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ÖZ:
Karaca Mağarası Gümüşhane’ nin 17 km kuzeybatısında, Doğankent Çayı’ nın bir kolu olan Korum Deresi vadisinin güneydoğuya bakan yamacı üze
rinde, denizden 1550 m yüksekte yer alır.
Mağara, çevresi andezitlerle çevrili, bol çatlaklı Üstkretase masif kalker
leri içerisinde gelişmiştir.
Karaca Mağarası yatay yönde gelişme göstermiş ve yaklaşık elipse benze
yen dört ayrı salonun birbirine birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu salon
lardan ikisi, çatlak sistemlerinden sızan suların oluşturduğu duvar damlataşları
ile ikiye bölünmüş ve böylece salon sayısı altıya yükselmiştir.
Alanı yaklaşık 1500 m2 ve uzunluğu 105 m olan Mağara, bugün havalan
dırma zonunda (Vados zon) bulunmaktadır. Bu sebeple büyümesi durmuş, buna
karşılık damlataşı oluşumu ile iç süslemesi devam etmektedir.
Mağara içerisinde akarsu yoktur. Belirgin bir hava cereyanı da söz konu
su değildir. Bu sebeple Mağara'nın içerisine doğru ilerlendikçe, havadaki nem
miktarı artmaktadır. Mağara içerisinde sinek türünden küçük kanatlı böcek
ler dışında hayvana rastlanmamıştır.
Karaca Mağarası, çok yoğun ve göz alıcı güzellikte damlataşı şekillerine
sahiptir. Bu sebeple yüksek bir turizm potansiyeli vardır. Bu özelliği ile Ma
ğara’ nın, turizme açıldığında, bölge ve Türkiye turizmine önemli katkılarda
bulunacağı düşünülmektedir.
ABSTRACT:
Karaca Cave is located at about 17 km in northwest of Gümüşhane, on the
southeastern slope of Korum creek which is a branch of Doğankent (Harşıt)
river. The altitude of the Cave is 1550 m high from sea-level.
The Cave is formed in an upper Cretaceous massive limestone around which
is covered by andesite lavas.
* Atatürk Ün. Kazım K arabekir Eğt. Fak. » ağrafya A nabilim dalı, Erzurum .
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Karaca Cave has undergone a horizontal development and formed with the
juncture of four different ellipse-shaped halls. Two of these halls have been
divided into two wall-shaped dropstone by the dropping water from cracksystems, so the totality of the halls are six.
The Cave is about 1500 m2, 105 m long, and the development of it has sto
pped because it is located in a vadose zone, but the dropstone development
and inner decoration forming still go on.
There is no running water in the cave, nor a significant air -flow. For this
reason, the amount of wetness increases as you go to inner parts of the Cave.
Inside the Cave lives no other animal except for the flies with small wings.
Besides, there isn’t any “ cave sediments” inside the cave.
Karaca Cave has a lot of very intensive and magnificent dropstone shapes.
This characteristics gives it a highly important touristic potantiality. When
the Cave is open to touristic visits with all its qualities it will contribute a lot
to the tourism of the region and Turkey.
KARACA MAĞARASI:
G iriş

Bilindiği gibi mağaralar, insanların ilk doğal barınaklarından birini oluş
tururlar. Bu nedenle uzun yıllardan beri araştırmacıların dikkatlerini üzer
lerine çekmiş ve ayrıntılı araştırmalara konu olmuşlardır. Ancak, bu özellikleri
yanında, içerilerinde sakladıkları gizli güzelliklerin keşif ve seyrinin verdiği
mutluluk, mağaracılığın son yıllarda hem heyecan verici bir spor ve hem de
bağımsız bir bilim dalı (Speleoloji) haline gelmesine katkıda bulunmuştur.
Ülkemizde 1960'lı yılların başlarında, özellikle Dr. Temuçin AYGEN’ in ça
baları ile başlayan mağara araştırmaları hızlanarak devam etmiş ve günümüzde
bu konudaki literatür oldukça kabarmıştır. Ancak ne var ki, bütün bu çalış
maların büyük bir çoğunluğu Türkiye’ nin batı yarısındaki mağaralarla ilgili
olup, bir iki istisna dışında doğudaki -özellikle kuzeydoğudaki- mağaralar araş
tırmacıların ziyaretlerini beklemektedirler.
Bu eksikliğin giderilmesinde bir ön adım olma amacıyla yazar tarafından
çok sınırlı olanaklarla da olsa bir çalışma başlatılmıştır1. Bu esastan hareket
le, ilk olarak çok yoğun ve zengin damlataşlarına sahip Karaca Mağarası’nm
tanıtılmasına çalışılacaktır.
Araştırmamıza konu olan Karaca Mağarası yöre halkı tarafından bilinmekte
olup, zaman zaman bazı meraklılar tarafından ziyaret edilmektedir.
1 Yazar, bu mağaradan başka, Bayburt ili sınırları içinde biri buz ve diğeri damlataşı şekillerince zen
gin iki yeni mağaranın arazi çalışm alarını bitirm iş olup onları da yayına hazırlamaktadır.
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Şimdiye kadar Mağara ile ilgili ayrıntılı bir çalışmaya rastlanmamıştır. An
cak, bu çalışma ile elde edilen bilgilerden bir kısmı, TRT ve basın vasıtası
ile -yazarla yapılan röportajlarla- yayınlanma şansına kavuşmuştur2. Ayrıca,
Gümüşhane ili kültür müdürü Salih ÇUBUKÇU tarafından Gümüşhane yi ta
nıtmak amacıyla hazırlanmış bir broşürde, Mağara içerisinden alınmış bir fo
toğraf çok özlü bir alt yazı ile yer almıştır.
Mağara’nın Yeri
Karaca Mağarası Gümüşhane’nin 17 km kuzeybatısında, Torul ilçesine bağlı
Cebeli köyünün Karaca mahallesi yakınlarındaki Kırantaş mevkiinde, deniz
den 1550 m yüksekte yer almaktadır. Mağara’ya Gümüşhane - Trabzon kara
yolunun (E-390) 12. kilometresinden kuzeye, Korum Deresi vadisine ayrılan
yol ile gidilir. Bu yoldan 4 km ilerledikten sonra Karaca mahallesine varılır;
buradan da 750 m batıya yürünerek Mağara’ ya ulaşılır (Şekil, 1).

2 13.7.1989 günü, televizyonun 1 ve 2. program larının ana haber bü ltenlerinde ve 27.7.1989 günü, rad
yonun 7.30 haberlerin den ön ce Karaca mağarası hakkında yazarla yapılan söyleşiler yayınlanmıştır. Ayrı
ca, “ Gazete” ve “ H ürriyet” gazeteleri, 31.7.1989 tarihinde yazarla Mağara üzerinde röportajlar yapmış
ve bu röportajları resimli haber şeklinde yayır Sımıştır.
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Mağara, Doğankent (Harşit) Çayı’ nın bir kolu olan Korum Deresi’ nin aç
mış olduğu derin vadinin güneydoğuya bakan yamacı üzerinde, vadi tabanın
dan yaklaşık 500 m yüksekte yer almaktadır.
Doğankent Çayı ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılmış olan saha
da eğim değerleri yer yer %100’ ü geçerken, nispi yükselti farkı da 1000 m.yi
bulmaktadır. Bölgedeki belli başlı yükseklikler 1800 m ile 2100 m arasında
değişmektedir. Bunlardan en önemlilerini, Mağara’ nın hemen 1 km batısın
daki Kayalarbaşı Tepe (1911 m), 3 km kuzeydoğusundaki Baladantaşı Tepe
(2042) ve 3 km güneydoğusundaki Eşikkayası Tepe (1804 m) oluşturmaktadır.
Stratigrafik-Litolojik Özellikler
Gümüşhane -Torul arasındaki sahada Ustkretase formasyonları geniş bir
yayılışa sahiptir. Bunlar genellikle andezitik ve bazaltik lavlar ile tüflerden
ve aglomeralardan oluşmaktadır. Bu serinin toplam kalınlığı 1000 m.yi bul
makta ve içerisinde yer yer kalker, marn ve grelerden oluşan ve kalınlığı 100
m ile 200 m arasında değişen arakatkılar dikkati çekmektedir3. Karaca Mağa
rası da bu seri içerisinde andezitik karakterli volkanitlerin çevrelediği bol çat
laklı masif kalkerler içerisinde gelişme olanağı bulmuştur.
Oluşum
Karaca Mağarası bugünkü durumuna gelene kadar iki farklı aşama geçir
miştir. Bunlardan ilki bölgede taban seviyesinin mağara hizasında olduğu dö
neme rastlar. Bu dönemde, yüzeyden sızan sular çürümüş bitki artıkları
arasında ve topraktan geçerken C 0 2 çe zenginleşerek yeraltı suyuna katılmış
ve bu su, taban seviyesi hizasında yeraltındaki güzergâhı boyunca ilerlerken
zeminde çözülmelere (Subrasion) sebep olmuş ve böylece mağaranın esas şek
li ortaya çıkmıştır, ikinci aşamada, bölgedeki taban seviyesinin alçalmasına
bağlı olarak, mağara havalandırma zonunda (Vados zon) kalmıştır. Bu dönemde
mağaranın büyümesi sona ermiş, buna karşılık damlataşı oluşumu hızlanmış
tır. Damlataşı oluşumu günümüzde de bütün hızı ile devam etmektedir.
Karaca Mağarası damlataşı oluşukları bakımından hem çok zengindir ve
hem de bu damlataşları çeşitli renk ve şekiller arzederler. Mağara içerisinde
rastlanan başlıca damlataşı şekillerini şu şekilde sıralamak mümkündür: sar
kıtlar, dikitler, sütunlar, bayrak şekilleri, org desenli duvarlar, mağara çiçek
leri, mağara incileri, traverten havuzları ve traverten basamakları.
Mağara içerisindeki çok gelişmiş damlataşlarının, örneğin dev sütunlar ve
org şekilli duvarların varlığı, mağaranın ikinci aşamaya çok uzun yıllar önce
geçmiş olduğunu göstermektedir. Ayrıca mağara içerisindeki beyazdan laci-

3
MTA (1962): 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji H aritası’ nın Trabzon paftası izahnam esi, sa. 11-12,
Ankara.
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verte kadar çok çeşitli renklerdeki travertenlerin varlığı ise, travertenleri oluş
turan suyun içerisinde demir ve magnezyum gibi erimiş mineral maddelerin
çok olduğunu göstermektedir.
Mağaranın Şekli
Karaca Mağarası, yatay yönde gelişme göstermiş ve yaklaşık elipse benze
yen dört ayrı salonun birbirine birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu salon
lardan ikisi, çatlak sistemlerinden sızan suların oluşturduğu duvar damlataşları
ile ikiye bölünmüş ve böylece salon sayısı altıya çıkmıştır (Şekil, 2).

8 .Duvar tr a v e r te n le r i,9 .B a y r a k ş e k ille r i.

Şekil 2: Karaca Mağarasının şematik plânı.

Mağara’ nın içine üst kısmının çapı 1 m civarında olan ve içeriye doğru
daralıp yatıklaşan huni şekilli bir ağızdan girilir. Bu giriş kısmı, Mağara’ nın
içine doğru gidildikçe yeniden genişlemekte ve 6. metreden sonra rahatça ha
reket edilebilmektedir; 10. metreden sonra ise büyük bir salona geçilmektedir.
Bu salon yaklaşık orta kısmından, damlataşlarından oluşan org şekilli muh
teşem bir duvarla ikiye ayrılmıştır. Mağara’ nın planı çıkarılırken, salonun griş
tarafına kalan kısmına la, iç tarafta kalan kısmına ise, lb numaraları veril
miştir. Salon la’ nın güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzunluğu 28 m, ge
nişliği ise, 25 m dir. Salon yaklaşık elips biçiminde olup içeriye doğru tabanının
alçalmasına bağlı olarak yükse) ligi 10 m yi geçmektedir.
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Salon la’ nın doğu kenarını oluşturan org şekilli duvarın kuzey ucunda yer
alan çeşitli damlataşı şekilleri arasından güçlükle ve aşağıya doğru inilerek
salon lb’ ye geçilmektedir. Bu salonun uzunluğu 27 m, genişliği ise, 19 m dir.
Salon lb de orta kısmından yaklaşık kuzey-güney doğrultusunda yan yana di
zilmiş ve birbirlerine yaklaşmış sarkıt ve dikitlerle, bunların hemen doğusunda
zeminden itibaren büyüme gösteren bir perde ile ikiye bölünme eğiliminde
dir. Bu salonun güney tarafında traverten basamakları yer almakta, merkezi
kısmında ise, küçük bir traverten gölü bulunmaktadır. Ayrıca, kuzey kenarın
da yağmurlara bağlı olarak oluşan çamur birikintilerine rastlanmaktadır.
Salon lb’ nin kuzeybatı ucundan 2 numaralı salona geçilir. Bu salon içeri
sinde damlataşı şekilleri fazla gelişmemiştir. Buna karşılık, salon lb’ nin doğu
ucundan geçilen 3 ve 4 numaralı salonlar damlataşı şekillerinin en güzel ör
neklerine sahiptir.
3 numaralı salona 90 cm çapındaki bir bacadan iple ya da özel bir merdi
venle aşağıya doğru inilerek girilir. Bu salonun iki uç noktası arasındaki uzunluk
32 m, genişlik ise 20 m dir. Mağara içerisindeki en gelişmiş ve en güzel sütun
bu salon içerisinde yer alır. Bu sütunun yüksekliği 20 m yi geçer. Salona ini
len kesiminde, en derin yerinin derinliği 1 m yi bulan bir göl mevcuttur. Ayrı
ca, bu salon içerisinde bundan başka bir küçük göl daha bulunmaktadır.
4 numaralı salona da yine salon lb’den geçilir. Bu salona girebilmek için
de yine ön tarafı su ile dolu bir koridordan geçmek zorunluluğu vardır. Bu
salon da bir numaralı salon gibi orta yerinden -yaklaşık kuzey-güney
doğrultusunda- org şekilli bir duvar ile ikiye ayrılmıştır. Denilebilir ki bu sa
lon damlataşı şekillerinin en güzel örneklerine sahiptir.
Salon 4b’den batıya doğru basamaklı bir şekilde yükselen koridorun içe
risinde iki küçük traverten havuzu bulunur. Bu koridorun ucu küçük bir pen
cere ile dört numaralı salonun girişine açılmaktadır.
Bir bütün olarak ele alındığında, Karaca Mağarası’nın toplam alanının 1500
m2’ yi bulduğu görülür. Uzunluğu ise,-giriş kısmı ile en uç noktası arasında105 m kadardır. Mağara’ nın en derin yeri, girişten (1550 m) 18 m daha alçak
tır (1532 m). Mağara içerisindeki en yüksek nokta ise, 4 numaralı salonun gi
rişidir (1548 m).
Su Varlığı
Karaca Mağarası, giriş kısmında da belirtildiği gibi havalandırma zorun
da (Vados zon) bulunmakta ve dolayısı ile pasif bir mağara karakteri taşımak
tadır. Başka bir deyişle mağara içerisinde akarsu bulunmamaktadır. Ancak,
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tavandaki çatlaklardan sızan sular çeşitli damlataşı şekillerinin oluşumunun
günümüzde de devam etmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca mağara içerisin
de traverten havuzları ve bir kaç küçük gölcük bulunmaktadır. Bunlardan özel
likle 3 ve 4 numaralı salonların girişlerinde bulunan ve bu salonlara girebilmek
için mutlaka içlerinden ya da üzerlerinden geçmek gereken iki tanesi mağa
radaki su varlığı bakımından önem taşımaktadır.
Mağara’ nın Havası
Mağara içerisinde belirgin bir hava hareketi söz konusu değildir. Bu se
beple mağara havasının nemi ağız kısmından içeriye doğru gidildikçe nisbî
bir artış göstermektedir. Öyle ki, Mağaranın ağız kısmında nem oranı %65
iken, salon la’da % 70’e ve salon lb’de % 75’e çıkmaktadır. Ayrıca, damlataşı
oluşumu sırasında açığa çıkan karbondioksitin, havadaki karbondioksit ora
nını az da olsa artıracağı açıktır. Mağara havası Yaz’ ın dışarıya göre daha se
rin iken, Kış’ m biraz daha sıcak olmaktadır. Bu özellikleri ile mağara küçük
bir mikro klima alanı olarak düşünülmektedir.
Hayvan Varlığı
Mağara hayvan varlığı bakımından oldukça zayıftır. Oyle ki, ağız kısmına
yakın yerlerde sinek türünden küçük kanatlı böcekler dışında hiç bir hayva
na rastlanmamıştır.
Mağara insan barınağı olmuş mu?
Mağara içerisinde arkeolojik bir buluntuya ve de mağara sedimentine rast
lanmamıştır. Ne var ki, Mağara’ nın ağız kısmına yakın kesimler kalın bir kal
ker tüfü (Kalksinter) ile kaplanmış bulunmaktadır. Ancak, Mağara’ nın ağız
kısmının dar ve girişinin nisbeten uzun olması yanında, oturulabilecek kadar
genişleyen kısmının ışık almaması dolayısı ile buranın insan barınağı olarak
kullanılmış olma ihtimalini oldukça zayıflatmaktadır.
Sonuç
Yukarıda da belirtildiği üzere, Mağara damlataşı şekillerinin en güzel ve
görkemli örneklerine sahiptir. Bu sebeple turizm potansiyelinin çok yüksek
olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, Mağaranın turizme açılabilmesi için, yolu
nun ve ışıklandırılmasının yapılması yanında, bazı sosyal tesislerin de kurul
ması gerekmektedir. Ote yandan, Mağara havasının astım gibi bazı solunum
rahatsızlıklarına iyi gelebileceği düşünülmektedir. Ne var ki bu, ancak ölçü
len değerlerin hekimlerce kontrolü sonucu ayrıntılı araştırmalarla ortaya ko
nabilir.
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Foto 3 — Dört numaralı salonun duvarındaki çatlaklar ve dev damlataşı şekilleri.

