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ÖZ

Anahtar kelimeler:

ABSTRACT

Karadeniz Bölgesi karstik maðara oluþumlarý açýsýndan zengin bir bölgedir. Doðu Karadeniz
Bölümü'nde daha fazla görülen bu maðaralarýn ancak bir kýsmý turizme açýlmýþtýr.Yazkonaðý Maðarasý ise
Orta Karadeniz Bölümü'nde Ünye Ýlçesi'nin (Ordu) 4 km güneyinde yer almaktadýr. Pliyosen aþýným
yüzeyinin hemen alt seviyelerinde bulunan ve bu yeraltý suyu sisteminin bir parçasýný oluþturan maðara,
Geç Kretase-Paleosen yaþlý kireçtaþý, kumlu kireçtaþý, kumtaþý ve kiltaþlarýndan oluþan birimin içerisinde,
doðu-batý yönlü bir düþey fay boyunca geliþmiþtir. Yazkonaðý Maðarasý'nýn giriþi deniz düzeyinden 85 m,
vadi tabanýndan ise 30 m yukarýda yer alýr. Maðaranýn toplam uzunluðu 900 metredir.Yazkonaðý Maðarasý
giriþ noktasýna göre iki kýsma ayrýlýr. Giriþten itibaren önce güneye, sonra batýya doðru uzaným gösteren,
oldukça dar ve yüksek tavanlý bir yapýya sahip olan galeri, Yazkonaðý Maðarasý'nýn ana galerisini
oluþturur. Giriþten itibaren önce kuzeybatýya daha sonra batýya doðru uzanan ikinci galeri ise ana galerinin
aksine, hem damlataþ hem de geniþlik yönünden daha iyi konumdadýr. Bazý yapýsal olumsuzluklara
raðmen, maðaranýn orta kesimindeki yaklaþýk 8 m çapýnda ve 26 m yüksekliðindeki bir salonun
tepesinden düþen ve mevsimsel olarak farklý debi gösteren bir þelalenin ve buna baðlý olarak bir yeraltý
deresinin varlýðý maðaraya ayrý bir görsel özellik katmaktadýr.

Karstlaþma, Turizm potansiyeli, Ünye,Yazkonaðý Maðarasý

The Black Sea Region has a rich karstic cave potential. Some of these caves especially located the
Eastern Black Sea Region have been assessed as tourism potential. Yazkonaðý Cave locates in 4
kilometers south of Ünye (Ordu) in the Eastern Black Sea Region. The cave forming underground system
and located bottom of Pliocene erosion level was formed in Last Cretecaus-Paleocene aged unit
consisting of limestone sandy limestone, sandstone and claystones and through the east-west directed
vertical fault. Entrance of Yazkonaðý Cave with 900 meters length is located 85 meters altitude from sea
level and 30 meters altitude from valley basin and it is about 900 meters. Yazkonaðý Cave divides into two
different parts according to entrance point. Direction of the main gallery is toward the south at first from
the entrance and changes direction toward to west and it is narrow and has high altitude. The second
gallery of the cave, in the contrary of main gallery, is toward to the northwest and it changes toward to the
west. This gallery is better than main gallery considering the touristical features because it has different
travertine forms and it is larger than main gallery. Although some structural conditions, the cave is very
nice because there is a cavity with 8 meters diameter and 26 meters height in central part of the cave and
there is a waterfall and groundwater flowing in this cavity.
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GÝRÝÞ

Ülkemizde detaylý maðara araþtýrmalarý 1964
yýlýnda kurulan Maðara Araþtýrma Derneði
(MAD) tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Daha sonra
1973 yýlýnda ilk üniversite kulübü olan Boðaziçi
Üniversitesi Maðara Araþtýrma Kulübü'nün
(BÜMAK) kurulmasýyla maðara araþtýrmalarý
hýzlanmýþtýr. 1979 yýlýnda MTA Jeoloji Etütleri
Dairesi bünyesinde kurulan Karst ve Maðara
Araþ t ý rma la r ý B i r imi , bugün maðara
araþ t ý rmalar ýnýn büyük bir bölümünü
gerçekleþtirmektedir. Ülkemiz dünyadaki diðer
ülkelere göre maðara cenneti konumundadýr.
Bunun en önemli nedeni, Türkiye'deki jeolojik
formasyonlarýn maðara oluþumuna uygun yapý ve
özellikte olmalarýdýr (Güzel, 1989). Karstlaþma
genel anlamda kimyasal çözünmeden çok fazla
etkilenen kayaçlarda meydana gelen özel arazi
þekilleri olarak tanýmlanýrken, karstlaþabilir

kayaçlar ise çözünebilirliði dolar sularda en
yüksek deðere ulaþan kayaçlar olarak
tanýmlanabilir (Þahinci, 1991; Ersoy and Fýrat
Ersoy, 2002). Kendine özgü morfolojik ve
hidrojeolojik özellikler gösteren karstik alanlar
Türkiye'nin üçte birini oluþturan karbonatlý
kayaçlarýn yayýlým gösterdiði ve özellikle
karstlaþmanýn hakim olduðu bölgelerde
gözlenmektedir (Ekmekçi, 2005). Turizm
potansiyeli düþünüldüðünde, karstik arazi
þekillerinden en önemlisi maðaralardýr.
Maðaralar birçok literatürde, kayaçlarda görülen
ve bir insanýn girebileceði geniþlikteki doðal
yeraltý boþluklarý olarak ifade edilmektedir (Ford
and Williams, 1989; Wicander and Monroe,
1998) ve genel olarak yeraltý sularýnýn fiziksel
aþýndýrmasý ve/veya yeraltý suyu ile kayaç
arasýnda olan erime süreçleri sonucunda
geliþmektedir (Erinç, 2001)

Þekil 1. Çalýþma alanýnýn yer bulduru haritasý
Figure 1. Location map of the study area
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Bu çalýþmada Ordu Ýli, Ünye Ýlçesi'nde
bulunan Yazkonaðý Maðarasý'nýn oluþum
koþullarý ve turizm potansiyeli araþtýrýlmýþtýr.
Ordu Ýli'nde MTA tarafýndan 2002-2003 yýllarý
arasýnda yapýlan çalýþmalarda 21 adet maðara
turizm potansiyeli açýsýndan incelenmiþtir (Nazik
vd., 2004). Ýncelenen maðaralarýn 5 tanesi ise
Ünye Ýlçesi'nde yer almaktadýr (Çizelge 1).
Yazkonaðý Maðarasý Ünye'nin (Ordu) hemen
güneyindeki Karagöl Mahallesi'nin bulunduðu
alanda ve Lahna Deresi'nin batý yamacýnda yer
alýr (Þekil 1). Ünye'den Karagöl Mahallesi'ne
giden ve günümüzde stabilize olan yoldan
maðaranýn aðzýna kadar herhangi bir araçla
gitmek mümkündür. Ünye merkezi ile maðara
arasý yaklaþýk 4 km'dir.

Yazkonaðý Maðarasý'nýn bulunduðu alan ve
yakýn çevresi Pliyosen ve Kuvaterner röliyef
sistemlerine ait þekillerden meydana gelmiþtir.
Maðaranýn yakýn çevresinde, deniz seviyesinden
yaklaþýk 300 metrelere uzanan bu þekillerin en
belirgin olanlarý Pliyosen dönemine ait aþýnma
yüzeyleri ve bu yüzeyler üzerinde çok evreli
geliþim özelliði gösteren karstik, fluviyo-karstik,
uvala ve dolinler, geniþ tabanlý boðulmuþ vadiler
ile dik yamaçlý vadiler ve deniz sekileridir (Nazik
vd., 2004).

Bölgenin en büyük akarsuyunu Yazkonaðý
Maðarasý'nýn doðu kesiminde yer alan Cevizdere
oluþturur. Konsekant akarsu özelliðine sahip olan
Cevizdere, oluþumundan günümüze kadar

yapmýþ olduðu geriye ve derine doðru
aþýndýrmalarla hem yataðýný ve vadisini
geniþletmiþ hem de yeni yan kollarýn (subsekant
derelerin) ve birçok küçük derenin kendisine
baðlanmasýný saðlamýþtýr. Genel olarak, örgülü
akarsu yapýsýna sahip olan Cevizdere'nin, son
buzul dönemini takiben meydana gelen deniz
seviyesindeki göreceli yükselmelere baðlý olarak
denizle birleþtiði noktadan itibaren yaklaþýk 3
km'lik kýsmý alüviyal boðulmaya uðramýþ ve bu
kýsýmlar kýsmen menderesli bir yapý kazanmýþtýr.
Ceviz Derenin hemen batýsýnda bulunan ve
içerisinde Yazkonaðý Maðarasý'nýn da yer aldýðý
Lahna Deresi bu kapýlmalardan en fazla
etkilenerek zayýflayan derelerin baþýnda gelir.

Bölgede yamaç eðimlerinin genel olarak
kuzeye doðru olmasý yaklaþýk kuzey-güney yönlü
paralel drenaj aðý geliþimi, yani akarsularýn
litolojik yapýdan baðýmsýz olarak birbirlerine
göre paralel ve/veya yarý paralel yapýda
geliþmeleri ile sonuçlamýþtýr.

Doðu Karadeniz Bölümü, Karadeniz'in
güneydoðu sahili boyunca, yaklaþýk 500 km
uzunluða ve 100 km geniþliðe sahip bir dað
zincirinden oluþur ve jeolojik açýdan, Doðu
Karadeniz kuzey ve güney olmak üzere iki zona
ayrýlýr (Akýn, 1978; Gedikoðlu vd., 1979;
Özsayar vd., 1981). Doðu Karadeniz'in kuzey
zonunda Kretase öncesi jeolojik yapýnýn büyük
bir kýsmýný örten Geç Kretase-Eosen yaþlý
volkanik ve volkanoklastik kayaçlar hakimdir.

JEOMORFOLOJÝK ÖZELLÝKLER

GENELJEOLOJÝ
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Çizelge 1. Ünye Ýlçesi'nde bulunan maðaralarýn genel özellikleri (Nazik ve dið., 2004)
Table 1. General properties of the cave in Ünye (Nazik ve dið., 2004)
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Kretase öncesi kayaçlarýn yaygýn olarak
yüzeylendiði Doðu Karadeniz'in güney zonunda
ise, ayný zaman periyodunda, silisli tortul
kayaçlar yaygýn olarak yüzeylenmektedir (Okay
and Þahintürk,1997). Yazkonaðý Maðarasý,
trakiandezit ve piroklastlarýndan oluþan Geç
Kretase yaþlý birimler üzerine uyumlu olarak
gelen Geç Kretase-Paleosen yaþlý tortul seri
(Terlemez ve Yýlmaz, 1980) içerisinde ve doðu-
batý yönlü bir düþey fay üzerinde yer alýr (Þekil 2).
Mesozoyik istifinin en üst seviyesini oluþturan bu
seri, yer yer volkanik kumtaþý ara katmanlarý
içeren kireçtaþý türbiditlerinden oluþmaktadýr.
Kireçtaþý katmanlarýný oluþturan bileþenlerin
büyük bir kýsmýný þelften türeme pelecypod,
ekinoderm, bentik foraminifer, kýrmýzý alg,
mercan, bryozoa gibi iskeletsel taneler ile
litoklastlar, çok az bir kýsmýný ise bazalt, andezit
ve riyolit blok ve çakýllarý oluþturur (Nazik vd.,
2004).

Geç Kretase-Paleosen yaþlý seri iki farklý
litofasiyeste geliþmiþtir. Bunlar, birimin alt
seviyelerini oluþturan ve Yazkonaðý Maðarasý'nýn
da içinde bulunduðu kýrýntý destekli kalsirudit ve
çakýllý kalkarenitler ve birimin üst kýsýmlarýný
oluþturan klasik karbonat türbiditlerdir. Kýrýntý
destekli kalsiruditler ve çakýllý kalkarenitler orta-
kalýn katmanlý, iri-orta taneli ve normal dereceli
katmanlardan oluþur (Nazik vd., 2004). Bu
k a t m a l a r d a a y r ý c a , b i y o t u r b a s y o n ,
amalgamlanma ve kanal yapýlarý da görülür.
Klastik türbiditler ise ince-orta marn
katmanlarýyla ardalanma gösteren, ince-orta
taneli, normal dereceli ve ince-orta kalýnlýktaki
kalkarenit katmanlardan oluþur. Formasyon ara
seviyeler halinde çakýltaþý, kumtaþý, kumlu
kireçtaþý katmalarý içeren andezit-bazalt ve
piroklastlarýndan oluþan Eosen yaþlý bir seri
tarafýndan uyumsuz olarak üzerlenir.

Þekil 2. Çalýþma alaný ve çevresinin jeoloji haritasý
Figure 2. Geological map of study area and its around

Yazkonaðý Maðarasý'nýn (Ünye-Ordu) Jeolojisi ve Oluþumu
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HÝDROLOJÝ ve METEOROLOJÝ YAZKONAÐI MAÐARASI'NIN
ÖZELLÝKLERÝ

Giriþ aðzý Lahnadere'nin tabanýndan yaklaþýk
30 m yukarýda bulunan Yazkonaðý Maðarasý,
hidrolojik olarak kaynak konumlu aktif-yarý aktif
bir maðaradýr. Sistemin batý kýsmýnda, ana
galeride, sürekli akýþý olan ve debisi mevsimsel
olarak deðiþen bir yeraltý deresi bulunmaktadýr.
Bu derenin sularý büyük oranda galerinin orta ve
son kýsmýnda bulunan þelalelerden gelmektedir.
Galeri içerisinde, yer yer küçük gölcükler
oluþturan bu sular, maðara giriþinin aðzýndan
açýða çýkarlar. Buna karþýlýk, giriþe göre sað
tarafta kalan maðaranýn ikinci galerisindeki dere
ise, orta kesimdeki (projelendirilen kýsmýn
sonundaki) bir çatlaktan kaybolur. Bu nedenle,
giriþten itibaren bu noktaya kadar olan kýsýmda
yeraltý deresi bulunmamaktadýr. Bu alanda,
yalnýzca, bazý çöküntü alanlarý içerisinde
tavandan süzülen sularýn birikmesi sonucu
oluþmuþ küçük su birikintileri (gölcükler) yer
almaktadýr.

Yazkonaðý Maðarasý, nispeten soðuk ve nemli
bir havaya sahiptir. Aralýk ve Þubat aylarýnda
maðarada yapýlan çalýþmalar sýrasýnda ölçülen
hava sýcaklýklarý ortalama 5-7 ºC arasýnda
deðiþmektedir. Ayný maðarada MTA ekibi
tarafýndan Haziran 2003 yýlýnda yapýlan
çalýþmalarda ise ortalama 14 ºC sýcaklýk
ölçülmüþtür. Ayrýca, maðarada insan saðlýðýný
etkileyebilecek herhangi bir olumsuz durumun
varlýðý ölçülen parametreler açýsýndan (gaz azlýðý
veya fazlalýðý) tespit edilmemiþtir (Nazik vd.,
2004)(Çizelge 2).

Maðara, Ünye'nin (Ordu) içinden denize
dökülen Lahna Deresi'nin batý yamacýnda yer alýr
(Þekil 1). Pliyosen aþýným yüzeyinin hemen alt
seviyelerinde bulunan ve bu yeraltý sisteminin bir
parçasýný oluþturan maðara, günümüz
akarsularýnýn güneyden kuzeye doðru olan genel
akýþ yönlerine aykýrý olarak, yaklaþýk doðu-batý
yönünde geliþmiþtir. Toplam uzunluðu yaklaþýk
900 metreyi bulan Yazkonaðý Maðarasý'nýn giriþi
deniz düzeyinden 85 metre, vadi tabanýndan ise
30 metre yukarýda yer alýr. Maðara, genel olarak
dar kývrýmlar çizen doðu-batý yönlü bir uzanýma
sahiptir. Bu durum, maðaranýn düþey atýmlý bir
fay ve bu fayý dik yönde kesen kýrýk sistemi
üzerinde yer almasýndan kaynaklanmaktadýr.

Yazkonaðý Maðarasý yaklaþýk doðu batý
uzanýmlý bir fay hattý üzerinde ve meteorik vadoz
zonda (sürekli doygun zonun üstünde)
oluþmuþtur. Yazkonaðý Maðarasý'nýn oluþumunu
sonuçlayan ana etken, fay düzlemi boyunca
yüzey sularýnýn oluþturduðu yeraltý deresi
tarafýndan kireçtaþlarýnýn fiziksel ve kimyasal
aþýndýrýlmasýdýr. Baþlangýçta, yüzey sularýnýn fay
hattý üzerinde birikerek akmaya ve fay düzlemi
boyunca aþaðýya doðru sýzmaya baþlamasý, fay
düzlemi boyunca kireçtaþlarýný eriterek kýrýðý
geniþletmiþ ve kýrýðýn belli bir geniþliðe
ulaþmasýyla birlikte, daha büyük miktarlardaki
yüzey sularýnýn bu kýsýmlardan aþaðýya doðru
sýzmasý saðlanmýþtýr. Bunun neticesinde, yüzeyde
olduðu gibi bu hat boyunca akan bir yeraltý deresi
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Çizelge 2. MTA ekibi tarafýndan Haziran 2003 döneminde, Yazkonaðý Maðarasý'nda ölçülen sýcaklýk, nem, O , CO ,
CH ve H S deðerleri (Nazik ve dið., 2004).

2 2

4 2

Table 2. Measured values of temperature, humidity, O , CO , CH ve H S by MTA (Nazik ve dið., 2004)2 2 4 2
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oluþmuþtur. Yeraltý deresi düþey ve yanal yönde
yataðýný fiziksel ve kimyasal olarak iþlemesi ve
geniþletmesi sonucu fay düzlemi boyunca
maðaranýn oluþumunu sonuçlamýþtýr. Maðaranýn
giriþ kýsmýndan aþaðýya doðru giderek geniþleyen
bir yapýda olmasý, baþlangýçtan itibaren giderek
artan oranlarda yüzey sularýnýn aþaðýya doðru
sýzmasý ve bunun sonucu oluþan yeraltý deresinin
kireçtaþlarýný giderek daha büyük oranlarda
aþýndýrmasýndan kaynaklanmaktadýr. Maðaranýn
tabanýndan mevsimlere göre farklý debi gösteren
yeraltý deresinin ve bu derenin yataðýnda
çamurdan çakýl boyutuna kadar varan deðiþik
büyüklükteki kýrýntý malzemesinin varlýðý
maðaranýn geliþimin bu þekilde oluþtuðunu
ortaya koymaktadýr. Bu aktivitelere ilave olarak
yeraltý akarsu yataklarýnýn yamaçlarýnda oluþan
çöküntüler hem yataðýn geniþlemesine hem de
þelalenin bulunduðu kýsýmda olduðu gibi yüksek
kubbeli salonlarýn oluþumuna katký saðlamýþtýr.
Az miktardaki damlataþlarýn fay hattýný yaklaþýk
dik yönde kesen çatlaklar boyunca geliþmiþ

olmasý, bunlarýn bu çatlaklar boyunca süzülen ve
damlalar þeklinde açýða çýkan sular tarafýndan
oluþturulduðunu gösterir.

Yazkonaðý Maðarasý giriþ noktasýna göre iki
kýsma ayrýlýr (Þekil 3).

Yazkonaðý Maðarasý'nýn ana galerisini
oluþturur. Giriþten itibaren önce güneye, sonra
batýya doðru uzaným gösteren galeri oldukça dar
ve yüksek bir yapýya sahiptir. Galerinin giriþten
itibaren ilk 20 metresi maksimum 1.3 m
yüksekliðe ve 1.9 m geniþliðe sahip olup,
galerinin en dar kýsmýný oluþturur (Þekil 4). Bu
kýsýmdan sonra proje kapsamýnda ele alýnan ve
þelaleye kadar uzanan diðer 430 metrelik kýsým
ise 530 m arasýnda deðiþen yüksekliðe ve 0.6-8 m
arasýnda deðiþen geniþliðe sahiptir. Galerinin bazý
bölümlerinde yan duvarlardan kopan deðiþik
büyüklüklerdeki bloklarýn duvarlar arasýnda
sýkýþýp kalmasý, hem galerinin yüksekliðinin

Birinci Galeri

Þekil 3. Yazkonaðý Maðarasý'nýn planý
Figure 3. Sketch map of Yazkonaðý Cave

Yazkonaðý Maðarasý'nýn (Ünye-Ordu) Jeolojisi ve Oluþumu
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bölünmesine hem de insanlarýn dolaþýmý için
tehlikeli bir durumun oluþmasýna neden
olmaktadýr (Þekil 5). Galeri, genel olarak oldukça
dar bir geniþliðe (yaklaþýk 0.71.2 m) sahiptir
(Þekil 6). Galeride kývrýmlanmalarýn olduðu
alanlarda, iki süreksizlik yüzeyinin kesiþmesi
sonucu ayrýþma zonunun daha kalýn ve
dolayýsýyla aþýndýrmanýn daha kolay olmasý
nedeniyle, geniþlik 58 metreyi bulabilmektedir.
Ölçülen geniþlikler galerinin taban seviyelerine
ait olup, tavan seviyesinde ise bazý kýsýmlar hariç
birkaç cm ile sýnýrlanmaktadýr.

Galerinin tabanýnda mevsime göre deðiþik
debi gösteren bir dere yer almaktadýr (Þekil 7).
Galeri tabanýnýn yatay konumlu olmasý ve yaz
aylarýnda derenin debisinin önemli oranda
azalmasý aþýndýrýlan ve/veya kenarlardan
kopartýlan deðiþik boyutlardaki malzemenin
tamamýnýn ortamdan uzaklaþtýrýlmasýna, yani
ga le r in in d ýþ ýna taþ ýnmas ýna , o lanak
tanýmamaktadýr. Bu durum, galerinin tabanýnda
(dere yataðýnda) yer yer deðiþik kalýnlýklarda
çamurdan blok boyutuna kadar deðiþen
büyüklüklerdeki malzemenin birikmesine neden
olmakta ve özellikle galerinin giriþ kýsmýnda
sorun yaratmaktadýr. Zira bu alanda malzeme
birikimi galerinin yüksekliðinin önemli oranda
azalmasýna, maðaraya giriþin önemli oranda
zorlaþmasýna neden olmuþtur.

Maðaranýn bu kýsmý damlataþ (sarkýt ve dikit)
yönünden oldukça fakirdir. Bu durum genel
olarak aþaðýda belirtilen iki nedenden
kaynaklanmaktadýr. Maðaranýn oluþtuðu
türbiditik kireçtaþý katmanlarý arasýnda yer yer
volkanik kumtaþý katmanlarýnýn bulunmasý,
kireçtaþý katmanlarýnýn deðiþik oranlarda karadan
türeme (karbonatlý olmayan) kýrýntý içermesi ve
deðiþik oranlarda dolomitleþmesi gibi
nedenlerden dolayý sarkýt ve dikit oluþumunu için
yeterli CaCO eriyip çözelti içerisine

Þekil 4. Yazkonaðý Maðarasý'nýn 10. metresine ait
enine kesit (M-N kesiti)

Figure 4. Cross section on 10 meter of Yazkonaðý
Cave (M-N section)
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Þekil 5. Yazkonaðý Maðarasý'nýn
yaklaþýk 60. metresine ait enine
kesitler (H-G ve J-I kesiti)

Figure 5. Cross sections on
about 60 meter of Yazkonaðý Cave
(H-G and J-I sections)
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karýþamamýþtýr. Ayrýca, maðara esas itibarýyla,
düþey atýmlý bir fay düzleminin yönlendirdiði yer
altý sularýnýn yapmýþ olduðu aþýndýrmalar sonucu
oluþmuþtur. Bu durum, maðaranýn oldukça dar ve
dik duvarlý bir yapýda geliþmesine neden
olmuþtur. Maðaralarda damlataþlarýn (sarkýt ve
d i k i t ) o l u þ a b i l m e s i i ç i n ö n c e l i k l e
kireçtaþlarýndaki çatlaklar boyunca hareket eden
karbonik asitçe zengin yeraltý sularýnýn
kireçtaþlarýný eritip Ca(HCO ) bakýmýndan
doygun hale gelmesi ve daha sonra bu sularýn
maðaralarýn tavanlarýndaki çatlaklardan damlalar
þeklinde açýða çýkmýþ olmasý gerekir. Oysa hem
yukarýda açýklanan nedenlerden hem de maðarayý
oluþturan yüzey sularýnýn çatlaklardan damlalar
þeklinde deðil, fay hattý boyunca akan ve
maðaranýn oluþumundan birinci derecede
sorumlu olan yeraltý deresiyle ortamdan
uzaklaþtýrýlmýþ olmasý, maðarada yaygýn
damlataþ (sarkýt-dikit) oluþumuna olanak
tanýmamýþtýr. Bunun yaný sýra maðaranýn tavan
yüksekliðinin fazla olmasý, maðaranýn çok
dönemli geliþime sahip olmasýnýn bir sonucudur.

Maðaranýn orta kesiminde (projelendirilen
kýsmýn sonunda) yer alan yaklaþýk 8 metre
çapýnda ve 26 metre yüksekliðindeki bir salonun
tepesinden düþen ve mevsimsel olarak farklý debi
gösteren bir þelalenin ve buna baðlý olarak bir
yeraltý deresinin varlýðý maðaraya ayrý bir görsel
özellik katmaktadýr.

Ana galerinin aksine, giriþten itibaren önce
kuzeybatýya daha sonra batýya doðru uzanan bu
galeri, hem damlataþ hem de geniþlik yönünden
birinci galeriye göre daha iyi konumdadýr Deðiþik
yükseklikte iniþ ve çýkýþlarý olan ve giriþe göre
son noktasý -2 metrede bulunan bu galeri 160 m
uzunluða sahiptir.Ana galeride akan yeraltý deresi
giriþ aðzýnda maðaranýn dýþýna çýkmasýna karþýn,
bu galerideki yeraltý deresi yaklaþýk 76. metrede
bulunan ve giriþe göre -12 m (maðaranýn en derin
kýsmý) aþaðýda yer alan dar bir yarýktan
kaybolmaktadýr (Þekil 8). Bu durum, yörede bu
maðaralar ile iliþkili baþka maðaralarýn da var
olabileceðini göstermektedir. Galerinin geniþliði
yaklaþýk 2-4 m, yüksekliði ise 5-10 m arasýnda
deðiþir. Maðaranýn bu kýsmýnda tavanýn daha
geniþ bir yüzey alanýna sahip olmasý ve
Ca(HCO ) bakýmýndan doygun sularýn tavandaki
çatlaklardan damlalar veya sýzýntýlar þeklinde

3 2

3 2

Þekil 6. Yazkonaðý Maðarasý'nýn yaklaþýk 350.
metresine ait enine kesit (E-F kesiti)
Figure 6. Cross section on about 350 meter of
Yazkonaðý Cave (E-F section)
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Þekil 7. Yazkonaðý Maðarasý'nýn birinci galerisindeki
sürekli akýþ gösteren yer altý deresi
Figure 7. Permanent groundwater flow in the first
galery of Yazkonaðý Cave
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açýða çýkmasý çatlaklar boyunca görünümleri son
derece güzel damlataþlarýn oluþumunu
sonuçlamýþtýr (Þekil 9). Yazkonaðý Maðarasý yaklaþýk doðu-batý

uzanýmlý düþey bir fay üzerinde geliþmiþtir. Dar,
yüksek ve uzun bir galeriden oluþan maðara giriþe
göre iki kola ayrýlýr. Ayný sistem içerisinde
geliþmiþ olan bu kollar, birbirlerine göre bazý
görsel ve yapýsal farklýlýklar içerir. Maðaranýn
tabaný yer yer blok, çakýl, kum ve çamur yýðýnlarý
ile kaplýdýr. Özellikle, ana galeride, giriþinden
itibaren yaklaþýk 20 metrelik kýsýmda, bu
malzeme birikimi yüksekliðin önemli oranda
azalmasýna ve galeriye giriþin zorlaþmasýna
neden olmuþtur. Benzer durum, ikinci galerinin
hemen giriþi için de geçerlidir. Yazkonaðý
Maðarasý, (özellikle ana galeri) yukarýdaki
bölümlerde belirtilen nedenlerden dolayý, zengin
damlataþ oluþumlarýna sahip deðildir. Bununla
birlikte, ikinci galeride deðiþik boyut ve
þekillerde son derece güzel damlataþ (duvar
damlataþlarý, sarkýt, dikit ve sütun) örnekleri
mevcuttur. Ayrýca, ana galeride sürekli akýþý olan
ve mevsime göre deðiþik debi gösteren yeraltý
deresinin varlýðý, bu derenin oluþturduðu küçük
gölcükler ve yaklaþýk 26 metreden düþüþ yapan
þelale maðaraya görsel olarak ayrý bir güzellik
vermektedir.

Yukarýda açýklanan yapýsal ve görsel
özellikler maðaranýn turizm amaçlý kullanýma
uygun olduðunu, ancak galerilerin tamamýnýn bu
amaçlý kullanýma uygun olmadýðýný ortaya
koymaktadýr. Ana galerinin þelaleden sonraki
kýsmý (giriþten itibaren ilk 450 metreden sonraki
kýsým) proje kapsamýna dahil edilmemiþtir.
Çünkü bu kýsým hem þelaleye kadar olan kýsýmla
tamamen benzer özelliklere sahiptir, hem de
insanlarýn rahat bir þekilde dolaþmasýna olanak
tanýmamaktadýr. Bu nedenle ana galerinin giriþten
itibaren yaklaþýk ilk 450 metrelik kýsmý turizm
amaçlý kullanýma uygunluðu nedeniyle proje
kapsamýnda ele alýnmýþtýr.

Ýkinci galerinin yaklaþýk 76. metreden sonraki
kýsmý hem bu kýsýmda yer alan ve giriþe göre -12

Þekil 8.

Þekil 9.

Yazkonaðý Maðarasý'nýn ikinci galerisinin
76. metresine ait enine kesiti (U-V kesiti)

Yazkonaðý Maðarasý'nýn ikinci
galerisindeki sarkýt ve dikitler

Figure 8

Figure 9

. Cross section on about 76 meter in
second galery of Yazkonaðý Cave (U-V section

. Stalactites and stalagmites in the second
galery of Yazkonaðý Cave
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m ile maðaranýn en derin kesimini oluþturan dik
bir vadinin bulunmasý hem de vadiden sonraki
kýsmýn dolaþýma uygun olmamasý nedeniyle proje
kapsamýna dahil edilmemiþtir.

Bunlarla birlikte, her iki galerinin
projelendirilen kýsýmlarýnýn tamamýnýn turizm
amaçlý kullanýlabilmesi için mutlaka yapýlmasý
gereken bazý önemli hususlar bulunmaktadýr.Ana
galerinin giriþten itibaren ilk 20 metrelik kýsmýnýn
insanlarýn rahat dolaþabileceði konuma
getirilmesi (zeminde biriken malzemenin
ortamdan uzaklaþtýrýlmasý), ana galerinin farklý
metrelerinde bulunan ve dolaþýmý tehlikeye
sokabilecek olan duraysýz bloklarýn ya duraylý
hale getirilmesi ya da ortadan kaldýrýlmasý, ana
galerinin yaklaþýk 135-140 metreleri arasýnda
tavanda bulunan (G-H kesiti) ve her an düþme
tehlikesi olan bloðun duraylý hale getirilmesi,
ikinci galerinin giriþ kýsmýnýn insanlarýn rahat
d o l a þ a b i l e c e ð i k o n u m a g e t i r i l m e s i
gerekmektedir.
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