aggressive upon reaching the uppermost karstic beds of the Judea Group, under the 

confinement of Senonian chalks and marls. The hypogenic water has risen across the formations 

mailto:amos.frumkin@mail.huji.ac.il
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mainly along deep, re-activated faults. These waters had various hydrochemical properties. In places, 

the cave-forming water contained hydrogen sulfide that contributed to speleogenesis by sulfuric acid. 

This is indicated by gypsum crusts, whose relatively low δ34SSO4 indicates dissolution of limestone 

by sulfuric acid, with co-precipitation of gypsum. The sulfuric acid was derived from oxidized H2S, 

probably produced from deep-seated bacterial reduction of Triassic gypsum. 

 
 

Figure 1. Plans of the largest hypogenic caves (length>500 m) in the Negev and Judean Desert, shown 

with a common scale. Cave entrances indicated by ‘E’. 
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CHRONOLOGY 

This study suggests that the main speleogenetic period was the Oligocene to early Miocene, prior to 

the middle to late Miocene development of the Dead Sea rift depression. This corroborates 

suggestions that major regional uplift (few km) along the Afro-Arabian dome commenced in the 

Oligocene, earlier than the Red Sea rift divergence between the African Plate and the Arabian Plate. 

The middle to late Miocene Dead Sea depression, associated with incision of subaerial canyons, 

dewatered the caves, rendering them relict and hanging high above the falling base level. Some caves 

continued evolving by condensation corrosion following dewatering. 

 

 
Figure 2. Selected profiles of the largest maze caves (length>500 m) in the Negev and Judean Desert. 

 

SOURCE OF WATER 

It is suggested that the recharge of the deep-seated aquifers took place at the northern reaches of the 

Afro-Arabian dome, which was rising and eroding during speleogenesis. The SE side of the Syrian 

Arc, erosionally truncated during the Oligocene, was a major hot-spot for hypogenic speleogenesis 

by the upwelling deep waters, which mixed with local recharge from the regional truncation surface 

at the Judean Hills. 

 

 

 



45 
 

IMPLICATIONS 

Such hypogenic karst processes can have further implications for understanding migration and 

reservoirs of petroleum in the major oil-producing flanks of the Arabian Platform. These basinal 

reservoirs, located at far-field downstream edges of circum-Arabian mountain ranges, may have been 

affected by long term hypogenic karstification associated with carbonate porosity. 

In addition, the study of relict hypogenic karst within desert regions allows better understanding of 

paleohydrology of such regions, particularly in the presence of large elevated truncated platforms. 

Such large erosional planes may serve as preferred recharge sites for far-field groundwater flow, 

which can in turn affect both water and petroleum reservoir development. 

The current study indicates that major uplift occurred along the Red Sea shoulders mainly during the 

Oligocene pre-rifting stage rather than during Miocene times. This was followed by a major erosional 

event which truncated the entire region, associated with cave formation. 

 
Figure 3. Some features of the studied caves: A. Main passage of A’rak Na’asane Cave, with 
convection solution pockets at the ceiling; B. Gypsum crusts covering corrosion grooves, Kanaim 
Cave; C. Condensation corrosion features and aerosols deposits, A’rak Na’asane Cave; D. Thick 
gypsum crust covering vertical fracture and cavity walls, Qina Cave. 
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Al Azraq cave is a complicated four-level river cave that was discovered by 'Ultimate' team in the 
spring of 2013. The cave is located on the hillslope of As- Salt region, Jordan. With mean annual 
precipitation of ~300 mm, several springs exist in the area. Al Azraq cave shows the karstic 
concentration of water in the regional aquifer, even under such dry conditions. 
The cave has two main levels, the lower one with a perennial water stream of 280 liters per second. 
The water stream is accessed at a few parts separated by a local sumps, where the upper level is used 
as a bypass. This bypass is also used by the water during high flow events. 
The cave was studied by a joint Jordanian-Israeli expedition in the summer of 2016. The entire cave 
was surveyed, the sumps checked by diving and the narrow passages were explored by crawling. 
With a total length of 1198 m, Al Azraq cave is the largest river cave in the Southern Levant and the 
longest cave in Jordan. 
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