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Ö ZET
Bu çalışmada K ırşehir’e bağlı M ucur ilçesi sınırları içerisinde yer alan
Mucur Obruğu ve çevresinin, jeomorfolojisi ağırlıklı olmak üzere coğrafi bir
etüdü yapılm ış ve obruğun turizme kazandırılm ası konusunda öneriler
sunulm uştur. O bruk, Ü st M iosen-Pliosen konglom era ve tü f içerikli
çamurtaşları içerisinde bulunmaktadır. Obruk, tabanında görülemeyen ancak
çevredeki sahada varlığı tespit edilmiş olan Eosen kalkerlerinin çözünmesine
bağlı olarak m eydana gelm iştir. Jeolojik, jeom orfolojik ve hidrografik
özellikleri ile coğrafyacıların dikkatini çeken Mucur Obruğu, doğal güzelliği
ve yam açlarında yerleşm e am açlı kullanılm ış olan inlerin bulunm ası
nedeniyle de koruma altına alınarak turizme kazandırılması gereken doğal
anıtlardan bir tanesidir.
G İR İŞ
Bir çeşit çökme dolini olan obruklar, su ile temas ettiğinde çözünebilen
kayaçların olduğu alanlarda ve bilhassa kalkerlerden oluşan arazilerde,
kalker çözünm esine bağlı olarak yer altında m eydana gelen karstik
boşlukların üzerlerindeki yükü taşıyamayarak çökmesi sonucunda oluşan,
çeşitli büyüklükteki, dairemsi, yer yer tabanında göl bulunan doğal karstik
çukurluklardır.
Gerek obrukların oluşumu ve şekli, gerekse de bir çoğunun tabanında
bulunan doğal göller her zaman insanların ve özellikle de Coğrafyacıların
ilgisini çekm iştir. Ü lkem izde Obruk Platosu ve kısm en de A kdeniz
B ölgesi’ndeki obruklar çeşitli araştırm alara ve yayınlara konu olm uştur
(Biricik 1985, Erol 1990 vb). Jeomorfolojik açıdan olduğu kadar, bulunduğu
lokasyondaki beşeri hayata etkisi açısından da ilginç özellikler taşıyan
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obruklardan bir tanesi de M ucur O bruğu’dur. M ucur Obruğu bulunduğu
yörede başka bir örneği olmaması, oluştuğu sahanın jeolojik yapısı ve içinde
göl olması ile dikkati çekmektedir.
M ucur O bruğu’nun jeom orfoloji ağırlıklı olmak üzere genel coğrafik
etüdünün yapıldığı bu çalışma, doğal bir anıt olarak düşündüğümüz obruğun
tanıtılması ve korunarak turizme kazandırılması amacını taşımaktadır.

Şekil 1: Mucur Obruğu ve çevresinin morfografik lokasyon haritası.

M ucur Obruğu İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir il merkezinin
33 km, M ucur ilçe merkezinin ise 13 km doğusunda yer alır (Şekil 1).
Obruk, Ankara-K ayseri karayolunun 1300 m. kuzeyinde, Seyfe Kapalı
Havzası ile Kızılırm ak Havzası su bölümü çizgisini oluşturan AyrıdağBoztepe kütlesinin güneyindeki plato üzerindedir. Dairemsi bir görünüşe
sahip olan Mucur Obruğu’nun tabanında daimi bir göl bulunmaktadır (Şekil
2, Foto 1). M ucur Obruğu’nun hemen güneyinde kurulmuş olan köy ise
adını obruktan almıştır.
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Şekil 2: Mucur Obruğu ve yakın çevresinin topografya haritası.
M ucur Obruğu bir çok yerbilimci tarafından bilinmekle birlikte, Chaput
ve Sür’den başka literatürde bahis konusu eden olmamıştır.
Chaput (1936), M ucur Obruğu’nu “ Billurlu kalkerlerden müteşekkil
sıradağın (Kırlangıç Tepe’nin) güney kenarında, aşağı yukarı 300 m çapında
ve 50 m kadar derinlikte, huni şeklinde bir kuyu (Obruk) görülür. Bu obruk
bir fay üzerinde olsa gerektir. Eğimi takriben %20 olan çeperlerde travertenli
bir çim ento içinde, kalker breşlerle seyrek, iri kumlardan başka bir şey
görülmüyor. Çöküntü ve döküntülerle de tıkanmış bir düden (Aven) olması
muhtemel olan huni şeklindeki bu çukurluğun tabanında yazı acı bir su
birikintisi kalmaktadır.” şeklinde tanımlamıştır.
Sür (1964) ise M ucur Obruğu’nu “Kızıldağ’ın güney yamaçlarında bir
obruk bulunm aktadır ve yakınındaki köyde aynı adla anılır. Obruğun
derinliği 70 m kadardır. Burası dibinde su bulunan bir çöküntü obruğudur.
Çanağın derinliği hakkında bir fikir edinm ek mümkün olam am ıştır.
Yağm urlu m evsim lerden etraftan gelen suların birikm esiyle derinliği
artm aktadır. Yazın ise buharlaşm a neticesinde iyice çekilm ektedir. Bu
obruğun yamaçları çok diktir. Tabana doğru ise yamaç döküntüleri sebebi ile
meyil biraz azalmıştır.” şeklinde ifade etmiştir.

Köyü’nün doğudan görünüşü.
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Obruk ve Çevresinin Jeolojisi
Kırşehir M asifi’nde yer alan çalışma sahasında, Üst Paleozoik, Eosen
ve Üst M iosen-Pliosen dönemlerine ait formasyonlar bulunmaktadır (Şekil
3).
Masife ait metamorfık kayaçlar obruğun kuzeyindeki Ayrıdağ-Boztepe
kütlesinin yapısını oluşturm aktadır. Bu m etamorfik kayaçlar Paleozoik
şistleri ve Paleozoik m erm erlerinden m eydana gelm ektedir. Paleozoik
şistleri, m erm er arakatkılı kuvarsşist, kalkşist, kuvarsit, am fibolit ve
gnayslardan oluşm aktadır. Kıvrım lanm a ve yapraklanm anın iyi geliştiği
birim üste doğru Paleozoik mermerleri ile yatay ve düşey geçişlidir. Daha
çok B oztepe’nin yüksek kesim lerinde yüzeylenen Paleozoik m erm erleri,
beyaz ve gri renkli, çoğunlukla iri kalsit kristalli, orta kalın katmanlı ve
masiftir. Mermer formasyonu arasında yer yer şistlere de rastlanır. Her iki
formasyon da Üst Paleozoik olarak yaşlandırılmıştır (Kara 1997).
Paleozoik şist ve mermerleri Boztepe’nin zirve kesimlerinde 20 ile 30
derece arasında değişen açılarla güneye dalarken aynı birimlerin dalış açısı
B oztepe eteklerinde 58-70 derece arasında değişm ektedir. Buna göre
A yrıdağ-Boztepe kütlesi, kuzey kanadı doğu-batı yönlü eski bir fayla
parçalanarak düşen ve bugün Seyfe Gölü H avzası’nm Neojen tortullan
altında kaybolan antiklinalin güney kanadından oluşmaktadır (Şekil 4).
Sahada M ezozoik dönem ine ait form asyonlar görülm em ektedir.
T ersier’e ait en eski birim ler ise kalkerlerle tem sil edilen Eosen
form asyonlarıdır. A yrıdağ-B oztepe kütlesinin güneyindeki senklinal
alanında yer alan ve Dulkadirli kireçtaşı üyesi olarak adlandırılan (Kara,
1997) Eosen kalkerleri, Obruk Köyü’nün batı ve güneyinde olduğu gibi çok
az yerde mostra vermektedir (Şekil 3). Formasyon, beyaz, bej ve gri renkli
olup bol m iktarda nüm m ülit içerm ektedir. Eosen kalker üyesi çalışm a
alanımız dışındaki mostralarda, tabanda ve yatayda Alt-Orta Eosen’e ait olan
çamurtaşı ve kiltaşları ile yanal ve düşey geçişlidir. Sığ deniz ve resifal
koşullarda gelişmiş olan kalkerlerin kalınlığı 50 m civarı olarak tahmin
edilmekte ve birim in yaşı içerdiği fosillere göre Orta-Üst Eosen olarak
verilmektedir (Kara 1997).
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Şekil 3:

M u cu r O bruğu v e ç e v r e sin in je o lo ji haritası.

Şekil 4:

M ucur O b ru ğ u ’n u n -jeo lo jik k e siti.

Sahadaki en genç formasyon Neojen’e aittir. Çalışma alanının büyük bir
kesiminde yüzeylenen Neojen formasyonu (Şekil 3) kırmızımsı, kahve ve gri
renkli, katm ansız, gevşek, çakıllı, kumlu yer yer karbonat nodüllü, tüf,
kalker, kumtaşı, çakıltaşı, jips bant ve mercekleri içeren çamurtaşlarından
oluşmuştur. Genel olarak yatay olmakla birlikte, Obruk civarında olduğu
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gibi paleotopografyaya bağlı olarak 5 dereceye kadar eğim kazanm ıştır
(Şekil 4). Alttaki form asyonlarla uyumsuz olan formasyonun kalınlığı 150
m ’yi bulmaktadır. Sığ göl, akarsu fasiesleri ve yamaç molozu birikintileri
şeklinde gelişen ve Kızılırmak formasyonu olarak adlandırılan birimin yaşı
bazı omurgalı fosillerine göre Üst Miosen-Pliosen’dir (Kara 1997).
Obruk ve yakın çevresinde tektonik etkisini gösteren fay ya da fay
sistemleri ne detaylı jeoloji haritalarında ne de arazi çalışmamız esnasında
saptanam am ıştır. Ancak sahaya genel olarak bakıldığında, Paleozoik
form asyonlarında görülen faylanm alar ve sahanın paleocoğrafik gelişimi,
obruğun kuzeyindeki Plaeozoik-Eosen formasyonu sınırının, üzeri sonradan
Üst M iosen-Pliosen tortulları ile örtülmüş muhtemel fay ya da faylar ile
belirlenmiş olabileceğini düşündürmektedir.
Obruk ve Çevresinin Jeomorfolojisi
Obruk çevresinde jeomorfolojik açıdan iki ana birim ayırt edilmektedir.
Bunlardan biri, kuzeydeki Seyfe Kapalı Havzası’nı ve güneydeki Kızılırmak
Havzası’m birbirinden ayıran ve en yüksek yeri 1550 m ’yi bulan doğu-batı
uzanımlı A yrıdağ-Boztepe kütlesi, diğeri ise plato sahalarıdır (Şekil 1).
Jeoloji bahsinde de belirtildiği gibi, Ayrıdağ-Boztepe kütlesi Paleozoik yaşlı
şist ve mermerlerden oluşmaktadır. Büyük bir olasılıkla Hersinien orojenezi
dönemine ait olan bu kütle, kuzey kanadı eski bir fayla düşen antiklinalin
güney kanadından m eydana gelm iştir. Plato sahaları ise bu kütlenin
kuzeyinde ve güneyinde geniş alanlar kaplamakta ve ortalam a yükseltisi
1150-1250 metreler arasında değişmektedir. Mucur Obruğu’nun da üzerinde
yer aldığı bu platolar Üst M iosen-Pliosen tortullarından oluşan ve hafif
eğimli Pliosen yapısal yüzeyleri halindedir (Şekil 1,5; Foto 1).
Topografik olarak güney kenarı 1210 m ’de başlayan obruğun ağız
kesimi kuzey kenarında 1240 m ’de bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle;
obruğun kuzey kenarı ile güney kenarı arasında plato yüzeyinde yaklaşık 30
metrelik bir seviye farkı mevcuttur (Şekil 2). Mucur Obruğu, kuzey-güney
yönünde çapı 450 m, doğu-batı doğrultusunda 400 m, derinliği tabanındaki
göl yüzeyine kadar kuzey yamaçlarında 70 m, güney yamaçlarında 40 m
civarında olan dairemsi bir obruktur (Şekil 2, 5). Obruk içerisinde yüzeyi
1169 m ’de ve suyu hafif tuzlu olan daimi bir göl bulunmaktadır (Foto 1).
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Şekil 5: Mucur Obruğu ve yakın çevresinin jeom orfoloji haritası.

Obruk ilk bakışta gölsel-karasal Neojen depolan içerisinde açılmış dev
bir kazanı andırmaktadır. Oluşmasına yol açan çökme izleri yamaçlarındaki
blok göçm elerinden açık bir şekilde anlaşılm aktadır. Kolayca deforme
olabilecek Neojen tortulları içerisinde oluşan obruğun yam açları bazı
kesimlerinde çökmenin verdiği ilk dikliği ve obruk ağzının yine çökme ile
kazandığı keskin yuvarlaklığı halen büyük oranda korumaktadır.
M ucur O b ru ğ u ’nun oluşum unu bulunduğu yerdeki jeo lo jik ve
jeom orfolojik verilerle açıklam ak pek kolay değildir. Karstlaşm a imkanı
olmayan Neojen depoları içerisinde açılmış olan obruğun yamaçlarında ve
tabanında karstlaşmaya elverişli en ufak bir unsur bulunmamaktadır (Şekil 3,
4; Foto 1). Bu ilk bakışta bir tezat gibi görünmekle birlikte, obruğun
çevresindeki saha jeo lo jik ve jeom orfolojik açıdan biraz geniş bir
perspektiften ele alındığında bu durum kolayca açıklanabilm ektedir.
Obruğun kuzeyindeki Boztepe eteklerinde Üst Miosen-Pliosen gölsel-karasal
tortulları Paleozoik şist ve mermerlerini uyum suz olarak üzerlem ektedir.
Ancak, jeoloji haritasında da görüldüğü gibi, obruğun batısında çok küçük
bir alanda da olsa nümmülitli Eosen kalkerlerinin mostra vermesi (Şekil 3)
ve yine aynı form asyonun obruğun güneyinde geniş bir alanda yüzeyde
görülm esi, Neojen tortulları altında Eosen kalkerlerinin bulunduğunu
göstermektedir (Şekil 4). Bu duruma göre, obruğun oluştuğu alanda alttan
üste doğru birbirleriyle uyumsuz olarak, Paleozoik şist ve mermerleri, Eosen
kalkerleri ve Üst Miosen-Pliosen tortullarının sıralandığı anlaşılmaktadır.
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Büyük bir o lasılık la A yrıdağ-B oztepe kütlesindeki Paleozoik
m erm erlerinin çatlak sistem lerinde tutulan yağış suları, Paleozoik şistm erm er ve Eosen kalkerleri kontağında güneye yönelen karstik yeraltı
suyunu oluşturmaktadır. Genel olarak Toroslar’daki önemli karstik sahalarda
olduğu gibi (Doğan 1996), burada da karstik çözünme açısından şist-kalker
kontağından oluşan formasyon sınırı, karstik suların Eosen kalkerlerini daha
etkin bir şekilde çözm esine katkıda bulunm uştur. Karstik çözünmenin
ilerlemesine bağlı olarak derinlerde oluşan karstik boşluğun tavanındaki
kalkerler, Neojen ile Eosen formasyonları arasındaki yeraltı sularının, Eosen
kalkerleri içerisinden derinlere kaçtığı karstik baca ya da geniş karstik çatlak
sisteminin olduğu noktada çözünmeyle ortadan kaldırılmıştır. Daha sonra
yeraltı suyu tablasında meydana gelen muhtemel bir alçalma sonucu, gevşek
Neojen tortullarında m eydana gelecek olan dikey yer değiştirm e ya da
hareketlenm enin de etkisiyle karstik boşluğun tavanı üzerindeki yükü
taşıyam ayarak çökm üş ve obruk oluşm uştur (Şekil 6). Bunun yanında,
O bruğun içinde açılm ış olduğu Üst M iosen-Pliosen form asyonunda
(Kızılırmak form asyonu) bulunan jips tabaka ve merceklerinde meydana
gelen çözünmenin de obruğun oluşmaya başlaması esnasındaki çökmeye
önemli ölçüde katkıda bulunm uş olduğu söylenebilir. Ayrıca obruğun
oluşum sürecinde yüzeyde varlığı görülmeyen muhtemel örtülü fay ya da
fayların Eosen kalkerleri içerisindeki büyük karstik boşluğun oluşmasını
sağlayan karstik akiferin gelişm esinde etkili olabileceği gözden uzak
tutulmamalıdır. Bütün bu açıklamlardan da anlaşılacağı üzere Mucur Obruğu
bir örtülü karst ürünüdür.
Obruğun Üst M iosen-Pliosen tortulları içerisinde açıldığı göz önüne
alındığında obruğun oluşma zamanı Kuatemer olarak söylenebilir. Obruğun
aşınmaya ve fiziksel ayrışmaya uygun Neojen depoları içerisinde açılmış
olm asına rağm en, yam açlarının keskin hatlarını büyük oranda koruyor
olması da bu fikri desteklemektedir.
M ucur Obruğu karstlaşm a imkanı olmayan bir formasyon içerisinde
açılmış olması, içerisinde göl bulunması ve oluşum mekanizması (Şekil 6)
bakımından Niğde Sazlıca yakınındaki Dipsiz Göl (Çelik ve Afşin 1998) ile
büyük oranda benzerlik göstermektedir. Ancak, orada olduğu gibi Mucur
Obruğu’nun yamaçlarında çökmenin aşamalı olabileceğine dair herhangi bir
iz bulunmamaktadır.
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Şekil 6:

M u c u r O b r u ğ u ’nun şem a tik o lu şu m aşam aları.

Obruğun yam açları daha yakından incelendiğinde, üst yam açlarda
kalınlığı 3-5 m arasında değişen Neojen konglomeraları ve bunların altında
konglomeralara göre aşınmaya karşı daha dayanıklı olduğu için dik yamaçlar
oluşturan yoğun tü f katkılı, karbonat içerikli kırm ızım sı kahverenkli
çamurtaşları dikkati çeker. Yer yer blok düşmelerinin görüldüğü bu tüflü
çamurtaşları içerisinde elle açılmış ve barınak amaçlı kullanılmış olan çok
sayıda in1(mağara) bulunmaktadır (Şekil 2; Foto 1,4).
Obruğun dairevi görünüşünü bir parça da olsa bozan iki küçük dönemli
dere dikkati çekm ektedir. Y ağışlı dönem lerde B oztepe eteklerinde
kaynak lanan bu d e re lerd e n biri obruğun b a tısın d a n , d iğ eri de
kuzeybatısından obruk gölüne ulaşmaktadır (Şekil 2, 5). Su toplama alanları
ve boyları çok kısa olan bu derelerden batıda olanı yağışlı dönemlerde
gevşek Neojen tortullarından taşıdığı malzeme ile obruk tabanın gölle kaplı
olmayan batı kesiminde küçük bir birikinti konisi oluşturmuştur (Şekil 5;
Foto 1, 3). Ayrıca, obruk yamaçlarında meydana gelen fiziksel parçalanma
ve ufalanma sonucu oluşan döküntüler yamaçların göle yakın kesimlerinde
hafif de olsa bir eğim kırıklığı meydana getirmiştir.
1 İç Anadolu B ö lg e s i’nde yapı m alzem esi kullanılmadan tüf, ignim brit gibi form asyonlar
içerisinde elle kazma yöntem iyle açılm ış m eskenlere in adı verilmektedir, bizde çalışm am ızda
m esken am açlı açılan bu mağara şek illi barınakları doğal mağaralar ile karıştırılm am ası
düşüncesi ile in olarak ifade edeceğiz.
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Obruk Gölü
Obruk gölünün çapı yaklaşık olarak doğu-batı yönünde 200 m, kuzeygüney yönünde 230 metredir (Şekil 2, 5). Yüzeyi 1169 m kotunda olan göl
37.000 m2 alana sahiptir. Gölün derinliği hakkında kesin bir bilgi olmadığı
gibi seviye değişikliğini ifade edebileceğimiz resmi herhangi bir veri de
yoktur. Gölün sığ olan kıyıya yakın kesimlerinde ince şeritler halinde uzanan
sazlar bulunmaktadır. Kökleri göl içerisinde olan ve boylan 2 m ’yi bulan
sazlar yıl boyu yeşil kalmaktadır (Foto 1, 2, 3). Gölde bulunan aynalı sazan
balığı yavruları ise göle İl Tarım Müdürlüğü tarafından bırakılmıştır.
Sahada ö z e llik le yaz ay ların d a yaşanan önem li m iktardaki
buharlaşmaya rağmen gölün suyu yaz kış mevcuttur. Ancak göl seviyesinde
mevsimler ve yıllar arasında önemli sayılabilecek değişm eler olmaktadır.
Göl seviyesinde ve dolayısıyla alanındaki değişmeler 1990 yılı Temmuz ayı
başında ve 1998 yılı ağustos ayı sonunda, obruk ve Obruk Gölü üzerinde
tarafımızdan yapılan incelemelerde ve 1958 yılında basılan 1/25000 ölçekli
topografya haritası ile 1996 yılı baskısı arasında göl alanında önemli bir
farklılığın olduğu tespit edilm iştir. 1958 yılı topografya haritasında göl
yüzeyinin deniz seviyesinden 1167 m yüksekte olduğu belirtilirken, 1996
yılı baskısında bu değer 1169 m ’dir.

Foto 2:

M u cu r O b r u ğ u ’nun g ü n ey b a tıd a n g ö rü n ü şü

(1990 y ılı

te m m u z ayı b a şla n ).
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Foto 3: Mucur Obruğu’nun güneybatıdan görünüşü (1998 yılı Ağustos ayı sonları).
1958 yılında basılan topografya haritasında 20.500 m2 olarak ölçülen
göl alanı 1996 yılı baskısında 37.000 m2 olarak ölçülmüştür. Yine, 1958
tarihli haritada görülen ve köy halkının gölün güney kenarında tabansuyuna
yakın olması düşüncesiyle açmış oldukları iki kuyu da 1996 yılında basılan
haritada göl suları altında kaldığı için bulunmamaktadır. Arazi çalışmaları
esnasında ise 1990 yılı temmuz ayı başında bu kuyuların göl suları altında
kaldığı, 1998 yılı ağustos ayı sonlarında ise gölün dışında olduğu tespit
edilmiştir.
Obruğun 1990 temmuz ayı başında ve 1998 yılı ağustos ayı sonunda
çekilen fotoğraflarında gölün seviyesinde meydana gelen oynam alar daha
açık olarak görülmektedir (Foto 2, 3). 1990 yılında çekilen fotoğrafta göl
suları sazlık alanın dışına taşıp birikinti konisinin ön kısm ını su altında
bırakırken, 1998 yılı ağustos ayı sonunda çekilen fotoğrafta göl suları
sazlıklara kadar çekilm iş, birikinti konisinin tamamı açığa çıkm ış, göl
çevresindeki şerit halindeki beyazlıktan da anlaşılacağı gibi, göl seviyesi
yaklaşık olarak 2 m kadar düşmüştür. Bu duruma göre, 1958 yılı topografya
haritasındaki göl alanı 1998 yılı ağustos ayında çekilmiş olan fotoğrafla,
1996 yılı haritası ise 1990 yılı temmuz başında çekilen fotoğrafla uyumlu
görülmektedir. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 1986
yılında Obruk Köyü ve yakın çevresi için hazırlanan 1/5000 ölçekli
topografya haritasındaki göl alanın diğer haritalardakinden farklı olduğu
görülmüştür. Bu duruma göre obruk gölünün seviye ve alanının mevsimlere
ya da yıllara göre değiştiği söylenebilir.
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M ucur M eteoroloji İstasyonu’nun 33 yıllık verilerine göre sahanın
yıllık ortalama yağış miktarı 414.1 m m ’dir (Tablo 1). Sahaya düşen yağış
miktarının azlığı, Obruk G ölü’nün su toplama havzasının çok küçük olması
ve geniş olan göl yüzeyinin buharlaşma ile su kaybını artıracağı göz önüne
alındığında, gölün yağış suları ya da yüzey kaynakları ile varlığını
sürdüremeyeceği ortaya çıkmaktadır. Buna göre, Obruk Gölü tabansuyu ya
da göle tabanda k a rışm a sı m uhtem el olan karstik k ay n a k la rla
beslenm ektedir. A yrıca küçük bir göl olan Obruk Gölü için yukarda
belirtilen seviye ve alanındaki önemli sayılabilecek değişm eler, sahada
yaşanan yaz kuraklığına bağlı olarak meydana gelen şiddetli buharlaşmanın
yanında, gölün beslenm esinde en önemli kaynak olan tabansuyu ve/veya
karstik su girdilerinin m evsimlere ve yıllara göre kısmen artm ası ya da
azalması ile açıklanabilir.
Aylar

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ort.

Ort. Sıcaklık

-1.3

-0.2

4.0

11.0

13.5

18.5

21.5

22.1

17.6

10.8

5.2

-0.8

10.2

Yağış

61.6

42.3

43.1

46.4

53.7

32.6

5.9

5.7

12.1

29.0

41.5

50.2

414.1

Tablo 1: Mucur’un ortalama sıcaklık ve yağış tablosu
Yöre halkı arasında Obruk G ölü’nün kuzeyindeki Seyfe G ölü’nden
tabana kaçan sularla beslendiği ya da Seyfe Gölü’nden atılan saman vb. gibi
m alzem enin O bruk G ö lü ’nde ortaya çıktığı gibi bazı sö y lentiler
dolaşm aktadır. Ancak, Obruk ile Seyfe Gölü arasındaki Ayrıdağ-Boztepe
kütlesin tabanında ve m ercekler halinde çeşitli kesim lerinde bulunan
P a leo z o ik şistle rin in v a rlığ ı
bu b ağ lan tın ın k u ru lam ay acağ ın ı
göstermektedir (Şekil 4). Ayrıca, Seyfe Gölü üzerine olan çalışmalarda bu
söylentileri destekleyecek bilimsel herhangi bir veri de bulunmamaktadır
(Yiğitbaşıoğlu 1993, 1995; Omar ve Ünver 1988). Omar ve Ünver (1998)
Seyfe Gölü ile ilgili yaptıkları çalışm ada, Seyfe H avzası’nda yerüstü su
kaynakları gibi yeraltı sularının da eğim inin Seyfe G ö lü ’ne yönelik
olduğunu ifade etmişlerdir.
Obruk G ölü’nde 1982 yılında Köy H izm etleri Genel M üdürlüğü
tarafından Kırşehir M ucur Obruk Köyü Pompaj Sulama Tesisi Planlaması ile
ilgili bir rapor düzenlenm iştir (B ilgin 1982). Bu çalışm ada 4 adet
motopompla 3 saat su çekilmiş ve su yüzeyi kotunda belirgin bir düşme
gözlenm em iştir. Yine bu çalışm ada göl suyunun pH derecesi 7,4 olarak
verilmiş, tuzluluk T 2, alkalilik A l ve sulamaya elverişlilik sınıfı da II olarak
tespit edilmiştir. Verilen bu değerler Neojen depolarında yer alan jipslerin
göl suyunun özelliklerini etkilediğini göstermektedir. Bu çalışm ada gölü
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tabandan besleyen suyun debisi 80 lt/sn olarak tahmin edilmiş, ancak proje
suyun yetersiz olacağı düşüncesiyle uygulamaya geçirilmemiştir.
Son olarak obruk çevresindeki arazinin sulanması amacıyla Devlet Su
İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından obruk gölünü besleyen taban
suyunun debisi ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada motopomplarla gölün
suyu tahliye edilmeye başlanm ış, bir hafta kadar su tahliye edilm esine
rağmen, gerek motorların arızalanm ası, gerekse de işin üzerine ciddi bir
şekilde gidilmemesi sonucunda çalışma yarıda bırakılmıştır. DSİ Kayseri
Bölge M üdürlüğü’nde bu projenin raporuna bulunamadığı için ulaşılamamış
ve bu bir haftalık çalışmanın sonucu dahi elde edilememiştir.
Köy halkı obruk gölünden hayvanlarını sulamak, kaz ve ördek gibi su
isteyen hayvanları yetiştirmek suretiyle yararlanmaktadır. Obruk G ölü’nden
daha iyi yararlanabilm ek am acıyla iş m akinaları yardım ıyla obruk
güneyinden göle kadar inen bir patika açılmıştır (Şekil 2). Gölde balık
olmasına rağmen balıkçılık yapılmamaktadır. Obruk Gölü halk için yarar
sağladığı kadar, can kaybı gibi büyük bir zararı da beraberinde getirmiştir.
Köy halkından olan ve iyi yüzme bilmedikleri ifade edilen dört kişi ayrı
zamanlarda göle yüzmek amacıyla girmiş ve boğularak ölmüştür.
Mucur Obruğu’nun Turizme Kazandırılması
Bilindiği gibi, yeryüzünde hangi şekilde olursa olsun, su başlan ideal
yerleşim alanları olmuştur. Çevresine göre korunaklı olan ve içerisinde bir
göl bulunan obruk da eskiden beri yerleşim sahası olarak kullanılm ıştır.
Bunu da obruğun dik yamaçlarında elle açılmış olan barınak amaçlı oda
şeklindeki inlerden (mağara) anlam aktayız (Şekil 2; Foto 4). Bu konuya
canlı bir örnek ise adını obruktan alan Obruk Köyü’dür.
Obruğun tüf ve karbonat içeriği yüksek olan sert çam urtaşlarından
m eydana gelen dik yam açlarında çok sayıda in bulunm aktadır. Güney
yam acında bulunmayan inler tek tek odalar halinde olup elle açılm ıştır.
Yatay ve dikey dağılımlarında belirli bir düzen görülmemektedir. İnlerin
duvar ve tavanlarında görülen kalın is ve zift oluşum ları bu inlerde
aydınlanma ve ısınma amacıyla ateş yakıldığını ve bu da inlerin uzun süre
barınak olarak kullanıldığını gösterm ektedir. Bu özelliği ile obruk
yamaçlarındaki inler, gerek sahanın morfolojisi, tüflü formasyonun özelliği
ve alanının darlığı, gerekse de bir ailenin barındığı basit odalar halinde
olm aları gibi nedenlerle, sahaya çok yakın olan K apodokya’daki in
yerleşm eleri ile tamamen aynı özelliklere sahip olmasa da, yapısal ve
yerleşme mantığı olarak benzerlik göstermektedir. Buradaki in yerleşmesinin
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tarihi bilinmemektedir. Ayrıca aşınmaya ve tahribe elverişli jeolojik yapıya
sahip olan obruk yam açlarındaki bu inler zam an zam an küçükbaş
hayvanların gölgesinden yararlandığı alanlar ya da ağ ıllar olarak
kullanılm aktadır. Arazi çalışm ası esnasında sadece birkaçına girdiğim iz
inlerin bir kısmı yamaç döküntüleriyle kapanmış, bir kısmı ise obruğun sarp
yamaçlarında olduğu için detaylı bir gözlem yapılamamıştır.

Foto 4:

B a tı yam a çla rın d a k i bir in d en (m ağarad an ) obruğa v e O bruk K ö y ü ’n e bir

b a k ış.

Obruğun güneyindeki plato üzerinde kurulmuş olan Obruk Köyü ise in
yerleşmesinin yaşandığı döneme göre yerleşmelerde sahanın çevreye göre
korunaklı olmasının bir öneminin kalm adığını, ancak su başlarının köyün
kurulduğu dönemde de önemini koruduğunu göstermektedir. Teknolojinin
hızla değiştiği, kilometrelerce öteden içme ve kullanma suyunun getirildiği
günüm üzde dahi gerek suya kolayca ulaşılabilm esi, gerekse de doğal
güzelliği vb. nedenlerle su kenarları cazibesini korumaktadır.
Görüldüğü gibi, jeom orfolojik özelliği ve beşeri hayata etkisi açısından
ilginç özellikler taşıyan M ucur Obruğu, sulak alanları kurutulması gereken
bataklıklar ve Suğla G ölü’nde olduğu gibi (Doğan 1997) göl tabanlarını
potansiyel tarım alanları olarak gören, projeleri sadece bir yönüyle
değerlendirerek uygulamaya koyan, ekosistemi ve doğal güzellikleri hiçe
sayan, başta DSİ gibi devlet kuramlarından ve sonuçlan ile götürülerini iyi
hesap lam ad an obruk ü z e rin d e etk id e b u lu n ab ile c e k şah ıslard an
korunmalıdır.
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Bu nedenlerle, bulunduğu çevrede başka bir örneği olmayan, oluşumu,
içerisindeki gölü ve doğal güzelliği ile doğa turizmi açısından ilgi çekeceğini
düşündüğüm üz M ucur Obruğu, doğal anıt ilan edilm eli ve çevresinde
erozyona karşı önlem ler alındıktan sonra, gerekli çevre düzenlem esi
yapılarak turizme kazandırılmalıdır.

Şekil 7 : Mucur Obruğu’nun çevresindeki turistik alanlara göre konumu.
M ucur O bruğu’nun A nkara-K ayseri K arayolu’na sadece 1300 m
mesafede yer alması ve turizm açısından Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı,
M ucur Yedi Katlı Yeraltı Şehri, Hacıbektaş, Kapodokya Yöresi, Erciyes
Dağı ve Sultan Sazlığı ile aynı güzergâh üzerinde bulunması (Şekil 7) bu
alana yapılacak olan kısa süreli tur ziyaretlerine elverişli bir ortam
yaratm aktadır. Turistik amaçlı bu turlar köy ekonomisini olum lu yönde
etkileyecektir. Böylece bir doğa harikası olan obruk korunmuş ve tanıtılmış
olacak, turizme kazandırılması da şehirlere olan göçler sonucunda nüfusu
gittikçe azalan Obruk K öyü’ne önem li ekonom ik ve sosyal katkılar
sağlayacaktır.
Sonuç ve Öneriler
M ucur Obruğu karstik çözünme imkanı olmayan Üst M iosen-Pliosen
gölsel-karasal form asyonları içerisinde yer alm aktadır. Obruk, Neojen
depoları altında varlığı tespit edilen Eosen kalkerlerinde m eydana gelen
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karstik boşluğun, Eosen kalker formasyonunun üst sınırındaki suların bu
boşluğa kaçtığı karstik baca ya da geniş karstik çatlak sisteminin olduğu
noktada, üzerindeki yükü taşıyam ayarak çökmesiyle oluşm uştur. Eosen
kalkerlerindeki karstik boşluğun gelişm esinde, Eosen kalkerleri altında
bulunan Paleozoik birimleri (özellikle şistler) geçirimsiz formasyon görevi
yapm ıştır. Örtülü karst alanında m eydana gelen ve Üst M iosen-Pliosen
tortullan içerisinde yer alan obruk, Kuatemer’de oluşmuştur.
Alanı ve seviyesi mevsimlere ve yıllara göre değişen Obruk Gölü büyük
ölçüde tabansuyu ve/veya karstik sularla beslenmektedir. Gölün seviyesi
üzerinde sahada yaşanan yaz kuraklığına bağlı olarak göl yüzeyinde
meydana gelen buharlaşma ve gölü tabandan besleyen suyun mevsimler ya
da yıllara göre farklılık göstermesinin önemli bir etkisi vardır. Derinliği,
seviye değişimi ve su kaynağı tam olarak bilinmeyen gölde bu konuda kesin
sonuçlar verecek bir araştırma yapılmalıdır.
O bruk ve Seyfe
bulunmamaktadır.

G ölleri

arasında

tabanda bir su bağ lan tısı

Oluşumu, gölün getirmiş olduğu doğal güzelliği ve yamaçlarındaki inler
nedeniyle turizm açısından ilgi çekeceğini düşündüğümüz M ucur Obruğu
doğal anıt ilan edilerek, çevresinde erozyona karşı önlemler alındıktan sonra,
gerekli çevre düzenlemesi de yapılarak turizme açılmalıdır. Böylece bir doğa
harikası olan obruk korunmuş ve tanıtılmış olacak, yıllardır göç veren ve
yarıya yakını boşalmış olan Obruk Köyü’ne ise sosyal ve ekonomik olarak
fayda sağlayacaktır.
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