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1. Gezinin Yapıldığı 
Mağara: Kızılin
Köy: Çatağıl
İlçe: Merkez
İl: Burdur

2. Gezi Tarihi  
26 – 30 Eylül 2008

3. Katılanlar  
Mehmet Emre Döker, Aslı Döker, Murat Yüksel, 
Özgün Sarısoy, Başak Akçakaya, Göksel Doğuş 
Ocak, Seda Erdural, Didem Derya Özdemir, Ahmet 
Şener, Aydın Menderes, Serkan Çimen, Yunus Emre 
Özel, Canan Güneş, Yaman Özakın, Melek Duman-
lı, İnci (?), Zsofia Libor, Pelin Kurt, Doruk Tatar

4. Gezinin Amacı 
1998, 2002 ve 2007 yıllarında başladığımız Kızılin 
Mağarası araştırma gezilerine devam ederek ma-
ğaranın halen keşfedilmemiş bölümlerini araştır-

mak, 2007 Aralık ayında başladığımız ölçüme de-
vam ederek keşfedilen bölümlerin ölçümlerini ta-
mamlamak.

5. Ulaşım
İstanbul’dan kiralanan 27 kişilik midibüs ile gidil-
di.

6. Kamp
İnsuyu Mağarası’nın önündeki mesire yerinde ko-
naklandı.

7. Speleoloji
Mağara İnsuyu Mağarası’nın kuzeyinde, kuşuçu-
şu 2 km mesafede bulunmaktadır. İnsuyu Mağarası 
girişindeki köy yolundan kuzeye Çatağıl Köy’üne 
doğru yürürken, köye varmadan sağdaki yamaçta 
mağaraya adını da veren Kızılkaya Mevkii gözükür. 
Mağaranın girişi dik duvar şeklinde yükselen kızı-
lımsı kayaların hizasında yaklaşık 70-80 m kuzeyde 
kalır. Kuzey Güney yönündeki fay kırıkları içinde 

Resim 1: Kızılin mağarasının iki büyük gölünden biri olan Ağlatan Galeri’deki gölde botla araştırma yapan mağaracılar.
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oluşmuş mağaranın girişinin 1970’lerde bir deprem 
ile çöktüğü rivayet ediliyor. Bu sebeple giriş olduk-
ça zor, çöküntü kaya ve toprak darallar arasında sü-
rünerek yol bulunuyor (Resim 19). 

Girişin hemen altında bulunan büyük çöküntü sa-
lonun en alttaki batı ucundan yer altı su seviyesi-
ne kadar iniliyor ve üst katmanlara oranla nispe-
ten daha solid kalker bölümden sürünerek ve baca 
yapılarak güneye doğru Ağlatan Galeri’deki uzun 
göle ulaşılıyor. Buradan güneye doğru devam edil-
diğinde dar bir tırmanışın ardından muhteşem kris-
tal, perde, sarkıt, dikit oluşumlarla dolu Büyük 
Galeri’ye ulaşılıyor. Yaklaşık 60 m çapındaki Bü-
yük Galeri güneybatıdan kuzeydoğu istikametine 
doğru uzanan tavan yüksekliği 5-10 m arası değişen 
yatay bir çatlak. Çatlağın kuzeydoğu ucunda tek-
rar yer altı su seviyesine kadar inerek göllerle son 
buluyor, güneybatı ucunda ise en yüksek noktasına 
ulaşıyor. Galerinin tam ortasını kesen kuzey güney 
istikametinde bir fay çatlağı göze çarpıyor.

İnsuyu ve Kızılin mağaralarındaki su seviyelerinin 
aynı anda yükselip alçaldığı gözlemlense de, bölge-
deki kalker tabakasının parçalı ve çöküntülü tabia-
tı yüzünden, bu mağaraların geçmişten beri sürege-
len rivayetlerin aksine, birleşme ihtimalleri oldukça 
zayıf görünüyor. Kızılin Mağarası uzunluğu 2100 
m olsa da labirent gibi birbiri üzerine binmiş kol-
lardan oluşan mağaranın, kuşuçuşu güneye doğru 
uzandığı mesafe 200 m’yi geçmemektedir.

1998’den beri yapılan gezilerde bölgedeki artez-
yen kuyularından çekilen suların hem Kızılin hem 
de İnsuyu Mağaralarında bulunan göllerdeki su se-
viyelerini dengesiz bir şekilde düşürdüğü gözlem-
lenmiş, bu ani değişikliklerin Kızılin Mağarasının 
nem oranını etkileyerek mağara içindeki kristalle-
rin kararmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Yöre 
halkından öğrenildiği üzere ağır cezalara rağmen 
su sıkıntısı yüzünden patates tarlalarını sulayabil-
mek için kaçak kuyular açılmakta, bu da milyonlar-
ca yılda oluşmuş mağaraları çok kısa sürede olum-

Resim 1: Kızılin mağarasının iki büyük gölünden biri olan Ağlatan Galeri’deki gölde botla araştırma yapan mağaracılar. Resim 2: Mağaranın eski çöküntü girişine yakın galerideki ateş izleri. Resim 3: Çöküntü galeriye çıkış yolundaki, mağara oluşumlarından 
yapılmış yapay platform.
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suz yönde etkilemektedir.

27 Eylül Cumartesi günü Murat, Aydın, Başak, 
Mehmet, Aslı ve Doğuştan oluşan 1. ekip son 2007 
gezisinde bulunan Büyük Galeri’ye giderek araştı-
rılmamış yan kollara bakıp ölçümü organize etmek 
üzere saat 13:10’da mağaraya girdiler. Yanlarında 
Ağlatan Galeri’de bulunan uzun gölü geçmek üze-
re bot götüren ekip, su seviyesinin Aralık 2007’den 
beri yaklaşık 3-4 metre azalmış olduğunu gözlemle-
diler. Böylece bota gerek kalmadı, daha önce bot ile 
geçilen yerler yürüyerek geçildi. Büyük Galeri’nin 
kuzeydoğu tarafındaki yan kolda oldukça büyük bir 
göl bulundu. Büyük Galeri’de bulunan bütünüy-
le sağlam kalmış testiler (Resim 8 ve 9) ve kemik-

ler göz önünde bulundurularak, mağaranın oldukça 
zor olan normal girişi haricinde başka bir girişi ola-
bileceği ihtimali üzerine yan kollardan dışarıya çı-
kış arandı. Büyük Galeri’nin güneyindeki çöküntü 
darallarda  uzunca bir süre geçirdikten sonra, saat 
22:00 civarı dışarı çıkıldı.

Bu arada Yaman ve Derya saat 20:00’de İnsuyu 
Mağarası’na girdiler. Bu mağarada da su seviye-
sinin oldukça düşmüş olduğunu gözlemleyen ekip 
saat 21:30 civarı çıktılar.

27 Eylül Cumartesi Seda, Canan, Pelin, Ahmet ve 
Serkan’dan oluşan 2. ekip saat 22:00 civarı mağara-
yı tanıma girişi yaptılar. Diğer ekipten kendilerine 
katılan Murat kendilerine Büyük Galeriye kadar eş-

Resim 4: Büyük Galeri’de ölü canlının üzerindeki mantar. Resim 5: Büyük Galeri’de bir isopod.

Resim 6: Girişe yakın galerilerde Nalburunlu türüne ait bir yarasa.
Resim 7: Kemikli galerinin ilerisindeki bir galerinin kristal tabaka 
kaplı zemini



lik etti. Murat ve Serkan saat 01:15’te, ekibin kala-
nı sabah saat 05:00 gibi çıktılar.

28 Eylül Pazar günü Derya, Yaman, Özgün, İnci, 
Zsofia ve Melek’ten oluşan 3. ekip saat 13:00 civarı 
eğitim, mağarayı tanıma ve fotoğraf girişi yaptılar. 
Büyük Galeri’den çıkışa geçmek üzereyken Der-
ya, bir sürü insanın yanından geçtiği ama kimsenin 
görmediği, oluşumların içine kamufle olmuş kafa-
tasını fark etti (Resim 14). İTÜMAK ekibi olarak 
Melek ve İnci için de oldukça eğitici bir giriş oldu. 
Ağlatan Galeri’de güzel göl fotoğrafları çeken ekip 
saat 19:30 gibi dışarı çıktı.

29 Eylül Pazartesi Mehmet, Aydın, Doruk, Murat, 
Yaman ve Canan’dan oluşan 4. Ekip saat 13:00’te 

ölçüme başlamak üzere girdiler. İçerde ikiye ay-
rılan ekipten Murat, Yaman ve Doruk Ağlatan 
Galeri’deki yan kolun ölçümüne başlarken Aydın, 
Canan ve Mehmet Büyük Galeri’nin kuzeybatısın-
da kalan Taşlık Galeri’yi ölçmeye gitti. 
Bu kolların ölçümleri bittikten sonra Büyük 
Galeri’nin dar girişinin hemen üzerinde kalan yan 
kola o güne kadar hiç bakılmamış olduğu fark edil-
di. Buraya tırmanan ekip sürpriz bir şekilde olduk-
ça büyük bir yan kolla karşılaştı. Büyük Galeri’nin 
en yüksek bölümü olan bu galeriye Kemikli Ga-
leri ismi verildi. Yoğun insan faaliyeti gözlemle-
yen ekip Kemikli Galeri’de yedi farklı noktada ka-
fatasları ile beraber istiflenmiş insan kemikleri (Re-
sim 15), yerde ve duvarlarda ateş izleri (Resim 2), 
bol miktarda kırık testi parçaları ve taşlar düzeltile-

Resim 8: Testili Göl’ün üzerindeki, en az 3500 yıllık olduğu varsayılan kulp-
suz testi.

Resim 10: Kemikli Galeri’de çöküntü altında kalmış, üzeri boyalı kafatası Resim 11: Kristalize oluşumlar

Resim 9: Testili Göl’deki diğer testi.
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rek oluşturulmuş duvar ve yaşam alanları (Resim 3) 
tespit etti. Daha da önemlisi gezinin başından beri 
aranan diğer girişin Kemikli Galeri’de olduğu (Ka-
pak resmi) ve bu yüzden insan faaliyetlerinin bu 
kadar yoğun olduğu anlaşılmış oldu. Fakat bu giriş 
çökmüş olduğundan giriş çıkış olanaksız hale gel-
miş, bu sayede içeride bulunan arkeleojik kalıntılar 
günümüze kadar bozulmadan kalabilmişler. Mağara 
haritası ve yüzey haritası üst üste oturtulup bakıldı-
ğında bu eski girişin, şimdiki girişin 70-80 m güne-
yinde, bölgeye Kızılkaya Mevkii adını veren kırmı-
zı kaya duvarların altındaki oyuklarda olduğu tespit 
edildi. Örneğine daha önce hiç rastlamadığımız ko-
runmuş arkeleojik zenginliğe sahip bu galerinin öl-

çümünü tamamlayan ekip gece 00:15 civarı çıktılar.

30 Eylül Salı Mehmet, Aydın, Özgün, Pelin ve 
Zsofia’dan oluşan 5. Ekip Büyük Galeri’nin kuzey-
doğusunda kalan Testili Göl ve diğer büyük gölün 
bulunduğu kolları ölçmek üzere saat 14:00 civa-
rı girdiler. Bu kolların ölçümünü tamamlayan ekip 
saat 22:00 civarı mağaradan çıktılar ve kamp böy-
lece tamamlanmış oldu. 30 Eylül gecesi İstanbul’a 
doğru yola çıkıldı.

8. Biyospeleoloji
Kızılin Mağarası girişindeki salonda ve Büyük 
Galeri’de kuzeydoğu uçtaki büyük gölün orada ko-

Resim 12: İtalya Altamura Mağarasında Hominid kafa-
tası (Homo Erectus). Kaynak :C. Hill ve P. Forti, Cave 
Minerals of the World.

Resim 14: Büyük galeride, üzerini oluşumlar kaplaya-
cak kadar uzun süre mağarada bulunan insan kafatası.

Resim 15: Kemikli galeride toplu halde bulunan, bozulmaya uğramamış iskelet 
kalıntıları.

Resim 13: Romanya ‘da Paleolitik kaşifin ayakizi.Kaynak :C. Hill ve P. Forti, Cave 
Minerals of the World. 



naklayan Küçük Nalburun Yarasası bireylerine rast-
landı. Bu gölün etrafındaki kumluk alanda çok mik-
tarda yarasa kemiği görüldü. Kemikli Galeri’de 
uçuşan yarasalar görüldü. Büyük Galeri’de beyaz 
mağara İsopod’ları (Resim 5) görüldü. İnsuyu Ma-
ğarası girişinde ve iç kısımlarında uçan yarasalar 
tespit edildi (Resim 6).

9. Arkeolojik Bulgular
Kızılin Mağarasında Büyük Galerideki göl yakın-
larında iki adet muhtemelen el yapımı kilden kap-
lar bulunmuştur. Form olarak kaplar, tek kulplu bir 
maşrapa ve boyunlu bir çömlekten oluşmaktadır. 
Özellikle tek kulplu maşrapa formlarının benzerle-
rine bölgede Geç Kalkolitik Çağda (yaklaşık MÖ 
3500) rastlanmaktadır. 

Mağarada gözlemlenen arkeolojik buluntular, (Re-
simler 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15) mağaranın Kalkolitik 
Çağda ritüel amaçlı kullanıldığını ve içine gömü-
ler yapıldığı izlenimini vermektedir. Aynı dönemde 
benzer bir kullanım, iç Anadolu Bölgesinde Civelek 
Mağarasında da karşımıza çıkmaktadır.

Prehistorik zamanlarda genelde insanın yaşamı-
na yönelik dış tehlikelerden korunma amacıyla baş-
layan ölülerini mağara içinde saklama uygulama-
sı, daha sonra bilinçli olarak yapılacak bir ölü göm-
me adetinin başlangıcını oluşturduğunu öngörmek-

teyiz. Çünkü insanın mağara yaşamından, düz yer-
leşime kadar geçen zaman dilimi oldukça uzundur. 
Bu nedenle prehistorik insanın inanç sisteminin ge-
lişimine ait en erken belirtilerin, buna ışık tutacak 
izlerin mağaralarda aranması çok önemlidir. 

Günümüzde gelişen bilişsel arkeoloji verileri ile, 
Güney Afrika’dan, Güney Amerika’ya, Sibirya’dan 
Hindistan’a, Avrupa’ya kadar geniş coğrayaflar içe-
risinde; mağaralar prehistorik dönemlerde, o dönem 
inanç sistemine göre şamanların ruhlar dünyasına 
açılan kapılarıdır. Buraya ritüel amaçlarla giren şa-
man yer altı dünyası ile bağlantı kurar, yeryüzünde 
karşılaştıkları sorunları, anlayamadığı doğa olay-
larına, hastalıklara cevap bulmaya çalışırdı. Bu tür 
toplum içinde önemli görülen kişilerin ölüleri de, 
özel mekanlar da, genelde mağaralarda saklanırdı.

Bu bağlamda Kızılin buluntularının incelenip, yo-
rumlanması Türkiye‘de tarihöncesi insanın yaşamı-
na dair çok önemli bilgiler vereceğine inanmakta-
yız. Genelde bu tür arkelojik buluntuların mağara-
ların iç kesimlerindeki keşfi, Frasan’da, İtalya’da, 
İsapanya’da mağara araştırmacıları tarafından ilk 
olarak saptanmış ve daha sonra antropolog ve arke-
loglar tarafından incelenmiştir. 

Resim 11 ve 12’de Avrupa’dan mağara içinde sap-
tanan önemli  iki örnek fotoğrafı  sunmaktayız. 

Resim 16: Büyük galerideki damlataş oluşumlarının oluşturduğu etkileyici yapı.

Raporu Hazırlayanlar: Mehmet Emre Döker, Yaman Özakın, Gülgün Gürcan, 
Burçin Erdoğu.
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Resim 17: BUMAD ekibinden mağaracılar, mağaraya girmeden önce güvenlik kon-
trollerini yapıyorlar. 

Resim 18: Mağaranın içerisinde harita ve ölçüm çalışmaları.

Resim 19:Ağlatan Galeri’ye bağlanan dar geçit.
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