
Çatalca’nın kuzeybatısındaki İnceğiz Köyü yakınlarında, 
Karasu Deresi’nin oluşturduğu derin vadi içinde yer 

alan, insan eliyle oluşturulmuş üç katlı Bizans Manastır 
Mağaraları ve Kaya Kiliseleri bilim dünyası tarafından 

1950’li yıllarda keşfedildi.

Beşbin Yıllık Apartman:  

İnceğiz Mağaraları
(Çatalca)

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?



İstanbul'da insan eliyle yapılmış en eski apart
manlardan biri sayılan İnceğiz, kayalarının oyula
rak yerleşime dönüştürülmesinin tarihi yaklaşık 
5 bin yıl öncesine dayanıyor. İnceğiz Mağaraları, 
Çatalca'ya 9 km. uzaklıkta İnceğiz Köyü sınırla- 
rındadır. MÖ III. yüzyıla dayanan geçmişiyle İn
ceğiz Mağaraları Çatalca'nın en eski yapıların
dan biri sayılabilir.

Haç rölyefleri bulunan mağaranın bir dönem ki
lise olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Önün
den geçen Karasu Deresi ve etrafındaki yemye
şil manzaralı piknik alanıyla İnceğiz Mağaraları 
güzel bir anı olarak hafızalarınızda yer edecektir.

Kayalar, oyuk olduğu için mağara tanımına uyu
yorlar ama aslında burası büyük bir yerleşim 
yeri. Eski bir apartman da diyebilirsiniz. O za
manlardaki sayıyla bir köyün burada yaşadığını 
söylemek hiç de abartı olmaz. Şimdi mağara de
diğimiz oluşumlar doğal değil. Tümü insan tara
fından killi kireçtaşı kayası oyularak yapılmış. Bu 
kaya, şekillendirmeye uygun bir litolojiye sahip. 
İlk yapıldığı zamanlarda birbirine bağlanan dört 
katlı bir yerleşim bölgesiymiş. Zaman içinde ge
rek aşınma, gerekse büyük depremler sonucun
da bazı kısımları yıkılarak bu bağlantı kopmuş.

Çatalca'nın kuzeybatısındaki İnceğiz Köyü ya
kınlarında, Karasu Deresi'nin oluşturduğu derin 
vadi içinde yer alan, insan eliyle oluşturulmuş



üç katlı Bizans Manastır Mağaraları ve Kaya Ki
liseleri bilim dünyası tarafından 1950'li yıllarda 
keşfedildi.

Katın birinde küçük bir şapel var. Ayrıca odalar
dan birinde de büyük bir haç kabartması. Yani 
mağaralar bir dönem Hıristiyanlar tarafından 
yoğun olarak kullanılmış. Bu nedenle mağarala
rı Hıristiyanların yaptığı sanılıyor. İstanbul'un ilk 
sakinlerinin 400 bin yıl önce Yarımburgaz Mağa- 
rası'nda yaşadığını, daha sonra Yenikapı'da 8 bin 
yıllık bir köyün bulunduğunu da düşünürsek Hı
ristiyanlıktan çok daha önce buralarda da birileri 
yaşamış olmalı. Bu konuda ne yazık ki çok fazla 
bilgi yok.

Mağaraların girişindeki tabelada tarihinin 5 bin 
yıl öncesine kadar uzandığı yazıyor. Bu tür eski 
yerleşim yerlerinde toprağın içinden mutlaka 
eski aletler çıkar ancak burası bir derenin he
men kenarında olduğu için seller her şeyi silip 
süpürmüş olmalı. Mağara içindekileri de yüz
lerce yıllık süre içinde yörede yaşayanlar tahrip 
etmişlerdir. Buradaki yerleşimler 3-4 bin yıl ön
cesine kadar, yani kalkolitiğe kadar gidebilir diye 
düşünüyorum.

*Sait Yiğt'in yazısından kısaltılmıştır.


