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Bugün Dünya’daki birçok ekosistem 
çevre kirliliği nedeniyle bozulmuştur. 
Bunun sonucunda bazı canlı türleri yok 
olmuş veya yok olma noktasına gelmiştir. 
Bir ekosistem olarak mağaralar sadece yer 
atındaki boşluk veya oyuklar olarak bilin-
memeli, birçok canlının yaşadığı habitat-
lar olarak değerlendirilmelidir. Mağaralar 
yenilenmeyen “doğal kaynaklar”dır. Ma-
ğara hem içinde yaşayan canlılar bakı-
mından hem de jeolojik, coğrafik, tarihi, 
antropolojik, arkeolojik, ekolojik, sos-
yolojik ve kültürel değerler bakımından 
önemlidir. 

Doğal bir miras olarak kabul edilen 
mağaraların Türkiye’de bilimsel bir ince-
leme yapılmadan gelişi güzel kullanıldığı 
ve denetim mekanizmasından yoksun 
olduğu görülmektedir. Çeşitli özellikleri 
ile yöreye zenginlikler sunan mağaralara 
Türkiye’de gereken önemin gösterilmedi-
ği gözlemlenmektedir.

Geçmişe ait iklim, coğrafya ve yaşam 
koşulları hakkındaki bilgiler, bugün ma-
ğaraların bazı jeolojik yapı özellikleriyle 
açıklanabildiğinden mağaraların mut-
laka korunması gerekir. Mağaraların ko-
runması ve kullanılması ile ilgili bilincin 
yerleşmesi ve yaygınlaşması için mağara 
ekosisteminin önemi anlatılmalı ve bu-
nun için eğitim sisteminde mağaraların 
biyolojik, ekolojik, jeolojik, arkeolojik ve 
antropolojik değerlerine yer verilmelidir. 

Mağara içinde bilimsel araştırmalar da-
hil sportif, rekreaktif, turizm gibi amaç-
lar doğrultusunda yapılacak her faaliyet 
mağaranın jeolojik, biyolojik, ekolojik ve 
tarihi değerlerine zarar vermeyecek şekil-
de yürütülmelidir. Mağara dışındaki çevre 
kirliliği mağaraları ve mağaralardaki canlı-
ları tehdit eder boyuta gelmiştir. 

Bu doğrultuda bu alanda çalışmalar 
yapan sivil toplum kuruluşlarının işbir-
liğinde ortak çalışmalar yapılması ve di-
yaloglarının geliştirilmesi gerekmektedir. 
Türkiye’de halen mağaracılık konusunda 
çalışmalar yapan 6 sivil toplum kuruluşu 
ve 10’a yakın üniversite kulübü bulun-
maktadır. 

Bu proje kapsamında: 
-Mağaracılık konusunda çalışmalar 

yapan sivil toplum kuruluşlarını ve üni-
versite kulüplerini biraraya getirerek 
Türkiye’de mevzuatta eksiklik olan, mağa-
raların ve ekosistemlerinin korunması ko-
nusunda güçbirliği olarak hareket ederek, 
olumlu çalışmalar yapılmasını sağlamak;

-Yerel yönetimler ve kamu kurumlarıy-
la işbirliği geliştirerek mağaranın sürdürü-
lebilir korunmasını sağlamak;

-Mağaraların korunması amacıyla bi-
linç yaratarak, mağaraların sürdürülebilir 
şekilde korunması, mağara içindeki eko-
lojinin gelecek nesillere aktarılacak şekil-
de korunmasının sağlanması, özel hedef-
ler olarak sayılabilir.
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Ülkemiz, yaklaşık 40 farklı yarasa tü-
rüyle Avrupa ülkeleri arasında en yüksek 
tür çeşitliliğine sahiptir. Özellikle gececil 
böceklerin popülasyonlarının kontrolü 
gibi birçok ekosistem hizmeti de sağla-
yan yarasaların önemli bir bölümü, ya-
şamlarını sürdürebilmek için mağaralara 
ihtiyaç duymaktadır. Yarasa kolonileri 
yazın, kışın, yavrulama döneminde ya da 
avlanma sırasında farklı farklı mağaraları 
kullanabilmektedir. Bu yüzden, mümkün 
olduğunca fazla sayıda mağaranın yılın 
çeşitli dönemlerinde yarasalar tarafından 
ne ölçüde ve ne şekilde kullanıldığının 
anlaşılması, türlerinin devamını sağlaya-

Mağaralar karanlık, yüksek nem 
ve düşük sıcaklık gibi özelliklerin-
den dolayı çevremizde gördüğümüz 
diğer ekosistemlerden farklı özel-
likler taşırlar. Kırılgan ve hassas eko-
sistemler oldukları için, dışarıdan 
gelebilecek en ufak etkiler bile geri dö-
nüşü olmayan hasarlara neden olabilir. 

Mağara canlılarını etkileyen en bü-
yük etmenler enerji ve besindir. Mağara-
lar besin zincirinin birincil üreticisi olan 
bitkilerden yoksundurlar. Sadece giriş 
zonunda bitkiler bulunabilir. Mağarala-
ra besin girişi yarasa dışkısıyla, sel veya 
akarsular ile, hava akımı olan mağaralara 
dışarıdan taşınan maddelerin girmesiyle 
veya tesadüfen mağaraya girmiş canlıla-
rın çıkamadan ölmesiyle olur. Bu ekosis-
temde yaşayan canlılarda, besin kıtlığı ve 
diğer fiziksel özelliklere adaptasyon so-
nucunda kullanılan bazı organlar gelişir-
ken (uzamış antenler, duyu organlarının 
gelişmesi vb.), kullanılmayan organlar 
ise körelmiştir (gözlerin indirgenmesi, 
pigmentsizlik vb). Bu ekosistemlerde ya-
şayan canlıların yeryüzündeki akraba-
larına oranla farklı özellikler göstermesi 
ve her mağaranın birbirinden farklı eko-
sistemler olduğu göz önünde bulundu-
rulursa, bu habitatlarda yaşayan her bir 
canlının da farklı evrimsel süreçlerden 
geçtiği düşünülebilir.  Bu sebepten ötü-
rü mağara canlıların yoğun olarak bu-
lunduğu mağara ekosistemlerinin ko-
runması biyolojik çeşitliliğin muhafaza 
edilmesi için büyük önem taşımaktadır.
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bilmek açısından en çok önem taşıyan 
mağaraların belirlenmesi ve koruma 
altına alınması, yarasa biyoçeşitliliğinin 
korunmasında en yaşamsal adımlardan 
biridir. 

Genel olarak mağara ekosistemleri 
için tehdit teşkil ettiği bilinen mağara 
turizmi, definecilik, taş ocakları, baraj in-
şaatları ve benzeri etmenler, mağaralarda 
barınan yarasa türleri için de ciddi bir teh-
like oluşturmaktadır. Bundan dolayı ma-
ğaraların henüz bu tehditlerle yüz yüze 
gelmeden önce bir koruma statüsüne 
kavuşturulması önemli bir gerekliliktir. 

Bunların yanı sıra, mağaracılık yapan 
grupların yarasalar hakkında daha detaylı 
bilgi sahibi olması da, mağaracılık faali-
yetlerinin yarasalara zarar vermeyecek 
şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla 
kalmayıp mağaracılıkla uğraşan dernek 
ve kulüplerin tür koruma faaliyetlerinin 
bir parçası olması ve bu amaç doğrultu-
sunda çok değerli bilgi kaynakları haline 
gelmesini sağlayacaktır. 

Ülkemizdeki önemli yarasa mağarala-
rının belirlenmesi ve koruma altına alın-
ması için hâlihazırda Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın da destek verdiği bir proje 
başlatılmış bulunmaktadır. Bu proje çer-
çevesinde gerek mağaracılıkla uğraşan 
grupların gerekse yerel halkın, yarasala-
rın bulunduğu mağaralar hakkında proje 
ekibine bilgi aktarabileceği, aynı zaman-
da yarasalar hakkında genel bilgi de edi-
nebileceği www.yarasalar.org adresli bir 
site faaliyete geçmiştir.



Çevrenizde tahribata uğrayan mağara varsa,
lütfen www.magaralarikoruyalim.org adresini

ziyaret edip bizimle iletişime geçiniz.

Mağaraları barınma ve dinlenme 
amacıyla kullanan canlılardan biri olan 
Akdeniz Foku (Monachus Monachus), 
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 
tarafından yayımlanan Kırmızı Liste’de 
nesli kritik derecede tehdit altında olan 
tür olarak sınıflandırılmıştır ve ülkemizin 
taraf olduğu Barselona (Türler Dördüncü 
Protokolü), Bern (Ek II) ve CITES Uluslara-
rası Sözleşmeleri tarafından da koruma 
altına alınmıştır. Bir zamandan açık kum-
sallarda dinlenip yavruladığı bilinen Ak-
deniz foku kıyılardaki insan baskısı sonu-
cu bu yaşamsal ihtiyaçlarını artık sadece 
kıyı mağaralarında giderebilmektedir. 
Fokların kullanımına ve özellikle de yav-
ru bakımına uygun özelliklere sahip kıyı 
mağarası sayısının son derece az olması 
bir bölgedeki uygun üreme mağara sa-
yısının o bölgedeki fok populasyonunu 
limitleyici temel faktör olduğu ortaya 
konmuştur. Bu nedenle de 1380 sayılı su 
ürünleri kanunu ve ilgili tebliğlerce fok 
mağaralarına girilmesi yasaklanmıştır. 

Fokların Türkiye kıyılarında Ağustos orta-
sı ile Aralık sonu arasında yavruladıkları, 
doğan yavrunun yaklaşık dört ay boyun-
ca anne fok tarafından doğduğu mağa-
rada emzirildiği daha sonra yavru fokun 
bir yıl mağaraya bağımlı yaşadığı bilin-
mektedir. Bu süreç içerisinde mağaraya 
insanların girmesi durumunda anne fo-
kun yavrusunu terk ettiği ya da yakında 
başka bir mağaraya taşıdığı gözlenmiş-
tir. Annenin panik içerisinde yavrusunu 
taşıdığı mağara üreme mağarası kadar 
korunaklı ve uygun olmadığından böyle 
durumlar çoğunlukla yavrunun dalga-
lar tarafından annesinden kopartılması 
ya da ölmesi ile sonuçlanmaktadır. Tüm 
fok mağaralarının envanteri henüz mev-
cut olmadığından fokla karşılaşıldığında 
vakit kaybetmeden mağaradan çıkılma-
lı ve geride iz bırakılmamalıdır.  Sayısı 
Dünya’da 500 kadar olduğu tahmin edi-
len bu nadir ve tehlike altındaki canlının 
korunmasında mağaralarının korunması 
kritik derecede önemlidir.

Mağaraların Akdeniz Foku İçin Önemi

Doç.Dr. Ali Cemal Gücü 
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
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