SOFULAR MAĞARASI
(ŞİLE-İSTANRUL)
T. AH M E T ERTEK*
Türkiye’de kireçtaşı arazisinin yayılış alanı en fazla olan kesimi, güney Ana
d olu ’da Toros Dağlarını oluşturan kuşaktır. Karstlaşma şartlarının elverişlili
ğinden dolayı makro karstik şekillerden bilhassa mağaraların bu kuşak
dahilinde daha fazla oluşup, geliştikleri malumdur. Ayrıca Güneydoğu A na
dolu, Orta A n adolu ’da Konya Havzası, Kuzey A n adolu ’da ise, Zonguldak ve
Kastamonu çevresi diğer önem li mağara alanlarıdır. Kocaeli Yarımadasında
ise; kireçtaşları bir kuşak halinde devam lılık göstermeyip, ancak karstlaşma
ve mağaralaşma (yağış, yükselti, litoloji ve sıcaklık şartları gibi) süreçlerinin
güneye oranla kısmen yeterli olm asından dolayı, büyük ölçekte ve fazla uzun
olmamakla birlikte birçok mağara yeralır. Sofular Mağarasının da bu süreçle
re uygunluk gösteren tipik bir mağara olduğu kanısındayız.
Türkiye’de ilk mağara araştırması 1927’de Hovasser tarafından yapılm ış
tır. Bunu daha sonra 1944’de Alagöz, 1955’de Aygen’ in çalışmaları izlemiştir.
Günümüze kadarsa, çeşitli kurum , kuruluş, dernek ve kulüp tarafından bu
araştırmalar devam ettirilmiştir. 1980’ lerden beri ise, M.T.A. Mağara Aratırmaları E kibi, “ Türkiye M ağaraları K adastrosu” çalışm alarını sürdürm ekte
dirler. Bu kadastro çalışm alarına da faydalı olacağını umduğumuz “ Sofular
Mağarası (Şile-İstanbul)” adlı incelem e yazım ız; İstanbul Üniversitesi Dağcı
ve M ağaracılarıyla birlikte, bilim sel ve sp ortif amaçla bu mağaraya yapmış ol
duğumuz m uhtelif araştırma gezilerinin ve ayrıca kendi gözlem lerim in neti
cesinde kaleme alınmıştır.
Mağaranın Konumu ve Çevre Özellikleri:

Sofular (X en oph on 1) Mağarası; Istanbul-Şile ilçesi batısındaki K ızılcaSofular köylerinin kuzeyinde, Sofular Deresinin K aradeniz’e ulaştığı kesimin
200 m kadar doğusunda, kıyı çizgisinden 50 m geride ve deniz seviyesinden
12 m yükseltide Mağara Burnu denilen mevkiide, yeralm aktadır (Foto 1).
* İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araş. Gör.
1 K senophon, Anabasis “ Onbinlerin Dönüşü” , İstanbul, 1974.
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Sahil kesiminin genel topografik özellikleri olarak; üzerleri aşınmış hafif
çe Karadeniz’e doğru eğimli güney-kuzey yönünde uzanan ve 50-130 m’ lik aşı
nım yüzeyi karakteri gösteren sırtların ve aralarında kuzeye akışlı dandritik
drenaj tipinde, gayet yayvan yamaçlı vadilerin varlığıdan sözedilebilir. Çevre
nin genel kayaç özellikleri ise; Üst Kretase yaşlı andezit ve bazaltlardan olu
şan volkanitler, kısmen tüllerden oluşan tortul birimler ile bunların üzerinde
çoğunlukla da sırt kesimlerinde rastlanan kırmızımsı, kirli sarı renkli kil, kum
ve çakıldan oluşan Neojen yaşında örtü formasyonu şeklindedir2.

Tüm bu kayaç birim lerinin yanısıra, Mağara Burnu mevkiinde, özellikle
volkanik formasyonların içine girmiş, Üst Kretase yaşlı allokton, çevresine göre
nisbeten küçük çapta bağımsız bir kireçtaşı birim ine rastlanır3. Sofular Ma
ğarası işte bu birim in içinde kuzey-güney yönünde uzanmaktadır.
Kıyının hemen önünde, bu formasyona ait doğu-batı yönünde uzanan ve
fazlaca yüksek olmayan (15-20 m) aktif bir falez yer alır. Kireçtaşlarının çat
lakları boyunca, dalga etkisi ve aşındırması ile kırılıp, parçalanarak falezin
hemen önünde yer yer kütle halinde birikm iş, üzerlerinde ve iç kısımlarında
erim e ve dalga aşınımı izleri bulunan birkaç kovuk da bulunmaktadır.
Sofular Deresi ağız kesiminde ise; gerek bu derenin getirdiği alüvyonların
,gerekse dalga taşıması sonucunda birikm iş kumların bulunduğu batıya Tah
lisiye’ ye doğru uzanımlı 3 km’ yi aşan uzunlukta bir plaj şeridi, minyatür bir
kıyı kordonu, plaj gerisinde de kumul sırtları yeralmaktadır (Şekil 1).
Bu çevrede görülen iklim karakteri ise; yazları serin ve kurak, kışları ılık
ve bol yağışlıdır. Karakteristik Akdeniz ve Karadeniz iklim lerinin geçiş tipi
olan Marmara Bölgesi iklimine bir benzerlik gösterirse de, daha çok Karade
niz ikliminin karakteristiğine yakınlık gösterir4.
Bu sahada rastlanan toprak türü, genelde kahverengi orm an toprakları
olup, bitki toplulukları olarak meşe (Quercus) türlerinin oluşturduğu orman
topluluğu, ayrıca akçakesme (Phillyrea Latifolia), funda (Erica Arborea), fındık
(Corylus avellana), katırtırnağı (Spartium junceum ) gibi psedom aki türlerin
den oluşan bodu r çalılara rastlanır5.

2 A. Can Okay, Şile-Mudarlı-Kartal ve Riva Arasındaki Bölgenin Jeolojik Etüdü, İstanbul, 1948.
Fuat Baykal-Mehmet Önalan, Şile Sedim enter Karışığı (Şile Olistostrumut, İstanbul, 1979.
4 Sırrı E rinç, K lim atoloji ve M etodları, İstanbul, 1984.
Yusuf Dönm ez, Kocaeli Yarımadasının Bitki Coğrafyası, İstanbul, 1979.
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Speleolojik Özellikler:

Sofular Mağarası, karstik kökenli bir mağara olup, yapısını meydana geti
ren kireçtaşlarının yeraltı suları tarafından oyulup, eritilmesi sonucu oluşmuş
tur. İki giriş ağzından (Foto 2) sağda ve büyük olanı 10 m genişliğinde, 5 m
tavan yüksekliğindedir. Diğer küçük giriş ağzıyla birlikte hemen girişte bü
yükçe bir salonda birleşirler. Bu salonun boyu 20 m, eni 8 m, yüksekliği ise
yer yer azalmakla birlikte 3 ilâ 5 m dolaylarındadır. Solda biri kör, diğeri sağ
da yaklaşık 10-12 m. uzunlukta, ancak dar bir geçitle iç galeriye bağlanan,
iki kol vardır. Mağara girişindeki salondan sonra sağa (güneydoğuya) doğru
ana galeri başlamaktadır. Ana galeri tavanı, muhtemelen bir eklem veya tabakalanma düzlem ini temsil etmektedir. Tavanda sarkıtların ilk giriş kısmında
olmayışı; kireçtaşının kum lu, iyi çim entolaşm ış olm asından dolayı su geçir
memesinden veya bu eklem sistemi boyunca bir çöküntü olm asından dolayı
dır. Tavanda ancak ptigmatik kalsit oluşumlar dikkati çeker. Bunların terleme
ile oluştukları düşünülebilir. Ana galeri tabanı ise, siltli-kumlu kildir. Orta
derecede bunlar plastiktirler. Bu kol boyunca ağızdan itibaren 50 m kadar
derlendiğinde galeri enine genişleme göstererek, m uhtelif kesimlerde yer yer
eğilerek yürüm ek kaydıyla (taban-tavan yüksekliği 120-180 cm arasında deği
şimler gösterir), nem oranının arttığı (Tablo 1), büyükçe bir salona gelinir.

TARİH

SICAK LIK (°C )

NEM (%)

Mayıs 1986

15

65

Temmuz 1986

18

60

Eylül 1987

13

60

Ağustos 1988

18

55

Tablo 1-Sofular Mağarası içindeki salonda muhtelif zamanlarda ölçülebilen sıcaklık ve nem değerleri.

Salona varmadan ana galeride, oldukça kalın bir sütun (Foto 3), küçük boy
lu sarkıtlar (5-10 cm) ve dikitler gözlenmektedir. Ayrıca kümbet şekilli oldukça
geniş bir dikitte (Foto 4) ileri derecede kalsit rekristalizasyonu vardır. Bu di
kit üzerindeki gastropod kabuklarında da aynı rekristalizasyon görülür. Bu
kesimin sol tarafında galeri duvarındaki karstik boşlukları doldurdukları açıkça
gözlenen çakıllar ve tabakalı plastik killer yeralır. Çakıllar, genellikle köşeli
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yada az köşeli, arada iyi yuvarlaklaşmış, hatta bazıları da yassılaşmış durum 
da denizel çakıllardan meydana gelmiş olup, genelde kuvarsit ve volkanik kökenlidirler.Çim ento malzemesi bazen kireçli ve kısmen kilden oluşmuştur.
Karbonatlı çim entonun ikincil olduğu düşünülebilir. Taşınarak, karmaşık bir
şekilde istiflenmiş bu depolar; muhtemelen Sofular Mağarası bacalarından ma
ğara içersine giren suların, denizle taraçalardan ve Neojen killi-çakıllı örtü
den, ayrıca volkanik formasyonlardan taşıdıkları materyellerin birikimi neticesi
olduğu söylenebilir.
Biraz ilerleyince solda, salon taban seviyesinden yaklaşık 2 m yükselerek
çıkılabilen basamaklarda guanoların (yarasa gübresinin) biriktiği, aynı zamanda
fazla miktarda yarasanın yaşadığı büyük bir yan galeriye geçilir.Bu galerinin
uzunluğu 10 m, genişliği ise 5 m kadardır. Ev çatısı şeklindeki tavanı 10 m
yükseltide olup, ayrıca büyük bir çatlak bulunmaktadır. Bu çatlağın içersin
de birer metre çaplı iki dar ve uzun körbaca mevcuttur. M uhtemelen bu baca
lar, yüzeyden önem li miktarda su taşımaktaydılar. Yan galeri şeklindeki bu
odadan eğim aşağı, 10 m .lik tamsiper b ir sürünme kolu ile tekrar mağara gi
riş ağzındaki salonu ulaşılmaktadır.
Ana galeri üzerindeki büyük salon taban seviyesinden 2 m yükseltide baş
layıp, sola ikinci bir küçük sürünme kolu ayrılır. Doğal basamaklarını yine
yarasa gübrelerinin kapladığı ve ancak bir insanın tamsiper sürünerek geçe
bileceği darlıkta olan bu kol, 6 m uzunluktadır. Eğim yukarı giderek yükselinerek, neticede büyük bir odaya varılır. Burada oldukça kalın ve boyları uzun
sarkıtlar, sütunlar ve ayrıca dikitler mevcuttur. Sütunların çapı 30-50 cm, boy
ları 7-8 m. civarındadır. Gerek giriş ağzı, gerekse ana galeri ve yan kollara
nisbetle, yükselti bakım ından bunların daha üst seviyelerinde yeralması, bu
nun yanısıra sarkıt, dikit ve sütunların daha kalın olması, burasının daha yaşlı
ve fosil (eski) bir galeri (odası) olduğunu göstermektedir. Ayrıca mağara ana
galerisinin taban seviyesine göre daha üst kotlarda böyle bir odanın varlığı
mağaranın gelişiminin yüzeyden-derine doğru olduğunu göstermektedir.
Salonu geçip, ana galeri boyunca ilerlendiğinde, mağara tavan yüksekliği
nin düşey yönde azaldığı gözlenir. Ö nce; genişliği 3 m, tavan yüksekliği 1 m,
uzunluğu 10 m. lik bir bölüm ancak çöm elerek yürünebilir. Bu bölümden sonra
genişlik daha da azalır (1,5-2 m), tavan yüksekliği 60-65 cm , olup, 8-9 m .lik
bir kesim ancak, sadece tamsiper sürünerek geçilebilir. Mağara burada nihayetlenmekte olup, muhtemelen ana galerinin önü b ir çöküntü sonucu kapan
mıştır (Çökme izlerinin gözlendiği kesimde ayrıca ağaç köklerine de
rastlanılm ıştır). Bu kesimde, killi ve gri, hatta koyu renkli taban depolarının
çeşitli seviyelerinde halâ oluşum ve gelişim lerini sürdüren yüzeysel mikro di
kitlerin (5 cm çaplı) ve yer yer üzerleri örtülmüş, uçları açıkta, ancak gömülü
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dikitlerin varlığı mağarada karstlaşma ve çökelm enin birbirini takip ettiğini
düşündürm ektedir.Ayrıca tavanda küçük boyutlu, 10-12 cm uzunlukta süt be
yaz renkli sarkıtlar bulunm aktadır (Foto 5-Şekil 2).
Sofular Mağarası ağzından içeriye doğru mağara oluşuklarının yaşlanma
sı ve galeri eğim lerinin ana galeriye ve dolayısiyle mağara ağzına yönelik ol
ması, ağzın karstlaşma (mağara oluşumu esnasındaki) döneminin karstik kaide
seviyesini göstermektedir. Mağaranın fosil kesim lerinde büyük çöküntülerin
ve birikim lerin varlığı mağaranın ihtiyarlık döneminde olduğunu gösterir. Buna
dayanarak da mağaralaşmanın, muhtemelen Pliosen sonu-Kuaterner başlarında
başlamış olduğu söylenebilir.
Sofular Mağarasının m uhtelif galeri ve yan kollarında; ekolojik ortama uy
muş ve mağara içinin solunumuna elverişli yeterli oksijeni dolayısiyle yaşam
koşullarını sürdürebilen memeli ve eklem bacaklılara (özellikle küçük kahve
rengi yarasa, koyu kahverengi örü m cek, kırkayak, ayrıca solucan ve guanola
rın içinde kurtlara) rastlanılmıştır.
İstanbul’ un şirin turistik ilçesi Şile m erkezine 14 km (karayolu ile 12 km +
yağışlı zamanlarda geçilem ez killi zem inli traktör yolu 1 k m + yayan yürüye
rek mağara ağzına kadar 1 km) gibi çok yakın bir konumda bulunan Sofular
Mağarasının az bir düzenlem e ile turizm e açılması söz konusu olabilir.
Sonuçta; deniz-orm an-güneş-kum dörtlem ine bir de mağara turizm i ekle
nerek m em leketim izin henüz eldeğm em iş bu güzel köşesi değerlendirilebilir
kanısındayım.

