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ÖZ

İstanbul, jeoloji insan ilişkisinin en güzel örneklerinden olan iki adet eski yerleşim yerine 
sahiptir. Bunlardan biri Eosen yaşlı Kırklareli kireçtaşı içinde yer alan ve yaklaşık 400 bin 
yıllık insan yaşam izlerini barındıran, Başakşehir ilçesi sınırları içindeki Yarımburgaz mağa-
rası, diğeri ise Çatalca’nın İnceğiz köyünde yer alan İnceğiz mağarasıdır. Her iki mağarada ilk 
aşınma, yer altı suları aracılığıyla meydana gelmiş daha sonra ise insanlar tarafından şekillen-
dirilmiştir. Yarımburgaz mağarasında Alt Paleolitik yerleşiminden itibaren Osmanlı dönemine 
kadar farklı yerleşimler gözlenmiştir. Yapılan çalışmalarda mağarada çeşitli dönemlerde yaşa-
yan insanların bıraktıkları bir çok hayvan kemiğine rastlanması o dönemdeki fauna hakkında 
da önemli bilgiler vermektedir. İnceğiz mağaraları ise yine aynı birim içinde açılmış olan tek 
parça dört kattan oluşmaktadır. Ancak mağaraların konumu ve kolay ulaşılması nedeniyle eski 
yaşam izlerine pek rastlanmamıştır. Yarımburgaz mağarasına göre daha yeni olduğu açıktır. 
Mağaralar insanlar tarafından şekillendirilerek kireçtaşı içinde dört katlı bir sistem oluşturul-
muştur. 

Bu çalışmada her iki mağaranın jeoturistik özelliklerinin, özellikle bulundukları ilçelerin sür-
dürülebilir kalkınmasına ne tür katkılar getireceği tartışılacaktır.  
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ABSTRACT

Istanbul has two ancient settlements which are good examples for the relation between geo-
logy and humanity. One of these settlements is Yarımburgaz cave which has been dug in Eoce-
ne Kırklareli Limestone in Başakşehir district. The other one is İnceğiz cave in İnceğiz village, 
Çatalca. The both caves were first eroded by groundwater then shaped by humans. Different 
settlements had seen in Yarımburgaz cave from Lower Paleolithic era to Ottoman Empire. 
According to recent studies, lots of animal bone which had been left from the people who lived 
in the cave in different times provided significant information about the fauna of that era. İn-
ceğiz caves have also dug in same formation as one piece and consisted of four levels. Traces 
of ancient life were not found since the cave is easily reachable in terms of location. Also, it is 
clear that this cave is younger than Yarımburgaz cave. The ancient people created four-floor 
system in that caves they dug by shaping the limestone. Yarımburgaz and İnceğiz caves are not 
included in the tourism activities in the İstanbul.

In this study, geotouristic features of both caves, especially contributions to sustainable deve-
lopment to the districts where these caves located, will be discussed.
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