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Yarlmburgaz MaOarasl 

iskoqyo'do, Edinburgh qevresin

de yopJlon ekskursion esnoslndo 

kJlovuzumuz, korbonifer YO$/I sil 

$eklindeki Bozolt'/oro qekiq/e vur

monln ve bir porqo bozo/t tO$1 

kopormonln yosok o/dugunu 

soy/evince, geziye kotJlon diger 

yoboncJlor gibi ben de bu ihto(f 

once hoyretle kor$Jloml$, bunu 

bir "iskoq nuktesi" sonml$tlm. 

ihsan Ketin 

1970 ylhnda yapllan "Tablall ve Tabi Kaynaklan Koruma" konulu 

blr sempozyumda sunulan bu bildln, daha sonra TJK Bulteni, Cilt 

13, No: 2, EylOI 1970 saYlsmda da yay lmlanml~t lr 

K
onusu, Tabletl ve TabU Kaynaklon Koruma olan bu sem~ 
pozyumdo, bilimsel 6nemi olan bazi jeoloji mostralorl
nln do korunmasl gerektigini belirtmek amcel ile bu kl
sa tebligi hazlrlaml§ bulunuyoruz. Burada, conll tabiet 

yanlnda, c;:ak kez "Taj-Kaya" olarak 6nemsenmeyen Jeolojik tejek
kOllerin de ne kadar korunmoya muhtoG olduklonnl birkoc; ornek 
uzerinde 09lklamaya Gall~acaglz. 

jlk ornekleri istanbul c;:evresinden verecegiz: Bunlonn bO§lnda 
Yanmburgaz Magorasl gelir. Bin:;;oklonnlzln odlnl lise kitaplannda 
gordOgO fakat kendisini tanlmadlgl bu "Tabiat Anltl Magara", Is
tanbul 'un takriben 30 km batlSlnda, KOc;:Ok <;:ekmeee G610'nOn 
1500 m kuzeyinde, dogu-batl istikametinde uzonan 130 m raklmll 
bir kolker tepe i<terisinde bulunmaktadlr. Magaranln giri~ klsml de
niz seviyesinden 78 m yOksektedir; DB - KG dogrultulannda gidllebi
len uzunlugu 530 m olup boyunda ikinci bir kolu vardlr. Magara g0-
zergahlnln yon, geni~lik ve yukseklik baklmlndan muntazam olma
yon bir gidiji vardlr ve ic;:erisinde yer yer 14-25 m yOkseklikte kubbe
ler, dikit ve sarkltlar bulunur. Magaranln c;:atallandlgl verden itiba
ren u~ klslmlan devamh su sirkOlasyonuna, dikiL sarklt ve kil te~ekkO~ 
lOne elveri~1i bir ortam te~kil etmektedir. ini~li-C;lkl~h olan zemini ise 
boydan boya kahn ve gev~ek tortularla , kil. kumlukil. kalkertOfO, di

kit-sarklt parc;:alan lie 6rtuludur. 
Yanmburgaz MagaraSl'nln ic;:erisinde bulundugu tepe , Eosen 

ya~h, sanmtlrak-beyaz renkte, bo~luklu zoojen kolker ve mornlardan 
mOte§ekkildir. Bunlor mOnavebeli olarak birbirini tokip ederler ve 6-
12 dereeelik egimlerle gOneydoguya dalarlar, Tabakalann ortala
ma dogrultusu DB - KG olup magaranln genel gidijine az-<;ok pa
raleldir. Kalker ve marnlar aynl zamanda c;ok c;atlakhdlr. Bunlann 
genel dogrultulan KB - GD ve egimleri 65-75° ile gOneybatlyadlr. Ay
nco KKD - GGB dogrultulu ikinei bir c;:atlak sistemi de gelijmijtir. 

Onbinlerce seneden beri magara ic;erisinde dola~an sulann et
kisi lie, kalker ve marnlarda muhtelif buyuklOkte erime bo~luklan 
meydana gelmi~, erime bokiyesi olarak c;amur halinde killer te~ek
kOI etmi~ va fazla miktarda Kalsiyum-Bikarbonat ihtiva eden sular
dan surekli olarak dikit ve sarkltlar olu~mu~tur. 

Gerek kalker ve marnlann yavaj yavaj eriyerek kil bakiye blrak
masl ve gerekse dikit ve sarkltlann te~ekkOIO, magaranln u<t klslmlo
nndoki bo~luklardo, odoclklarda bariz bir ~ekilde gorOlmektedir. 
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B6ylece Yanmburgaz Magarasl magara te~ekkulunu 
g6steren t ip ik bir ornek, mukemmel bir "T abiat Laboratu
a n"dlr. Bu ozelligi ile de her tUrlO tahribata kar~1 korunma

yo muhla<;:tlr. 
Diger yonden, Ust Gi ri~ HolO Hmstiyanllgln ilk yuzYllln 

do taplnak olarak ku l lanllm l ~, duvarlar ve tavan bu mak
satla muntazam i~lenmi~, mihrap ~eklinde birc;ok oyuklar 

kazllml~tlr. Boylece, magara arkeoloji baklmlndan do ilgi 
<;ekicidir. Yanmburgaz Magarasl hakklndaki bu aynntl ll 

bilg iler, on sene once, 1960 Ocak ve ~ubat aylarrndo, 
Prof. Kemal Erguvanll ve Prof. Necati Acun ile birlikte 

yapml~ oldugumuz bir ara§tlrmaya dayanlr. ~imdi bu gu
zel tabiat anltlnln on sene 6nceki ve bugunkO durumu
nu belirtelim Magaranln giri, klSmlndaki iki bOyOk bOjluk 

uzun seneler agll o larak kullanl lml§tlr. Burada ate~te ya
klldlglndan, duvarlar ve tavan isle kaplldl r. Giri§ten itiba
ren ilk rastlanan Dikit ve Sarklt' lar zaman zaman kmlmak

to ve parc;alanmaktadlr. Zeminin bOyOk bir klsml kaygan 
c;amur halindedir; tavandan dO~en Islak kil tortulan yara
salann "marifetleri" ile karl~arak yer yer gec;ilmesi gue; bir 
batak meydana getirmektedir. 

ik i hafta once magaraYI tekrar ziyaret ettigimizde, gi
r i~ klslmlannln dikenli tel ile kapatl lml~ o ldugunu gbrduk. 
Anla§llan, son yillarda Arkeologlar do magara lie ilgilen

mi~ler, giri~ klslmdaki bo~l uklan (Holleri) temizletmi§ler, ze
minde b irkae; verde 1, 5 - 2 metrelik kazllar yapm l~ l ar ve 
magaraya davar ve slglrlafln girmesini engellemek 
amaCi ile, g ir i ~ l eri tel orgu ile kapatml~lardir. Fakat bu tel 

orguler ~imdi maalesef parc;alanml~ durumdadlr. Maga
raya Vine hayvan sOruleri girebi lir. Yanmburgaz mogara
Sin I boydan boya temizlemek, agll o lmaktan kurtarmak, 

lise ve universite ogrencilerine ve zaman zaman halka 
gosteri lebilecek bir duruma getirmek; hulosa, b ir ogre
tim araCi olarak degerlendirmek gerektigi kanlslndaYlz 
Resmi makamlann ve b ilhassa "TOrkiye tabiat lnl koruma 

derneginin" bu konu ile ilgi lenecegini Omit etmekteyiz. 
ikinci Ornek: Pendik ile Dolayoba koyO araslnda 

mostra veren Halysitesi'li kalkerlerd ir. istanbul bolgesi pa
leozoik formasyonlan araslnda onemli bir eri olan bu kal

kerler hemen her tarotto "tOjocogr" o larak i,letilmekte, 

yap,ta", klimata, ve kireG imolinde kullanllmaktadll, Kal 
kerler e;ogunlukla fosilsizd ir, pek az verde klasik le~mi~ 

Halysites-Mereanlan ihtiva ederler. 

Son Yillarda istanbul'daki her iki Oniversitenin ogren

eileri, asistan ve hocalan bu fosill i tabakalan aramakta, 

bulduklan zaman, hie; aClmadan fosilli kayaYI parc;ala
yarak evlerine ve EnstitOlerine ta~lmaktadirlar. Bu tutum 
boyle devom ederse, birkac; sene sonra istanbul <;evre
sinde Halysites gormek mumkOn olmayacaktlr. Bu se

beple, saYln genG ve yo,1r meslekto,lorrmdon dilegim: 
bundan boyle halysitesli kalkerleri klflp-parc;olomamola
fI, ogrencilerine yerinde g6stermekle yetinmeleridir. He
piniz takdir edersiniz kL bu fos illi tabakalar yalnlz bizim 

nesil ic;in degil, bizden sonra gelecek ku~aklar ic;in de klY
metli vesikalardlr ve onlar taraflndan do aranacak ve 
degerlendirileceklerdi r 

UC;OncO bir misol vine istanbul b6lgesinden, BOyOka
da'dan olacaktlr. Bilindigi gibi, BOyOkada'nln bOyOk kls

ml Si lOriyen ya~ta fosilsiz Kuvarsit ve Arkoz serilerinden 
mOte§ekkildir; yalnlz adonln gOneybatl kenannda, dar 
bir ~erit holinde fosilli Devoniyen (orta ve ust) mostra ve
rir . Burada, yumruklu kalker ve marnlar ic;erisinde Goni

atit'ler ve Orthoceras'laria birlikte klvfl l ml~ Trilobit'ler, bil
hossa phocops'lar bulunur. 10-15 sene 6nce buraya gi

dildiginde, birka« tone gOzel numuneye rastlamak 

mumkOn idi. Geyen EylOI aYlnda Berlin Universitesi'nden 
8 ki~ilik bir jeologlar g rubu ile buraYI ziyaret ettigimizde ve 
iki soot kadar bir zaman gozOmOzu kayalardan aYlrma
drglmlz hOlde, tam te,ekkOIiO bir fosile (Phacops'a) rost

lamak mOmkOn olmaml~tlr. ~Ophesiz bu fosilli yer, son YI I
larda vine her iki Oniversitenin 6grenci uyeleri taraflndan 

e;ok kez ziyaret edilmi~ ve her defaslnda bulunan fosiller 
kayadan kopanlarak alinml~ ve dolaYlslyla artlk gbrOnOr
de fosil kolmaml§tlr . Hie; olmazso bundan sonra, bu tarz
daki "fosil aVlna", daha dogrusu "fosil yagmaslna" son 
vermemiz gerekmektedir. 

Bu konuda daha ilgine; bir ornek, hepimizin bildigi ve 
hay ran oldugu Pamukkale' dir. T arihi zomanlardan beri 
gOzelligi ve orij inal yapisl jle insanlan teshir eden bu tabi

at harikaslnln son Yillardaki durumu do maalesef hie; iyi 
degildir. Turist ik b ir bolge olarok sozOm ono "imar" edilen 
burada tabii kaynak sulan c;lktlgl verde Otel ve Motelin 
banyosu olarak kullanllmakta, kaskatlan besleyen sular 
yeni oteller taraflndan kullanl lmakta, gOzelim kaskatlar 

susuz blrakllmoktodir. Bu gidi§le yakln bir gelecekte Pa
mukkale , Pamukkale olmaktan e;lkacak, dolaYlslyla turis

tik degeri de kalmayacaktlr . Bu konu ile bilhassa Turizm 
ve Tonltma Bokonl lgl'nln ilgilenmesini temenni etmekte
Viz. Tabiat gOzellikleri baklmlndan zeng in olan memleke

timizde bu gibi tabiat anltlannl gerektigi ~ek i lde korumak 
ve ya~atmak tabiatl seven herkes ie; in ulusal b ir gorev 
sOYl lmalldlr. 

Bu tebligi di~ memleketlerden verecegim bir m isal ile 

bitirmek istiyorum: 1969 yll l EylOI aYlnda Uluslararasl Vol 
kanoloji Sempozyumu ile ilgili olarak. iskoe;ya'da , Edin

burgh Gevresinde yapllan ekskOrsion esnaSinda kllavuzu
muz, karbonifer ya,1r sil jekl indeki Bazalt'lara GekiGle vur
manln ve bir pare;a bazalt ta§1 koparmanln yasak oIdu
gunu s6yleyince, geziye katllon d iger yabancllar gibi 

ben de bu ihtan once hayret le kar~llaml~, bunu bir " Is

koC; nuktesi" sanml~t l m. Doha sonra bu b61genin jeoloji 
tarihi baklmlndon 6nemini, takriben 200 sene once Ja
mes Hutton'un bu bolgede ilk defa olarak bazaltlk ka
yac; la nn magma dan meydana geld iklerini, denizlerde 

tortulajma suretiyle te,ekkOI eden tabakall-tortu l kayaG
Ian kesip c;lktlglnl ispat etmi~ o ldugunu bgrenince, bu 
verde e;ekie; kullanma yasaglnln ne kadar dogru ve ye

rinde b ir tedbir oldugunu takdirle kar~lladik. 
Edinburgh Universitesi Jeoloji EnstitUsu mensuplan bu 

torihsel sahaYI bir <;i<;ek bah<;esi g ib i muhafaza ediyor
lor. Bizlerin de bu gibi 6nemli jeoiojik afl6rmanlanmlZI ay
nl §ekilde korumamlzln gerekli oldugu kanlslndaYlm. 
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