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MAD’DAN 

Merhabalar. Bir sene sonra, MAD Bülteni’nin 14. 
sayısı ile yeniden karşınızdayız. 13. sayı ile 
üzerimizdeki ölü toprağını atmıştık. Ancak bir 
sene uzun bir süre. Malum, üzerimizde yeniden 
tozlar birikmeye başlamıştı. Uyumaya devam 
etmek olmadı. Biz de yeniden silkelendik, biriken 
tozlarımızı bu sayımızla üzerimizden silkeledik. 
Uzun bir süreden sonra çıkarmış olduğumuz 13. 
sayı bizim için önemli bir motivasyon oldu. 
Yaptığımız faaliyetleri yazıya dökmek ile ilgili 
yıllardır organizasyon ve motivasyon sıkıntısı 
çeken biz mağaracılar bültenimizle adeta yeniden 
hayat bulduk. Yetmedi, MAD Bülteni’nin 
yaratmış olduğu heyecan ile Ocak ayında 
“Mağaracı” adlı yeni bir e–bültene daha 
soyunduk. Tamı tamına 11 fasikül hazırlanan 
Mağaracı, MAD adına derli toplu bir yazım 
alışkanlığını getirmekle kalmadı, ülkemiz 
mağaracılık kulüp ve derneklerine de bu konuda 
öncü oldu. Umarız mağaracı da eki olarak 
yayınlanan MAD Bülteni haricinde ileride özgün 
ve bağımsız bir yazılı materyale dönüşür, başka 
bir heyecanın adı olur, yaşar, yaşatır…  
 
Mağaracı e–bülteninden sonra yurdun dört bir 
yanında çıkan yayınlar, yazmadığımız mağaracılık 
tarihine olan ilgiyi daha da arttırdı, tüm kesimlerin 
artan maliyetler sebebiyle çıkamayan yayınların 
yarattığı ekonomik sıkıntıları da bu yolla 
aşmamızı sağlayarak yurt çapında mağaracılık 
sporunun güzellikleri ve keyfinin değişik kitlelere 
yayılmasını sağladı. Artık Türkiyeli mağaracılar 
ve MAD’lılar olarak daha derli toplu bir yazım 
alışkanlığımız olduğuna inanıyoruz. Böylelikle 
yükümüz arttı, artık iki yavrumuzu yaşatmak için 
çalışmamız gerekecek. Mağaracı da MAD 
Bülten’ine öykünecek, sanal hallerden çıkıp 
matbaa mürekkebine karışmak isteyecek. Peki, biz 
ne yapacağız? Tabi ki kaprislerine cevap verecek, 
daha çok üretip daha çok yazacağız. Birlikte ve bir 
arada var olup çoğalacağız… Mağaracılık da 
böyle bir ekip, böyle bir dayanışma değil midir 
zaten?  
 
Bültenlerimizde her zaman bilimsel bilginin 
yanında keşif ve gezi hikâyelerine de yer vermeyi 
tercih ettiğimizi daha önce de belirtmiştik. Sizlere 

yine ilkler, anılar, heyecanlar ve tecrübe ile dolu 
bir sayı hazırladık. 2004 senesinde 40. yaşımızı 
kutladık. MAD’ın ülkemiz mağara araştırmalarına 
yaptığı katkılar ile ilgili aldığımız davetleri 
değerlendirdik, çeşitli radyo programlarına 
katıldık, röportajlar yaptık. 40. yıl şerefine DASK 
Dağ Aşma Yarışması kısa parkuruna MAD ve 
Temuçin Aygen adını vererek ödüllerini 
yüklendik. Bu durum da kendi yağı ile kavrulan 
bir derneğin, bir başka doğa sporunun gelişmesi 
için yaptığı önemli bir katkıdır.   
 
2006 senesinde Türkiye’de bir ilke daha imza 
attık. Mağaracılık alanında örgütlenme sorununun 
olduğu, mevcut yapıların bile yaşayamayarak bir 
bir kapandığı ülkemizde 42. yılımızda üyemiz 
Emrah SINMAZ’ın özverili gayreti ile ilk göz 
ağrımız olan Bursa Şubemizi kurduk. Bursa şubesi 
kısa zaman içerisinde bünyesine kattığı 
mağaracılarla Batı Anadolu araştırmalarımıza yeni 
bir heyecan ve hız kattı.  
 
Bu sayımızda 2004–2007 seneleri arasında 
düzenlediğimiz eğitim ve araştırma etkinlikleri anı 
ve değerlendirmelerine, Konya’nın Çetmi yöresi 
ve Karaman’ın Altıntaş yaylasında yaptığımız 
araştırma sonuçlarımıza yer verdik. Altıntaş 
yaylasında Topak Düdeni sonrasında ülkemize 
yeni bir derinlik rekoru mu geliyor sorusunu 
sorduran Düdenağzı Düdeni araştırmalarına 
devam ettik. 2004 senesinde Ankara–Temirözü 
Mağarası’nda HÜMAK’lı arkadaşlarımızın 
yaşadığı bir kazaya müdahale etmek zorunda 
kalmamız mağara kurtarma çalışmalarına daha 
çok eğilmemize sebep oldu. Böylelikle 2005 
senesinde üyemiz Dr. Tulga ŞENER öncülüğünde 
Türkiye Mağaracılar Birliği bünyesinde birçok 
çalıştay organize ettik, deneyim ve bilgilerimizi 
paylaştık. Mağara kurtarma ve bu çalıştaylar ile 
ilgili ayrıntılı değerlendirmelere takip eden 
sayılarımızda da yer vereceğiz.  
 
Bizim için 2004–2007 seneleri arasında 
yaşananlar uzun süre için unutulmayacak 
güzellikte heyecanlardır. Darısı 2008 senesi ve 
takiben 45. yaşımıza ve heyecanlarımıza… Keyifli 
okumalar… 
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MAĞARA ĐSTĐHBARATINI VE TAHR ĐBATINI 
BĐLDĐRĐN 

Mağaralar, milyonlarca yılda oluşmuş, tabiat 
harikası ve korunması gereken kültür ve tabiat 
varlıklarıdır. Memleketinizde, köyünüzde 
gördüğünüz, merak ederek içine girip amatörce 
araştırdığınız veya araştırıldığını duyduğunuz in, 
düden, obruklar ile mağara olarak 
nitelendirilebilecek her türlü doğal yapıyı, söz 
konusu yapıların içerisinde ve/veya çevresinde 
olup da mağaranın kendisine etkisi olan her türlü 
tahribatı MAĞARA ARAŞTIRMA 
DERNEĞĐ’nin aşağıda belirtilen adreslerine ve 
telefonlarına bildirmeniz durumunda 
bildirimlerinizin elimize ulaşmasını takiben sizinle 
derhal irtibata geçilecek ve bir ön araştırma ekibi 
en kısa sürede bölgenize gönderilecektir. 
 
Mağara Araştırma Derneği Mağara Đstihbarat 
Değerlendirme/ Mağara Koruma Grubu’na 
Nasıl Ulaşabilirsiniz? 
 

 http://www.mad.org.tr adresindeki istihbarat 
/tahribat formlarını doldurabilirsiniz. 

 mad@mad.org.tr ve magaracilar@gmail.com 
adreslerinin her ikisine de elektronik mektup 
göndererek mağaralar ve/veya tahribatın 
boyutu ile ilgili derneğimize bilgi 
verebilirsiniz.  

 Her Çarşamba saat 19.00–21.00 saatleri 
arasında 0.312.2296409 numaralı telefonu 
arayarak bizimle görüşebilir, diğer saatlerde 
ise telesekreterimize mesaj bırakabilirsiniz. 

 Mağara Araştırma Derneği PK 670 
Yenişehir/ANKARA adresine mektup atarak 
mağaralar ve/veya tahribatın boyutu ile ilgili 
bilgi verebilirsiniz. 

 Mağara Araştırma Derneği Anıttepe Mah. 
Kubilay Sok. Kubilay Apt. No: 17/1 
Anıttepe/ANKARA adresini Çarşamba 
günleri saat 19.00–21.00 arasında ziyaret 
edebilir ya da bu adrese mektup atarak bizlere 
ulaşabilirsiniz.  

 Acil durumlar için gün içerisinde 0.312.428 
05 01 ya da 0.532.7314843 numaralı 
telefonlardan Emre Baturay ALTINOK’a ve 
0.532.5270456 numaralı telefondan Tulga 
ŞENER’e ulaşabilirsiniz. 

 
Yazılı başvurularınızda sizinle irtibata 
geçebilmemiz için birden fazla telefon numarası 
ile adınız ve soyadınızı yazmayı unutmayınız.  
 
Teşekkür Ederiz. 
 
MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ  

Mağara Araştırma Derneği'nin Amacı Nedir?  

Derneğimizin amacı yurdumuzda bulunan mağaraların araştırılması; jeolojik, hidrojeolojik, biyolojik, 
prehistorik, arkeolojik, coğrafi, tıbbi olarak değerlendirerek kamu yararına hizmet etmek; doğal ve 
kültürel zenginlikler olarak mağaraların ve mağaraları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen çevrenin 
korunması, mağaracılığın bir doğa sporu olarak geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. 

Mağara Araştırma Derneği Olarak Ne Tür Faaliyetler Yapıyorsunuz?  

Derneğimizce, Türkiye  mağaralarının  araştırılması  ve  sınıflandırılması, mağaralarda amaçlarımız 
doğrultusunda belirtilen bilimsel çalışmaların yapılmasına, mağara doğal ortamlarının ve barındırdığı 
ekolojik değerlerinin korunması ile ilgili projeler hazırlanması ve yürütülmesine; önemli  görülen  
mağaralara  dernek  amaçları  doğrultusunda; bilimsel, sportif, araştırma  ve  tanıtma gezileri 
düzenlenmesine ve bu sayede doğal güzelliklerin halka tanıtılmasına yönelik her türlü eğitim ve sosyal 
etkinlik yapılmakla birlikte bu çalışmalar sonucunda  ortaya  çıkarılan  mağaralar  ve  bulgular konusunda 
makale, dergi ve kitap yayınlanmasında, raporlar hazırlanmasında, konferans ve seminerler  
düzenlenmesi; sesli, görüntülü, yazılı ve elektronik yayınlar yapılmasına çalışılmaktadır.  
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40. YILDA 
Birhan ALTAY 

MAD kurulduğunda ben 2 yaşında imişim. 
Çocukluğumu olanca hızı ile yaşarken MAD, 
Ülke çapında mağara araştırmaları yapıyormuş, 
yabancı araştırmacılarla ortak çalışmalarda 
bulunuyor ve DSĐ, Đller Bankası ve de Turizm 
Bakanlıkları’nın çalışmalarına katkılar 
yapıyormuş. Ben ise daha 8 ila 11 yaşlarım 
arasında ilk mağara ve dehlize girme 
deneyimlerimi yaşıyordum (yıl 1970). Ailemin 
yanından kurtulup dolaşırken, Rize Turist Bahçesi 
arkasındaki büyük Đn, benim ilk girdiğim de 
mağara idi. Ardından Artvin merkezinde yer alan 
Büyük Kilisenin boşalım kanalizasyon dehlizini 
ellerde mumlar, yerlerde sürünerek keşfe 
çalışırken MAD,…. 

Dünya 1972’lerde geleceğini Uluslararası 
toplantılarda tartışıyor, şu anda yaşadığımız çevre 
felaketleri için o zamandan kararlar alıyor iken 
Türkiye, gelecekten kaygısı olup bunun için 
eylemlerde bulunan vatansever gençlerini asmakla 
meşguldü. MAD ise bu dönemde yurt dışından 
mağaracıların da desteği ile özellikle de büyük 
çaplı devlet projeleri kapsamında mağara 
araştırmaları yapıyormuş. Bu çalışmalarla ortaya 
çıkarılan mağara sistemlerinin önemli birkaçı 
şunlardır ;  

 Dünyanın da en fazla su taşıyan 
sistemlerinden Dumanlı ve Tilkiler 
mağaraları (Oymapınar Barajı ile birlikte su 
altında kalan Dumanlı mağarasına artık 
girilememektedir.),   

 Beyşehir gölünden Altınbeşik-Feyzullah-
Bıyıklı mağaraları aracılığıyla Antalya’da 
Düden Şelalesi ile Akdeniz’e taşıyan sistem,  

 Zonguldak Kızılelma-Cumayanı sistemi vb. 
sayılabilir.  

Mağaralar hayatıma, ta ki 12 Eylül darbesi sonrası 
Üniversite ortamında, 1983 yıllarında yeniden 
giriyordu. Öğrenci gençlik olarak yaşanan onca 
baskı ve kötülüklerden sonra doğada ve doğa 
sporlarında kendimizi yeniden buluyorduk. Đşte bu 
dönemdir MAD ile de tanışmam. Öğrenci 
yemekhanesinde yemek kuyruğu sohbeti sırasında 

başladığım doğa sporları serüvenimde kısa bir 
süre sonra (1983 yılı) Ermenekliler Derneği’nde 
tanışma şansı buldum MAD ile.    

MAD, tanıştığımda 12 Eylül sonrası bir durgunluk 
döneminde idi. Dokümanlar, evraklar bir 
arkadaşın evinde. Dernek lokali yok ve 
Ermenekliler Derneği Lokali toplanma yeri idi. Bu 
dönemde Ankara Üniversiteli gençler olarak bizler 
yeni bir hareketlilik kazandırdık MAD’ a. Böylece 
MAD da 3. kuşak dönemi başlamış oldu da 
diyebiliriz. (Birhan’ı, Faysal’ı, Onur’u, Ahmet 
Elma’sı, Muzaffer’i…Ülkede BÜMAK ve 
MTA’dan başka bir kuruluşun olmayışı ve doğa 
sporlarına duyulan açlık ile o kadar çok sayıda 
araştırma, eğitim gezileri yapıldı ki, bir aralar 15 
günde bir, hatta bazen peş peşe haftalar boyunca 
etkinlik yapılıyor, bültenler ile çalışmalar 
yayımlanıyordu. TRT ile hazırlanan “Türkiye 
Mağaraları Belgeseli”  ile de yıllarca televizyon 
aracılığı ile tanıtım olanağına kavuşuyorduk. 
Bölge araştırmaları yapılıyor, zorunlu hizmeti 
olanlar gittikleri bölgelerden yeni bölgeler ortaya 
koyuyor ve bunlara yapılan araştırmalar ile de 
tamamen kendi olanaklarımız ile gerçekleştirilen 
önemli mağara araştırmalarını gerçekleştiriyorduk. 

Bu sayede de özellikle üniversite gençliğinden bir 
çok üye kazanıldı ve mağaracı kitlesine katıldı 
ancak, aynı zaman içinde bu dinamik yapıyla eski 
kuşaklarımız arasındaki bağlantıyı yitirdik. Ara 
kuşaklardan yeterli bilgi aktarımı da olamayınca 
kurucumuz Temuçin Aygen Hoca dışında tanıdık 
isim kalmadı. MAD, yeniden oluşmuş bir oluşum 
gibi mağaralara ve mağaracılığa eskiye göre farklı 
bir görüşle farklı bir duruş sergilemeye başladı. 
Bu duruş özetle : 

Ülkemizde mağaracılığın geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması ve bu sayede ülkemiz 
mağaralarının Türkiye mağaracıları tarafından 
araştırılmasının sağlanması; doğal değerler olarak 
mağaraların gelecek kuşaklara da bulunduğu 
haliyle aktarılması, korunması; Ülke 
mağaracılarının bir araya gelmesini sağlamak; 
Turizm yoluyla sergilenecek ise mutlaka korunma 
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öncelikli ve tahribata yol açmadan, belirlenecek 
ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak 
sergilenmesi şeklinde kendini bulurken, MAD 
artık tanıtım ve Turizm öncelikli değil, bu gün için 
de geçerli olan araştırma ve koruma öncelikli bir 
misyonu üstlenen  yapıya dönüşmüş oldu.  

Son 20 yılda bu misyona uygun olarak Kültür 
Bakanlığı ile araştırılan mağaraların sit alanı 
olarak tescilleri ile yasal olarak korunma altına 
alınmaları sağlanmaya çalışılırken; Turizm 
Bakanlığı ile mağaraların turizmde değerlendirme 
biçimleri üzerine çalışmalar yapıldı. Çevre 
Bakanlığı ile ilk olarak Tuluntaş mağarasının 
Ankara Çevre Yolu yapımı sırasında rastlantı ile 
ortaya çıkması ile tanışıldı ve bu mağaranın 
korunmasına yönelik girişimlerle başlayan 
işbirliği daha sonra mağaraları koruma projeleri 
ile ilgili çalışmalarda yer alınarak devam etti. 
Mağaracıların gerek ülke düzeyinde birlikteliği, 
gerek ise yurt dışında daha güçlü bir şekilde 
temsiliyeti için Mağaracılar Birliği (TMB)’ nin 
kuruluşunda öncü olundu. Hali hazırda TMB tüm 
mağaracı kuruluşları kucaklayacak bir Platform 
halinde yürütülen çalışmalarında, arama kurtarma; 
eğitim; standardizasyon; yabancı mağaracı 
aktiviteleri; mağara turizmi vb. konularında aktif 
olarak yer alınmaktadır.  

Derneğimiz önceleri yabancı mağaracıların 
desteği olmadan büyük çaplı, çok derin veya uzun 
mağara sistemlerini yapamıyor iken 40. yılda artık 

kendi olanakları ve kendi insan gücü ile büyük 
sistem araştırmalarının altından kalkabilir, kaza vb 
gibi durumlar için yeterli organizasyon yapabilir 
hale gelmiş durumdadır.  Donanım ve bilgi 
birikiminin artması ile önceki yıllara göre daha 
küçük gruplar ile daha büyük çaplı araştırmalar 
daha kısa sürede yapılabilir hale geldi. Yeni kuşak 
üyelerimizin girişimleri ile özel sektöre yüksekte 
çalışmada güvenlik eğitimleri verilmesi sayesinde 
bir lokale sahip olduk. Evet artık MAD kira 
vermeyeceği, ekonomik zorluğunu yaşamayacağı 
bir lokale sahiptir. Buna karşın MAD’ın son 
dönemde en aktif, üretken insan gücü de iş- güç 
yoğunluğu, aile büyüklükleri ve yaşın da 
ilerlemesi ile yavaş yavaş o eski hareketliliğini 
yitirmeye başladı, tıpkı 1970’ li yıllar sonunda 
gelinen durum gibi. Bu dönemde kitle iletişim 
araçlarında önceki yıllara göre daha fazla yer 
alınmaya ; kamu ve özel sektör projelerine daha 
sık katılmaya karşın, ülke genelinde gençliğin 
başka konulara ilgisinin kayması ve ülkemizde 
doğa sporlarının aktivatörü ve gücü olan 
Üniversite gençliğinin kendi üniversite 
ortamlarında olanak bulmaları nedeniyle MAD da 
yeni dinamik genç insan gücüne ulaşmakta daha 
doğrusu üniversite gençlik çevresinden üye 
bulmakta güçlük yaşamaktadır. Mağaracılar 
Birliği bu katılımı sağlayacak bir potansiyel olarak 
karşımızda. Hazırlanması planlanan projeler ile bu 
birlikteliklerin arttırılması yeni genç dinamiklerin 
katılımı ile MAD gelecek yıllarda daha güçlü 
olarak var olacaktır.  

  

Niçin Mağaralara Giriyorsunuz, Başka Đşiniz Gücünüz Yok mu, Zorunuz Ne? 

Mağaracılık; doğayla içiçe olmayı, keşfedilmemiş noktalara ilk kez adım atmanın heyecanını, dost ve 
sıcak bir ortamda hep beraber bir amaç için çalışmanın zevkini, sporu ve bilimsel merakı birleştiren 
komple bir etkinliktir. Pazar günü evde pineklemeyi, alışveriş merkezlerinde sağa sola bakınarak 
gezinmeyi veya tatilde güneş altında hareketsiz yatmayı, dostça bir ortamda paylaşılan bir maceraya 
yeğler misiniz? Biz yeğlemiyoruz. 

Mağara Araştırma Derneği'ne Nasıl Üye Olabiliriz? Üyelik Şartlarınız Nelerdir?  

Mağara Araştırma Derneği'ne üye olabilmek Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat maddeleri uyarınca üye 
olmak için kendisinde aranan şartları taşıyan, dernek bünyesinde verilen Temel Mağaracılık Eğitimini 
alan ve http://www.mad.org.tr adresindeki veya e-posta listemizdeki duyuruları takip ederek herhangi bir 
kamp etkinliğine katılan herkes üye olabilir. 
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FAYSAL ĐLHAN ĐLE RÖPORTAJ:  
MAĞARA ARA ŞTIRMA DERNE ĞĐ’NĐN YENĐDEN 
KURULU ŞU VE K ĐŞĐSEL DENEYĐMLER ÜZER ĐNE 
Coşkun ÖZAŞÇILAR 

 
Fotoğraf: Coşkun ÖZAŞÇILAR  

2006 yılının ikinci yarısında, Kubilay Sokak’taki 
dernek evimizde bülten için bir yazı hazırlamak 
isteyip istemediğim soruldu. Seçeneklerden biri 
“eskilerle röportaj” olarak önüme sunulmuş ve 
çeşitli isimler sayılmıştı ki aklımda tek bir isim 
belirdi: Faysal ĐLHAN. Kısa bir süre içinde ise 
“derneğin 1980 sonrası ikinci kuruluşu”nu konu 
olarak almaya karar vermiştim. 

Bu röportaj için Faysal’la yazışmaya başladığımda 
Aralık 2006’ya gelmiştik. Birkaç hafta yazışmanın 
sonrasında, yaşadığı kent Köln’de buluştuk. 
Küçük bir Alman kasabası Bad Hönningen 
yakınlarında birkaç gün geçirdik. Bu ziyaretimde, 
mağaracılık ve derneğimiz üzerine sohbetlerimizin 
yanı sıra, hayatın diğer alanlarındaki Faysal’ı da 
tanıma fırsatı buldum. 

Birazdan okuyacaklarınız, MAD’a gönül ve emek 
veren Faysal ĐLHAN’ın kelimeleriyle, 
derneğimizin 1980 sonrasında yeniden 
kuruluşunun hikâyesi ve bu tecrübeli mağaracının 
hatıralarıdır.  

Coşkun ÖZAŞÇILAR (CÖ): Ma ğara 
Araştırma Derneği’nin uzun yıllardır 

üyesisiniz. Derneğin Türkiye’de dönüm noktası 
sayılabilecek 80'li yıllardaki tekrar 
kurulu şunda önemli bir rolünüz olduğunu 
kıdemli üyelerimizden duyuyoruz. Kuruluştan 
hemen önceki durumdan bahseder misiniz? 

Faysal ĐLHAN (FĐ): 1983-84’lü yıllar, MAD 
henüz uykusundayken, ben dahil birçok Ankaralı 
genç için tek bir alternatif vardı: Kayak sporu ve 
Elmadağ. Sonbahardan Nisan ayına kadar doğa 
sporlarını sevenler için adeta bir buluşma yeri idi. 
O dönemler Elmadağ bir köy kahvesi ve birkaç 
dağ evinden oluşuyordu. Uzun kış gecelerinde 
ODTÜ Dağ Evi’nde buluşulur, geliştirilen fikirler 
bahar ve yaz aylarında etkinliklere dönüşürdü. 
Karlar eriyince bu kez bir başka yere, Hüseyingazi 
ve ünlü Peksimet Kaya’ya koşardık. Đlk 
karşılaşmalar ve ilk gruplaşmalar bu şekilde 
ortaya çıktı. 

CÖ: Peki ya MAD’ın yeniden kurulu şu? 

FĐ: MAD’ın yeniden canlandırılması fikri yine 
Elmadağ’da olgunlaştı. Onur ÖZBEK (MAD’ın 
yeniden kuruluşunda çok emeği vardır) bizim 
kayak grubundandı. Đkide bir mağaracılıktan 
bahsedip durur ama bizden ne gören var ne duyan, 
öyle dinliyoruz. Kendisi daha önce birkaç kez 
girmiş tabi. Bu arada Ankara’da etkinlikten 
etkinliğe koşturanlar ihtiyaca uygun yeni 
oluşumlar içindeler. Yeni dernekler kuruluyor, 
sonra dağılıyorlar. Bizler de bu tartışmalara aktif 
olarak katılıyoruz tabi. Uzun tartışmalar sonucu, 
1985 baharında, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi önündeki bankların birinde, Onur 
ÖZBEK’le birlikte yaptığımız karşılıklı ikna edici 
bir sohbetten sonra, MAD’ı aktif bir hale 
getirmeye karar verdik ve o günden itibaren 
yapılması icap eden ne varsa peş peşe geldi.  

CÖ: Peki ilk üyelerinizi nasıl buldunuz? Eski 
üyelere, özellikle Temuçin AYGEN’e 
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ulaşabildiniz mi? Đlk etkinli ği gerçekleştirmek 
zor oldu mu? 

FĐ: MAD’ın yeniden faaliyete geçirilmesi fikri 
mağaracılık camiası arasında büyük bir sevinç 
yarattı. MAD’ın Ankara’da birçok eski üyesi 
vardı. Temuçin Bey de Ankara’da oturuyordu. 
Gittik, konuştuk ama anladığım kadarıyla pek 
sıcak bakmadı. Daha sonra çağrıldığı halde genel 
kurula dahi gelmedi. Yavuz’u (BULUT) ve 
Tanju’yu (SOFU) anmadan geçmeyelim, büyük 
katkıları oldu.  

Tam bu sırada Çetin KARAMANBEY diye biri 
sağa sola haber yollayıp, Maraspoli Mağarası’nı 
inceletmek üzere mağaracı arıyor. Derken Onur’u 
buluyorlar. Gittik konuştuk adamla. Ermenek’e ve 
de Türkiye turizmine bir eser kazandırmak 
istiyormuş. Biz de “Tamam.” dedik. Özetle, tüm 
izinler alındı ve MAD henüz resmen kurulmadan 
önceki ilk resmi faaliyetini 1985 yazının başında 
bu şekilde yapmış oldu. Hatırladığım kadarıyla 
MTA’dan Nuri GÜLDALI ve Lütfi NAZĐK, 
bizden Onur ÖZBEK, Ahmet ELMA, Tanju 
SOFU vardı. Benim ilk faaliyetimdi. Önceden 
herhangi bir eğitim falan da yok; karpit lambasını 
ilk kez mağaranın ağzında gördüm. Giysi olarak 
ne giydiğimi hatırlamıyorum ama daha sonraki 
yıllarda geliştirilen ünlü yeşil kreasyonun 
(ameliyat sırasında giyilen pamuklu) bir önceki 
versiyonuydu. Maraspoli’yi Fransızlar yarım 
bırakmışlar, o ünlü şelalenin önünden 
dönmüşlerdi. Bu kez şelale aşıldı ve devamını 
sağlayan geçit de bulunmuş oldu. Bu durum bizi 
iyi motive etti ve büyük bir keyifle Ankara’ya 
döndük. Faaliyet raporu tabii Çetin Bey’in istediği 
gibi turizme bir eser kazandıracak türden olmadı: 
Çetin Bey’in morali bozuk, adam tutturdu 
“Masraflarımı geri verin,” diye. Yolculuk 
sırasında sac kavurması falan yenmiş, onun 
parasını istiyor bizden. 

CÖ: Temuçin AYGEN’in tepkisiyle ilgili tekrar 
bilgi vereceğinizi ümit ediyorum. Ancak, 
öncelikle kuruluş ilgimi çekiyor. Bu 
anlattıklarınıza göre kurulu şu ilk etkinlikten 
sonra gerçekleştirmi şsiniz. Hatırlamak ve 
burada da belgelemek amacıyla kısaca anlatır 
mısınız? 

FĐ: 1985 sonuna doğru tüm bürokratik işlemler 
tamamlandı; valilik, emniyet, gazete ilanı falan. 
MAD’a ait teknik malzemeler ve arşivi sağdan 
soldan tek tek toplandı. Böylece ilk genel kurul 
için tüm hazırlıklar tamamlanmış oldu. Genel 
kurul şimdiki Jeoloji Mühendisleri Odası’nda 
yapıldı. Yavuz başkan, Onur sekreter, ben de 
sayman olarak seçildik. O zaman lokalimiz yoktu; 
Kızılay Postanesi’nde bir posta kutumuz vardı: 
PK 670, iletişim o adres üzerinden yürüyordu. 

CÖ: Peki o dönemki atmosfer nasıldı? 
Bugünkü gibi birçok kulübün olmadığı, teknik 
malzemelerin kolay bulunmadığı bir ortamda 
kişilerin yakla şımları ve motivasyonları 
nasıldı? 

FĐ: 1984-85’li yılların ruh halini hatırlamak 
gerekirse: Bizden bir önceki kuşakta ister siyasi 
ister sportif gerekçelerle olsun, toplu işlerde 
bireyin üzerinde oturan bir grup bilinci 
özlenmiştir. Dolayısıyla, bizler de eğitimimizi bu 
kuşaktan aldığımızdan, “göregeldiğimizi 
süregidelim hesabı” devam ettirdik. Bireyle çoğu 
kez çatışan bu durum, bahsedilen yıllarda bir 
kriter olarak oldukça önemseniyordu. Örneğin her 
faaliyette bir sorumlu seçmek ve grup adına 
alacağı kararı kabul etmek, grup sorumlusuna 
bağlı kalmak, kampa hep birlikte başlayıp yine 
birlikte bitirmek, tek mutfak, kamptaki ve 
mağaradaki görev dağılımını usta-çırak hesabına 
göre tutmak, malzemeyi ortak kullanmak gibi. Bu 
durum sadece mağaracılıkta değil dağcılık içinde 
de geçerliydi. Yapılan işte ciddi rizikolar vardı. 
Buna karşın yeterince teknik donanım ve 
deneyimimiz yoktu. Onlarca rizikoyla dolu 
etkinlik ancak güçlendirilmiş bir grup bilinci ve 
motivasyonla sonuçlandırılabilirdi. Öyle de oldu. 
“Faaliyette grup mu, birey mi önde?” tartışmasını 
1988’den itibaren birçok sportif amaçlı faaliyet 
gösteren grup kendince yaptı. Tabi acı sonuçları 
da oldu. Birçok kişi bireyselliğin şehidi oldular. 

MAD bu tartışmayı en azından mağarada 
yapmadı. Zaman içinde, teknik birikimini ve 
mağaracılık alanındaki deneyimini artırdığı 
ölçüde, kendini ve yeteneklerini denedi. Bence 
doğrusu: “grup adına kullanılan otoriteyle bireyin 
özgürlüğü arasında bir yerde ortayı bulmak.” 
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Çoğu kez yaratıcılık, bireysel davranmakla 
mümkün ancak paylaşımı ortak.  

CÖ: Sizi tanıyan kişilerden, Faysal'ın disiplinli 
ve motivasyonu yüksek bir mağaracı olduğunu 
duyarız. Hatta her etkinlikte sabah sporu 
yaptırdığınız bir efsanedir. Bu da, bu ruh 
halinin bir sonucu mudur? 

FĐ: Sabah sporları, bahsettiğim ruh halinin 
didaktiğiyle ilgili. Sabah sporunun eğitim 
kamplarında yapılması gerekli. Güne eşit 
koşullarda başlayabilmek için iyi bir alternatif. 
Ben mesela sabah sporunun verdiği kondisyonla 
Emrah SINMAZ’ı tuttuğum gibi havada 
çevirebiliyordum. 

CÖ: O dönemki durumdan ve MAD’ın yeniden 
kurulu ş hikâyesinden size doğru dönelim. 
Almanya'da yaşıyorsunuz ve her yıl düzenli 
olarak Türkiye’ye geliyorsunuz. Bu iki ülkede 
başta olmak üzere, mağaracılarla ili şkiniz ne 
seviyededir? Etkinliklere katılma fırsatınız 
oluyor mu? 

FĐ: Benim için hem MAD’dan, hem de 
Ankara’dan ayrılmak oldukça zor oldu. Üç saatlik 
bir yolculuktu aslında. Başka bir dünyadaydım, 
benim için her şey yeniden başlıyordu. Ankara’da 
oldukça yoğun geçen bir dönemin ardından şimdi 
hiç tanımadığım bir yerde ne yapabilirdim? En 
çok mağara ve dağcılık malzemesi satan 
mağazaları dolaşıyordum. Gerçi fena da olmadı O 
yıl arkadaşlara gani malzeme yolladım, yıllarca 
kullandılar; kimileri hala kullanıyor. Đlk üç ay 
geçmedi ki Michael LAUMANNS adında bir 
mağaracı bana mektup yolladı: Alman 
Mağaracılar Birliği’nin kongresi varmış, acaba 
gider miymişim, diye. Michael ile daha önce 
dernek olarak ortak faaliyetimiz olmuştu. 
Adresimi bulmuş, olağanüstü sevindim tabi. Gittik 
neyse, yeni mağaracılarla tanıştım bu arada. 
Onların faaliyetlerine katıldım. Derken 
Belçika’da, Almanya’nın hemen hemen her 
yerinde, Avusturya’da, Đsviçre’de birçok 
mağaraya gittim. Eskiden MAD’ın teknik terimler 
sözlüğünde bir tanım vardı, “Alman mağarası” 
diye. Mesela bir mağaranın ağzına gelip kafayı 
şöyle içeriye soktun, diyelim karşı duvardan ışık 
yansırsa bu “Alman mağarası”, yani “gitmiyor, 

kayda değer bir mağara değil” demek. Kulakları 
çınlasın, Ferhat AYTEKĐN pek kullanırdı. Böyle 
olunca Alman mağaralarına karşı önce bir ön 
yargı var; hemen bizim mağaralarla ölçüyorum. 
Bir taraftan faaliyet hoşuma gidiyor, öte yandan 
“burada mağara ne gezer!” türünden bir kompleks. 
Fotoğraf çekmiyorum, kendimce beğenmiyorum.  

CÖ: Bu durumda etkinliklerinizi hiç 
belgelemediniz mi ya da MAD’a duyurmadınız 
mı?  

FĐ: Evet, herhangi bir yere rapor bile yazmadım, 
bizim bültene mesela. O zamanki algımla, yapılan 
iş mağaracılık değilmiş gibi hissediyorum. Gerçi 
yerin üstü neyse de, yeraltı dünyanın her yerinde 
aynı. Ancak, mağaracılık Türkiye’de MAD’la 
güzel. Bir defasında, Onur Fransa’ya gelmişti, 
Pireneler’de bir köyde kalıyordu. Gittik birkaç 
kişi, çok güzel mağaralar gördük.  

CÖ: Etkinliklerden aklınızda yer eden, sizi 
etkileyen bir hatıranızı anlatır mısınız? 

FĐ: O dönemde Michael, Alman Mağaracılar 
Birliği’nin başkanı oldu. Bir gün arşivleri 
karıştırırken Almanya’nın Doğu Afrika’daki 
sömürge dönemine ait seyahatnameler bulmuş. 
Jeologun biri Afrika’da dolaşırken Kipatimu 
denilen bir yerde altı ağızlı, içinde yeraltı nehri 
bulunan bir mağara sisteminden bahsediyormuş. 
Michael tutturdu gidip burayı araştıralım diye. 
Neyse, 4 kişi ancak olduk; hazırlıkları yaptık. 
Soranlara da Türk-Alman ortak faaliyeti diyoruz. 
Aslında ben grupta tekim, diğer üçü Alman. Gittik 
önce Kenya, sonra Tanzanya. Adamın 90 yıl önce 
bahsini ettiği bölgeyi bulduk. Mağara yakınlarında 
büyük bir misyoner kilisesi vardı, papaz bize 
yatacak yer sağladı. Akşamları da onunla birlikte 
nefis yemekler yiyoruz; birkaç hafta kaldık o 
yerde. Mağara dehşet büyük ve karmaşık bir 
mağara, üstelik yarasalar bizimkinin üç katı. 
Đçinde de büyük bir nehir var. Bu arada mağaranın 
beşinci ağzı bulundu fakat altıncı ağız yok. 
Ormanı birbirine kattık, yerlilere soruyoruz. Onlar 
da “Bilmiyoruz, yok,” diyorlar. Bana kalsa “Adam 
sallamış, nereden bilsin 90 sene sonra biri gelip 
yalanını çıkaracak?” diyorum. Almanlar tutturdu 
“Bu Alman disiplinine uymaz! Adam raporda 6 
diyorsa böyle bir ağız vardır, bulacağız,” diyorlar 
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kararlılıkla. Ve sonuçta ağız bulundu; ben ve 
yerlilere iyi ders oldu.  

Oradan Pemba denilen başka bir bölgeye daha 
gittik ve birçok yeni mağara bulduk. Bu faaliyette 
toplam 11 km mağara haritaladık, ölçümler 
sırasında cm’ler için kavgalar ederek. Elbette bu 
denli disiplinli bir çalışma biçimi bana yabancı 
gelmedi desem yalan olur. Bu faaliyette 
mükemmeliyet, işi ciddiye alma, dakiklik gibi 
konularda çok şey öğrenmiştim. Çünkü bu 
meziyetler 5 hafta gibi uzun bir faaliyet için 
vazgeçilmez şeylerdi.  

Ayrıca, Michael LAUMANNS iyi bir arşivciydi, 
Türkiye ile ilgili kalın bir dosya hazırlamıştı. 
Sonraları Türkiye’de bir trafik kazası sonucu 
hatalı bulunup birkaç yıllığına hapis cezasına 
çarptırıldı. Bir yolunu bulup tekrar Almanya’ya 
döndü fakat bir daha Türkiye’ye giremeyeceği 
ortaya çıkınca bir sürü ortak faaliyet yattı tabi. O 
da tüm arşivini bana verdi. Ben de, Bülent 
ERDEM o sıra Almanya’daydı; ona verdim 
derneğe vermesi için. 

CÖ: Mağara araştırmacılığı hem fiziksel hem 
de ruhsal olarak güç ve dayanıklılık gerektiren 
bir takım sporu. Fiziksel yeterliliği sağlamak 
için çeşitli yöntemler oldukça belirgin ve bu 
yönde gelişim nispeten kolay. Öte yandan, 
ruhsal anlamda insanın güç ve dayanıklılık 
kazanması ömür boyu devam eden bir süreç. 
Bir mağaracının ruhsal yeterliliğe ulaşması, 
bunu koruyabilmesi ve diğerlerine 
aktarabilmesi için belirgin yöntemler olduğunu 
düşünüyor musunuz? 

FĐ: Her şeyde olduğu gibi mağaracılık için de önce 
motivasyon gerekli. Kendi deneyimlerimden 
çıkardığım şu ki bir işe ayrılabilecek zamanın, 
kondisyonun, sorumluluk duygusunun, tüm 
bunların ayarına karar veren şey motivasyon. Bu 
kişiye bağlı. Fakat motivasyonun optimal düzeyde 
bir ürüne dönüştürülmesi sonradan öğreniliyor. 
Teknik donanım, konu ile ilgili teorik ve pratik 
bilgiler de bunun destekleyici birer parçası. 

Kendiyle barışık bir ekip, herkesin ortak 
benimseyebildiği bir grup ruhu: Bunlar 

mağaracılık gibi rizikolar içeren bir disiplin için, 
teknik ekipman kadar değerli ve gereklidir. 
Mağara içinde yapılabilecek hataları önlemede, 
gerilmemiş bir faaliyet atmosferi, yarıştan uzak bir 
mağaracılık anlayışı, dışarıda kamptakiler 
tarafından beklenilme, çıkınca bir tas sıcak çay 
umudu müthiş şeylerdir. 

Tekrar kısaca eskilere dönersek MAD’ın ilk aktif 
üyeleri arasında jeolog, hidrojeolog türünden 
uzman kimseler yoktu. Bu durum başlangıçta 
mağaracılığı meslekten bilenler arasında pek sıcak 
karşılanmadı. Mağaracılığın meslek üstü bir hobi 
olabileceği pek bilinmiyordu. Temuçin Bey’in 
belki de MAD için pek heyecanlanmayışı bu 
yüzdendi. Nasıl ki zaman içinde ciddi faaliyet 
raporları Ankara’ya gelmeye başladı, o zaman 
MAD ile ilgili görüşler olumlu anlamda değişti. 

Oysa MAD, mağaracılığa sadece sportif anlamda 
değil sosyal, kültürel, etik ve daha da önemlisi 
ulusal mağaracılık anlayışının gelişmesinde de 
önemli deneyimler sundu. Başlangıçta Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi başta olmak üzere, 
DTCF ve Ziraat Fakültesi öğrencileri ciddi bir 
nüfus oluşturuyordu. Bu arkadaşlar hizmet için 
Anadolu’ya dağıldıklarında meslekleri kadar 
mağaracı kimliğiyle de öne çıkıyorlardı. Bu 
sayede yerli halktan ciddi mağara istihbaratı 
topladılar, kendi olanaklarını faaliyete aktardılar. 
Buna en iyi örnek Birhan’ın (ALTAY) başlattığı 
ve daha sonra da Tulga (ŞENER) tarafından 
yıllarca sürdürülen Doğu Toroslar harekâtıdır. 
Sonuç olarak MAD, dernek kategorisine uygun 
sivil bir örgütlenme olarak sıfır noktasından 
başlayarak bugün geldiği noktaya kadar 
biriktirmiş olduğu maddi ve manevi tüm 
kazanımlarını kendi mutfağında hazırladı. Bu 
mutfak, ürününü cömertçe paylaşsa da her bir 
dönem, bir avuç kişinin bilinir veya bilinmez 
özverisiyle döndü. Hala da öyle. MAD’ın 
huyudur. Kim ki sevgilinin saç tellerine benzeyen 
mağara iplerine eli ayağını dolaştırmadı, bu 
macerayı da pek anlamadı.  

Sevgili ve değerli ağabeyimiz Faysal ĐLHAN’a burada sizlere 
iletebildiğim veya yazacak yer bulamadığım tüm paylaşımı için 
teşekkür ediyorum. 
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MADEN MA ĞARASI  
Birhan ALTAY 

Subatağı Mağarası araştırmaları (1992–1995) 
sırasında bulunan Maden Mağarası’na, 1994 yılı 
Ceviz yaylası faaliyeti sonrası nihayet 1996 
yılında, Birhan ALTAY, Cenk ERKMEN, Haluk 
YURDAKUL ve Muharrem SAMUK’tan oluşan 
küçük ama dinamik bir grup organize edilerek 
araştırma faaliyeti düzenlemesi imkanı bulundu. 

Araştırması planlanan Maden Mağarası’nın 
konum itibarı ile Subatağı Düdeni ile birleşme 
ihtimalide, ekibin heyecanını bir kat daha 
arttırıyordu. Bu mağaranın istihbaratı bilgisi ve 
tam konumu 1992 Eylül ayında düzenlenen 
araştırma faaliyeti sırasında, kampta Haluk’un 
sapanı ile atış yarışması düzenlerken kampımıza 
uğrayan ve o dönem açık olan Krom madeninde 
işçi olarak çalışan Ahmet tarafından verilmişti. 

Ancak faaliyetin son günlerine doğru gelen bu 
istihbarat, ekibin sadece ön araştırma yapmasına 
olanak tanımış, hava şartlarının bozulup, önce 
yıldırımlı fırtına, sonrası tipiye dönüşmesi 
araştırmayı ertelememize yol açmıştı. 

1996 yılında Maden Mağarası yapılan araştırma 
sonucu, ne yazık ki 76,8 metrede sonlandı, tüm 
çabalara rağmen Subatağı ile bağlantısı henüz 
sağlanamadı. Maden’in eski bir çinko madeni 
olduğu detayı ise ekibimize yöre halkı tarafından 
ek bilgi olarak ulaşmıştı. Maden mağarası 
araştırılırken daha yüksek bir mevkide Isırganlı 
Mağara da saptanmış araştırılarak haritalanmıştır. 
Söz konusu mağara girişinde ısırganlar bulunan 
küçük bir mağara olarak kayıtlarımıza 
geçirilmiştir.  

 

 1 5m 
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Isırganlar 
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ISIRGANLI MAĞARASI 
Üçağaçkırı Dağı – Geleri Yaylası – Fara şa (Çamlıca) –Yahyalı – Kayseri  

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Temmuz 1996  
BCRA 1C 
Rakım : 2105 
Ekip : Birhan ALTAY 
  Cenk ERKMEN 
  Muharrem SAMUK 
                  Haluk YURDAKUL 
Çizim : Birhan ALTAY 
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MADEN MAĞARASI 
Üçağaçkırı Dağı – Geleri Yaylası – Fara şa (Çamlıca) –Yahyalı – Kayseri 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Temmuz 1996  
BCRA 3C 
Rakım : 1970m 
Derinlik : -76,8m 
Uzunluk : 32,8m 
Ekip : Birhan ALTAY 
  Cenk ERKMEN 
  Muharrem SAMUK 
   Haluk YURDAKUL 
Çizim : Birhan ALTAY 
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FRANCESCO DAL CIN ANISINA 
Tulga ŞENER 

 
Fotoğraf: Emrah SINMAZ  

Sanırım 1995 yılıydı. Đnternetten, Đtalyan 
mağaracıların Aladağlar’da bir araştırma etkinliği 
düzenleyeceğini tesadüfen öğrenmiştik. Yoğun bir 
yazışma trafiği başlamıştı. Türkiyeli mağaracılara 
danışmadan yaptıkları etkinlik planından 
vazgeçmelerini istemiştik. Yapılan yazışmalar 
sonucu, Ankara’da iki Đtalyan mağaracının da 
katılacağı bir toplantı yapılmasına karar verilmişti.  

Derneğin Bahçelievler’deki yerinde toplanacaktık. 
Kapıyı ilk açtığımdaki şaşkınlığımı hala 
unutamam. Hep bizim yaşımızda birilerini hayal 
ediyordum. Karşımızda biri 50 yaşlarında, takım 
elbiseli, uzun boylu, sakallı, gözlüklü ve göbekli; 
diğeri ise orta yaşlarda olan iki Đtalyan vardı. Đşte 
MAD’ın Francesco Dal Cin ile tanışması böyle 
gerçekleşmişti.  

Dal Cin, Türkler’i ve Türkiye’yi çok iyi tanıyordu. 
Uçhisar’da bir Türk ortağı ile birlikte halı dükkanı 
işletiyordu. O gün toplantıda Aladağlar planından 
vazgeçeceklerini söylemişler, biz de kendisini ve 
birkaç arkadaşını o yaz Aladağlar Ceviz 
Yaylası’ndaki etkinliğimize davet etmiştik. 
Bundan sonra kendisiyle dost olmuş, birçok kez 
etkinliğe katılmıştık. Dikey bile olsa yavaş yavaş, 
bizle inebildiği yere kadar iner, yorulduğunda 
“problem yok” diyip yine yavaş yavaş dönüşe 
geçerdi. Yazları Uçhisar’da kalıyor, kışın 
Đtalya’ya dönüyordu. Bir dönem tır şoförlüğü 

yapmıştı ve çok hızlı araba kullanıyordu. 
Arkasında bir de yatak bulunan çok büyük 
Renault minibüsüyle Hadim’e gidişimizi 
hatırlıyorum da, yüreğimiz ağzımıza gelmişti. 

Kendisi de eskiden mağaracı olan çok sevimli 
mini minnacık bir eşi vardı. O, koca göbekli ve 
uzun boylu adamla birlikte çok sevimli bir ikili 
oluşturuyorlardı. Birkaç kez bizi Uçhisar’da 
misafir etmişlerdi. Sadece evlilik yıldönümünde 
kestiği çok uzun sakalıyla sürekli gülümserdi. 

Dal Cin, “Gruppo Grotte Treviso” üyesiydi. 
Kurtarma ve mağara dalışı konusunda hem grubu 
hem de ülkesi için birçok ilke imza atmış, çok 
sayıda uluslararası ekspedisyona katılmıştı. Bir 
grup arkadaşıyla beraber Kapadokya’da yeraltı 
şehirlerinin araştırılması ve haritalanması 
çalışmalarında bulunmuştu. Türkiye’de de çok 
sayıda mağaraya girmişti. Ülkemizin ve 
Aladağlar’ın mağara potansiyelini çok iyi 
biliyordu. Bir keresinde Elmalı Düdeni’nde izinsiz 
araştırma yaparken jandarma tarafından 
mağaradan çıkarıldığını anlatmıştı.  

Acı haberi yine internetten öğrendik. 7 Mayıs 
2005’te Đtalya’da kansere yenik düşmüş, 59 
yaşında hayata veda etmişti. Anılarımızın 
tebessümüyle bu dev göbekli, güler yüzlü mağara 
aşığı adamı sevgiyle anıyoruz.  

Yine internetten öğrendik; Đtalya’da, mağaracı 
arkadaşları anısını yaşatmak adına, belediyenin 
verdiği alanda, “Francesco Dal Cin Speleolojik 
Dökümantasyon Merkezi”ni oluşturmuşlar. 
Burada mağarabilim seminerleri vermeyi, 
mağaracılık okulu açmayı planlıyorlarmış. Eminiz 
ötelerden bir yerden gülümsüyordur bu işe.  
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BĐR ANKARA MA ĞARASI DAHA: KARAHAMZALI 
Uğur Murat LELO ĞLU 

Tulga’nın bir hastasından aldığı istihbarata 
dayanarak 4 Mart 1999 günü, günübirlik bir 
faaliyet için Polatlı’ya bağlı Harahamzalı Köyü’ne 
yola çıktık. Polatlı’ya 15 km mesafedeki köye 
vardığımızda, istihbaratı veren Yusuf ERDOĞAN 
bizi karşıladı. Yürüyerek çok kısa sürede mağara 
ağzına ulaştık. Giriş otla kaplı bir sırt üzerinde 
küçük bir ağızdı. Yanına gelene kadar burada bir 
mağara olduğunu tahmin etmek imkansız. Mağara 
dışında sağlam bir kaya bulamadığımız için ilk 

istasyonu bir traktörden alarak mağaraya girdik. 
Bu küçük mağara için 11 istasyon çakmak 
zorunda kaldık. Mağara, haritadan görüleceği gibi, 
bir çatlağın içerisinde gelişmiş. Biraz zaman 
harcayarak belki çatlak içerisinde her iki yönde de 
biraz ilerlemek mümkün olabilir. Mağaranın dibi 
guano tepeleriyle kaplı. Duvarlar da dahil her 
yerden üzerimize bulaştığı için kelimenin tam 
manası ile b.ka batarak çıksak da eğlenceli bir 
faaliyet oldu.  

 

KARAHAMZALI MA ĞARASI 
Karahamzalı Köyü – Polatlı – Ankara 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Mart 1999  
BCRA 3C 
Rakım : 1040m 
Derinlik : -54m 
Uzunluk : 105m 
Ekip : Ugur Murat LELOĞLU 
  Tulga ŞENER 
Çizim : Ugur Murat LELOĞLU 
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GÜCÜKSU SUBATANI – CEVĐZ YAYLA ETK ĐNLĐĞĐ 
Birhan ALTAY 

Dernek olarak iyi bildiğimiz bir bölge Ceviz 
Yaylası. Bu yaylaya tekrar gidişimiz ise ilginç bir 
anı ile başladı. Ukraynalı araştırmacı grubun 
Kuzgun Mağarası araştırma kampında grubun 
lideri Alexander KLĐMCHUK Hoca ile ülkemiz 
mağaraları ve mağaracılarımız üzerine 
söyleşiyorduk. Bu söyleşi sırasında, kendi 
inceleme verilerine dayanarak, Aladağlar 
bölgesinde 3000 metrelere varan derinliklerde 
mağaralar keşfedebileceğimizi, bu nedenle bu 
bölgede ısrarlı araştırmalara devam etmemizi dile 
getirirken, Ceviz’deki Gücüksu Subatanı’nı bir 
örnek olarak veriyordu. Evet, şaşılacak bir rakam 
–3000 metre, gerçekten ulaşılabilir miydi? 
Kendileri Krubera Mağarası’nda –2200 metrelere 
inmiş bir grubun üyeleri olarak Kuzgun’da da –
2000’lere varmak için çalışıyorlardı. Yaptıkları 
yüzey araştırmaları sırasında da Gücüksu 
Subatanı’nı da bulmuşlardı. Aynı zamanda 
düdenin yakınında –80 metrelik derinlikle 
başladığını saptadıkları bir mağara daha 
bulmuşlardı ve koordinatı da kayıtlarındaydı.  

Bu etkinliğin dönüşünde dernekte yaptığımız 
değerlendirme sonrası bir ön ekip ile incelemeye 
karar vermemizin ardından bu etkinliği 
gerçekleştirdik. Haluk YURDAKUL, Muharrem 
SAMUK nam–ı diğer Maho, Ülkü KAYHAN ve 
HÜMAK’tan misafir Tufan BAYDEMĐR ile 
Birhan bendenizden kurulu ekiple, Maho’nun eski 
Mitsubishi jipi ile 29 Ağustos 2003’te yola 
koyulduk. Bu arada Maho ile Ülkü Pazar gecesi 
Kayseri’de bir arkadaşlarının nikahına da 
katılacaklar ve bu nedenle düğün kostümleri de 
yanımızda...  

Gece yaylayı bulamama durumundan ötürü, 
geceyi Yahyalı’dan sonraki yayla yolunda bir eve 
misafir olarak geçirdikten sonra, ev ahalisinden 
aldığımız bilgiler yardımı ile ertesi öğlenden sonra 
Ceviz Yayla öncesinde kalan Gücüksu Mevkiine 
vardık. Kah yol kah dere yataklarının takibi ile su 
batanı kolayca bulduk. Yaklaşık 5 km X 5 km 
çaplı bir havzanın (Polye de denilebilir) suyunu 
boşaltan, havzada birikmiş alüvyonlu bölümün 
kireçtaşı kayalara dokanak yerinde, suların 

menderesler yaparak kayaları dolanıp battığı bir 
düden. Tanıdık da bir yer burası bizler için. Bu 
düdeni ve yakınındaki büyük çöküntü dolinini çok 
önceleri Geleri Yaylası’ndaki Subatağı’ndan, 
Üçağaçkırı Dağı arkasına yapmış olduğumuz keşif 
gezisinde bulmuş ve buradan da devamla Ceviz 
Yayla ve mağaralarını keşfetmiştik.  Düdenin 
(subatanının) girişi 3–5 metre sonra taş ve 
topraklar ile tıkanmış. Sular çekilirken düden 
etrafından toprak, alüvyon ve kayaları 
sürükleyerek tıkamış. GPS koordinatına bakınca 
ise aslında aradığımız noktanın 150 metre daha 
uzakta olduğunu gördük. Bununla beraber bu 
kadar geniş bir alanın kar ve sel sularını boşaltan 
bu düdeni, daha önce de ayrıntılı araştırmamız 
gerektiğini düşünürken, Alex’in sözleri bir kez 
daha kulaklarımda yankılanıyordu. Zira onlar da 
Kuzgun’da hemen daha –15. metre ve –35. 
metredeki darlıkları patlatmamış olsalar, onlar da 
şimdi ulaştıkları –1100 metre derinliklere 
ulaşamayacaklardı. Bu nedenle daha sonraya 
kazma ve patlatma da dahil donanımlarla gelinip 
araştırmanın yapılmasını planlayarak, verilen 
koordinattaki mağarayı bulmak üzere harekete 
geçtik. Kısa bir araştırma sonrasında koordinatlara 
10 metre uzaklıkta bir subatanı bulduk. Çok küçük 
bir sel suyu boşaltan ve daha önceki 
gelişlerimizde saptamadığımız bir düden. Bayağı 
bir düden. Suyun kıvrılarak daldığı ve ağzındaki 
kayalık çöküntü alanından gencecik gürgen 
ağaçlarının yükseldiği bir mağara. O nedenle adı 
da Gürgenli Düdeni oluverdi. Ve Birhan ve Tufan 
ilk girişi hazırlarken diğerleri kampı kurup akşam 
hazırlıklarına başladılar. Ama ne ki ilk 15 metrelik 
iniş sonrası –25. metrede mağara bitiverdi. Girişe 
başladıktan 1,5 saat sonra kampa geri dönüşümüz 
hayli şaşırtıyor ekibi. Zira –80 metre bekleniyordu 
ilk iniş. Ya koordinat yanlış, ya da bilgi; ama 
verilen koordinatta düden var –25 metrelik. 
Neyse, bu macera tekrar değerlendirilmek üzere 
noktalanıp, ertesi gün yamaçlarda olabilecek 
mağaraların keşfine karar verdik. Gündüz 
yamaçlar üzerindeki gözlemimizle mağara 
olabileceğini düşündüğümüz noktalara ertesi gün 
tırmanarak araştırmaya koyulduk. Tepenin 
yamacında ulaştığımız ağaçlıkla ve dışarıdan 



 

 15

görülemeyen bir çöküntü alanında, mağara 
olabileceğini düşündüğümüz çatlak, çöküntü veya 
su izlerine saldırarak mağara ararken şansımıza 2 
adet mağara keşfettik. Bunlardan biri çok dar ve 
kısa bir yarık şeklinde bir boşluktu, diğeri ise taş 
attığımızda 8–9 sn sonra ses duyabildiğimiz ve 
80–90 m diye derinliğini tahmin ettiğimiz, adı 
sonradan Keçiçukuru olarak belirlenmiş olan 
mağara idi. Bu mağara ile ilgili bilgiler ve haritası, 
bir önceki bültende yayımlanmış olduğundan, 
önceki sayıdan okuyabilirsiniz.  

Sonuçta Alex’in iddialı ve bizi hayli 
heyecanlandıran Gücüksu Mağarası ihbarı ve de   

–80 metrelik bir inişle başlayan bir subatan 
beklentimiz gerçek olamadı. Ancak Gücüksu 
bizleri kazma ve patlatma da dahil birçok olanağın 
kullanılarak araştırılması için bekliyor. 

Etkinliğin sonunda Ankara’ya döndüğümde 
nerede ise 20 yıldır kullandığım, Mehmet Ali Abi 
imalatı, ülkenin ilk kaz – tavuk tüyü 
tulumlarından birini kaybetmiş olduğumu fark 
etmiş olmam ile üzüntüm kat kat artmış oldu. 
Benim için anısı ve değeri çok olan tulumu da 
Ceviz Yaylası’na bırakmıştık. Bu anımı da sizlerle 
paylaşıp yazıma son verirken, en kısa zamanda 
Gücüksu’ya gidebilmeyi diliyorum.  

 

 

 

 

GÜRGENLĐ DÜDENĐ 
Gücüksu Mevkii – Ceviz Yaylası – Yahyalı – Kayseri  

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
30–31 Agustos 2003  
BCRA 4C 
Rakım : 2105 
Derinlik : -24 
Ekip : Birhan ALTAY 
  Tufan BAYDEMĐR (HÜMAK) 
  Ülkü KAYHAN 
  Muharrem SAMUK 
  Haluk YURDAKUL 
Çizim : Birhan ALTAY 
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GEYĐK DAĞI ETK ĐNLĐKLER Đ 
Emrah SINMAZ 

Giri ş: 

Geyik Dağı’nın araştırılmamış bir bölge olduğunu 
yıllar önce biliyorduk. 1997 yılının ilk aylarında 
Antalya - Kaş civarında yaptığımız gezide, 
Temuçin AYGEN’i evinde ziyaret etmiştik. 
Görüşme sırasında Gündoğmuş’a bir gezi 
yaptığından, su kaynaklarına gittiğinden 
bahsetmiş ve bölgenin daha önce araştırılmamış 
olduğunu söylemişti. Yanılmıyorsam, düzenlenen 
bir speleoloji sempozyumunda da bölgenin 
araştırılmadığı laf arasında konuşulmuştu. 

Bölgeye yıllarca gezi düzenlenmesi konuşulmuş, 
uzunca bir süre konunun ciddiye alınmaması ve 
detaylı planlama eksikliği nedenleri ile etkinlik 
yapılamamıştı. Aslında bölgenin sınırları 
sayılabilecek; Göktepe, Hadim, Sarıveliler, 
Gazipaşa – Çayıryakası’nda ve Akseki’de 1996 – 
1999 yılları arasında etkinlikler düzenlenmişti. 
Arada kalan geniş alan genel olarak Geyik 
Dağı’nın kapladığı alandır. Bölge denizden 1600-
1800m yüksekte, eteklerindeki köyler dışında 
sadece yayla yerleşimi olan dağlık bir arazidir. Bu 
alanın temel ortak özelliği, yatay plakalardan 
oluşan kaya yapısına sahip olmasıdır. Bu yapı 
içinde gelişen mağaraların, çok derine inmediğini 
ve yatay ilerleme eğiliminde olduğunu daha önce 
bölge sınırlarında yapılan etkinliklerde fark 
etmiştik. 

Fotoğraf: Uğur Murat LELOĞLU 

Geyik Dağı’na etkinlik düzenlenmesinde; 
bölgenin Ankara’dan hafta sonu ulaşılabilecek 

uzaklıkta olması ve (itiraf etmek gerekir ki) geçen 
yıllarda derneğimizin araştırma bölgelerinden iyi 
sonuçlar alamaması etken olmuştur. 

Bölgenin ilk araştırmasını harita üzerinden Uğur 
LELOĞLU yapmış ve olası düden ağızlarını 
tahmini olarak saptamıştı.  

12 – 14 Eylül 2003 Ön Araştırma Etkinli ği 

Etkinli ğin Planlanması: 

Geyik Dağı’nda 2003 yazında yapılan 
etkinliklerde, Tozlu Düdeni bulunmuş ve bir 
kısmına kadar ilerlenmişti. Bölgeye Hadim’den 
Korualan – Tosmır Yaylası ve Beyreli – Tosmır 
Yaylası yolları ile ulaşılmıştır. Etkinlikler 
sırasında, Tozlu Düdeni’nin yakınında yeni yayla 
yolu çalışması yapılmaktaydı. Đlk gezide Tozlu’ya 
yürüyerek, daha sonra ise açılan yeni yoldan 
ulaşılmış, yolu olmayan Çiğdem Düdeni’nin ise 
sadece ağzı görülebilmişti. 

Alanya Gündoğmuş Belen köyü Çadırçukur 
Yaylası’nda (Alanya O28-A3 paftasında) iki 
düdenin işaretlenmiş olduğu saptanmıştı. Bu 
yerlerin araştırmaya uygun olup olmadığının 
saptanması için ağızlarının görülmesi gerekiyordu. 

Ekip Ulaşım: 

Yağış mevsimi yaklaştığından bölgeye zaman 
kaybetmeden gidilmesi gerekiyordu. Bütün 
çabalara karşılık ancak 3 kişilik ekip 
oluşturulabildi (Haluk YURDAKUL, Emrah 
SINMAZ, Bora ÇORAKBAŞ). Arazi şartları 
zorlu olduğundan Haluk’un Land Rover aracı ile 
yola çıkıldı. 

12 Eylül 

Etkinlik saat 19.30’da dernek lokalinden çıkılması 
ile başladı. Alışık olduğumuz şekilde planlanan 
saatten geç yola çıkabildik. Amacımız Bozkır’dan 
yayla yolarını kullanarak Gündoğmuş ve 
yaylalarına ulaşmaktı. Saat 23.00’te Bozkır’a 20 
km uzaklıkta kamp kurarak geceledik.  
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13 Eylül 

Bozkır’da yol sorduğumuzda, Akseki yolunda, 
Çağlayan köyünden yaylalara yol olduğunu 
öğrendik. Ancak yol ayrımlarında işaret yoktu ve 
yaylacıların büyük çoğunluğu köylerine 
dönmüştü. Bu nedenle Seydişehir - Manavgat 
yoluna çıkıp, Gündoğmuş’a ulaşmaya karar 
verdik. 

Gündoğmuş’ta benzin aldıktan sonra Belen 
Köyü’ne ulaşmak için yola çıktık. Yanlışlıkla 
Belen Köyü’nün yayla yoluna saptık. Acıceviz’de 
yol sorduğumuz köylüler suyun battığı bir yer 
olduğunu söylediler. Abartılı anlatışları bizi 
hedefimiz dışındaki bu istihbarata yönlendirdi. 
Acıceviz’den sola ayrılan yolu takip ederek, 
Kartlangaz Tepesi’nin solundan tırmanmaya 
başladık. Yaylaya çıkarken arkaya baktım; yolu 
Dağdibi köyünden Mazmılı Yaylası’na çıkan yola 
benzettim. Kot farkının fazla olması da beni 
umutlandırdı. Tepeye ulaştığımızda, aşağımızda 
taş evlerin bulunduğu ve ortasından geniş su 
yatağının geçtiği yaylayı gördük (yanılmıyorsam 
adı Sövüşmen). Yaylaya inerek dere yatağını takip 
etmeye başladık. Yaylanın sonundaki küçük 
yükseltiyi geçince, tepelerin arasında geniş bir 
düzlük ve toprağı yaran su yatakları görünce 
zevkten dört köşe olmuştuk. Bu yere Kuru Göl 
deniliyormuş. Göl kışın su dolup, yazın 
boşalıyormuş. Üstelik su çok yavaş çekiliyormuş. 
Etrafı yüksek tepelerle kaplı bu yerde üç tane 
toprak düdenden başka bir şey bulamadık. 

Köylüler ile konuşurken, kuzeye doğru Geyik 
Dağı’nı gördük. Dağın hemen arkasında bu yıl 
Đzmirli bir grubun çalıştığını ve yirmi gün kadar 
kaldıklarını öğrendik (çok yakın iki bölgede 
çalışmaktaydık). Lafı ağzından zorla aldığımız 
köylüden, Kuru Göl’e bakan bir tepenin arkasında 
iki kar deliği olduğunu öğrendik. 

Kar deliklerinin ilki -21m ölçüldü. Đkincisinde ise 
yaklaşık -30m kadar inildi. Ancak zaman 
yetersizliğinden sonunu göremedik. Haluk ve ben 
tembellik yapıp her ikisine de Bora kardeşimizi 
indirdik. Daha sonra yaylaya döndük. Taş bir evin 
sundurmasında kamp yaptık. Ciddi bir düden 
bulmuş olsaydık, su ve ulaşım sorunu olmayan 
çok ideal kamp şartlarına da sahip olabilecektik. 

Fotoğraf: Hüseyin Polat DALKIRAN 

14 Eylül 

Sabah, yaylanın Kartlangaz Tepesi’nin kuzeyinde 
kalan yoldan giderek Eğerbel’e ulaştık. Karadelik 
Tepesi’nde aşağı doğru inen bir delik olduğunu 
öğrendik. Ancak ağzını bile göremeden, Karadelik 
Tepesi’nin yamacından dönen yola devam ettik. 
Tepeden uzaklaşırken, daha sonra Yellibel 
olduğunu anladığımız bölgeye vardık. Yellibel’in 
hemen girişinde solda bir kardeliği bulduk, 
çalışma yapmadık. Yellibel’de beş adet kapalı 
toprak-kaya su batışı, iki kar deliği ve az da olsa 
devam edebilecek bir düden bulduk. Birkaç 
milyon yıl önce gelmişiz diye düşünüyorum. 

Yellibel’den hemen sonra yol aşağı doğru iniyor. 
Adına tam uygun şekilde, kayalar arasında, futbol 
sahası büyüklüğündeki Çadırçukur’a ulaşıyoruz. 
Uymayan tek şey çadır yerine taş yayla evlerinin 
olması. Yola üç yüz metre devam edilince yol 
ayrımına geliniyor. Sağa devam edilirse Belen 
Köyü’ne ulaşılıyor. Buradan aşağı kot farkı 
inanılmaz. Üstelik Tulga’nın sinir olduğu, yatay 
katmanlar şeklindeki kaya yapısı burada yok. Sola 
gidip Çadırçukur’un yanındaki küçük tepe 
dönülünce, ana hedefimizi buluyoruz. Yaptığımız 
kısa süreli girişte, ağızdan hemen sonra içi buz 
dolu, tavandan ikinci girişi olan galeri ile 
karşılaşıyoruz. Kaya yapısı çok su giren 
düdenlerde olduğu gibi cilalı. Girişten sonra, 
konuştuğumuz köylüler aksini söylese de yatay, 
geniş bir galeri ile mağara devam ediyor. Daha 
fazla zaman kaybetmeden dönüşe karar veriyoruz. 
Doğru karar verdiğimizi, günün ilerleyen 
saatlerinde aracımız arıza yapınca anlıyoruz. 
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Öğle saatlerinde Çaşkırevi Yaylası’na geçiyoruz. 
Bizi misafir eden köylüler Sulucameydan’da 
düden olduğunu söylüyorlar. Burayı aramaya 
karar veriyoruz. Ayrıca yol çalışması yapıldığını 
ve Çiğdem Mağarası ve Tosmır Yaylası’na 
ulaşılabilindiğini öğreniyoruz. Her ne kadar 
Gündoğmuş üzerinden gelip yolu uzatmış da 
olsak, yol ile birlikte ilerleyip etkinlik yapan nadir 
araştırma gruplarından biri olduğumuzu 
düşünüyoruz. Yol olmaması bölgenin 
araştırılmadan kalmasında da önemli bir etken. 
Çaşkırevi’nden Çiğdem’e ulaşmak için iki yol var. 
Karapınar Deresi yatağından açılmış olan bozuk 
ama uzun yol ve Sulucameydan’dan kısa ancak 
daha bozuk olan yol. 

 
Fotoğraf: Hüseyin Polat DALKIRAN 

Sulucameydan’da düdeni aradık ancak yerini 
bulamadık. Danışacak köylüler yerine 
korktuğumuz köpekler vardı. Yol şartlarına 
güvenemediğimizden Çaşkırevi Yaylası’na geri 
döndük ve buradaki yolu denemeye karar verdik. 
Ancak bu yol daha bozuk ve çok uzunmuş. 
Sulucameydan yol ayrımına ulaştığımızda yolun 
sağında dere yatağının battığı, 20m derinlikte 
çöküntü alanı ile başlayan Çiğdem Mağarası’na 
ulaşıyoruz. Daha sonra Tozlu Mağarası’nın ağzını 
da görüp yola devam ediyoruz. 

Tosmır Yaylası’na giderken, bir yokuşun başında 
aracımız stop ediyor ve çalışmıyor. Đmkânsız gibi 
görünse de yakıtımızın bittiğine karar veriyoruz. 
Aracımızın birçok şeyi gibi yakıt göstergesi de 
çalışmıyor. Haluk’u benzin almaya Hadim’e 
gönderiyoruz. Bir buçuk saat sonra benzini 
depoya boşaltırken, 5lt sonra deponun taşmasına 
oldukça sıkılıyoruz. Bir saat kadar anlamlı ve 
anlamsız kurcalamalardan sonra depoda emme 

çubuğunun kırıldığını anlıyoruz. Karpit 
lambasının orijinal borusundan emme çubuğu 
imal ediyoruz. Tamirat o kadar başarılı oluyor ki, 
Ankara’ya kadar bu şekilde ulaşabiliyoruz. Olmaz 
ama eski model bir Land Rover ile yola çıkar ve 
dağ başında kalırsanız, bizi arayabilirsiniz. 
Tamirinden anlarız… 

Geç saatte başlayan dönüş yolculuğumuzda biraz 
zorlanıyoruz. Đçeride iki bidon ekstra benzin 
basıyoruz gaza. Gece saat üçte Ankara’ya 
varışımız ile ön araştırma gezimiz sona eriyor. 

30 Temmuz – 7 Ağustos 2004 Araştırma 
Etkinli ği 

Etkinli ğin planlanması: 

Yaz etkinliği olarak planlanan gezinin, öncelikle 
on beş gün sürmesi, bir ekibin etkinliğe başlaması 
ve ikinci haftasında katılımlarla daha kalabalık 
ekiple yapılması düşünülmüştü. Bu nedenle 
etkinliğe tarih belirlenmesi çoklu bir denkleme 
dönüştü. Sonunda etkinliğin dokuz gün sürmesine 
karar verildi. Katılacak kişilerin bir bölümü çıkan 
bireysel işleri nedeni ile etkinliğe katılamadı. 
Sonunda daha küçük katılımla 30 Temmuz’da 
etkinliğin başlamasına karar verildi. Bir anlamda 
evdeki hesap çarşı ile çelişti. 

Etkinlik:  

30 Temmuz Cuma 

Akşam saat 19.00’da Ankara’dan 3 kişi yola 
çıkıldı (Emrah SINMAZ, Alican ÇELĐKTEN, 
Tulga ŞENER). Korualan’a 25 km uzaklıkta, gece 
saat 02.00’de kamp yapıldı. 

31 Temmuz Cumartesi   

Sabah 09.00’da Korualan’a varılarak kahvaltı 
yapıldı. Öğlen Tosmır Yaylası’na varıldı. Burada 
2 küçük mağara ağzı bulundu. Araçlarımızdan 
birini yaylada bırakarak, tüm yükü bir araca 
yükledik. Üç kişi üstümüzde yığınla eşya yola 
koyulduk. Çiğdem ve Tozlu Düdenleri’nin 
yanından geçerek Sulucameydan’a ulaştık. Burada 
haritada düden olarak gösterilen yerin, toprak 
düden olduğunu öğrendik. 
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Öğle saatinde Çadırçukuru’na ulaşıldı. Daha 
önceki ekiplerimize de yardımcı olan Ahmet 
SAĞLAM adındaki çobanla tanıştık. Kampı, çatısı 
olmayan taş bir evin içine kurduk. Gün 
kaybetmemek için saat 15.00’te Kurugöl’e doğru 
yola çıktık. 

Kurugöl’de 2003 yazında bulduğumuz iki kar 
deliğine girildi. Kar delikleri -37m ve -21m olarak 
ölçüldü. Akşam saat 20.30’da kamp alanına 
dönülerek günlük çalışmaya son verildi.  

1 Ağustos Pazar 

Öğlen saat 12.00’de Alican ve Tulga’dan oluşan 
ekibimiz Çadırçukur’daki (Kardeliği Ağzı) düdene 

ilk girişi yaptı. Akşam geç saatlere kadar süren 
etkinlikte, ilk yatay bölüm sonrası inişler yapıldı. 
Mağaranın küçük dikey inişler (bir kısmı ip 
gerektirmiyor) ile ve daha çok yatay ilerlediği 
görüldü. Ertesi gün 3 kişi olarak mağaraya 
girmeye karar verdik. Konuştuğumuz köylüler 
mağaranın kar dolu girişle sonlandığını 
sanıyorlardı. Đlk bölümlerde yatay fazlaca ilerleme 
olduğundan dışarıda eleman kalmasını göz ardı 
ettik. 

2 Ağustos Pazartesi   

Bu gün ekibimizin geri kalan üyelerini bekliyoruz. 
Yellibel’den Uğur Murat LELOĞLU ve Gülfem 
UYSAL’a mağaraya girdiğimizi ve kamp yerine

ÇATAL MUĞAR KAR DEL ĐĞĐ 
Yaylacık Kepiri - Toslak Köyü - Alanya - Antalya 
 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Ağustos 2004    
BCRA 3C  
Rakım:  2156m 
Derinlik:   -33 m 
Ekip:  Alican ÇELĐKTEN 
  Hüseyin Polat DALKIRAN 
  Emrah ÖZTEKĐN 
  Emrah SINMAZ 
   
Çizim:  Emrah SINMAZ 
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KAR DEL ĐĞĐ 
Yellibel - Yaylacık - Toslak Köyü - Alanya – Antaly a 
 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Ağustos 2004    
BCRA 3C  
Rakım : 2154m 
Derinlik : -27 m 
Ekip : Alican ÇELĐKTEN 
  Hüseyin Polat DALKIRAN 
  Emrah ÖZTEKĐN 
  Emrah SINMAZ 
Çizim : Emrah SINMAZ 
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gelmelerini söyleyen mesajlar gönderdik 
(Yellibel’de telefon çok güçlükle çekiyor). Salı 
günü ekibi Tosmır’dan almayı planlıyorduk. 
Ancak yolun iyi olduğunu söyleyerek Uğur’u 
kamp yerine kadar araba ile gelmesi için 
kandırdık. 

Öğle saatlerinde mağaraya girişimiz başladı. Bir 
önceki gün gidilen yerden sonra yine daha çok 
yatay ve küçük inişlerden oluşan dar galerilerden 
ilerledik. Ölçüm yapmadığımızdan yaklaşık -
200m ve yatayda oldukça uzun bir mesafe 
ilerledikten sonra, şiddetli rüzgâr ve korkutucu 
düzeyde gürültü olan dar geçişe ulaştık. Sürünerek 
geçtikten sonra iki küçük iniş yaptık. Đki tarafı 
çamur yığılı dar suyolundan sonra, sola dönünce 
mağaranın sifonla bittiğini, ters yönde ilerlenince 
ise su taşıran bir sifon daha olduğunu gördük. 

Çıkışta, ters bir tutuş, Tulga’nın el parmağının 
sakatlanmasına neden oldu. 

Gece mağaradan çıktığımızda, yeni gelen ekibimiz 
mağara üzerindeki yola ulaşmıştı (Uğur M. 
LELOĞLU, Emrah ÖZTEKĐN, Hüseyin Polat 
DALKIRAN, Gülfem UYSAL). Üç kişilik 
ekibimizin morali bir anda düzeldi (eskiden çok 
kalabalık ekiplerle yapılan etkinliğe alışıktık). 
Kamp yerine yeni gelen ekibin yerleşmesi ve 
ertesi gün etkinliğin planlanması ile gün sona erdi. 

3 Ağustos Salı 

Bugün yeni gelen ekibin çalışma günü, ilk ekip 
olarak dinleniyoruz. Üç kişilik ekiple mağaraya 
haritalama amaçlı girildi. Akşama kadar yapılan 
çalışmada haritalama yapılıyor ve malzeme 
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toplanıyor. Arkadaşlar mağara sonundaki 
korkutucu sesi sel sanıyorlar. Gerçekten de çok az 
bir su olmasına karşılık, gelen esintinin yarattığı 
gürültü çok korkutucuydu. Tulga ertesi gün 
gitmeye karar veriyor. Eli iyice kötüleşti ve 
Barkın’ı özledi. 

4 Ağustos Çarşamba  

Sabah Uğur’la birlikte Tulga’yı Sulucameydan’a 
bırakıyoruz. Tulga neredeyse koşar bir hızla 
Tosmır Yaylası’na doğru yola çıkıyor. Dönüşte 
yeniden “Bir şey var mıdır?” diye düşünüyoruz. 
Sulucameydan’ı tekrar dolaşıyoruz. Ama düden 
yok. 

Aynı gün kampı Tozlu Mağarası’na taşımak 
istiyoruz. Ancak daha önce Kuru Göl’e yakın 
Karadelik Tepesi’nde almış olduğumuz kardeliği 
bilgisini araştırmaya karar veriyoruz. Đki Emrah, 
bir Alican yola düşüyoruz. Yolda Alican’ın 
büyüğü geliyor. Yaylacık kepiri ve Karadelik 
Tepesi arasında, bu nedenle küçük bir çöküntü 
obruk buluyor; “Dönüşte bakarız.” diyoruz.  

Karadelik Tepesi’nin altında mezra 
diyebileceğimiz, elektriği olan küçük bir 
yerleşime, Eğerbel’e varıyoruz. Aküleri şarj 
ediyoruz. Kardeliği bir tarafı açık küçük bir 
çöküntü çıkıyor. 

 
Fotoğraf: Emrah ÖZTEKİN 

Dönüşte Alican’ın bulduğu çöküntüye bakıyoruz. 
Bir ucundan inilebilen geniş bir çöküntü. “Bu mu 
mağara?” diye dalga geçiyorum ama hemen bir 
üst seviyede birkaç girişi olan kar deliği ile 
karşılaşıyoruz. Üstelik tepenin üstüne kadar çok   
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YOL YANI DEL ĐĞĐ 
Yellibel – Yaylacık – Toslak Köyü – Alanya – Antaly a 
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Ağustos 2004    
BCRA 3C  
Rakım: 2138m 
Derinlik: -17 m 
Ekip: Alican ÇELĐKTEN 
 Hüseyin Polat DALKIRAN 
 Emrah ÖZTEKĐN 
 Emrah SINMAZ 
Çizim: Emrah SINMAZ 

sayıda delik saptıyoruz. Giriş yapmaya karar 
veriyoruz. Kampa dönüp Hüseyin’i de alıyoruz ve 
Tozlu’ya gitmeyi bir gün erteliyoruz. 

Đlk olarak yola yakın çöküntünün hemen üstündeki 
kar deliğine giriyoruz. Yaklaşık 1,5 saatlik 
çalışma sonunda -27m ölçümlediğimiz, 3 girişli 
kardeliğindeki çalışmamızı tamamlıyoruz. Bu 
arada Emrah tepeye doğru yürümüş ve birkaç 
kardeliği daha bulmuştu. 

Đkinci olarak, Yaylacık kepirine biraz daha yakın, 
yol kenarındaki su çeken mağaraya bakmaya karar 
veriyoruz. Bu mağaranın da iki girişi var. Giriş 
ağzı konglomera kayalardan oluşuyor. Çevrede 
kimse olmadığından, “yol yanı deliği” olarak 
adlandırıyoruz. Đlk iniş umut vericiydi. Geniş, 
ortası daha derin, su yatağı olan geniş bir odaya 
inmiştik. Su yatağını takip edince mağaranın 
küçük dönen bir galeri ile sonlandığını gördük. 
Derinlik -17m olarak ölçüldü. 

Artık hava kararmış ve yorulmuştuk. Son olarak 
Yaylacık kepirinin girişindeki Çatal Muğarlar su 
kaynağının yanındaki kar deliğine girdik. Alican 
yaklaşık -35m indi. Ancak mağaranın sonunu 
getiremedik. Geç olması nedeni ile etkinliğe son 
verdik. Derinliği ip uzunluğunu ölçerek bulduk. 

5 Ağustos Perşembe 

Tozlu Mağarası kamp alanına gitmek üzere 
toplanıyoruz. Bu sefer yeni açılmış olan, Çaşkırevi 
Yaylası’ndan geçen yol üzerinden gidiyoruz. 
Ancak yol parçalanmış kayalardan oluşan bozuk 
bir yol. Çiğdem Mağarası’na yakın olan sol 
taraftaki dağlar arasında yer alan geniş düzlüğü 
gezip inceliyoruz. Ancak kayda değer bir mağara 
bulamıyoruz. 

Öğle saatlerinde Tozlu kamp alanına yerleşiyoruz. 
Hüseyin ve Uğur’dan oluşan ekibimiz öğleden 
sonra Tozlu Mağarası’na giriş yaptılar. Gece geç 
saatlerde kampa döndüklerinde mağarayı döşemiş,  
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KURUGÖL I 
Kurugöl – Çaybo ğaz - Gündo ğmuş - Alanya – Antalya 
 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Temmuz 2004    
BCRA 3C  
Rakım : 1855m 
Derinlik : -21 m 
Ekip : Alican ÇELĐKTEN 
   Bora ÇORAKBAŞ 
  Emrah SINMAZ 
  Tulga ŞENER 
 
Çizim:  Emrah SINMAZ 

± 0 

-21 m 

0 15 m 3 6 

0 ± 

-37 m 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

36 m 

KURUGÖL II  
Kurugöl – Çaybo ğaz - Gündo ğmuş - Alanya – Antalya 
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döşenen yerden ağza kadar ölçümünü de 
yapmışlardı. Çobanların köpeklerinden korunmak 
için biraz tepe aşarak kamp alanına ulaşmışlardı.  

6 Ağustos Perşembe 

Đki Emrah, bir Alican Tozlu’ya giriyoruz. Đlk iniş 
tam hayallerimdeki gibi. Güzel, devasa, kat kat 
basamaklar halinde harika bir iniş. Ama daha 
sonrası küçük iniş ve yatay ilerlemelerden 
oluşuyor. Bir önceki ekibin geldiği noktadan ileri 
gittiğimizde birkaç küçük iniş ve bol yatayla 
karşılaşıyoruz. Đnişlerin çoğunu ipsiz geçiyoruz. 
Tam yatay hiç bitmeyecek sanırken, mağara çakıl 
kaplı, tavanı tabanla biten sifon ile son buluyor. 
Sifona bağlanan başka bir çamurlu kol saptadık, 
ancak çamur ilerlemeye izin vermiyor. Etkinlik 
süremiz sona erdiğinden mağarayı toplayarak 
çıkıyoruz. Malzemeyi ertesi gün almak üzere 
mağara ağzında bırakıyoruz. 

Köpeklerden kaçmak için biz de tepe aşalım 
diyoruz. Ama dere tepe düz gidiyoruz. Gittikçe 
kamptan uzaklaşıyoruz ve tepe inişi dikleşiyor. 
Sonunda aşağı inişe başlıyoruz ve Tosmır 
Yaylası’ndan gelen yola birleşiyoruz. Kampa 

ulaşmak için uzunca bir süre dik yolu 
tırmanıyoruz. Yaklaşık 2 saat süren 
yürüyüşümüzde her şey var: susuzluk, pişmanlık, 
öfke, “şurada uyusak” demeler...  

7 Ağustos Cumartesi 

Sabah mağara ağzından malzemelerimizi alıp 
kampı topluyoruz. Tosmır Yaylası üzerinden 
Korualan’a ulaşıyoruz. Klasik mola yeri olan 
kahvede çay, yemek ve para hesabı yapıyoruz. 
Daha sonra Ankara’ya hareket ediyoruz. Uğur 
bize inanmanın bedelini, aracında çıkan arıza ile 
ödüyor. Konya’da tamirden sonra geç saatlerde 
Ankara’ya ulaşıyor. Bir Emrah bir Alican, kamp 
malzemesi yüklü 1977 Land Rover, etkinlik, 
dernek, kurumsallaşma, yağmur... Akşam derneğe 
malzeme indirme ile etkinliği sonlandırıyoruz.  

Sonuç 

Bölgede yapılan araştırmalarda, bulduğumuz 
mağaraların en ciddi olanlarını araştırdık. Ancak 
bölgede araştırmadığımız birkaç kar deliği ve 
yatay mağaralar mevcut. Ayrıca Çiğdem ve Tozlu 
Mağaraları’nda haritalama çalışmalarının 
tamamlanması gerekiyor.  

 
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 
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KARA KAPLI’NIN ALAMET- Đ FARĐKASI 
Emrah SINMAZ  

Defter, yazıya aç boş kâğıtların bir araya gelmiş 
halidir. Đşte böyle boş bir ajanda defteri 
şekillenmek üzere, biraz da rastlantısal olarak bir 
üyemizin çantasındadır ve 25.11.1988 tarihinde 
defterin ilk sayfasına yazılar düşmeye 
başlayacaktır. Aslında “kara kaplı” sonradan 
kendisine verilecek lakaptır ve özünde kahverengi 
kapaklıdır. 

O günlerde dernek toplantıları Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yapılmaktaydı. 
Bu aslında başka bir hikâye… Yine de o gün 
yaşananlar derneğin bugünkü şeklini almasında 
önemli bir rol oynamıştır ve “kara kaplı” buna 
tanıklık edenler tarafından doldurulmaya 
başlanmıştır. Bugün bunları yazabiliyor ve 
belgelendirebiliyorsak yine nedeni “kara kaplı”ya 
düşülen notlardır. 

 

25.11.1988 günü Ziraat Fakültesi kütüphanesinde 
toplanıp dernek başkanını bekleyen dokuz üyemiz, 
bölüm başkanı tarafından kütüphaneden 
çıkartılmıştı. Daha sonra dernek başkanının 
odasına gidilmiş, oradan da ayrılmak zorunda 
kalınca bu dokuz insan “Dernek sokağa düştü,” 
gülüşmeleri ile yolun karşısındaki kahvehanede 
toplanmıştır. Günü özetleyen ve dernek için bir 
yer tutulması kararının alındığı toplantı tutanağı 
bu şekilde defterin ilk sayfasında yerini almıştı. 
Bunu izleyen günlerde, derneğin ilk merkezi 
kiralanmış ve yeni bir dönem açılmıştır. 

Daha sonra yapılan her toplantıda alınan kararlar 
ve konuşmalar bu deftere kaydedilmeye başlandı. 
Toplantı adabında her seferinde bir yönetici olur, 
söz alınarak gündemli olarak toplanılırdı. Bazen 
her söz alanın söyledikleri aynen yazılırdı, kimi 
zaman da alınan kararlar ayrıntılı olarak 
kaydedilirdi. Dernek odasının işleyişi, bülten 
çıkartılması ile ilgili kararlar, yapılan harcamalar, 
malzeme kullanım kuralları, derneğin ilkeleri… 
Kısaca konuşulan, karara bağlanan her şey bu 
deftere kaydedilmiştir. 

Đnsanoğlu unutmaya eğilimli ama “kara kaplı” 
unutmaz. Yıllar sonra üyeler değiştiğinde, örneğin 
“Malzeme kullanımı kuralları nasıl olmalı?” diye 
bana sorduklarında “Kara kaplı’ya bakın,” derdim. 
Gerçekten de akla gelen hemen her sorunun 
defterde karşılığı vardır. Yazılan kararların bugün 
bile geçerliliği devam etmektedir. 

Defter 1988’den 1991’e kadar düzenli olarak, 
seyrek kayıtlarla da 1994’e kadar kullanılmıştır. 
Kara kaplı, derneğin yeni bir aktif kuşağının 
güncesidir. Kara kaplı, derneğin gayri resmi 
olarak kayıt altına alınmış hafızasıdır.  

Söz uçar, yazı kalır.  
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TEM ĐRÖZÜ MAĞARASI KURTARMA ETK ĐNLĐĞĐ 
Tulga ŞENER 

29 Şubat 2004 Pazar sabahı, yine mağaracılarla bir 
kahvaltı sonrası, telefonum çaldı. Saat 10.30-
11.00 sıralarıydı. Koray TÖRK arıyordu. 
Temirözü Mağarası’nda HÜMAK’lı bir 
mağaracının yaklaşık 15 metrelik bir çatlağa 
düştüğü haberini verdi. Düşen kişinin 120 kg 
ağırlığında olduğu ve genel durumunun iyi 
olduğunu belirtti. Kazazede, ekip arkadaşlarınca 
çıkarılmaya çalışılmış ancak yorgunluk, yetersiz 
malzeme ve ekip gibi nedenlerle başarılı 
olunamayınca dışarıdan yardım kararı alınmış. 

Haberi alınca Kubilay ERDOĞAN ve Muharrem 
SAMUK’u aradım. 11.30’da dernekte buluşma 
kararı aldık. Kişisel malzememi hazırlayarak ve 
aynı semtte oturan Kubilay’ı da alarak derneğe 
gittim. Önceden hazırlanmış, kaza anında neler 
götüreceğimize dair bir listemiz yoktu. Dernek 
yolunda Kubi’yle neler gerekeceğini planladık. 
Ankara’ya yaklaşık 2 saat uzaklıktaki mağaraya 
MTA’nın arazi aracıyla gidecektik. Ekibe 
MTA’dan Koray TÖRK ve Emrullah ÖZEL de 
katılacaktı. Đşe ilk olarak matkap akülerini şarj 
etmekle başladık. Bir yandan da malzeme ve ilk 
yardım çantalarını hazırladık. Kazazedede ciddi 
bir yaralanma olmaması en büyük şansımızdı. 
Tersi olsaydı ilk yardım ya da tıbbi müdahale için 
malzeme temini daha uzun sürebilirdi. 

Yaklaşık bir hafta önce de, aynı mağarada MAD, 
izcilerle bir tanıtım ve eğitim gezisi düzenlemişti. 
Düşebileceği yer konusundaki tahminimizin 
tuttuğunu mağaraya vardığımızda gördük. Yine 
işin ilginci, TMB olarak, bir hafta sonra Đzmir 
Karaburun’da bir kurtarma çalıştayı 
düzenleyecektik. Bu yüzden bu aralar sürekli 
kurtarma ile ilgili kitapları karıştırıyorduk. 

Saat 12.00 gibi dernekten yola çıktık. Malzeme 
hazırlığımız ve hareket umduğumuzdan hızlı 
gerçekleşti. Yolda, Fransızlar’ın kurtarma el 
kitabındaki sistemlere kısa bir göz attık. MTA 
şoförünün son derece hızlı kullandığı araçla 
yaklaşık 14.10’da HÜMAK kampına ulaştık. 
Emrullah ÖZEL’in dışarıyı organize etmesine, 
kalan dört kişinin de mağara içinde çalışmasına 

karar verdik. Kampta HÜMAK’ın tecrübeli 
mağaracıları da vardı. Bu yüzden yardımcı 
olabilecek mağaracı konusunda sıkıntı yoktu. 
Yalnız, düşen kişinin ilk mağarası olması sıkıntı 
yaratabilirdi. 

Kampa vardığımızda önce ekiptekilerden ayrıntılı 
bilgi aldık. Kaza yaklaşık 04.00 sıralarında 
gerçekleşmiş ve kazazede mağaranın yaklaşık 
150. metresinde ve 15 metrelik bir çatlağın 
dibindeymiş. Düşme kontrollü olarak 
gerçekleştiğinden (biraz da kilo nedeniyle dar 
çatlakta sıkışarak aşağıya kaydığından) 
kazazedede ciddi bir yaralanma olmamış. Ekip 
arkadaşları dışarıdan malzeme alarak yaklaşık bir 
saat sonra kazazedenin yanına ulaşmışlar. Yiyecek 
ve su ihtiyacını karşılamışlar. Yardımlı çıkış için 
döşeme yapılmış ancak yorgunluk nedeniyle çıkış 
gerçekleşmeyince uyku tulumu indirilmiş ve 
dışarıdan yardım beklenmiş. 

Hemen hazırlanan ekip mağaraya girdi. Çatlağın 
yaklaşık 3-4 metre aşağısına, bir yan koldan da 
ulaşılıyordu. Đlk olarak kazazedenin yanına inerek 
ilk değerlendirmeyi yaptım. Dizde yumuşak doku 
travması dışında bir problemi yoktu. Kilo bilgisi 
doğruydu. Kazazedeye ağrı kesici verildi ve ıslak 
elbiseleri değiştirildi. Kilo nedeniyle emniyet 
kemeri kuşanma problemi olacağı gözlendi. Daha 
sonra yukarı çekme işleminin yapılacağı emniyet 
noktaları belirlendi. Çatlakta bazı noktalar çekiçle 
kırılarak bir miktar genişleme sağlandı. Çatlağın 
en üstüne Z-rig sistemi, yaklaşık 3-4 metre 
aşağıya ise EVAK 500 için emniyet noktaları 
oluşturuldu. Yine çatlağa yandan bağlanan kola da 
yarım kazıkla emniyet almak amacıyla emniyet 
noktası kuruldu. Kazazedenin EVAK 500 ile 
yukarı çekilmesi, sonra Z-Rig ile yükün alınması 
ve yarım kazıkla da yatayda emniyetli bir bölgeye 
alınması planlandı. Matkap kullanıldığından 
emniyet noktalarının oluşturulması çok uzun 
sürmedi. Alt ve göğüs emniyet kemerleri perlon 
bantlar yardımıyla uzatılarak kazazede hazırlandı. 
Çıkış sırasında bir kişi kazazedeye eşlik etti. Bir 
kişi sağa sola kaymaları engellemek için aşağıda 
görev aldı. Dikey bölümde çekme işlemi 
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umulandan hızlı oldu. Kalan yatay kısımda da 
kazazede kendi hareket etti. Yaklaşık 17.30’da 
mağaradan çıkış gerçekleşti. Kurtarma sırasında, 
mağara içinde; 7 kişi sistemler etrafında, 6 kişi de 
lojistik amaçlı olmak üzere 13 kişi görev aldı. 
Mağara dışı işler ise Emrullah ÖZEL tarafından 
koordine edildi. 

Tüm organizasyon değerlendiğinde, gerek 
buluşma, gerek hazırlık ve gerekse teknik çalışma 

sırasında çok ciddi bir aksaklık yaşanmadı; ancak 
şans bu sefer her konuda bizden yanaydı. Her 
zaman bu kadar şanslı olmayacağımız gerçeğiyle, 
bu kurtarma etkinliği MAD için bir milat 
olmuştur. MAD’ın da öncülük ettiği birçok TMB 
çalıştayı ve yabancı ortak etkinliği sonrasında 
teknik bilgilerimizle birlikte, ilk yardım ve 
kurtarma malzeme eksiklerimiz de tamamlanmaya 
çalışılmaktadır.  

 

Çizim Yiğit SAVTUR 

 

Mağaracılık Çok Zamanımı Alır mı? 

Mağaracılık, çok zamanınızı almamakla birlikte bu işten keyif almaya başladıkça hayatınızın kendisi 
olabilir. Bu hobiniz dolayısıyla gördüğünüz her duvara tırmanmayı isteyebilir, her kuyuya girmek isteği 
ile yerinizde duramayabilir, kendinizi, tatile giderken durduğunuz herhangi bir köy kahvesinde, köylülere 
yöredeki mağaralar ile ilgili soru sorarken bulabilir, aldığınız keyif dolayısıyla meslek değiştirmeyi dahi 
düşünebilirsiniz. Kısacası mağaracılık çok zamanınızı almadığı gibi hayatınızı da değiştirmez. 
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TEMUÇ ĐN AYGEN VE MAD DA Ğ AŞMA 
YARI ŞMASINDAYDI 
Tulga ŞENER 

 
Fotoğraf: Muharrem SAMUK 

Dağ Aşma Yarışması (DAY) maceramız 
Maho’nun (Muharrem SAMUK) bir telefonuyla 
başladı. “Katılır mıyız?” dediğinde biraz 
duraksamıştım. Yıllardır farklı doğa sporlarını 
yapıyorduk ancak hiç yarışmamıştık. Hatta 
yarışma sözcüğü ilk başta irite bile etmişti beni. 
DAY, o yıl (2000) ilk kez düzenleniyordu. 
Sonuçta biz de katıldık ve Bolu - Aladağlar’daki 
15 kilometrelik parkuru 3,5 saatte bitirerek 3. 
olduk. 

DASK (Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma 
Derneği) tarafından organize edilen DAY, 
katılanların bedensel düzeylerini, doğada yön 
bulma ve izleme becerilerini sınamalarına olanak 
verecek biçimde düzenlenmiş bir yarışma. 
Periyodik olarak her yıl farklı coğrafyalarda 
düzenleniyor. Dünya Dağ Maratonları listesinde 
yer alan ve aynı standartlarda yapılan yarışmanın 

adı sonradan Anadolu Dağ Maratonu olarak 
değiştirildi.  

Yarışmada ikişer kişilik takımlar belirli bir 
parkuru, kendilerine verilen haritadan 
yararlanarak zamana karşı ve koordinatları verilen 
istasyonlara uğramak şartıyla yürüyerek aşıyorlar. 
Đki gün süren yarışmada, yarışmacılar kamp ve 
yiyecek malzemelerini yanlarında taşıyor ve 
birinci günün akşamı ara istasyonda kamp 
yapıyorlar. 

 
Fotoğraf: Muharrem SAMUK 

Yarışma kısmıyla çok ilgilenmesek de çok 
eğlenmiştik. Dereceye girmek de hoşumuza 
gitmişti tabi. Maho’yla beraber katılmanın da 
keyfi bir başkaydı. Yarışma sırasında biraz daha 
az konuşsa belki daha iyi dereceler bile yapardık. 
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Bir keresinde “Maho artık sus da koşalım,” 
dediğimi hatırlıyorum. 

2001’de Bolu Köroğlu Dağları’ndaki yarışmaya 
da katıldık. Kuş uçuşu yaklaşık 50 kilometre olan 
parkuru, benim ayak ve tırnak problemlerim 
nedeniyle 6. olarak bitirdik.  

2003’te Eskişehir Mihalıççık - Sündiken 
Dağları’nda, hava sıcaklığının gündüz 43oC 
olduğu yarışta, parkuru 19.21 saatte sadece biz 
tamamladık ve birinci olduk. Yarışmada 
Maho’nun “Havayollarından başka rakibimiz 
kalmadı,” sözünü zaman zaman hatırlar ve güleriz.  

Son olarak 2004’te Ankara - Güdül Köroğlu 
Dağları’ndaki yarışmaya katıldık ve burada da 4. 
olduk. Yarışmada kısa, orta, uzun parkur 
seçenekleri vardı ve mağaracılığın verdiği 
mazoşizmi burada da yaşamak için biz hep uzun 

parkurlara katılıyorduk. 2004 yılında düzenlenen 
yarışmanın MAD için ayrı bir önemi vardı. 
Kurucumuz ve onursal üyemiz Temuçin 
AYGEN’i farklı bir kulvarda da olsa anmak adına, 
MAD yarışmanın destekçilerinden biri olmuştu. 
Anadolu Dağ Maratonu 2004’ün kısa parkuru 
“MAD Temuçin Aygen Etabı”  olarak 
düzenlendi. Yarışmacılar 13 kilometrelik parkuru 
üzerlerinde Mağara Araştırma Derneği yazısı ve 
amblemi bulunan yeleklerle koştular. MAD adına 
kısa parkur birincilerinin ödülünü verirken gururu 
ve hüzünü bir arada yaşadım. Bu parkurda verilen 
ödüller MAD tarafından karşılandı. 
Organizasyonun dediğine göre de, bir derneğin 
başka bir derneğe sponsorluğu herhalde ilk kez 
gerçekleşmişti. 

Temuçin Aygen’i bir kez daha sevgi ve saygıyla 
anarken, bize bu fırsatı veren DASK’a teşekkür 
ederiz.  

 

 

Bulunduğum Yerde Araştırılmamı ş Bir Mağara Var, Ne Yapmalıyım? Bir Dağda, Yaylada Đçine 
Girilebilecek Büyüklükte Bir Düden, Delik Biliyorum , Ne Yapmalıyım? 

Mağarayı araştırılması için derneğimize bildirebilirsiniz. Uzun, kısa, derin, sığ, geniş, dar, dikey, yatay; 
kısaca mağara olarak adlandırabileceğiniz her türlü doğal yapı istisnasız derneğimizin ilgi alanı 
içerisindedir. Bu sebeple gerekli bilgilerle bize ulaştırdığınız her mağara bilgisi için, bulunduğunuz yere 
başvuru sırasına ve mevsimsel şartlara bağlı olarak derhal ön araştırma etkinliği yapacağımızı bilmenizi 
isteriz. 

Ancak, eğer arkeolojik değer taşıma ihtimali varsa, öncelikle en yakın T. C. Kültür Bakanlığı Müzeler 
Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır. Derneğimiz sadece doğal mağaralar ile ilgilenmektedir. Özellikle yüksek 
yaylalarda bulunan düden, kokurdan benzeri, ip yardımı olmaksızın inilemeyen mağaraları 
bildirebilirsiniz. Lütfen mağaranın tam mevkisini, varsa adını, nasıl ulaşılabileceğini, giriş ağzının 
büyüklüğünü, içine su akıp akmadığını, kimden bilgi veya yardım alabileceğimizi ve benzeri ayrıntıları da 
ekleyiniz. 

Bildi ğim Bir Ma ğarada Hazine Olduğu Söyleniyor, Doğru Olabilir mi? 

Herşeyden önce, mağaralarda bulunabilecek eserler kamuya aittir ve derhal en yakın devlet kuruluşuna 
bildirilmelidir. Yurdumuzda hemen hemen her mağara için, içinde hazine bulunduğu inancı vardır. 
Dikkatle sorgulandığı zaman, bu inanışların hiçbirinin temeli olmadığı ve söylenceden ibaret olduğu 
görülür. Maalesef, bu iddiaları ciddiye alan saf vatandaşlarımız mağaralarda doğal ve kültürel 
zenginliklerimize tamiri mümkün olmayan zararlar vermektedirler. Lütfen bu gibi yasadışı hareketlere 
girişen kişilerini uyarınız veya ilgili makamlara bildiriniz. 
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GEYĐK DAĞI GEY ĐKLER Đ 
Emrah ÖZTEK ĐN 

2004 yılı Eylül ayında, yine aynı yılın Temmuz 
ayı sonunda yapılan büyük faaliyetten arta kalan 
haritalanmamış mağaraları haritalamak üzere 
küçük bir ekip organize edip, 10 Eylül Cuma 
akşamı alışılageldiği üzere Ankara’da dernek 
evinden Konya–Hadim–Taşkent Geyik dağı Tozlu 
Mağarası’na saat 19.30’da hareket ettik. Ekip 
Birhan ALTAY, Emrah ÖZTEKĐN, Cengiz 
ÇELĐKBĐLEK ve Alican ÇELĐKTEN’den 
oluşmaktaydı. Dernekten ayrıldıktan sonra ispirto, 
konserve hamsi ve Trabzon ekmeği almak üzere 
Birhan’ın mahalleye yollandık. Alışverişi 
yaptıktan hemen sonra karnımızın her mağaracı 
gibi acıktığını ve yola çıkmadan önce bir şeyler 
yemenin akıllıca olacağını düşündük. Emek 8. 
caddedeki Tavukçu isimli Karadeniz restoranına 
yöneldik ve faaliyet öncesi mısır ekmeği, 
mıhlama, balık gibi yöresel yemeklerle karnımızı 
doyurduktan sonra Ankara’dan Konya yönüne 
saat 20.30’da hareket ettik. 

 
Fotoğraf: Huseyin Polat DALKIRAN 

Geyik muhabbeti yavaş yavaş kıvamını bulurken, 
ilk molamızı Konya makasını biraz geçtikten 

sonra sağda bulunan bir kamyon lokantasında 
verdik. O kamyon lokantası gerçek miydi yoksa 
bir hayal mi bilemiyorum; ama kaç yıldır o yoldan 
gelip geçerken bir daha o lokantayı bulmak nasip 
olmadı. 

Şöyle komik bir durumumuz vardı: dört kişinin 
dördünde de kol saati mevcut değildi. Bu kamyon 
lokantasında ise tüm duvarlar eşantiyon duvar 
saatleri ile donatılmıştı. Gerçekten o görüntüyü 
görmenizi isterdim, kafayı kaldırıp bir yere 
bakıyorsunuz ve yüzlerce duvar saatinin saniyesi 
ahenkle dans ediyor. 

Kamyon lokantasından ayrıldığımızda saat gece 
01.15’ti ve faaliyet boyunca birisi öbürüne 
herhangi bir sebeple “Ya biz şuradan saat kaçta 
çıktık?” diye sorduğunda aldığı cevap “Onu 
bilmem de kamyoncu lokantasından saat 01.15’te 
ayrıldık.”  oluyordu. Bilinçaltlarımız eşantiyon 
saat koleksiyonu ile dolmuştu... 

Hadim–Bozkır–Güneysınır kutsal mağaracı 
göbeğine vardığımızda sağa dönüp Bozkır yolunu 
tuttuk.  

Nitekim virajlı yolda vadi tabanına inip çıkmak 
yerine 10 km fazladan gitmek işimize geliyordu. 

Gece saat 4 gibi yolda sağda bir yerde 
konaklamaya karar verip arabayı durdurduk. Çadır 
falan kurmadan, mis gibi havada 1000 yıldızlı 
otelimizde istirahata çekildik. Birhan yatar yatmaz 
ufukta yükselmekte olan parlak bir cisim gördü ve 
yazın Cumhur’la başlarından geçen hadiseyi 
anlatmaya başladı. Kuzgun Mağarası’ndan hava 
ağarırken çıkmışlar ve güney yönünde parlak bir 
cisim görmüşlerdi. Faaliyetten döndükten birkaç 
gün sonra aynı yöreden başka kişilerin gazetede 
“Adana’da UFO Paniği!!!” haberlerini görünce 
oldukça şaşırmışlardı. Birhan’ın “Emrah şu 
parlak şey ne?” sorusuna ben sakince “Birhan, 
Çoban Yıldızı yav, Venüs işte.”  karşılığını vermiş; 
o sırada hülyalara çoktan dalmış olan Alican ise 
şiddetli bir osurukla bizi protesto etmişti. Ertesi
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gün öğlen 14.00’te ilk ekibi mağaraya sokmayı 
planlayarak uykuya daldık. 

“Birhan mı büyük, yoksa Emrah mı?” çekişmesine 
sahne olan horultu karşılaşması ile geçen gece 
sonrası Cengiz homurdanarak ilk uyanan oldu 
aramızda. Ben gözümü açtığımda Cengiz'i çakı 
gibi hazır gördüm karşımda. Derlendik 
toparlandık ve duvarları, kapı pervazları Roma 
dönemine ait tarihi eserlerle süslü köy kahvesinde 
kahvaltımızı etmeye yollandık. Sıcak ekmekte 
tereyağı eritip üzerine bal sürmeyi hepimizin 
sevdiği ilk orda çıktı ortaya. Yaylaya çıkmamız 
toplam iki saatimizi aldı ve saat 12.00 gibi Tozlu 
Mağarası’nın ağzında arabayı boşaltma 
pozisyonunu aldık. Đlk izlenim, yaylacıların 
göçmeden önce çeşme inşaatını bitirmiş 
olmalarıydı. 

Đlk ekip, mağarayı bir önceki faaliyette sonuna 
kadar giderek öğrenmiş ve camiada “Dünyanın En 
Đyi –200 Metre Ekibi” namını ufaktan duyurmaya 
başlamış ben ve Alican ikilisinden oluşuyordu. 
Görevimiz, hattı mağaranın sonuna kadar 
döşemek, mağaranın sonuna ulaştığımızda yukarı 
doğru haritayı yaparak ve ipleri toplayarak 
çıkmaya başlamaktı. Bizim girişimizden 10 saat 
sonra Birhan ve Cengiz giriş yapacaklar ve görevi 
devir alacaklardı 

Alican ile mağaranın dibine, hattı döşeyerek çok 
hızlı bir biçimde ulaştık. Yukarı doğru hem harita 
ölçümü alarak, hem hattı toplayarak tırmanmaya 
başladık. Mola yerlerinde mağara geyikleri olsun, 
Samsun 216 olsun, hayata dair endişeler, aşklar, 
felsefe konuları.. Derken son derece motive bir 
biçimde işimizi yapmaya çalıştık. Birhan ve 
Cengiz’le buluşmayı planladığımız bir nokta 
yoktu. Belirli bir süre sonra onlar giriş yapacak ve 
mağarada o an olduğumuz noktada bizimle 
bulaşacaklardı. Başta da demiştim ya kimsede saat 
yok diye, bu durumda bu koordinasyonu nasıl 
sağlayacaktık? Mağaracı gizemi ve şansı yaver 
gitti ve tam Alican ile bittik tükendik diye 
söylenmeye başlayıp mola verdiğimiz bir noktada 
Birhan ve Cengiz imdadımıza yetişti. Biz 
Alican’la çıkışa geçtik ve tam Venüs saatinde 
yeryüzüne ulaştık. Hava ağarıyor, nefis bir 
manzara oluşuyordu. Uyuduk, uyandık ve Cengiz 
ve Birhan’ın yine tam kararlaştırdığımız saatte 

dışarı çıktıklarını anladık. Anladık diyorum çünkü 
saati bilemiyorduk. Güneşin açısı gibi ilkel 
referanslardan tahminler yürütüyorduk. 

 
Fotoğraf: Huseyin Polat DALKIRAN 

Kutsal dörtlünün işleri yaver gitmiş, üstün 
performans sergilemişlerdi. 24 saatten az bir 
sürede, –240 metre derinliği ve 1000 metreden 
fazla yatayı olan mağarayı döşemiş, haritalamış, 
toplamış ve çıkmıştık. Kahvaltımızı yaptıktan 
sonra büyük faaliyette istihbaratını edindiğimiz 
Kar Çukuru bölgesine yollandık. Yolda dağ 
başında yalnız başına yatmakta olan aşk hikâyesi 
kurbanı meftanın mezarına, yaylada bulunan serin 
sularla doldurduğumuz mataralarımızla su verdik. 
Kar Çukuru bölgesine vardık ve kar çukurlarına 
sabah 04.00’te giriş yapmaya karar verdik. Gece 
çok hoş bir sohbet vardı. Ve üzerimizden 
tanımlanamayan bir cisim büyük bir gürültü ile 
geçti. 

Sabah 04.00’te hepimizin üzerinde mağara 
tulumları ve kuşamlar hazır, günün en soğuk 
saatinde çayımız hazır kahvaltı yapıyoruz. 
Kahvaltıda trangia ocakta ısıttığımız ekmeklere 
sürdüğümüz tereyağları erimiş, üzerine bal 
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döküyoruz. Birhan ballı tereyağlı ekmeğine 
komplimanlar yapıyor ve öpüyor. Sonra da 
muhabbet de her nasılsa baldan, tereyağından 
Petek Dinçöz’e, Petek Dinçöz’den ise nasıl 
olduğunu anlayamadığımız bir şekilde Jenifer 
Lopez’in poposuna uzanıyor. O an vaktin 
geldiğini anlayıp, yaylada nefis bir güneş 
doğarken, üzerimizdeki tulumların içinde 
terlememek için güneşten kaçarak mağaralara 
dalıyoruz. Alican ve ben bir ekip, Birhan’la 
Cengiz diğer ekip. Müthiş iki kar çukuru 
araştırmasından, haritalanmasından ve yine hat 
toplanmasından sonra bu sefer de tam zamanı 
olduğunu tahmin ettiğimiz bir anda bizim 
mağaranın çıkışında buluşuyoruz. 

Birhan’la yolculuk güzeldir. Ankara’ya dönüş 
yoluna geçmişiz, kuzey yönüne gitmemiz lazım; 
fakat Birhan Alanya üzerinden kuzeye gitmek 
istiyor. Memnunuz Birhan’ın bu kararından. Çok 
hoş manzaralı garip yollardan Eğri göl Yaylası 
adında bir yaylaya çıkıyoruz. Yayladaki evler o 
kadar güzel, insanlar o kadar medeni bir şekilde 
yaşıyorlar ki çok şaşırıyoruz. Bir noktada bir evin 
duvarının üzerinde bir kartal heykeli görüyoruz. 
“Adamlar heykel bile yaptırıp süslemiş evlerini 
yav!” derken heykel ağır ağır iki kanat çırpıyor ve 
hooop havalanıveriyor. Arabadan kendimizi 
atarcasına çıkıyoruz. Elde dürbün kartal izliyoruz. 
Kartal da enteresandır, bizi izliyor, yol boyu 
tepemizde dönüyor duruyor. 

Yol alırken çok hoş bir sonbahar manzarası 
yakalıyoruz, dev bir kanyon duvarları meşhur 
ressam Van Gogh’un neden delirdiğini bizlere 
açıklar renklere bürünmüş. Sarılar, yeşiller, 
kırmızılar nasıl anlatılır bilmem ki? Anlatmaya 
kalkınca insan aklını kaybedip kulağını keser 
maazallah. “Oğlum süper, o ne lan!, tüh keşke 
vaktimiz olsaydı…” nidaları içerisinde yol bizi o 
nefis manzaranın içine indiriveriyor. Kanyonun 
duvarları arasında yol alıyoruz ve bir an virajdan 
“Oha. Oha. Oha. Ohaaaaa!!!” nidaları arasında 
dev bir mağara ağzı çıkıyor karşımıza. Birhan’ın 
el frenini koparırcasına çekmesiyle beraber yamaç 
aşağı koşmaya başlıyoruz. Bir nehir sesi geliyor; 
ama mağara ağzına dökülen nehir yatağı kuru? Bir 
iniyoruz ki mağaranın içinde ayrı bir nehir akıyor. 

Mağara su çıkışı ağzına kurulmuş alabalık 
çiftli ğinde nefis balıklarımızı yiyor ve eve dönüş 
yoluna yollanıyoruz. Gece 01.00–01.30 gibi 
Birhan’ı arıyorum: “Yav Temuçin Aygen’in 
Türkiye’nin Jeolojik ve Arkeolojik Değerleri 
kitabında bizim bulduğumuz ağzın fotoğrafı var! 
Göksu’nun batıp çıktığı iki noktadan biriymiş. 
Haritası, araştırması yok Birhan!!! Girebilen 
olmamış!!!” 

Bir mağaracı o gece nasıl uyur, onu ancak 
mağaracılar bilir.  

 

 Fotoğraf: Alican ÇELİKTEN 
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TÜRK ĐYE MAĞARACILAR B ĐRLĐĞĐ TEK ĐP 
TEKN ĐKLER Đ ÇALI ŞTAYI * 
A. Bahar HASER 

Çok ama çok sıkıntılı haftalardı. Bir kaçıp gitme 
isteği; ama kaçtığım yerde sevdiğim insanları 
bulma hayali... Kaçıp gitmeye bile plan-program 
gerekiyordu; ama buna dâhi gücüm yoktu. 

O sıralarda, takip eden günler için iletilmiş bir 
çağrıya yanıt vermek, hayatımın yaşadığım 
şehirden ibaret olmadığını anlamak, sevdiğim bir 
işi sevdiğim insanlarla yapabileceğimi görmemi 
sağladı. 

 
Fotoğraf: Anonim (TMB 2005 Arşivi’nden)  

Türkiye Mağaracılar Birliği’nin (TMB) 12–13 
Şubat 2005 tarihlerinde Antalya-Olimpos’ta 
düzenlediği Tek Đp Teknikleri- TĐT (Single Rope 
Techniques-SRT) çalıştayı… TODOSK-
TAMAG’ın (Toros Doğa Sporları Kulübü-
Temuçin Aygen Mağara Araştırma Grubu) ev 
sahipliği yaptığı çalıştaya gitmek için önümde 
uzanan uzuuuun yol dışında bir engelim yoktu. 
BÜMAK’lı (Bo ğaziçi Üniversitesi Mağara 
Araştırma Kulübü) mağaracı kardeşlerime askıntı 
oldum. Telefonla haberleştiğim ve cisminin, 
Yaman’ın (ÖZAKIN) cismi olduğunu sanmakta 
olduğum Sencer (ÇOLTU) ile 11 Şubat akşamı 
beni güzide şehrimin otobüs terminalinden 
almaları konusunda anlaştık. Şu satırları yazarken, 
o gün terminalde bekleyişim esnasında not 
düştüğüm defterimi karıştırıyorum, hayata biraz 
olsun gülümseyebilmek adına kendimi ittire ittire 
çıkmak üzere olduğum yolun başlangıcında bahsi 
geçen bekleyişimin 45. dakikasında yazmaya 
başlamışım. Yavaş yavaş beni almadan 

gideceklerine dair bir düşünceye yaklaşmakta 
olduğumu hatırlıyorum; ama düşünceye yeterince 
yaklaşamadan, iki saatlik rötarla Sencer’in cismi 
olduğunu sanmakta olduğum Mehmet’in 
(DÖKER) Citroen’le ve e haliyle araç sahibi 
olarak Mehmet, onun eşliğinde Sencer, Özgür 
(CANSÖNMEZ) ve Teodor KISIMOV ile 
buluşabildik. 

Mesanelerimizi emniyete aldıktan sonra yola 
çıktık. Olabildiğince1 malzeme ve insan dolu 
araçta Özgür’ün bana kendimi daha da yaşlı 
hissettiren müzik seçimleri eşliğinde otobanda 
Adapazarı’na kadar ilerledik, sonrasında 
muhteşem Eskişehir yoluna saptık. “Aman 
Mehmet uyumasın,” eylemlerimize Bozüyük’te 
ara verdik. Gece yarısı açları olarak o saatte açık 
olmasını takdir ettiğimiz bir börekçiye dalıp 
börek-çörek2 ikileminde karnımızı doyurup 
yolumuza devam ettik. 

Afyon’da tatlı/kahve, sonrasında çiş ve sigara 
molaları vererekten sabah 06.00 sularında 
Antalya’ya ulaştık. Bomboş yollara rağmen 
kırmızı ışıkta sabırla bekleyen Mehmet’in süper 
kaptanlığına olan inancım katlandı. Solumuz 
deniz, sağımız dağlar Olimpos’a doğru yol aldık. 
Benzinlikte Sencer direksiyona, Mehmet uykuya 
geçti. Olimpos için yanlış girişi seçtikten ve bir 
süre dolandıktan sonra, ilk etapta ikna 
edemediğim beyler kitlesi yolu sormaya karar 
verdi. Tırmanarak tekrardan ana yola çıktık. Bir 
sonraki girişi kullandık ve Kadir’in Ağaç 
Evleri’ne ulaştık. 

Hava biraz soğuktu. Ya da aslında gerçekten 
soğuktu; ama Antalya il sınırları içerisinde 
olduğumuz için kendimi kandırıyordum. Bizden 
erkenci davranmış olan Đzmir’den Fatih 
(BÜYÜKTOPÇU), BÜMAK’tan Yaman, Gülgün 
(GÜRCAN) ve Melek (PELEN) bir süre sonra 
yanımıza geldiler. Çay, kahve, kahvaltı derken 
TAMAG’dan Meltem’in (PANCARCI) pasta-
börekleri de masamızı şenlendirdiler. Gözüm 
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saatte, “Yücelim (GÜRSES) gelsin, Vedatım 
(GÜN) gelsin, Baturayım (ALTINOK) gelsin.” 
sabırsızlığı içerisinde uykunun varlığını hatırlatan 
gözlerimle savaşmaya devam ettim, bir süre daha. 

 
Fotoğraf: Anonim (TMB 2005 Arşivi’nden)  

11 Şubat gecesi 23.00’te Ankara’dan yola çıkan 
Aylin (SELÇUK), Baturay, Birhan (ALTAY), 
Cengiz (ÇELĐKBĐLEK), Ozan (ERSOY), Tulga  
(ŞENER), Uğur (ÇÖKDÜ- Ugi), Ülkü (TEKE), 
Vedat ve Yücel 07.00’de ulaştıkları Antalya’dan, 
TAMAG’ın sağladığı servisle 10.30’da Kadir’in 
Ağaç Evleri’ne ulaştılar. Nereden, hangi vasıtayla 
ulaşımını sağladığını şu anda çıkaramadığım Onur 
(YURTBAŞI) da ekibe katıldı ve MAD’ın çalıştay 
ekibi tamamlandı. O sıralarda nazlı yüzünü 
gösteren güneşe şımarıp bahçede bir ağaç masayı 
işgal ettik. Onur, Uğur, Ülkü ve Aylin’le burada 
tanıştım; Ankara’dan, canım derneğimden ayrı 
geçen vaktime bir kez daha hayıflandım. Ozan’la 
uzun uğraşlar sonunda birbirimizi nereden 
tanıdığımızı çıkartabildik, vaktiyle Ozan’ın 
dudağını yaran frizbiyi sevgiyle andık. Yücel ve 
Vedat’ın telkinleriyle yola çıkarken geride 
bırakmayı unuttuğum sıkıntılarımı savuşturdum. 
Odalarımıza yerleştikten sonra hafta sonu seyahati 
modumuzdan kurtulup çalıştaya odaklandık. 

Çalıştayın hedefi: “Tek ip tekniklerini uygulayan 
tüm mağaracılık gruplarının bilgi ve becerilerini 
karşılıklı katkı yoluyla geliştirmek, asgari bilgi ve 
beceri düzeyini arttırmak ve SRT uygulama ve 
eğitim standardizasyonu için bir temel ve 
başlangıç oluşturmak” olarak özetlenebilir. Bu 
çalıştaya ESMAG (Eskişehir Mağara Araştırma 
Grubu), HÜMAK (Hacettepe Üniversitesi Mağara 
Araştırma Kulübü), TAMAG, BÜMAK, 
DEÜMAK (Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara 

Araştırma Kulübü), EMAK (Ege Üniversitesi 
Mağara Araştırma Kulübü), ANÜMAB (Ankara 
Üniversitesi Mağara Araştırma Birimi), MTA-
mag (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
Mağara Araştırma Grubu), MAD ve Bulgaristan 
Mağaracılık Federasyonu’nun (BSU) eğitim 
sistemi hakkında bilgi vermek üzere Teodor 
katıldı. Bu çalıştayda sunumlar ve sunumlara eşlik 
eden tartışmalar aşağıdaki başlıklar altında gelişti: 

 Tek ip tekniklerinin uygulaması esnasında 
kullanılan malzemeler, bu malzemelerin farklı 
firmalar tarafından sunulan eş ve farklı 
işlevlere sahip modelleri ve bu modellerin 
birbirlerine sağladıkları avantajlar/ 
dezavantajlar, 

 Düğümler (düğüm seçimi, sekizli ve 
konfigürasyonları, dokuzlu, bulin ve 
konfigürasyonları, kelebek, yarım kazık, tam 
kazık, pursik düğümü vb.),  

 Kuşanma (delta üzerinde malzeme dizilimi, 
pursik halkası kullanımı vb.), 

 Güvenlik amaçlı yedek malzeme taşınması 
(ışık kaynağı, alüminyum folyo, yedek 
karabin, makara halkası, çakı vb),  

 Döşeme teknikleri (doğal emniyet noktaları, 
mağaracılığı ilgilendirdiği kadarıyla fall 
faktörler, boltlama ve bolt kulağı seçimi, 
deviasyon, yan geçiş döşeme, eğimli tyrolean 
döşeme, matkap kullanımı vb.), 

 Đniş-çıkış teknikleri (istasyon geçişleri, yan 
geçişler, eğimli tyrolean iniş ve çıkışları, 
deviasyon geçişleri, ayak cumarı kullanımı 
vb.), 

 TMB içerisinde eğitim standardizasyonu, 

 Farklı grupların uyguladıkları sistemlerin 
tanıtımı, 

 TMB için standart eğitim sistemi önerileri. 

Sunumlar, 11.30’da ağaç evlerin idari binası 
demeye şu dakika karar verdiğim yapının üst 
katında başladı. Kalabalık katılım sebebiyle, diz 
dize, göz göze, arkalarda kalanlar -vakitli 
gitmeyen benim gibi tembeller- tahta masalar ve 
oturaklar üzerinde omuz omuza konumlandı. 
TMB sekretaryası ESMAG’dan Selçuk 
(CANBEK) açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 
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Tulga sunumlarına başladı. Acımasız bir baba 
olarak, Barkın’ın (ŞENER) “hususi” ama bir o 
kadar da sevimli bir fotoğrafıyla bir sunumdan bir 
diğerine geçti. Fatih (ESMAG) “fall factor” 
hakkında bilgiler verdi. 

 
Fotoğraf: Anonim (TMB 2005 Arşivi’nden)  

Saat 15.00’e kadar yemek ve ihtiyaç molası 
verildi. Yücel’le koşarak ağaç evimize ulaştık, 
giyinip birbirimize baktığımızda aynı moda 
trendini –kırmızı yün çorap üstü sandalet, yeşil 
kapri pantolon, kanguru modeli polar- takip 
ettiğimizi fark ettik. Bizden daha pratik davranan 
Baturay, Ugi ve Vedat’la tekrardan koşturmak 
suretiyle sahile ulaştık. Yaptığımızın mantığını 
sorgulamaya vakit ayırmadan suya koştuk. Gece 
yolculuğundan kalan uykusuzluğun son 
kırıntılarını da şubat ayının soğuk deniz sularına 
bıraktık. Son kez olduğunu umut ederekten 
koşarak –biraz da ısınma kaygısıyla- ağaç evlere 
döndük. 

15.00’te Tulga emniyet noktaları, döşemeler ve 
dar geçişler için SRT manevraları ile sunumlarına 
devam etti. Sencer, Peynirlikönü-EGMA 
Düdeni’nden çıkartmış oldukları 2001–2004 
yıllarını bu mağarada doğal koşullar altında 

geçirmiş olan döşeme malzemelerine 
uyguladıkları deneyleri ve deneyler sonucu 
ulaştıkları malzeme dayanım bilgilerini anlattı, 
video ve fotoğraf görüntülerini aktardı.  
 
18.00’de akşam yemeği sebebiyle programa ara 
verildi. Hindi kâbusu beni Olimpos’ta da yalnız 
bırakmadı. 
 
Yemek sonrasında Teodor uygulamada 
bulundukları eğitim standartlarını ve bu 
standartların mağaracılık hayatında izlediği 
evreleri anlattı. ANÜMAB’ın proje halindeki 
eğitim dönemi planı tanıtıldı. Gruplar kendi 
uygulamalarından bahsettiler. Tartışmalar zaman 
zaman -ve belki de artık alışık olduğumuz üzere- 
çalıştay başlığından uzaklaşıp TMB oluşumuna 
kaydı. 

Tartışmalar sonrasında TMB kapsamında 
mağaracılık eğitiminde aşağıdaki başlıkların 
izlenmesine oy çokluğuyla karar verildi: 

 Genel Başlıklar 

 Temel Kamp Eğitimi 

 Temel Mağaracılık Eğitimi 

 Teknik Mağaracılık 

 Đleri Düzey Mağaracılık 

 Özel Uzman Mağaracılık 

Programın cumartesi günü için planlanan bölümü 
sona erince, ağaç evler arasındaki açıklık bir 
alanda, çok da ısıtma amacı gütmeyen bir ateşin 
etrafında alkol desteği eşliğinde toplanıldı. Zaman 
zaman şarkılar söylendi -hayır, ben söylemedim; 
ne ben, ne çevremdekiler sesime katlanabilir 
ölçüde alkol tüketmedi o akşam-, kimine “Ay 
bravo!” dedik, kimine “ Điyyy”...  

Yücel’le ağaç kompleksi içerisinde yer alan, şu 
dakika bile ismini telaffuz etmekten kaçındığım 
bara kaçıp gençlik günlerimizi yad ettik. 
Bünyelerimiz çok fazla tepinebilecek dirençte 
değildi, çok geç saatleri görmeden odamıza 
döndük. Tulga ve Onur’un muhteşem 
maceraları/anıları/efsaneleri ile gülme kaslarımızı 
geliştirirken yan odada konaklamakta olan 
Yaman’ı güzellik uykusundan ettik. Yataklarımıza 
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yollanıp bir süre ranza iletişimi kurmaya çalıştık;  
ama sessizlik-horultu sesleri çok geçmeden 
sohbetin yerini aldı. 

 
Fotoğraf: Anonim (TMB 2005 Arşivi’nden)  

Saat kaçta uyandığımı hatırlamıyorum ama 
ayaklarımın üşümesinin zirvede olduğu, ayın 
henüz güneşi “Sen kalk, ben yatam.” diyerek 
uyandırmadığı bir saatti. Bira mı, soğuk mu, 
yoksa yalıtımla tanışmamış odamıza dışarıdan 
sızan hemen yakınımızda akmakta olan derenin 
şırıltısı mı uyandırdı beni ve mesanemi, bugün 
bile bilemiyorum. Güneş doğsun diye bekledim, 
sonra sağ olsun Vedat uyandı, tuvalete koşarken 
saçlarım, sevgilisine koşan 18’lik kız saçı gibi 
dalgalanıyordu. 

Đdari binanın alt kat sobasının kıyısında insanların 
uyanmasını, kahvaltı servisinin başlamasını, 
karnımızın doymasını bekledik. Đnsanlar teker 
teker dökülmeye başladılar. Acı haber Aylin’den 
geldi; tatmaya fırsat bulamadığımız keki gece fare 
saldırısına uğramıştı. 

08.30’da kahvaltı servisi başladı. Kahvaltının 
ardından pratik uygulamanın yapılacağı kayalara 
doğru yola koyulduk, malzemeler eşliğinde. Bir 
kısmımız henüz SRT macerasının başlangıcında 

dikilmekte olduğu için efendi efendi inip çıktı 
ipte, teknik temelini sağlamlaştırmak adına. 
Yücel, Đlker’i -ilk döşemesi, ilk istasyonu, ilk 
boltu, ilk göz ağrısına verdiği ad- yarattı, Birhan 
eşliğinde. Tyrolean’a baktım umutsuzca, “Daha 
çok yolum var.” dedim kendi kendime. 

Pek çok hat kuruldu, farklı özelliklerde; pek çok 
insan çalıştı, farklı oluşumlardan. Öğle yemeği 
sonrasında kısa bir süre için daha çalışıldı ve 
sonrasında hatlar toplandı, ağaç evlere dönüldü ve 
eşyalar toplandı. 

 
Fotoğraf: Anonim (TMB 2005 Arşivi’nden)  

Çok istedim ben de, Ankara’ya dönmeyi; ama 
olmadı. Kimin kim olduğunun anlaşılamayacağı 
karanlıkta ve kalabalıkta fotoğraflar çekildi. 
Fotoğraftan kaçanlarımız/kaçınanlarımız da bu 
işkenceye dahil edildi. 

18.00 sularında kalabalık bir grup servisle yola 
çıktı, uzun zamandan sonra ben yolcu eden oldum. 
Ankara yolcusu MAD’lıların otobüsü 22.00’de 
Antalya’dan kalkacaktı, arkalarından su 
dökmedim; ama ulaştılar sağ salim, takip eden 
sabah Ankara’ya. 

Servis uzaklaştıktan sonra Yaman’ın bize, geliş 
yolculuğumuzda eşlik etmeyen “bir miktar” 
malzemeyi kaktırmış olduğunu fark ettik. Sevgiyle 
kucakladık çantaları, matları, kaskları… Yola 
çıktık. ESMAG’ın aracının bozulması üzerine ana 
yola varmadan mola vermek durumunda kaldık. 
Teodor, debriyaj olduğunu tahmin ettiğim diske 
sihir, büyü gibi bir şeyler yaptı; araç çalışmaya 
başlayınca biz de yolumuza devam ettik.  
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Antalya’dan uzaklaştıktan sonra midelerimizden 
gelen çağrıya kulak verdik, gece-yarısı-yenen-
kalça/göbek yöresine hücum eden usulünde 
pişirilmi ş ciğerleri götürdük ki yolda 
susamamazlık etmeyelim. Özgür, günün 
yorgunluğuyla geliş yolunda sergilediği “kaptanı 
uyanık tutma” performansı yerine uyumayı tercih 
ettiği için huzursuz kişili ğimi lüzumsuz 
konuşmalar türetmeye zorlayarak Mehmet’i ayık 
tutmaya çalıştım. Adapazarı’na yakın bir 
benzinlikte verdiğimiz molada Mehmet gayet ayık 
olduğunu ifade etti, ben de daha fazla 
direnemeyerekten kendimi uykunun artık karşı 
konulmaz kollarına bıraktım. 

 

Otobanda “Hayır!!”  diyerek uyandığımda, neye 
hayır dediğimi sordular. “Siz ne sordunuz ki?” 
dedim, kontra-soru geliştirerek. Meğer Mehmet 
“Abi kendimden geçmişim, şerit değiştirmişim, 
biriniz geçsin direksiyona.” demiş ve ben 
şuursuzca karşı çıkmışım. “E geçin tabi biriniz.” 
dedim; çocuklar kibar tabi, benden de onay aldılar 
ya kırmadılar beni. Mehmet uykuya, Sencer 
direksiyona geçti -deja vu-. Ben de uyumaya 
devam ettim. 

05.30’da evimdeydim. 06.00’ya kadar uyuma 
niyetiyle yatağa atıldım, gözümü açtığımda 
07.30’du, servise binmem gereken zamanın 30 
dakika ötesindeydim. Bana yakın oturan araç 
sahibi bir arkadaşımı aradım, “Beş dakika sonra 
oradayım.” dedi. Ben o beş dakika içinde duş alıp 
üzerimi giyindim. Arabada “Appetite for 
Destruction” çalıyordu ve saçımdan sular 
damlıyordu, çoraplarımı giyerken. 

Şef nezaket sınırları içerisinde uyardı beni, 
“Cuma dışındaki günlerde kot pantolonla 
gelmiyoruz, Bahar.” diye. 

 

Güzel yol arkadaşları edinmişim; sıkıntılarımla 
arama mesafe koymuşum; MAD’ın güzel 
insanlarını görmüşüm, onlara sarılmışım; yeni 
teknik bilgiler edinmişim; mesafeli durmaya özen 
gösterdiğim ipe Yücel’in verdiği destekle -ipin 
tepesine ulaştığımda yukarıda bekleyen Yaman’ın 
ödül olarak verdiği sakızı da saygıyla anarım- 
tırmanmışım; ne kadar uzakta olursam olayım bu 
derneğe aitliğimi yitirmeyeceğimi anlamışım... 
Koyar mı bu uyarı bana?  

MAD: Aylin SELÇUK, A. Bahar HASER, , E. Baturay 
ALTINOK, Birhan ALTAY, Cengiz ÇELĐKBĐLEK,  Onur 
YURTBAŞI, Ozan ERSOY, Tulga ŞENER, Uğur ÇÖKDÜ, 
Ülkü TEKE, Vedat GÜN, Yücel GÜRSES 

1 Tam kapasite bagaj kullanımı ve ayakaltları, kucaklar 
2 Börek: Açılmış hamurun veya yufkanın arasına, peynir, 
kıyma, ıspanak vb. konularak çeşitli biçimlerde pişirilen 
hamur işi. Çörek: Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, 
gevrekçe bir hamur işi.  
 
*Aylin SELÇUK’un etkinlik raporu ışığında kişisel güncel 
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ŞINGIRDAKLI KUYU – EMET ETK ĐNLĐĞĐ  
Emrah SINMAZ 

Perşembe günü, öğle saatlerinde hastanede 
dolaşıyorum, sanırım “Ne olacak bu memurun hali?” 
diye düşünüyorum. Telefonum çalıyor, Tulga arıyor. 
Ne zamandır Tulga ile görüşemiyorum, “Đyi bari o 
aradı, görüşme ona girer,” diye seviniyorum. Kısa bir 
konuşma sonrası, girme işinin bana ait olduğu 
anlaşılıyor. Efendim, Kütahya Emet’te jandarma dikey 
mağara bulmuş, derneği aramış, acil hafta sonu Ankara 
- Bursa ekibi olarak gidilmesi gerekiyormuş… “Abi 
hasta, ayarlama…” falan dedim ama emir merkezden, 
daha şube de kurulmamış, hastalarımı Allah’a emanet 
etmek zorunda kalıyorum. 

Cumartesi Okan ÖZŞKERCĐ, Yasemin SINMAZ ve 
ben, Bursa ekibi olarak yola çıkıyoruz. Emet’e sabahın 
erken saatlerinde varıyoruz. Tabiri caiz ise Jandarma 
bile açılmamış. Karakolun hemen yanında, otobüs 
garındaki bir araç dikkatimi çekiyor, ortama tam 
uyumlu değil. Bakıyoruz ki bizim Ankara ekibi Vedat 
GÜN ve Yücel GÜRSES. Kahvaltıdan hemen sonra 
karakolda küçük bir tanışma, çay içme ve mağara 
hakkında sohbeti tamamladıktan sonra yola 
koyuluyoruz. 

Jandarma aracını takiben geldiğimiz yöne, Tavşanlı’ya 
doğru gidiyoruz. Yirmi beş km kadar sonra sola, 
doğuya doğru köy yoluna ayrılıyoruz. Tozlu yolda 
seyahatten sonra Đkibaşlı Köyü’ne ulaşıyoruz. Mevsim 
henüz erken ve gideceğimiz yol çamurlu olduğundan 
yolumuza köyden ayarlanan traktör ile devam 
ediyoruz. Köyün kuzey doğusunda yer alan, Budağan 
Dağı’nın güneyinden yola devam ederek nerdeyse 
dağın en doğusunun eteklerine varıyoruz. Traktörü 
bırakıp, dağa doğru tırmanmaya devam ediyoruz. Dağ, 
üzerini yabani fındık ve meşe ağaçlarının kapladığı 
kireç taşından bir kütle. Yükseldikçe erimemiş son 
karlarla karşılaşıyoruz. Jandarma eşliğindeki güvenli 
yolculuğumuz yaklaşık bir saat sürüyor. Sonunda ağzı 
ağaçlar ile kapatılmış dikey mağaraya ulaşıyoruz. 

Çalılar kaldırılınca, mağaranın 2,5 x 1,5m 
çapındaki dikey girişi açılıyor. Zaman 
kaybetmeden çalışmaya başlıyoruz. Đlk döşeme 
sonrası, boşluk inişi yaparak, kayalık ve ağaç 
döküntüden oluşa mağara tabanına ulaşıyorum. 
Yücel yanıma geliyor. Hemen sonrasında bir iniş 
daha döşüyoruz ve mağara -40m de sonlanıyor.  

Fotoğraf: Emrah SINMAZ 
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Peşimizden Okan da iniş yapıyor. Fazla vakit 
kaybetmeden çıkıyoruz. Birkaç fotoğraf çektikten 
sonra toplanıp dönüşe başlıyoruz. Traktörü 
bıraktığımız yere vardığımızda hava kararmak 
üzere, bir şeyler yiyip köye yola çıkıyoruz. Köyde, 
muhtarın evinde çay içerken, mağara üzerine 
konuşup, bir köy efsanesini sonlandırıyoruz. 
Mağara dipsiz - bucaksız değil…  

Hava kararırken Emet - Tavşanlı ayrımında Ankara 
ekibi ile ayrılıyoruz. Yücel ve Vedat bir yerlerde kamp 
yapacaklar. Bir saat sonra, ekibi Bursa’ya 
çağırmadığımız pişman yola devam ediyoruz. 
Cumartesi gecesi Bursa ekibini faaliyeti sona eriyor. O 
gece Vedat ve Yücel nerede kaldı? Pazar ne oldu 
bilmiyoruz. Ama sonraki zamanları biliyoruz, Vedat’ın 

monte ettiği uydu fırlatıldı, Yücel evlendi… Đşte Emet 
etkinliği böyle oldu.  

Fotoğraf: Emrah SINMAZ 
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KÜTAHYA, EMET - ŞINGIRDAKLI KUYU FAAL ĐYETĐ 
ANKARA AYA ĞI  
Vedat GÜN

Emet Jandarma Karakolu’ndan, üzülerek adını 
unuttuğumu yazmak zorunda kaldığım 
komutandan gelen elektronik mektubun ardından, 
Kütahya’ya gitmenin iyi olacağına karar 
veriyoruz; ama kimler gider diye faaliyet 
organizasyonu yapalım derken Ankara MAD’dan 
sadece Yücel ve benim olduğumuz çıkıyor ortaya. 
Sadece iki kişi gidemeyiz, gitsek bile mağaraya 
Yücel tek başına giremez; zira bisikletten düşüp 
köprücük kemiğimi kıralı henüz 7 ay olmuş ve hiç 
ağustos güneşi yememiş! Ve tam iyileşmemiş bir 
halde ne malzeme taşımam mümkün görünüyor ne 
de mağaraya girmem. Neyse ki Tulga’nın 
muhteşem organizasyonuyla Bursa yardımımıza 
yetişiyor ve Cumartesi sabah Emet’te buluşacak 
şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. 

Bana ulaşan mektup: 

“BUDAĞAN DAĞINDAKĐ MAĞARA 

Sayın Vedat Bey; 

17.03.2005 tarihinde Emet Đ lçesi, Đkibaşlı 
Köyü yakınlarında bulunan Budağan Dağı’nda 
bulunan mağaraya bakmak ve ilk keşfini yapmak 
maksadıyla Emet Đ lçesi’nden araçla çıktım. 
Yaklaşık olarak 30 dakika içerisinde Đkibaşlı 
Köyü’ne vardım. Köyden temin ettiğim traktör 
vasıtasıyla yaklaşık 30 dakikalık bir yolculuktan 
sonra Ördekli Yayla olarak köylülerin bildiği 
mevkiye geldim. Burada traktörden inerek yine 
yaklaşık olarak 30 dakika yürüyüşle Budağan 
Dağı’nın Tavşanlı Đ lçesi’ne bakan yamaçlarında 
bulunan ve bana tarifi yapılan mağaranın önüne 
geldim.  

Mağaranın bulunduğu mevkiin Emet - 
Tavşanlı Đ lçeleri arasında bulunan Budağan Dağı 
ve bu dağın en yüksek rakımının 1620 metre 
yüksekliğinde olduğu haritadan görüldü. Budağan 
Dağı’nın kuzeydoğu istikametinde bulunan 
mağaranın bulunduğu yerin rakımının ise 1570 
metre dolaylarında olduğu haritadan görüldü. 
Mağaranın çevrede bulunan yerleşim yerlerinden 

olan Đkibaşlı Köyü’ne 3 kilometre, Üyücek 
Köyü’ne 5 kilometre, Ovacık Köyü’ne ise 4 
kilometre kuş uçuşu mesafede olduğu haritadan 
görüldü. Mağaranın çevresinin çam, ardıç ve 
meşe ağaçları ile çevrili ve taşlık - kayalık 
olduğunu da gördüm. 

Mağaranın giriş deliği üzerine kuru ağaç 
dallarının atıldığı ve girişinin 1–1,5 metre 
çapında olduğunu gördüm. Mağaranın daha önce 
belirtildiği şekli ile olmadığı ve daha dar 
olduğunu gördüm. Mağaranın yanına 
yaklaştığımda herhangi bir hava sirkülasyonunun 
olmadığını da gördüm. Mağara içerisinden su vb. 
seslerin gelmediği dinleme ile tahmin edildi. 
Mağaranın yanına yaklaşıp içersine doğru 
baktığımda 20–25 metre mesafenin gözle 
görülebilir olduğunu gördüm. Daha ilerisinin 
karanlık ve sanki kıvrım yapıyormuşçasına 
olduğunu hissetim. Çevreden bulduğumuz 
büyüklü, küçüklü taşları daha önce köylülerin 
yaptığı gibi içerisine attım ve taşın sesini 
dinledim. Taş görünen yerden sonra birkaç kez 
çarpma yaptıktan sonra sesi kesildi. Yanımda 
bulunan Đkibaşlı eski muhtarı Mahmut GÜRAN 
daha önce kendisinin buralarda çobanlık 
yaptığını, çok eskiden beri buraya taş atıldığını ve 
daha öncelerde taş atıldıktan sonra çok derinden 
yankılanarak sesin geldiğini bana mağaranın 
önünde anlattı. Zaman içerisinde çevrede bulunan 
ağaçların ve dalların bu mağaranın içerisine 
atıldığını söyledi. Bu atıldığı söylenen dallar ve 
ağaçlar gözle görülemedi. Taş sesinin kısa 
gelmesinin sebebinin ise zaman içerisinde atılan 
dallardan ve taşlardan kaynaklandığını, 
muhtemelen delik ağzının bir bölümünün 
kapanmış olabileceğini söyledi. Mağara çevresi 
incelendiğinde Mahmut GÜRAN’ı doğrular 
şekilde parça veya küçük taşların çevrede pek 
bulunmadığı gözlendi.  

Mağaranın bilindiği kadarı ile daha 
önceden herhangi bir bilimsel amaçlı 



 

 49

araştırmasının yapılmadığı çevrede bulunan 
köylülerin anlatımından anlaşıldı. 

Sonuç olarak mağarayı ve çevresini 
incelediğimde anlatılanların aksine araştırma 
yapacakları pek tatmin edemeyecek vaziyette 
olduğunu sezinledim. Fakat zaman içerisinde 
deliklerin ağaçlarla ve taşlarla da 
kapanabileceğini ve daha önceden atıldığı 
söylenen samanların, kaplıca suları ile dışarıya 
çıktığı söylentisi ile birleşince her türlü ihtimale 
açık olduğu anlaşılıyor.” 

Yukarıdakileri söylüyor. Cumayı Cumartesiye 
bağlayan gece Yücel beni 100. Yıl’dan alıyor ve 
yola koyuluyoruz. Yücel arabayı kullanıyor, ben 
yol tarif ediyorum ve sabahın ilk ışıkları ile Emet 
Jandarma Karakolu’nun hemen yanında bulunan,  
şimdi hatırlayamıyorum ama benzin istasyonu ya 
da otogarın bir köşesine arabayı park edip Bursa 
ekibini (Emrah-Yasemin SINMAZ, Okan 
ÖZŞEKERCĐ) beklemeye başlıyoruz. Biraz sonra 
Bursa ekibi geliyor. Emrah’ın yazdıklarına 
eklemek istediğim bir şey oluyor: Jandarma 
komutanı arabaları gördüğünde “Bu arabaları size 
dernek mi veriyor?” dedi. Nedeni açık: plakaları 
dışında nerdeyse her şeyiyle aynı, iki tane VW 
Golf yan yana duruyor! 

Mağaraya ulaşıyoruz, gerekli hazırlıkları yaptıktan 
sonra Yücel ve Emrah mağaraya giriyor. 
Başımızda Jandarma nöbet tutuyor. Hava çok 
güzel, Budağan Dağı’ndan manzarayı izliyorum 
Okan’ın hazırlanmasını beklerken. Okan uzun 
süredir mağaraya girmemiş ve ipe girerken biraz 
zorlanıyor, takılıyor uğraş babam uğraş. 
Karışmayayım kendi kurtulsun ne de olsa benden 
daha deneyimli diye düşünürken, yorulup 
sinirleniyor. Şöyle bir neler olduğuna bakıyorum 
ve kurtulması için bir iki öneride bulunuyorum. 
Kurtuluyor ve basıyor kalayı bana “Niye daha 
önce söylemedin?” vs diye aşağıya iniyor ve 
bağırarak haberleşip, aşağıdan haberleri alıp 
diğerleriyle paylaşıyorum. Bir süre sonra kendileri 
çıkıp aşağıda olan biteni anlatıyorlar. Köylüler 
hayal kırıklığı yaşıyor, biz ise bir mağara 
efsanesinin daha sonunu getirmenin suçluluğu 
içindeyiz.  

 
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Emrah olanı biteni anlattı, bizi Bursa’ya davet 
ettiler diye anımsıyorum. Yoksa akıllarına gelince 
telefon edip mi söylediler emin değilim. Neyse 
sonuçta Bursa ekibi Bursa’ya doğru bizse 
Çavdarhisar üzerinden Ankara’ya doğru yola 
koyulmuştuk çoktan.  Ben uzun süredir görmeyi 
istediğim Kütahya - Çavdarhisar’a (Aizonai Antik 
kenti)  doğru yol almanın heyecanı içindeyim. 
Akşam geç denecek bir vakit muhteşem kalıntıları 
görüyorum ve heyecanım katlanıyor.  Kazı alanı 
tel örgü ile çevrili, aydınlatılmış kalıntılara 
bakarken ve içeri nasıl girsem diye düşünürken 
bisikletli biri geliyor ve hemen durdurup kazı 
alanı bekçisini soruyorum. Tesadüf bu ya bisikletli 
amca kazı alanının bekçisi çıkıyor. Biraz hoş beş 
ve bildik kişilerin isimleri sayesinde içeri giriyor 
ve etrafı geziniyoruz.  Yolcu yolunda gerek deyip 
düşüyoruz tekrar yollara... Yol üzerinde bir baraj 
gölü kıyısında kamp yapalım diye düşünmüştük 
yola çıkarken; ama baraj gölünü bulamıyoruz, 
etrafı da çok güvenli bulmadığımızdan tekrar yola 
koyuluyoruz. Yücel arabayı kullanıyor ve şura 
bura derken zaten Ankara’ya yaklaştığımızdan 
kamp yapmayıp eve dönmeye karar veriyoruz. 
Yücel çok yorgun olmasına karşın beni 100. Yıl’a 
bırakıp geri Ümitköy’deki evine dönüyor.  Tekrar 
teşekkürler Yücel, MAD’a geri dönmen dileğiyle 
sensiz eksiğiz bilesin... 

Đyi ki varsın MAD, iyi ki varsın Tulga, yoksa ben 
kimi öper dururdum...  
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ARZIN MERKEZ ĐNE SEYAHAT 
ÇETM Đ 2005 
Emrah ÖZTEK ĐN 

 

8 Temmuz Cuma akşamı her zamanki heyecanla 
çantamı sırtlandım, büyük faaliyete gidiyorum. 
Kolay mı? Đçim pır pır, evin önünden dolmuşa 
binip Beşevler sapağında inip Dö Gol Cadesine 
doğru yürümeye başlıyorum. Yolda bir dönem 
derneğe gelip gitmiş, sonradan dağcı olmuş 
Durukan TÜRE’ye rastlıyorum. Otuz iki diş 
sırıtıyor, “Ulaaan faaliyete ha! Vay be!” Davet 
ediyorum kendisini ama gelemiyor, yazık ki! 
Faaliyete gitmek için evden çıktığınızda çantanızı 
şehirde hiç taşıdınız mı bilemiyorum; ancak her 
nedense o çanta bir ağır gelir bana. Sanki şehirde 
ayaklarımı yere çeken manyetik bir güç vardır, 
yürümeme engel, gücümü emen. Bu tip mistik 
düşünceler içerisinde derneğe doğru yürüyorum. 

Dernek ayağa kalkmış vaziyette, herkes bir 
tarafları topluyor; “Vedat GÜN, karpiti aldın 
mı?”, “U ğur LELOĞLU, Jandarmaya faks çektin 
mi?”, “Cengiz ÇELĐKBĐLEK matkap uçlarını 
getirdi mi?”, “Kubilay ERDOĞAN malzeme 

çadırını almış mı?”. O sırada Ülkü TEKE bıçak 
bulamıyor, aslan başkanımız Emre Baturay 
ALTINOK çantaları bir bir numaralandırıp, hangi 
çantada ne var deftere not alıyor… 

Mayıs ayında Kubilay ve Uğur’un yapmış olduğu 
ön araştırma sonrası, büyük faaliyet için Çetmi 
bölgesi seçilmiş, 1/25.000’lik harita üzerinde 
bulunan mağaralar tek tek işaretlenmiş, ek olarak 
yol tarifi veren mükemmel bir kroki çizilmiş ve 
elimize tutuşturulmuş. Her şey hazır, yapılacak 
işin en zor kısımlarını zaten Uğur ve Kubilay 
çoktan bitirmiş. Bölge kireç tabakası açısından 
son derece zengin ve yapılan incelemeler sonucu 
jeomorfolojik olarak derin ve uzun mağara 
oluşumuna son derece yatkın. 

Fotoğraf: Emrah Sınmaz 

Eskilerin tabiri ile dernekte sadece masa 
sandalyeyi bırakıp, ne var ne yok sırtlanıp Haluk 
YURDAKUL ve Emrah SINMAZ’ın Land 
Rover’lara yüklüyoruz. Yola çıkmak için 
sabırsızlana duralım Haluk’un Land Rover 
çalışmama kararı alıyor. Marş tık demiyor, o 
derece kesin ve net. Moraller bozuluyor, fenerler 
çıkartılıp bir takım ekipler arabanın kaputundan 
içeri girip çıkıyor, Alican ÇELĐKTEN’in makine 
mühendisi olması düz mantığıyla motordan 
anlayacağı varsayılıp ona fikir soruluyor, o da sağ 
olsun son derece ilgili ve istekli görünüyor fakat 
nafile. Sabah arabayı çekiciyle tamirciye götürme 
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kararı alıp istemeye istemeye faaliyeti sabaha 
erteliyoruz. Karar alınır alınmaz herkes sanki o anı 
beklermiş gibi derin bir oh çekiyor ve karardan ne 
kadar memnun olduğunu uluorta ifade etmeye 
başlıyor. Bursa ekibi zaten yoldan gelmiş yorgun, 
Bora hemen bira açıyor, hep birden bir gevşeme 
yaşanıyor. Tam o sihirli anda Emrah açıkta ince 
bir kablo buluyor, yerine takıyor ve Haluk’un  
Land Rover canavar gibi çalışmaya başlıyor. Ben 
duruma “E şyanın da eşref saati vardır, bizim yola 
çıkmamız gereken zaman sabahmış, araba kararı 
duyunca düğüm çözüldü...” yorumunu yapıyorum 
ve Haluk’un emektara ilk orda ısınıyorum. Karar 
değiştirilmeyip, ciplerde seyahat edecek ben, 
Baturay, Haluk, Uğur ÇÖKDÜ (Ugi), Emrah ve 
Yasemin SINMAZ gece konaklamak için 
Baturay’ın Beştepe’deki evine yollanıyor. Yücel 
GÜRSES’in Golfünde lüks bir seyahat umut eden 
Bora ÇORAKBAŞ, Yücel, Alican, Ülkü ve 
Kamer SAĞLAR ise dernek lokalinde kalıyorlar. 

 
Fotoğraf: Emrah Sınmaz 

Diğer arabalardaki yolculuk maceralarını çok 
merak etmekle beraber, halimizden öyle 
memnunuz ki, deymeyin keyfimize! Haluk 
arabayı yaklaşık 80–90 kilometre kullandıktan 
sonra bana devrediyor. “Direksiyon biraz sağa 
çekiyor meraklanma, frene ilk bastığında 
tutmayabilir sakin ol, pompala. Tamam mı?” diye 
de uyarıyor. 60’lı yılların romantik Amerikan 
filmlerindeki, şapkalı Elizabeth Taylor ve kravatlı 
Rock Hudson’un araba ile yolculuk sahneleri 
geliyor aklımıza, hani şoförün sürekli direksiyonu 
sağa sola hareket ettirme sahnesi. Haluk’un 
direksiyon sağa çekiyor dediği, araba boş 
bıraktığında 45 derece açıyla sağa dönmeye 
çalışıyor. Toplamak için sola kırdığında 
direksiyon boşluğundaki ince ayarı tutturamazsan 
bu sefer sola fazla kaçıyor. Yılan gibi kıvrılıyoruz 
yolda bir sağ bir sol, karşı şeritten devamlı 

selektör yiyiyoruz. Ancak bizim dertlerimiz başka. 
Öncelikle sol ayağımı yakan bozuk kaloriferden 
korunmak için aslan başkan Baturay bacağıma 
alüminyum folyo sarıyor, böylelikle homojen bir 
pişirme sağlıyor. Sonra gaz pedalı oldukça 
yüksekte kaldığı için dayanılmaz bir ağrı baş 
gösteren sağ bileğimi yerden yükseltmek için 
arkadan Kingtom marka bir fasulye konservesi 
ayarlıyor. Topuğun altına, asfaltta giderken zemin 
düzgün olduğu için büyük konserve off road 
giderken, ince garnitür konservesi koyuyoruz. Ani 
bir durumda ayakaltından konserveyi attığımızda 
fren pedalının altına sıkışıp zaten tutmayan 
frenleri iyice pompalanamaz hale getirmesin diye 
düşünülmüş ve hemen akabinde uygulamaya 
konmuş fikirlerimizin dahiyane olduğuna 
hemfikiriz. Yaklaşık 450 km yolu 12,5 saatte alıp 
ortalama saatte 36 km hıza ulaşıyoruz. Yolda 
sollama yapabildiğimiz tek araç bir kamyon, onu 
da iki defa geçiyoruz, her seferinde dat diri dat diri 
neşeyle kornaya basıyoruz, kamyoncunun da 
hoşuna gidiyor bu durum, o da bize selam veriyor. 

Taşkent’te diğer ekiplerle buluştuğumuzda uzun 
süredir bekleyen Golf ekibi nedendir bilinmez 
halimize gülmekten ölüyor. Meşhur mekânımızda 
kutsal sac kavurmaları afiyetle mideye indirdikten 
sonra dağ yoluna yollanıyoruz. 

 
Fotoğraf: Emrah Sınmaz 

Đstihbarat olarak rapora kaydedilmiş Kumçukuru 
mağarası ilk bulduğumuz mağara, yanına kamp 
atmaya niyetleniyoruz ve bölgede uygun kamp 
yeri seçmek için gerekli su kaynağını ararken, 
yöre halkı bizi uyarıyor, “Yav şurdan 5 km ötede, 
tepenin öte yanında, çeşmesi, tuvaleti, mescidi 
ağaçlarıyla cennet gibi yer var niye oraya 
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kurmuyorsunuz kampınızı?” Doğru söze ne denir, 
hemen bahsi geçen yere yollanıyoruz ve 9 gün 
boyunca bize ev sahipliği yapacak cennet 
mekanımıza kavuşuyoruz. Kamp beş dakikada 
kurulup, akşam yemeği sonrası faaliyetin 
vazgeçilmezi Türk kahveleri kamp ateşinde mis 
gibi pişiriliyor, sigara içen herkes yanına yedek 
paket almayı unutmuş ve daha ilk geceden cepte 
ki paketlerin yarısı tüketiliyor. Ateş başı 
toplantısında ertesi gün için iki ayrı ekip 
planlanıyor ve öncelikle araştırılacak mağaralar 
kararlaştırılıyor. Kamer, Baturay ve ben 
Culaini’ne; Yücel, Alican ve Bora ise 
Kumçukuru’na. 

Fotoğraf: Emrah Sınmaz 

Sabah ilk iş, arazi sahibi yaşlı amcanın, yarısını 
mescit yarısını da yörede yıllar önce kışın 
donmaktan zor kurtarılan öğretmenlerin anısına 
yolcular için konuk evi haline getirdiği mekanı, 
mutfak ve malzeme odası kullanım amacıyla işgal 
ediyoruz. Amca, hanımı hakka yürüdükten sonra 
kendini bu araziye vermiş, emekli maaşını hayır 
işlerine yatırmaya karar kılmış. Çevreyi 
ağaçlandırıyor, konukevi ve mescit inşa ediyor,  
 

sabahtan akşama durmadan çalışıyor, bize helal 
olsun amcaya dedirtiyor. Malzeme odamızın 
duvarlarına karabinler sayılarak asılıyor ve tüm 
malzemeler düzenli bir şekilde istifleniyor. 
Yerleşme işlerinin sona ermesinden hemen sonra 
çantalar hazırlanıp ilk ekipler yola çıkıyor.  

Culaini’nin önünde Ankara’dan uğur getirsin diye 
cebimde getirdiğim kırmızı kurdelenin bir 
ucundan Baturay tutuyor, bir ucundan ben 
tutuyorum ve Kamer kurdeleyi keserek faaliyetin 
resmi açılışını yapıyor. Baturay boltları çakarak 
önden iniyor, Kameri ortamıza alıp Baturay’ı 
takip etmeye başlıyoruz. Aşağıdan bağırıyor “On 
metre, yirmiii, otuuuuzzzzzz, kırrrrrrrrrrrkkkkkk”, 
ses iyice boğuklaşıyor ve en son en sevdiğimiz iki 
kelime “ Đp boooşşşşş..” . Heyecanla iniyoruz, 
geniş ve derin bir salon, sonra eğimli bir bölüm, 
tekrar iniş tekrar eğim derken “Kamer Bitti Dedi” 
salonunda mağaranın sonuna ulaşıyoruz. Haritayı 
çizerek mağarayı toplamaya geçiyoruz, aklımız 
diğer ekipte. 5–6 saatlik çalışma sonrası kampa 
varıyoruz, hemen on dakika sonra diğer ekip 
geliyor. O an için eşzamanlılığa şaşırıyoruz fakat 
faaliyetin ilerleyen günlerinde hep aynı olay 
yaşanıyor, 3–4 ayrı koldan araştırmaya giden 
ekipler işlerini bitirip sanki kararlaştırmış gibi 
aynı anda kamp yerinde oluyorlar hep. Bora 
bağırıyor bize “Ne o lan mağaranız mı bitti? 
hahhahhaaaaa”. Çok komiğiz, bozuluyoruz 
Baturay’la, sonra durduk yere gaza geliyoruz  
“O ğlum devam ediyomu yoksa? Yok ya? Emrah 
girsek mi şimdi?”, “Birer çay içelim sonra 
gireriz,”  Kamer’in yakın bir arkadaşı evleniyor, 
ertesi sabah erkenden Ankara’ya dönmesi lazım, 
üzülüyoruz ekip arkadaşımızın gidişine. 

Pazartesi günü ikinci ekip Kumçukuru 
araştırmasına giriyor, biz de kırmızı cip ekibi 
Çetmi’ye sigara, ekmek ve bir kaç ufak tefek 
unutulmuş malzeme almaya gidiyoruz. Alabalık 
çiftli ğinde nefis balıklar yiyip Ankara’dan ikinci 
hafta gelecek ekibe rapor verdikten sonra bakkala 
yollanıyoruz. Her nasıl oluyorsa kampa 
döndüğümüzde bakkaldan özellikle almaya 
gittiğimiz, ekmek dahil tüm malzemeleri almayı 
unuttuğumuzu; ama faaliyetin klasiği hale gelecek 
Samsun 216’ları unutmadığımızı fark ediyoruz. 
Mağaraya Emrah, Alican, Bora’dan oluşan ekip 
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CULA ĐNĐ
Musagölü Mevkii – Çetmi – Ta şkent – Konya

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
10 Temmuz 2005 
Rakım : 1850m 
Yukseklik : 71m 
Uzunluk : 15m 
 
Ekip : Emre Baturay ALTINOK 
   Emrah ÖZTEKĐN 
   Kamer SAĞLAR 
Çizim : Emrah ÖZTEKĐN 
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Fotoğraf: Emrah Sınmaz  

ilerlemek için giriyor; biz de Baturay’la ilerleme 
ekibinin 4 saat ardından harita çizmeye giriyoruz. 
Siper kayada “dip” ekibi ile rastlaşıyoruz, iyi 
haberler var, mağara aynen devam ediyor. Ölçümü 
bitirip dışarı çıktığımızda sabah saat 04.00 ve 
Baturay’la nefis bir gökyüzü manzarasına karşı, 
land roverın tekerleklerine sırtımızı dayayıp 
dinleniyoruz. 

Ertesi gün Bora, Emrah ve ben bölge 
araştırmasına çıkıyoruz, Yarin Gölü Mağarası’nın 
yerini saptadıktan sonra, nefis bir nehir yatağında 
oluşmuş bir göl buluyoruz. Su temmuz sıcağında, 
yüzmek için son derece uygun! 

Kumçukuru araştırması tüm hızıyla devam 
ederken ve mağara artık faaliyetin odağı haline 
gelirken, mağaraya girmeyip dışarıda kalan diğer 
ekipler de Acıalma, Yârin Gölü, Kayapınarı, 
Yılanlıyurt, Bolay Düdeni araştırmalarına gidiyor. 
Yine eş zamanlı olarak kamp alanına dönüyor. 
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Kampta müthiş muhabbetler dönüyor. Ben natura 
fuarında gelişmiş bir medeniyet hakkında bilgiler 
edinmişim, onları aktarıyorum ekibe: Yeraltında 
yaşayan son derece ileri bir medeniyetin 
varlığından haberler, frekanslarını değiştirip 
görünmez olan bu medeniyetin üyelerinin üstüne 
karpit ya da tebeşir tozu üfleyerek yakalayabilir 
miyiz, soracağımız soru ne olacak, bu gelişmiş 
medeniyetten kişilerle evlenilir mi, evlenirsek evi 
nerde tutmak lazım, düğüne kaç kişi davet 
edilecek ve nerde yapılacak, çocuğu hangi okula 
göndereceksin, kayınvalide müessesesi orda da 
hüküm sürüyor mu? gibi sorularla kafamızı 
yoruyoruz. Benim aklımda Aragonatlar diye kalan 

bu medeniyetin asıl adı Aghartalılar; fakat 
faaliyette Aghartalıları biz, benim zayıf hafızam 
sayesinde Aragonatlar aşağı Aragonatlar yukarı 
diye diye yorumlayıp anıyoruz. Bir zaman sonra 
faaliyet dönüşü Aragonatların hikayesini 
öğrenince asıl bizim ekibin zamane Aragonatları 
olduğunu anlıyorum. Her işte bir hayır vardır, 
belki de dilimize Aghartalılar aşşağı Aghartalılar 
yukarı diye dolasaydık, yeraltı medeniyeti 
sesimizi duyacak, sonra bizimle kontak kurup 
korkmamıza yol açabilecekti. Allahtan kimselere 
rastlamadık mağaralarda da rahat rahat 
faaliyetimizi icra ettik.  

 

 BOLAY DÜDEN Đ 
Bolay Köyü – Çetmi – Ta şkent – Konya 
 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
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Baturay faaliyette sırayla tüm eskilerle mağaraya 
giriyor, kendisi çoktan eskimiş hala farkında değil,  
“Haluk’la da girdim, Emrah ÖZTEKĐN’le de 
girdim, Emrah SINMAZ’la da girdim,” diye 
kendince bir rekor kırmaya çalışıyor; fakat 
Haluk’tan şikayetçi. “Adam mağarada 
konuşmuyor yav, susa susa bir hal oldum!”  

Alican’la dünyanın en iyi –200 ekibini kurmuşuz, 
çarşamba sabahı erkenden kahvaltımızı yapıp, 
hazırlıkları tamamladıktan sonra sabah 08.30’da 
Kumçukuru ilerletme göreviyle mağaraya giriş 
yapıyoruz. Son ekibin ilerlediği noktaya ulaşıp bir 
kaç iniş yaptıktan sonra yatay bir kısma 
ulaşıyoruz, uzunca bir yatay gittikten sonra Çetmi 
yöresinde diğer mağaralarda rastladığımız bir 
durumla karşılaşıyoruz, tavan alçalıyor; fakat 
yarım bir sifon yapıp tam kapanmıyor. Galerinin 
devamını görebiliyor ancak geçemiyoruz, 3,5 saat 
boyunca sifondaki suları tahliye etmek için yerleri 

kaşıkla kazıyoruz, çamurları taşları başka bir alana 
taşıyoruz, arada mola verip sigara içiyoruz. Bir ara 
galeride göz gözü görmez oluyor, duman her 
nasılsa birikip çok yoğun bir sis halini alıyor. 
“Aragonatlar!” yorumunu yapıyoruz ve biraz 
uzağa gidip galerinin havalanmasını bekliyoruz. 

Tekrardan sürünerek işe koyulduğumuzda 
galerinin sağ üst tavanında ufak bir delik 
saptıyoruz, bir iki çekiç darbesiyle deliği biraz 
genişletince baretsiz bir kafanın sığabildiğini 
sevinçle saptıyoruz. Bir kaç darbe daha vurduktan 
sonra benim üzerimdeki malzemeleri soyunduktan 
sonra bedenimin geçebileceği kadar genişletmeyi 
başarıyoruz. Çok komik bir görüntü oluyor, ben 
sürünerek girdiğim delikte yavaş yavaş ayağa 
kalkıyorum ve ayaklarım alt galeride, üst bedenim 
üst galeride iki parça haline bürünüyorum. Alican 
alttan sadece belime kadar olan kısmımı 
görebiliyor ve gülmekten ölüyor. Faaliyet  

DAMKOYAĞI MAĞARASI 
Bolay-Çetmi-Ta şkent-Konya 
Kesit  

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Ağustos 2005  
BCRA 3C  
Rakım  : 1550 m  
Derinlik  : -23 m  
Uzunluk : 30 m  
Ekip  : Hüseyin Polat DALKIRAN 

  Muharrem SAMUK  
Çizim : Muharrem SAMUK 
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Kesit – Plan 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
Temmuz 2005  
BCRA 3C 
Rakım : 1865 m 
Derinlik : -22 m 
Yükseklik : +81 m 
Uzunluk : 653 m 
Ekip : Aslı Dönmez  
   Yücel Gürses 
   Emrah Öztekin 
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sırasında girip çıktığım birçok yarı dolu sifon 
sayesinde aldığım “Le Sifonik” lakabımın hakkını 
vererek bir sifonu daha başarıyla geçiyorum. 
Galerinin öbür tarafı çok enteresan, emekleyerek 
ilerlenebilecek bir boru genişliğinde gidiyor ve 
kaya yapısı o kadar sert ve pürüzsüz ki dönem 
dönem çok şiddetli su akıntısı olduğu kanısı 
uyandırıyor insanda. Yerlerde bir tane bile taş 
yok, yaklaşık yirmi metre ilerledikten sonra 
galerinin sonunda yaklaşık beş metrelik baca 
şeklinde bir inişe geliyorum. Hat döşemeden bir 
inip bakayım niyetiyle basacak yer aranıp 
dururken bir terslik olduğu hissine kapılıyorum. 
Geri gidip Alican’la saatlerce kazdığımız sifonun 
öbür tarafından bir kaç taş alıp tekrar bu bacaya 
gidiyorum. Đlk taşı atmamla beraber 
“Çikilooooonnnkkk” diye bir ses geliyor. Bu boru 
gibi baca su dolu başka bir sifonmuş meğersem. 
Su kristal berraklığında, o kadar saf o kadar duru 
ki varlığını gözle algılayamıyorum. 

Fotoğraf:Emrah Sınmaz  

Bacanın dibinden galeri yine aynı genişlikte 
(yaklaşık 1 metre çapında) yatay olarak ilerliyor 
ancak bu kısmı dalış ekipmanı ile bile geçmek 
imkansız. Geçmiş olsun bir mağarayı daha 

bitiriyoruz. Geri dönerken bir korkudur sarıyor 
içimi, ya sel gelir de Alican’ın olduğu yeri basarsa 
diye acele ediyorum. O sırada Alican da bana 
bağırıyor, enteresandır aynı korku onun içine de 
gelmiş. Đşte birbirinden ayrıldığı anda birbirleri 
hakkında meraklanan ekip arkadaşları! Şakacı 
Aragonatlar düşünce sistemimize girip içimize 
vesvese saldılar diye yorum yapıp dönüşe 
geçiyoruz. Hem hattı topluyor hem harita ölçümü 
alıyoruz. Bizden sonra mağaraya bindirme ekibi 
olarak giren Yücel, Emrah ve Bora ile siper 
kayanın biraz aşağısında traverslerin tam bittiği 
noktada rastlaşıyoruz. Mağarada yorgun argın 
çıkarken çok sevdiğiniz arkadaşlarınıza rastlamak 
en büyük moral kaynağı sanırım. Yolda Yücel’in 
ekiplere moral olsun diye şişirip bıraktığı balonları 
patlatıyor ve sırtımıza birer çanta alıp çıkışa 
geçiyoruz. 

Fotoğraf: Yasemin Sınmaz 

Perşembe sabahı elimizdeki istihbaratların tümünü 
araştırmış, büyük bölümünün haritasını yapmış 
olmanın verdiği mutlulukla kahvaltımızı yapıyor 
ve günü yüzmeye ayırıyoruz!!! Yüzdüğümüz yer o 
kadar güzel ki, kayaların üzerinde güneşlenecek 
düz yerler, göle cumburlop atlayacak tramplenler 
mevcut. Çocuklar gibi eğleniyoruz suda. 

Akşam kampımıza dönüp o güne dek sakladığımız 
moral sucuklarını ızgarada pişirmeye başlıyoruz. 
Tam sucuklar olduğu sırada misafirlerimiz 
geliyor! TAMAG’dan Aslı DÖNMEZ ve 
ESMAD’dan Yahya KARATAŞ. Antalya’dan 
kampımıza, bir gün boyunca otostop yaparak, o 
kamyon senin bu kamyon benim aktarmalarıyla 
geliyorlar. Kaynanası seviyor derler ya, 
misafirlere çay ve sucuk ikram ediyoruz hemen. 
Sevinçliyiz. 
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YARĐN GÖLÜ DÜDENĐ 
Konya – Ta şkent  – Çetmi 
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Temmuz 2005    
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Fotoğraf: Emrah Sınmaz 

Cuma günü kalabalık bir ekip Acıalma'ya gidiyor 
ve mağaradan her dönen mağara sarhoşluğuna 
kapılmış durumda. Diğer bir ekip ise Yarin 
Gölü’nü haritalamaya gidiyor. 

Akşam ise kampı ayrı bir heyecan sarıyor. 
Faaliyetin ikinci bölümüne katılacak ekip kampa 
varıyor. Tulga, Kubilay, Muharrem SAMUK 
(Maho), Hüseyin DALKIRAN, Bahar HASER, 
Uğur ve Vedat kamptalar!!!  

Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Tam bir haftadır kamp yerindeyiz, kampta yer 
alan çeşmenin altındaki yalakla ilgili bir problem 
yaşamadık. Vedat gelir gelmez nasıl başardığı 
bilinmez ayağı kayıp yalağın içine düşüveriyor. 
Üstelik yan kıvrılarak öyle bir düşüyor ki yalağın 
içine sığmayı başarıyor!!! Biz hayretle kendisini 
izlerken niye yardıma gitmedik diye basıyor 
fırçayı. Son derece haklı, ya kafasını da vurup 
baygın düşseydi yalağın içine? Allah muhafaza 30 
santim suda boğulacaktı valla.  

Cumartesi sabahı yine ekipler enerjik bir biçimde 
dört bir yana dağılıyor. Bir ekip Kumçukuru’nun 
hattını toplamaya giriyor, bir ekip Acı Alma 
haritasını çıkartmaya, üç ayrı ekip ise diğer 
istihbaratları değerlendirmeye. Müthiş bir enerji 
patlaması yaşanıyor faaliyette. Đkinci Ankara 
ekibinin terbiyeletip kampa ulaştırdığı 14 
kilogram eti pişirmek için çukur kazıyoruz ve 
altına nefis göknar odunu yerleştirip harika bir 
ateş yakıyoruz.  

Izgarada etler hazır kıvama ulaştıkça rekor 
denemeleri başlıyor. Kubi yedi, Maho yedi, ben 
yedi pirzola rekoruyla atbaşı yarışmayı 
tamamlıyoruz. Üçümüz de aynı lafı geveliyoruz 
“Ben daha yerim de millete ayıp olmasın diye 
durdum.” 

Pazar sabahı kampa Cengiz ÇELĐKBĐLEK ve 
Mustafa RUHĐ (Musti), onların ardından da Cem 
ERSOY motoruyla varıyor. ESMAD’dan Ferit o 
dönem kullandığı ladasıyla en son varan oluyor. 
Kampımız kaç gündür zaten şen şakrak günler 
yaşarken sonradan katılan ekiple buruk bir sevinç 
yaşıyoruz. Bir grup Ankara’ya dönmek zorunda.  

Kırmızı Land Rover ekibine bu sefer Ugi de 
katılıyor. Baturay camdan dışarı köy bakkalından 
aldığımız sapanla atış yapmakla meşgul. Ugi ve 
Haluk arkada çantaların üstünde iki seksen 
uzanarak dut ve kiraz yiyorlar. Şoföre ben olunca 
araba dönüş yolunda otomatik olarak Konya’ya 
vardığımız anda Mevlana tabelalarını takip 
ediyoruz. Ankara’ya varmasına varıyoruz da 
aklımız fikrimiz aylarca Çetmi’de kalıyor.  
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ÇETM Đ – ALTINTA Ş YOLLARINDA  
“ARZIN MERKEZ ĐNE SEYAHAT” 
A. Bahar HASER 

Bir insan evlatları topluluğu varmış. Birbirlerini 
sevdiklerinden çok, mağaraları severlermiş. Girip 
çıkarlarmış mağaralara, iplerde salınırlarmış, 
çadırlarda uyurlarmış, kazanlarla yemek pişirir de 
tek lokma bırakmazlarmış. Genci de varmış, 
gençlere taş çıkaranları da aralarında. Kadınlar, 
erkekler, cılızlar, güçlüler, göbekliler, keller, 
anneler, babalar, çocuklar varmış.  

Yollar varmış önlerinde, aşmaktan 
kaçınmadıkları; soğuklar varmış, birbirlerine 
sokulup karşı koydukları; sular varmış, mağaralar 
içerisinde batıp çıktıkları; mağaralar varmış, 
rüyalarından bir türlü çıkaramadıkları. 

Bu insanlar mevsimler boyu ararlarmış 
mağaraları; ilerlerlermiş mağaralar içerisinde, 
başlarında taşı ateş yapan aletlerle, yün donlarıyla 
– atletleriyle. En çok yaz mevsimini severmiş bu 
kabile, otağlarını kondurdukları yaylalarda uzun 
uzun vakit geçirebilmek için. Senelerden bir sene 
gelmiş, yazlardan bir yaz. Kabilenin bilgeleri atlı 
birliklerini yollamışlar yaylalara, karar vermişler 
Çetmi Yaylası'na konmaya. “Bir vakit gelir, 
geçeriz oradan da Altıntaş dolaylarına...” 

Kabilenin bilge şairi, uğuru kendinden insan 
sazını almış, büyük göçe çağırmış kabilesini: 

Oğlan babaları, kız babaları, emmiler, 
bacanaklar, bibiler 

Evlenenler, boşananlar, evlenmeyi geciktirmeye 
çalışanlar 

Đçtimada vakit geçirmek için tetik düşürenler, 
mağara düşleyenler 

Aşka hudut çizmeyenler, rind–ü–şeydalar, hippiler 

Vizigotlar, zikitutlar 

Orklar, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler 

Yecücler, mecücler 

Hukukçular, gugukçular, dilekçeciler 

Kuzu çeviriciler, manda yiyiciler, atoburlar 

Katardan ayrılan turna sürüler 

Çökertme'den çıkanlar, çökertmeden çıkmayanlar  

Yüreği çatal olanlar 

Evreşe yollarında börek yiyenler 

Gesi Bağları'nda dolananlar, Urfa Dağları'nda 
gezenler, Đstanbul'u mesken tutanlar 

Yüksek yüksek tepelere ev kuranlar 

Gün akşam olup bir dost bulamayanlar, gündüz 
vakti kandille adam arayanlar 

Bir of çekip karşıki dağları yıkanlar 

Arzuhalini yare yazanlar, bütün evrenle semah 
dönenler 

Dün gece yar hanesinde yastığı bir taş, ama gönlü 
hoş olanlar 

Özü öze bağlayanlar, sular gibi çağlayanlar 

Mecnun olup Leylasını bulanlar, kendini 
arayanlar 

Sesi Katerina Petro'yu deli edenler  

Demirci Memed Efeler, Kuvvacılar 

Bendine sığmayıp taşanlar 

Gece kuşları, yarasalar, yaramasalar 

Etkinlik sevenler, edilgenlik sevmeyenler 

Haydi, büyük faaliyete 1 

Kabile kulak vermiş bu çağrıya. Demişler ki 
“Herbirimiz bırakırsak köyümüzdeki işleri, çoluk 
çocuk aç kalır, ikiye ayrılalım, bir kısmımız 
mağaralarla, bir kısmımız yavrularla boğuşsun, 
geçsin bir hafta, yer değiştirelim sonra.” 

Pek severmiş bu kabilenin insanları birbirlerini; 
ama birbirleriyle uğraşmadan da duramazlarmış. 
Büyücülerden Tulga–Han meydan okumuş, yola 
ilk düşen arkadaşlarına, “Daima in, dönüşü 
düşünme sakın, nasıl olsa çıkarsın, kimse 
mağarada kalmaz,” demiş ve “Bir hafta sonra 
gelip sizi döveceğiz,” diye eklemiş. 

Đlk ekiple yola çıkan kadıgillerden Baturay, 
utanmayıp “yaşlı” demiş büyücüye, iddialaşmış 
“Kim kimi dövüyor, görürsünüz,” diye. Hadi 
Baturay, koca koca kitaplar okumaktan, 
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mahkemelerde haklıları savunmaktan şuurunu 
yitirmiş de, büyücülerden Koca Emrah hangi 
delinin aklına uymuş da “ihtiyar” demiş, Tulga–
Han’a? 

Kule beyi Uzun Emrah Efendi ise şuursuzların 
şahı çıkmış; neymiş efendim, sonradan gelecek 
kabile halkı artık ihtiyar meclisiymiş, bastonlarla 
mı gelecekmişiz, biz kadayıfmışız da onlar 
şerbetlermiş. Sen, efsaneyi dinleyen, az önce 
öğrendin benim sonradan giden kabile üyelerinden 
olduğumu. Sen, efsaneyi dinleyen, iyi ki görmedin 
kule beyinin ellerini beline koyup koca sesiyle 
“HOOOHHH HOOHHH HOHHHHHHHHH!!” 
diye güldüğünü.  

Meydan okudum ben de kule beyine; kendime 
değil ama benimle yollara koyulacak 
büyücülerden Tulga–Han ve Mustafa’ya, genç 
savaşçı Hüseyin’e, ayinlerin baş dansçısı 
Kubilay’a, Asya’nın uzak illerinden sarı kızıyla 
gelen Maho–San’a, bilge şair Leloğlu’na, diş 
söken acımasız Cem’e, al çiçekli donlu deli 
Vedat’a, bilgelerden Cengiz–Han’a güvenerek.   

Neyse, nerede kalmıştık? Hah, şuursuz ilk ekip 
gitmiş önce Çetmi Yaylası’na. Açık hava iyi 
gelmiş dimağlarına. Şuurlarına kavuşmuşlar, 
birçok mağaralara girip, haritalayıp çıkmışlar. 
Kule beyi Aragonatlar’dan korkmuş, efsaneler 
üzerine efsaneler koymuş. Bilge kız Yücel’den 
kalma tabletlerde Çetmi Yaylası’ndan şu anılar 
aktarılmış kabilenin gençlerine: 

“hava... mağara... kum çukuru... yarin gölü... acı 
alma... kamp... muhabbet... yemekler... 
morluklar... zorlanmalar....... derede yüzmeler....... 
aragonatlar........ kirlilik........ köylüler........ 
sıpa....... yalak.... bok tepesi....... land rover....... 
marduk....... yıldızlar..... sabaha karşı 
titremeler....... 07.30 da yandım allah diyerek 
çadırdan kendini dar atmalar........ 
unutmalar......... kahvaltı salataları....... mağara 
balonları....... mağarada yalan olmaz 
söyletmeleri....... göller yöresi......... matkap seven 
odası........ son perlon istasyonu...... patlakları.... 
klino..6. biftek kavgaları...... nasuhla birgün diye 
başlayan cümleler...... sifonlar....... toprak 
düdenler..... Türk kahveleri...... samsun 
216'lar........ çay dolsunlar....... Haluk'a bakıp 

bakıp gülmeler........ Uğur’un şişen elleri........ 
Bora’nın bulaşık ağzı....... başkanın suratları........ 
Haluk'un uykuları........ kule beyinin burç 
yorumları....... Ülkü’nün sigaraları....... 
Yasemin’in yemekleri........ Alican’ın picamasi....... 
büyük Emrah’ın çalışma ve sosyal güvenlik 
bakanlığı........”  

Kadıgillerden Baturay’ın da söyleyecekleri 
varmış: 

“12 saatlik Ankara–Çetmi land yolculuğu.... 
mağara...... kum çukuru..... culaini.... 35–45 metre 
tartışması ve 5 kere ip ölçümü...... düğümleri 
açmayın ölçüm alacağız emirleri..... söğüt altında 
uyunur mu tartışması.... mescit...... şeker 
nerede....... kaşık nerede.... Vedat'ın yalağa kolunu 
düşürmesi...... 11 kilo et.... 6 mı yedin 5 mi derken 
aradan yediyi yiyenler..... Maho'nun ekmek boş 
kaldı diye 7 pirzolayı bir ekmekle yemesi.... I am 
MAD – I love MAD çetmi 2005 t shirtü..... 
buzağı.... sıpa.... 5 metrekareye 5 ağaç diken 
amca... amcaya Haluk'un çit örmesi... ateşin 
tütmesi..... ateş başı tribünü... 9 dizi sıra bok... el 
ele dağ aşkı... müthiş salatalar... çay dolsun.... 
ateş yansın.... bulaşık yıkansın... Yücel'in 
morlukları.... Bora'nın enerjisi.... Alican'ın sürekli 
gazı.... Haluk'un dönüşteki ve mağaradaki 
bombaları.... kiraz bahçeleri.... kara dutlar....” 

Bugüne kadar hala anlaşılmamış burada geçen 
bazı sözler. Kabile merak etmiş, ne demek “klino, 
land–rover, nasuh”, ne anlama gelir “tribün, I love 
MAD, bomba”.. Bu sözlerin Aragonatlar’ın 
lanetiyle yazıldığına inanılmış. 

Günü gelmiş, kabilenin kadayıfları, şuurlarıyla 
buluşmuş şerbetlerle kavuşmuş. Kavuşmanın 
şerefine gökler yağmur yağdırmış, deli Vedat’ın 
üç okla devirdiği mandanın yağları yine deli 
Vedat’ın topraktan yaptığı ateşe akmış, bir 
zamanların güçlü hayvanı aç kabilenin eline 
düşünce geriye sadece kemikleri kalmış. 

Kavuşmanın ertesi günü çoluğa çocuğa, kiraza 
darıya, haklıya haksıza, güneşe yıldıza, karıya 
kıza bakması gereken kabile üyeleri köylerine 
dönmüşler. Çetmi’nin bakılmadık son mağaraları 
dolaşılmış, dağlar tepeler aşılmış, tarladan 
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soğanlar yolunmuş, kirazlar bağırsak doldurmuş, 
ateşler yanmış, yemekler kavrulmuş. 

Kabileden Çetmi’de kalanlar otağı toplamış, 
Altıntaş yoluna düşmüşler, dere tepe geçmişler. 
Çekirgeler gölünde, Altıntaş’ın eteğinde, üç diş 
çeken çeşmesinin köyünde, yelengilerin kaçışında, 
kırmızı taşların ışık saçışında, gün batarken elden 
ele dolaşan şarabın tadında günlerini geçirmişler. 
Altıntaş’a meydan okumuşlar, “Seni yeneceğiz 
Altıntaş!” diye bağırmışlar. 

Sonra ne olmuş? 

Kabile üyeleri köylerine dönmüşler. Đşlerinin 
başında; uykularının arasında; başka mağaraların 

duvarlarında; birbirlerine yazdıkları mektuplarda; 
bir araya geldikleri, konuştukları, gülüştükleri, 
anlattıkları, paylaştıkları her anda Altıntaş’ı 
yüreklerinden geçirmişler, bir sonraki yazı 
özlemle beklemişler. 

Gökten üç elma düşmüş; birincisi kabilenin başına 
–birbirine bu kadar düşkün bir başka kabile 
olamayacağı için–, ikincisi tüm bunları size 
aktaran kızın kucağına –obur kızın doyabilmesi ve 
size anlatabilmesi için–.. Üçüncüsü Altıntaş’ın 
dibine düşmüş, kabile gelsin, onu bulsun ve 
bulana kadar birbirlerine daha da tutkun olsunlar 
diye…  

1 Uğur Murat Leloğlu 
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ARTIK MAD DERNEK EV Đ VAR… 
Muharrem SAMUK 

1995 yılında dernek evi olarak, Emrah 
SINMAZ’ın Sıhhiye Halk sokak’taki evinin 
bodrum katındaki kömürlük amaçlı yapılmış olan 
depoyu kullanıyorduk. Bir oda toplantılar için 
kullanılırken diğer oda malzemeler için ayrılmıştı. 
Yerin altında tam mağaracılara yakışacak türden 
bir yerdi. Zaten çok büyük bir topluluk 
olmadığımız için bize yetiyordu. Bir süre sonra 
buradan ayrılıp Bahçelievler’de standart bir 
daireye taşındık. Derken oradan da ayrılmak 
zorunda kaldık. Eski yerimize de geri 
dönemediğimiz için yaklaşık bir yıl haftalık 
toplantılarımızı kafelerde yapmak zorunda kaldık. 
Sonrasında Ataç sokakta yine bodrum katında bir 
yer kiraladık, tekrar apartman yönetimi ile 
sorunlar derken üyelerin son bir gayreti ile 
Tandoğan’da Dö Gol caddesinde güzel bir yere 
taşındık. Ortam, evin yeri hemen her şey çok 
güzeldi fakat basit bir hesap yaptığımızda yıllık 
ödediğimiz kira ve stopaj vergisi üyelerden 
toplanan aidatları aşıyordu. Kirayı ve gerekli 
malzemeleri, bin bir çaba ile ekstra üye yardımları 
ile karşılamaya çalıştık.    

 
Dö Gol Caddes’indeki dernek evimiz  

Fotoğraf: Haluk YURDAKUL 

Bu dönem süresince belediyeler ile yazıştık, 
projeler ürettik, her şey, MAD’a ait kira 
vermeyeceğimiz bir evimiz olması içindi. Fakat 
bir daire almayı hayal bile etmemiştik.  

2001 yılında GSM sektöründe çalışmam ve saha 
güvenliği konusunda eksikliklerin olması nedeni 
ile saha güvenliği konusunda neler yapılabilir diye 
düşünürken, çalıştığım firmada (Siemens) bir 
arkadaşımız ayağının kayması nedeni ile çatıdan 
düşerek hayatını kaybetti. Ekibimize kulelerde ve 
çatıda daha güvenli bir şekilde çalışmalarını 
sağlayacak güvenlik eğitimini nasıl veririz diye 
doküman karıştırırken eşim ve dernek üyesi Emel 
ALĐŞĐROĞLU SAMUK, bir GSM şirketinin saha 
personeli için yüksekte güvenli çalışma eğitimi 
aldırmak istediğini söyledi. 2 gün boyunca geceli 
gündüzlü bir çalışma ile 50 küsur sayfalık 
Đngilizce teklif hazırladık. Teklifte, eğitim verecek 
mağaracıların CV’lerinden şartname uzmanı 
Tunç’un TOROSDAĞLI hazırladığı “risk 
assesment” dahi vardı. Sonuç olarak verilen 
teklifimiz içerik ve profesyonellik nedeni ile 
şirketin dikkatini çekti ve ilk etapta 10 gruba 2’şer 
günlük eğitimler verilmeye başlandı. 

Eğitim süreci biraz sancılı geçti, hep aynı 
eğitmenlerin sürekli eğitim vermesinin önüne 
geçmek için dernek içi “eğitmen eğitimi” yapıldı. 
2001 yılı eğitimleri sonrasında firmaya yeni 
katılımlar nedeni ile “ara eğitim talepleri” de 
karşılandı. Zaman içinde “Yüksekte Çalışma” 
eğitimlerinden gelen bağışlar bir ara başımızı 
döndürse de bu süreçte mağaracılıktan 
uzaklaşmaya başladığımızı, tüm enerjimizi 
eğitimlere harcadığımızı fark ettik. Para ön plana 
çıkınca sorun yaşayan dernekleri göz önünde 
bulundurarak kendimize bir hedef belirledik. 
Dernek için bir ev alacak veya yaptıracak, sonra 
da enerjimizi mağaracılığa harcayacaktık. 2005 
yılı eğitimleri sonrasında derneğe uygun bir ev 
alabilecek paramız olduğunu, artık yer bakma 
zamanının geldiğine karar verdik. Her zamanki 
gibi yer konusunda tartışmalar yaşandı, ulaşımı 
kolay olsun, büyük olsun, temiz ve iyi durumda 
olsun, dernek olarak kullanılabilecek bir yer olsun, 
fiyatı da ucuz olsun… 

Günler süren arama sonunda bir gün Baturay 
ALTINOK aradı, “Maho Tandoğan’da bir yer 
buldum, süper, fiyatı da uygun gelip bakar 
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mısın?” Hemen gittim, birlikte daireyi dolaştık, 
eski bir binanın bodrum katında, arka bahçeye 
bakan 2+1 daire. Bizim hoşumuza gitti, hemen 
ilgili YK üyelerini aradık. Evi kaçırmamak için 
ertesi gün zaman bulanlar gelip baktı ve satın 
almaya karar verdik.  

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Sonunda bizim de kendi mekanımız vardı, kimse 
karışamaz, atamazdı. Tabii bina yönetiminden izin 
alabilirsek. Bina yöneticisini bulamadık, kimse 1 
yıldır görmemiş, biz de daire sahiplerini teker 
teker dolaşıp bazen saatlerce sohbet ederek onay 
aldık.  

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Sıra dernek evinin içinin onarılması ve 
boyanmasına geldi. Bütün ekip (çekirdek amele 
kadro, tüm üyeler olarak algılanmasın) hep 
beraber çalışmaya başladık. Kubi önderliğinde bir  
 

ekip mutfak ve tuvalet duvarlarını kırıp yeniden 
fayans döşedi, boruları yeniledi, tezgah taktı, diğer 
bir grup yerdeki marleyleri söktü günlerce. 
Sonuçta kendimize ait bir yerimiz vardı. 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Artık üye aidatları ve ara sıra verdiğimiz 
eğitimlerden gelen bağış paraları ile istediğimiz 
malzemeyi alabiliyor, hatta bazen öğrenci üyelerin 
faaliyet masraflarına destek dahi atabiliyoruz. 

Mutluyuz gururluyuz.  

 
Hazirlayan: Hüseyin POLAT 

 



 

 66

MAD BURSA ŞUBESĐ ÜZERĐNE BĐRKAÇ SATIR... 
Emrah SINMAZ* 

Yıl 1996, Ankara’daki günlerim sayılı. Đhtisas 
bitmek üzere ve Ankara beni istemiyor. Nereye 
tayin olurum diye düşünüyorum, seçenekler 
arasında doğduğum şehir Bursa da aklıma geliyor. 
O zaman Bursa’ya gelirsem, şube açarız diye 
düşünüyorum. Uzak kalmamak, bağı koparmamak 
temel amacımdı. Sivas tayini, askerlik derken 
zaman aktı, gitti. 2003 yılında tesadüfler birbirini 
kovaladı, Ankara’ya tayin olmaya çalışırken, 
kendimi Bursa’da buldum. Durum böyle olunca 
şube açma fikri tekrar canlandı. Dernek 
üyelerinden Cem ERSOY, Yasemin SINMAZ ve 
Okan ÖZŞEKERCĐ’nin Bursa’da olmaları, A. 
Bahar HASER ve Alican ÇELĐKTEN’in de 
Đzmit’te çalışmaları bu fikrin gerçeğe dönüşmesini 
oldukça kolaylaştırdı. 

Belki de şube açmanın MAD’a faydasını biraz 
açmak yerinde olacaktır. Akvaryumda üreyen 
balıklar belli bir sayıdan fazla olup genişlemeyen 
mekanda sıkıştıklarında, birbirlerini yerler. Bu 
popülasyon davranışının temel kurallarındandır. 
Dernekte geçen yıllarımızda gördük ki, derneğe 
üye kişilerin sayısı 60–70 kişiyi geçmemektedir. 
Sempatizan kişilerle birlikte dernek çevresi 150 
kişiye ancak ulaşmaktadır. Bununla birlikte aktif 
mağara sporcusu sayısı 20–25 kişiyi ancak 
bulmaktadır. Gerçekten de mağara sporu ile 
uğraşan guruplar için bu sayı oldukça fazla sayılır. 
Örneğin Almanya’da birçok gurup 8–9 kişiden 
oluşmakta ve büyük organizasyonlarda grupların 
birleşmesi ile daha fazla sayılara ulaşılmaktadır. 

Bursa’da şube açma fikrinin en büyük kazancı, 
Mağara Araştırma Derneği’ne bağlı ikinci bir aktif 
ekip yaratmaktır. Bu durumda yaklaşık 50 kişiden 
söz edilebilir ki, bu sayı oldukça yüksektir. 
1964’te kurulmuş bir örgütün, yıllar sonra şube 
açması üzerine de düşünmek gerekir. Türkiye’deki 
birçok ulusal örgütlenme (özellikle doğa koruma 
örgütleri), büyümek için şubeler açmıştır. Hızla 
yapılan bu büyüme atakları merkezden ve 
birbirinden kopuk, adı bir, kendi ayrı kitleler 
yaratmıştır. Mağara Araştırma Derneği büyümeyi 
istemekle birlikte, her zaman nitelikli üyeleri 
olmasını tercih etmiştir. Futbol taraftarı gibi kuru 
bir kalabalık yerine, sayısı az ama nitelikli üye, 

derneğin yaşaması için daha değerlidir. Şube 
açılması, dengeli büyüme için iyi bir araçtır. 

Bursa’da şube açılması özel bir seçimdir. Yani 
herhangi başka bir şehirden birileri gelsin ve bize 
şube açsın diye beklemiyorduk. Hâlâ da 
beklemiyoruz. Çünkü yasal olarak Bursa ayrı bir 
şube gibi görünse de, aslında üyeleri Bursa’da 
yerleşmiş MAD üyeleridir. Ankara ve Bursa’da 
yerleşmiş üyelerimiz et ve tırnak gibi ayrılmaz bir 
bütündür. Temel mantık; yıllardan beri birikmiş 
olan deneyimimizi ve geleneklerimizi Bursa’da da 
yaşatıp, devam ettirmektir. Bundan sonra başka 
bir şehirde şube açmayı düşünürsek, bu ancak 
bizim içimizden yetişen kişilerin girişimi ile 
olabilecektir. Bize ne gerekli? Bize, bizi bilen 
gerekli… 

Biraz da Bursa ve konumundan bahsedelim. 
Aslında Bursa en önemli araştırma bölgelerimize 
göreceli olarak uzak bir konumda. Bursa’dan eski 
model Land Rover araçlarla hafta sonunda 
Toroslar’a gidip gelemeyiz ancak Bursa mağara 
açısından oldukça zengin. Tek başına Ayvaini 
Mağarası bile kaliteyi arttırıyor. Bursa, mağara 
sporcusu yetiştirmek için çok uygun bir coğrafya. 
Bunun yararlarını birkaç yıl içinde göreceğimizi 
sanıyorum. 

2004 yılında şube açılması fikri kabul gördü. 2005 
yılında yapılan genel kurulda tüzük değiştirilerek 
derneğin şube açabilmesine olanak tanındı. Aynı 
genel kurulda, Bursa Şubesi’nin açılması için 
karar alındı. 2006 yılının ilk ayında Đl Dernekler 
Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı ve MAD Bursa 
Şubesi kuruldu. 28 Nisan 2006’da derneğin ilk 
(kuruluş) genel kurulu yapıldı. 15 Kasım 2006 
tarihinde ise ilk olağan genel kurul toplantısı 
yapılarak kuruluş süreci tamamlanmış oldu. 

Başlangıç olarak üyelerinin eğitiminin sağlanması 
ve etkinliklerin arttırılması planlanmıştır. En temel 
sorunumuz, Ankara’nın aksine, yetişmiş eleman 
sayımızın yetersiz olmasıdır. Bu açık 1–2 yıl 
içinde kapatıldığında daha etkin ve güçlü bir şube 
oluşacaktır.  
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Aslında 2004 yılında mağara faaliyetlerine 
başladık. 2007 yılı sonuna kadar eğitim ve 
araştırma olarak on yedi faaliyet düzenlenmiştir. 
Bu süreçte yedi mağaranın araştırılması 
tamamlanmıştır. Üç mağarada ise araştırma devam 
etmektedir.  

Bu dönemde iki önemli mağara koruma 
girişiminde bulunduk. Đlk olarak, Oylat 
Mağarası’nın turizme açılmasını, içinde yaşayan 
yarasa türlerini korumak için engelleme 
girişiminde bulunduk. Merkez ile birlikte yapılan 
çalışmada, Çevre Bakanlığı başvurumuzu haklı 
görerek çalışmanın durdurulması için Bursa Đl 
Çevre Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Ancak yazı, 
karşı taraf olan Đnegöl Kaymakamlığı tarafından 
45 gün bekletilip işleme konulmadı. Açıkçası 
Çevre Müdürlüğü de işi takip etmedi. Bu sürede 
mağara içi inşaat hızla ilerletildi. Bu kaçak 
yapılaşma zorla kendini kabul ettirdi. 

Đkinci olarak, Bursa Valiliği’nin Ayvaini 
Mağarası’nın, Ayva Köyü tarafındaki girişine 
ulaşım için merdiven şeklinde beton inşaat 
yapmak çalışmalarına karşıt çalışmalar yapıldı. 
Çevre Bakanlığı’na yapılan başvuru sonucunda bu 
girişim engellendi. Çevre Bakanlığı ile kurulan bu 
ili şki, ülkemizde Bern Sözleşmesi’nin ilk 
uygulamalarından biri olmuştur. Bu sözleşme, 
devlet kuruluşlarının koruma için ilgili sivil 
toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışması hükmünü 
getirmektedir. 

MAD, mağara araştırmalarının ilk ve öncü 
kuruluşudur. Bursa Şubesi’nin kurulması ile bir 
ilke daha imza attık ve şubesi olan tek Mağara 
Araştırma Derneği olma ayrıcalığına ulaştık. 
MAD olduğu sürece Bursa Şubesi de aktif olarak 
çalışmaya devam edecektir. Daha güzel günler 
görmemiz dileğimle…  

*Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi  
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ALTINTA Ş YAYLASI ARA ŞTIRMA ETK ĐNLĐKLER Đ 
2001–2007 - TOPAK VE DÜDENAĞZI DÜDENLER Đ 
A. Bahar HASER* 

1995 yılında Fransa'da yaşamakta olan Ermenekli 
Süleyman Bey’den yazdığı bir mektupla gelen 
istihbarat, bölgenin Ankara’ya daha yakın olması 
sebebiyle BÜMAK tarafından MAD’a iletilmiştir. 
MAD, uzun bir müddet bölgeye bir araştırma 
etkinliği düzenleme fırsatı bulamamış, ilk faaliyeti 
2001 yılı Nisan ayında gerçekleştirmiştir.  

Altıntaş Yaylası, Karaman ili Güneyyurt ilçesi 
sınırları içerisinde yer almaktadır. 1800 metre 
rakımlı bölgede ortalama kireçtaşı kalınlığı 800 
metredir. Yaylanın güneyinde kalan bölgede 1000 
metre rakımda su çıkışları bulunmaktadır. 
Yaylanın yükselti ve su çıkışı özellikleri göz 
önünde bulundurulduğunda 800 metre derinlikte 
mağara potansiyeli olduğu düşünülmüştür. 

Farklı litolojik birliklerin ve yoğun tektonizmanın 
yaşandığı bir bölgede bulunan araştırma bölgesi 
ve yakın çevresi Bolkar Dağı Birliği içerisinde; 
büyük bölümüyle algli ve foraminiferli 
kireçtaşından oluşan ve üst düzeylerinde seyrek 
kuvarsit ara katkıları olan formasyonda 
gelişmiştir. Tip kesitinde kalınlığı 805 m ölçülmüş 
olan formasyon kalınlığı, aşınım süreçlerine bağlı 
olarak kimi yerlerde 100 m’nin altındadır. 
Transgresyonla başlayan ve regresyonla biten sığ 
şelf ortamını temsil eden formasyon, Üst 
Premiyen – Alt triyas yaşlıdır. [1] 

2001 Yılı Etkinlikleri 

21–24 Nisan 2001 Etkinliği: 

Altıntaş Yaylası’na düzenlenen ilk araştırma 
etkinliğidir. Bu etkinlikte Topak Düdeni’ne ilk 
kez girilmiş ve -45 metre derinliğe ulaşılmıştır. 
Bunun yanında Düdenağzı Mağarası’nın da giriş 

ağızı tespit edilmiştir. Bu etkinlikte yeni üyelere 
eğitim verilmiş olup, etkinliğe Kubilay Erdoğan, 
Beril Erdoğan, Emre Baturay Altınok, Cem 
Özgenoğlu, Onur Fidaner, Ömür Foya, Özlem 
Birgül, Emre Turgay, Ozan Ersoy, Faysal Başçı ve 
Özgür Babür katılmışlardır.  

Altıntaş Yaylası ismini, yaylanın kuzeybatısında 
yer alan Altıntaş Tepesi’nden almaktadır. 
Rivayete göre bir zamanlar, eşkiyalar Altıntaş 
Tepesi’ni yurt tutmuşlar ve gelen geçenin yolunu 
kesip soymuşlar. Yöre halkı o altınların tek tük de 
olsa hala bulunmakta olduğunu anlatıyordu. 
Altıntaş Yaylası’nda yaklaşık 10 haneden oluşan 
bir yerleşim bulunmaktadır. Güneyyurt 
Beldesi’nin Yeni Mahallesinin yaylası olan 
Altıntaş, Haziran-Eylül ayları arasında yaylacılara 
ev sahipliği yapmaktadır. Yayla’da çeşitli yerlerde 
pınarlar bulunmakta olup, su seviyesinin Ağustos 
ayında en alt seviyeye düştüğü, Mayıs ayında 
sivrisinek sayısında artış olduğu öğrenilmiştir. Đlk 
izlenimlerde güvenli bulunan bölgede vahşi 
hayvana rastlanılmamıştır.  

Etkinlik için, Ankara’dan Mut’a şehirlerarası 
otobüsle ulaşılmış; Mut’dan Güneyyurt’a gitmek 
için kiralanan minibüs ile Altıntaş Yaylası’na 
kadar ulaşım sağlanmıştır. Dönüş için aynı yol 
tercih edilmiştir. 

26–27 Mayıs 2001 Etkinliği: 

Kubilay Erdoğan, Beril Erdoğan, Onur Yurtbaşı, 
Özlem Birgül, Tulga Şener, Ferhat Aytekin ve 
Gülfem Uysal’ın katılımı ile Topak Düdeni’nin 
araştırılması için Altıntaş Yaylası’na ikinci bir 
etkinlik düzenlenmiştir. Bu ve bundan sonraki 
etkinliklerde daha çok özel araçlar ile seyahat
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edilmiş, Konya-Taşkent-Başyayla güzergahı 
izlenerek Yayla’ya daha kolay ulaşım 
sağlanmıştır. Yaşanan tüm şanssızlıklara –
kaybolma, vites çıkması, dereye saplanma, köpek 
tarafından kovalanma, lastik patlaması, benzin 
bitmesi, ısırgan dalaması- rağmen bu etkinlikte 
mağara yaklaşık -110 metre civarına ilerletilmiş, 
ancak mağaranın son noktasına ulaşılamamıştır. 

15–17 Haziran 2001 Etkinliği:  

Bir önceki etkinlikte yaşanan sorunlar nedeniyle 
hedeflenen derinliğe ulaşılamamış, kısa bir süre 
sonra bu defa daha kalabalık bir ekiple Topak 
Düdeni’ne yeni bir etkinlik düzenlenmiştir. Bu 
etkinliğe Kubilay Erdoğan, Beril Erdoğan, Onur 
Yurtbaşı, Tulga Şener, Gülfem Uysal, Emre 
Baturay Altınok, Faysal Başçı, Mehmet Durna, 
Didem Köse, Boray Tek, Melih Erdoğan, Coşkun 
Özaşçılar ve Cem Özgenoğlu katılmıştır.  

Bu etkinlikte, Topak Düdeni’nin sonuna ulaşılmış, 
-274 metre derinlikte sifon ile biten mağaranın 
haritası tamamlanarak envantere kazandırılmıştır.  

Topak Düdeni’nin bittiği kararını Kubilay 
Erdoğan ve Tulga Şener vermişler, ancak bundan 
çok da emin olamamışlardır. Yıllar sonra, Haziran 
2004’de bu ikili, Birhan Altay ve Ferhat Aytekin’i 
de yanlarına alarak içlerini kemiren şüpheden 
kurtulmak umuduyla mağarayı tekrar döşemişler 
ve önceki kararlarının doğru olduğunu 
görmüşlerdir.   

2003 Yılı Etkinlikleri 

2001 yılında Topak Düdeni’nin sonuna ulaşılması 
ile Altıntaş Yaylası etkinliklerine bir süre ara 
verilmiş, bir kaç yıl sonra Düdenağzı Mağarası 
araştırmalarıyla birlikte Altıntaş Yaylasına 
seferlere tekrar başlanmıştır. 

18–20 Temmuz 2003 Etkinliği: 

Topak Düdeni’nin araştırılması sırasında giriş 
ağızı tespit edilen ve oldukça büyük bir havzanın 
suyunu boşaltan Düdenağzı Mağarası’na ilk 
araştırma etkinliği,  Kubilay Erdoğan, Beril 
Erdoğan, Emre Baturay Altınok, Muharrem 
Samuk ve Emel Samuk katılımlarıyla, Temmuz 
2003’de düzenlenmiştir. Bu etkinlikte Mağara’ya 

ilk girişler yapılmış, başlangıçtaki yatay kısımlar 
geçilerek yaklaşık -60 metre derinliğe ulaşılmıştır. 
Bu etkinlik, uzun yıllar MAD’ın enerjisini ve 
zamanını harcayacağı Düdenağzı Mağarası 
Araştırmaları’nın birincisi olması nedeniyle 
önemlidir. Etkinliğe damgasını vuran olay ise, 
tokalaşmak için elini uzatan Yahya Amca’nın 
daha genç olan (yaklaşık 50 yaşlarında) ikinci 
karısını Baturay’ın kendine çekerek yanaklarından 
öpmesi olmuştur. 

17–21 Ağustos 2003 Etkinliği: 

Kubilay Erdoğan, Beril Erdoğan, Alican Çelikten, 
Bora Çorakbaş ve Emre Baturay Altınok 
Düdenağzı Mağarası’nı ilerletmek ve  ne kadar 
devam ettiğini görebilmek amacıyla Ağustos ayı 
ortasında bir etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlik 
Altıntaş Yaylası’nda düzenlenmekte olan 
festivalin hemen sonrasına denk gelmiştir. 

Ardı ardına yapılan girişlerle Düdenağzı 
Mağarası’nda -140 metreye kadar ilerlenmiş, 
Büyük Salon’un sonundaki göl botla geçilmiş ve 
yaklaşık 40 metrelik bir iniş ile mağaranın devam 
ettiği tespit edilmiştir. 

 
Fotoğraf: Beril ERDOĞAN 

Bu etkinlik sırasında, o sıralar tatilini geçirmek 
için Güneyyurt’da bulunan Süleyman Diken ve iki 
arkadaşı yaylada ekibi ziyaret etmiş, bu ziyarette 
kendisine mağaraların durumundan bahsedilmiş 
ve bol bol teşekkür edilmiştir.  

19–23 Temmuz 2005 Yılı Etkinliği 

2005 yılında Büyük Yaz Etkinliği için Taşkent-
Çetmi Bölgesi seçilmiş, 8 Temmuz’da başlayan 
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etkinliğin ilk haftasında 22 kişilik ekip ile bütün 
bölge taranmış, bir çok mağara araştırılmış ve 
haritalanmıştır. Đki hafta süre ile planlanan 
etkinliğin son kısımında ise Çetmi’nin hemen 
güneybatısında kalan Altıntaş Yaylası’na geçilmiş 
ve Düdenağzı Mağarası’nın araştırmasına devam 
edilmiştir.  

 
Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN 

Đnce ince akan bir dere eşliğinde 2–3 metrelik bir 
iniş ve yatay havuzlarla başlayan, yapısal ve 
görsel olarak son derece güzel özelliklere sahip 
olan mağara, cadı kazanlı, kurnalı uzun galeriler 
ve şelale serpintilerine rastlayan istasyonlar ile 
zaman zaman yıpratıcı ve ekipleri zorlayan bir 
mağaradır. Giriş 2,5m’lik çelik merdiven ve 
hemen ardından gelen 10m’lik sürünme ile 
başlamaktadır. Bu sürünme mağaranın hemen 
girişinde ıslanma tehlikesi yaratsa da sürünmenin 
tamamlanması ile birlikte mağarada, tavanının 
neredeyse görülmediği bir genişlik ve ferahlığa 
ulaşılmaktadır. Geniş salona kadar bir kısmı ipli 
ve çoğunluğu ipsiz küçük inişler ve bir sürü havuz 
bulunmakta, mağara ağzında cılız olan derenin 
suyu, mağara içi kolların katılımıyla derinlere 
ilerledikçe artmaktadır. Bu mağaraya ilk kez giren 

ve mağarayı tanımayan mağaracılar, bu 
özelliklerinden dolayı mağarada çok hızlı 
ilerleyememiş, birkaç girişten sonra ise Türkiye 
derinlik sıralamasında ilk beşte yer almaya aday 
bu mağara ile biribirlerini sevmeye başlamışlardır.  

Bu yıl yapılan araştırmalara, Kubilay Erdoğan, 
Bora Çorakbaş, Tulga Şener, Mustafa Z. Ruhi, 
Cengiz Çelikbilek, Emrah Sınmaz, Yasemin 
Sınmaz, Cem Ersoy, Hüseyin Polat Dalkıran, A. 
Bahar Haser, Vedat Gün, Uğur Murat Leloğlu, 
Muharrem Samuk, Haluk Yurdakul, Yahya 
Karataş (ESMAD) ve Ferit Yiğit (ESMAD) 
katılmışlardır. 

 
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

28 Temmuz – 6 Ağustos 2006 Etkinliği 

2006 yılı Mağara Araştırma Derneği Büyük Yaz 
Etkiliği 24 kişinin katılımı ile Düdenağzı 
Mağarası’na düzenlemiştir.  

Etkinliğe Kubilay Erdoğan, Beril Erdoğan, Demir 
Erdoğan, Bora Çorakbaş, Tulga Şener, Emrah 
Sınmaz, Yasemin Sınmaz, Cem Ersoy, A. Bahar 
Haser, Hüseyin Polat Dalkıran, Vedat Gün, Uğur 
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Murat Leloğlu, Birhan Altay, Faysal Đlhan, Ülkü 
Teke, Deniz Özkaya, Havva Yıldırım, Emrah 
Öztekin, Ertan Köseoğlu, Haluk Yurdakul, Yahya 
Karataş (ESMAD), Ferit Yiğit (ESMAD), Sencer 
Çoltu (BÜMAK), Aslan Mutaf, Uğur Çökdü 
katılmışlardır.  

Bu yıl yapılan çalışmalarda, mağaranın sifonla 
bittiği düşünülebileceği bir noktada yaklaşık 20 
metrelik bir traverten tırmanılarak sifonun diğer 
tarafına geçilmiş,  sonrasında, bu derinlikte 
karşılaşılan ve 100 metre olduğu tahmin edilen bir 
inişin başında, -280 metre derinlikte çalışmalar 
sonlandırılmıştır. 

Bu etkinliğe damgasını vuran en önemli olay, 
Faysal’ın yarım saat içerisinde boğazlama, yüzme 
ve parçalama işlerini tamamladığı bir koyun ile 
Mağara Araştırma Derneği Altıntaş Etobur 
Kitlesinin gönlünü kazanmış olmasıdır. Bu 
atraksiyon ileriki yıllarda gelenek halini almış, 
Altıntaş Yaylası kamplarının vazgeçilmez 
ambiansı olmuştur. 

2007 Yılı Etkinlikleri 

Mağara Araştırma Derneği 2007 yılı Düdenağzı 
Mağarası Araştırma Etkinlikleri üç ön araştırma 
etkinliği ile başlamıştır. Ön araştırma etkilikleri ile 
2006 senesinde mağarada ulaşılan son noktaya 
kadar döşeme yapılması hedeflenmiştir. 

 

 
Fotoğraf: Vedat GÜN 

7–8 Temmuz 2007 1. Ön Araştırma Etkili ği: 

Kubilay Erdoğan, Beril Erdoğan, Demir Erdoğan, 
Bora Çorakbaş, Deniz Özkaya, Ertan Köseoğlu ve 
Vedat Gün katıldığı etkinlikte, -140 metredeki 
Büyük Salon’a kadar olan hatların döşenmesi, göl 
geçişi için bot ve sonraki ekipler için bir miktar 
malzeme indirilmesi hedeflenmiş ve görev 
başarıyla yerine getirilmiştir. Taşkent-Başyayla 
üzerinden Altıntaş Yaylası’na ulaşan ekip, 
mağaraya girecek çantalar henüz Ankara’da 
dernek evindeyken hazırlamış olduğundan zaman 
ve güçten büyük tasarruf sağlanmıştır.  

 
Fotoğraf: Muharrem SAMUK 

Etkinlik dönüşü Çetmi üzerinden yapılmış, 2005 
etkinliğinin kamp alanı olarak kullanılmış olan 
bahçe, hemen yanıbaşındaki çeşme ve içinde 
konaklanılan küçük mescidin yıkılarak sevimsiz 
bir mesire yeri düzenlemesine kurban gittiğini 
üzülerek görülmüştür. 

14–15 Temmuz 2007 2. Ön Araştırma 
Etkinli ği: 

Muharrem Samuk, Emre Baturay Altınok, Hakan 
Erdemir, Hüseyin Polat Dalkıran, Coşkun 
Özaşçılar, Handan Erdemir ve Birhan Altay’ın 
katılımıyla düzenlenen etkinlikte döşemenin -280 
metreye kadar ilerletilmesi ve bir miktar 
malzemenin bu derinliğe ulaştırılması 
hedeflenmiştir.  

Yapılan iki giriş sonrasında, yaianan hipotermi 
tehlikelerine rağmen mağaranın -240 metre 
derinliğe kadar döşemesi yapılmıştır. 
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Yaşanan zorluklar sonrasında, mağara içinde biraz 
dinlenip toparlanmaya katkısı olacak, kuru 
salonlarda; -140 m’deki çöküntü veya -260 
m’lerdeki travertenli alanda geçici kamp 
yapılması bu etkinlik sonrasında önerilmiştir. 
Ayrıca, mağara içerisinde döşenecek ve mağara 
içi-mağara ağızı kamp alanı arasında haberleşmeyi 
sağlayacak telefon hattına ihtiyaç duyulduğuna 
kanaat getirilmiştir. 

Đkinci Ön Araştırma Etkinliği’ne, ekip Altıntaş'a 
doğru yol alırken onlara eşlik eden köylü Hasan 
Amca’yla geçen; 
"Mağarada para buluyor musunuz?" 
"Atarsanız buluruz!" 
"Bizde para ne gezer?" 
muhabbeti ekibin neşesine neşe katmıştır. 

28–29 Temmuz 2007 3. Ön Araştırma Etkili ği: 

Kubilay Erdoğan, Emre Baturay Altınok ve 
Emrah Öztekin’inden oluşan ekip, yapılacak son 
bir giriş ile Büyük Etkinlik öncesinde 2006 yılında 
ulaşılan sok noktaya kadar döşeme yapmak üzere 
Düdenağzı Mağarası’na bir etkinlik düzenlemiştir. 
Büyük gölde yaşanan bot problemi ekibin hızını 
düiğrse de yolundan alıkoyamamış, Büyük Göl 
üstten başka bir döşeme ile geçilerek mağarada 
270 metre derinliğe ulaşılmıştır. 

Bu faaliyet ile hem Düdenağzı’nda hem de 
Ankara’da dernek evinde büyük etkinlik öncesi 
son çalışmalar tamamlanmıştır. 

3–11 Ağustos 2007 Düdenağzı Araştırma 
Etkinli ği (Mağara Araştırma Derneği 2007 Yılı 
Büyük Yaz Etkinli ği): 

Mağara Araştırma Derneği Büyük Yaz Etkinliği, 
Kubilay Erdoğan, Ülkü Teke, Vedat Gün, Cengiz 
Çelikbilek, Haluk Yurdakul, Faysal Đlhan, Uğur 
Murat Leloğlu, Havva Yıldırım, Aslan Mutaf, 
Birhan Altay, Emre Baturay Altınok, Emrah 
Öztekin, Uğur Çökdü, Emrah Sınmaz, Cem Ersoy, 
Efe Ersoy, Atilla Ülgen, Muharrem Samuk, 
Sencer Çoltu, Mete Erengil ve Teodor 
Kısimov’dan oluşan bir ekiple gerçekleştirilmi ştir. 
Mağarada toplam 190 saat çalışılmış, -420 metre 
olarak tahmin edilen (sonrasında -460 metre 
olduğu anlaşılmıştır) derinlikte mağara içi kampı 
kurulmuş ve -520 m derinliğe ulaşılmıştır. 

Lojistikte yaşanan zorluklar ve toplamanın 
yapılabilmesi için araştırmanın bu noktada 
sonlandırılmasına karar verilmiştir. 

Büyük etkinliklerin doğasında olsa gerek herşey 
çok güzel planlanır ancak bir çok şey planlandığı 
şekilde seyretmez. Etkinliğin 3. gününde 
mağaracılardan birisi -180 metrede Cengiz 6–
7m’lik bir yükseklikten düşmüş ve dizinden 
sakatlanmıştır.  

Yayla evlerinden alınan bir küçükbaş, Faysal’ın 
parçalaması sonrasında,  Kubilay’ın yaptırdığı 
çevirme mekanizması üzerinde -bu işin tasarımını 
yapan Uğur Leloğlu’nun hayvancağızın 3,5 saatte 
değil 4 saatte pişeceğine dair tüm ısrarlarına 
rağmen- aç mağara insanlarının midelerinin 
bayram etmesine vesile olmuştur. 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Etkinliğin ilk iki gününde daha önce de 
karşılaşılan Altıntaş Yayla Festivali’ne denk 
gelinmiş, yöre halkıyla kaynaşılırken, bu günlerin 
geceleri davul zurna sesleri ile şenlenmiştir. 

Bu etkinlikte güneş enerjisi panellerinden elektrik 
üretiminde faydalanılmış, matkap aküleri ve piller 
bu şekilde şarj edilmiştir. 140 metredeki Büyük 
Salona kadar tek telli telefon hattı döşenmiştir. 
Mağarada sona ulaşılamadığından, 2008 yılında 
bu telefon hattının mağaranın daha derinlerine, 
mümkünse -460 metredeki mağara içi kampına 
ulaştırılması planlanmıştır. 

Bu etkinlikte ekipte ishal vakaları çokça 
görülmüştür. Đshallerin, su kaynağının üst 
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kısmında bulaşık yıkanmış olması, buradan 
toprağa sızan deterjanlı suların zaten yüzeye yakın 
olan içme suyunu kirletmesi nedeniyle ortaya 
çıktığı düşünülmüştür. Gelecek dönemlrde 
Düdenağzı’na düzenlenecek etkinliklerde suyun 
dezenfektasyonu için önlemler alınmasına ve 
bulaşık yıkama işleminin içme suyu kaynağından 
uzak, başka bir kısımda yapılmasına karar 
verilmiştir. Etkinliğin her öğününde tüm ekibin 
yemeklere katılacağı düşünülerek gereğinden fazla 
gıda maddesi alınmış, bu planlama hatasının 
tekrar etmemesi konusunda mutfak sorumluları 
gerekli bilgiyi almışlardır. 

 
Fotoğraf: Ülkü TEKE 

Mağaranın giriş kısmının darlığından yakınmalar 
ve bazen ıslanıldığına dair şikayetler arttığında, 
Cem Ersoy’un işin büyük kısımını yürüttüğü 
“sürünme parkuru temizleme çalışmaları” takdirle 
karşılanmış, zaman içinde şikayetler yerini hayır 
dualarına bırakmıştır. 

Hem bitsin hem bitmesin istenen Düdenağzı 
Mağarasının MAD’lı mağaracılar için ayrı bir 
anlamı vardır. Mağaranın bu sene bitmemiş 
olması ümitleri bir başka yaza taşırken, 

Düdenağzı’nın dernek tarihinde araştırılmış en 
derin mağara olması ihtimali MAD’lı mağaracıları 
hayli heyecanlandırmaktadır. Düdenağzı 
araştırmalarında bizden desteklerini esirgemeyen 
diğer gruplardan mağaracı dostlarımıza teşekkür 
ediyor, 2008 yılında düzenlenecek büyük yaz 
etkinliği ile mağaranın dibini görmeyi diliyoruz.  

 
Fotoğraf: Ülkü TEKE 
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* Uğur Murat LELOĞLU, Kubilay ERDOĞAN, Emre Baturay 
ALTINOK, Birhan ALTAY, Muharrem SAMUK, Coşkun 
ÖZAŞÇILAR ve Koray TÖRK’Ün  katkılarıyla.
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2005 yılında varılan 
son nokta 

2006 yılında varılan 
son nokta 
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NALLIHAN’DAN AYRILIRKEN AKLIMIZDA KU Ş 
GRĐBĐNDEN ÇOK AYI TR ĐBĐ VARDI * 
Emre Baturay ALTINOK  

Her şey 25 Aralık 2005 tarihinde MAD’lı Bora 
ÇORAKBAŞ’ın, bu tarihten yaklaşık 10 gün önce 
Çayırhan’a düzenlediği eğitim faaliyeti sırasında 
aldığı istihbaratlar ile başladı. 6 Ocak 2006 
tarihinde yeni yılın ilk etkinliği için komşu ilçe 
Nallıhan’a yeni bir araştırma faaliyeti 
düzenlenmesi için çağrı yapıldı. Yeni yıl ertesi ve 
bayram arifesi olması sebebiyle 3 kişi çağrıya 
cevap verdi. Bora (ÇORAKBAŞ) ile birlikte E. 
Baturay (ALTINOK), Emrah (ÖZTEKĐN) ve 
Haziran 2005 Ayvaini Eğitim Faaliyeti’nden sonra 
bir türlü vakit ayırıp mağaralarla buluşamayan 
yeni üye adayımız Okay (SADAY) ile faaliyetin 
gerçekleşmesi kararlaştırıldı.  

Akabinde 5 Ocak akşamı Bora’nın Çiğdem 
Mahallesi’ndeki evinde buluşulmasına ve 6 Ocak 
sabahı erkenden (yaklaşık saat 06.00 sularında) 
yola çıkılmasına karar verildi.  

5 Ocak günü Bora ve Baturay saat 18.00 
dolaylarında buluşarak dernek evine malzeme 
hazırlığı yapmak için yola çıktı. Derneğe 
uğranılarak malzeme sayımı ve hazırlığı yapıldı. 
Saat 19.00 gibi yolluk ve bir önceki etkinlikte 
temizlenemez bir biçimde çamura bulandığı için 
faaliyet alanından geri getirilemeyen, Bora’nın 
yıllanmış çizmeleri yerine yeni çizme alınması 
için Praktiker’e gidilmesine karar verildi.  

Saat 20.00 dolaylarında Praktiker’e varıldı. 
Çizmeler alındı ve saat 20.20’ye kadar serbest 
zaman ilan edildi. Bu esnada kuş gribi ile ilgili 
Okay’ın işletilmesine karar verilerek koruyucu 
maske satın alındı ve ekipten Okay’a da alınan 
maske kutudan ayrılarak elimizde yetersiz sayıda 
maske olduğu izlenimi yaratılması düşünüldü. 
Praktiker çıkışı Real’den de yolluk için alışveriş 
yapılarak eve doğru yola çıkıldı. 

Bora’nın Çiğdem Mahallesi’ndeki evine 
varıldığında saatler 21.00’i geçiyordu.  

Bora’nın evine ulaşıldığında güzel manzarası ile 
birlikte şaraplar açıldı. Harika bir manzara 

eşliğinde sohbete başlandı. Bir yandan da Okay ve 
Emrah ile iletişime geçildi. Okay dışarıda 
arkadaşları ile yemekte idi. Emrah ise ekürisi 
Hakan’ın (ERDEMĐR) evindeki partide Bora ve 
Baturay’dan haber bekliyordu. Okay telefonda 
hazırlığını yapmış olduğunu, kalkarken ekibi 
arayacağını söyledi. Emrah ise ısrarla Bora ve 
Baturay’ı Hakanların evine çağırıyordu. Multinet 
ile alınmış pizza yenilirken haftanın yorgunluğu 
Bora ve Baturay’ın üzerine iyice çökmüştü; fakat 
şarap ile gevşemiş bu bedenler ani bir gaz hali ile 
harekete geçti. Toparlanılarak Hakanların evine 
doğru yola çıkıldı. Eve vardıklarında herkes 
eğleniyordu. En son Kartalkaya yılbaşı gecesinde 
görüşülen arkadaşlar ile burada da şaraplar 
yudumlanmaya devam edildi.  

Đlerleyen saatlerde Okay’ın yola çıkmadan önce 
değil de Çiğdem Mahallesi’ne ulaştığında ekibi 
araması, oldukça talihsiz bir olay olarak kayıtlara 
girdi. Okay’ da Hakanların evine çağrıldı.  

Okay geldiğinde eğlence had safhadaydı. Evdeki 
insanlar mutfaktan salona açılan duvarın yıkılarak 
TV büyüklüğünde açılmış bölümünde skeç 
oynuyor; ekip de, çocukluklarındaki belli saatler 
dışında yayın olmayan TV’nin içerisinde duran 
dolaplarda aynı oyunu oynadıkları günleri 
anımsayarak eğleniyordu. O sırada, bu satırları 
yazanın aklına Warner Bross ya da Paramount 
logosu önünde kükreyen aslan taklidini dolabın 
arkasından TV yayını imiş gibi yaptığı günler 
geldi. Nostaljik olunca şarap çarpar ya, kafalar 
güzel olmaya başladı.  

Okay ortama dakikasında ısınarak ilerleyen 
saatlerde defilede bile yer aldı. Baturay şaraba 
devam ederken Bora bir önceki etkinlik gecesi 
sabaha karşı uyuduğu için mahvolduğunu 
hatırlatarak “Yavaş yavaş kalkalım.” Anlamında 
Baturay’ı dürtmeye başlamıştı ki Baturay ayıldı. 
Okay da telefonuna sürekli mesaj gönderen 
Dilek’e  (YÜCEL); etkinliğin uzun bir yürüyüşü 
olduğunu, kendisine çok geç ulaştığını, dernekten  
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4 kişilik malzeme alınmış olduğunu ve arabada 
fazla yer olmadığını Dilek’i kırmadan anlatmaya 
çalışıyordu. Dilek hayal kırıklığı içerisinde ikna 
edildikten sonra Emrah’ı sabah evinden almak 
üzere anlaşılarak 3 kişi ile eve dönüldü.  

Eve ulaşıldığında herkes yorgundu ve saat 
02.00’ye yaklaşıyordu. Sabah 05.45 gibi 
uyanılacak ve sandviçler hazırlanarak 06.00’da 
yola çıkılacaktı. Ekibin uykuya geçmesi uzun 
sürmedi.  

Sabah 05.45’te uyanılarak hazırlığa başlandı. Bu 
sırada ekiple aynı saatlerde azimle namaza kalkan 
Müslümanlar bir kez daha takdir edilerek arabaya 
doğru yola çıkıldı.  

Gereksiz malzemeler Baturay’ın arabasına 
yığılarak Okay’ın arabası yolculuk için hazırlandı. 
06.15 gibi Emrah donmak üzere iken yoldan 
alınarak Nallıhan’a doğru yola çıkıldı.  

Ekip benzin almak için ilk istasyonda durduğunda, 
Okay elinde Sabah gazetesi ile geldi. Ankara 
ekinde büyük harfler ile Beypazarı ve Nallıhan’ın 
kuş gribi nedeni ile karantina altında olduğu ve 
ilçelere giriş çıkışın yapılamadığı haberi okundu. 
Ekip şok oldu; ama sürekli gülmeye devam etti, 
keyifler yerinde idi. Özellikle Bora, yıllardan beri 
ısrarla savunduğu ölümsüz olduğu iddiasını 
tekrarlamaya devam ediyordu.   

  2 

AYI ĐNĐ MAĞARASI 
Erenler Mevkii – Sarıçalı Da ğı –Karacasu Köyü–Nallıhan– Ankara 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
8 Ocak 2006    
BCRA 1A  
Rakım : 1600 m 
Ekip : E.Baturay ALTINOK  Safa GÜR 
  Mustafa BEKTAŞ  Emrah Öztekin 
  Emin ÇĐFTÇĐ   Okay SADAY 
  Bora ÇORAKBAŞ  Đsmail YALIN (avcı) 
  Đsmail GÖKTAŞ 
Ölçüm : Emrah ÖZTEKĐN        E.Baturay ALTINOK 
Çizim : Emrah ÖZTEKĐN 

KAYA  

Đsmail’in Ayı’yı kucakladığı yer 

Bora’nın yattığı yer 

KAYA  
  2 

Ayı Nuri odası 

Ayı Nuri’nin önce 
yattığı yer  

  4 

  4 

Emrah’ın 
saklandığı yer 

  3 
KAR 
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Gerçi Bora etkinlik çağrısında kuş gribini “kuş 
garibi” olarak esprili bir şekilde dillendirmiş ve 
program çıkarmıştı. Bora’nın programı: “06.00 – 
Ankara’dan yola çıkış, 07.30 - Nallıhan Kuş 
Cenneti’nde yaban ördeği ve yumurta ile kahvaltı, 
08.00 - Kuş garibi araştırmaları ve gözlemler, 
10.00 - Mağaralara doğru yola çıkış…”  idi. Bora, 
“Ku ş garibi hastalığı göçmen kuşlar arasında ilk 
olarak Nallıhan Kuş Cenneti’nde görülmüş ve 
hemen MAD’ın kuş garibi alt birimine 
bildirilmi ştir. Hastalığa sebep olan virüsün adı 
HSBC567 olarak tahmin edilmektedir. Belirtileri,  
kuşların önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa 
bakarak iç geçirmeleridir. Ayrıca kuşların toplu 
halde uçtukları rapor edilmiştir. Kuş garibi 
hastalığı pazar günkü gözlemlerden sonra 
müstakbel yeni başkan ve kurmayları eşliğinde 
Gözcü ve Asabi gazetelerine yapılacak bir basın 
açıklaması ile duyurulacaktır,” ifadeleri ile 
esprilere devam ediyor ve ekliyordu; “ Şaka bir 
yana insanoğlu dünyaya onca yaptığından sonra 
hak ettiği belasını bulmaya yaklaşıyor gibi. 
Tanıştığımız bir biyolog,  insanoğlunu büyük 
ihtimalle böyle sonun beklediğini söylemişti...” 

Gazetedeki ayrıntıları okuyarak kuş garibinden 
kuş tribine girerek sohbet eşliğinde Nallıhan’a 
doğru yola devam edildi.  

Nallıhan Kuş Cenneti’nden geçerken arabayı 
kullanan Okay dâhil herkes bu güzel manzaraya 
kilitlenmişti. Kayaç yapıları ve doğanın muhteşem 
renkleri sabah ışığı ile bir başka güzel 
gözüküyordu. “Bize bu kadar yakınken neden biz 
bu kadar uzak kaldık buralara?” düşüncesi 
kafalarda, Nallıhan’ın hakkı, Beypazarı ve hiç 
sevmediğimiz kurusu tarafından yeniliyor gibi 
geldi. Bunu akıllarının bir köşesine yazan ekibin 
daha sonra öğrenecekleri, düşüncelerini 
doğrulayacaktı.  

Sabah 08.00 dolaylarında Nallıhan’a yaklaşırken, 
ekip Belediye Başkanı Safa GÜR’ü telefonla 
aradı. Đlçenin girişinde itfaiye merkezinde ekibi 
beklediğini söyledi. Đtfaiye merkezine gittiklerinde 
ilgililer ekibi bekliyordu. Sohbet ederek çaylar 
yudumlanırken mağaralar ile ilgili bilgi alınmaya 
da çalışılıyordu. Ayıini olarak adlandırdıkları 
mağara yatay bir mağara idi ve adı gibi bir dönem 
ayılara ev sahipliği yapmıştı. Uzun süredir yörede 

ayı gözükmüyor ama izlerine rastlanıyordu. Kimse 
de on yıllardır bölgede ayıya rastlamamıştı. 
Sadece 80 yıl öncesinde aynı mağarada bir ayının 
bir avcıyı parçaladığı söyleniyordu.  

Sarıçalı’daki bir diğer mağaranın girişi ise oldukça 
yüksekte idi. MADlı ekip bunu duyunca dikey bir 
sistem olmayacağı düşüncesi ile bilgileri almaya 
devam etti. “Alttan mı ulaşmak kolaydı; yoksa 
yukarıdan iple mi inilmeliydi?” Đtfaiyecilerden biri 
yukarıdan inişin bu mevsimde mümkün 
olmadığını, zamanında davarların kışın orada otlar 
iken kayalardan düşerek, kendi deyimi ile “kartal 
gibi süzülerek” öldüğünden bahsediyordu. Şivesi 
o kadar sevimli idi ki ekip dinlerken sürekli 
gülüyordu.  

 
Fotoğraf: Mustafa BEKTAŞ 

Đlk etapta karasu köyünden Ayıini ve süzülecekleri 
diğer mağara için Okay’ın aracı ve belediyenin 
4X4 Ranger’ı ile yola çıkıldı.  

Karacasu köyüne vardığımızda adını sonradan 
öğrendiğimiz Đsmail Ağabey ile eşi Gülümse 
Hanım’ın, yöredeki doğa turizmi meraklılarının 
konaklama ve dinlenme yeri olan evlerine gittik. 
Kahvaltılar hazırlanmış ve kuzine üzerinde çay 
demleniyordu. Gayet aç olan mideler kahvaltı ile 
bayram etti. Daha önce Altıntaş etkinliği sonrası 
brusella hastalığı tecrübeleri anımsanarak süt 
ürünlerini tüketmemeye çalışan Baturay’a inat 
diğerleri kaymak, peynir ve yağ ile karın 
doyuruyorlardı. Mağarada olmama ve su sıkıntısı 
çekmeme durumundan dizanteri hiç mi hiç 
akıllara getirilmedi. Müthiş kahvaltı sofrasından 
mutlaka kalkmak gerekiyordu; yoksa akşama 
kadar kuzinede çaya dalıp mağara unutulabilirdi.  
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Kahvaltının sona ermesi gerektiği hatırlandığında 
ekip yola çıkmaya hazırdı. Bir odada malzemeler 
açıldı, kıyafetler giyildi. O sırada Bora, ekibe 
refakat edeceklere malzemeleri gösteriyordu. 
Mağara malzemeleri kişisel çantalara pay edilerek 
Ranger’a yüklendi. Ekip, mağaraya gitmeye 
hazırdı.  

Tüm ekip Ranger’a binerek çamurlu yolların 
Sarıçalı Dağı manzarasında tırmanmaya başladı. 
Bora, Emrah, Okay ve Baturay’dan oluşan MADlı 
ekibe Nallıhan’dan Belediye Başkanı Safa GÜR, 
Mustafa BEKTAŞ, Đsmail GÖKTAŞ, Đsmail 
YALIN ve Emin ÇĐFTÇĐ eşlik ediyordu.  

 
Fotoğraf: Mustafa BEKTAŞ 

Yarım saatlik tırmanışta, bir önceki gün 
Beypazarı’nda ortaya çıkan ama basın tarafından 
Nallıhan’da diye kamuoyuna yansıtılan kuş gribi 
vakası nedeniyle herkes üzgündü. Üstelik Nallıhan 
Kuş Cenneti görüntüleri eşliğinde duyurulan, 
gölün Beypazarı tarafındaki bir köyde yaşanan 
vaka Nallıhan’ın üzerinde kalmaya mahkûm 
gibiydi; çünkü Nallıhan ve kuş denilince akıllarda 
ilk olarak Nallıhan Kuş Cenneti tabelası 
beliriyordu.  

Ranger ile yolculuk son bulduğunda artık tüm yük 
ayaklar üzerindeydi. Eşyalar yüklenilerek keskin 
bir yamaçtan tırmanılmaya başlandı. Erenler 
Mevkii olarak adlandırılan bölgede görülen asırlık 
ağaçlar ve tür çeşitlili ği ekibi oldukça şaşırttı. Bu 
sırada Mustafa BEKTAŞ sürekli fotoğraf 
çekiyordu. Alelacele çıkılan yolculukta unutulan 
fotoğraf makinesi dolayısıyla yaşanan üzüntü, 
Mustafa BEKTAŞ tarafından çekilen fotoğraflar 
ile unutulmaya başlanmıştı.  

Yaklaşık 40 dakikalık bir tırmanışla Ayıini 
Mağarası önüne varıldı. Mağaranın ağzına kadar 
yer yer sarplaşan tırmanışın yorgunluğu, 
mağaranın girişine ulaşılması ile keyfe dönüştü. 
Eşyaları yerleştirip yan kol ekibi Emrah ile ana 
girişi kontrol edecek olan Bora hazırlıklarını 
tamamlayarak mağaraya giriş yaptılar. Bora’nın 
girdiği ana giriş yan kol ile birleşince Emrah geri 
döndü ve Baturay ile birlikte mağaranın diğer 
tarafındaki çatlağa göz atmaya karar verdi. 
Ellerinde fenerler ile çatlağı kontrol ederken, Bora 
mağaranın içerisine iyiden iyiye girmişti. 
Arkasında da Đsmail YALIN vardı. Đsmail YALIN 
yörenin yerlisi olduğundan mağaraya birçok kez 
girmişti.  

Aradan 15 dakika geçmesiyle birlikte büyük bir 
gürültü ile birlikte bir kükreme ve akabinde kesik 
kesik böğürtüler duyuldu. Tam da bu sırada Đsmail 
YALIN’ın mağaradan yuvarlanarak düştüğü ve 
toparlanarak koşmaya çalıştığı ve “AYI, AYI 
VAR!” diye bağırdığı duyuldu. Kampı bir anda 
panik havası sardı ve tırmanılmış olan sarp 
kayadan aşağı koşulmaya, daha doğrusu bulunulan 
yerden aşağı resmen atlanmaya başlandı. Bu 
sırada herkes bulduğu bir yere sığınmaya 
çalışıyordu. Baturay’ın “Sakin olun, panik yok!” 
diye bağırmasıyla birlikte herkes bir anda irkildi 
ve saniyeler ile ifade edilen bir zaman içerisinde 
uygun bir konum alındı. Bu sırada ayıyı görme 
sevdası ile dengesiz bir biçimde kayadan atlayan 
Okay’ı, Baturay’ın sırtından tutarak kayaya 
çekmesi, belki de ciddi bir sakatlanmayı önledi. 
Kükreyerek mağaradan çıkan ayı, dışarıda 
gördüğü insanlardan daha da ürkerek kendisini 
yamaçtan aşağıya bırakarak yuvarlanmaya 
başladı. Bu esnada herkes arkadan nefes nefese 
ayıya bakıyordu.  

Bu esnada Bora’nın “Silah nerede?” seslerini 
duyarak dışarıya “Başka ayı yok, ben çıkıyorum, 
sakın ateş etmeyin.” diye bağırdığı duyuldu. Her 
şey saniyeler içinde olmuştu. Zaten silaha 
ellenmemişti; ama Bora’nın korkusu haklı idi. 
Gülerek dışarı çıktığında panik hali zaten 
atlatılmıştı. Neredeyse herkes ilk kez ayı görmüş; 
ama panik hali ile nasıl bir şeye benzediğini 
kestirememişti. Tek görülen mağaradan 
kükreyerek çıkışı ve karların üzerinden 
yuvarlanarak kaçışıydı.  
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Fotoğraf: Mustafa BEKTAŞ 

Herkes dışarıda toplandığında içeride yaşananlar 
teker teker anlatılmaya başlandı.  

Anlatılana göre Emrah yan kol girişinde yerde bir 
sıcaklık hissetmiş ve koku ile birlikte mağarada 
ayı olduğunu söylemişti. Bu esnada ana giriş ile 
birleşen yan kol nedeni ile geri dönen Emrah’ın 
olası bir felaketi bilmeyerek önlediği ortaya çıktı.  

Mağara geçişleri o kadar dardı ki, Emrah; Bora ve 
Đsmail YALIN’ın arkasından devam etse, dar 
koridorda ayı ile yüz yüze gelen Bora ve Đsmail 
YALIN’ın mağaradan çıkması mümkün değildi. 
Karşılaşma sırasında Bora kendisini bir köşeye 
atarak ışığını kapatmış, Đsmail YALIN da ayının 
tokatlarına maruz kalarak kendisini dar geçitten 
aşağıya bırakmıştı. Emrah arkasında olsa aşağıya 
kayması mümkün olmaz, dar bir koridorda 
dakikalarca ayının tokadına maruz kalır ve ciddi 
biçimde yaralanırdı.  

Bora, dar geçidin sonlandığı salonun iki girişinden 
geniş olanı tercih ederek içeri girmişti. Bu esnada 
uzun uzadıya tavanı ve oluşumları incelemiş, yan 
geçişlerin müsait olup olmadığına bakarken başını 
diğer yana döndürdüğü an, yaklaşık 5–10 
metrekarelik küçük bir salonda ayı ile yüz yüze 
gelmiş, ayı yüzüne kükrediğinde Bora da ayıya 
korkuyla bağırmış ve ani bir hareketle ışığını 
kapatarak kendisini bir köşeye atmıştı. Ayı, o 
sırada Bora’nın geçtiği yerden içeriye bakan 
Đsmail YALIN’ın yüzüne kükremiş ve dar bir 
geçitte olan Đsmail YALIN’ın ensesine iki, 
kafasına bir kez vurduktan sonra kolları ile 
yüzünü kapatan Đsmail YALIN’ı aşağıya itmişti. 
Sonradan öğrenildiğine göre ekibin dışarıda 

duyduğu kükremenin akabinde Đsmail YALIN’ın 
paket şeklinde ayı ile kucaklaşarak mağaradan 
yuvarlanışı bu hareket sebebi ileymiş.  

Bora, ayı dışarıdakileri görünce panikle geri 
dönecek diye oldukça korkmuştu. Daha sonra da 
silahla çıkışta ateş edilecek korkusu ile bir süre 
içeride atladığı yerde yatmış kalmıştı.  

Đsmail’in anlattığı, Bora’nın da hatırlamadığı bir 
diğer ihtimal ise, ayının gövdesini taş sanarak 
geçiş için Bora’nın ayıyı ittiği yönündeydi.  

Her ne olursa olsun ayının korkarak sıkıştığı yerde 
saldırganlaştığı ve zaten dar olan alanda önüne 
gelene vurduğu anlaşıldı. Olayın ucuz atlatılması 
ekip için bir şanstı.  

Olayın üzerinden bir süre geçince herkesi “Ya eşi 
içeride ise?” korkusu sardı. Ama bir yandan da 
hem bu olayı yaşamış olmak, hem de MADlı 
ekibin harita çizme ısrarı, mağaraya tekrar 
girilmesi yönünde ortak bir karara dönüştü. 
Gönüllü ekip olarak Okay ile Baturay mağaraya 
girerek ilerlemeye başladı. Baturay, içten içe 
müthiş bir korku ile sürekli seslenerek içeriye 
girdi. Tüm mağarayı kolaçan etmek uzun bir süre 
aldı. Bunun nedeni mağaranın büyüklüğü değil 
her yere bakmadan bir santimetre bile 
ilerleyememiş olmaktı. The Cave ve Descent 
filmlerinde mağaracılara saldıran yaratıkların 
olduğu bir yerdelermiş gibi korkuyorlardı. 
Baturay, mağara çizmelerini giymemiş, trekking 
botları ile içeri girmiş olduğundan dar geçitlerde 
oldukça kayıyor ve ışık tuttuğu bölümlere Okay’ın 
göz atmasını istiyordu. Okay ise olayın şoku ile bu 
isteği reddediyordu. Yeni başlayan bir mağaracı 
adayı olarak haklıydı ve belki de ömrü boyunca 
karşılaşmayacağı bir olaya tanık olmuştu, salona 
girmeye çekiniyordu.  

Đçerisini tamamen kontrol ettikten sonra Baturay, 
ayı ile Bora’nın buluşma odasında ışığını 
kapatarak Okay’ı dışarıya yolladı ve Emrah’ı 
harita işini beraber yapmak için çağırdı. Emrah 
geldi ve haritalama işine başlandı. Bu esnada 
üşüyen dış ekibin yaktığı ateşin dumanı içeriye 
doluyordu ve Emrah ile Baturay bir süre sonra 
nefes alamaz hale geldi. Neyse ki harita ölçümleri 
bitmişti. Yavaş yavaş dışarıya çıktılar. Dışarı 
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çıkarken yeni bir panik hali yaratmak için 
içlerinden kükremek gelse de yapmamanın herkes 
için daha iyi olacağına karar verdiler.  

Dışarıda ayı ile ilgili konuşulmaya devam 
ediliyordu ve aynı olaylar dönüp dolaşıp gün 
içinde en az yüz kere anlatıldı; ama her seferinde 
herkesçe de dinlenilmeye devam edildi. Hem de 
ilk defa dinleniyormuşçasına… 

Gün boyunca konuşulanlar ise genelde adrenalin 
patlaması nedeniyle herkesin korku ile karışık 
büyük bir heyecan yaşamış olması, yörede 
bahsedilen ama hiç görülemeyen ayının varlığının 
talihsiz de olsa ispatlanmış olması, ayının 
kaçarken dengesiz düşüşü nedeniyle yaralanmış 
olması korkusu ile yaşadığımız endişe ve üzüntü 
(Hayvan ekibe saldırmıştı; ama mecbur olduğu 
için, aslında iyi niyetliydi, düşünceleri…), ilk kez 
ayı görmüş olmanın mutluluğu (ki bu daha çok 
MADlılardan geldi), Emrah’ın ayı fobisinin ayı 
sevgisine dönüşmesi, Bora’nın artık “Bunu da 
yaşadım, hayatta daha fazla heyecanlanacağımı 
sanmıyorum.” sözleri,  Okay’ın  “Vay anasına!” 
nidaları, içeride yaşananlar ile ilgili esprili 
spekülasyonlar (ayının Bora’nın omzuna 
dokunduğu), Đsmail’in yediği tokatlar, aldığı 
darbeler ve ayı ile kucaklaşarak aşağıya kayması, 
herkesin panik halinde yamaçtan atlamış ama 
sakatlanmamış olması üzerineydi.  

Yavaş yavaş toparlanılarak diğer mağarayı 
incelemek için yola çıkıldı. Diğer mağaranın 
yakınına gelindiğinde kısa bir değerlendirme 
yapılarak oldukça yüksekte olan giriş için karlı ve 
kaygan yamaçta riske girmeme kararı verildi. 
Zaten mağaranın girişinin oldukça yüksekte oluşu 
her nasılsa ekibe kaya oyuklarını anımsattı ve 
mağaranın küçük bir salondan ibaret olduğu 
izlenimi yarattı. Köylülerin anlattığına göre dikey 
bir mağaraydı; ama MADlı ekip, dikeyden 
kasıtlarının mağaraya ulaşım esnasında kat edilen 
yol olduğunu düşündü. GPS ile koordinat alındı 
ve baharda burasının değerlendirilmesine karar 
verilerek aşağıya doğru yola çıkıldı.  

Ranger’a varıldığında yarım saat geçmişti. 
Hazırlanılıp yola çıkıldı. Karacasu Köyü’ndeki 
kuzine başına ulaştıklarında yemekler 
hazırlanmıştı. Gülümse Hanım muhteşem 

turşuları, soslu pilavı ve yaprak sarması ile servise 
başladığında, ekip hala daha sonra gıyabında adını 
Nuri koydukları ayı hikâyelerini bir kez daha 
dinliyordu. Üstelik zaman zaman MADlı ekip de 
kendilerini olayları tekrar tekrar anlatırken 
buluyordu.  

Yemek yenildikten sonra Arkutça Köyü muhtarı 
ile görüşülerek tekrar yola çıkılmasına karar 
verildi. Ekip, hava kararmadan bahsedilen iki 
mağarayı da görmek istiyordu. Köye ulaşıldığında 
aktör Kurt RUSSEL’ın ikizi olduğu konusunda 
hemfikir oldukları muhtar da onlara katılarak 
mağaranın girişine kadar ekibe eşlik etti. Altıntaş 
yaylasındaki gece yolculuğunu hatırlatan sarp ve 
çamurlu yolların sonunda aracın daha fazla 
ilerleyemeyeceği yerde yine eşyalar yüklenilerek 
tırmanmaya başlandı.  

Yolculuk sırasında muhtar, bu mağarada yıllar 
önce resimlerin olduğundan bahsetmişti. Ekipte, 
bu değerleri koruma altına aldıracak olmanın 
heyecanı duyuluyordu. Mağaranın ağzına 
geldiklerinde taze toprağın dışarıya tahliye edilmiş 
olduğunu dehşet ile gördüler. Belli ki defineciler 
burada hummalı bir çalışmaya girişmişlerdi. 
Mağaranın girişinde tahliye kovaları ve 
malzemelere rastlandı. Emrah, doğal bir emniyet 
ile yaklaşık 8–10 metrelik bir inişten aşağıya 
inerek göz atmaya karar verdi. Bora hattı kurarken 
Baturay da muhtar ile birlikte diğer deliği bulmak 
için tırmanmaya devam etti. Daha sonra Mustafa 
BEKTAŞ da onlara katıldı. Delik bulunduğunda 
tahtadan bir merdivenin mağaranın içine döşenmiş 
olduğu görüldü.  Baturay, deliğin girişinde bir 
süre için mola verirken aşağıya malzeme 
yollamaları için sesleniyordu. Aşağıdan bir türlü 
ses alınamıyordu. Baturay, bu kayıp zamanı Kurt 
RUSSEL’ın kardeşinden yeni istihbaratlar alarak 
değerlendirmeye karar verdi. Bir iki yeni yer 
öğrendiğinde hava kararmaya yakındı. Aşağıya 
inerek diğerlerinden bilgi alınmasına ve gerekirse 
tekrar buraya çıkılmasına karar verildi. Aşağıya 
indiklerinde, Emrah’ın aşağıda lüks, tüp ve kazı 
malzemeleri ile duvarlarda çökmeyi engelleyecek 
düzenekler gördüğü öğrenildi. Mağara kazılmıştı 
ve 20 küsur metre daha ilerliyordu. Emrah ve 
Bora geceye kalacaklarını, bu işin seyrinin 
değişerek sportif amacı aştığını, dönmenin daha 
hayırlı olacağı konusunda, yukarıdaki deliğe de 
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giriş yapılmasında ısrar eden Baturay’ı ikna 
ettiler. Tüm malzeme toplanarak tekrar tabana 
yüklenilerek Ranger’a doğru yola çıkıldı.  

Araca binildikten sonra, dönüşte yaylada oturan 
tek köylü ziyaret edilerek bilgi alındı ve kendisine 
belediye başkanınca bazı sorular soruldu. 
Köylünün ya korktuğu ya da olaya göz yumduğu 
izlenimi ile olayın jandarmaya bildirilmesi ve 
belediye başkanlığınca olayın takip edilmesine 
karar verildi.  

Nallıhan’a doğru yola çıkınca, telefonun çektiği 
her yerden MADlılar aranmaya başlandı ve ayı 
hikâyesi her seferinde telefonun diğer ucuna 
aktarıldı.  

Nallıhan yakınında akşam yemeği ve rakı 
eşliğinde haber bültenleri izlenildi. Her Nallıhan 
sözünde homurtular yükseliyordu. Kriz merkezi 
toplantısı için belediye başkanı ile buluşmaya 
gelen jandarma komutanına mağara ile ilgili bilgi 
verildi. Kendisi, daha önce pusu kurulduğunu; 
ancak kendilerinden önce bunu haber alan 
definecilerin bir türlü yakalanamadığından 
bahsetti. Ortada çıkan bir define de yoktu; ama 
yine de kim olduklarını merak ediyorlardı. 
Arkutça Köyü’nden veya Nallıhan’dan değildiler; 
ancak dışarıdan gelen bir ekibe göre de kalabalık 
ve organize bir iş çıkardıkları da yadsınamazdı.  

Yemekten sonra yola çıkıldı. Dönüş yolunda 
Emrah’ın ısrarı ile Emremsultan Köyü’ndeki 
Tapduk Emre Türbesi’ne gidilmesine karar 
verildi. Diğerleri kapıda beklerken, gece gece 
türbeye giren Emrah’ın türbe ziyareti sonlanıp 
dönüş yoluna çıkıldığında saat 20.00 civarıydı.  

Sohbet ve müzik eşliğinde bir süre ayı unutularak 
kuş gribi ile ilgili konuşuldu. Beypazarı, turizmin 
önemli bir durağı olduğu için burada yaşanan her 
türlü tehlikenin, yine burada ekonomik 
menfaatleri bulunan büyük sermayenin etkisiyle 
basın organları ile komşu Nallıhan’da yaşanmış 
gibi gösterilmesi neticesinde, Nallıhan’ın mağdur 
edildiğinin herkes farkında idi. Beypazarı klasik 
turizm anlayışı ile kendisini tüketmeye başlamıştı. 
Artık ilgi çeken doğal ve vahşi olanıydı. Nallıhan 

da bunun için önemli bir merkezdi ve Beypazarı 
için tehlike arz ediyordu.  

Yalçın Ergündoğan’ın 8 Ocak 2006’da BĐRGÜN 
gazetesindeki köşesinde yazdıkları Nallıhan’ın ve 
kuşlarının uğradığı haksızlığı özetliyor: “Egemen 
tür olarak, ‘yeryüzü insanlığı’ çaresiz durumda… 
Çareyi kanatlı hayvanların topluca imhasında 
görüyor “yüce tür”. Birbirini öldürerek, savaş 
makineleri ile tankları, topları tüfekleri ile 
dünyaya egemen olmuş bu tür, aslında pek de 
“akıllı” bir tür de ğil mi yoksa ne? Üzülünce, kan 
akıtıyor. Sevinince kan akıtması gerektiğine 
inanıyor. Topluca kan akıtma günü olarak ilan 
ettiği zaman dilimlerini “bayram” ilan ediyor. 
Tüketmek üzere kurguladığı, beynini yıkadığı 
milyarlarca türdeşine “refah toplumu” diye 
sunduğu yapıların ürettiği “virüslere”, kuş gribi 
adını veriyor hemen. Oysaki sınırları olmayan, 
“özgür bir dünya” düşlerimizin kanatlı dostları, 
ne topluca imha edilmeyi, ne de adları bir virüsle 
anılmayı hak ediyor…”  

 
Fotoğraf: Mustafa BEKTAŞ 

MAD’a göre de sorun grip değil garip olan kuşlar 
sorunu. Öyle ki çözüm için canlı canlı yakılmak 
ve insana boyun eğmek zorundalar. Düşünün ki 
çözüm olarak gördükleri yasaklamalar ve 
endüstriyel üretim, yakında köy yumurtası 
hayallerimizin de katili olacak… Ta ki köy 
yumurtası yeni bir rant yaratana dek… O zaman 
tüm yasaklamalar kalkacak ve sermaye birikimi 
bu alanda da ticaret yapacak.  

O zamana dek ne köy, ne köylü, ne yumurta, ne 
Ayı Nuri, ne de MAĞARA kalacak…  

*Nallıhan Faaliyeti Araştırma Raporu 
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O GÜNLER 2 ( DERNEK EVLER Đ ) 
Emrah SINMAZ 

Yıl 1986, Ankara Çamkoru’da fakültenin 
pikniğindeyiz. Sınıftan birkaç arkadaşımız (Tulga 
ŞENER, Tamer AKER, Hakan KARADENĐZ, 
Uğur, ERDEMĐR) pikniğin sonuna doğru 
ormandan çıkarak bize katıldılar. Bir gece 
önceden ormanda yürüyüş yapmışlar, ziyadesi ile 
kaybolmuşlar, kendi aralarında kavga etmişler, 
sırtlarında acayip denkler, pis perişan bize 
katıldılar... Ne yalan söyleyeyim çok hoşuma gitti, 
haz aldım. Meğer bu arkadaşlarım, MAD yoluna 
baş koymuşlar. Ben de böylece dernekten 
haberdar oldum. 

Pazartesi günü kantinde Hakan KARADENĐZ’i 
yakaladım, “Ben de mağaracı olacağım,” dedim. 
Hakan’ın yüzünde sevinç ve hayret karışımı bir 
ifade belirdi ki, bu gün bile unutmam. O günlerde 
derneğe üye bulmak, en az bugünkü kadar zordu. 
Dernek evraklardan (kimi çuvaldan çıkartılmış), 
Faysal ĐLHAN’ın evindeki birkaç parça 
malzemeden, bir avuç üyeden ve sağlam 
ilkelerden oluşuyordu. 

Faysal’ın Emek caddesindeki evini, derneğin ilk 
“dernek evi” olarak tanımlamak sanırım yerinde 
olur. Sıhhiye’den Emek otobüsüne binersiniz, 
Zürih Pastanesi önündeki durakta indiniz mi, arka 
sokağa kısa bir yürüyüş ve Faysal’ın giriş 
katındaki evinin sıcaklığına kavuşursunuz. Evin 
diğer sakinleri, Aytekin ve Đsmail... Bulgur pilavı 
ve tavada yapılan börek... Bu evde derneğin 
birçok üyesi, yandaşları ile tanıştım. Ahmet 
ELMA, Beyhan KARTAL, Ali UTKAN, Utku 
ERDENER... say say bitmez. 

O günlerde kaya çalışması için, Hüseyingazi 
peksimet tepesine giderdik. Derneğin biri sarı, 
diğeri pembe, fosforlu iki parça yardımcı ipi, 
dağcı Mehmet Ali CAN’dan ödünç alınmış 
eskimiş iki dağ ipi, birkaç eski karabini, yırtık iki 
emniyet kemeri falan var. (Faysal, fazla gelir diye 
bir kısmını da kayaya getirmez...). Bir gün Tulga 
ile birlikte Faysal’ın evindeyiz. Tulga, duvara 
çakma tahta raftan, metal bir çay kutusu aldı ve 
içindeki sekiz adet, bir kısmı paslı boltları 
gösterdi. Đlk defa, bu ulaşılmaz, az bulunur, 
harcanılması pek caiz olmayan malzeme ile 

tanıştım (gerçekten de yıllar boyunca bolt çakmak, 
muhalif üyeler tarafından, yanlış düşünceyle 
mertebe gibi algılandı). Yani derneğe inancımız 
tam, zaman çok, genciz; ama aşmamız gereken bir 
şeyler de var. Az kişiyiz; çok olmak, gelişmek, 
derneği yaşatmak istiyoruz. O halde bir şeyler 
yapmak gerekliydi. 

1987 yılı genel kurulunda (kaya çalışması dışında 
katıldığım ilk etkinlik) yönetim değişikliği 
yapılıyordu. Bir kuşak mağaracı (ki Temuçin 
AYGEN’in “Haydi gençler!” diye güvendiği) 
ekibi yönetimden ayrılıyor, yeni bir yönetim 
kuruluyordu. Derneğin yönetimine Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden bir hocamız, 
aynı zamanda DASK’ın da başkanı olan Yücel 
AŞKIN seçildi. Sonradan, Faysal bu dönemi 
“Doğa, spor, mağara... büyük işler yapacağız 
sandım..” şeklinde özetlemişti.  

Yeni dönemde düzenimiz şöyleydi: Faysal’ın evi 
yine karargahımızdı. Tabi ki bütün mağaralar 
bizim ve faaliyetler olanca hızıyla devam 
ediyordu. Neredeyse her hafta toplantı için 
Dışkapı’ya, Ziraat Fakültesi’ne taşınırdık. O 
yıllarda doğa sporlarının çok gelişmiş olduğu 
söylenemezdi. Değişik gruplar, birlikte etkinlikler 
düzenlerlerdi. Derneğimiz üyelerinin 
gerçekleştirdiği birçok etkinlik, aynı zamanda 
Ankara Üniversitesi Doğa Sporları 
Topluluğu’nun, DASK’ın ve hatta DOST’un 
(Bilkent) etkinliği olarak görünürdü. Birkaç kere 
DASK’ın toplantılarına, bir kere de hizip ev 
toplantısına katıldığımı hatırlıyorum. Ama neden 
katıldığımı halen bilmiyorum... Sonradan bir 
dostumuzdan öğrendim ki, derneğimizin bu kulüp 
içine katılması ve eritilmesi bile düşünülmüş... O 
günler işte böyle günler. Bu düzen böylece 
yaklaşık 1,5 yıl kadar devam etti. 

Bir akşam yine Ziraat Fakültesi’nin 
kütüphanesinde toplantıdayız, başkanı bekliyoruz. 
Fakültenin dekanı kapıyı kırarcasına açtı ve fırçayı 
bastı “Burada sorumlu kim! vs.vs....”. Adam 
aslında haklıydı. Hepimiz fakültenin 
yabancısıydık ve kütüphane nerdeyse el 
yazmasına kadar uzanan eski kitaplarla doluydu. 
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Eh, çaresiz başkanı odasında ziyaret ettik. “Benim 
işim var,” deyip ilgilenmeyince kendimizi binanın 
dışına attık. “Dernek sokağa düştü!” diye bağırıp, 
gülüştük. Kendimizi yolun karşısındaki bir 
kahvehanede bulduk. Derneğin, bizim bildiğimiz, 
ilk çağının son dakikalarıydı... O günlerde Sıhhiye 
Halk Sokak Akay Apartmanı’nda oturuyorum. 
Binamızın bodrum katında beş odadan oluşan 
depo-kapıcı dairesi gibi bir yer vardı. O yıl, bahar 
ayında çok yağmur yağmış ve bodrum katını su 
basmıştı. Depolar bu yüzden boşalmış ve yeniden 
onarılmıştı. Apartman yöneticimiz de emekli 
Albay Cemal BAGA. Kore Harbi’ne katılmış eski 
bir asker. Yönetimi kaybettiği gece, muharip 
gaziler derneğini basıp tutanaklarda tahrifat 
yapacak kadar dernekçiliği de var☺. Ön 
görüşmeden sonra, Faysal ve Tulga ile yöneticinin 
kapısına gidiyoruz. Hiç de tahmin etmediğimiz bir 
kolaylıkla (bir miktar alttan almak suretiyle) bir 
oda kiralama yolunu açıyoruz.  

Đlk iş dernek başkanımıza yeri göstermek… 
Başkan yanında bir kişi ile geliyor ve yeri 
görüyor, “Paranız yeterse tutun…” yorumunu 
yapıp gidiyor. Aslında küçük, tabanı uyduruk 
beton bir odacık… Ama bizim için özgürlüğün 
kapısı. O saat ilişkimiz kopup gidiyor.  

Derneği boyama işine girişiyoruz. Yerde helva-
ekmek yeme, amele muhabbetleri falan… 
Mütevazı eşyalarımızı taşıyoruz. Metal bir dolap 
için Yavuz BULUT’un kapısını aşındırıyoruz. 
Suntadan bir sandık dolap, dedemin yaptırdığı iki 
sekiyi evden indiriyorum. Oldu sana bir dernek 
evi… Akşam okuldan geliyorum, hemen derneğe 
yolum düşüyor. Faysal derneği açmış, küçük 
kekler almış, çayı da demlemiş, ufak tefek yazıp 
çiziyor. Ne günler geçirdik, Halk Sokak’ta…  

Kendi yönetimimizi kuruyoruz. Temel bazı 
ilkelerimiz var. Kavgayı kendi aramızda 
yapıyoruz, yeni katılan üyelere yansıtmıyoruz. 
Toplantılar daha düzenli yapılmaya başlıyor. Ayda 
bir genel üye toplantısı, gündemli toplanıyoruz. O 
zamanlar perşembe akşamları toplanıyorduk. Bir 
süre sonra bir gün yetmiyor, salı günleri de 
toplantı yapmaya başlıyoruz.  

Bir süre sonra bir odaya sığmıyoruz. Önce kaçak 
olarak yandaki odayı kullanmaya başlıyoruz. Daha 
sonra ikinci odayı da kiralıyoruz. Malzememiz de 

gittikçe artıyor. Asıl büyük malzemeyi Atakule’de 
yaptığımız ilk gösteri etkinliğinden elde ediyoruz. 

En güzeli faaliyete gitmek. Dernekte malzemeyi 
hazırlamak ayrı bir heyecan. Tulga bu işi “Masa, 
dolap dışında her şeyi aldık,” diye tanımlar. 
Faaliyetler genellikle cuma geceleri başlar. Đlk 
zamanlar garajda buluşup, otobüs ile yola 
çıkıyoruz. Gittiğimiz yerde, örneğin Pozantı’da 
önceden ayarlanmış maden şirketi ya da orman 
işletmesi araçları ile yola devam ediyoruz. Daha 
sonraları araç kiralayıp dernek önünden yola 
çıkmaya başladık. Bu yöntem en güzeliydi. Biz 
bize çok eğlenceli yolculuklar yaptık. 

Camılıköy, Sütlük, Subatağı araştırmaları gibi 
birçok başarılı etkinliğe bu adresten yola çıktık. 
Yıllar sonra düşününce, derneğin en hareketli ve 
en verimli zamanlarıydı… 

Gün geldi, yerimizi beğenmeyen üyelerimizin 
sayısı arttı. Yaptığımız iş çoğalmış, yerimize bir 
anlamda sığmaz olmuştuk. Bu ortamda derneğin 
vitrin kısmının iyi olmadığı düşünülüyordu. 
Tedirgin olan birkaç kişiden biriydim. Başka bir 
yer tutmak dar bütçemizi zorlayabilirdi. Hatta 
derneği boşalttıktan sonra üç ay kadar kira 
ödeyerek odalardan birini elimde tuttum. Daha 
sonra bunun anlamsız olduğunu düşünüp 
vazgeçtim. 

Birkaç yer değiştiriyoruz. Đlk olarak, Beril 
ERDOĞAN’ın ailesinin boşalttığı Bahçeli’deki 
eve taşınıyoruz. Ev, arkası bahçeye açılan giriş 
katı. Seviyoruz yeni yerimizi. Ancak iki yıl sonra 
apartmandan geldiğini düşündüğümüz etki ile ev 
sahibi ile yollarımız ayrılıyor. Korktuğum ben 
askerdeyken başımıza geliyor. Derneğin dolap 
koltuk gibi malzemeleri Banu ŞENER’in evinin 
altındaki depoya ve teknik malzeme Orkun 
PEKŞEN’in Halk sokaktaki iş yerlerinin altındaki 
depoya giriyor. Malzemeleri burada hazırlayıp 
etkinliği gitmeye başlıyoruz. 

Đlk yerimizi tekrar tutmayı planlıyoruz. Ancak 
daha önce verdiğimiz kiranın beş katı istenince 
vazgeçiyoruz. Canımız çok sıkılıyor. Attan inmiş 
bulunuyoruz… 

Ataç Sokak’ta yeni bir yer tutuyoruz. Giriş altı, 
yarı camdan ışık alan iki oda, küçük bir mutfaktan 
oluşan küçük dernek evine taşınınca rahatlıyoruz. 
Yine apartmanda yönetici ile sorun yaşıyoruz. Zar 
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zor oturma iznini kabul ettiriyoruz. Dernek 
deyince herkes kötü gözle bakıyor. Đyi bir yer 
kiralamak bu nedenle zor. Bulunan iyi yerlerin 
kirası ise oldukça yüksek. 

De Gol Caddesi’nde tuttuğumuz yer ise 
kiraladığımız en güzel ve en pahalı yer. Açıkçası 
kiralanan yerin iyi olması vitrini aynı oranda 
etkilemiyor. Asıl olanın insanlar ve çalışma isteği 
olduğu kanıtlanıyor. Kiracı olmak zor. Bu sefer de 
bütün gelirimiz neredeyse kiraya gidiyor. Başka 
bir dernekle yeri paylaşalım fikirleri ortaya 
atılıyor. Neredeyse yine attan inceğiz… 

Derken, o müthiş imkan önümüze çıkıyor. GSM 
kulelerinde çalışacak emekçilere “Yüksekte 
çalışma güvenliği eğitimi” vermeye başlıyoruz. 
Bu dönem Muharrem SAMUK başkan, GSM 
sektöründe çalıştığından işi o akıl ediyor ve 
ayarlıyor. Maho sonradan “efsane başkan” olarak 
anılıyor. Sanırım bu ismi kendi kendine veriyor☺. 

Bu çalışmalarda eğitim veren dernek üyeleri, 
isimsiz kahramanlar olarak dernek tarihindeki 
yerlerini alıyorlar.  

Bu çalışmadan oldukça iyi bağış geliri elde 
ediyoruz. 2005 yılında Kubilay Sokak’taki 
yerimizi alıp kiracı olma sefaletinden 
kurtuluyoruz. Derneğin kendi yeri olması 
gücümüze güç katıyor. Artık parasızlıktan 
kapanma korkuları kalmıyor. Sonunda çalışmaya, 
gelişmeye uygun, hak ettiğimiz ortama kavuştuk. 
Eski kiracı günlerimizi hatırlatan tek şey kalıyor. 
Yapılan son üç genel kurulun dilekler kısmında, 
bir kişi gündeme ek söz alıyor. Ne diyecek diye 
her seferinde merak ediyoruz. Bu kişi, Vedat 
GÜN ya da Bora ÇORAKBAŞ oluyor ve sözünü 
söylüyor:  “Bir önerim var. Dernek yerini, … 
kulübüyle paylaşmayı öneriyorum.” 
Gülüşüyoruz…

 
 

 
Mağaracılık tehlikeli midir? 

Mağaracılık sporu gerekli önlemler alındığı ve güvenlik önlemlerine dikkat edildiği zaman, herhangi bir 
doğa sporundan daha tehlikeli değildir. Derneğimizde, güvenlik konusuna gereken önem verilmekte, olası 
riskler ve önlemler konusunda üyelerimiz sürekli bilgilendirilmektedir. Başlangıç düzeyindeki 
etkinliklerde ise en küçük risklerden bile kaçınılmaktadır. 

Mağaracı olmak için çok güçlü ve kondisyonlu olmak gerekir mi?  

Mağaracı olmak için çok güçlü olmak gerekmediği gibi, zaman içerisinde yeterli kondisyona ve ileri 
düzey için kendinizden beklenen teknik ve pratiğe ulaşan, kadın ve erkek herkes mağaracı olabilir. Bir 
diğer ifade ile eğitim aşamalarına göre kendisini fiziksel ve psikolojik olarak hazırlayan herkes mağaracı 
olabilir. 

Ben sporcu değilim, kondisyonum çok düşük; mağaracılık yapabilir miyim? 

Mağaracılık çok değişik düzeylerde yapılabilir. Başlangıç eğitimlerimizde mağaralar herkesin 
girebileceği düzeyde seçilmektedir. Giderek kendisini geliştirip daha zor mağaralar denemek isteyen 
üyelerimiz için antremanlar ve eğitimler düzenlemekteyiz. Mağaracılık yapmak isteyenler için herkesin 
yeteneğine, bilgisine ve kapasitesine göre etkinliklerimiz vardır. Yani, ortak çalışmayı ve yardımlaşmayı 
seven, bir ekip içinde uyumlu hareket edebilen, hevesli herkes mağaracı olabilir. 
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KAYABO ĞAZI KANYONU MA ĞARALARI ETK ĐNLĐĞĐ  
Birhan ALTAY 

Kayaboğazı Kanyonu ve bu kanyonda mağaralar 
bulunduğu bilgisini, 2006 yılı Yılbaşı Hediyelik 
Eşya Fuarı'nın Bilecik Standı'nda öğrendik. 
Buradaki broşürlerde Bilecik Đli tanıtılırken 
kanyon ve mağaralardan söz ediliyordu ve hemen 
orada bulunan Đl Kültür Müdürlüğü yetkilileri ile 
görüşüp bilgiyi doğruladıktan sonra, mağaraların 
yerlerini kaydederek, bir araştırma gezisi 
planladık. Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
yetkililerinin de daveti ile 2006 yılı Ocak ayında 
araştırma gezisi yapıldı.  

Kayaboğazı Kanyonu, Bilecik ila Bolu illeri 
arasında, Bilecik-Yenipazar’da Karahasanlar ila 
Đnhisar arasında, Kayaboğazı ırmağı üzerinde yer 
alıyor. Kanyon yaklaşık 10 km uzunlukta, giriş ve 
çıkış bölümleri ayrı ayrı harikulade güzelliklere 
sahip.  Kayaboğazı ırmağı kanyona ~720 m. 
yüksekliği olan bir kireçtaşı duvar önünden 
kıvrılarak giriyor. “Yüksekliğini 1/25000’lik 
topografik haritadan belirledik”. Sol duvarı ise 
daha alçak seviyeli, yaklaşık yarısı kadar 
yüksekliğe sahip. Yüksek olan duvar üzerinde 
birçok seviyede su boşalım ağızları görülüyor. 
Birçoğuna daha önceden defineciler ve ilgililer 
girmişler ve fazla ilerlemedikleri söyleniyor. 

Ekip; Birhan ALTAY, Haluk YURDAKUL, 
Cumhur ŞAHĐN, Korkut ANAPA, Küçük Onur  
dan oluşmakta idi. 

1. Gün : 

Bu duvarda sadece yerden ~60 m. yüksekte yer 
alan büyük ağıza girilmemiş. Ekibimiz aşağıdan 
bu ağıza yaklaşmaya çalıştı ise de yeterli 
tırmanma donanımı olmaması nedeniyle 
girilemedi. Yukardan inişle yaklaşılabileceği 
düşünüldü ise de yolun çok uzun olacağı ve 
zamanın yetmeyeceği düşünülerek bu giriş daha 
sonraya bırakıldı.  

Akşam kanyonun çıkışındaki mağaraların olduğu 
bölgeye, kanyondan geçilmeksizin, yoldan 
dolaşarak kamp attık ve karanlık basmadan çıkış 
alanında ilk gözlemlerimizi yaptık. Bu sırada sol 

duvarda çok büyük ağzı ile yer alan ve ağıl olarak 
kullanılmakta olan mağaraya patika ile ulaştık. 
Buradan kanyon etraflıca görülüyor. Buradan, 
karşı duvarda ağaçlık ve fundalıklar arkasında 
saklı kalmış olan diğer mağara ağızlarının 
yerlerini belirleyerek ertesi gün giriş yapmayı 
planladık.   

2. Gün :  

Ertesi gün ırmağın karşı yamacına geçip, kanyon 
duvarının üstünde, mağara ağızlarının izdüşüm 
noktası bulundu. Ardından önce ağaçlar ve çalılar 
arasından doğal inişle duvara ulaşıldı. Duvarda 
sabit istasyon hazırlanarak ~10 m. mağara ağzına 
inişler yapıldı. Birhan hattı kurup inişi sonrasında 
ilk incelemeleri yaptıktan sonra mağaranın 
sonlandığını söyleyip ölçümleme için yardım 
isteyince, Cumhur inişi yaptı. Yeni olan 
arkadaşların deneyimlerinin az olması nedeniyle 
inmelerinin uygun olmayacağı düşünülüp, 
ölçümleme 2 kişi ile yapıldı.  

Mağara, çok eski karstik dönemlerde ırmak bu 
seviyelerde akarken, ırmaktan suyu kaçıran veya 
ırmağa suyu boşaltan bir özellik taşıyordu 
olasılıkla. Irmağın türbülânslı akışı ile de oldukça 
geniş bir boşluk haline gelmiş. Kanyon boyunca 
karşılıklı olarak, özellikle de hep aynı seviyede bu 
denli büyük ve geniş ağızlı mağaralar sıralı 
şekilde yer alıyor. 

Mağara yaşama çok uygun ancak prehistorik 
yaşam izine rastlamadık. Mağaranın ağzı 
görülmeyi önleyecek kadar yoğun bitki örtüsü ile 
örülü, şu anki hali ile ağızdan içeri doğru giderek 
yükselen, sonunda da içine girilemeyecek kadar 
dar bir çatlak ile sonlanan bir şekilde. Bu dar 
çatlakta sadece gözlerini görebildiğimiz bir 
hayvancık dikkatimizi çekti, belli ki mağarayı 
barınak olarak kullanıyor. Aydınlatıp 
göremediğimiz için tanımlayamadık. 

Bölge Ankara’ya uzak olsa da baharları çok güzel 
bir manzaraya sahip. Oldukça dinlendirici. 700 
metrelik duvarlar hem duvar tırmanış hem de kaya 
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tırmanış çalışmalarına uygun, bol sayıda mağara 
barındıran bir alan. Kanyon girişinde, duvardaki ~ 

60 m. yüksekte yer alan mağara hala girilmeyi 
bekliyor.
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BALAT ĐNĐ MAĞARASI 2006 ETKĐNLĐK ANISI 
Havva YILDIRIM 

Yaprak, pirinç ve tencere üçlüsüyle süper bir 
kombinasyon yaratmaya çalışırken çalan 
telefonumun sesine uyandım daldığım rüyamdan. 
Karşıdaki ses büyük bir heyecanla “Her şey çok 
güzel olacak...” deyip duruyordu. “Biletleri aldım 
gidiyooooooruzzz...” Her derneğe lazım Bora 
ÇORAKBAŞ, (Taylan) Levent TAŞDEMĐR ile 
bana hoş bir sürpriz hazırlamış biletlerimizi 
almıştı. Öyle ki kendisine artık “Bora il 
Magnifico” demeye başlamıştım. Telefonu 
kapadığım gibi kutsal görevim olan yaprak sarma 
işlemine tekrar giriştim ve büyük bir özenle 
tencereyi ocağa yerleştirmeyi başardım kısa bir 
süre içinde. 

7 Nisan 2006 Cuma 17.45 civarında ulaştığım 
AŞTĐ’de çamurlu botlarını çantasının kenarına 
özenle yerleştirmiş Bora'yı gördüm. Sonra Levent 
belirdi ufukta ve işte hepimiz hazırdık maceraya. 
Yine bitmek bilmeyen bir yol bizi bekliyordu. 
Uzun yolculuk boyunca Levent'le el atmadık konu 
bırakmadık. Derken 23.45 civarında Beyşehir'e 
ulaşmayı başardık. Bora il Magnifico kıvrak 
zekası sayesinde bizi Derebucak'a götürecek bir 
araç ayarladı ve yine kendimizi yollarda bulduk. 
Yurdum insanlarına hep bayılmışımdır. O kadar 
içten davranırlar ki... Taksici yol boyunca bizi 
gülmekten kırdı geçirdi.  

Derebucak merkezde gecenin bir yarısı 
gördüğümüz insan yığınından kendimize bir 
kurban seçtik ve mağara tespitine koyulduk. Yol 
ilerledikçe taksici huzursuz olmaya başlamıştı. 
“Bora valla kusura bakma- bu arada sana Bora 
diye hitap ettim çok samimi gibi falan olduk-ama 
seninki iş değil. Sen git o kadar sene işletme oku, 
sonra gel gecenin bir yarısı dağ tepe dolaşıp 
mağara ara. Olacak iş değil valla!”. .. Neyse ki 
40–50 kilometrelik bir yolculuğun ardından 
mağaramıza ulaşmıştık. Saat 00.01’e geliyordu ve 
müthiş bir manzara ve rüzgar bize eşlik ediyordu. 
Karşımıza kimseciklerin çıkmamasını temenni 
ederekten kamp alanına doğru yürümeye 
koyulduk. Küçük bir mağara tespiti aşamasından 
sonra ekibin kalanını beklemeye koyulduk. 
Neredeydi Kubilay-Beril-Demir ERDOĞAN, 

Cengiz ÇELĐKBĐLEK, Ülkü TEKE, Uraz 
ÖZŞAKAR, Filiz ASLAN, Okay SADAY ve 
Dilek YÜCEL, nerede???  

Dalların arasına gizlenmiş etrafı kesiyorduk. 
Uzaktan görünmeye başlayan farların Kubilay ya 
da Okay'ın aracına ait olup olmadığını tespit 
etmeye çalışıyorduk. Doğru bir saptamanın 
ardından sonunda arkadaşlarımıza ulaşmıştık. 
Birbirini özleyen mağaracıların kucaklaşmalarının 
ardından hepimiz hızlıca çadırlarımızı kurup 
uykuya daldık. Sabah olmuş muhteşem 
ERDOĞAN ailesi kalkmış kahvaltı hazırlamaya 
koyulmuştu. Yeniler etrafı gözlemliyor, büyük bir 
hayranlıkla kahvaltılıkları izliyorduk. Bir yandan 
servis yapılıyor bir yandan da kişi başı kaç zeytin 
düştüğü hesaplanıyordu...  

 
Fotoğraf: Filiz ASLAN 

Karnı doyan her mağaracının gözü mağara 
yollarını ararmış. Đlk ekibi oluşturan Ülkü, Dilek, 
Okay, Bora, Uraz ve Beril hızlıca hazırlanıp 
mağaranın yolunu tuttu. Tüm mağaracılar poz 
verme telaşına düşmüştü adeta. Okay gözlüğünü 
takmış karizmatik mağaracı pozları veriyor, Beril 
kucağında biricik oğlu Demir'le hoş bir fotoğraf 
karesi oluşturuyordu. Derken grup harekete geçti 
ve ilk atraksiyon Ülkü'den geldi. Sulara gömülen 
Ülkü gülümseyerek doğruldu ve gayet mutlu bir 
şekilde bizlere el sallayarak yoluna devam etti. 
Etrafı keşfe çıkan Levent, Filiz ve ben süper 
manzara karşısında hayranlığımızı 
gizleyemiyorduk. Kamp alanında bıraktığımız 
Cengiz, Kubilay ve Demir'i hatırlayıp doğruca 
dönüşe geçtik. Dere kenarında birbirimizi ıslatma 
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çabalarının hemen ardından yemeğe koyulduk. 
Kısa bir süre sonra da tıpkı homurdanan bir 
denizin dalgalarının kıyıya çarparkenki 
gürleyişine benzeyen sesler duymaya başladık. Đlk 
ekibin sesiydi bu. Çoktan bitirmişlerdi mağarayı. 

Hepimiz yemek yeme telaşına düştük. Süper 
Erdoğanlar beni şaşırtmaya devam ediyorlardı: 
Alınan turşuları afiyetle mideye indirdik. Artık 
sıra bizdeydi. Mağaraya girmek için 
sabırsızlanıyordu herkes. Ben ise Trophonios'un 
mağarasına iniyormuşum gibi korkuyordum. 
Ayaklarım mağaraya giderken bir yandan 
düşünüyordum: “Su kurbağalarının baş düşmanı 
su yılanlarından kaçıp kendilerini sudan kıyıya 
atmalarına mı benzeyecekti acaba bu gidişin 
sonu? Su fobisi olan biri için acaba fazla iddialı 
bir mağara mıydı Balatini?” derken “ Đradenin 
istediği yerde bir yol açılır,”dedim, Tolkien'e 
uyup ve kendimi mağaranın ağzında buldum. 
Hatta öyle ki Bora'dan almış bulunduğum kırmızı 
Petzl tulumumla mutlu mesut poz vermeye bile 
başlamıştım. Ama kesinlikle Bora kadar yaratıcı 
olamazdım. Tepeye çıkmış, Okay'a birbirinden 
güzel pozlar veren Bora'yı izliyorduk hayranlıkla. 
O ne yaratıcı zeka idi, Allah’ım! Eminim hepiniz 
bayılıp kalacaksınız gördüğünüz pozlara. 

 
Fotoğraf: Filiz ASLAN 

Ekip üyelerinin gelmesiyle kendimizi mağaraya 
attık. Bir yandan fotoğraf çekme telaşındaki 
Kubilay'a yardımcı olmaya çalışıyor bir yandan da 
botla cebelleşiyorduk. Ülkü kadar artistik 
takılmasak da elimizden gelen inceliği 
gösteriyorduk bota binerken. Tüm kollara girip 
çıkıyor; sarkıtlara, perdelere hayranlıkla 
bakıyorduk. Sonunda bahsi geçen şelalelere 
ulaşmıştık. Büyüleyici atmosfer eşliğinde yola 

devam ediyorduk. Şelaleyi geçmeyi başaran 
Cengiz, Türk filmlerindeki yakışıklı başrol 
oyuncuları gibi tepeden bizlere bakıyordu. Elinde 
bir perlon “Nut, neni nekeceğim,”  edalarında 
bizlere yardımcı oluyordu. Çektiklerini yanına 
alıyor, sıradaki vatandaşa geçiyordu. Bu sahneden 
kısa bir süre sonra mutlak karanlığını yapmış, 
fotoğrafını çekmiş, şelalelerini aşmış mutlu bir 
ekip olarak kuşların en hızlısı kara çaylağın bile 
yetişemediği bir hızla mağarayı bitirip kamp 
alanına döndük.  

 
Fotoğraf: Filiz ASLAN 

Hazırlanan yemekleri ateş başında olmanın 
verdiği büyük bir keyifle afiyetle yedik. 
Sonrasında hoş sohbet eşliğinde Beril'in özenle 
seçtiği kutsal içeceği, Levent'in el yapımı 
karışımını ve Okay'ın başarılı çalışmasının ürünü 
olan içeceklerimizi bir güzel yudumladık. Genelde 
içecekler Cengiz- Bora- Okay- Havva dörtlüsü 
arasında el değiştirse de paylaşımcı bir ekip 
olduğumuz söylenebilir. 

Ateş başı keyfinden sonra keşif gezilerine devam 
etmek isteyen Uraz- Filiz- Levent üçlüsüne 
katılmaya geldi sıra. Küçük yolculuğumuzun 
ardından Levent'in aklına uyup kamp alanına 
gerekli malzemelerimizi almaya ve sonrasında 
süper manzara eşliğinde kahvelerimizi 
yudumlamaya karar verdik. Kısa bir süre sonra bu 
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amacımız doğrultusunda tepeye tırmandık. Parnas 
Dağı'ndaki Apollon ile Musalar gibiydik tepenin 
başında. Levent'in MSR'da kahve için gereken 
suyu ısıtmasını umut ediyorduk. Büyük bir 
heyecan içinde dakikalarca bekledik ama sonuç 
değişmemişti. Yanmıyordu işte, yanmıyordu!!! 
Ama bir an bile umudumuzu kaybetmedik. 
Ruhlarımız haritalarını bilmediğimiz ıssız adalara 
yol alsa da içimizdeki kahve içme aşkı 
sönmemişti, sönemezdi de. Karpit ısısından 
yararlanacaktık gerekirse suyumuzu ısıtmak için. 
Hırs yapmıştık, kendimize. Derinlere uzanan 
kocaman kökleriyle rüzgâra, yağmura dayanan 
meşe ağaçları gibiydik adeta ama Filiz 
umutsuzluğa kapılmış, “Çadırıma dönmek 
istiyorum,” diye tutturmuştu. Benim içinse hava 
hoştu: Altımda waterproof - windproof 
pantolonum, kafamda berem, üzerimde polarım ve 
de montum gayet mutluydum. Filiz'i çadırına 
bırakıp dönen Uraz baktı, hâlâ MSR'da tık yok, 
isyan etti ve dönmeye karar verdik hep birlikte. 
Ama sanmayın ki vazgeçtik. Sorarım size: Bu 
azmi kim durdurabilir???  

Ateş başındaki Ülkü, Okay ve Dilek üçlüsünün 
yanına ulaştık. Bozulan otobüs yolcuları kendi 
otobüslerine aktarıldığında onlara mültecilermiş 
gibi bakan tiplere benziyorlardı üçü de. 
Şaşkınlığın ardından şerefli davamıza onları da 
ortak ettik. Leonardo boşuna dememişti: “ Đnsan 
ruhunun gıdası ümittir,” diye. Közün içine Okay 
tarafından büyük bir özenle yerleştirilen 
çaydanlıktaydı, hepimizin gözü. Kaynayan bir su 
gördüğüne bu kadar mı sevinir insan??? Yüzler 
duyguların derinliğine yaşandığının haritasıydı 
sanki. Hepimizin yüzünde tarif edilemez bir 
mutluluk vardı. Nerede rutubet görse ona 
yapışmaya çalışan böcekler gibi sevgiyle 
kupalarımıza yapışmıştık. Arkamızda 
bırakabileceklerimizin ve kendimize 
katabileceklerimizin sınırının olmayışına ne de 
güzel bir örnekti bu böyle… Bu mutluluğun 
ardından huzur içinde çadırlarımıza geçip uykuya 
daldık.  

Sabah olmuş trekking canavarı Bora çoktan 
kalkmıştı bile. Suluin'in yolunu tuttuk. Đğne 
deliğine iplik geçiren yaşlı terziler gibi özenle 
tırmanıyorduk kayaları. Dakikalarca yürüdük, 

yürüdük, yürüdük… Teknolojinin nimetlerinden 
yararlanan ben telefonumun çekmesi ve de 
Suluin'i görmüş olmanın verdiği çifte mutlulukla 
adeta havalara uçuyordum. Kısa bir süre sonra 
geldiğimiz gazla dönüş yoluna geçtik. Kamp 
alanına ulaştık ve “12'de teker döner,” diyen 
Cengiz’in sesine kulak verip hazırlanmaya 
başladık. Kısa bir yolculuğun ardından aç 
mağaracılar olarak göl manzarası karşısında 
yemek yemeye koyulduk. Yemeğin hemen 
ardından hüzünlü dakikalar yaşandı. Levent, Bora 
ve ben otobüsteki yerimizi almıştık. Okay'ın 
arabasındaki mağaracı dostlarımız büyük bir 
içtenlikle bizlere el sallıyor; tüm otobüsün 
bakışlarının bize yöneltilmesini sağlamaya 
çalışıyorlardı. Biz ise böylesi bir zafer 
kazanmalarını engellemek adına en önemli 
silahımızı kullandık ve aracın perdelerini çekip 
bizi görmelerini engelledik. Çekik perdeden ara 
ara bakarken Uraz'ın ayrılığa dayanamadığını ve 
kendini pencereden atmaya çalıştığını gördüm. 
Derken arkadaşlarımız ayrıldı. Onların 19.00 
sularında Ankara'da sıcacık evlerinde olacaklarını 
bilmek ne kadar da acıydı. Biz ise biliyorduk ki 
21.00’den önce Ankara'da olamayacaktık. Ama 
kendimize eğlence yaratma konusunda oldukça 
başarılıydık.  

Yemekten dönmelerine rağmen acıkan 
mağaracılar olarak bıçakarası keyfi yaptık. 
Sonrasında ise kendimize fındıklı akide şekeri ve 
lokum aldık. Bu girişimlerin kendimizi mutlu 
edebilmek adına başarılı olduğunu düşünüyorum. 
Bu mutluluğun uzun süreli olmasını dilerdim ama 
ne yazık ki güzel bir film beklerken Hababam 
Sınıfı'nı gördük ve tüm hayallerimiz suya düştü. 
Kaliteden yoksun esprilere gülmeyi kendilerine 
adet edinmiş olan bir amcamla teyzem nasıl bu 
kadar mutlu olabiliyorlardı, anlamadım. Takır 
tukur çiğnediğim fındıklı akidelerimle avuttum 
kendimi. 100. Yıl’dan geçen araçtan kendini ilk 
atan Bora oldu. Kısa bir süre içinde biz de 
AŞTĐ’ye ulaşmıştık. Mutlu ve huzurluyduk. Dolu 
dolu bir kampı ve güzel bir mağarayı geride 
bırakmıştık. 

Đşte böyle... Gelenler eğlencede tavan yaptı. Nice 
yeni mağaracı dostlarımızın bir pusula iğnesi gibi 
MAD mıknatısına bağlanması dileğiyle...  
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HÜSEYĐNGAZĐ EĞĐTĐMLER Đ 
Havva YILDIRIM 

Leonardo’nun tablolarında arka fonu oluşturan 
belirsizlik gibi bir şeydi bizimkisi. Büyük bir 
merak içinde “Acaba organize olabilecek miyiz?” 
diye düşünmekteydik. Hüseyingazi bizi 
beklemekte, biz ona kavuşma arzusuyla eriyip 
bitmekteydik. Güzel hayaller kurup onların hoş 
hatırasıyla yaşıyorduk, bu bekleyiş içindeki 
günlerimizi. “Check mail, check mail... nereye 
kadar, inbox’ın boş olması bizi bozar,” diyor; 
güzel haberi alacağımız anın hayalini kuruyorduk. 
Her derneğe lazım Bora ÇORAKBAŞ yine 
bombayı patlatmış, kutsal bir insanın etkinlik 
organizasyonuyla ilgileneceği müjdesini vermişti 
ve işte gidiyorduk Hüseyingazimiz’e. Muhteşem 
bir eğitim bizi beklemekteydi. Venüs’ün arabasını 
çeken kumrular misali uçuyorduk mutluluktan... 

29 Nisan 2006 sabahı geç geleceklerine emin 
olmasına rağmen arkadaşları ona belki bir sürpriz 
hazırlar diye düşünen Filiz ASLAN, Ankara’nın 
bir ucundan kalkıp gelmişti. Sonra ben damladım 
durağa ve arkamdan Deniz ÖZKAYA, Ülkü 
TEKE ve Ertan KÖSEOĞLU. Arabasını kapan 
Okay SADAY da gelmişti. Etkinlik sorumlusu 
Emrah ÖZTEKĐN ise Ankara’nın sokaklarını 
keşfetmekle meşguldü. Onun da gelmesiyle yola 
koyulduk. Market alışverişimizin hemen ardından 
tepeye tırmanmaya başladık. Deniz - Okay ikilisi 
arkadan arkadan gelmekte; çılgın planlarını hayata 
geçirme çabasıyla ellerinden geleni 
yapmaktaydılar. Önce Ertan’ın düşüp duran 
pantolonunu tamamen indirip onun rahata 
kavuşmasını sağlamak amacıyla masumca bir 
girişimde bulundular. Bu dakika Deniz krize girdi 
ve tepeye çıkana kadar güldü, güldü, güldü... 

Tırmanırken üzerimizden geçen kurşunlar 
etkinliğe değişik bir tat kattı ve yürüyüş hızımızın 
artmasını da sağladı. Öyle ki çalışacağımız kayayı 
buluvermiştik ama Kharybdis’in önüne gelince 
kırılan dalgalara dönmüştük. Hepimiz olduğumuz 
yere yığılıp kaldık yorgunluktan. Hattı döşemek 
üzere hazırlanmaya başlayan Emrah bir yandan 
giyinip kuşanıyor; bir yandan da dalış, yamaç 
paraşütü, dağcılık, güzel sanatlar ve şimdi 
sayamayacağım kadar çok işle uğraşan arama 

kurtarma Ertan’ı dinliyordu merakla. Teknik 
takılan Ertan’ın, ne anlattıklarını anlayabildik ne 
de bu kadar işle nasıl uğraşabildiğini... Ertan zaten 
bir ekol olmuştu bizim için. Bir tek tavşan 
çıkaramadığı çantasından çifter çifter malzeme 
çıkarıyor, bizleri şaşkınlık içinde bırakıyordu. 
“Ertan şunum eksik,” demeniz yeterliydi, mutlaka 
Ertan size yardımcı olmayı başarabilecek bir şey 
getirmişti çünkü... 

Fotoğraf: Ferhat AYTEKĐN 

Derken Emrah hattı döşedi ve biz de denize koşan 
tipler gibi sevinçle ipimize koştuk. Bir yandan 
desandörüme hakim olmaya çalışıyor, bir yandan 
da Emrah’ın direktiflerini yerine getirmeye gayret 
ediyordum. Gergin olduğumu gören Emrah’ın 
zekice kurgulanmış esprisinden hemen sonra 
bende sinir stres namına hiçbir şey kalmamıştı. 
Emrah bizim için enteresan istasyonlar 
hazırlamıştı. Geçişlerde kelebek gibi uçuyor, arı 
gibi yapışıyorduk. “Zor olan güzeldir,” 
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felsefesindeki Emrah’a saydırmayı da ihmal 
etmedik tabii. Yine de mutlu ve huzur doluyduk. 
Deniz’le ipte kovalamaca oynamaya başlamıştık. 
Lay lay lom giderken nereden bilebilirdik ki bizi 
bekleyen sürprizi? Malzemelerimi diğer ipe 
aktarmış inişime devam etme çabaları verirken 
istasyondan çıkarmamış olduğumu daha sonra 
fark edeceğim kısama rağmen “Đp boş,” dedim 
Deniz’e. Sonra da sesime kulak veren Deniz’in 
üzerime üzerime gelişini izledim şaşkınlıkla. 
Kısam istasyonda pis pis sırıtıyordu bana. 
Deniz’in de olayın bilincine varmasıyla höh diye 
kalakaldık ipte. Cumarımla yükselme çabaları 
içerisine girsem de başaramadım; hatta olay 
bambaşka bir boyut kazandı. Öyle ki sorun 
yaratma konusunda çığır bile açmıştım çünkü 
cumarı bir güzel sıkıştırmıştım. Deniz’den almış 
olduğum gazla kassam, yükselmeye çalışsam da 
sonucu değiştirmeyi başaramıyordum. Đp upuzun 
bir yol, biz de biri gelsin de bizi alsın diye 
bekleyen iki yolcuyuz sanki. Büyüklerin gözleri 
başka yerlerdeyken küçük eller işleri başarmak 
zorunda kaldı. Kendimizi kurtarmak zorunda 
oluşumuzu keşfettik ve akrobatik hareketler 
neticesinde kurtulmayı başardık. Mutlu ve 
huzurluyduk. Deniz’le istasyon kardeş olmuştuk. 
“Mağaracılık aynı ipi, yeri geldiğinde aynı 
istasyonu paylaşmaktır,” dedik. O gazla hemen 
inişi tamamladık, yetmedi tekrar tırmanmaya bile 
başladık... 

 
Fotoğraf: Ferhat AYTEKĐN 

Đbrahim’e beliren üç melek gibi çıkıverdi 
karşımıza Özlem CANBELDEK, Bora ve Vedat 
GÜN o dakika. Hoş bir sürprizlerinin olduğu 

belliydi. Gülümsüyorlardı bizlere. Kısa bir sürenin 
ardından yukarı doğru yükselmekte olan dumanlar 
görünmeye başladı ve o an, “Đşte olay budur,” 
dedik. Vedat mangal yakıyordu bizlere. Đşte MAD 
işte VEDAT... Bora, “Đninnnn, sucuuuuuukk var 
ineneee,” diye bağırıyordu. Eriyen karlarla 
beslenip taşan ırmak gibi köpürüyordu coşkumuz. 
Deniz’le sucuklara daldık hemen. Đneni 
ödüllendiriyordu Vedat. Önce Filiz, ardından 
Okay ve diğerleri... Konulan ödülün performansı 
arttırdığı gözlemlendi. Yağan yağmur kimin 
umurundaydı. Olay Đsa’nın şarap-balık hikayesine 
dönmüştü. Yiyor, yiyor, yiyorduk ama alınanları 
bitiremiyorduk… 

 
Fotoğraf: Ferhat AYTEKĐN 

Sürpriz yapma konusunda kendilerini aşan bu 
güzel arkadaşlarımız son bombayı da patlattılar o 
dakika ve bir poşetten de tulumba tatlıları 
çıkıverdi karşımıza.  

Parmakların yalanmasından sonra dönüş yoluna 
geçildi. Yağmur ve çamur eğlence kaynakları 
haline getirildi, çamur savaşı yapıldı, üst baş 
paralandı. Okay’ın oyun havalarıyla coşuldu ve 
nihayet arabalar bulundu. Ankara gecelerine akma 
planlarının hemen ardından etkinlik büyük bir 
mutluluk içinde sona erdi... 

Đşte böyle... MAD ağını ören genç tayfanın kendisi 
değildir, o bu güzel ağda sadece bir teldir...  
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HAMAMBO ĞAZI ETK ĐNLĐK ANISI  
Havva YILDIRIM 

Ağır bir battaniye gibi üzerimi örten derin 
sessizlik içinde heyecanla ilk dikeyimin nasıl bir 
deneyim olacağı üzerine fikir yürütmeye 
çalıştıktan sonra, 28 Mayıs 2006 sabahının 
05.30’unda beni başka hiçbir kuvvetin 
kaldıramayacağının bilincinde, kahvaltı yapmanın 
telaşına düşmüştüm. Beni misafir eden süper 
dostum ve ailesi ile birlikte sabahın altısında, 
kendimi özenle hazırlanmış bir kahvaltı masasında 
bulmak ve de neşe ve merak içinde mağaracılıktan 
konuşmak da, etkinlik öncesi benim için hoş bir 
anı olmuştu...  

 
Fotoğraf: Ferhat AYTEKĐN 

Süper kahvaltıdan hemen sonra “MAD dikey 
mağaraya girme aşkıyla yanıp tutuşanlar ekibi”yle 
buluşmanın telaşına düştüm. Bora ÇORAKBAŞ 

ve beraberindeki Deniz ÖZKAYA, Ertan 
KÖSEOĞLU ve çorbacıdan alınmış olan Okay 
SADAY dörtlüsüyle hasret giderdikten ve 
aracımızın bagajına bir türlü sığmayan 
çantalarımızı tepiştirme girişimimizden hemen 
sonra, Ankara sokaklarında dolanma eylemini 
gerçekleştiren özne grubu olmuştuk. Bora hiçbir 
yeri bilmediğinden yakınıyor, ara sokakların bile 
nerelere çıktığını bilen Okay ise onu teselli ediyor, 
sağa sola dönmesi talimatlarında bulunuyordu. Bir 
yandan da “Motosikletli MAD’lılar ekibi”nin 
güzide üyeleri olan Apple (Ahmet ELMA) ve 
Tulga ŞENER ile iletişim kurmaya çalışıyorduk. 
Ayaş sınırlarında çorba ve çaylarımızı 
yudumlarken sonunda bu ikilinin de aramıza 
katılmasıyla mutlu mesut yol almaya devam ettik. 
“Tulga önde, Apple arkasında, Bora da onların 
peşinde” düzeninde gitmekte, mağaraya giden 
yolu bulma telaşında sağa sola bakınmaktaydık. 
Uzunca bir yolu kat ettikten sonra mağaraya giden 
yolu geçtiğimizi fark edip dönmeye karar verdik 
ve köprünün yakınından geçmemiz gereken bir 
yol olduğu anımsamasına güvenip, bulduğumuz 
yoldan ilerlemeye başladık.  

Tulga sırf bize eşlik etmek düşüncesiyle atlayıp 
geldiği Kawasaki’sinden uçuşa geçiyor, büyük bir 
azimle tekrar yoluna devam ediyordu. Girdiğimiz 
yolun yanlış yol olduğunu fark edip geri döndük 
ve “Ferhat AYTEKĐN’in tarifine uymadık en 
azından,” diye dua ederek bir başka yolun nereye 
çıktığını keşfetmenin telaşına düştük. 
Kiraladığımız arabaya daha fazla kıyamamaktan 
ziyade, yolda kalırsak kötü olur düşüncesiyle aracı 
bir tarlanın ortasında bırakıp mağaraya doğru 
yürüyüşe geçtik ve bu dakikada motorlarına 
atlayan “Tulga ve Apple ikilisinin yerinde olmak 
için neler vermezdik,” diye düşünmeye başladık. 
Dakikalar süren ve Bora’nın bizlere 
“Kondisyonunuz sağlam değil,” cümlesi yerine 
“Fiziğiniz düzgün değil,” cümlesini kurmasına yol 
açacak uzunca bir yolu kat ettik. Bora yol boyunca 
bizlere önceden düzenlenmiş bir Hamamboğazı 
etkinliğinde başlarına neler geldiğini kahkahalarla 
anlattı ve sanırım bu eğlence de yolu daha erken 
bitirmemizi sağladı. Motorlu mağaracıların yanına 
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ulaştıktan hemen sonra bu sefer de tepeyi 
tırmanmanın telaşına düştük. Ciğere ulaşmak için 
engelleri tek tek aşmaya çalışan bir kedi gibi 
hissediyordum kendimi.  

Neyse ki kan ter içinde tırmandığımız tepe engeli 
de ortadan kalkmış ve mağaraya ulaşmıştık. Hattı 
kuracak olan Bora kırmızı, mavi, yeşil renklerden 
oluşan enteresan ışığı tepesinde, önden gitmiş; biz 
de hazırlanmanın telaşına düşmüştük. Đşte tam bu 
dakikalarda etkinliğin en geyik anları yaşanmaya 
başladı. Apple ve Tulga ikilisi ellerinde 
çekirdekleriyle, mağaraya gitmek için cebelleşen 
Deniz-Havva ikilisine bakıyor; her şey yolunda mı 
diye kontrol etme girişimlerinde bulunuyorlardı. 
Sanırsın Olympos'un tepesinden tüm insan ve 
tanrılara hükmeden Zeus'u oynuyorlar. Biz de 
cezalandırılmak üzere dağa çivilenen Prometheus 
misali mağaraya yollanan tipleri canlandırıyorduk. 
Hiç kuşkusuz onlar için güzel bir eğlence kaynağı 
olmuştuk. Atılan kahkahalar eşliğinde inişe doğru 
ilerlerken Tulga'dan bir özlü söz geldi ki Deniz ile 
güldük, güldük, dinlendik bi daha güldük.  

Tulga Apple'a uyup “Kızlar mağaraya girebilir 
ama mağaracı olamaz,” demişti. Biz ise tam bu 
cümleden sonra ilk dikeyimizi yapma telaşında 
istasyona doğru ilerliyorduk ama her şeye rağmen 
hırs yapmış “Çocuk da yaparım, kariyer de,” 
cümlesini içinde bulunduğumuz anın koşullarına 
uyarlayıp “Mağaraya da girerim, mağaracı da 
olurum,” demiştik. Đlk inişi gerçekleştiren Deniz'in 
ardından ben de o gıcık edici istasyonu geçme 
çabalarında bulundum ve büyük bir mutlulukla 
beni bekleyen ekip arkadaşlarıma ulaştım. Bora 
enteresan ışığının püskülleri altında etrafı 
keşfetme telaşında ortalıkta dolanıyor, mağarada 
oluşum göremeyen Deniz ve ben de onun 
püsküllerine bakmakla yetiniyorduk. Perili bir 
evde gezinen çocuklar gibiydik. Deniz ile ilk 
dikeyi yapmanın heyecanı içinde mutlu mesut 
geziniyorduk. Son inişi de yaptıktan sonra geri 
dönüş yoluna geçtik. Yukarıda sabırsızlıkla bizi 
bekleyen Ertan'ın dayanamayıp atlayıp yanımıza 
gelmesinden korkuyorduk. Mağara içinde bu işin 

bir ekip işi olduğuna kanıt olacak durumlar 
yaşandı. Çişi gelen Deniz'i daha fazla sıkmamak 
için elimizden gelen hızla tırmanmaya çalıştık. 

Đpte yorulan Havva'nın boşluğunu büyük bir 
sabırla aldı Deniz. Bora ise zaten sırf eğlenelim 
diye takmıştı kafasına o enteresan sistemi. Đşte 
paylaşım ve ekip ruhu dedik kendi kendimize. Son 
çıkışı tırmanırken aklıma birden Alican 
ÇELĐKTEN gelmişti. Burada olsaydı “Hepinizi 
dikey mağarada ipimin boşluğunu alırken 
severim,” derdi herhalde, diye düşündüm o an. 
Sonra da o gıcık edici istasyonu geçmenin 
telaşında kıvranıp, o büyülü cümleyi kurmayı 
başardım: “Đp boşşşşş.”... Mezardan çıkan ve 
ışıktan gözlerini sakınan Lazarus misali, bizleri 
bekleyen Ertan'a bakıyordum. Çoktan 
hazırlanmıştı Ertan. Deniz’in de çıkışını 
tamamlamasının hemen ardından Bora - Ertan 
ikilisi mağaraya doğru yol aldı. Okay ise büyük 
bir azimle mağaraya girmemekte diretti ve gün 
boyunca uyumuş olmanın verdiği mutluluğu 
bozmamamızı rica etti. 

Bora ve Ertan'ın dönmesiyle hazırlanmaya 
koyulduk ve kısa bir süre sonra da kilometrelerce 
uzakta bıraktığımız arabamıza ulaşmanın telaşına 
düştük. Dönüş yolu oldukça eğlenceli geçmişti. 
Okay yine Bora'ya rehberlik etmiş, kestirmeden 
dernek evine ulaşmamızı sağlamıştı. Ertan’ın 
cömertliğinin bir ürünü olan fıstıklarımızı afiyetle 
yedik ve çamur içinde kalan arabamızı yıkatıp 
tertemiz derneğe ulaştık. Malzemeleri bırakıp 
yemek yemenin ve ilk dikeyi kutlamanın telaşına 
düştük. Taş plağa gidip nostaljik bir gece geçirdik. 
Mekanda yiyecek isimlerini saydığınızda cevap 
olarak: “... sebepten bugün yok, ... sebepten 
maalesef bugün çıkmayacak, … sebepten 
mümkün değil,” karşılıklarını alsak da oldukça 
eğlendik ve hoş sohbet eşliğinde, bulduğumuza 
şükrettiğimiz patateslerimizle birlikte güzel bir 
akşam geçirdik...  

Đşte böyle...  
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PAŞASUYU MAĞARASI ETK ĐNLĐKLER Đ 2006 –2007 
Emrah SINMAZ 

14–15 Temmuz 2006 Etkinliği 

Đzmit’te mağara olduğu bilgisi, e-mail listesi 
üzerinden Cengiz ÇELĐKBĐLEK aracılığıyla 
Bahar HASER’e ulaşan Can DRAHOR’dan geldi. 
Uzun aylar boyunca denk getirip, bir faaliyet 
zamanı ayarlamaya çalıştık. Sonunda 14–15 
Temmuz 2006, etkinliğe uygun tarih olarak 
belirlendi. Etkinlik öncesi mağaranın yeri ve 
büyüklüğü hakkında aydınlatıcı bir bilgiye 
ulaşamadık. Bununla birlikte mağaranın yerinin 
gösterilecek olması nedeniyle şanslıydık. 

Cuma akşamı Bursa’dan Emrah SINMAZ ve 
Yasemin SINMAZ, Ankara’dan da Havva 
YILDIRIM, Đzmit’te Alican ÇELĐKTEN'in evinde 
buluştuk. Levent TAŞDEMĐR ve Bahar’ın 
eklenmesi ile ekip tamamlanmış oldu. Yemek 
sonrası güzel bir sohbet oldu ki, bunu Havva bu 
satırları okuyanlara benden daha iyi anlatabilir. 

Cumartesi günü Can DRAHOR ve Kocaeli 
Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden 
Prof. Mithat Fırat ÖZER’den oluşan 
rehberlerimizle buluştuk. Onlar önde biz arkada, 
mağaranın bulunduğu Bekirpaşa – Gökçeviran’a 
doğru yola koyulduk. Yol boyunca bu insanların 
mağara ile ne ilgileri olduğunu ve nasıl bir araya 
geldiklerini düşündüm.  

Mağaranın bulunduğu yere ulaştık. Bölgede 4–5 
mağara olduğu söylenince oldukça sevindik. 
Zaman mağaraların hepsini haritalamaya 
yetmeyecekti… Mağaraların hemen önünden ince 
bir dere akıyor ve üzerinde antik su kemerleri 
bulunuyormuş. Bir şirket bu arazide konaklama 
tesisi, kongre merkezi, doğa parkı gibi bir 
yapı/tesis topluluğu kurmayı planlıyormuş. Biz de 
bu mağaraların araştırılması için çağırılmışız. 
Konu yavaşça aydınlanmıştı. Önce su kemerlerini 
gezdik. Ben, Đstanbul’dakiler gibi bir şeyler 
umarken, minyatür ama kullanılmaya devam eden 
iki su kemerini gözlemledik. Sonra da yapılacak 
projeyi dinledik. Dışarıdan bakan biri olarak bu 
projenin gerçekleşemeyeceğini ve bir hayal 
olacağını düşündüm. En azından antik kalıntılar 

bulunan bir yerin bu şekilde kullanım izni 
alabilmesi zor görünüyordu. Sıra mağaralara 
geldi. Dere kenarında bir giriş, biraz üstte küçük 
kuru eski bir su çıkışı, bir küçük gölcük. Hiçbiri 
umut vermeyen küçük kör ağızlar gibiydi ve öyle 
de çıktılar. Dereden biraz yukarıda, dik bir 
çöküntü şeklinde başlayan tek mağara ise bu 
araştırma gezisinin ödülü oldu. Rehberlerimiz bu 
tanıtımdan sonra geri döndüler ve biz de 
çalışmaya başladık. 

Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Levent, Bahar, Havva ve Alican’dan oluşan ilk 
ekip mağarayı araştırmak için giriş yaptı. Ekip 
yaklaşık 1,5 saat sonra mağaradan çıktı. Đlk keşfe 
göre mağara o gün haritası çıkarılabilecek 
büyüklükteydi. Đkinci ekip Alican, Bahar, Emrah 
ve Yasemin’den oluştu ve haritalama için 
mağaraya giriş yapıldı. Mağara dikey baca girişle 
başlıyor. Girişin derinliği 3 m. kadardı. Đniş daha 
önce yöresel mağaracıların yerleştirdiği ağaç 
kütükten yararlanılarak yapıldı. Mağara önce aşağı 
inen, daha sonra yataylaşan fosil galeri ile 
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başlıyor. Fosil galeride kayda değer bir oluşum 
yok. Ancak büyük bir yarasa kolonisine ev 
sahipliği yapıyor. Galerinin üçte birlik ilk bölümü 
yüründüğünde, sola doğru inen dar çatlaktan aşağı 
mağaranın aktif bölümüne iniliyor. Aktif bölümde 
bir galeri dışında, tavan ayakta durmaya izin 
vermeyecek şekilde alçaktı. Galeri, biri dar iki yan 
kol ve sifon dışında dairesel olarak gelişmiş. Tam 
dolaşıldığında aktif bölümün başladığı noktaya 
ulaşılabiliyor. Su tabanına yakın bir seviyede 
mağara içine kaynaktan su giriyor ve kısa bir 
mesafe sonrasında sifona batarak mağarayı terk 
ediyor. Muhtemel sifon oldukça kısa. Dışarıda 
yaklaşık aynı iz düşümde, kaya altından çıkan bir 
kaynak dere ile birleşiyor. Daha sonra yapılan 
hesaplamalarda mağaranın 205 m. uzunluğunda ve 
-10 m. derinliğinde olduğu tespit edildi. 

 
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

7 Ekim 2007 Etkinliği 

Đkinci etkinlik 7 Ekim 2007’de yapıldı. Mağarayı 
görmemiş üyelerimiz için bir etkinlik olarak 
planlandı. Bununla birlikte haritayı çizmekte 
gecikmiş ve mağarayı tam hatırlayamaz olmuştuk. 
Đlk ölçümde el yapımı klinometre kullanmıştık. 
Ölçümlerin hatalı olmasından da 

şüphelenmekteydik. Alican, Attila ÜLGEN, 
Emrah, Fatih ĐŞÇĐ, Mustafa CANER, Mehmet 
TEKE ve Şengül TEKE’den oluşan ekibimizle 
etkinliği gerçekleştirdik. Dörder kişiden oluşan iki 
ekiple giriş yapıldı. Đlk ekip ölçümleri kontrol 
ederek daha ayrıntılı bir harita taslağı çıkardı. Bu 
sefer orijinal klino-pusula kullandık. Đlk aldığımız 
ölçümlerde, hata payının çok az olduğunu görmek 
işimizi oldukça kolaylaştırdı. Đkinci ekibin görevi 
ise fotoğraf çalışması yapmaktı. 

 
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Mağaraya ne isim vereceğimize ilk etkinlikte 
karar verememiştik. Mağara için kullanılan 
yöresel bir isim öğrenemedik. Mağaranın 
bulunduğu bölgedeki içme suyuna verilen “Paşa 
suyu” ismini kullanmaya karar verdik. Bahsedilen 
projeye de, tahmin ettiğimiz gibi hiç 
başlanmamıştı. Sonradan öğrendiğimize göre 
rehberlerimizin de konu ile ilişkileri kalmamıştı.  

Bu küçük mağara, Bursa’dan günübirlik ulaşım 
kolaylığı nedeni ile eğitim etkinliği yapmaya çok 
uygun görünüyor. En önemli özelliği ise MAD 
Bursa Şubesi’nin araştırmasını yaptığı ilk mağara 
olmasıdır.  
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
BURSA ŞUBESĐ 
Cave Research Association 
Bursa Branch 
 
Temmuz 2006-Ekim 2007     
BCRA 3C 
Rakım : 260 m 
Uzunluk : 205 m 
Derinlik : - 10 m 
Ekip (2006) : Alican ÇELĐKTEN Ekip (2007) : Mustafa CANER 
  A.Bahar HASER    Alican ÇELĐKTEN 
  Emrah SINMAZ    Fatih ĐŞÇĐ 
  Yasemin SINMAZ    Emrah SINMAZ 
  Havva YILDIRIM    Mehmet TEKE 
  Levent TAŞDEMĐR    Şengül TEKE 
Çizim : Emrah SINMAZ    Attila ÜLGEN 

PAŞASUYU 
Gökçeviran – Bekirpa şa – Đzmit 
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ĐZM ĐT ETK ĐNLĐĞĐ  
Havva YILDIRIM 

Çetin kayalıklardaki soğuk mağaraların huzurunu, 
su kenarlarının sirk havasına bürünen canlılığını 
özlemiş; bir araya gelsek de bir şeyler yapsak diye 
düşlerken, güzel haberi Bora ÇORAKBAŞ'tan 
aldım ve kendimi Emrah SINMAZ'a telefon 
ederken buldum. Emrah ve Alican ÇEL;ĐKTEN 
ikilisinden almış olduğum gazla da daha 24 saat 
geçmeden otobüsümün rahat koltuğuna 
yayılıverdim, Đzmit'e gitmek üzere. 15 Temmuz 
2006 tarihli MAD Ankara, Bursa, Đzmit 
kaynaşmasını gerçekleştirmek üzere Alican'da 
toplanan arkadaşlarımın yanında buldum kendimi, 
birkaç saat süren yolculuğumdan hemen sonra. 
Alican'ın müthiş kırmızı koltuklarında yayılmış, 
ertesi gün ne yapacağımızı planlamanın telaşına 
girmiştik. Gecenin ilerleyen saatlerini ise yırtıcı 
hayvanlar ve sivrisineklere karşı planlarını bizlerle 
paylaşmak suretiyle Emrah'ın ağzına sakız olan 
Levent TAŞDEMĐR'in açıklamalarını dinleyip, bir 
kedinin nasıl besleneceğine dair fikirlerini ortaya 
koyan Emrah'ın uygulamalı eğitimini izleyerek 
geçirdik. Sonrasında ise sabah erken buluşmayı 
kararlaştırıp uyumak üzere Bahar HASER'in evine 
gittik, Havva – Bahar ikilisi olarak.  

Güzel bir uyku çektikten sonra sabahın erken 
saatlerinde bizleri bekleyen Can DRAHOR ve 
Mithat Fırat ÖZER ile buluşmak üzere yola çıktık. 
Yapılan alışverişin hemen ardından söz konusu 
kişilerle birlikte mağaraların yolunu tuttuk. 
Arkeoloji ile ilgilenen Can DRAHOR ilginç 
açıklamalarda bulunuyor, biz de dikkatle onu 
dinliyorduk. Önce Roma döneminden kalma 
kemeri ve yanı başındaki şelaleyi izlerken bulduk 
kendimizi, daha sonra da mağaraların girişlerine 
bakmak üzere Can DRAHOR'u takip ederken. 
Can DRAHOR ilginç projelerini paylaştı bizlerle; 
Roma dönemi kalıntıları, yemyeşil bir doğanın 
içinde, dağın tepesinde bir kongre merkezi ve tabii 
ki insanları çekeceğini düşündüğü birkaç mağara 
dolu bir kültür parkıydı; projeden aklımda 
kalanlar. Mağaraların girişlerini bizlere 
göstermelerinin hemen ardından Can DRAHOR 
ve Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Mithat Fırat 
ÖZER bizden haber beklediklerini söyleyerek 
gittiler ve biz de hızlıca hazırlanıp söz konusu 
mağaraları incelemek üzere harekete geçtik.  

Đlk mağaranın ağzında bulduk kendimizi Levent, 
Alican, Bahar ve ben. Sınmaz çiftini ise ilginç 
projenin gerçekleştirilmesi planlanan arazide 
bırakmıştık. Yatağımız mağaralar, yorganımız 
sonsuz galeriler konsepti yaratıp mağaraya dalsak 
da hayal ettiğimiz mağarayı ne yazık ki 
bulamadık. Çünkü mağara sadece yarım Levent, 
bir Havva, bir buçuk Bahar ve yanlış 
hatırlamıyorsam da iki buçuk Alican 
uzunluğundaydı.  

 
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Sıradaki mağaraya geçtik hemen. Coşkumuz ve 
enerjimiz perde arasından sonra devam eden bir 
oyunmuşçasına tekrar toplanıyordu. Tepeye 
tırmanıp mağaraya inen basamaklı kalası aşıp 
girişimizi gerçekleştirdik. Önce sola inen yolu 
incelemeye karar verdik. Bulduğumuz kolları 
dikkatle araştırıp aşağı inen bir çatlağı takip ettik. 
Çatlaktan aşağısının iki kola ayrıldığını gördük ve 
önce sola bakmaya karar verdik. Devam ettiğimiz 
kolun bir sifonla bitmesinin ardından sağ kolu 



 

 101

incelemek üzere yola koyulduk. Mağara enteresan 
yarasalarla doluydu. Öyle ki hiç bu kadar iri 
yarasa görmemiştim. Sesleri de oldukça ilginçti. 
Bir ara yarasaların lanetine uğradığımızı bile 
düşündük. Tam kolun nereye gittiğine 
bakacağımız dakikalarda beni bir öksürük krizi 
aldı ve yarasanın ruhumu ele geçirmeye karar 
verdiğini düşünüp içimden çıkmasını bekledik 
birkaç dakika. Sonrasında ise sağ kolu incelemeye 
koyulduk ve bu kolun diğer kolla birleştiğini tespit 
ettik. Diğer yolun nerelere gittiğini anlamak üzere 
yukarı çıkıp bu sefer de sağ taraftan ilerlemeye 
başladık. Fazla uzun olmayan bu kısmı da 
inceledikten sonra Sınmaz çiftinin yanına doğru 
harekete geçtik. Yasemin SINMAZ'ın bizim için 
hazırladığı yiyeceklerimizi afiyetle tüketirken 
Levent'i, üzerine tırmanan bir kene gördüğünü 
iddia ederken bulduk. Levent söz konusu 
hayvanın kene olduğunu iddia ediyor; 1944'te 
Kırım'da, 1956'da Kongo'da, 2006'da da Can 
DRAHOR'un ilginç projesini gerçekleştireceği 
arazide rastlandığından artık yol açacağı hastalığın 
adına “Kırım – Kongo – Can DRAHOR’un Đlginç 
Projesi Arazisi Kanamalı Ateşi” denileceğini 
söylüyordu. Bizse Levent'in bu iddiasına 
kahkahalarımızla cevap veriyorduk.  

  
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Derken Emrah ve beraberindeki Alican, Bahar ve 
Yasemin haritalamak üzere mağaraya doğru 
harekete geçti. Ben ve Kentaur Levent ise (Emrah, 
Levent'in yün içliklerinden yola çıkarak kendisine 
bu ismi uygun gördü) Levent'in kenelerle dolu 
olduğunu iddia ettiği arazide uyku keyfi yapmaya 
karar verdik. Kenelerin olmasa da karıncaların 
saldırısına uğradığımızdan bu hayalimizi 

gerçekleştiremedik. Birkaç saat içinde mağaraya 
giden harita ekibi de tunç soyda yaşayan 
kahraman savaşçılar gibi gürleyerek yanımıza 
geldi. MAD Bursa'nın ilk haritasının koordinatları 
da böylece alınmış oldu... Büyük bir mutluluk 
içinde acıkan mağaracılar olarak yemeğe gitmeye 
karar verdik. Köfte ve piyazların afiyetle midelere 
indirilmesinin hemen ardından tekrar yola 
koyulduk. Alican'ın mis kokulu tertemiz evini 
pisletmemek üzere Titiz Yasemin'in talimatına 
uyup önce Bahar'ın evine geçip duş almaya ve en 
güzel ve en temiz cicilerimizi giymeye karar 
verdik. Daha sonra talimatı veren Yasemin'in 
bunu kendisinin yapmamış olduğunu kınayıp 
halimizden memnun Alican'ın otoyoldan bile 
görünen müthiş kırmızı koltuklarına yayıldık.  

  
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Kısa bir süre sonra da Ankaralı bir başka 
MAD’lıyla hasret gidermeye koyulduk. Söz 
konusu kişi Bora’ydı. Birbirini özleyen MAD’lılar 
kucaklaştı. Kısa bir süre sonra Sınmaz çiftini 
uğurladık. Levent ise bize güzel bir jest yapmış ve 
ertesi gün “Đzmit keşif gezileri – part one” 
tadındaki hayalimizi gerçekleştirmemiz için 
arabasını vermişti. Hoş sohbetin ardından ilk 
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uykuya yenik düşen itiraf etmeliyim ben 
olmuştum ve tabi ki ertesi gün keşif gezimizi 
gerçekleştirmek üzere ilk ayağa kalkan da... 
Alican'ın yayla havasındaki koltuklarında uyuyan 
Bahar – Bora – Alican üçlüsünü uyandırdım, Bal 
ile. Saat 08.00’di ve ideal bir yola çıkış saati 
olmuştu bu bizim için. Yuvacık'a doğru harekete 
geçtik. Güzel bir kahvaltı yapmak ve sonrasında 
doğayı keşfetmekti tek amacımız.  

  
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Kahvaltının hemen ardından küçük ama etkili 
Corsamız’a atlayıp soluğu Menekşe Yaylası’na 
giden yolda aldık. Saatlerce sürecek olan doğayı 
keşif gezimiz de böylece başlamış oldu. Menekşe 
Yaylası’na giden yolu tırmanmak üzere coşkun bir 
sel gibi aktığımız yolda zirveye az kala garip bir 
ses duyduk, ağaçların arasından gelen. Bora'nın 
ikinci kez bir ayı macerasına atılacağı kimin 
aklına gelirdi??? Önden giden Bora etrafa bakınıp 
geleceğini iddia etti ve yanımızdan ayrıldı ama 
dönüşü muhteşem oldu tabii... “Ayıııııııııııııı!!...” 
diye bağırarak geliyor, müthiş bir panik içinde 

aşağıya iniyordu. Bora'nın öyle komik bir surat 
ifadesi vardı ki kendisine inanmayan ben, Bora'ya 
gülüp duruyor, “Yok, daha neler!” diyordum ama 
Bora gayet hızla aşağı doğru koşuyor ve görmüş 
olduğu ayıdan uzaklaşmak istiyordu. Öyle ki 
önündeki engelleri tek tek aşıyordu. Bora'nın 
koşmayı kesmediğini gördüğümüzden biz de 
koşmaya başladık ve çıkmak için dakikalar 
harcadığımız yolu çok kısa bir sürede inip 
halimize güldük. Bora'nın ayılarla özel bir 
münasebetinin bulunduğuna karar verdik, bu olaya 
şahit olduktan sonra.  

Yayla yolundan ümidimizi kesince kendimizi 
derenin kaynağını bulmaya adamış ve “açık hava 
mağarası” dediğimiz alanı keşfe çıkmıştık. Yol 
gittikçe gidiyor, heyecanımız da katlandıkça 
katlanıyordu. “Đn çık suları aş, doğayı keşfin 
tadına ulaş, kükre kükre taş...” Saatler süren 
yolculuğumuzun ardından otobüsümüze yetişmek 
üzere dönüş yoluna geçtik. Açlıktan isyan eden 
midelerimizin başkaldırısını önlemek 
zorundaydık. Bulduğumuz hoş bir mekanda 
suların sesine kendimizi kaptırmış yiyeceğimiz 
balık ve köfteleri hayal etmeye başlamıştık. Bora 
ve Alican ısınsın diye yan yana konan iki tencere 
gibi birbirlerine yaslanmışlardı, açlıktan. 
Siparişleri almaya gelen kişiye verilen cevap 
mantar, mıhlama, köfte, balık, salata... diye 
gidiyordu. Đş güç sahibi cömert arkadaşlarım bir 
MAD geleneği olduğunu iddia edip bana yine 
hesap ödetmedi. Afiyetle yenilen yemeğin 
ardından huzur içinde şehre döndük. Hızla 
hazırlanıp Bora ile otogarın yolunu tuttuk.  

Đşte böyle... Kelimenin tam anlamıyla muhteşem 
bir hafta sonu geçirmiştik. Dört dörtlük olduğunu 
düşündüğümüz etkinliğimiz büyük bir huzur ve 
mutluluk içinde sona erdi. Emeği geçen tüm MAD 
üyelerine ayrı ayrı sonsuz teşekkürler. Son bir 
özlü sözle anıyı kapamak istiyorum; “Kiliseye 
ermişle, meyhaneye boğazına düşkünle, mağaraya 
MAD ekibiyle gidilir!”  

Tez zamanda Altıntaş'ta buluşmak dileğiyle…  
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DEDEML Đ ETK ĐNLĐĞĐ 
Havva YILDIRIM 

Amphion lirini çalınca sese kapılıp Thebai'nin 
surlarında kendi kendine sıraya giren taşlar misali, 
biz de büyülü sözcük ‘mağara’yı duyunca 
kendimizi ipte buluveriyorduk. Bir nar tanesi 
yiyip de yer altı dünyasına bağlanan Persephone 
gibi hissediyorduk kendimizi; bizi bu büyülü 
yerlere bağlayan düşünceler aklımızdan geçerken 
bir bir... 

21 Temmuz 2006 Cuma Tulga ŞENER ile 
Kubilay ERDOĞAN'ın arabasına kurulmuş, bu 
sefer de soluğu Dedemli yollarında almıştık. Uğur 
LELOĞLU, ultra mega karışık parçalarıyla geceye 
damgasını vuran isim oldu ve büyük bir coşkuyla 
bizi Konya sınırlarına kadar götürmeyi başardı. 
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle tüm 
şarkılara eşlik edip hepimizi performansına hayran 
bıraktı. Bu dakikalarda Beril ERDOĞAN, Kubilay 
ve Demir ERDOĞAN üçlüsü ise aile saadeti 
yaşıyorlardı kendi araçlarında. Bizim aracın en 
ilginç diyalogları da Ertan KÖSEOĞLU ve Tulga 
ikilisi arasında yaşanıyordu hiç kuşkusuz. Geçen 
haftaki Dedemli macerasının tadı damağında 
kalan Ertan, büyük bir azimle yolu tarif etmeye 
çalışıyor, Tulga zaten yolu bildiğini söylüyor, 
Ertan yine de sağa sola dönmesi gerektiğini 
hatırlatıyor, Tulga yolu bildiğini tekrar söylüyor, 
Ertan dayanamıyor burası oraya, orası buraya 
çıkar diyor, Tulga da ne kadar sabırlı olduğunu 
test etmeye çalışıyordu.  

Yolda verilen molanın ardından nihayet 
Leloğlu'nun standart kamp yerine geldik ve 
uykuya dalmanın tatlı heyecanına düştük hepimiz; 
ama Ertan bu sefer de bana takmış bulundu ve 
hortum - kıble hikayesini hatırlatan bir koşturma 
başladı aramızda. Çadırı kurma sevdasına düşen 
Ertan zavallı çadırı bir oraya bir buraya çeviriyor; 
bense garip bakışlarla ona eşlik ediyordum. 
Arkadaşlarımız uykuya dalmış ve hatta horlar iken 
biz Ertan’la gecenin bir yarısı saçma sapan bir 
arazide tüm uykumuza ve yorgunluğumuza 
rağmen büyük bir azimle çadırı döndürüp duruyor 
ve hatta kendimizi aşmış çadıra kazık bile 
çakıyorduk. Ne kadar olduğunu kestiremediğim 
bir sürenin ardından (!) Ertan yarı memnun 

çadırına girmeyi başarmıştı. Sabah olmuş herkes 
çadırları toplamanın telaşına düşmüştü ki Ertan 
yine beklenen performansını gösterdi. Birlikte 
topladığımız çadırını büyük bir özenle pek çok 
kez açıp tekrar tekrar katlayarak yine kendince 
eğlendi. Radyo frekanslarında hoplaya zıplaya 
yola devam ediyorduk. Sonrasında kahvaltı için 
uygun bir yer bulup mideleri sevindirdik ve yine 
yollara düştük. 

Dedemli'ye ulaşmış, yardımsever amcamızdan 
civardaki mağaraların yerlerini öğrenmiştik. Đlk 
olarak 20–25 metrelik bir mağaranın tepesinde 
bulduk kendimizi ve Ertan - Uğur ikilisini döşeme 
yapılması için orada bıraktık. Soluğu Kubilay'ın 
bizim için seçtiği kamp yerinde aldık. Cayır cayır 
yanan arazide bulmayı başardığımız tek ağacın 
gölgesinde yemek yemenin telaşına düşmüştük 
hepimiz. “Ah Altıntaş ahhh!!” diye söylene 
söylene yemeğimizi yiyor, o günlerin çabucak 
gelmesini temenni ediyorduk. Yemeğin hemen 
ardından soluğu 140 metreye indiği iddia edilen 
mağaranın ağzında aldık, Kubilay’la birlikte. 
Döşemeyi yapan Kubilay’dan işin sırrını 
öğrenmeye çalışıyordum; fakat bu esnada deltamı 
yanıma almayı unuttuğumu fark edip kendimden 
utandım. Ertan’ın deltamla birlikte gelmesini 
beklemek üzere ezik ezik oturdum bir başıma. 
Sonunda deltamla birlikte yanıma ulaşan Ertan’ı 
gördüm ve büyük bir mutlulukla inişe geçmenin 
tatlı heyecanına düştüm. Bu sırada aşağıda 
bulunan Kubilay’dan gelen ip isteği de 
heyecanımı ikiye katlamıştı. Mağara devam 
ediyordu. Sırtıma yüklediğim iplerle birlikte 
büyük bir heyecanla aşağı inmeye başlamıştım ki 
iki istasyon geçtikten sonra desendörümle 
aramızda geçen kırgınlığın ardından kendimi 
yukarı tırmanırken buldum. Yaklaşık 120 metrede 
biten mağaranın devam etmeyişine üzülsek de bir 
sonraki gün o derinliğe ineceğimizi bilmek bizi 
mutlu ediyordu. Kamp alanına döndüğümüzde 
diğer mağaraya gitmenin telaşındaki Uğur, Bora 
ÇORAKBAŞ, Deniz ÖZKAYA ve Alican 
ÇELĐKTEN’ı gördüm ve elbette hevesim 
kursağımda kaldığından doğruca onların peşine 
takıldım ben de. Uğur ve Bora tepemizde durup 
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bizleri izliyor; biz ise Uğur'un bizim için 
hazırlamış ve içine sevgisini katmış olduğu, zik 
zaklar çizen istasyonları geçmeye çalışıyorduk. 
Mağaranın bitmesinin ardından kamp alanına 
dönüşe geçecektik ki Alican’dan bomba bir haber 
geldi. Öyle ki matkap aşağıda unutulmuştu. Tıpış 
tıpış aşağı inen Alican’ı beklemeye koyulduk 
hepimiz. “Ateş olsa, sucuk olsa; mağaracılar 
mutlu olsa...” diye diye kampa dönüşe geçtik ve 
beklediklerimizi bulmanın sevincini yaşadık hep 
birlikte… Ateş başında sohbetin keyfi de 
kesinlikle bir başka oluyordu tabii. Alican'ın 
başlatmış olduğu sohbet konusu Lut, Sodom, 
Orpheus, fiili livata... diye gidiyordu; ama kısa bir 
süre sonra herkes çadırının yolunu tuttu. Alican 
“Dışarıda yatacağım.” diye tutturmuş; havanın 
güzel olduğunu gören ben de matımı kapmış 
yatacağım bir düzlük aramanın telaşına girmiştim. 
Alican'ın seçmiş olduğu süper parçalar eşliğinde 
jukebox’a bozukluk atıp da istediği parçaları 
çaldıran birinin yüzündeki mutlulukla bir güzel 
uykuya dalmıştım...  

Sabah olmuş tüm MAD’lılar uyanmış kahvaltı 
yapmaya koyulmuştu. Deniz elinde oyuncağı ile 
yaşanan anı ölümsüzleştirmeye çalışıyordu. 
Kahvaltıdan hemen sonra ikiye ayrıldık ve Tulga, 
Bora, Ertan, Uğur bir ekip; Deniz, Alican ve ben 
ise başka bir ekip olup mağara yollarına düştük. 
Mağaranın ağzına ulaşıp bir güzel hazırlanmaya 
koyulmuştuk ki Alican’dan bambaşka bir bomba 
geldi. Alican alt emniyetini unutmuş; “Yuh be 
Alican!” cümlesini kurmamıza yol açmıştı. 
Alican’ın yardımına mağaracı dostları koştu ve 
yanımızdan geçen diğer ekibin malzemelerini 
kapan Alican kendini aşağı inerken buldu. Đniş 
bitmek bilmiyor, bu durum bana Oknos'un 
tamamlayamadığı ip mitosunu hatırlatıyordu... 
Đnişi tamamlamış, Alican ve Deniz’i beklemeye 
koyulmuştum. Lethe’nin suyundan içmiş de 
yeryüzündeki yaşamımı unutmuş bir halde 
mağarada gezinmeye başladım. Đnişini bitiren 
Alican da gelip bana eşlik etti. Sonra aksiliklerin 
yakasından düşmediği Deniz’i beklemeye 
koyulduk beraber. Deniz her şeye rağmen son 
istasyona ulaşmış, tam da rahat bir nefes almanın 
hayalini kurmuştu ki son bir aksilik daha vuku 
buldu ve pursiği ile eldiveninin arasında geçen 
ili şkinin mağduru olup küfrede küfrede elini 
kurtarmaya çalıştı. Parçalanmış eldivenini “Yeter 

beee!!!!” diyerek aşağı fırlattı ve pursiğine de hak 
ettiği cümleleri savurup yanımıza ulaştı. Deniz 
üçte üç yapmış, bir hayli sinirlenmişti. Öncelikle 
kaskını takmayı unutmuş, aştığı istasyonu 
tırmanıp kaskını alıp geri inişe geçmek zorunda 
kalmıştı. Sonra bu yetmemiş desendörüyle 
boğuşmuş desendörünün kendisinden koparmak 
istediği saçlarını ona yar etmemişti. Son olarak da 
pursiği ile eldiveninin gazabına uğramış ve tüm 
bunlara rağmen, tam da bir MAD’lıya yaraşır bir 
şekilde zaferle yanımıza ulaşmayı başarmıştı. Pes 
etmemiş ve sona ulaşmıştı.  

Azim ipliğini iğneye geçiren Deniz’i tebrik 
ettikten hemen sonra onları aşağıda bırakıp çıkışa 
geçtim. Avcısını görmüş av misali sıçraya sıçraya 
yukarı çıktım. Her defasında istasyonları 
sevmediğimi ifade edip “Hiçbir yerde takılmadan 
ineceksin de ineceksin; her yolun bir çıkışı elbet 
bulunur,” demekle ne kadar boş konuşmuş 
olduğumu anladım tabii bu dakikalarda. Tırman 
tırman bitmeyen yolda geçtiğim istasyonlardan 
kıymetlerini o güne kadar bilemediğim için özür 
diliyordum. Nihayet çıkış bitmiş ve kendimi bir 
kayanın üzerine atmayı başarmıştım. Arkamdan 
gelen Deniz’in bu sefer bir problem yaşamaması 
mutlu etmişti ikimizi de. “Eşhedu en la...” diyerek 
yanımıza ulaşmaya çalışan Alican’ın da aramıza 
katılmasıyla dönüş yoluna geçtik.  

Kampta buluştuğumuz Bora, Ertan, Uğur, Tulga 
dörtlüsünün de 50–60 metre giden başka bir 
mağara bulmalarına oldukça sevindik. Tüm bu 
güzel haberler elbette hayali kurulan alabalıkla 
kutlanmalıydı. Kendimizi en yakın alabalık 
tesisinde bulduk. Yemeğin ardından soluğu 
Ankara yollarında aldık. Bu esnada Tulga - Bora 
ikilisi arasında enteresan olaylar yaşandı. 
Alican’ın el hareketlerinin altında kalmaya niyeti 
olmayan Tulga pencereden dışarı bacağını sarkıttı 
ve aldığı cevaba dayanamayan Bora ve 
beraberindekiler gaza basmak suretiyle bizden 
uzaklaştılar. Öyle ki biz yoldayken gelen telefon 
onların çoktan Ankara’ya ulaştıklarını söylüyordu. 
Eğlenceli geçen dönüş yolculuğumuz Tulga’nın 
evlere servis hizmetinden yararlanmamızın hemen 
ardından bir son bulmuş oldu...  

Dedemli 120 gider, Altıntaş bizi bekler, hadi 
bayanlar beyler...  
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MAĞARALARIN HASTASI, RAPORLARIN USTASIYIZ 
Deniz ÖZKAYA 

Yıl 2006, aylardan Ekim, Altıntaş’ta yaşadığımız 
yenilginin etkilerini üstümüzden atamamışız, 
anlatacak çok şey var, bulunacak çok mağara. 
Moraller bozuk. 4 yıllık üniversite hayatımda en 
çok karşıma çıkan ve kaçmaya çalıştığım 
kelimenin karşılığını MAD’da arıyorum: 
Motivasyon. Tanıdık geldiğine eminim. Baturay 
askerden yeni döndü, çok işleri var, avukatlık 
yapıyor. Büyük adam olmuş, godomanlarla 
savaşta, dernekle savaşta, bültenle savaşta. Bülten 
çıkacak, faaliyet planları yapılacak, haritalar 
çizilecek, raporlar yazılacak, dernek düzene 
girecek deniliyor. Her zaman olduğu gibi yine 
alçak eşeğe binen çok. 

17 Ekim’de Koray TÖRK grubumuza bir e-mail 
gönderdi, Ilgın’da MTA tarafından yürütülen 
çalışmalar sırasında bir mağaranın araştırmasının 
yarım kaldığını, mağaranın yerini ve ayrıntılarını 
yazıyor: 

Ulaşım: Ankara-Polatlı-Ilgın (Polatlı'da, Haymana 
sapağından sonraki ikinci ışıktan sola giden yol) - 
Kadınhanı yolu (Mağara, Altınekin Devlet Üretme 
Çiftliği "Altınekin TĐGEM"in arkasındaki tepede). 
Mağaranın giriş ağzının olduğu yerde ağıllar var, 
ufak bir ağaç da, girişi dar -daha sonra genişliyor- 
mağara giriş ağzında bulunuyor. 

Not: Mağara ova taban seviyesinin altına iniyor. 
Felengi Mağarası’na benzeyebilir. 

Üzerinden bir ay geçiyor, derneğimizde 
Mağaracılık Eğitim Standardizasyonu ile ilgili 
toplantılar yapılıyor, bülten için kararlar alınıyor, 
Baturay sahneye çıkıyor ve hepimize birer ikişer 
şaplak atıyor, Tulga liderliğinde. 22 Kasım 
çarşamba günü bir haftalık programımız 
belirleniyor ve Baturay tarafından internet 
ortamında hepimize açıklanıyor. “Tıpkı eski 
günlerdeki gibi her gün mağaracılık ve dernekçilik 
yapıyoruz,” diye yazıyor, Baturay.  Ben bir hafta 
boyunca gribi bünyeme yerleştirmiş; ateş, mide 
bulantısı, kusma, bilinç kaybı arasında gidip 
geliyorum. Başımdaki refakatçim sayesinde 
kâbuslarımda Age of Empires oynuyorum ya da 

oradaki gariban köylülerden biri mi oluyorum, 
bilemiyorum. Yatalak olmuşum; elim değil 
bilgisayar, çorba kaşığı bile tutmuyor ama o hafta 
sonu ileri görüşlü Bora benim iyileşeceğimi göz 
önüne alıp faaliyete beni de konduruyor. 26 
Kasım pazar günü için yapılan program aynen 
şöyledir: Bora, Deniz, Kubilay ve Baturay 
tarafından Polatlı istihbaratının değerlendirilmesi 
ve mağaranın ölçümünün alınması. 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Cumartesi günü telefon trafiği, katılımcıların 
kesinleşmesi, malzemelerin dernekten alınması ve 
programın belirlenmesiyle geçiyor. Đlaç 
bombardımanına maruz kalmış, ayağa kaldırılmış 
ve mutluyum; yeniden doğmuşum, içimde umut 
var, iyileşmek bana çok iyi geliyor. Akşam 
Baturay’la, Bora’nın evinde buluşulmasına karar 
veriliyor, Baturay’ı; “Đşim var, çalışmam lazım, 
çok meşgulüm,” sızlanmalarına kulak asmayıp, 
alıp bilgisayarını tıpış tıpış gelmesi yönünde ikna 
ediyoruz. Đkilinin keyfi yerinde, 
Türkmenistan’dan gelen votkalar açılıyor. Ben 
azimliyim sağlığımı korumaya, ilacımı içiyor, 
paçalarını çoraplarımın içine soktuğum 
pijamalarımla evde geziniyorum. Çok içmeseler 
bari, sabahın köründe yola çıkmamız lazım, 
günübirlik etkinlik de yorucu olur, mağaranın da 
nasıl çıkacağı belli değil, tabii fark ettirmiyorum; 
bir elimde ıhlamurum ,diğer elimde sağlığım 
gençleri dinliyorum. 
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Güneş Ankara’yı aydınlatmadan uyanıyorum. 
Gece heyecandan çok az uyumama rağmen 
keyifliyim, uzun zamandır hastaydım ve aksiyon 
hasretindeyim. Uyanıp evden apar topar çıkıyor, 
tir tir titriyoruz, ayaz canımızı sıkıyor ama 
öfkelenmiyoruz. Bir-iki saat sonra güneş çıkıp bizi 
ısıtır. Çayyolu’nda Birhan ve Kubilay’la 
buluşacağız. Baturay’ın arabasını oraya 
bırakıyoruz, Koray’la buluşup ondan GPS aletini 
alıp, köpeğini seviyoruz, son bir kontrolden sonra 
hazırız. Emre Baturay ALTINOK, Bora 
ÇORAKBAŞ ve benim Birhan ALTAY’ın; Demir 
ERDOĞAN ve Ertan KÖSEOĞLU'nun ise 
Kubilay ERDOĞAN’ın arabasıyla yola çıkmasına 
karar veriliyor.  

Polatlı’da tuvalet ve yiyecek molası verip, oradan 
yanımıza aldığımız simit, meyve suyu, gazozlarla 
yola devam ediyoruz. Raporu kim yazsın; Baturay 
çok gaz, derneğin yaşayacağı değişimden, 
devrimden bahsediyor boyuna. Hepimizin 
duyguları kabarıyor arabada, Bora gülüyor, “Ben 
yazmam, ben eylem adamıyım, kayıt tutmam,” 
diyor bizi şaşırtmayarak. Tam Bora’ya destek 
çıkacakken, “Ben de!” diyecekken, Baturay 
heyecanımı ağzıma tıkıyor.  

“Deniz senden çok ümitliyim, çalışacaksın, 
antrenman yapacaksın, öğrencisin; hem bir takım 
yükleri de üstümüzden alman lazım, bu faaliyetin 
raporunu sen yaz ama şöyle ayrıntılı olsun, yol 
haritasına kadar bekliyorum, dakikası dakikasına 
yapılanları yaz...” 

Ağzımda biriktirdiğim iki küçük kelimenin 
değiştiğine ve bambaşka bir şekilde dışarıya 
çıktığına şaşıramadım bile. Đş ciddiye bindi artık, 
kalem kağıt hazır bekliyormuş zaten çantamda. 
Kaçma isteğini bastırıyorum karanlık kuytulara.  
Dakikası dakikasına, arabada patlatılan 
kahkahalara kadar işliyorum defterime. Güneş bizi 
ısıttıkça polarlar üzerlerimizden sıyrılıyor. Birhan 
bize sigarayı ilkokulda nasıl bıraktığını anlatıyor, 
o zamanki sigara markalarından bahis açılıyor. 
Olmuyor felsefe, ideolojiler ardı arkasına patlıyor 
arabada. En çok “izm” duyduğum yolculuklardan 
birini yaşıyorum, mutluyum. Arada yokluyorum 
kendimi, ateşimi, midemi. Yer çekimi azalmış, 
hareketlerim yavaş, uykuda gibiyim ve araba 
dünyanın en rahat yeri. Hastalığın izleri her yerde 

ama mızmızlanmıyorum; arabada doktor var, bir 
şeycik olmaz.  

Ilgın yoluna sapıyoruz, gidiyoruz ama 
kaçırdığımız bir şeyler var, yol uzadı. Pür dikkat 
izliyoruz yolları, tepeleri, ağaçları, sabırsızlık beni 
kontrol altına almak üzere. Nerede bu mağara? 
Yeter artık! 

Altınekin Devlet Üretme Çiftliği’ni arıyoruz, yok. 
Sigara molası veriliyor, Birhan söylenmese olmaz, 
“Eski tütünler mi kaldı?” diye. “Kaç yaşında 
bıraktın, kaç yıl içtin?” sorularına aldığımız 
cevaplar, kafamızı karıştırıyor da karıştırıyor.  

Yola devam ediyoruz ve sonunda Altınova Devlet 
Üretme Çiftliği (TĐGEM) ile burun burunayız. 
Kubilay, hepimizin babası, yol göstericisi, 
arabadan indiği gibi kapı görevlileriyle koyu bilgi 
alışverişine girişiyor. Hazineci olmadığımız 
gerçeğini de masaya yatırdıktan sonra kapıların 
sonuna kadar açılmasını sağlıyor. Artık 
kıpırdanmaya başladım, inmek istiyorum 
arabadan. Yol çok uzadı dostlar, bırakın beni ben 
buradan sonra mağarayı arayarak gelirim! 
Görevlilerden aldığımız şifreli yol tarifleriyle 
bahsedilene benzeyen bir yere geldik sonunda. 
Đndirmediler arabadan, bir şeyler yapmalıyım 
artık, Bora’nın elinden öfkeyle aldığım GPS 
zımbırtısını kullanıyorum. Çat diye buluyorum 
tabi mağaranın yerini. Herkes mutlu. Düz bir 
zeminde küçük bir delik, yelleniyor sanki biri, 
hassas burunların direğine çarpan, rahatsız edici 
bir hava akımı. Mağaranın adı Yel Deliği. Çalı 
çırpı atıyoruz ağzına, havalanıyor hepsi. Çıyanlar 
geziniyor ağızda. Küçük bir ağaç var yanında 
deliğin, toprak kaymış, ağacın bir kısmı çıplak 
kalmış, köklerine zarar vererek gireceğiz 
anlaşılan. 

Çantalar açılıyor, malzemeler çıkarılıyor. Hemen 
hazırlanıp mağaraya girmek istiyoruz, yolda en az 
bir saatimizi kaybolarak harcamışız. Zemin düz, 
etrafta doğru düzgün kaya yok, Kubilay ile Birhan 
“Nereden emniyet alsak?” diye tartışmaya 
girişmişler, Demir benim 2 metre uzağımda bir 
kayaya dayanmış oturuyor, mutlu mesut. Bora 
hazır, Baturay sigara içiyor. Ertan iki-üç metre 
yukarımıza çıkmış, bir elinde koca bir karpit 
kayası, diğer elinde başka bir kaya küt vuruyor



 

 109

birbirine. Ben de sinirlenmişim “Niye bizim 
aşağımızda değil de yukarımızda yapıyor bu işi?” 
diye, kızmak istiyorum Ertan’a ama o gün kendi 
kendime de söz vermişim “ Đyi geçineceğim,” diye. 
Bunları kafamda irdelerken giyinmeye başlıyorum 
bir yandan da. Sonraki sahne yokuş aşağı 
yuvarlanan bir karpit kütlesi, Demir’e geleceğini 
hesaplamamla birlikte ona doğru koşmam, Ertan’a 
ve kendime kızmam ve Demir’in sırtına culk diye 
oturan karpit kütlesi. Sonra Demir’in ağlaması ve 
hastalık bulaşmasın diye çok yaklaşamam 
“Kubileeeey” diye veryansın etmemle biten bir 
sahne. Küçük çapta atlatılan bir kriz, Demir’de 
yara bere yok, sadece korku var. Ertan’ın 
üzüldüğünü görünce öfkem sünüveriyor. Küçük 
ağaç yardımıyla emniyet alınmış, Baturay 
mağaraya girmeye çalışıyor. Bir de ne görelim: 
Delik bir-iki boy küçük, acımasız dillerimize 
düşmek istemeyen avukat zorluyor bir-iki daha. 
Yok olmayacak, zaten artık komikliği de kalmadı. 
Bora’yı oturtuyoruz deliğe, itekleyerek sokuyoruz 
mağaraya. Baturay bozuluyor bu işe, cücenin 
arkasından o da vida gibi giriyor içeriye. Birhan 
abimiz hep yaptığı bir şeymiş gibi süzülüyor içeri, 
arkasından Ertan. Kubilay ve Demir’e bakıyorum, 
yere piknik örtüsü serilmiş, oyuncaklar çıkmış. 
“Sakınan göze çöp batar ya, aynen öyle oldu,” 
diye içim cız edince sormazlık edemiyorum, 
“ Đyice kontrol ettin mi?” diye, bir de saati. Onu da 
not alıp kâğıt kalemimi malzeme çantasına 
sokuyorum ve oturuyorum deliğe.  

Kendimi mağaranın içinde bulacağımı ve tekrar 
daha rahat nefes almaya başlayacağımı 
düşünürken yarışma programlarındaki berbat sesi 
duyuyorum; “Dıaaat”. Đpe ağırlığımı vermemle 
birlikte ayaklarım pat diye eğimli bir zemine 
çarpınca, “Acele yok, önyargıya gerek yok, onlar 
içeride olduklarına göre bir içerisi var,” diye 
telkine başladım. Gövdemi aşağıya çekmeye 
çalışıyorum, biraz zor geldi, ters dönüyorum biraz 
daha çekiyorum aşağıya kendimi, sonunda kafam 
da içeride. Eğimli zeminin sonunda Baturay 
istasyon hazırlamaya başlamış, hastalığımdan eser 
yok, hayal gücümü durduramıyorum. Boşlukta 
asılı kalmak ne hoştur, hafif üşümek, 
aşağıdakilerin ışığını görmek, ah! Her büyük 
beklentiden sonra gelen hayal kırıklığı, beni 
keyifsizliğe sürüklemek üzere. Mağaranın kurusu 
ıslağı, sıcağı soğuğu, küçüğü büyüğü, dikeyi 

yatayı olmaz ya. Bu mağaranın var, bu mağara 
küçük, kuru, sıcak ve çekici salladığın yeri 
yıkılıyor. Olsun, daha bitmedi. Üç basamaklı 
yerden aşağı inerken kıyıda köşede olan taşlar 
aşağı düşüyor. Ertan’ın önünde inmek 
istemiyorum; ama bir tuhaflık olmuş ondan önce 
ipe girmişim. Bu merdiven dönerek iniyor, ben 
dönemeçteyken yukarıdan düşen taşlar, yanımdan 
tangır tungur geçiyor. Şimdi burada dikkat 
çekmek istediğim bir şey var. Yukarıda bir insan 
taş diye bağırınca yapılması gereken şeyler 
arasında yukarıya bakmak gelmez. Gelmez işte, 
olmaz! Ertan inliyor “Dikkat!” diye, ben 
bağırıyorum “Taş!” diye, aşağıdan avaz avaz 
Birhan abi bağırıyor. Yüzüne çamur gelmiş, burnu 
ve gözü arasında hafif çizik var. Dikkatsizlik yine, 
kaza bile denemez, kızmaya gerek yok. Ertan 
ikinci golünü atıyor etkinliğe, “Üremeyi bilmeyen 
it, sürüye kurt getirir.” derler, iç Ege’de. Ertan 
yukarıda kalmaya karar veriyor. Daha yeni 
girmiştik ey genç, gel aşağı gel! Đlerliyoruz biz, 
cehaletin izleri yeraltında bile var. Küçük 
deliklerde hazine arayan kafirler buradan da 
geçmiş. Teller, tenekeler, yanık çalı çırpı ve 
duvardaki is, az okuyan ve düşünen 25–40 yaş 
arası erkek izleri dolmuş içeri. Patikadan dikkatli 
geçiyoruz, kırık dökük kayalar ayağımızın 
altından kayıyor, eğim de var, ip yardımıyla 
ilerliyoruz. Buradan sonrası az sürdü, 
hatırlamıyorum bile, o kadar çok tuvaletim vardı 
ki, gözlerimi yaşartan, dünyadan soyutlayan.  

Anılarımı yokladığımda o patikadan sonra tek 
hatırladığım şey bir an önce mağaradan çıkma 
isteğim. O zamanlar gözümde soyunmak, tuvaleti 
yapmak sonra tekrar giyinmek çok uzun ve gayret 
isteyen bir süreç gibi gelirdi. Çişimiz gelince 
üşenmeyelim, yapalım, rahatlayalım. Hatta 
“Yaşasın mağaraya çiş yapabilmek!” Tarkan’ı bu 
kelimeyi kullandığı için mi vatandaşlıktan 
çıkartmışlardı? Neyse. Bora’yla yukarı çıkmaya 
başlarken Birhan abiye arabasının anahtarını 
sorduk o da “Yanımda,” dedi, biz bununla dalga 
geçerken anahtarı almayı unutmuşuz. Hem kel 
hem fodul bir şekilde çıkışa devam ettik. 
Mağaradan çıktığımda Ertan bizi bekliyordu, 
saatin 20.00’ye geldiğini söyledi, hava kararmış,  
Konya’nın o çok sevdiğimiz ayazı yüzüme 
vuruyordu. Umurumda değil dünya, işimi 
hallettim, tekrar bile içeri girebilirim. Düşününce, 
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tekrar içeri girmek çok akıllıca olurmuş. 
Mağaranın sıcak olduğundan bahsettiğimi 
hatırlarsınız, bu sıcak sizi terleten, içlik ve 
tulumunuza kadar ıslatan bir sıcak. Ben yarı 
soyunuk olduğum için sert ve soğuk rüzgar beni 
felçe uğratacak. Yanımda benden de akıllı Bora, 
“Abooo hasta olmadan hemen arabaya gidelim, 
anahtarı ver,” deyince başımdan kaynar sular 
aşağı dökülüyor. Hayat, beni neden yoruyorsun?  

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Kubilay, Demir, ben ve Bora; Kubilay’ın 
arabasındayız, titrememi durduramıyorum, Demir 
yeni uykudan uyanmış, annesini özlemiş, Bora ve 
Kubilay çözüm bulmaya çalışıyor. Ertan girişin 
yanında, içerideki ölçüm yapanları bekliyor. Zaten 
iyileşmeyen bünyemin tekrar hastalığa 
sürüklendiğini hissediyorum, Bora’ya bakıyorum 
onun durumu da pek parlak değil. Beril ikide bir 
arıyor, Demir’in de hasta olma olasılığına kızıyor. 
Saat 22.00, bizimkilerden ses yok. Birhan sanatını 
konuşturuyor, konuşacak halim yok, içimden 
konuşuyorum. Bora eylem adamı ya, tekrar o ıslak 
tulumu geçiriyor üstüne ve ağlaya ağlaya 
mağaranın yolunu tutuyor, bu kadar uzun sürmesi 
çok anlamsız zaten yarısını ölçmüşlerdi inerken, 2 

saat oldu biz çıkalı. Neler oluyor? Birhan; 
arabanın anahtarının mağarada işi neydi, tekrar 
soruyorum? Bir saat sonra geliyorlar, bir 
mağaranın daha keşfinden sonraki rahatlık var 
yüzlerinde, kaygısızlar. Benim suratım mort tabi, 
haberleri bile yok. Mağaranın toplam uzunluğu 
93,6m, derinliği 127,5m, saat 23.00. Ondan 
sonraki aceleyle üst baş değiştirme, ısınamama, 
ateş basması, uyku gelmesi, eve girmek ve yatağın 
içerisinde kaybolma herkesin tahmin edebileceği 
şeyler. Peki ya ertesi gün? Bir haftalık daha yatak 
maceraları benim için başlıyor, pijamalarım bile 
alışıyor çorapların içinde durmaya.  

Bir mağarayı daha geride bırakıyoruz bırakmasına 
da rapordan haber yok.  Ben kağıt - kalemimi 
mağara çantasında unutmuşum. Mailler akıyor 
gruba; Ertan’ın kazalarla ilgili rapor doldurması, 
hepimizin çarşamba günü dernekte olup, 
malzemelerin temizlik ve toplanmasıyla 
ilgilenmesi lazım. Çarşamba harita çizim sunumu 
var, orda kullanılacak mağara Yel Deliği olacak, 
hem de harita çiziliverecek. Ben o haftayı 
hastalıkla geçiriyorum, derneğe uğrayamıyorum. 
Rapor yazacağım ama notlarımı bulamıyorum. 
Çok da istekliydim yazmaya, anılarım taze, 
notlarım ayrıntılı, hemen kapatacaktım konuyu, 
bulamıyorum. Baturay kağıtlarımın çantadan 
çıktığını ve sonraki hafta derneğe getireceğini 
söylese de o hafta gidemiyorum. Baturay’dan bir 
azar daha, sonra kavuşuyorum notlara ama 
üşengeçlik alıyor benliğimi. Üzerinden aylar 
geçiyor, yazımın sonlarındayım. Aylar önceki 
mektuplardan başlamış ve hepsini okumuşum, 
ayrıntılar için herkesin peşinden koşmuşum, harita 
tamamlanmamış, kaza raporları meydanda yok, 
notlarımı kaybetmişim. Sorumluluk duygum var 
ama altında eziliyorum. Eski maillere 
gömülüyorum, yazılmayan yazılar, birbirinin 
peşinde koşan çalışkanlar, söz veren tembeller, 
motivasyon kayıpları ve hükümsüzlüğünü bildiren 
eskilerle karşılaşıyorum. Kasım 2005’te adım 
attığım bu yuvada işler hep böyle ilerliyor ve hep 
yoluna giriyor. Sonunda bir bülten çıkıyor ve yeni 
yılı beraber karşılıyoruz, ne kadar ayık olmasak da 
bir sürü planla.  
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DEDEML Đ MAĞARASI “KIBLE” ARA ŞTIRMASI  
Emrah ÖZTEK ĐN 

Efsane 2004 Dedemli ilk keşif faaliyetinin 
üzerinden tam 2 yıl, 3 ay 16 gün geçmiş, suların 
en durgun olduğu zamanı denk getirmiş ve 
geleneksel Ocak ayı faaliyetimizi icra etmek 
yönünde karar almışız... Đki yıldır Birhan’la 
neredeyse her sohbetimiz dönüyor dolaşıyor 
Dedemli’ye bağlanıyor. Kot farklarını, mesafeleri 
hesaplıyoruz, “Đçerde akan sular bize bir yol verir 
mi acep?” diye hayaller kuruyoruz. Türkiye’nin en 
uzun yeraltı sistemini bulduğumuzdan şüphemiz 
yok. 

Maho’nun süper lüks Transporter aracına Emre 
Baturay ALTINOK, Birhan ALTAY, ben ve 
Muharrem SAMUK’tan oluşan ekibimizi 
doldurup bir Cuma akşamı iş çıkışı Dedemli’ye 
doğru yollanıyoruz. Hemen tüm haber kaynakları 
meteorolojik durum değerlendirmesine dayanarak 
uyarı raporları yayınlıyorlar; “MÜMKÜNSE 
HAFTA SONU EVDEN DIŞARI ÇIKMAYIN”... 
Kusura bakmayın, mümkün değil. 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Baturay gerekli evrakı doldurmuş, bölgeden 
sorumlu jandarma karakoluna fakslamış, her şey 
yolunda. Gece 02.00 gibi mağara ağzına çok yakın 
bir noktaya varıyoruz, kamp atmaya üşeniyoruz, 
yol kenarında uyku tulumlarının içinde güzel bir 
gece geçirmeyi planlıyoruz, arabadan inmiş daha 
çantaları açamamış geyik çevirirken, üstü döner 
mavi ışıklı station vagon Renault Toros Jandarma 
Aracı yanaşıyor: “Nerede kaldınız? Saat 23.00 

sularında bekliyorduk sizi, amma oylandınız yolda 
ha!” “Komutanım pidecide uzun mola vermişiz, 
kusura bakmayın…” 

Şaşırtıcı muhabbeti ile faaliyeti açıyoruz. 
Baturay’ın çektiği faks sonrası Bölge Jandarma 
Komutanlığı, mağara ağzına nöbetçi dikmiş, acil 
bir durumla karşılaşılması ihtimaline karşılık. 

Helikopterin inebileceği bir nokta belirlemiş, 
Konya Askeri Hava Üssü’nde bizim faaliyetimiz 
boyunca yarı alarm durumunda bekleyecek tam 
teşekküllü bir helikopteri hazır etmişler. 
Verdiğimiz rahatsızlık bir yandan bizi üzüyor, bir 
yandan gördüğümüz ilgi hoşumuza gidiyor... Gece 
dışarıda üşürüz korkusuyla Baturay’la ikimiz arka 
koltuğu yatırıp arabada yatmaya karar veriyoruz. 
Sabah bir yerlerimiz donarak uyanıyoruz, koca 
metal yığını bir soğudu mu öyle bir ısı kaybediyor 
ki, dışarıda yatmak her zaman daha doğru kanısına 
varıyoruz. 

Sabah kahvaltımızı yapıp süper motive bir şekilde 
mağaraya yollanıyoruz. Đlk inişin altında kar 
blokları var ve son derece soğuk görünen bir azgın 
su akıyor. Đlk boltu çakıp beni önden indirmeye 
karar veriyoruz. Sular üzerinde doğal köprü 
oluşturmuş karlar üzerine inip, dikkatli adımlarla 
karşıya geçiyorum. Bastığım yerler son derece 
sağlam görünüyor ve geride kalanları çağırıyorum. 
Böyle cümlelerin devamında mutlaka bir suya 
düşme vakası yaşanır ancak şansımıza herkes sağ 
salim, ıslanmadan karşıya geçiyor. Mağaranın 
olup olabileceği en kuru dönemdeyiz. Ve sağdan 
gelen iki kolun bir tarafına Birhan ve Baturay, 
diğer kola Maho ve ben saldırıyoruz. Đki kol ikiye 
daha ayrılıp dört ayrı koldan öyle bir su geliyor ki 
artı tırmanma hayalleri sulara kapılıp gidiyor. 
Fokur fokur fokurduyor sular, “Oğlum, bu köyün 
elektriği buradan sağlanır, bir de yan kasabaya 
falan da satar para kazanırlar,” “Bak bak, bir de 
Türkiye su fakiri diye dedikodu çıkarttılar,” 
geyikleri arasında bu sefer suyun akışı yönünde 
ilerliyoruz. Botla biraz ilerliyoruz ancak nafile! 
Tavan alçalıyor, su batıyor ve geçişi imkânsız 
kılıyor. Mağara dalışı? Belki? Đnşallah??? 
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Tavana Sıkışmış 
Çalılar 

Nehir 
Yatağı 

Kuru Galeri 

ÇATDERE SUBATANI  
Çatdere Mevkii – Dedemli – Konya 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
Cave Research Association 
 
27 Ocak 2007 
BCRA 4C 
Rakım : 1487m 
Derinlik : -25,9m 
Uzunluk : 144,9m 
Ekip     : Birhan ALTAY  
   Emrah ÖZTEKĐN 
   Emre Baturay ALTINOK 
   Muharrem SAMUK 
Çizim : Birhan ALTAY 

Suyun Aktığı Galeri 

Kütük 

Kuru Kol 

Sıkışmış Çalılar 

Büyük Baca 
Açıklık 

Giriş Yönü 
220° 

Dik Yamaç ~60m 

Kaynak Sifon 

Kaynak Sifon 
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Mağara araştırmamızı 3–4 saat içerisinde 
tamamlayıp çıkışa geçiyoruz, yörede saklı bulunan 
kasnak meşelerinden Ankara’da ekim yapmak 
üzere palamut topluyoruz. Yamaçtan yola 
tırmanırken bakıyoruz ki nöbet değişmiş, devriye 
yukarıda bizi bekliyor. Anlatıyoruz durumu, “Her 
şey yolunda, biz buradan Karapınar yöresine 
yollanırız,” bilgisini verip helalleşiyoruz. 

Ve mükemmel lezzetteki alabalıklardan yemek 
için alabalık çiftliğine yollanıyoruz, jandarmalar 
yemek ısmarlamamıza izin vermiyor birer bardak 
çay içip gidiyorlar. Alabalıkları, kendi 
derilerindeki yağ ile pişmelerinden sonra birer 
birer mideye indiriyoruz. Ertesi gün Karapınar 
tarafındaki Obruklar’a, olmadı Meke Gölü’ne 
bakma niyetiyle o yöreye daha yakın bir yere 
kamp atmaya karar veriyoruz. Arabaya doluşup 
yola çıkıyoruz.  

Maho faaliyetin başında taa Ankara’da yumurta 
istemeye başlıyor, hep aynı argümanla 
cevaplıyoruz “Oğlum, mis gibi köy yumurtası 
yeriz lan!!!” Kamp arama yolunda iken yine bir 
yerleşim biriminde yumurtası geliyor Maho’nun 
ve bir bakkal önünde duruyoruz. Bakkala 
“Yumurta var mı?” diye soruyoruz, yan tarafa 
bakın lütfen diyor. Yan tarafın kapısından içeri bir 
giriyoruz ki yerden tavana kadar yumurta!!! 
Yumurta toptancısıymış adam. O güzel anı 
ölümsüzleştirmek adına yumurta devir teslimi 
sırasında fotoğraf çektiriyoruz. 

Çok garip bir şekilde bir türlü bir kamp yeri 
bulamıyoruz, bir ara sessizliği ön koltukta oturan 
benim horultum bozunca Maho sinirleniyor!! 
“Şoför müyüm lan ben, ben de uyuyacağım,” diye 
parlayıveriyor. “Tamam, abi, söz abi,” diyerek 
haritayı açıyor ve uygun bir kamp yeri seçmeye 
çalışıyorum. Bir orman ibaresi var ve Erenler 
Tepesi diye bir işaret. “Aha” diyorum, “bu tarafa 
gidelim.” Meteoroloji uzmanlarının uyarı 
raporuna rağmen hava son derece güzel, durgun, 
bir tane yıldız yok. Velhasıl bir çeşme ve uygun 
bir kamp yeri arayışımız, hayrına yapılmış bir 
mescit ve ilgili tesisinde son buluyor. Kapı açık, 
yerler halı kaplı, dışarıda gürül gürül akan 
çeşmeler... Güllük gülistanlık bir yer bulmuşuz. 
Đçeriyi bir karpit lambası ile aydınlatıyor ve kahve 
yapmaya başlıyoruz. Bu noktada mistik bir olayın 
başlangıcı yaşanıyor. Mescidin mihrabında ufak 

bir not: “Ey muhterem cemaat! Kıblenin yönünü 
gösteren bir cihaz ile kıblenin yönünü ölçtüm. Ve 
seccadeleri o yöne çevirdim. Lütfen seccadelerin 
yönünü değiştirmeyiniz.” Durum şundan ibaret, 
mescit saat 12.00 yönüne doğru yapılmış, oysaki 
Kıble yönü saat 01.00 yönünde imiş. Hemen geyik 
muhabbetine başlıyoruz, biz de Maho’nun GPS 
aleti ile Kıble yönünü ölçüyoruz veeee evet 
cihazları doğru ölçmüş, konu ile ilgili destek 
notumuzu yazıp yerine iliştiriyoruz. Ben ukalalığa 
başlıyorum. “ Baturay, adamım, Kabe’nin içinde 
namaz kılmaya karar versen hangi yöne dönmen 
lazım?” “Ya, bir git Emrah, ya!” “Oğlum kalbine 
dönücen!” “Ya, of Emrah, ya..” gibi muhabbetler 
sonrası, sıcak kahvelerimizi içiyoruz, Maho’nun 
gündüz çektiği mağara içi video görüntülerini 
izliyoruz ve saat 12.00 yönünde matlarımızı serip 
uykuya dalıyoruz. Sabah çok hoş bir sürprizle 
uyanıyoruz. Soğuktan sırt sırta vermiş 
dördümüzün matları da, saat 01.00 Kıble yönüne 
sapmış. “Đmana gelin ulen!” çağrısı yapıyorum. 
“Kalk ulen, yeter uyduğun!!!” cevabını alıyorum 
derneğin erenlerinden. 

Yumurtalarımızı kırıp, çayımızı demleyip 
mükemmel kahvaltımızı büyük keyifle yaptıktan 
sonra acilen Meke Gölü’ne doğru yollanıyoruz, 
nitekim havada bir rüzgar, bir soğuk, bir haller 
var... 

Meke Gölü’ne vardığımızda öyle bir tipi estiriyor 
ki, tepe mepe hiçbir yer görünmüyor. Hangi akla 
hizmetse, mağara tulumlarımızı üzerimize giyip, 
Carlos CASTENADA kitaplarında “Erk Tırısı” 
başlığı altında tanımlanan koşma stiliyle araba 
hızıyla tepeye akmaya başlıyoruz. Açıkta kalan 
çok az yerim var, o yerlerimin bir yanı rüzgarın 
yönüne bağlı olarak donuyor. Zirvede sisler 
içerisinde birkaç foto çektirip hemen hemen hiçbir 
şey göremeden gülerek aşağıya doğru koşuyoruz. 
Hayatta her zaman dengeyi bulmak lazım, bu sefer 
inerken donmayan yanlarımızı donduruyoruz. 

Dönüş yoluna geçtiğimizde ise Konya’da polis 
önümüzü kesiyor. “Yol trafiğe kapalı 
geçemezsiniz!” Gerisin geri Karapınar yolundan 
Aksaray’a bağlanmaya çalışıyoruz. Yoldaki 
akıllılardan biri, her rüzgârda zigzaglar çizen 
kocaman bir 302S otobüs, bir diğer akıllı ise biziz. 
Tipi, kar, buzlar içerisinde ilerliyoruz...  
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GÖNEN DEREKÖY MA ĞARALARI ARA ŞTIRMALARI  
Emrah SINMAZ 

Beş yıl kadar önce, Sivas’ta birlikte çalıştığım, 
Birol YANIK’tan (kendisi Gönenli) gelen bilgi ile 
bu mağaralar ile ilgili ilk bilgiler edinilmişti. 
Bilgiye göre Gönen Dereköy’de yan yana birkaç 
mağara vardı. Üç yıl önce, Gönen Dereköy 
alabalık çiftliğine yapılan hafta sonu gezisinde 
mağaraların ağızları görüldü ancak giriş 
yapılmadı. 

Etkinlik güncesi: 

Etkinliğin 3–4 Mart 2007 tarihinde 
gerçekleştirilmesi planlandı. Öncelikli amaç 
kamplı bir eğitim etkinliği yapılmasıydı. Aslında, 
mağaraların olduğu birçok kaynakta biliniyordu. 
Yapılan incelemede, TAY projesinde bu 
mağaraların adlarının bilindiği ancak 
haritalanmadığı, MTA kayıtlarında da haritasının 
bulunmadığı saptandı. Bunun üzerine, etkinlik 
amacına harita çalışması yapılması da eklendi. 

Etkinliğe, Bursa ve Đzmit’den 12 kişi katıldı. 
Cem ERSOY, Emrah SINMAZ, Murat 
SOĞUCAK, Canan ÖZTÜRK, Mehmet TEKE, 
Şengül TEKE, Mustafa CANER, Gökhan 
GÖKBUDAK, Ömer TAKEŞ, Levent 
TAŞDEMĐR, Alican ÇELĐKTEN, Attila ÜLGEN. 

Bursa’dan özel araçlarla cumartesi sabahı 
09.00’da hareket edildi. Toplam yol, Bursa-Gönen 
arasındaki 145 km ve sonrasındaki 15 kilometrelik 
köye ulaşım yolu ile yaklaşık 160 kilometredir. 
Saat 11.00’de Dereköy’e varıldı. Köye çok yakın 
olan Dereköy balık çiftliğinde, çimenlik park 
alanında kamp kuruldu. Mağara ağızları, kamp 
alanına yaklaşık 400m uzaklıkta, çiftliğin 
çevresini yay şeklinde geçen derenin karşı 
tarafındaki tepenin eteklerinde, yaklaşık 150 metre 
aralıklı konumla bulunmaktadır. 

Đki ayrı ekip oluşturuldu. Öğle yemeği sonrasında 
Cem, Attila, Murat, Canan, Gökhan ve Ömer’den 
oluşan ilk ekip mağaralara giriş yaptılar. Sırayla 
mağaraların hepsine giriş yapılmasına karar 
verildi. Đlk olarak, ortadaki sulu mağara ve sağda 
konumlu kuru mağaraya giriş yapıldı. Đki saat 

sonra ekip döndüğünde, sulu mağaranın kısa 
olduğu, kuru mağaranın ise daha uzun olduğu 
öğrenildi. 

Akşam saatlerine doğru Emrah, Alican, Şengül, 
Mehmet, Levent, Mustafa ve Murat’tan oluşan 
ekiple kuru mağaraya giriş yapıldı. Mağara gezildi 
ve 3 kişilik ekip ile mağaranın harita ölçümleri 
alındı. 

Akşam yemeği alabalık tesislerinde yenildi. Bu 
sırada lokal bir mağaracıdan yeni bir mağara 
bilgisi alındı. 

Đkinci gün sabah kahvaltısından sonra Cem, 
Murat, Canan ve Attila’dan oluşan ekip yeni 
mağarayı bulup giriş yaptılar. Mağaranın dar bir 
girişi olduğu, bol çamur ve güzel oluşumlarla dolu 
olduğu saptandı. Yöresel hiçbir adı olmaması ve 
bir ıhlamur ağacının hemen altından başlaması 
nedeniyle adı “Ihlamur Altı” olarak verildi. 
Hemen sonrasında Kız Kesen Mağarası’na da aynı 
ekip tarafından giriş yapıldı. Aynı anda iki kişilik 
diğer bir ekiple Keçili Mağarası ve Sulu 
Mağarası’nın haritaları çıkartıldı. 

Öğle saatlerinde, çamurun çekiciliğine kapılan 
Alican, Levent, Mehmet ve Mustafa’dan oluşan 
ekip Ihlamur Altı Mağarası’na bir giriş 
gerçekleştirdi. Aşırı yağmur ve yorgunluk 
nedeniyle bu mağaranın haritalanması daha 
sonraya bırakıldı. 

Akşam saatlerinde yola çıkıldı ve etkinlik saat 
20.30 civarında Bursa’ya ulaşılması ile sonlandı. 

Mağaralar: 

Keçili Mağara: 

Araştırılan mağaraların en küçüğü olan bu 
mağara, büyük bir giriş, salon ve sonrasında 
küçük odadan oluşuyor. Daha çok in olarak 
adlandırılabilir. Önemli bir özelliği yok. 
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Sulu Mağara: 

Mağaraya girişten hemen sonra, küçük bir inişle 
su tabanına iniliyor. Burada sola doğru bir göl 
başlıyor. Gölde yaklaşık 20 metre gidildikten 
sonra duvar geçit vermeyecek şekilde iki taraftan 
daralıyor. Sağa doğru gidilince önce bir tırmanış, 
sonrasında solda gölü gören bacası olan oda, dar 
bir geçitten geçildikten sonra daha geniş bir salona 
ulaşılıyor. Daha sonra, dik bir inişle derin bir göle 
ulaşılıyor. Bot ile yapılan gezide berrak su ile dolu 
gölün, oldukça derin olduğu saptandı. Bir yıl 
kadar önce göle (hazineci?) dalgıçlar tarafından 
dalındığı öğrenildi. Ancak sifon olup olmadığı 
bilinmiyor. Dışarıda sağda başlayan ikinci bir 
mağara ağzı var. Girişin hemen sonrasında mağara 
sola geçilemeyecek bir kolla devem ediyor. Đlk 
girişin hemen biraz içerisinden ve yukarıdan 
mağaraya bağlanıyor. Bu küçük mağaranın önemi, 
içerisinde daha önce Oylat Mağarası’nda uğruna 
savaştığımız, “büyük farekulaklı” olarak bilinen 
Myotis myotis/blythi yarasa kolonisinin 
bulunmasıdır. Bu mağara yaşam alanı olarak tescil 
edilmeli ve korunmalıdır. 

Kuru Ma ğara: 

Bu etkinlikte araştırılan mağaraların en büyüğü, 
dizi mağaraların en sağında yer alan kuru 
mağaraydı. Bu mağara bir ana galeri ve buradan 
ayrılan yan kollardan oluşmaktadır. Hemen 
girişten ayrılan kol sağa doğru geri dönerek, dar 
bir galeri ile mağaranın ikinci giriş ağzına 
bağlanıyor. Birkaç metre sonra yine sağa doğru, 
ikinci küçük bir kol ayrılıyor. Önce küçük bir 
salona geçiliyor, sonrasında dar bir geçitten 
sürünülerek küçük bir odaya çıkılıyor. Bu odada 
çok sayıda hayvan iskeleti bulunuyor. Bu 
iskeletlerin birçoğu kemirilerek parçalanmış ve 
yanlarında birkaç keskin diş bulunuyor.   

Ana galeri artı eğimle yukarı doğru devam ediyor. 
Birkaç eğimli çıkış ve düz alan sonrasında son 
salona ulaşılıyor. Bu salonda sola doğru inen dar 
bir galeri sistemi var. Küçük bir kol su tabanına 
kadar ulaşıyor. Salonun sonunda ise üstten ve 
alttan sürünülerek ulaşılan bir odacık var. Temel 
olarak mağara, su seviyesinin düşmesine bağlı 
fosilleşmiş yatay karakterdedir. Mağaranın 
uzunluğu kolları ile birlikte 147 metre olarak 
ölçüldü. 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
BURSA ŞUBESĐ 
Cave Research Association 
Bursa Branch 
 
Mart 2007 
BCRA 3C  
Rakım : 65 m 
Uzunluk : 29m 
Ekip : Gökhan GÖKBUDAK 
  Emrah SINMAZ 
  Mehmet TEKE 
Çizim : Emrah SINMAZ 
 

KEÇĐLĐ MAĞARA 
Balıkesir – Gönen – Dereköy 
Plan 
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
BURSA ŞUBESĐ 
Cave Research Association 
Bursa Branch 
 
Mart 2007     
BCRA 1A  
Rakım : 65 m 
Uzunluk : 84 m 
Ekip : Mustafa CANER   Alican ÇELĐKTEN 
  Cem ERSOY Gökhan GÖKBUDAK 
  Canan ÖZTÜRK Emrah SINMAZ 
  Murat SOĞUCAK Ömer TAKEŞ 
   Levent TAŞDEMĐR  Mehmet TEKE  
  Şengül TEKE  Attila ÜLGEN  
Çizim : Emrah SINMAZ 

SULU MAĞARA 
Balıkesir – Gönen – Dereköy 
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KURU MAĞARA 
Balıkesir – Gönen – Dereköy 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
BURSA ŞUBESĐ 
Cave Research Association 
Bursa Branch 
 
Mart 2007 
BCRA 1A 
Rakım : 65 m 
Uzunluk : 147 m 
Ekip : Mustafa CANER Alican ÇELĐKTEN 
  Cem ERSOY Gökhan GÖKBUDAK 
  Canan ÖZTÜRK Emrah SINMAZ 
  Murat SOĞUCAK Ömer TAKEŞ 
   Levent TAŞDEMĐR Mehmet TEKE  
  Şengül TEKE Attila ÜLGEN 
Çizim : Emrah SINMAZ 
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Kız Kesen Mağarası: 

Küçük bir galeriden oluşan, yaklaşık 12–13 metre 
uzunluğunda ve yatay mağara şeklindedir. 

Etkinlikle ilgili dü şünceler: 

Etkinlikte hava şartları çalışmayı bir miktar 
zorlaştırdı. Kamp kurulurken ve ilk gün aralıklı 
olarak yağmur yağdı. Pazar sabahı hava günlük 
güneşlikti. Öğleden sonra ciddi sağanak yağış 
başladı. Bu yağışın akşam saatlerinde kesilmesi 
sayesinde kampı toplamak için fırsat bulabildik. 

Etkinliğin, MAD Bursa Şubesi’nin kamplı bir 
etkinliği olarak başarılı geçtiğini düşünüyoruz. 

Ekip üyelerinin bir kısmının yeni tanışmasına 
karşılık iyi bir iletişim kuruldu. Kamp oldukça 
eğitici, ekibi kaynaştırıcı ve motivasyonu arttırıcı 
olarak tamamlandı.  

Mutlaka giderilmesi gereken bazı küçük sorunlar 
da oldu. Örneğin her kamp öncesi olması gereken 
etkinlik toplantısı yapılsaydı, kamp mükemmele 
yakın seyredebilirdi. 

Kamp alanı ve mağaraların kolay ulaşılabilirliği 
bu bölgenin değerini arttırıyor. Bu mağaralar, ilk 
kez mağara sporuna başlayacak yeni üyelerimiz 
için çok uygun eğitim alanıdır.  

 

  

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞĐ 
BURSA ŞUBESĐ 
Cave Research Association 
Bursa Branch 
Mart 2007 
BCRA 1A 
Rakım : 70 m 
Uzunluk : 13 m 
Ekip : Cem ERSOY  
 : Canan ÖZTÜRK 
  Murat SOĞUCAK 
  Attila ÜLGEN 
Çizim : Attila ÜLGEN 
 

KIZ KESEN 
Balıkesir – Gönen – Dereköy 
Kesit - Plan 
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VALLA KANYONU 23 N ĐSAN ETKĐNLĐĞĐ 
Havva YILDIRIM 

Mağaraya gitme tutkusu yine kanat çırparak 
yükseklere tırmanmış ve biz mağara canlılarını da 
Valla Kanyonu’nun yanı başına bırakıvermişti. 

Deniz ÖZKAYA ile birlikte, aile saadeti yaşayan 
Erdoğanlar’ın yanı başında buluverdik önce 
kendimizi. Keyifli geçen yolculuğumuz Kubilay–
Beril ERDOĞAN ikilisinin Demir’e sorduğu 
bilmecelerle daha da keyifli bir hal aldı ve tüm yol 
boyunca bize ailenin ne denli kutsal bir yapı 
olduğunu bir kez daha ispatladı. Safranbolu 
sınırlarında bizi bekleyen Aslan MUTAF’la 
buluşmanın ardından bu mutlu aile tablosundan 
çıkmak suretiyle kendimizi diğer araca ışınladık 
ama yol boyunca da Kubi’nin hâlâ Demir’e: 
“Gökyüzünde gezerler, aydedeye eşlik ederler??? 
Nedir nedir??” gibi bilmeceler sorup sormadığını 
merak etmekten de kendimizi alamadık. 

 
Fotoğraf: Aslan MUTAF 

Yolculuğumuzun neşeyle tamamlanmasıyla 
kendimizi Kör Ali tarafından özenle yakılmış 
sobanın tepesinde ısınırken bulduk. Bize 
seyrettirdiği Saadettin TEKSOY çekimleri 

oldukça ilginç ve yaratıcıydı (!). (Bknz: Đşte 
karşınızda Müslüm GÜRSES... ve Kör Ali 
arabanın arkasından çıkar beyaz takım elbisesiyle 
şarkı söyleyerekten.) 

Gecenin ilerleyen dakikalarında kendimizi 
yataklarımıza atıvermiştik. Sabahın ilk ışıklarıyla 
birlikte Birhan ALTAY ve beraberindeki 
“seçilmiş insanlar”ın gelişine şahit olduk. Birhan 
doğanın çağrısına kulak vermiş ve etrafı tavaf edip 
gelmişti, beraberindeki mağaracı dostlarımızla. 

 
Fotoğraf: Aslan MUTAF 

Hep birlikte yapılan kahvaltının ardından nihayet 
kendimizi o büyülü dünyanın kollarına 
bırakabilecektik. Malzemelerin hazırlanmasının 
hemen ardından mağaranın yolunu tuttuk. 
Başımıza gelecekleri bilsek bu denli acele 
etmezdik, diye düşünsem de tüm yaşananlar beni 
hafta sonu boyunca güldürmeye yetmişti. 
Mağaraya kadar azimle bize eşlik eden 
dostlarımızı uğurladıktan sonra Birhan ve Kubi 
döşeme yapmak üzere hazırlanmaya koyuldu ve 
girişi gerçekleştirdi, biz de heyecan içinde 
arkalarından mağaraya daldık. Kubi kelimenin 
tam anlamıyla “harika” bir döşeme yapmış ve bir 
kez daha bizi kendisine hayran bırakmıştı, bu  
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konuda. Oldukça eğlenceli geçen bir inişi neşe  
içinde tamamlayıp dibe ulaşmıştık. Kubi ve 
Birhan ölçüm alma işlemlerine başlamak suretiyle 
bizi o küçük yuvalarından şutladılar ve biz de 
Deniz ile çıkış yolunu tuttuk. Birhan’ın özenle 
hazırlayıp içine sevgisini kattığı istasyonda sırtta 
matkapla geçmek oldukça ilginç(!) ve yaratıcı(!) 
dakikaların yaşanmasına sebep oldu. “Deniz önde, 
Havva onun peşinde” düzeninde istasyonları 
aşmak suretiyle mağarayı bitirip dönüş yolu için 
hazırlanmaya koyulduk. Arkamızdan gelen Kubi – 
Birhan ikilisinin de bizlere katılmasıyla etkinliğin 
en bomba dakikaları da böylece başlamış oldu. 

 
Fotoğraf: Aslan MUTAF 

Akşamın karanlığı bizi oyun kağıdı gibi 
karıştırıverdi. Bizi aşağı indirecek bir patika 
bulma arzusuyla saatler süren bir maceraya atılmış 
olduk. Öyle ki 23.00 sularında başlattığımız 
kampa dönüş hareketimiz, 04.30 sularında 
amacına ulaşmıştı, tam anlamıyla. Meğer ormanın 
güzelliği yağlıboya tabloların uzaktan görünen 
büyüleyiciliği gibi bir şeymiş. Örümcek ağını 
süpürür gibi süpürmüştü yol bizi. Kubi önde biz 
peşinde, yeni oyuncağına bakmaktan usanmayan 
çocukların gözleri gibi etrafta sonu uçurumla 
bitmeyen bir yol arıyor gözlerimiz, bizi aşağıya 
indirecek. “Samanlıkta iğne aramak” benzetmesi, 

içinde bulunduğumuz durum için biraz basit 
kaçıyordu sanki. Tolkien boşuna mı demişti yani 
“Ümitsizlik işin sonunu kuşku duymayacak 
biçimde görenler içindir,” diye. Herkesin 
tutunduğu bir şey vardı elbette: Kubi içeceği 
birayı hayal ediyor, ben nedense sadece sosisli 
makarna yemeyi diliyor, Deniz su içmek istiyor, 
Birhan da uyumanın hayalini kuruyordu. Hepimiz 
haşhaşlı düşlerimizin efendisi olmuş, nice 
güzelliklerin gözlerimizin önünden geçtiğini 
görmeye başlamıştık. Her defasında bitmek üzere 
olan mumun son parıltısıyla harekete geçiyor, yine 
aşağı inen patikayı bulamadan popolarımızın 
üzerine oturuveriyorduk… 

 
Fotoğraf: Aslan MUTAF 

Bir ara Deukalion ile eşi Pyrrha geldi aklıma; 
onlar yeryüzünde kendilerinden başka insan 
kalmadığını görünce Zeus’a yalvarmışlar, bir soy 
yaratmaları için. Acaba bizim sonumuz da mı 
böyle olacak deyip Zeus’tan mı yoksa orman 
tanrısı Pan’dan mı yardım istesem bilemedim. 

Sürekli iletişimde olduğumuz Aslan’ın bizi gaza 
getirme çabaları eşliğinde aç, susuz ve sefil bir 
halde ormanda dolanmaya devam ediyorduk. 
Seslerimiz borsa gibi yükselip alçalmaya, 
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midelerimiz isyan etmeye, aklımız “Bırakın onu 
bunu, yatın uyuyun ormanda bir güzel,” demeye 
başlamıştı. Bizi arayan ekibin sesinin yakınlardan 
gelmeye başlamasıyla son kez gaza gelip 
kendimizi yine yollara attık ve kısa bir süre sonra 
da Emrah ÖZTEKĐN ile hasret gidermeyi 
başardık. Kuşların uçuşundan bir kehanet 
bekleyen Remus ile Romulus misali biz de Kör 
Ali’nin tarif ettiği garip ağaç isimlerinin takip 
edilmesi ile aşağı inen patikanın varlığına inanmış 
ve sonunda kampa, o sıcak yuvaya dönmeyi 
başarmıştık. 

Kamp dostlarınızın sizi beklediği sıcak, hem de 
sımsıcak bir yuvadır her zaman. Cidden çok 
sevdiğim Berrah KOÇAK için ağaçların arasında 
dolaşan bahçıvan benzetmesini mi yoksa 
civcivlerin etrafında koruma içgüdüsü ile dolaşan 
anne tavuk benzetmesini mi yapsam bilemedim 
ama elimize tutuşturduğu etler ve sıcacık 
içeceklerle beni kendisine hayran bırakmıştı. Ve 
ben de hastası olduğum uzun Emrah efendinin 
cidden çok şanslı biri olduğuna kanaat getirmiştim 
o dakika. 

Maceralı geçen günün ardından Pazar sabahını 
kampta keyif yaparak geçirmeye koyulmuştuk, 
yine hep beraber. Etrafta dolaşan minik MAD’lılar 
ve peşlerinde anneleri oldukları iddia edilen genç 
ve güzel üç hoş bayan mağaracı dostumuz olan 

Beril, Zeynep LELOĞLU ve Emel SAMUK hoş 
bir tablo oluşturuyorlardı. Biz de kamp 
sandalyelerimizde oturmak ve bu minik tatlı 
canavarların yaptıklarını gözlemlemek suretiyle 
oldukça keyifli dakikalar geçiriyorduk. 

Muharrem SAMUK, Uğur Murat LELOĞLU ve 
Ertan KÖSEOĞLU ise diğer mağaraların keşfine 
çıkmış; Alican ÇELĐKTEN ve Bora ÇORAKBAŞ 
hattı toplamak üzere bir önceki gün gittiğimiz 
mağaranın yolunu tutmuşlardı. Herkesin kampa 
ulaşması ile dönüş yoluna geçen Samuk ile 
Leloğlu ailelerini uğurladık. Akşam yine kamp 
ateşinin güzelliğiyle büyülenmiş, hoş sohbet 
eşliğinde keyifli saatleri yine hep birlikte 
eğlenerek geçirmiştik. 

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan MAD genç 
tayfa ekibi olarak keyifli bir yolculuktan sonra 
Ankara’ya ulaştık ve bir kampı daha gerimizde 
bırakmış olduk. 

Mağaracılığın sınırsız ufuklarından küçücük bir 
parçaydı yine gördüklerimiz. Puzzle’ı birleştirecek 
diğer parçaların heyecanı içinde işte bir kamp 
daha arkamızda kalmıştı. Emeği geçen herkese 
katılımlarından dolayı sonsuz teşekkürler… 

Zamanın kumlarında ayak izlerini birlikte 
bırakmaya devam etmek dileğiyle…  
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BALAT ĐNĐ MAĞARASI 2007 ETKĐNLĐĞĐ 
Havva YILDIRIM 

 
Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN 

Sene 2006, aylardan Nisan ve ilk MAD kampıma 
gitmiştim, Balatini’ne… Üzerinden uzunca bir 
zaman geçmişti ki mağara canlıları Balatini’ni 
özlemiş ve “Haydin yine gidelim,” diye 
tutturmuşlardı, özellikle de Hakan ERDEMĐR'in 
gazıyla... 

 
Fotoğraf: Emre BAŞARAN 

Malzemelerimi kaptığım gibi soluğu Deniz 
ÖZKAYA'da almış, tüm kamp boyunca 
yaşayacaklarımıza dair teoriler geliştirip keyifli 
bir sohbete koyulmuştuk. 22 Eylül 2007 
Cumartesi sabahı horozlar öttükten hemen sonra 
buluşacağımız arkadaşlarımızla toplaşma 
mekanımız olan 100. Yıl semt pazarına(!) gidip 
beklemeye başladık… Ufukta ilk görünen görev 
adamı Kubilay ERDOĞAN oldu, yanında minik 
aşkım oğlu Demir ile… Sonrasında RUHĐ ailesi 
(Mustafa, Hatice, Coşkun) damladı, ardından 
soluğu en yakın pastanede alıp bir güzel 
kahvaltılarımızı yaptık, olay yerine ulaşmaya 

çalışan Durukan DURU'yu beklerken… 
Durukan’ın gelmesi ve yoldan alınan Ertan 
KÖSEOĞLU'nun da aramıza katılmasıyla 
harekete geçebildik… Yol geyikleri part one'da 
gerçekleştirdiğimiz tek şey Demir'e anlattığımız 
traktörler ve kamyoncu amca hikayeleri oldu… 
Kubi en son bizi boğmaya karar vermeden susmak 
gibi akıllıca bir işe giriştik, Deniz'le… 

 
Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN 

Bir Konya klasiği haline gelen bıçakarası pide 
keyfinden kısa bir süre sonra da soluğu kamp 
alanında aldık… Bizden önce kampa damlayan 
Emrah ÖZTEKĐN, Hakan, Handan ERDEMĐR, 
Vedat GÜN ve Emre BAŞARAN ile kaynaştık 
hemen, sonrasında da ilk ekip olarak soluğu 
mağarada aldık… MAD tarihinin en kalabalık 
mağara girişi gerçekleştirilmi ş oldu bir anda. Ruhi 
ailesi, Emrah, Emre, Deniz, Vedat, Hakan, 
Handan ve ben 10 kişilik bir giri ş 
gerçekleştirdik… Aklımda kalan en geyik hadise 
Hakan'ın önce eşi Handan'a sonrasında da tüm 
MAD’lılara merdiven olmasıdır, mağara 
içerisindeki bir iniş esnasında… Biricik 
arkadaşları sulara batmadan geçsin diye kendini 
sulara atan ve merdiven işlevi gören Hakan'ın 
sevgi gösterisi karşısında oldukça duygulu anlar 
yaşadık… Gerçekleştirilen girişin en geyik 
hadiselerinden bir diğeri ise Vedat'ın minik 
Coşkun'u istemeden de olsa korkutması eylemi 
oldu: Mutlak karanlık yapmış keyifli keyifli 
mağarada çıp çıp damlayan su sesini dinler iken 
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birden yaratık olmaya karar veren ve garip sesler 
çıkaran Vedat, o vakte kadar keyifle mağarayı 
gezen minik Coşkun'u korkuttu ve kendisinin 
ağlamaya başlamasına sebep oldu:) Sonrasında 
atılan kahkahalar eşliğinde buz gibi suları aşarak 
çıkışa doğru harekete geçtik. 

 
Fotoğraf: Emre BAŞARAN 

Kamp alanına ulaştığımızda kampın ve MAD 
tarihinin en keyifli dakikaları yaşanmaya başladı 
yine. Öyle ki tüm bir gece boyunca yaptığımız tek 
şey belirli aralıklarla oturduğumuz mat ya da 
sandalyelerden kalkıp mangal başına gitmek ve 
etleri, köfteleri mideye indirmek oldu. Birbirini 
gaza getirme, yedirdikçe yedirme, mideleri tıka 
basa doldurma aktivitelerimizden sonra, gecenin 
ilerleyen dakikalarında soluğu çadırlarımızda 
aldık. 

 
Fotoğraf: Emre BAŞARAN 

Ertesi gün kamp alanında Demir'in muhteşem 
kamyonunu görmüş ve kendime de bir kamyon 
almaya karar vermiştim. Çocukluğum boyunca kız 
çocuğuyum diye bana bebek vb. şeyler alan 
aileme bir kez daha kızıp Ankara'ya döndüğümde 
kamyon almama vesile olmuş oldu Balatini 
etkinliği böylelikle, hem de en kocamanından bir 

kamyon. Kubi'nin foto çalışmalarından hemen 
sonra yola koyulmuş, Suluin'e bakmaya gitmiştik. 
Sonrasında dönüş yolu için de vazgeçilmez olan 
bıçakarası keyfini gerçekleştirmek üzere hemen 
bir mekan bulduk. Tesadüfen bizden önce yola 
çıkmış ve bıçakarası keyfi yapmak üzere mola 
vermiş MAD’lılarla karşılaştık. 3. ekibin de bizi 
yemekte basmasıyla oldukça keyifli anlar yaşadık 
ve birbirini kovalayan espriler eşliğinde tekrar 
yola koyulduk. Kubi'nin şehir merkezine servis 
hizmetinden yararlanıp evlerimize dağılıverdik.  

 
Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN 

Güzel bir etkinlik daha son bulmuş oldu; yerine 
yenilerinin geleceği ümidi ile...  
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ZEYNĐLER KÖYÜ, SUYOLU MA ĞARALARI 
ETK ĐNLĐĞĐ 
Attila ÜLGEN 

Faaliyete katılanlar: Cem ERSOY, Mehmet 
TEKE, Attila ÜLGEN. 

Sözkonusu mağaralara etkinlikten yaklaşık 1 ay 
önce gitmiştim. Mağaraların boyutları ve yerleri 
konusunda bilgi sahibi olduğumdan faaliyetin kısa 
süreli ve kabaca yarım günlük bir faaliyet 
olacağını biliyordum. Çok erken gitmemize gerek 
olmadığını düşünerek 4 Kasım 2007 günü saat 
09.00’da buluşma kararı aldık. Saatin çok erken 
olmamasına rağmen ekipte fire verdik. 

 
Fotoğraf: Mehmet TEKE 

Zeyniler yolunun kötü olduğunu bildiğimiz için, 
Cem ve Mehmet; Emrah’tan 2007 model Land 
Rover’ını ve malzemeleri alarak, planlandığı gibi 
beni 09.20’de Đpekçilik’ten aldılar. Zeyniler yolu, 
Bursa Teferrüç Mahallesi Teleferik Đstasyonu 
arkasındaki dar sokaklardan geçilerek ulaşılan bir 
yol. Yolu bilmeyenlerin mutlaka yolu sorması 
gerekiyor (Racona ters bile olsa! ...). 

 
Fotoğraf: Mehmet TEKE 

Saat 09.45 dolaylarında Zeyniler rampasının 
sonuna vardık. Muhteşem bir manzara ile Zeyniler 
Köyü’nü gördüğümüz virajda arabamızı park 
ettik. Bursa’dan buraya yürüyerek gelmek de 
mümkün. Malzemelerimizi alarak suyoluna doğru 
tırmanışa geçtik. Đnsanı nefes nefese bırakan kısa 
bir tırmanışla suyoluna vardık. Kuzey yönünde 
ilerlemeye başladık. Tam anlamıyla yürüyüş 
parkuru denilebilecek kestane ormanı içinde, 
yaklaşık 20 dakika yürüdükten sonra Zeyniler-1 
diye adlandırdığımız mağaraya vardık. 

Güzel bir piknik ve kamp alanının hemen yanında, 
içimi güzel bir çeşme var. Ancak mağara, içine 
girilebilir olması dışında pek bir özellik taşımıyor. 
Ölçümlerini dönüşte yapmak üzere Zeyniler-2 
Mağarası’na doğru yolumuza devam ettik. Ekim 
ayında gelinirse, bölge aynı zamanda bol miktarda 
kestane toplanabilecek de bir yer. Güzel bir orman 
yürüyüşünden sonra suyolunun 3–4 metre 
yukarısının sol yanında kalan mağaraya ulaştık. 
Ben bu mağaraya daha önce iple indiğim halde 
Cem ipsiz çok rahat inileceğini söyledi ve indi. 
Aynı rahatlıkla da tekrar çıktı. Yani hat döşemeye 
gerek yokmuş bu mağarada. Cem ve Mehmet 
mağarada ölçü alırken ben de not aldım. Yaklaşık 
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yarım saatlik bir çalışma sonunda dönüş 
yolundaki küçük mağaranın ölçülerini de alarak ve 
biraz da kestane toplayarak faaliyeti tamamladık. 
Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bugüne kadar 
mağara haritalama konusunda hep Emrah’ın 
varlığına güvenerek, hiçbir şey öğrenmediğimiz 

ortaya çıktı. Çok düzenli olmamakla birlikte 
mağaraların haritasını çıkarabilecek verileri 
topladığımızı sanıyorum ancak, Emrah’ın 
kontrolünde. Ama Emrah’sız da adam gibi ölçü 
alıp, harita çizmeyi öğrensek iyi olacak.   
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KUZGUN MA ĞARASI * 
Koray TÖRK  

 

Yüksek dağ karstı ve derin mağara sistemlerine 
yönelik olarak 2000 yılında MTA Araştırma 
Projesi olarak Aladağlar’da (Kayseri, Niğde, 
Adana) ön araştırma ile başlanan çalışmalarda, en 
önemli veri kaynaklarından birisini Kuzgun 
Mağarası (–1398 m) oluşturmaktadır. Bölgede 
2000 yılında başlanılan ve 1 ay sürdürülen arazi 
çalışmalarının 2003 yılı ayağında, çok mütevazı 
bir girişe sahip olan Kuzgun Mağarası rastlantı 
sonucu keşfedilmiştir. Đlk yıl (2003) –400m 
derinliğe kadar araştırması yapılan mağarada, bir 
sonraki yıl –1400m derinliğe ulaşılmıştır.  Bu aynı 
zamanda tek bir çalışma döneminde inilen en fazla 
derinlik olarak kayıtlara geçmiştir. Kuzgun 

Mağarası içinde yer alan ikinci bir kol da –900 m 
derinliğe ulaşmış ve sonlanmıştır. Mağaranın 
yankol bağlantılarına yönelik çalışmaya ise 2005 
yılında başlanmıştır. Ara verilen araştırmalara 
(2006–2007), 2008 yılında yan kolların 
araştırılması ile devam edilecektir. 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Bölgede 3500 m kotundan daha alt kotlara kadar 
vadi ve yamaçlarda sürdürülen mağara araştırma 
çalışmalarında yaşanan en büyük sorun buzulun 
hareket alanında önüne çıkan mağara ve dikey 
bacaları tıraşlayarak ve taşıdığı malzeme ile 
tıkayarak ana karst sistemleri ile bağlantısını 
kesmesi idi. Ağız bölümü kısmen tıkalı olan 
Kuzgun Mağarası’nda bu bölge geçildikten sonra 
ana galeriye ulaşılmıştır. Mağaranın genel uzanımı 
D–B doğrultusunda olup, ikinci kolun uzanımı da 
Hacer Vadisi’ne (KB–GD) doğrudur. Kuzgun 
Mağarası’nda üç farklı bölgeden söz etmek 
uygundur. Birincisi dikine gelişim gösteren 
mağaradan daha önce oluşan ve “French Kiss” adı 
verilen salondur. Burası mağaranın diğer 
bölümlerine göre yatay yönde gelişmiş ve yoğun 
mağara çökeli içermektedir. Kuzgun Mağara 
Sistemi’nin yayılımı göz önüne alındığında burası 
araştırması yapılan sistemin en eski bölümüdür. 
Mağarada girişten itibaren ise gençleşme ve bunu 
izleyen hızlı bir yarılma süreci kendisini 
göstermektedir.  Özellikle buzullaşmayı izleyen 
hızlı su girişinin etkisi, aşındırılan ve kesilen 
akmataşlar üzerinde net bir şekilde 
gözlenmektedir. Bu noktadan alınan mağara 
çökellerinden yapılan yaşlandırma çalışmaları 
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(U/Th) sonucunda, 297–144 ka arasında değişen 
bir periyotta veriler elde edilmiştir. Bu da 
hidrolojik olarak aktif bir dönemin yaşandığı 
jeolojik olarak yakın geçmişin belirtecidir.  

Kuzgun Mağarası’nın en ilginç bölümlerinden 
birisi ise tamamıyla, bölgedeki hidrotermal 
sokulum süreçlerine bağlı asıl mağara sisteminden 
bağımsız gelişmiş olan hidrotermal bölümdür 
(hipojenik mağara). Hidrotermal cep –140/–170m 
arasında uzanmakta ve dikey bir baca ile ana 
sisteme bağlanmaktadır.  

Kuzgun Mağarası’nda yukarıda tanımlanan geniş 
galerilerden sonra daha dar, kimi yerde 
patlatılarak kayaların genişletildiği bölümlerden 
geçilmektedir. Mağara bölgenin tektonizmaya 
bağlı hızlı yükseliminin güzel bir örneğidir. 
Yükselim ve karstik yarılmanın şiddetiyle çoğu 
yerde kayaç dar bir şekilde kesilmiş, 
fluviyokarstik süreçlere bağlı, nispeten duraylı 
(yatay) fiziksel gelişim süreçleri yaşanamamıştır.  

Kuzgun Mağarası; günümüzde –1398 m 
derinliğinde vadoz konumlu, mevsimsel 
yağışlardan etkilenen yarı aktif bir mağaradır. 
Mevsimsel yağışlara bağlı olarak su girişinin (üst 
kotlarda özellikle kar erimesi) gerçekleştiği 
mağarada yaklaşık –100 m kotunda oldukça fazla 
pekişmemiş ince boyutlu kum malzemesi yer 
almaktadır. Mağaranın en alt bölümünde ise 
(–1398 m) daha çok çamur yığışımı (drene 
edilebilecek su miktarından daha fazla su girişine 
bağlı boğulmanın göstergesi) izlenmektedir. 
Bunun yanı sıra ulaşılabilen en derin noktada yine 
mekanik parçalanma ürünü olan moloz yığışımları 
bulunmaktadır (–1398’deki bu kol dikey yönde 
devam etmekte, ancak araştırma açısından teknik 
zorluklar içermektedir). Mağaranın hemen hemen 
tümünde mağara çökelleri (speleothem) 
bulunmaktadır.  

*2000–2007 Yılları Arası Mta Genel Müdürlüğü–Ukrayna 
Bilimler Akademisi–Hü Jeoloji Müh.Böl., Aladağlar Bölgesi 
(Kayseri, Niğde, Adana) Karst Ve Mağara Araştırmaları 
Projesi Çalışması 
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YAZILI MATERYALLERDE  
MAĞARA ARA ŞTIRMA DERNE ĞĐ 
Derleyen: Emre Baturay ALTINOK  

23 Temmuz 2004, Birgün Gazetesi  

 

Emre Baturay ALTINOK’un kalemi ile Birgün 
Gazetesi gençlik sayfasında “Kolektif Sporu 
Kolektif Yaşama Dönüştürme: MAĞARACILIK” 
başlığı ile mağaracılığın geçmişi ve MAD’ı 
tanıtmaya çalıştık. “Đcat ettikleri kalabalık, 
senkronik dansları ve çıkardıkları sesler ile her 
eğlencede ilgi toplamayı başarır mağaracılar.” 
Kolektif bir sporu, kolektif bir yaşama 
dönüştürme iddiasındaki bu ilginç insanlar sonrası 
aldığımız birkaç telefondaki hitaplar bize yetti de 
arttı. Mağara Adamları Derneği… ☺  

2005, Yeşil Atlas Dergisi  

Yeşil Atlas dergisinin 2005 Anadolu Raporu’nda 
MAD olarak Oylat Mağarası’nın korunması ile 
ilgili vermiş olduğumuz mücadeleye yer verildi. 
Đlgili bölümde Bern Sözleşmesi kapsamında 
korunması gerekli yarasa türleri için Bakanlık 
nezdinde yaptığımız yoğun mücadeleden söz 
edildi. Çok uğraşmamıza rağmen kâr hırsı Oylat’ı 
da elimizden aldı. Yarasaların çoğu yok oldu… 

Duyduğumuza göre turizme açılan mağara sinek 
avlıyormuş.  

13 Kasım 2005, Hürriyet Gazetesi, Ankara Eki   

Hürriyet Gazetesi'nin Ankara eki için vermiş 
olduğumuz tanıtım yazısı sonrasında MAD olarak 
Ankara çapında bir hareketlenme yaşadık. Đlgili 
insanlar telefonla arayıp toplantıları sordular, 
yazının sonunda ihbar için vermiş olduğumuz 
telefondan bizlere ulaşıp mağara ihbarında 
bulundular… Yazı o denli etki yarattı ki, “Ben 
mağaracı olcam!” diyen ODTÜ’lü Deniz’imiz 
(ÖZKAYA) gelip bizi buldu, bir daha da bizden 
geçemedi…   

Ocak 2006, Gürle Nallıhan Gazetesi  

 

Nallıhan'ın yerel gazetelerinden Gürle Nallıhan'da, 
Sarıçalı Dağı Ayıini Mağarası’na yaptığımız 
gezide adını sonradan Nuri koyduğumuz ayının 
kış uykusundan uyandırılması sonucu yaşadığımız 
heyecan, “Belediye başkanımız büyük tehlike 
atlattı, mağaradaki ayı korkuttu,” başlıkları ile 
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(biraz da belediye başkanının da araştırmada bize 
eşlik ediyor olması sebebi ile) haber konusu oldu. 
Bu kez adımız Mağaracılar Derneği oldu…  

 

Mart 2006, Tourism World Dergisi  

 

Tourism World adlı derginin röportaj isteği ile 
mağaracılığın tarihçesi ve MAD'ın mağaralar ve 
turizme bakış açısını değerlendirdiğimiz 
yazımızda koruma kullanma dengesinin 
gözetilmediği ve mağaralar açısından vahşi kitle 

turizmi anlayışından eko turizme geçilmesinin bir 
tercihten çok zorunluluk olduğunu belirttik. Dilek 
BOZKURT ÖZGENÇ imzası ile yapılan 
röportajla birlikte 6 tam sayfa yayınlanan yazımız 
sonrasında birçok mağara turizmi ilgilisinin de 
tepkisini çekmeyi başardık. Mağara turizmi 
açısından görüşlerimizi dikkate alan kimi 
sorumluluk sahibi yayınlar ise bu yazımız ve 
röportajımız sayesinde hâlâ konu ile ilgili 
görüşlerimize başvuruyor... 

31 Mart 2006, Cumhuriyet Gazetesi, Ankara 
Eki 

 

Zeynep ŞAHĐN'in röportaj yapma isteğini 
kıramadık. Emre Baturay ALTINOK, Birhan 
ALTAY, Emrah ÖZTEKĐN ile dernek evinde 
verdiğimiz röportajda Ankara’da mağaracılık ve 
MAD ile ilgili bilgiler verdik.  

Özellikle mağara koruma ile ilgili 
çalışmalarımızdan bahsettiğimiz ve saatler süren 
röportaj kesile kesile tam sayfaya sığdı. Yarısı da, 
Ankara mağaralarının tanıtımı ile. Ankara çevresi 
mağaraları ile ilgili bilgiler verilen röportajın en 
eğlenceli tarafı konuşurken her yönden en az 200 



 

 132

dijital fotoğrafımızın çekilmesi idi... Sadece biri 
yuvarlandı da yayınlandı…  

2006, Doğa Sporları ve Doğal Aktiviteler 
Kataloğu  

 

Doğa ile ilgili birçok yayını bulunan Dörtrenk 
Matbaacılık ve Ajansı’nın bastığı kataloğun 
mağaracılık ile ilgili bölümünün hazırlanmasına 
yardımcı olduk. Toplam 16 sayfalık bölümde 
Türkiye’de mağaracılık ve MAD’dan da 
bahsedildi, etkinliklerimizden fotoğraflara yer 
verildi…  

Ocak 2007, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre 
ve Đnsan Dergisi  

Özlem MUTLUER YURDAKUL'un Kubilay 
ERDOĞAN ile yaptığı röportajda çevre, doğa 
koruma ve mağaralar özelinde mağaracılık ile 
ilgili soruları cevaplandırdık. Çevre ve Đnsan'da 
yayınlanan yazı sayesinde Bakanlık bünyesinde de 
çalışmalarımız tanınmaya ve ilgi uyandırmaya 
başladı.  
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Ekim 2007, Nilüfer Turizm GEZG ĐN Dergisi  

 

“Yeraltının Yaramaz Çocukları 
MAĞARACILAR” başlığı altında Havva 

YILDIRIM, A. Bahar HASER ve Emre Baturay 
ALTINOK'un yazdığı yazı bir ay boyunca Nilüfer 
Turizm seyahatlerinde yolculara eşlik etti. Bu 
dönem bizi en çok mutlu eden, hiç ummadığımız 
insanların seyahatlerinde yazıyı okumuş 
olduklarını bize iletmeleri, birçok dostumuzun da 
bizleri arayarak yazıya rastladıklarında çok 
heyecanlandıklarını söylemeleri oldu.  

Yazının sonunda sözlerimiz hala geçerli "... 
Mağaracılar gibi hepimiz, içimizde arkeolojik bir 
kazı taşıyoruz aslında. Ama pek azımız onu 
kazmaya cesaret edebiliyoruz. Dante'nin de dediği 
gibi “yaşlanınca ocak başındaki külleri 
eşelemekten başka ne gelir ki elimizden...” 
“Seyahatlerinizde otobüsünüzün camından 
dışarıya bakın. Evet evet uzaklara, en 
yükseklere… Dağların tepelerine… Bakın işte, 
oradalar. Mağaracılar. Sizin göremediğiniz bir 
delikte hayatlarının en büyük keşiflerini 
yapıyorlar. Yeraltının büyülü dünyasını ve en 
önemlisi kendilerini keşfediyorlar… Onlara 
katılmak ve kendinizi tanımak istemez 
misiniz?”  
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MAD EĞLENCELER Đ II 
Emrah ÖZTEK ĐN 

MAD Yemekleri 

Mağara Araştırma Derneği üyeleri olarak, yemeyi 
içmeyi, gülmeyi eğlenmeyi çok sevdiğimiz bir 
gerçek. Sazlı sözlü toplantılar, bütün bir yılın 
yorgunluğu bahanesiyle topluca bir araya 
gelmemize ve hasret gidermemize bir vesile 
aslında. 2001 yılından beri adet haline 
getirdiğimiz yılbaşı yemekleri geleneğini 
geçtiğimiz 4 yıl boyunca da bozmadık ve artık 
garson ve işletmecileriyle iyice samimi hale 
geldiğimiz Ankara Kalesi Hatipoğlu Konağı’nda 
bir araya geldik. Bu gecelerden geçtiğimiz 4 yıl 
açısından en önemlisi, kuşkusuz 40. yılımızı 
kutladığımız, 20 Mart 2004 tarihli yemeğimizdi. 
Nice kırk yıllara. Geceler genellikle herkesin 
kendisine ayrılan masada oturduğu hiç alışık 
olmadığımız, üzerimize yakışmayan resmi havada, 
ordövr tabakları ile meşgul olarak başlamakta;  
fakat kısa sürede su gibi akan şarap, rakı ve bira 
gibi alkollü içeceklerin de hafif etkisi ve müzisyen 
ekibin salona elinde klarnet, ut ve darbuka 
eşliğinde dalması ile genellikle masa, sandalye ya 
da her ne bulursak onun üstünde oynayarak ve hiç 
istemeyerek sonlanmakta. Eğer ki o sene yemek 
organizasyonunu yapan ekip kendinde güç 
bulabilmişse, çekiliş eşliğinde üyelerimize çorap, 
bere, boyunluk gibi hediyeler dağıtılmakta. 
Yılbaşı yemeklerimizin en güzel yanlarından biri 
de geçtiğimiz senelerde yemeğimize misafir 
olarak katılan ülkemizin güzide mağaracılık 
kulüplerinden ve derneklerinden eğlence 
temsilcileri. 

Ayrıca, tamamen yılbaşı yemeğinde kurtlarının 
tümünü dökemeyen üyelerimizi düşünerek, yılbaşı 
gecelerini de bir arada kutlamaya devam ettik. 
Bolu Abant, Kartalkaya Sarıalan Yaylaları'nda 
kiraladığımız dağ evlerinde eğlence genellikle dağ 
evinden açık havaya taştı ve kar üzerinde 
yaktığımız ateşlerden atlamadan tutun da, gece 
ormanda kaybolma turlarına, varengelle (tel 
üzerinde kayan salıncak) gecenin karanlığına 

doğru kaymalar, tüm üyelerin yılan gibi kıvrılarak 
yaptıkları Mağara Dansı!!!... MAD Yemeklerini 
kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. 

Çarşamba Toplantıları 

Derneğimiz kurulduğu günden bugüne düzenli 
olarak haftalık toplantı yapmaktadır.  

Bu toplantılar 1990 – 1994 arasında Perşembe 
günleri yapılmakta iken, 1994 – 1998 arasında 
Çarşamba - Perşembe gününe dönüştürülmüş; 
ilerleyen yıllarda Çarşamba günü düzenli, diğer 
günler ise üyelerin talebi doğrultusunda toplantı 
yapılmaya başlanmıştır.  

Gündem genellikle bir hafta önce belirlenir, bir 
arada tartışılır, gerekli görüldüğü takdirde KARA 
KAPLI deftere not alınır, faaliyet organizasyonları 
bu toplantılarda sonuçlandırılır, malzeme yıkanır, 
ateşli kavgalar çıkar, dönemsel olarak teorik 
eğitim faaliyetleri düzenlenir, tanışma toplantıları 
ve görsel sunumlar hep bu verimli Çarşamba 
toplantılarında yapılır.  

Gün olur tüm dernek büyük faaliyette olur, o vakit 
de toplantı aksatılmaz ateş başında yapılır. 

Bu toplantılarla ilgili hoş bir anım var: Đş çıkışı bir 
heves koşa koşa derneğe gittim, biraz 
erkenciydim, kombiyi yaktım lokali ısıttım, 
ortalığı sildim süpürdüm, oturdum posta kutusuna 
yurtdışından gelen yayınlara göz atıyorum, saat 
20.00 oldu gelen giden yok, Allah Allah bu ne 
sorumsuzluk dedim açtım telefonu Kubilay’a 
başladım taksim geçmeye “Nerdesiniz olm niye 
gelmiyosunuz derneğe?” “Emrah kafayı mı yedin 
bugün günlerden Salı!”. Kapımız herkese açık 
Mağaracılıkla ve MAD la ilgili genç yaşlı herkesi 
her Çarşamba saat 19.00'da dernek lokalimize 
bekliyoruz.
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MAĞARA ARA ŞTIRMA DERNE ĞĐ ETK ĐNLĐKLER Đ 
 

  Gün/Ay Yer/Mağara 
Katılımcı 

Sayısı Etkinlik türü 

2004 7–8 Şubat Konya– Güneysınır–Güvercinlik M. 13 Eğitim 

 29 Şubat 
Ankara– Haymana–Temirözü Mağarası’nda yaşanan kaza ile 
ilgili HÜMAK’ın çağrısına uyulmuştur. 4 Kurtarma 

 20 Mart 40. Yıl Yemeği, Ankara Kalesi Hatipoğlu Konağı  ~60 Eğlence 

 6–7 Mart 
Đzmir– Karaburun–Peynirini M., Yatay Mağarada Kurtarma 
Çalıştayı 7 Eğitim 

 28 Mart Ankara– Đncek–Tuluntaş M. 22 Eğitim 

 10 Nisan Ankara–Ümitköy, Vinç, Partner Kurtarma Teknikleri Çalışması 3 Eğitim 

 11 Nisan Ankara–Hüseyingazi – SRT Çalışması  7 Eğitim 

 23 Nisan 
Kastamonu–Dağlı Kulyucu (M.), HÜMAK etkinliğine katılım 
sağlanmıştır. 1 Araştırma 

 1–2 Mayıs Afyon– Emirdağ– Köpeköldüren M.  5 Eğitim 

 15 Mayıs Ankara– Nallıhan– Çayırhan M. 5 Eğitim 

 5–6 Haziran Karaman– Başyayla–Altıntaş Yay.– Topak Düdeni 4 Araştırma 

 12–14 Haziran Geyik Dağı 5 Araştırma 

 19–20 Haziran Geyik Dağı 4 Araştırma 

 
30 Temmuz 
7 Ağustos Geyik Dağı 7 Araştırma/Eğitim 

 27 Ağustos 
Ankara– Güdül– Köroğlu Dağları; Dağ Aşma Yarışması Kısa 
Parkuru’na Temuçin Aygen Etabı adı verilmiş, kısa parkur 
ödülleri derneğimiz tarafından karşılanmıştır. 

~5 Tanıtım 

 5 Eylül Ankara–Ümitköy, Vinç, Partner Kurtarma Teknikleri Çalışması 7 Eğitim 

 10 Eylül Konya– Hadim– Taşkent–Tozlu M.  4 Araştırma 

 18–19 Eylül Bartın– Ulus– Aşağıçeri Köyü–Çıngıllıkuyu M. 10 Eğitim 

 18–20 Eylül Geyik Dağı 4 Araştırma 

 Eylül Kastamonu– Pınarbaşı–Kapaklı Kulyucu (M.) 3 Eğitim 

 28–31 Ekim Kastamonu– Pınarbaşı– Sümenler M. 18 Eğitim 

 7 Kasım Eskişehir– Osmangazi Üniversitesi– 10.TMB Toplantısı 3 
Eğitim–
Organizasyon 

 27 Kasım Ankara– Đncek–Tuluntaş M., Temel Mağaracılık Eğitim Kursu 9 Eğitim 

 5 Aralık Bursa– Đnegöl–Oylat M. (MAD Bursa Şubesi Girişimi Etkinliği)  5 Araştırma–Eğitim 

 18 Aralık Ankara– Đncek–Tuluntaş M., Temel Mağaracılık Eğitimi 11 Eğitim 

 28 Aralık Ankara, MAD Geleneksel Yılbaşı Yemeği, Dikmen Polisevi  ~40 Eğlence 

2005 9 Ocak Bursa–Kapılıkaya M. (MAD Bursa Şubesi Girişimi Etkinliği) 4 Eğitim 

 12–13 Şubat Antalya–Olimpos, TMB Tek Đp Teknikleri Çalıştayı 12 Eğitim 

 27 Şubat Ankara–Dernekevi, Yüksekte Çalışma Semineri 15 Eğitim 

 13 Mart Bursa–Đnegöl–Oylat M. (MAD Bursa Şubesi Girişimi Etkinliği) 12 Eğitim 

 19–20 Mart 
Kütahya, Emet–Şıngırdaklı Kuyu M. (MAD Bursa Şubesi 
Giri şimi Etkinliği) 

5 Araştırma 

 2–5 Nisan Ankara–Yüksekte Çalışma Eğitimi 2 Eğitim 

 13 Nisan Ankara–Dernekevi, Derneğe alınan projeksiyon aletinin açılışı 
Amazing Caves belgeseli gösterimi 

~25 Tanıtım 

 16–17 Nisan Bursa– Đnegöl–Oylat M., TMB Kurtarma Çalıştayı 4 Eğitim 
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Yıl Gün/Ay Yer/Ma ğara 
Katılımcı 

Sayısı Etkinlik türü 

 20 Nisan 
Ankara–Dernekevi, Döşeme Teknikleri ve SRT Manevraları  
Semineri 10 Eğitim 

 7 Mayıs Ankara–Nallıhan–Çayırhan M., Video Çekimi 5 Araştırma 

 14–15 Mayıs  Konya–Taşkent–Çetmi  2 Araştırma 

 15 Mayıs Ankara–Đncek–Tuluntaş M., Yatay Mağarada Sedye Taşıma 
Teknikleri Çalışmas 

8 Eğitim  

 5 Haziran Ankara–Ümitköy Vinç, Partner Kurtarma Teknikleri Çalışması 5 Eğitim 

 11–12 Haziran Bursa–Ayvaköy–Ayvaini M.  29 Eğitim 

 22 Haziran Ankara–Dernekevi, Viyolonsel ve Yan Flüt Dinletisi ~25 Eğlence 

 24–26 Haziran 
Konya– Beyşehir–Çamlık, TTKDER’in düzenlediği 1. Ulusal 
Mağara Günleri Sempozyumuna sözlü sunum ve poster bildiri 
ile katılım sağlanmıştır.  

~8 Eğitim/ Tanıtım 

 9–22 Temmuz Konya–Taşkent–Çetmi 25 Araştırma  

 22–24 Temmuz  Karaman – Başyayla – Altıntaş Yay.– Düdenağzı M. 10 Araştırma 

 19–21 Ağustos Niğde–Aladağlar– Emli Vadisi–Dipsiz, Video Çekimi 5 Araştırma 

 14 Eylül Ankara–Dernekevi– The Cave (Mağara) Film Gösterimi 20 Eğlence 

 15 Ekim Đstanbul– Boğaziçi Üniversitesi– 11. TMB Toplantısı 3 
Eğitim–
Organizasyon 

 29 Ekim 
Balıkesir– Susurluk–Ballıkayalar M. (MAD Bursa Şubesi 
Etkinliği) 8 Eğitim 

 3–6 Kasım  Antalya–Olimpos, Mağara Kurtarma Çalıştayı 7 Eğitim 

 13 Kasım 
YK’nın girişimleri ile Hürriyet Ankara Eki’nde tam sayfa 
derneğimizin tanıtımı yayınlanmıştır. – Tanıtım 

 3–4 Aralık Bursa– Yıldırım– Kapulukaya M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 17 Eğitim 

  7 Aralık 
Bursa–Đnegöl– Oylat M., Kültür Bakanlığı Müzeler Gen. Müd. 
ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Denetim 2 Koruma 

 24 Aralık Ankara, MAD Geleneksel Yılbaşı Yemeği, Ankara Kalesi 
Hatipoğlu Konağı 

~50 Eğlence  

 31 Aralık Bolu– Kartalkaya– Sarıalan Yaylası, Dağ Evinde Yılbaşı 
Kutlaması 

~25– Eğlence 

 Aralık 
Yeşil Atlas Dergisi'nin Aralık 2005 sayısı'nda 2005 Anadolu 
Raporu Bölümünde Oylat Mağarası Girişimimiz ile ilgili habere 
yer verilmiştir. 

– Koruma 

 17–18 Aralık Ankara– Nallıhan–Çayırhan M.  10 Eğitim 

2006 8 Ocak Ankara– Nallıhan–Ayıini M. 4 Araştırma 

 25–26 Şubat 
Ankara– Hacettepe Üniversitesi, HÜMAK’ın ev sahipliğinde 
yapılan Partner Kurtarma Çalıştayı’na katılım 6 Eğitim 

 1 Mart 
Ankara– Dernekevi, Krubera ve Kuzgun Mağaraları Film 
Gösterimi ve Sunusu 15 Eğitim 

 Mart 
YK’nın girişimleri ile Tourism World dergisinin Mart 2006 
sayısında Mağaracılığı ve derneği tanıtan bir röportaj 
yayınlanmıştır.  

– Tanıtım 

 11–12 Mart Ankara–Dernekevi, Doğada Travma ve Đlkyardım Eğitimi  8 Eğitim 

 18–19 Mart Ankara– Nallıhan–Çayırhan M. 6 Araştırma 

 31 Mart 
YK’nın girişimleri ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara ekinde 
dernek üyelerimizle yapılan röportaj yayınlanmıştır.  

– Tanıtım 

 8–9 Nisan Konya– Derebucak– Balatini M.  12 Eğitim 

 23 Nisan Bursa– Đnegöl–Ayvaini M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 10 Eğitim 
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Yıl Gün/Ay Yer/Ma ğara 
Katılımcı 

Sayısı Etkinlik türü 

 29 Nisan Ankara–Hüseyingazi  11 Eğitim 

 6–7 Mayıs 
Eskişehir– Mayıslar Köyü–Mayıslar M., TMB Kurtarma 
Çalıştayı 5 Eğitim 

 13–14 Mayıs Ankara– Nallıhan– Sarıçalı Dağı 6 Araştırma  

 28 Mayıs  Ankara– Ayaş– Hamamboğazı M.  6 Eğitim 

 24 Haziran Zonguldak– Kemikli M. 4 Araştırma 

 Haziran 
TRT–1 radyosunda canlı yayında derneğimizin tanıtım röportajı 
yapılmıştır. 1 Tanıtım 

 25 Haziran Bursa, Yıldırım–Kapılıkaya M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 2 Eğitim 

 1 Temmuz Bursa– Ayvaköy–Ayvaini M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 5 Eğitim 

 14–15 Temmuz 
Đzmit, Bekirpaşa, Gökçeviran–Paşasuyu M. (MAD Bursa Şubesi 
Etkinliği) 6 Eğitim 

 
28 Temmuz 
6 Ağustos Karaman– Başyayla– Altıntaş Yay. –Düdenağzı M.  25 Araştırma 

 1 Ağustos 
YK’nın girişimleri ile Hürriyet Ankara ekinde 1.8.2006 
tarihinde Ankara’nın Bilinmeyenleri adıyla mağaralar ile ilgili 
bir haber yayınlanmış ve fotoğrafımıza yer verilmiştir.  

– Tanıtım 

 9–10 Eylül Ankara– Polatlı–Yenice  6 Araştırma 

 6–8 Ekim Ilgaz Dağı 4 Eğlence 

 7 Ekim Bursa–Đnegöl–Ayvaini M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 6 Eğitim 

 8 Ekim 
Ankara–Dernekevi, Planet Earth–Mağaralar Belgesel 
Gösterimi 15 Eğitim 

 22 Ekim Ankara–Dernekevi, Mağarada Ölçüm Alma Teknikleri Semineri 8 Eğitim 

 29 Ekim 
Ankara–ODTÜ, MM binasından iniş gösterisi düzenlenmiş, 
akabinde Mağaraların Büyülü Dünyasına Yolculuk adlı bir dia 
gösterimi yapılmıştır.  

10 Tanıtım 

 12 Kasım Eskişehir– Osmangazi Üniversitesi, 12.TMB Toplantısı 4 
Eğitim–
Organizasyon 

 22 Kasım Ankara–Dernekevi, Mağarada Ölçüm Alma Eğitimi Semineri 10 Eğitim  

 16 Aralık Ankara, MAD Geleneksel Yılbaşı Yemeği, Ankara Kalesi 
Hatipoğlu Konağı 

~55 Eğlence 

 6 Aralık Ankara–Dernekevi, Harita Çizim Teknikleri Semineri 5 Eğitim 

 29 Aralık  Ankara–Dernekevi, Mağaracılıkta Düğümler Semineri 8 Eğitim 

 31 Aralık Bolu– Abant– Yedigöller, Dağ Evinde Yılbaşı Kutlaması ~? Eğlence 

2007 26–28 Ocak Konya– Hadim– Dedemli–Çatdere M.  4 Araştırma 

 3–4 Mart Balıkesir– Gönen–Dereköy M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 13 Araştırma 

 23 Nisan Kastamonu, Valla Kanyonu 10 Araştırma  

 Mayıs 
TRT–1 Radyosu’nda canlı yayında derneğimizin tanıtım 
röportajı yapılmıştır. 2 Tanıtım 

 5 Mayıs Balıkesir– Gönen–Ihlamuraltı M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 4 Araştırma 

 6–10 Mayıs Eskişehir– TMB Yatay Mağarada Kurtarma Çalıştayı 5 Eğitim 

 19–20 Mayıs 
Eskişehir– Karacaören Köyü–Kara M., TMB Yatay Mağarada 
Kurtarma Teknikleri Çalıştayı 5 Eğitim 

 2–3 Haziran 
Eskişehir– ESMAD Çiftliği, TMB Doğada Đlkyardım ve Travma 
Eğitimi 2 Eğitim 

 
27 Haziran 
1 Temmuz Balkan Mağaracılar Birliği (BSU) Kampı– TMB Katılımı – Eğitim 

 1 Temmuz Bursa–Ayvaköy–Ayvaini M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 6 Eğitim 
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Yıl Gün/Ay Yer/Ma ğara 
Katılımcı 
Sayısı Etkinlik türü 

 7–8 Temmuz Karaman– Başyayla– Altıntaş–Düdenağzı M.  5 Araştırma 

 13–15 Temmuz Karaman– Başyayla Altıntaş–Düdenağzı M. 8 Araştırma 

 27–29 Temmuz Karaman– Başyayla Altıntaş–Düdenağzı M. 3 Araştırma 

 22–23 Eylül Konya– Beyşehir–Balatini M. 15 Eğitim 

 29–30 Eylül Bursa, TMB Dikey Mağarada Kurtarma Teknikleri Çalıştayı 5 Eğitim 

 6–7 Ekim 
Đzmit, Bekirpaşa, Gökçeviran–Paşasuyu M. (MAD Bursa Şubesi 
Etkinliği) 7 Araştırma 

 3–4 Kasım Eskişehir, TMB Dikey Mağarada Kurtarma Teknikleri Çalıştayı 5 Eğitim 

 4 Kasım Bursa–Zeyniler M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 3 Araştırma 

 11 Kasım Bursa– M.Kemalpaşa–Suçıktı M. (MAD Bursa Şubesi Etkinliği) 3 Araştırma 

 15 Aralık Ankara, MAD Geleneksel Yılbaşı Yemeği, Ankara Kalesi 
Hatipoğlu Konağı 

~50 Eğlence 

 
DERNEK YÖNET ĐM Đ 
 

2004 

2005 

2006 2007 

Emre Baturay 
ALTINOK 

Alican 
ÇELĐKTEN 

Bora 
ÇORAKBAŞ Tulga ŞENER 

Vedat GÜN 

Vedat GÜN Tulga ŞENER 

Emre Baturay 
ALTINOK 

Cengiz 
ÇELĐKB ĐLEK 

Yücel 
GÜRSES 

Cengiz 
ÇELĐKB ĐLEK 

Cengiz 
ÇELĐKB ĐLEK 

Kubilay 
ERDOĞAN 

Bora 
ÇORAKBAŞ 

Kubilay 
ERDOĞAN 

Emrah 
ÖZTEK ĐN 

Emrah 
ÖZTEK ĐN 

Uğur ÇÖKDÜ Bora 
ÇORAKBAŞ 

Muharrem 
SAMUK 
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ABSTRACTS IN ENGLISH 
İNGİLİZCE ÖZETLER  

An Interview with Faysal ILHAN about the 
Foundation of Cave Research Association and 
Personal Experiences  
Faysal İ lhan İ le Röportaj: Mağara Araştırma 
Derneği’nin Yeniden Kuruluşu Ve Kişisel 
Deneyimler Üzerine 

Faysal İlhan’s observations on the events, 
enthusiasm and experiences during reorganization 
of MAD after 1980 coup d'é-tat. Faysal is one of 
the leading figures on reorganization of MAD.  

Mine Cave 
Maden Mağarasi  

During the Subatağı Cave Explorations ( 1992–
1995) Mine Cave information was given to our 
members by a local mine worker. Due to the 
location of the cave and the possibility of a 
connection to Subatağı Cave, this info was 
exciting for all attendees of 1992 exploration 
group. Unfortunately, the same day with the info, 
weather conditions turned into first to thunder 
storm, then heavy snow. The exploration can be 
finished 4 years later at 1996 by a small but 
dynamic group from our association. Mine cave 
did not connect to Subatağı Cave system and 
finished at -76 meters depth. 

In The Memory of Francesco Dal Cin 
Francesco Dal Cin Anısına 

In 1995, we accidentially learned from internet 
that some Italian cavers were planning an 
expedition to Aladağlar. After communicating via 
email on the fact that any foreign caving 
expeditions cannot be done without permission of 
Turkish caving authorities, both sides decided to 
organize a meeting at Mağara Araştırma Derneği . 
We met Dal Cin first time at this meeting, and 
frankly speaking we all surprised by general 
appereance of this big guy. He had big belly,  big 
beard, big eyeglasses, big smile and tie. He was a 
member of “Gruppo Grotte Treviso” and together 
we organized lots of enjoyable expeditions. Soon, 
we understood that this big guy also has a big 

heart. Again from internet, in 2005, we heard the 
dramatic news about his death. We are sure that he 
is smiling from clouds to us. 

Another Ankara Cave : Karahamzalı 
Bir Ankara Mağarası Daha : Karahamzalı 

The cave is located 15 km away from Polatlı, 
Ankara formed in a crack, bottom is covered by 
guano. 

Gücüksu Sinkhole- Ceviz Yayla Expedition 
Gücüksu Subatanı- Ceviz Yayla Etkinliği 

Gücüksu Sinkhole was first found in 1992 
Subatağı expedition, but the sinkhole entrance is 
stuck with stones and earth. While Ukrainian 
Kuzgun expedition to Aladağlar was taking place 
the leader of the Ukrainian world record owner 
group, Mr. Alexander Klimchouk told his ideas to 
me about how big potential this Gücüksu Sinkhole 
had. He was thinking that, it wouldn’t be a 
surprise if we decented down -3000 meters at 
Aladağlar massif. After all these positive ideas we 
decided an expedition to the area, the entrance of 
the cave was dig a bit, also we tried to connect 2 
different caves to the system but unfortunately 
both caves were stuck by loose rock. Next 
expedition soon will be organized to Gücüksu 
Sinkhole only to excavate the entrance of the 
cave. 

Mountain Geyik Expeditions 
Geyik Dağı Etkinlikleri 

We all knew that Mountain Geyik area was an 
unexplored place. During a vacation to Kaş-
Antalya, we had time to visit our founder Mr. 
Temuçin Aygen, and he advised us to organize 
some expeditions to Mountain Geyik. First of the 
expeditions -organized in 12 September 2003- was 
finished by collecting the fruits like Tozlu Cave, 
Çiğdem Cave and Çadırçukur Cave. Unfortunately 
most of limestone plate was moved horizontally 
which caused caves to end at -200 meter depths 
but with long horizontal passages, that result 
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makes exploration much more harder. On the 
following years and still today lots of expeditions 
are been held by our society and still, we have 
unexplored caves at the area who are waiting for 
us. 

The Magic of the Notebook with Black Cover 
Kara Kaplı Defterin Alamet-i Farikası 

On the days of rejuvenation of our society, at 
25.11.1988, 9 members came together for the first 
periodic meeting at the library in Ankara 
University, Faculty of Agriculture, but as they feel 
themselves like they have been kicked out of the 
place, they decided to go to a cafe around. 
Members were joking about how our society 
found themselves on street without any place. 
Accidentally one of the members was carrying a 
brand new notebook in his bag, and at the meeting 
the first decision was emergency situation of a 
place for society. Later on, this notebook with 
Black Cover, become the records for every 
meeting with lots of decisions about how will the 
equipment be used, bulletin printing, how to use 
society room etc. Nowadays if a fresh member 
needs assistance when taking a decision I always 
advise him first to read the notebook with black 
cover. Actually, the notebook’s cover is in brown, 
but the nickname chosen for this notebook makes 
it Black. 

Temirözü Cave Rescue Operation 
Temirözü Mağarası Kurtarma Etkinliği 

On 29 February 2004, during a training expedition 
was being held by Hacettepe University caving 
club, at Temirözü cave near Ankara, an accident 
happens. A fresh caver falls into a 15 meters deep 
crack, 150 meters inside the cave. He was 
weighing 120 kg that’s why he stuck between the 
rocks, fortunately, no serious injury happens. His 
team tried to take him up but due to inadequate 
conditions like insufficient equipment, experience 
and fatigue they couldn’t They organize an 
emergency camp at the base, brought hot water 
and kept the caver in good condition and called 
our rescue team. Accident happened at 05:00 am, 
and our team arrived to the cave at 14:00 pm. 
During rescue organization, bolts for z-rig to the 
top of crack and at 3-4 meters lower point bolts 

for EVAK 500 are rigged. 7 Cavers worked 
around the hauling systems and 6 cavers worked 
for logistic support inside the cave and 1 caver 
worked outside to organize other matters. At 
17:30 the injured caver was rescued with small 
knee injury. During the rescue operation no 
serious problem, like lack of communication, 
getting prepared or technical work occurred. 

Temuçin Aygen and MAD were at the Cross 
Mountain Competetion 
Temuçin Aygen ve MAD Dağ Aşma 
Yarışmasındaydı 

Story of MAD members in the  Cross Mountain 
Competition  (later the name of the event changed 
to DASK Anatolia Mountain Marathon) held by 
Nature Researches, Sports and Rescue Society 
(DASK) Temucin Aygen’s (founder of MAD) 
name is given to one of the laps in the competition 
and the prize was sponsored by MAD. 

Chit-Chats on Mountain Geyik 
Geyik Dağı Geyikleri 

An entertaining story telling how the seeds of a 
successful leading deep team are planted while a 
group of cavers from MAD making an expedition 
at Mountain Geyik. 

Turkish Cavers Union Single Rope Technique 
Workshop 
Türkiye Mağaracılar Birliği Tek İp Teknikleri 
Çalıştayı 

This workshop was held in Antalya-Olimpos on 
February 12-13th, 2005 to exchange experience 
and establish a minimum standard level among 
various caving associations and groups. The event 
was hosted by TODOSK-TAMAG. There were 
representatives from nine different groups as well 
as a member of Bulgaria Caving Federation. 
Teodor KİSİMOV from this federation 
summarized their training procedures. Various 
equipments used in SRT applications, variations 
in the equipments in different brands, advantages 
and disadvantages of different equipments, knots, 
putting on the harness, backup equipments for 
safety and emergency, ascent and descent 
techniqus, different approaches used by different 
groups, and standardization of training procedure 
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within Turkish Cavers Union were discussed. 
After these discussions, the topics that should be 
covered in caving training were listed as: 1. 
General Introduction 2. Basic Camping Training 
3. Basic Caving Training 4. Technical Caving 5. 
Advanced Caving 6. Specific Training (e.g. rescue 
training etc.). The workshop ended with practical 
sessions. 

Şıngırdaklı Hole Expedition- Bursa Leg 
Şıngırdaklı Kuyu- Emet Etkinliği 

This is the story about the expedition realized 
based on the information conveyed to MAD by 
the local gendarmerie. This expedition is ended a 
long told urban myth  on this particular  cave “the 
cave is neither bottomless nor endless”  

Şıngırdaklı Hole Expedition- Ankara Leg 
Kütahya-Emet Şıngırdaklı Kuyu Faaliyeti -Ankara 
Ayağı 

Having received an e-mail from Turkish Armed 
Forces Gendarme Division Kütahya army officer  
we planned an expedition to Kütahya city, Emet 
County İkibaşlı village. 2 Cavers from Ankara and 
3 from our Bursa branch. The information letter 
was quite professional as it was prepared by a 
soldier “....The cave is at Budağan hill, between 
Emet and Tavşanlı counties, from map it’s been 
found that the altitude of the hill is 1620 meters, 
the cave is located on the north east face of the hill 
at 1570 meters. Entrance of the cave is about 1-1,5 
meters wide, first 20-25 meters of the shaft can 
bee seen from the top. When throwing some 
stones inside after 2-3 hits you can not hear any 
voices”  

“Journey to the Center of the Earth”  
Çetmi 2005 
“Arzın Merkezine Seyahat” Çetmi 2005 

After the preliminary expeditions made in May 
2005, annual expedition is decided to be held to 
Çetmi region. All the caves are located on a 
1/25.000 map and the expedition started on July 
8th, 2005. The region is rich in limestone and it is 
known to be geomorphologically well suited to 
accomodate deep and long caves. The activiy had 
two main teams, one week each. A guest house 
located 5km further away from the Kumçukuru 

cave was used as the supply depot and the camp 
was based near the guest house. The first week, 
the group divided into two and investigated 
Kumçukuru and Culaini caves in parallel. Other 
caves investigated during the expedition are 
Acıalma, Yarin Gölü, Kayapınarı, Yılanlıyurt and 
Bolay Sinkhole. 

Cave Research Association - The Club House 
MAD Dernek Evi 

A storage room in the basement of a building in 
Sıhhiye Halk Sokak, an appartement in 
Bahçelievler, a year long mobile life, and the 
appartement in the basement of a building on Ataç 
Sokak... After all these steps, Cave Research 
Associated found a beautiful appartment on Dö 
Gol Caddesi, still rental, finally. Unfortunately, 
budget calculations indicated that it was not going 
to be possible to maintain the club house due to 
financial deficiencies. After various attemps to 
create additional fundings, a training provided by 
the association to the employers of a company 
working on GSM applications, provided a 
considerable income. This money was used to but 
the current Club House located in Tandoğan and 
finally, Cave Research Association found its 
permenant location. Having a place of our own 
allowed us to use our income from member fees 
for purchasing caving equipments and supporting 
student members of the group. 

A Few Words on Bursa Branch  
MAD Bursa Şubesi üzerine birkaç satır… 

The idea to establish the branch of Cave Research 
Society ( MAD) comes from aquariums. When the 
population in an  aquarium, where the size of the 
aquarium has no chance to get bigger exceeds to a 
certain amount, the fishes start eating each other. 
This rule is one of the basic principles of a 
population. On the past years we had seen that the 
number of our society’s members are always 
about 60-70 cavers. Together with the 
sympathizers, our population stays at 150 people. 
But together with these numbers, active cavers are 
limited to 20-25 cavers. When compared 
internationally, this number is very good. For 
example, in Germany most of the groups are 
formed of  8-9 cavers and different groups have to 
collaborate for big expeditions. Through the light 
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of these ideas, in order to expand our society by 
the leadership of the members originating from 
our society’s treadition, in 2005  starting a branch 
was decided. 3 years passed and our new born 
baby is growing up slowly but steady. Hope to see 
better and better days... 

The Expeditions to Altintas Plateau 2001-2007, 
Topak and Dudenagzi Sinkholes 
Altıntaş Yaylası Araştırma Etkinlikleri 2001-2007 
Topak ve Düdenağzı Düdenleri 

 The expeditions to Altintas Plateau, which lays to 
the northwest of Ermenek-Guneyyurt, started in 
April 2001. In this expedition Topak and 
Dudenagzi Sinkholes were located. The plateau is 
1800 meters above the sea level and the thickness 
of the karst is about 800 meters. This 
characteristic and springs at 1000 meters height 
excited the cavers of MAD (CRA). Topak 
Sinkhole was explored in the following two trips 
in 2001 summer. The cave is -274 meters deep. 
After parting from the plateau for two years, the 
cavers went back to the Altintas  to explore the 
Dudenagzi Sinkhole, in 2003. MAD was deeply 
focused on the exploration of this cave in 2005. 
With the expeditions in summers of 2005, 2006 
and 2007 the cave is explored deep to -512 meters. 
A camp was set at -460 meters but the cave is not 
finished. The hopes are for the expedition in 
summer of 2008, to put an end to Dudenagzi 
Sinkhole. 

Nallıhan Activity, From Bird Flu to Bear 
Encouter 
Nallıhan’dan Ayrılırken Aklımızda Kuş Gribinden 
Çok Ayı Tribi Vardı 

The first activity of 2006 was held on January 6th 
to Nallıhan. A group of 4 cavers had a fun night 
before the expedition and the journey to Nallıhan 
(A Bird Heaven) started at 6:00 in the morning the 
next day. The bird flu was intesively covered in 
press around that time and it was the main topic at 
the beginning of the journey; until an unexpected 
event happened in the coming days changed it all 
around. Local people provided information about 
two caves in the region. The first was the Ayıini 
(Ayı = Bear, İn = Small Cave) and the second was 
an entrance located at the higher regions of 

Sarıçalı. During the explortion of Ayıini, in which 
the mayor of Nallıhan was also present, the group 
bumped into a bear in the cave and this story 
found a special place in Cave Research 
Association history. The entrance of the other 
cave was located higher than the altitude that can 
be reached during this season and postponed to 
another activity. In addition, an other cave pointed 
out by local officials was visited, but, the 
equipments and setup at the entrance indicated 
that the cave was being explored by treasure 
hunters. 

Kayaboğazı Canyon Caves Expedition 
Kayaboğazı Kanyonu Mağaraları Etkinliği 

After contacting Bilecik City Cultural Directorate, 
officials from Cultural and Tourism Directorate 
invited association members to explore the caves 
located in the Kayaboğazı Canyon. The expedition 
was held on January 2006. An enterance at 60m  
was found on the wall of the 10km long cave. Due 
to the lack of equipment, the expedition of this 
entrance was postpones to another activity. Next, 
the cave at the exit of the canyon was explored 
and measured to be 26.5m. 

Those Were The Days – II 
(History of Club Houses) 
O Günler - II (Dernek Evleri) 

This article is a short history of Cave Research 
Association, starting from 1986 during which a 
new group of cavers join the assocition. The 
summary is provided by one of the members of 
the group, Emrah SINMAZ. It starts at the place 
that can be name as the first club house, Faysal 
İLHAN’s house. The highlights from the rest of 
the article are Hüseyingazi training, changes in 
management, regular meetings in various libraries, 
the storage room used as the Club House in Halk, 
efforts to organize the details about operations, the 
growing phase of the association, various 
expeditions, the Atakula activity, moving to 
Bahçelievler, moving to Ataç, moving to De Göl 
high altitude working training and finally moving 
to our very own Club House apartment.  
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Balatini  Expedition (2006), Memoirs of A New 
Caver 
Balatini Mağarası Etkinlik Anısı (2006) 

A junior caver shares her experiences and 
observations during Balatini 2006 expedition. 

Hüseyingazi Training Activity  
Hüseyingazi Eğitim Etkinliği 

Hüseyingazi has been the major single rope 
technique (SRT) training site not only for cavers 
of Ankara but also for many mountaineers and 
wall climbers of the region. Its proximity to 
Ankara makes it very convenient for daily training 
activities. One such acitivity was on April 29, 
2006. The new members of the association learned 
and practiced the basic SRT techniques such as 
ascending, descending and station passing.  

Hamamboğazı Cave Expedition Memoir  
Hamamboğazı Etkinik Anısı  

An entertaining memoir telling about , 
motorcyclist sub-group of Cave Research 
Association, Crimea-Kongo blood sucking mite 
disease and, cave length is  measured by new 
standart ; half Levent,one Havva , one and a half 
Bahar and two and a half Alican meters long! 
Expedition is been performed by Ankara and 
Bursa Branch gathering 

Paşasuyu Cave Expeditions  
Paşasuyu Mağarası Etkinlikleri 

With Can Drahor’s invitation, an expedition to 
İzmit on July 14-15, 2006 was held. When the 
group reached to the region it was found that a 
company was working on a project to build a 
complex that would contain a hotel, aconvention 
and a nature park and the members of  MAD were 
invited to investigated the situation of the caves in 
the region. Although most of the entrances that 
were thought to be caves were dead end one 
located close to the stream was longer and 
investigated. The fossile gallery was hosting a 
crowded bat colony and the cave was measured to 
be 205m in length and -10m in depth. A second 
expedition was on October 7th, 2009 so that the 
members of the group that was not present in the 
first expediton would find a change to visit the 

cave as well. Many photographs were also taken 
during the second visit. The proximity of the cave 
to Bursa makes the cave suitablefor daily training 
acitivities. Moreover, the cave is significant in the 
sense that it is the first cave explored by Cave 
Research Association-Bursa Branch. 

Dedemli Expedition 
Dedemli Etkinliği 

We were feeling like Persephone, who ate a piece 
of pomegranate and connected to underground 
earth while the  ideas that were connecting us to 
those sacred places were passing by thru our 
minds. We were in Tulga’s car together with 
Kubilay, this time the destination was Dedemli. 
By the helpful villager all the locations of the 
caves were clear. Dreaming about our big summer 
expedition Altıntaş Cave, which will be organized 
a few weeks later, we were exploring 3 different 
caves with depths of -25, -60 and -120 meters. 
Traditinally the final of the expedition was 
celebrated with a feast, with delicious Salmon 
Trout. 

Addicted to Caving, Masters in Reporting 
Mağaraların Hastası, Raporların Ustasıyız 

Although the expedition of the Yeldeliği Cave in 
Polatlı-Ilgın region was initiated by MTA before, 
their expedition was not completed and after the 
details about the cave was given by Koray Törk,  a 
MAD expedition was planned. A group of seven 
cavers attended the activity that was planned for 
November 26th,  2006. The map of the cave was 
prepared and the length and depth of the cave was 
found to be 93.6m and 127.5m respectively. 

Dedemli Cave “Kıble” Expedition 
Dedemli Mağarası “Kıble” Araştırması 

After legendary 2004 discovery expedition of 
Dedemli Cave,which may  be the longest 
underground system in Turkey.  4 cavers 
organized an expedition to the cave in the first 
days of 2007 for further research. They chose 
winter time due to wild water facility inside the 
cave. In any case their attempts were not enough 
to pass the siphons and springs. It’s been 
understood clearly that another entrance must be 
found in order to completely finish the research. A 
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helicopter was waiting on alert at a near military 
base during the expedition, against any emergency 
situation. On the way back to home some mystical 
incidents happened to the cavers. Cave research is 
not finished yet and still on-going.   

Gönen Dereköy Caves Expeditions 
Gönen Dereköy Mağaraları Araştırma Etkinliği 

Using the information provided by Birol YANIK  
of Gönen, an activity is organized to visit Gönen-
Dereköy Caves on March 3-4, 2007. Although the 
existance of the caves were already known before, 
theis maps were missing and the activity was 
planned as a training and mapping expedition. A 
group of 12 completed the maps of Keçili Cave 
(29m), Sulu Cave (84m), Kuru Cave (147) and 
Kız Kesen (13m). 

Valla Canyon (April 23) Activity 
Valla Kanyonu 23 Nisan Etkinliği 

The Valla Canyon was visited on April 21, 2007. 
Valla Canyon is located near Sümenler Village of 
Kastamonu. The cave in the canyon was named as 
Kayadibi Kuyucak. The length of the cave is 
159m and the depth of the cave is -196m. The 
group involved in the exploration and mapping of 
the cave was later joined by a larger group of 
cavers and friends and the activity continued with 
a joyful camp. 

Balatini  Expedition (2007), Memoirs of A New 
Caver 
Balatini Mağarası Etkinlik Anısı (2007) 

A fresh caver’s experiences during Balatini 2007 
Expedition. 

Zeyniler Village, Water Way Caves Expedition 
Zeyniler Köyü, Suyolu Mağaraları Etkinliği 

Zeyniler caves are very close to the Bursa city 
center, you can even go to the caves by walk. 
Three cavers from Cave Research Society - Bursa 
Branch met at 09:00 am at subway station and 
after 20 minutes travel by car they arrived to the 
beginning of a slope. 

They took a trek route inside a chestnut forest and 
arrived to the entrances of the caves. Both caves 
were quite small but it was good practice for the 
cavers who did not have any cave surveying 
experience.  

Kuzgun Cave 
Kuzgun Mağarasi 

Kuzgun cave expedition; an important part of  the 
project “ High Alpine Karst and Deep Cave 
Systems” which  is been held by MTA Cave 
Research Group ( General Directorate of Mine 
Research and Exploration) and Ukranian 
Academy of Science at Aladaglar started at 2000. 
Cave is found accidentially in year 2003. First 
year cave been explored to vertically -400 meters, 
then the following year research group performed 
a significant success by decending down to -1400 
meter. This decent is been recorded as the highest 
performance has been done ever in 1 exploration 
facility. The project had taken to on-hold position 
between 2006-2007 but plan is to go on research 
facilities in 2008. 

MAD in Pres 
Yazılı Materyallerde Mağara Araştırma Derneği 

In this article, various interviews and news 
published in media between July 2004 and 
October 2007 are summarized. These news 
contain interviews with different association 
members about caving as well as the view and 
activities of Cave Research Association in 
preservation of caves and use of caves for touristic 
purposes. The “bear encounter” in Nallıhan 
Expedition (January 2006) is also among the news 
published in press. 

The List of Activities 
MAD Etkinlik Listesi 

A list of activities of Cave Research Association 
between 2004–2007 is given.  

These activities include; training, expedition, 
documentary films, meetings, Turkish Cavers 
Union meetings, cave rescue trainings and general 
assembly.  
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