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BOYABAT-DURAĞAN TUR PROGRAMI 

Sinop’a 90 km olan Boyabat ile, Boyabat’ın da 30 km ilerisindeki Durağan’a gidiyoruz. 
Göreceğimiz yerler başlıklar halinde şöyledir. 

1- BOYABAT KALESİ 

 M.Ö. 7. yüzyılda Paflagonya'lılar tarafından yaptırılan kale, Roma, Bizans ve 

Osmanlı İmparatorluklarının izlerini taşımaktadır.  

Boyabat ilçesinin bulunduğu Gökırmak Vadisi’nde, karşılıklı sarp iki kayalık tepeden 
güneydeki tepenin üzerinde kurulmuştur. 252 basamaklı sonradan açılan eski bir tünelle 
Gazidere Çayı’na inilir. 

2-  BOYABAT SALAR KÖYÜ KAYA MEZARI 

 Kaya Mezarının Kimerlere, Romalılara atfedilse de en güçlü görüş MÖ. 7. Yüzyılda 
Paflagonyalılar tarafından yapıldığıdır. Çünkü işçilik bakımından Durağan’daki Terelek 
kaya mezarına benzemektedir.   

 Kalker kaya yüzeyi düzeltilerek meydana getirilen mezar anıtı, ana kaya gövdesinin 
oyulmasıyla önde üç sütun ve giriş bölümü, arkada dikdörtgen mezar odasından 
oluşmaktadır. 

Önde sütunlar, sütunların arkasında kaya oyularak bir antre meydana getirilmiş ve sağ 
kenara yakın dikdörtgen şeklinde küçük bir kapı ile yine oyularak meydana getirilmiş 
dikdörtgen mezar odası vardır. Odanın içinde bir kline bulunmaktadır. Giriş kapısının sol 
yanında 30 x 30 cm boyutlarında bir pencere vardır. Tavan ve zemin düzdür. Kiriş 
bölümünün üstünde üçgen alınlık bulunmaktadır. Alınlığın tam ortasında sola bakış 
yönünde ön ayaklarını ileri doğru uzatmış aslan kabartması vardır. 

3-    BOYABAT BAZALT KAYALARI 

 Son yıllarda keşfedilen Boyabat Bazalt Kayalıkları Boyabat’a 15 km. uzaklıkta 
Kurusaray Köyü civarında Fındıklık mevkiindedir. Birbirine yakın 3 vadide yer 
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alan Bazalt Kayalarının özelliği 30-40 m. yüksekliğinde 4-5-6 köşeli 
sütunlardan oluşmasıdır. Jeolojik oluşumu ile ilgili Maden Tetkik Araştırma 
Enstitüsü ve 9 Eylül Üniversitesi uzmanlarınca yapılan araştırma ve çalışmalar 
sonucunda genç döneme ait yaklaşık 3-5 milyon yıl yaşında olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

4-      DURAĞAN BUZLUK MAĞARASI 

 Buzluk Mağarası Durağan İlçesinin 13 km kuzeyinde yer alır. Dik olarak girilen mağaranın 
giriş kapısı oldukça  geniştir. Yoğun bir hava akımının olduğu mağaranın derinliğine bir 
müddet inildikten sonra odaya benzer yerler bulunmaktadır. Buralarda tabii halde 
oluşmuş buzlar bulunur. Yaz aylarında hava akımı daha fazla olduğu için buz oranı da 
buna bağlı olarak artmaktadır. Buzdolaplarının olmadığı dönemlerde bu mağaradan 
çıkarılan buzların katırlarla taşınarak Durağan halk pazarında satıldığı söylenmektedir. 
İlkbahar-Sonbahar arası buz olur içerde. Kışın ise daha ılıktır içersi. 
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