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ÜÇ ÖYKÜSÜ
İason önderliğindeki elli kahraman, Salmydessos Kralı Phineus’un; “Burada 

rüzgârlar o kadar kuvvetli eser ki, boğazın iki tarafındaki kayalar rüzgârın şiddetine 
dayanamaz ve birbirlerine doğru hareket ederek çarpışırlar. Bu dar ve tehlikeli 
boğazı geminizle ezilmeden geçebilmeniz için; buraya yaklaştığınız zaman eğer 
rüzgâr çıkarsa, Çarpışan Kayaların bulunduğu yöne doğru bir güvercin uçurun. 

Eğer güvercin kayaların arasından ezilmeden geçerse, siz de geçebilirsiniz; hayır 
geçemez ve kayalar tarafından ezilirse, derhal geri dönün” uyarısını dikkate 

almışlar ve bu sayede, Çarpışan Kayaların arasından geçerek yolculuklarına devam 
edebilmişlerdir. Böylece “Argonoutlar ve Altın Post” efsanesi de başlamış olur.

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde Rumeli Fe-
neri, Boğaza giriş yapan gemilere ve köye gelen 

ziyaretçilere üzerinde bulunduğu tepecikten “hoş 
geldiniz” der.  Gemiler Karadeniz’den Marmara’ya 
geçerken feneri görünce açıktan dönerler ki başla-
rına bir kaza gelmesin. İstanbul’un Avrupa yakasın-
daki bu fener ve adını verdiği küçük balıkçı köyünün 
hemen açığında ise bir grup kayalık, neredeyse hiç 
kimsenin dikkatini çekmeden, Boğaz’ın dalgalarına 
karşı koyar ve oluşan beyaz köpükler arasında mil-
yonlarca, binlerce, yüzlerce yıllık öykülere ev sahip-
liği yaparlar. Milyonlarca yıllık öykü İstanbul’un vol-
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kanik geçmişine ışık tutan İstanbul Volkanitleri’nin 
tipik aglomeraları, binlerce yıllık olanı Argonautla-
ra ait mitolojik öyküdeki Çarpışan Kayalar (Symp-
legades) ve yüzlerce yıllık olanı da İstanbul’un ilk 
dikilitaşı olan Pompei Sütunu’nun öyküsüdür.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nde 2020 yılında oluşturularak çalışma-
larına başlayan Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras 
Çalışma Grubu hemen başlattığı bir dizi çalışma 
(Jeolojik Miras konusunda Çevrimiçi Konferanslar, 
Jeolojik Miras Eğitim Semineri ve Kitabı, vb.) kap-
samında İstanbul’un jeo-değerleri için bilgilen-
dirme panolarının hazırlanmasını da gündemine 
almıştır. Yerel yönetimlerle yapılacak işbirliğiyle bu 
panoların ilgili yerlere yerleştirilerek kamuoyunun 
dikkatine sunulması da öngörülmüştür. Bilgilendir-
me panolarıyla hem sahip olduğumuz jeo-değer-
lerinin tanıtılması, hem de kamuoyunda jeoloji, 
jeo-değer ve jeolojik miras konularında bir farkın-
dalığın yaratılması amaçlanmaktadır. Böylece, bu 
değerlerin ve jeolojik mirasımızın korunması için 
bir bilincin oluşturulması çabalarına katkıda bulu-
nulması misyonu da yerine getirilmiş olacaktır.

Ülkemizdeki jeo-değerlerimizin çeşitliliği, sa-
yılarının çokluğu ve bunların çeşitli nedenlerle 

ne yazık ki geri gelmeyecek şekilde kaybedildiği 
gözetildiğinde, benzeri bilgilendirme panolarının  
jeo-değerlerimizin korunmasına katkıda buluna-
cak hızlı ve kolay hazırlanabilen bir yaklaşım oldu-
ğu açıktır. Bu yazı, hazırlanan Çarpışan Kayalar ve 
Pompei Sütunu’nun kısaca tanıtılması ve panonun 
yerine yerleştirilmesi sürecinin paylaşılması yoluy-
la, benzeri çalışmalar yapacak meslektaşlarımıza 
yardımcı olmak, amacıyla hazırlanmıştır.

ÖYKÜLER
İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e açılan ağzında, 
Avrupa ve Asya yakası kıyılarının açıklarında bu-
lunan kaya adacıklar, antik dönemde; “Symple-
gades (Çarpışan Kayalar)” veya “Kyaneai (Koyu 
Mavi/Karanlık Kayalar)” olarak adlandırılmaktay-
dı (Şekil 1). Bu iki yakada bulunan ada kayacıklar-
dan Asya kıyısının açığında bulunanların, bazı eski 
haritalarda ve yazılı eserlerde hiç yer almadığı, 
sonradan ortadan kalktığı veya hala var oldukları 
da ileri sürülmektedir (Ayrıntılar için [1]). 

Avrupa yakası kaya adacıklarının büyük olanı, 
“Öreke Taşı”, küçük olanı ise “Roke(t) Taşı”  ola-
rak adlanmaktadır. Günümüzde kıyıya bir men-
direkle bağlanmış olan Öreke Taşı’nın üzerinde 

Şekil 1- Jeolojik özelliklerinin de gösterildiği İstanbul Boğazı’nın haritası ve Çarpışan Kayalar’ın konumu (kırmızı 
daire) (Guillaume-Antoine Olivier [2]).
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Pompei Sütununun kaide kısmı bulunmaktadır 
(Şekil 2).

Şekil 2- Çarpışan Kayalar Öreke Taşı’nın ve Pompei Sütu-
nu’nun günümüzdeki görünümü.

JEOLOJİK ÖYKÜ
Çarpışan Kayaların da içerisinde yer aldığı vol-
kanik kuşak, Yemişliçay Formasyonu [3] veya 
Sarıyer Grubu Garipçe Formasyonu [4] olarak 
adlandırılan bazalt ve andezit bileşimli volkanik 
breş, aglomera, tüf, lav ve diğer piroklastik ka-
yaçlardan oluşmaktadır. O dönemde, bu coğraf-
yada bir volkanik dağ kuşağının var olduğu, dağ 
kuşağındaki volkanların ürünü olan lavların, lav 
breşlerinin ve piroklastik kayaların (aglomera, tüf, 
vb.), Boğazın her iki yakasının kuzey kesimlerinde 
Karadeniz’e kadar olan bir bölgede geniş alanlar 
kapladığı bilinmektedir. Çarpışan Kayalar başlıca 
bu volkanik kayaçlardan biri olan aglomeralar-
dan oluşur (Şekil 3). Bu volkanitlerin oluşum yaşı 
da [5] tarafından Geç Kampaniyen (yaklaşık 75 
milyon yıl) olarak belirlenmiştir. 

Şekil 3- Çarpışan Kayaları oluşturan aglomeraların yakın 
plan görünümü

İstanbul’un kuzeyinde geniş alanlar kaplayan 
bu volkanik kayaların tipik mostralarının kentin 
volkanik geçmişinin belgeleri olarak korunması 

gerekmektedir. Barındırdığı arkeolojik ve mitolo-
jik değerler de gözetildiğinde, Çarpışan Kayala-
rın bu amaca çok uygun olduğu açıktır.

MİTOLOJİK ÖYKÜ
Yunan Mitolojisinde; İolkos kralı Aison tahtını 
üvey kardeşi Pelias’a kaptırır. Aios’u oğlu İason 
delikanlılık çağına gelince Pelias’ın karşısına çı-
kıp tahtı geri ister. Pelias da ondan kurtulmak 
için önce Colchis’e gidip Prijos’un orada bırak-
tığı Altın Postu getirmesini buyurur. Bunun üze-
rine İason da, Yunanistan’da ne kadar gözüpek 
ve atılgan yiğit varsa hepsini toplayarak 50 kişilik 
bir mürettebat oluşturur. Ardından “Argo” adın-
da çok biçimli ve dalgaların üstünde hızla kayan 
meşhur gemiyi yaparlar. İason önderliğindeki bu 
elli kahramanın, İolkos’dan Colchis’e olan yol-
culuğunu anlatan “Argonoutlar ve Altın Post Ef-
sanesi” de böylece başlamış olur [6]. Iolkos’dan 
(Yunanistan) yola çıkan Argonoutlar, Colchis’e 
(Gürcistan) Altın Post’u aramaya giderken, Bo-
ğaz’ın Karadeniz çıkışına geldiklerinde Çarpışan 
Kayalar (Symplegades) nedeniyle duraklamak 
zorunda kalırlar (Şekil 4).

 

Şekil 4- Arganoutlar’ın Altın Post’u aramaya giderken 
Boğaz’ın Karadeniz çıkışında güvercin uçurarak, Çarpı-
şan Kayalar’ın geçişlerine izin verip vermeyeceğini test 
etmeleri (Gravür: Howard Davie[7]).                                                   
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Çünkü Salmydessos Kralı Phineus’un; “Bura-
da rüzgârlar o kadar kuvvetli eser ki, boğazın iki 
tarafındaki kayalar rüzgârın şiddetine dayanamaz 
ve birbirlerine doğru hareket ederek çarpışırlar. Bu 
dar ve tehlikeli boğazı geminizle ezilmeden geçe-
bilmeniz için; buraya yaklaştığınız zaman eğer rüz-
gâr çıkarsa, Çarpışan Kayaların bulunduğu yöne 
doğru bir güvercin uçurun. Eğer güvercin kayala-
rın arasından ezilmeden geçerse, siz de geçebilir-
siniz;  hayır geçemez ve kayalar tarafından ezilirse, 
derhal geri dönün”  uyarısını dikkate almışlar ve 
bu sayede, Çarpışan Kayaların arasından geçerek 
yolculuklarına devam edebilmişlerdir.

Rumeli Feneri sahilinde bulunan bu kayalıkların 
Yunan mitolojisinin en ilginç öykülerinden birinin 
mekânı olarak korunması ve öyküsünün İstanbul-
lular ile paylaşılması, kültürel mirasımızın korun-
ması ve bunun için bir farkındalık yaratılması ça-
baları bağlamında özel bir öneme sahiptir. 

ARKEOLOJİK ÖYKÜ
M.S. II. yüzyılda, İstanbul Boğazı üzerine bir eser 
yazan Dionysios Byzantios’a göre [8] Çarpışan 
Kayalar’ın üzerinde bulunan “Apollon Sunağı”, 
Romalılar tarafından oluşturulmuştur.  Marmara 
Adası (Prokonnesos) beyaz mermerinden yapıl-
mış ve alt kısmında diyagonal bir çatlağı olan bu 
sunak, günümüzdeki haliyle; yaklaşık 1.5 m yük-
sekliğinde, 90 cm çapında ve silindir şeklindedir. 
Üzerinde defne ağacı şeritleri, boğa başları ve gü-
neş şeklinde kabartmalar bulunmaktadır (Şekil 5). 
Sunağın üzerinde bulunan ve mermere oyularak 
yazılmış Latince yazıtta ise; “Claudia klanından Lu-
cius’un oğlu Lucius Annidius Fronto, Caesar Au-
gustus için dikti” yazmaktadır [9].

Şekil 5- Çarpışan Kayalar üzerinde bulunan Apollon Su-
nağı’nın günümüzdeki görünümü

 Sunağın buraya dikilme tarihinin, M.Ö. 27 ile 
M.S. 193 arasında olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu sunak üzerine sonraları, bilinmeyen bir tarihte, 
muhtemelen denizcileri çarpışan kayalar ve etrafın-
daki sığlıklar nedeniyle uyarmak için, yaklaşık 3.5 
m yüksekliğinde, Korint başlıklı, yekpare Marmara 
Adası (Prokonnesos) beyaz mermerinden yapılmış 
bir sütun dikilmiştir. Bu sütun; “Pompei Sütunu” 
olarak adlandırılmış ve burayı ziyaret eden Batılı 
seyyahlar tarafından da birçok kez resmedilmiştir 
(Şekil 6). İstanbul’un en eski “dikilitaşı” olan Pom-
pei sütunu, 1680 yılında çıkan şiddetli bir fırtına 
sonucunda yıkılarak, kayalıklar üzerinden denize 
düşmüş ve sonradan da kaybolmuştur [10].

İstanbul’un en eski dikilitaşının Çarpışan Ka-
yalar üzerinde bulunması da, bu kayalıkların hiç 
şüphesiz kültürel miras olarak korunması gerekti-
ğinin bir diğer kanıtıdır. 

BİLGİLENDİRME PANOLARI
Yerbilimciler olarak; Yeryuvarının 4.6 milyar yıllık 
yaşam süresinin herhangi bir döneminde meyda-
na gelmiş gerek oluşum, gerekse bulunuş şekli ile 
ender bir doğal anıt görünümünde olan ve korun-
maya alınmazsa kısa sürede yok olacak bölge, 
kayaç, fosil, mineral ve yer şekilleri gibi oluşumları 
jeolojik miras olarak adlandırıyoruz. Bu oluşumlar 
yok edildiğinde Yeryuvarının geçmişiyle ilgili birçok 
bilgi de yok olmaktadır. Topluma doğa kültürünü 
ve koruma bilincini kazandırmak için ise, Jeo-De-
ğer/Jeolojik Miras olarak tanımladığımız bu olu-
şumlar için bir farkındalığın yaratılması gerekmek-
tedir. İstanbul bu anlamda bir dizi jeolojik oluşuma 
ev sahipliği yapmaktadır [12, 13, 14, 15]. 

Bu jeo-değerlerin korunması bağlamında bil-
gilendirme panolarının önemli bir işlevi yerine 
getireceği inancından yola çıkılarak, Çarpışan 
Kayalar için yukarıda özetlenen öyküleri tanıtan 
bir pano TMMOB Jeoloji Mühendisleri İstanbul 
Şubesi Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma 
Grubu tarafından hazırlanmıştır. Panonun grafik 
tasarımı da bir ölçüde Çalışma Grubu tarafından 
oluşturulmuşsa da, son aşamada İstanbul-Sarı-
yer Belediye Başkanlığı uzmanlarından profes-
yonel yardım alınmıştır. Panoların yerleştirileceği 
seyir terasının oluşturulması, panoların açık hava 
koşullarına uygun olarak imalatı ve yerlerine yer-
leştirilmesi süreçleri yine Sarıyer Belediye Başkan-
lığı’nca sağlanmıştır (Şekil 7).
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Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan pano-
ların (Şekil 8) açılışı 31 Ağustos 2022 tarihinde 
düzenlenen bir küçük törenle yapılmıştır. Törene 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Belediye 
üst düzey yöneticileri, Rumeli Feneri halkı ve JMO 
İstanbul Şube ile Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras 
Çalışma Grubunun üyeleri katılmıştır.

Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Gru-
bu; daha önce İstanbul Beylikdüzü Belediye Baş-
kanlığı sergi salonlarında İstanbulluların bilgileri-
ne sunulan Silisleşmiş Ağaç Fosili’nin (Dilek Taşı) 
ardından, İstanbul’un jeolojik miras ögelerinden 
bir ikincisi için de bilgilendirme panolarının ha-
zırlanması ve toplumun hizmetine sunulmasını 
başarmış olmanın kıvancıyla, İstanbul’un diğer 
jeo-değerleri için çalışmalarını sürdürmektedir.

TEŞEKKÜR
Panoların hazırlanması sürecindeki değerli kat-
kıları için Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma 
Grubu’nun diğer üyelerine, ilgili tüm süreçlerdeki 
sürekli desteği için İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Sami Teymurtaş’a, panoların grafik ta-
sarımı, imalatı, seyir terasının düzenlenmesi, pa-
noların yerleştirilmesi süreçlerini koordine eden 
Sarıyer Belediyesi İletişim ve Basın Koordinatörü 
Önder Kömür’e, konunun ve destek talebinin 
kendisine iletildiği ilk andan itibaren tüm imkân-
larını sunarak, İstanbul kenti için bir ilk örnek 
oluşturan bu projenin hayata geçirilmesinin önü-
nü açan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 
teşekkürlerimizi sunarız.

Şekil 6- Çarpışan Kayalar ve Pompei Sütunu’nun batılı seyyah George Sandys’nin Kitabı’nda (1610) [11] bulunan 
çizimi (A: Çarpışan Kayalar ve Pompei Sütunu).
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