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Öz: Mağara çökelleri farklı çekiciliklere sahip şekiller-görüntüler sunmaktadır. Mağaralar yerbilimleri için bilimsel
araştırma yapabilme olanağı sağlarken, sahip olduğu miraslar hem arkeoloji hem de turizm açısından önemlidir.
Mağaralar, aynı zamanda jeoloji-jeomorfoloji, biyoloji gibi farklı disiplinlere yeni buluşlar için gizemli bir alan
oluştururlar. Geçmiş dönemlerdeki iklim koşullarının belirlenmesinde katkılar sağlarlar. Her bir mağara geçirdiği farklı
jeolojik-jeomorfolojik evrimsel süreç ile başlı başına bir araştırma konusu oluşturmaktadır. Türkiye mağara oluşumuna
uygun geniş karstik yörelerin varlığı ile mağaracılar için araştırma açısından mükemmel bir ülkedir. Ne var ki şimdiye
kadar yapılan çalışmalarla ülkemizdeki mağaraların yalnızca küçük bir bölümü keşfedilmiştir. Bu yönden “Ege
Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu” (EMAK) kapsamında yapılan mağara araştırmaları ile bölgemizdeki mağara
potansiyeli belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu araştırmaların bir hedefi de daha sonraki çalışmalara öncülük yapmak olup
belirlenen mağaralara başka araştırma ekiplerince de kolay ulaşılabilmesi için mağaraların konumları GPS’le
işaretlenmiştir. Bu çalışmada karstik şekillerden biri olan mağaralar genel olarak tanıtılarak, mağaraların oluşum
mekanizması, mağara içi çökelleri ve oluşumları ile mağara-tektonizma ilişkisi Bozburun Yarımadası’nda bulunan
mağaralardan örnekler bağlamında açıklanmıştır. Bozburun Yarımadası’nda bulunan mağaraların litolojik açıdan bu
bölgede yüzeyleyen Likya Napları üzerinde faylanmaya bağlı olarak açılmış oldukları belirlenmiş, mağaraların içerisinde
saptanan fay aynaları, fay breşleri, depremlerle konum değiştirmiş ve yeniden bulunduğu yerde oluşumuna devam etmiş
mağara çökelleri ile bu durum desteklenmiştir. Yöredeki mağaraların yüzeydeki ekosistem ile ilişkisini belirleyebilmek
adına mağara içerisinde canlılığa dair gözlemler yapılmıştır. Mağara ortamında içerisinde bulundurduğu canlı
kalıntıları, fosilleri, kemikleri, tanımlanamamış sedimanları fotoğraflanmış ve laboratuvarda incelenmek üzere örnekler
alınmıştır. Mağaraların cm hassasiyetinde ölçümleri yapılmış, mağara içerisinde gözlenen hayvan kalıntılıları ve
oluşumlar belirlenmiş, haritaları çizilmiş ve böylece Türkiye’deki mağara envanterine yeni mağaralar eklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mağara, Mağara Çökelleri, Bozburun Yarımadası, Marmaris, Muğla.

Abstract: The deposits in the caves provide shapes-images that have different attractiveness. While caves provide the
opportunity to do scientific research for earth sciences, the heritage of them are important for both archaeological point
of view and tourism. Caves also create a mysterious space for new discoveries by different disciplines such as geologygeomorphology, biology. They contribute to the determination of climatic conditions in the past. Each cave has its own
research theme with its different geological-geomorphological evolutionary process. With the presence of suitable large
karst formation region Turkey is a great country in terms of research for cavers. Nevertheless, only a small part of the
caves in our country have been discovered with the works done up to now. The cave researches carried out within the
scope of "Ege University Cave Research Unit" (EMAK) are trying to determine the potential of the cave in the Aegean
region. One of the goals of these surveys is to lead the next studies and the locations of the caves are marked with GPS
so that the designated caves can be easily accessed by other research teams. In this study, caves which are one of the
karstic formations are introduced in general and the formation mechanism of caves, intra-cavernous sediments and
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formation and cave-tectonic relation are explained in the context of examples from caves in Bozburun Peninsula. The
caves in the Bozburun Peninsula were found to have been opened due to faulting on the Lycian Nappes, which are exposed
in this area in terms of lithology. This situation was supported by the fault mirrors found in the caves, fault breccia,
location changed by earthquakes and cave deposits that continued to form at the place where they were again located. In
order to determine the relation of the caves to the ecosystem on the surface, observations were made in the cave. Remains
of creatures, fossils, bones, unidentified sediments are photographed in the cave environment and samples are taken to
be examined in the laboratory. The cave measurements in cm made, animals remains and cave formations that seen in
caves determined, maps drawn and thus new caves added to caves inventory of the Turkey.
Keywords: Cave, Cave Deposits, Bozburun Peninsula, Marmaris, Muğla.

1. Giriş
İlksel karst ortamını belirleyen birincil faktörler (jeolojik özellikler) ve şekillendirici ikincil faktörler
(jeomorfoloji, paleocoğrafya, iklim, bitki örtüsü, zaman) ile erimeyi gerçekleştiren fiziko-kimyasal süreçlerin
karşılıklı etkileşimleri ve bu etkileşim sonucu yeraltında ve yerüstünde meydana gelen şekillerin morfojenetik
ve morfometrik özellikleri olan yer, şekil, boyut, dağılım, yoğunluk ve gelişim modellerine göre Türkiye’de 6
karst bölgesi ayırt edilmiştir (Şekil 1) (Nazik, 2003; Nazik, 2004; Nazik, 2005; Nazik ve Tuncer, 2010; Nazik
ve Poyraz, 2015).

Şekil 1. Türkiye karst bölgeleri haritası
Kaynak: Nazik, 2003; 2004; Nazik ve Tuncer, 2010; Nazik ve Poyraz, 2015

Bunlardan Toros Dağları Karst Bölgesinde bulunan Batı Toroslar Karst Bölgesinde, karst gelişiminde
deniz seviyesi değişmeleri ve iklim değişimlerinden çok bu süreci etkileyen asıl faktör tektonik hareketler
olmaktadır. Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu (EMAK) olarak yapılan bu çalışmamızın amacı Batı
Toroslar’ın Bozburun yarımadasında bulunan mağaraların araştırılmasını tamamlamaktır. Bu yöre ofiyolitlerle
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çevrili olup Likya napları etkisinde gelişmiştir. Bu alanda yeni keşfi gerçekleştirilen mağaraları Türkiye’nin
Mağaraları envanterine katmak amacıyla, jeolojik yapı-mağara ilişkileri ortaya konarak bölgede bulunan
mağaralar incelemektedir. Bununla birlikte mağaraların biyolojik, jeolojik, jeomorfolojik, coğrafi ve
arkeolojik ön araştırmaları yapılmaktadır. Elde edilen bu yeni bulgular, daha sonraki dönemlerde yapılacak
çalışmalara temel olması açısından da önem taşımaktadır.
2. Çalışma Sahası
Batı Toroslar karst alanı; Orta Torslardan çok farklı morfometrik ve morfojenetik özellikleri olan
karstik şekillerden meydana gelmiştir. Ülkemizin güneybatıya doğru (Afrika Levhası üzerine) belirgin şekilde
sürüklenmiş bir kesimini (Teke Yarımadası) oluşturan Batı Toros karst alanı, Torosların en genç napları (Likya
Napları) ve otokton karbonatlı kayalarından meydana gelmiştir (Şenel, 1997; Şenel, 2007). Eriyebilir
kayaçların alttan veya yanlardan ofiyolit geçirimsiz birimlerce çevrelendiği bölgenin ana orojenik hatları KDGB yönlüdür. Bu hatlar yer yer K-G ve KB-GD yönlü faylarla kesilmiştir. Neotektonik dönemde oluşan bu
faylar, farklı yapısal birlikler arasındaki yeraltı ve yerüstü hidrolojik ilişkinin kurulmasını sağlamışlardır (Şekil
2) (Nazik ve Tuncer, 2010; Nazik ve Poyraz, 2015).

Şekil 2. Araştırma alanı ve yakın çevresinin jeoloji haritası.
Kaynak: Yer Bilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü (http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx)

Bayır Köyü çevresinde sürdürdüğümüz mağara araştırmaları, bu bildirimize örnek noktaları
oluşturmuştur. Bayır Köyü, Güneybatı Anadolu’da Marmaris güneyinde, Datça Yarımadası güneydoğusunda
bulunan Bozburun Yarımadasında yer alır (Şekil 3). Araştırma bölgesinde 1984 yılında MTA’nın I. Derece
turistik yörelere öncelik verdiği ve daha çok bu yörelerdeki turistik değeri olan mağaraların ortaya çıkarılması
amacıyla 1979-1989 yılları arasında gerçekleştirdiği Mağara Araştırma Projesi ile araştırılan 7 mağara
bulunmaktadır. Bunlardan en derini 102 metre derinliğinde olan Mahalbaşı Mağarası olup diğer mağaralar ise
Turunç, Karaovük, Armelli, Mahalbaşı, Karadiken, Gelme Çingirek, Asarini, Keçibükü, Peynirlik mağaraları
olmaktadır. Yörede galeri ve derinlik bakımından büyük boyutlara ulaşan mağara bulunamamış ve aradan
geçen 30 sene boyunca bölgede mağara araştırma çalışması gerçekleştirilmemiştir. Ege Üniversitesi Mağara
Araştırma Kolu bünyesinde 2013-2015 yıllarında gerçekleştirilen arazi çalışmalarında yeni 4 mağara
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bulunmuş olup bu mağaralar dikey bir özellik göstermekte ve hepsine keşif amaçlı inilmiş, fakat araştırmaları
henüz tamamlanamamıştır. Bölgeye 2018 yılın Şubat ayı içerisinde gidilerek bu dönemde gerçekleştirilen
faaliyetler kapsamında, daha önce bulunmuş olan mağaraların araştırılabilmesi için iniş hatları kurulmuş,
ardından haritalanması için ölçümler alınmış, jeolojik, biyolojik, jeomorfolojik gözlemler gerçekleştirilmiştir.
Aynı faaliyette yeni mağaraların keşfi yapılmış fakat yeterli vakit bulunamadığından bu mağaraların
araştırılması bir sonraki ekspedisyona kalmıştır.

Şekil 3. Araştırma alanının lokasyon haritası.

Bayır Köyü çevresindeki mağaraların bulunduğu ana kaya özellikleri açısından hemen hepsi karbonatlı
ve eriyebilen kayaçlar yapısındadır. Bizim çalışmalarımızda litolojik farklılıkların etkisinin olmaması istendiği
için sadece Orta Triyas-Kretase neritik kireçtaşları içinde gelişen mağaralar araştırılmıştır. Bu mağaralar
genellikle kendi içinde kuzey-güney yönlü uzanış göstermekte olup bu doğrultular da fay hatlarının uzanışları
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ile uyumluluk göstermektedir. Araştırma alanımızda tektonik uzanışlar genel olarak KD-GB olup bunları
kesen K-G ve KB-GD yönlü faylar bulunmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Araştırma alanının çizgisellik haritası.
Kaynak: 1/250000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası Serisi (2011); (Emre vd., 2011).

3. Materyal ve Yöntem
3.1. Haritalama Yöntemi
Mağaraları haritalamak için, haritalamayı yapan kişilerin belli bir düzeyde kartografya bilgisi, mağara
tecrübesi ve mağara haritalama tekniklerini bilmeleri gerekmektedir. Bu bilgilere ve donanıma sahip
uzmanlarca mağaraların belirli doğrultularda kesitlerinin çıkarılması, plan ve açık kesit çizimi ile o mağarada
bulunan özgül oluşumların ve mağaraların morfolojilerindeki değişimlerin haritaya işlenmeleri gerekmektedir.
Mağara haritalamanın ilk kısmını mağaradan veri toplamak yani ölçüm almak oluşturmaktadır.
Araştırmalarımızın bu aşamasında Suunto Tandem marka “klinometre” ile “lazermetre” ekipmanları
kullanılmıştır. Mağara içerisinde belirlenen iki istasyon arasındaki uzaklık, eğim ve pusula değerleri ile
istasyondan tabana, tavana ve duvarlara olan uzaklığı ölçülür. Ölçülen bu değerler eş zamanlı olarak deftere
işlenir. Aynı zamanda deftere mağaranın krokisi çizilerek gerekli bilgiler haritaya eklenir (Foto 1).
Haritalamanın ikinci kısmı ise mağara haritası çizimi oluşturmaktadır. Bu aşamada “Walls” adlı
bilgisayar programına ölçüm sırasında alınan değerler girilir. Walls programı istasyonlar arasında poligonlar
oluşturur. Hazırladığımız kroki bu poligonlara oturtulur. Bu aşamada “Adobe Illustrator” programı kullanılır.
Gerekli görülen bir haritada bulunması gereken detaylar da eklenerek harita tamamlanır.
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Foto 1. Ölçüm defteri (a), haritalama için kullanılan Tandem klinometre (b) ve harita çizimi yapan bir mağaracı (c).

3.2. Arazide Mağara Keşif Yöntemi
Mağaraların arazide keşifleri için öncelikle büyük ölçekli topografya haritalarından, hava
fotoğraflarından, uydu görüntülerinden yararlanılır. Bunun yanında alanın mağara oluşumuna uygunluğu
açısından jeolojik olarak tanınması için jeolojik raporlar da araştırılır. Araştırma alanımızı oluşturan Bozburun
Yarımadası örneğinde olduğu gibi bitki örtüsünün çok sık olduğu ve anakayayı çoğu yerde tamamen örttüğü
alanlarda mağara keşfi yapmak son derece zor olmaktadır (Foto 2a). Bölgedeki mağaraları bulmak, keşfetmek
ve araştırmasını yapmak için yerel halktan da soruşturulur ve yardım talep edilir. O bölgede yaşamış çobanların
ve köylülerin bilgileri doğrultusunda mağaralar keşfedilir ve koordinatları alınır (Foto 2b ve 2c).

Foto 2. Araştırma sahasında yer alan örtülü karst ve makilerle kaplı zorlu araziden görünüm (a), Kirpiyeri İnini gösteren yöre halkından
Halil İbrahim Amca (b) ve karşı yamaçta bulunan İkiz İncirli Çengireği işaret eden Üçgül Teyze (c).

3.3. Mağara Giriş Yöntemi
Bölgede yer alan dikey mağaraların araştırılabilmesi için dikey mağaracılık tekniklerini bilmek
gereklidir. SRT (Single Rope Techniques) adı verilen yöntem ile mağaraya iniş için uygun hatlar güvenli bir
şekilde döşenir ve yine aynı teknik ile mağaraya iniş ve çıkış sağlanır (Foto 3).
3.4. Mağaraların Jeolojik ve Biyolojik Yönden Araştırılması
Mağaralar jeolojik bir unsur olan ana kaya içerisinde oluştuklarından ve o bölgedeki jeolojik yapıdan
etkilendiğinden mağaralardaki jeolojik unsurların gözlemlenebilmesi, araştırılması ve raporlanması uzman
jeologlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Mağara içerisinde gözlenebilen mağara çökelleri, fay aynaları, fay
breşleri, mağaranın doğrultusu ve şekli mağaralar içerisinde gözlenebilen jeolojik unsurlardan bazılarıdır.
Ekipte yer alan jeoloji konusunda uzman araştırmacılar, mağara içerisinde gözlenen jeolojik unsurlar
tespit etmekte ve ölçümleri yapmaktadır. Mağaralardaki jeolojik çalışmaları mağara çökellerinin, fay
aynalarının, fay breşlerinin incelenmesi şeklinde özetlemek mümkündür.
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Mağaralar yüzeydeki iklimden, yeryüzü şekillerinden, bölgedeki fauna ve floradan, yükseltiden
etkilenmekte olup bu elemanların değiştiği alanlarda mağara ekosistemleri de farklılıklar göstermektedir.
Mağara içerisinde biyolojik gözlemlerin gerçekleştirilmesi önemlidir ve bu konuda uzman bir araştırmacının
ekipte yer alması gereklidir. Mağaralarda rastlanan biyolojik unsurlar arasında akrep, baykuş, yarasa, sinek,
örümcek, semender, çekirge, mağara salyangozu vb. canlılar ile hayvan kemikleri gibi artıkları bulunmaktadır
(Foto 4).

Foto 3. SRT tekniği kullanılarak mağaraların araştırılmasına örnekler.

Foto 4. Mağaralarda bulunan canlı örnekleri; Karadiken Mağarasında akrep türü (solda), Sakızeği Mağarasında gastropod ve akrep
örneği (ortada), Kayaini Mağarasında bir örümcek türü (sağda).

4. Bozburun Yarımadası Bayır Köyü Çevresindeki Mağara Örnekleri
Bu çalışmamızda ele alınan mağaralar Güneybatı Anadolu’da, Marmaris güneyinde Bozburun
Yarımadasındaki Bayır Köyü çevresinde bulunmaktadır. Bu alanda mevcut mağaralardan bir bölümünün ön
araştırmaları yapılmış olup aşağıda örnekleri sunulmuştur. Araştırma sahasında yer alan mağaraların bölgeye
dağılımı uydu görüntüsü üzerinde gösterilmiştir (Şekil 5).
4.1. Kayaini Mağarası
Kayaini Mağarası, daha önce keşfedilmiş bir başka mağaranın araştırılması için arazide ilerlerken
karşımıza tesadüfen çıkan ve ağzı çok dar olduğun için girişine yarım metre mesafeye kadar yaklaşıldığında
ancak fark edilebilen bir mağaradır. Yüzeyde gözükmeyen bu mağara, tamamen dikey karakterli bir mağara
olup dibinde yer alan odada barındırdığı farklı türdeki mağara çökelleri ile dikkat çekmektedir (Foto 5; Şekil
6). Mağaranın en derin noktası yüzeyden 50 metre aşağıda olup bu alan tavan ile zemin arasında yer alan kaya
bloklarıyla tıkalıdır. Mağaranın dibinde fay çatlağı ve bu fay önünde bir dikit (sütun) bulunur (Foto 6). Mağara
haritasında yer alan (?) sembolü ile gösterilen bölüm yerden 10 metre yükseklikteki duvar akmataşları ve
sarkıtlarla ayrılmış olup yeterli zaman ve imkan olmadığından araştırılması sonraki çalışmalara bırakılmıştır.
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Mağara tamamen fosil özelliktedir. Mağara içindeki ilginç mağara çökellerinin oluşumu devam etmekte (Foto
5) ve tavandan düşen taşlar ile genişleyen bir galeri bulunmaktadır (Foto 6). Kayaini Mağarası kabaca K-G
eksenli bir fay ile açılmış olan zayıf zona yerleşmiş bulunmaktadır.

Şekil 5. Bozburun Yarımadasında Bayır Köyü güneyinde yer alan mağaralar.

Kayaini Mağarasının mağara çökelleri bakımından çeşitlilik sunduğu ve zengin olduğunun en iyi
göstergelerinden biri de tabandaki “mısır patlakları” (popcorn) adı verilen oluşumlardır. Bunlar yukarıdan
kopmuş ve mağara tabanına düşmüş sarkıtların daha sonrasında üstünün CaCO3 ile kaplanması ile tabanın bir
oluşumu haline gelmesiyle oluşmuşlardır. Mağara içerisinde mağara çekirgesi türleri, örümcek, yarasa ve
sinekler gözlenmiştir (Foto 4).

Foto 5. Kayaini Mağarası içindeki ilginç tortu oluşumları.
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Şekil 6. Kayaini Mağarasının açık kesit ve planı.

Foto 6. Kayaini Mağarası içinden görünümler.
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4.2. Torudibeği Mağarası
Torudibeği Mağarası, 1/25 000 ölçekli topoğrafya haritasında Doru Tepesi olarak geçen alanı yerel
halkın “Toru” şeklinde telaffuz etmesinden dolayı bu ismi almış olup Doru Tepede bulunur. Araştırdığımız
mağaralar içinde giriş kotu en yüksek olan bu mağaranın önemli özelliği içerisinde tanımlanamamış sediman
dolgusunun bulunmasıdır. Mağaranın giriş kısmında baykuşlar bulunmakta ve mağara ekosistemini de
belirleyen en önemli canlıları oluşturmaktadır (Foto 7; Şekil 7).

Foto 7. Torudibeği Mağarasının giriş bölümü (solda) ve mağara içinde bulunan baykuşun kaçışı (sağda).

Şekil 7. Torudibeği Mağarasının açık kesit ve planı.
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Torudibeği mağarası tipik baca şekilli ve ilerledikçe daralan yaklaşık 30 metrelik bir inişle mağaraya
göre nispeten geniş bir odaya açılmaktadır. Bu kısımda mağara fay ekseni doğrultusunda kuzey güney yönlü
uzanışı olan bir odaya açılmaktadır. Bacanın hemen altında ise tabanda bulunan malzeme organik unsurların
bol olduğu bir sediman oluştururken, fay hattı boyunca kuzeye doğru gidildikçe eğim artmakta, bununla
birlikte çökelmiş malzemenin boyutunun da arttığı gözlenmektedir. Tavandan kopup düşmüş kaya bloklarının
boyutları yer yer 2 metreyi bulabilmektedir (Şekil 7).
Torudibeği içerisinde çok fazla sayıda kemik bulunmakta olup bunlar yarasadan, keçiye kadar farklılık
göstermektedir. Bu kemiklerin büyük bir kısmının mağarada yaşayan baykuş tarafından taşınıldığı
düşünülmektedir. Baykuşlar yaşadığı mağaradaki besin zincirini etkilemekte ve mağara içerisindeki faunayı
da etkileyip değiştirmektedir. Bu mağarada baykuş varlığından dolayı canlı yarasa gözlenmemiştir. Aksine
bol miktarda yarasa kemiği ve kafatasına mağara içerisindeki dolguda rastlanılmıştır (Foto 8). Yarasa
yaşamadığı için yarasaların beslendiği sinek ve böcek türlerinin ve sayılarının fazla olduğu gözlenmiştir.

Foto 8. Torudibeği Mağarası dibinde yer alan kemikler ve sedimanlar.

Mağaranın güney kısmına doğru gidildikçe yükselen ve tırmanılması gereken eğimli bir yüzeyden
sonra ulaşılan yeni odada kalın bir sediman dolgusunun varlığı gözlenmiştir (Foto 9). Bu sedimanların içinde
bulunan beyaz renkli, yuvarlak, ortalama 1 cm çapındaki oluşumlar tanımlanamamış olup Alüvyal
Jeomorfoloji Laboratuvarımızda incelemek üzere sediman örnekleri alınmıştır. Alınan örneklerin analizleri
sonucu tane boyu grafiği hazırlanmış, kireç oranı belirlenmiştir. Sediman örnekleri elek analizi yöntemi ile
tane boylarına ayrılmıştır (Foto 10). Bu oluşumların tanımlanması için literatür araştırmalarımız
sürdürülmektedir. Mağaranın bu bölümü aynı zamanda fay breşlerinin varlığı ve üzerlerinin kalsit ile
kaplanması sonucu beyaz kristal bir görüntü sunması ile de dikkat çekici görünmektedir (Foto 11).

Foto 9. Torudibeği Mağarası dibinde yer alan sedimanlar içindeki tanımlanamamış oluşumlar.
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Foto 10. Torudibeği Mağarası’ndan alınmış örneklerin Alüvyal Jeomorfoloji Laboratuvarımızda incelenmesi (solda) ve
tanımlanamayan oluşumların yakından görünümü (sağda).

Foto 11. Torudibeği Mağarasının yan kolunun dibinde yer alan fay ve hemen altında bulunan fay breşleri.

4.3. Katranlı Çengirek Mağarası
Doru Tepesinin doğu yamacında kalan bu mağaranın en önemli farkı diğer mağaralara göre daha geniş
bir morfolojiye sahip olmasıdır. Giriş kısmında ilk 40 metresi obruk biçimli olup mağara kuzeye doğru
yönelmektedir. Ağız kısmından zemindeki en alçak noktaya toplam derinliği 116 metreyi bulmaktadır.
Katranlı Çengirek, Obruk şekilli geniş bir ağıza sahip olması ile taban suyu seviyesine inebileceğimizi
düşündürmüştür. Fakat mağaranın tabanının kazan biçimli bir moloz yığıntısı ile kaplı olması nedeniyle
karşılaştığımız duvarların eğimi boyunca mağara tabanında çok da fazla ilerlenemeyeceği anlaşılmıştır (Foto
12).

Foto 12 Katranlı Çengirek Mağarasının giriş kısmı. Çobanlar keçilerin mağaraya düşmemeleri için ağız kısmına ağaç dalları
koymuşlardır.
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Bu mağaranın giriş kısmında 2 baykuş bulunmaktaydı. Mağaranın ağzının çok geniş olması ve
morfolojisinin çok değişmeden ilk 40 metreden sonra yaklaşık 70 metrelik bir şaft bulunmasın nedeniyle gün
içinde kısa sürede de olsa güneşin geliş açısına bağlı olarak dip kısmına güneş ışınları ulaşabilmektedir. Bunun
mağara ekosistemine etkisini gözlemlememiz mümkün olmamakla birlikte bu durumun mağara içinde
yaşayabilecek canlıların türlerini ve çeşitlerini olumlu olarak etkileyebileceği düşünülebilir.
Mağaranın dibi ayak bastığımız ilk nokta da çok yağışlı dönemlerde damlama yoluyla ve duvarlardan
sızan suların etkisi ile oluşan çapı 1 metre, derinliği en fazla 10 cm olan bir su birikintisi bulunmaktadır. Hemen
bunun arkasında eğimli ve çanaklaşmış bir görüntü sunan moloz yığını bulunmaktadır (Foto 13).

Foto 13. Katranlı Çengirek Mağarasının dip kısmından görünümler.

Mağara dibinde yüzeyde de rastladığımız ve Marmaris-Ula bölgesinin endemik bir türü olan ve soyu
tükenme tehlikesi “tehdit altında” ve “tehlikede” sınıfında koruma statüsü bulunan Marmaris Semenderi
(Lyciasalamandra flavimembris) gözlenmiştir (Foto 14) .

Foto 14. Yüzeyde ve mağara içinde gözlenen Marmaris Semenderi (Lyciasalamandra flavimembris)

4.4. Sakızeği Mağarası
Araştırma alanımızda daha az derin olan ve aşağı kotlarda bulunan mağaralardan biri Sakızeği
Mağarasıdır. Sakızeği Mağarası, Doru Tepesi güneybatı yamacının karşısında yar alan Kirpiyeri Mevkiinde
bulunur. Eğim değeri düşük güneye bakan bir yamaçta yer alan Sakızeği Mağarası ilk 50 metrede K-G yönlü
bir faya bağlı oluşum göstermiş olup bu seviyeden sonra yönü değişmiş, batıya doğru gelişmiştir (Foto 15;
Şekil 8). Kabaca BGB-DKD doğrultusunda uzanan bir şekli ile dikkat çekmektedir. Mağara içerisinde akrep
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gözlenmiştir. Bunun dışında girişten 10 metre aşağıda duvarda tünemiş olan bir baykuş bulunmaktadır.
Dibinde bulunan molozların boyutları yarım metreyi bulabilmekte ve eğimi çok fazla olmaktadır. Basamaklı
bir şekle sahip olan bu mağara her bir balkonda biriktirdiği daha ufak çakıl boyutunda ve köşeli malzeme ile
karakterize olur. Bunun yanında boyutları 10 cm’den biraz daha büyük olan malzemelerin ise mağara dibine
taşınıp biriktiği gözlenmektedir. Mağaranın 50 ile 60’ıncı metrelerinde yer alan yan kol ise bir fay çatlağı olup
güneye doğru daralarak kapanmaktadır. Bu alanda birikmiş fay breşlerini fotoğrafta görmek mümkündür (Foto
16).

Foto 15. Sakızeği Mağarası içinden görünümler.

Şekil 8. Sakızeği Mağarası açık kesiti.
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Foto 16. Sakızeği Mağarasının dip kısmı ve farklı fay yüzeyleri (solda) ile daralarak biten yan kolda bulunan breş kütlesi (sağda).

5. Yeni keşfedilen mağaralar
Bölgedeki araştırmalarımızdaki hedeflerimizden biri de taban suyu seviyesine inmek olduğundan
araştırmalarımı deniz seviyesine daha yakın yükseltilerde yer alan mağaralara doğru genişleyecektir. Bu
kapsamda bulunup araştırılması bir sonraki faaliyete kalan mağaraların giriş kotları 100 ile 200 m arasında
değişmekte olup bu mağaralar kayalık deresi vadisinde yer almaktadır. Yeni bulduğumuz 2 adet yeni dikey
mağara (Üçgül Mağarası, İkiz İncirli Çengirek) ile taban suyu seviyesine inilmesi hedeflenmektedir.
Sonuç
Örtülü kartsik sahalarda mağara araştırma çalışmaları zor olmakla birlikte bölgedeki mağaraların
sistemli ve zamana yayarak araştırılmasının tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamda mağaraların sadece
en uzun ve en derin özellikte olmasından çok mağaraların jeolojik yapısı ve jeomorfolojik özelliklerinin ortaya
çıkarılması, bölgede yapılacak birçok çalışmaya ışık tutacaktır..
Alınan ölçümler ve yapılan araştırmalar sonucu Doru Tepesinin kuzey yamacındaki Kayaini, zirveye
yakın olan batı yamaçtaki Torudibeği ile tepenin doğu yamacında yer alan Katranlı Çengirek Mağaralarının
uzanış doğrultuları kuzey-güney yönlüdür. Torudibeği Mağarasının batısında Armelli Koyunun kuzeyinde
Kirpiyeri Mevkiinde yer alan Sakızeği Mağarası ise ilk 50 metrelik inişi kuzey-güney yönlü bir fayla açılmış
olup bu noktadan sonra mağaranın gidiş yönü batı- güneybatı yönlü olmaktadır. Bu veriler ışığında mağara
uzanışlarının bölgedeki Neotektonik dönemde oluşan faylar ile paralellik gösterdiği ortaya çıkarılmıştır.
Bölgede araştırılacak diğer mağaralar ile tektonizma-mağara ilişkisi daha fazla kanıtla ortaya koyulacaktır.
Torudibeği Mağarası’ndan alınmış sedimanın ne olduğu ve nasıl oluştuğu belirlenememiş olup devam eden
laboratuvar çalışmaları ve literatür araştırmaları ile açıklanmaya çalışılacaktır.
Teşekkür
Mağaraların araştırılması sürecinde mağaraların ve araştırma bölgenin jeolojisinin raporlanmasında emeği geçen
Jeolog Tolga Ayzit’e, mağaraların biyolojik olarak incelenmesinde, örnek alınmasında ve değerlendirilmesinde katkıda
bulunan araştırmalar yapan Biyoloji lisans öğrencisi Efe Can İştipliler ve Biyokimya Yüksek Lisans öğrencisi Rıza Acar’a
katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
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