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MAD’DAN

Bir kaçış planınız yoksa eğer şehir hayatı insanı
boğabilir. Trafik, kalabalık cadde ve sokaklar,
inanılmaz bir iş temposu sizi gerçek hayattan ve
doğadan koparabilir. Artık yaşadığınız hayat
bahaneniz olmaya başlamıştır, mağaralara gitmek
yerine tatil günlerinizde TV karşısında dinlenmeyi
tercih etmeye başlamışsınızdır. Tehlike çanları
sizin için çalmaktadır.

Oysa doğanın çağrısına kulak vermeli,
mağaraların derin sessizliği ve mutlak
karanlığında kendini dinleyebilmeli, ruhunu
yenileyebilmelidir insan. Dağcılık kazalarından
sonra medya manşetlerine anne feryatları düşer
çoğunlukla. Anneler dağlara sitem ederler
çocuklarını aldığı için. Oysa bilmezler ki dağlar
gibi mağaralar da çağırdığında gitmemek olmaz.
Pazar günü evde pineklemeyi, alışveriş
merkezlerinde sağa sola bakınarak gezinmeyi
veya tatilde güneş altında hareketsiz yatmayı mı
tercih etmeliydik, yoksa dostça bir ortamda
paylaşılan bir macerayı mı? Siz olsanız hangisini
yeğlerdiniz? Biz mağaraların çağrısına kulak
vermeyi yeğliyoruz.

Adet yerini bulsun diye çıkarmak istemedik 13.
sayımızı. 12. sayıdan bugüne mükemmelin olmasa
bile iyinin peşinde koşmaya çalıştık. Bu
sayımızın, kapsadığı dönem itibariyle eksiği
olmasın istedik. İşte 13. sayı ile MAD olarak
yeniden karşınızdayız. 13 için uğursuz derler ya,
bu sayı ile üzerimizdeki ölü toprağını silkeliyoruz.
Önümüzde uzun yıllar, 3 haneli sayılar var. MAD
olarak yeniden başlıyoruz.

Bültenlerimizde her zaman bilimsel bilginin
yanında keşif ve gezi hikâyelerine de yer vermeyi
tercih ettik. Bu tarzımız dolayısıyla kimi zaman
eleştirildik. Ne var ki mağaracılık, doğayla iç içe
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.
Bilimsel bilginin yanı sıra yaşadığımız heyecan ve
keyifli anların da paylaşılmasını zorunlu kılıyor.
Hala da buna inanıyoruz.

Bu sayımızda MAD’dan haberlere, eğitim etkinlik
anıları ve değerlendirmelerine, mağara(cılık)
tutkumuza, teknik ve gezi yazılarımıza bolca yer
verdik. Keyifle okuyacağınız bir sayı olduğu
düşüncesi ile 14. sayı hazırlıklarına bu sayının
kapağını kapatarak başlıyoruz.

2003 senesinde iki kuşaktan iki önemli ismi
kaybettik. Kendilerini anmamak mümkün değil.
Mağara Araştırma Derneği’nin kurucusu, MAD’ın
onursal üyesi Jeolog Dr. Temuçin AYGEN ile
BÜMAK’tan sevgili dostumuz Mehmet Ali (Mali)
ÖZEL 2003 senesinde aramızdan ayrıldılar. Her
ikisi de düşlerinin yolculuğuna mağaralar ve
mağaracılığı almışlardı. Birisi ülke mağaracılığına
50 senedir yaptığı katkıları, birisi ise önünde uzun
yıllar varken aramızdan 23 yaşında erken ayrıldığı
için katamadıkları ile her etkinliğimizde
yüreğimizin en güzel yerinde anılmaya devam
edilecekler. Her ölüm erkendir bizler için. Her
ikisi de mağaraların sesine kulak verdiler, mağara
araştırmaları için uzun yıllarını ortaya koydular,
ne var ki aramızdan zamansız ayrıldılar. Çok
sevdikleri doğa onları yanına aldı, doğa ile bir
oldular. Huzur içinde bizi seyrettiklerine eminiz.
İyi ki vardılar…

Mağaracılık ve MAD bir tutku ve uzun bir
yolculuktur. Bu yolculuğumuzda kimimiz
okuyarak, kimimiz yazarak, kimisi “an”ı
dondurup fotoğraf karesine hapsederek, kimisi de
toplantılar ve etkinliklerin yükünü çekerek
katılmaya devam edecektir. Bizler biliyoruz ki bir
arada varız ve var olacağız.

İyi ki varsın MAD…
Keyifli okumalar.

mailto:mad@mad.org.tr
mailto:magaracilar@gmail.com
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MAĞARA İSTİHBARATINI VE TAHRİBATINI BİLDİRİN
Emre Baturay ALTINOK

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
DERNEĞİ’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 İstihbarat
Değerlendirme/ Mağara Koruma Grubu’na
Nasıl Ulaşabilirsiniz?

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

h 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.

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

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

h 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.

h Acil durumlar için gün içerisinde
0.312.4308641 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 DERNEĞİ

Konfüçyus

"Neşeli insanlar su kenarına gitsinler, eğlenmek isteyen insanlar dağlara çıksınlar, erdemli
olmak isteyenler ise mağaralara gitsinler."

Edouard Alfred Martel

“Her kilometrekaresinin haritası çıkarılmış bir gezegende kaşiflerin keşfedebileceği bir şey
artık kalmadı. Ama yerin altında?..."

Albert Camus - Düşüş

Kayalık bir dar geçitte (bu bilinçsizlerin dediği gibi bir sifonda) başları sıkışıp kalmak pahasına
yerin sekizyüz metre altına ulaşmak sapık ya da beyni sarsılmış kişilerin marifeti gibi
görünüyordu bana.”

Jules Verne- Dünyanın Merkezine Seyahat

'Dipsiz bir uçurumun insanda uyandırdığı çekicilikten daha güçlü hiçbir şey yoktur'

http://www.mad.org.tr
mailto:mad@mad.org.tr
mailto:magaracilar@gmail.com
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BİR TUTKUDUR (MAĞARACILIĞI) YAŞAMAK…
Emre Baturay ALTINOK

Mağaracılığın ne büyük bir tutkum olduğunu
düşündüm bir tren yolculuğunda. 2000 yılında
MAD’a rastladığımda yaşadığım heyecanım
gözlerimin önüne geldi. Avrupa Gençlik Festivali
kapsamındaki bilgi fuarında stant açmışlardı,
derneği ve mağaracılığı tanıtıyorlardı. Masanın
üzerinde de Temel Mağaracılık Eğitimi’ne
katılmak isteyenler için iletişim föyü vardı. İsim
yazan ilk kişi olduğumu, eğitim ile ilgili e- posta
mesaj kutuma düştüğünde ise hemen arayıp
ismimi yazdırdığımı hatırlıyorum. O dönem üç
gün akşamüstleri yapılıyordu temel eğitimler.
Eğitmenlerin anlattığı tüm hareketleri ve
düğümleri eve dönünce düşünüp, eğitim kitabını
karıştırarak çalışmıştım. Eğitim sona erdiğinde ilk
mağaram haliyle Tuluntaş, eğitimlere devam
ettiğimde ise ilk dikey mağaram da Karaman’daki
Altıntaş Yaylası – Topak Düdeni oldu. Birkaç ay
ara ile gittiğimiz mağarada yaşadığım ilk dikey
iniş deneyimimde çok heyecanlandığımı
hatırlıyorum. 30 m.lik ilk dikey inişimi yaptığımı
ve yüksekliği ölçmek için boşluğa taş atıp binbir,
biniki diye saydığımızı. Çıkarken bir kurbağa
görmüştüm. Elim guanoya batmıştı. Günışığının
çıkış ile birlikte daha bir güzel gözüktüğü aklımda
kalmış. O tarihten bugüne haliyle sayısını
hatırlamadığım kadar çok mağaraya girdim,
labirentler içinde gezdim, yüzlerce metre
derinliklere indim.

Zamanla MAD’ın, araştırma etkinlikleri kadar
tanıtım toplantıları ve eğitim seminerlerine de
oldukça önem verdiklerini gördüm. Dernek olarak
fırsat buldukça üniversiteler öğrencilerine yönelik
mağaracılık ve MAD’ı anlatmak için toplantılar
düzenlemekle yetinmeyip, çeşitli etkinliklerde
standlar açıyor,  üniversite kulüplerinin
davetlerine mümkün olduğunca olumlu cevap
vererek dia gösterimleri yapmaya, video
çekimlerini göstermeye, üniversite şenlikleri ile
fuarlara katılarak gençlerin mağaracılığa olan
ilgisini arttırmaya çalışıyorlardı.

Anladım ki aslında herkesin içerisinde
mağaracılık var. MAD sadece bu keyfin farkına
varmanızda sizlere yardımcı oluyor…

Bir An İçin…
Yıllarca Trevenian’ın Şibumi’sinden bir cümle
olduğunu düşündüğüm, kitapta cümleye
rastlayamadığımda tesadüfen sevgili Tulga
ŞENER’in durup dururken, yine bir bülten
hazırlığında yumurtlamış olduğunu öğrendiğim
sözüyle bile mağaracılığa ilgi duyabilirsiniz. “Bir
an için yerin yüzlerce metre altında olduğunuzu
düşünün. Oraya inmek için sayısız iniş ve çıkış
yaptığınızı. Biliyorsunuz ki sizden önce hiç kimse
oraya ayak basmadı.” Ben de bu cümleye
inandım. Oralara ilk ayağı ben basacaktım.
Gördüm ki yanılmamışım…

Yıllar geçtikçe doğa sporlarıyla ilgili gruplara
mağaracılığı anlatarak, söz konusu grupların ilgi
alanları içerisine mağaracılığın girmesinde önemli
pay sahibi olduk. Mağaracılık ile ilgili olmayan
grupların davetleri sonucunda birçok gezi
düzenledik, insanların mağaralara olan
hayranlığını arttırdık.
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Bugüne kadar sayısız eğitim ve tanışma
toplantılarında rol alarak gerek Ankara, gerekse de
Türkiye çapında mağaracılığın tanıtılması için
geziler düzenledik, araştırmalar yapıp yayınladık.

Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ,
Gazi Üniversitesi gibi birçok üniversite
etkinliklerinde yer aldık. Bahar Şenliklerine
katıldık, gösteriler düzenledik. Standlar açıp
tanıtım broşürleri dağıttık. Davet aldığımız doğa
sporları kulüplerine mağaracılığı anlattık, dia
gösterileri ile Mağaraların Büyülü Dünyası’na
sayısız yolculuk yaptık. Bu sayede birçok
arkadaşımız mağaracılığa başladı, MAD’lı oldu.
Bugün, söz konusu etkinliklerle bizleri tanıyıp
aramıza katılan ve hala mağaracılık yapan
dostlarımız var.

Senede 3 kez Temel Mağaracılık Eğitimi
veriyoruz. Teorik eğitim sonunda yatay
mağaralara giderek eğitim boyunca anlatılanları
uyguluyoruz. Eğitim alan arkadaşlarımız nasıl
kullanacaklarını öğrendikleri malzemeleri
kullanarak yeni bir dünyaya adım atıyorlar.
Bugüne kadar değişik iş ve  çevreden, her yaştan
yüzlerce insana Temel Mağaracılık Eğitimi

vererek onları adeta bu dünyaya ait olmayan
yerlere götürdük.

İşte Size Fırsat…
Mağaraları merak mı ediyorsunuz, mağaracılığın
ne olduğunu mu düşünüyorsunuz? MAD ile irtibat
kurduğunuzda sizlere mağaraları tanıtmaya,
geziler düzenlemeye, içinizdeki cevheri işlemeye
hazır bir sürü insan var. Bugüne kadar hep
başardık. Sayısız başvuruya elimizden geldiğince
cevap verdik, beraber gezdik, eğlendik. İnsanlara
uzun uzun mağaracılığı ve MAD’ı anlattık.
Pişman mıyız, tabi ki hayır. Bugün olsa yine
yaparız. Tek pişmanlığımız siz bizleri bulmadan,
bizim sizlere ulaşamamış olmamızdır.

Doğa sporları ile mi ilgileniyorsunuz, değişik bir
heyecan, hoş bir ortam mı arıyorsunuz? İşte size
mağaracılık ve MAD. En kısa zamanda bize
ulaşın. Zaman hızla akıp gidiyor. Bugüne kadar
MAD’dan yıllar içinde yüzlerce insan geldi, geçti.
Hepsine harcadığımız zamanı mağara
araştırmalarına ayırsak bugün Türkiye Mağara
Envanteri’ne birkaç yüz mağara daha katabilirdik.
Ama olsun, mağaracılık yapanlar, MAD’a
katılmayanlar oldukça mağaraların ne kıymeti
var?
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FARKLI BİR DENEYİM: MAĞARA FOTOĞRAFÇILIĞI
Emre Baturay ALTINOK

 Bu makale, Dijital Photoline-Haziran 2003 sayısında yayınlanmıştır.

Mağaralar kısaca, kayaç içerisinde insan girişine
olanak verecek ölçüde gelişmiş, doğal boşluklar
olarak tanımlanabilir. Peki bir fotoğrafçı
mağaralarda ne arar? Hele hele Heliografi (güneş
yazısı) gibi bir atasına inat, güneşin olmadığı
dipsizlerde neyin peşinde olabilir? Aslında kabul
ediyorum, içinde bulunulan durum, pek de
anlaşılabilir bir durum değil. Biraz da bunu
anlatmak için yazıyorum ya…

İnsanoğlu hep dış dünyayı algılamak, bilmediği
gizemleri keşfetmek dürtüsüyle sonsuz bir merak
taşır içinde. Gördüğünü bellekten gayrı, kağıda
dökmek ister. Bu nedenle değil midir, dış dünyayı
ilk kez mağaranın duvarlarına taşıması?
Gördüğünü öldürerek ölümsüz kılmak, kendini
ifade edebilmek… İşte fotoğrafçı da atasından
aldığı bu mirası artık duvarlardan filmlere taşıyor.
Kendine has ışıksızlığında sanatın, belgenin
gücüyle oynuyor.

Fotoğraf: Ferhat AYTEKİN

Hepimizin bildiği gibi fotoğrafın temeli ışıktır.
Işıksız bir ortamda fotoğraf çekmek fotoğrafın
doğasına aykırıdır. İşte bu nedenle mağara
fotoğrafçılığı, kendine has özellikler taşır; yani
nev’i şahsına münhasırdır.

Ayak izinden başka bir şey bırakma,
fotoğraftan başka bir şey çıkarma, zamandan
başka bir şey öldürme..

İster sportif, ister bilimsel, isterse turistik
amaçlarla gezi/araştırma yapılsın, mağaralar
milyonlarca yılda doğadan süzdükleri renkler ve
oluşumlar ile insanlara sonsuz güzellikler sunarlar.
Banyodan yeni çıkmış bir insanın parmaklarındaki
buruşukluk hissini veren duvarları, toprak rengi,
mineralleri, neredeyse doğadaki tüm renkleri
içeren oluşumları, devasa sarkıt ve dikitleri ve
yegane ev sahibi yarasaları ile mağaralar, bir
fotoğrafçı için bulunmaz nimettirler.
Mağaracılığın temel felsefesi olan “Ayak izinden
başka bir şey bırakma, fotoğraftan başka bir şey
çıkarma, zamandan başka bir şey öldürme..”
sözünde de belirtildiği gibi bu güzellikler
mağaralardan dışarılara çıkarılmalı, dış dünyayla
paylaşılmalı, paylaştıkça çoğalmalı…

Bu güzelliklerin kendini, ancak ve ancak bir ışıkta
sunabildiği ve mağaraların mutlak karanlığı
düşünüldüğünde aydınlatma, hayati bir önem taşır
ve tamamen doğal olmayan yöntemlerle
sağlanabilir. Bu nedenle mağaralarda kullanılan
aydınlatma teknikleri oldukça ilkel, zahmetli,
çoğu zaman deneyseldir. Karpit lambasından, flaş
ışığına, magnezyum şeritten –eğer taşınabilirse-
akülü lambalara kadar geniş bir yelpaze
aydınlatma için kullanılabilir.

Aydınlanma Felsefemiz

Karpit lambası, mağaracılıkta kullanılan ve
içerdiği karpit taşının suyla reaksiyona girmesi
sonucu ortaya çıkan asetilen gazının yanmasıyla
çalışan temel aydınlatma malzemesidir. Yaygın
olarak kullanılan türde bir karpit lambası
düşünüldüğünde, bir hazne karpitin sağladığı ışık
8 saate kadar dayanır, 5-8 metrelik bir alanı
oldukça güçlü aydınlatır. Fotoğrafçılıkta da
kullanılabilen bu lamba sayesinde, fotoğraf için
gerekli ışık temin edilebilir.

Flaş ışığı, diğer tüm aydınlatma tekniklerinde
olduğu gibi zeminin değişken yansıtma özellikleri
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de dikkate alınarak doğrudan aydınlatılması
düşünülen alanlara patlatılarak kullanılır. Burada
değinilmesi gereken önemli nokta flaş ışığının
normal çekimlerde kullanıldığı gibi makine
üzerinde sabit kullanılamamasıdır. Böyle bir
kullanım belirli bir alanın flaşlı çekiminden başka
bir işe yaramayacağı gibi, muhtemelen başarısız
bir sonuca da neden olacaktır. Bu nedenle ileride
bahsedeceğim enstantane değerlerinde, flaş
fotoğrafçıdan başka kimseler tarafından belirli
aralıklarla konuya doğru patlatılmalıdır. Yine
dikey mağaracılıkta (iniş ve çıkışlarda) fotoğraf
çekimi esnasında kullanılan flaşı direk makineye
doğru patlatma da aydınlatılması düşünülen alanı
kesintisiz görüntülemek için kullanılan diğer bir
tekniktir.

Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN

Magnezyum (Mg) şeritler kullanımı yüzyılın
başından bu yana fotoğrafçılıkta uygulanan bir
diğer aydınlatma tekniğidir. Mağara fotoğrafçılığı
için yeterli olanı 3 mm. eninde ve şerit
formundaki magnezyumdur. Mg şeritler, 8-10 cm.
uzunluklarında kesilmeli, tahtadan yapılmış
mandallarla tutulmalı, ucundan yakılmak suretiyle
kullanılmalıdır. Mg şeridin kullanımında ortaya
çıkan ışık aşırı parlak bir ışık olduğundan kaynağa
bakılmamalı, objektif hiçbir zaman ışığı doğrudan
görmemelidir. Bu nedenle Mg şerit kullanımında
kaynağı tutan kişiler çoğunlukla kameraya sırtları
dönük, aydınlatılması düşünülen alanlara doğru
bir hareket içerisindedirler. Bunun tam tersi bir
teknik de uygulanabileceği gibi şeritler oluşumlara
zarar vermeden, objektifin doğrudan temasından
gizlenerek de kullanılabilir (gizli aydınlatma). Mg
şerit kullanımı; taşınması, kullanılması, doğal
renklerle sağladığı uyum ve geniş plan

çekimlerinde sağladığı yüksek aydınlatma
nedeniyle mağara fotoğrafçılığında en çok tercih
edilen tekniktir. Yine de Mg şerit, flaşlarla birlikte
kullanılmalı; aşırı gölge oluşabilecek yerlere
gerekirse flaşlarla rötuş yapılmalıdır.

Tüm bu aydınlatma teknikleri dışındaki kaynaklar
uygulamada pek tercih edilmemektedir. Yine de
mağaranın çamuru, derinlik veya uzaklığı dikkate
alınarak taşınabilecek güçlü kaynaklarla mağara
ekolojisi ve ısısına dikkat edilerek kısa süreli de
olsa aydınlatma sağlanabilir.

Teknik Donanım

Mağara fotoğrafçılığında kullanılması gereken
makine yeraltı şartlarına uygun; sağlam, hafif ve
kolay taşınabilir olmalıdır. Bu nedenle çamur, su
ve neme dayanıksız dijital ve otomatik makineler
tercih edilmemelidir. Tercih edilecekse uygun, su
geçirmez kutular (case) kullanılmalıdır (Su altı
çekimleri için kullanılan kutular işinizi rahatlıkla
görmenizi sağlayacaktır). Yine, çekilecek alanlar
göz önünde bulundurularak yeterli sayıda
objektifin yanınızda bulunması, ileride denenecek
makro veya galeri çekimleri sırasında kahrolup
sarkıtlara kafa atmanıza engel olacaktır. Ancak
genellikle 50 veya 35 mm objektifler tercih
edilmelidir. Yine bu konuda tercih edilebilecek
makinelerde B ayarının yanında, kilitlenebilen bir
kablo denklanşör bağlantısının bulunması da
hayati önem taşımaktadır. Zira tüm bu aydınlatma
teknikleri ile yapacağınız içgüdüsel B ayarlı
çekimlerde süreyi; içinde bulunulan ortamı, ışığın
yoğunluğu ve yeterliliğini değerlendirecek olan
içinizden gelen bir sestir. Çünkü mağaralarda
bilinen fotoğraf ezberleri dışında bulunulan ortam,
ışığın yönü, aydınlatma yeterliliği, pozlama süresi
fotoğrafın aslolan belirleyicileridir. Bunlar da
tamamen tecrübe ve deneme-yanılma yolu ile
kazanılabilen yetilerdir.

Mağara fotoğrafçılığında temel sorunun yetersiz
aydınlatma dolayısıyla netsiz fotoğraflar olduğu
düşünülürse, fotoğraf makinesi daima bir üçayak
(tripod) üzerinde kullanılmalıdır. Yine üçayak
mağara şartlarında taşınabilir, pratik bir araç
olmalıdır.
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Fotoğraf: Uğur Murat LELOĞLU

Karanlık ortamlar için sıkça tercih edilen yüksek
ASA’lı filmler, mağara fotoğrafçılığı için pek
uygun değildir. Bu filmlerin grenli yapısı, zaten
karışık olan görüntüleri büsbütün içinden çıkılmaz
hale getirebilir. Ortamın renkliliği, uygun
aydınlatma tekniği ile muazzam olacağından
renkli ve pozitif filmler tercih edilmelidir. Bunun
yanı sıra yüksek ASA’lı filmlerin genellikle iyi
renk kalitesi vermediği düşünüldüğünde tercih
edilecek filmler yine şaşmaz dost 100 ASA’lar
olacaktır.

Tüm bu donanımı taşıyabilecek malzeme çantası
da, mağara içerisinde mağaracı-fotoğrafçının
zıplayacağı ve sürüneceği klostrofobik alanlar göz
önüne alınarak küçük, kolay taşınabilir ve
koruyucu malzemelerle kaplı olmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

h Fotoğrafçı, galerinin durumuna göre deneyim
ve yaratıcılığını konuşturarak, aydınlatma
tekniklerinden hangisini kullanması
gerektiğini saptamalı, buna uygun bir
kompozisyon yaratmalıdır.

h Fotoğraf çekimi için içinde bulunulan
galerinin durumuna göre bir veya daha fazla
aydınlatma noktası seçilmeli ve üçayak
(tripod) sağlam ve dengeli bir zemine
yerleştirilmelidir.

h Makine, üçayak (tripod) üzerine
yerleştirilmeli; gerekli tüm ayarlamalar ve
kontroller yapılmalıdır.

h Galerinin durumuna göre konu mankenleri
yerleştirilmeli, kullanılacak teknikler kontrol
edilmelidir.

h Özellikle Mg şerit kullanımlarında yoğun bir
aydınlatma sağlanacağından karpit
lambalarının alevleri gizlenmeli, mümkünse
lambalar söndürülmelidir.

h Yine Mg şerit kullanımlarında konu
mankenleri hareketli olduklarından çekim,
şerit yakıldıktan sonra kesin bir komutla
başlatılmalı, istenmeyen bir harekete sebep
olmamak için deklanşör kilitlenmelidir.

h Pozlama süresince konu mankenlerinin
hareketsiz olmalarına dikkat edilmelidir. Aksi
takdirde titrek bir görüntü (nadiren güzel olsa
da) elde edilecektir.

h Mg şerit dışında flaşla çekimin yeterli olduğu
alanlarda flaşların, pozlama süresince
makinenin görüş alanı içinde başka ışık
kaynağı olmadığından eş zamanlı
patlatılmasına gerek yoktur.

h Pozlama mümkünse, Mg şeridin sönerken
mandaldan kopup yere düşmesinden önce
bitirilmelidir. Aksi takdirde meydana gelen
aydınlanma, doğrudan objektifle temas edecek
ve istenmeyen ışımalara sebep olabilir.

Mağara karanlığında kesin kurallar geçerli
olmadığından, en iyi sonuçların deneme-yanılma
yöntemi ile elde edildiği hiçbir zaman
unutulmamalıdır. Bu iş daha çok tecrübe ile ilgili
olduğu için ne kadar çok fotoğraf çekilir, üzerinde
ne kadar çok konuşulup değerlendirme yapılırsa,
zamanla o kadar iyi sonuçlar alınacaktır.



9

HÜSEYİNGAZİ MAĞARACILARA HAYAT VERİYOR
Emre Baturay ALTINOK

Ankara’nın kuzey sınırını, Kuzey Anadolu sıra
dağlarının kolları olan dağlar, Orta Anadolu
düzlüklerinin devamı olan ovalar çizer. Güney
kısmında Tuz Gölü çanağı, Kepez Ovaları ve
Hacıbekirözü gibi düz alanlar vardır. Bu düzlükler
arasında volkanik Karadağ ile Karasimir Dağı,
Paşa Dağı ve Tekke Dağı yükselir. Orta
kesimlerden kuzeye doğru yaklaştıkça Haymana,
Bala hattının kuzeyinde Kuzey Anadolu sıra
dağları ile irtibatları bulunan dağ sıraları belirir.
Bunların arasında İdris ve Elmadağları yükselir.
Güney Batı Kuzey-Doğu doğrultusunda Güre,
Elma, İdris, Karyağdı-Mire-Aydos-Çile, Ayaş ve
Hıdır dağ sıraları bulunur.

Ankara çevresinin en önemli jeolojik özelliği,
Liyas devrinden başlayıp üst Neojen ve
Kuvaterner’e kadar devam eden yoğun volkanik
faaliyetin oluşturduğu kayaçlı yapı ve bu
kayaçların teşkil ettiği yükseltilerdir. Daha çok
noktalar halinde bir yayılım gösteren volkanik
saha, Tuz Gölü’nün kuzeybatı ucundaki Kulu’dan
başlar, Elmadağ’ın zirvelerinde ve Polatlı
kuzeyinde birtakım topluluklar oluşturarak, Ayaş
Dağlarında, aralarında fosilli göl serileri ve
volkanik malzeme bulunan büyük fayları ve
kırılmaları kapsar.

Hüseyingazi, Ankara’nın Cumhuriyet mimarisinin
sembolü olan pembe Ankara Taşı’nı kente
armağan eden en önemli tepelerinin arasında
kurulmuş Ankara’yı çeviren tepeler topluluğudur.
Tepe, en batıda Cestepe (1365 m.), en doğuda
Kuşkonağı Tepesi (1270 m.) ve 1416 m’lik Tekke
Tepesi’nden oluşmaktadır. Bu tepeler nerede
diyecek olursanız hemen belirtelim. Yüzünüzü
doğuya çevirin. Ufukta PTT’nin yükseltici
antenini görebilirseniz orası Cestepe’dir. Onun
tam ters yönüne bakar, yamaçlarında taş ocakları
bulunan tepeyi seçebilirseniz orasının da
Kuşkonağı olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz.
Güneydoğu’da Tekkedağı Tepesi’ni de
bulduysanız her şey yolunda. İşte karşınızda
Hüseyingazi.

Hüseyingazi Tepesi, Ankara Kalesi, Etlik civarı ve
Çubuk Barajı tamamen volkanik malzeme ile
örtülüdür. İlk patlamaların, Eosen öncesinde,
ikincisinin ise Eosen sonrasında vuku bulduğu
kabul edilen bölge volkanizmasının merkezi
Hüseyingazi Tepesi olarak kabul edilmektedir.
Hüseyingazi Tepesi merkezli patlamaların
oluşturduğu volkanik arazi, andezit lav ve tüfleri
ile, riyolitlerden, dasitlerden ve kuars
damarlarından müteşekkildir. Bu volkanik örtü
içinde en yaygın ve egemen malzeme andezittir.

Koyu-gri, kırmızı renkli dasit ve andezit, halk
dilinde Ankara Taşı olarak anılır. Bu malzeme
tarih boyunca önemli bir inşaat malzemesi
olmuştur. Örneğin Roma Hamamı’nın duvarları
dört sıra andezit arasına dört sıra tuğla yöntemiyle
örülmüş olduğu gibi, Augustus Tapınağı’nın
temelleri de andezit taşı ile döşenmişti. Roma
Hamamı’nın kuzeyinden geçen sütunlu yolun
döşemesi de azdezit taşındandır.

Hüseyingazi olarak bilinen, bilim çevrelerince
andezit lavların üst üste katılaşmasıyla oluşan bu
geniş volkanik tepeye ''andezit kubbesi'' yada
''andezit dom'' da deniliyor. Bu kayaçlar kaç
yaşında diye düşünecek olursanız söyleyelim.
Hüseyingazi dom'unu oluşturan kayaçlarda
yapılan radyometrik yaşlandırma sonuçlarına göre
zirveden alınan örneklerin yaşı neredeyse 41,4
Milyon yıl olarak saptanmış.

Hüseyingazi Tepesi’nden alınan Ankara Taşı'na
pembeliğini ise içindeki feldspat'ın pembeliği
veriyor. Bugün Ulus Ziraat Bankası Genel
Müdürlüğü binası, I. ve II. TBMM binaları, Dil
Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ulusta bulunan İş
Bankası eski genel müdürlük binası, hemen
yanıbaşındaki Sümerbank binası, Merkez Bankası,
Ankara Kalesi, Arslanhane Camii ve Türbesi,
Hacıbayram Camii, günümüzde Anadolu
Medeniyetler Müzesi binasını oluşturan Mahmut
Paşa Bedesteni, Kurşunlu Han, Gar Binası, TCDD
Genel Müdürlüğü binasıdır. Kısacası Hüseyingazi
Tepesi Ankara’ya damgasını vuran, Ankara ve
halkının en önemli yapı taşlarının anası.
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Hüseyingazi Tepesi bir zamanlar binalara verdiği
yaşamı bugün doğa sporları meraklılarına ve en
önemlisi mağaracılara veriyor. Birçok
mağaracının dirseklerini ve dizlerini çürütmüş bu
tepeler, MAD’ın sayısız eğitimine de ev sahipliği
yaptı.

1415 rakımlı bu tepede eğitim yapabileceğiniz
birçok duvar vardır. MAD olarak tercih ettiğimiz
duvarlarda Temel Mağaracılık Eğitimi’ni
tamamlamış ve dernek üyesi olmuş
arkadaşlarımıza SRT (Tek İp Tekniği)
eğitimlerini, kullanacakları malzemeleri ve ipe
güvenmeyi bu kayalarda öğretiyoruz.

Birçok MAD’lının olduğu gibi tek ip tekniği
eğitimlerimi bu kayalarda, önce Ferhat
AYTEKİN, daha sonra da Kubilay
ERDOĞAN’dan aldığımı söyleyebilirim. 2001
yılının başlarında genellikle tercih edilen yüksek
duvarın tam aksi istikamette Ferhat’ın kurmuş
olduğu 5 m.lik küçük bir çıkış, ilk ip deneyimim
olmuştu. O zamanlar Ulus Samanpazarı’ndan
bindiğimiz belediye otobüsü ile yolculuğa
başlıyor, köyden tepeye kadar da yürüyorduk.

Tecrübe kazandıkça daha çok antrenman yapmaya
değil, yeni eğitimlerde tecrübe aktarmak için
Hüseyingazi’nin yolunu tutmaya başladık. Artık
arabalar, sonra da motorlar ile yol tutmaya
başlamıştık. Ne var ki aldığımız keyif hep aynı
oldu. Hüseyingazi, tırmanma (dağcılık, kaya
tırmanışı) ile ilgilenen birçok sporcuya olduğu
gibi biz mağaracılara açtığı kucağını hiç
kapatmadı. Bu tepeler, onlarla ifade edilebilecek
deneyimli mağaracılar yetiştirdi.

Bir dönem, çalıştığımız duvara giden yolun
askeriye tarafından kapatıldığı öğrendiğimizde
oldukça üzülmüştük. Hatta bir süre
Hüseyingazi’ye uğramadık bile. Daha sonraları
anladık ki Ümitköy’deki Vinç ile aldattığımız
duvarımız hasretimize dayanamadı, bizlere yine
yol verdi. Böylece bu sürede değişik yerler,
Hüseyingazi’nin değişik yüksekliklerinde
eğitimlerimizi sürdürdüğümüz sürgün sona erdi,
ana duvarımıza kavuştuk. Hüseyingazi
kendisinden uzak kalmamıza daha fazla
dayanamamıştı.

Değinmeden geçemeyeceğim. Ankara’ya rengini
ve kimliğini veren andezit taşlı yapılar Büyükşehir
Belediyesi tarafından gün geçtikçe gri, sevimsiz
beton yapılara dönüştürülmeye çalışılıyor.
GÖKÇEK, Ankara ve Ankaralıların düşleri kadar
rengini de yok etmek istiyor…

Bugün, eğer gerçek bir kayada eğitim
yapacaksanız gerek Ankara’ya yakınlığı, gerek
muhteşem manzarası, gerekse de size armağan
ettiği deneyimlerle Hüseyingazi birçok doğa
sporcusuna ev sahipliği yaptığı gibi mağaracılara
da kucak açıyor. Hüseyingazi, sağladığı olanak ve
hiç eksilmeyen özlemi ile dağcılar kadar
mağaracılara ve MAD’a da hayat veriyor.

Teknik ve Tarih Bilgisine Başvurulan Kaynaklar.
h Ankara Valiliği
h Bilim Teknik Dergisi- Temmuz 2004
h Küçük Asya’nın Bin Yüzü Ankara- Suavi

Aydın, Kudret Emiroğlu, Ömer Türkoğlu, Ergi
D. Özsoy- Dost Kitabevi 2005

Kaynak: www.wowturkey.com

www.wowturkey.com
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ÇAMLIDERE İLKYARDIM EĞİTİMİ
Alican ÇELİKTEN

İlkyardımın bir doğa sporcusu için önemini
anlatmakla vakit kaybetmeyelim, derim. MAD, bu
konuya gereken önemi birçok etkinlikle verdiğini
göstermiştir. Derneğimizdeki doktor ve ilkyardım
eğitmeni sayısının oldukça fazla olması da bu
etkinlikleri kendi bünyemizde gerçekleştirme
fırsatı tanıdı bize.

Üç aşamalı bir ilkyardım eğitimi planımız
bulunmakta:
h Temel ilkyardım
h İleri ilkyardım ve travma yönetimi
h Mağarada birincil tıbbi müdahale

Bunlardan ilki olan temel ilkyardımı, tüm
üyelerimizin alması gereken bir eğitim olarak
görüyoruz. Ufak çaplı kazalarda müdahale ve
daha büyük kazalarda etkin bir ekip üyesi olma
becerilerini kazandırmayı amaçladığımız bu
eğitimlerin ilki 5-6 Nisan 2003 tarihinde Ankara-
Çamlıdere’de gerçekleşti. Eğitimi iki gün ve şehir
dışında planlamamızın, eğitimin verimi açısından
faydalı olacağını düşünmüştük. Katılımcılar ve
eğitmenler bir otobüsle cumartesi sabahı kamp
alanına ulaştı. Kalmak için çadırlar tercih
edilirken, eğitim için kampın binalarından biri
ayarlandı.

Eğitim, ODTÜ Cankurtarma ve İlkyardım
Topluluğu (OCİT) eğitmeni ve dernek üyesi Çağla
Pınar ÖZTÜRK, Bora ÇORAKBAŞ ve Alican
ÇELİKTEN tarafından verildi. İçeriği kurgularken
klasik temel yaşam desteği konularının
işlenmesine ancak mağarada karşılaşılması olası
sorunlara ağırlık verilmesine karar verildi. Bu
karar doğrultusunda aşağıdaki içerik katılımcılarla
paylaşıldı:

h Giriş-Güvenlik-Psikoloji
h İlk Müdahale (Temel Yaşam Desteği)
h İkincil Muayene
h Kanama-Şok
h Kırık-Çıkık-Burkulma
h Kafa-Karın-Göğüs Yaralanmaları
h Omurga Yaralanmaları
h Yanıklar

h Sıcak-Soğuk Rahatsızlıkları
h Taşıma-Sedyeleme

Eğitim, katılımcı yöntem uygulanarak ve
uygulamaları mümkün olduğunca fazla tutarak
verildi. Kalp masajı uygulamaları için OCİT’ten
alınan mankenler kullanıldı. Eğitim konularının
her biri için en az bir senaryo uygulaması
katılımcılar tarafından gerçekleştirildi. Bu
senaryolarda makyaj malzemelerinin de
kullanılması gerçekçiliği arttırdı (bu konu, kapanış
toplantısında katılımcılar tarafında özellikle
vurgulandı). Uygulamaların doğal ortamda
yapılmaları da yine önemli bir avantaj oluşturdu.
Her senaryo sonrası yapılan değerlendirme
bölümleri teoriyle pratiği birleştirmek için
hepimize fırsat yarattı.

Fotoğraf: Emre Baturay ALTINOK
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Eğitimde kanama-şok, omurga yaralanmaları,
hipotermi ve sedyeleme özellikle üzerinde durulan
konular oldu. Bunların, bir mağaracının
karşılaşması muhtemel durumlar olduğu
vurgulandı. Uygulama senaryolarında da ağırlıklı
olarak bu konular katılımcıların karşısına çıktı.

Fotoğraf: Emre Baturay ALTINOK

Kısa bir değerlendirme: Eğitime katılanların
eğitimin amacına uygun olarak gerekli becerileri
kazandığını söyleyebiliriz. Zaman ve mekan
olarak bir sorunla karşılaşmadık. Bundan sonraki
eğitimlerin de şehir dışında gerçekleşmesini bir
prensip kararı olarak belirlemek gerektiğini
düşünüyorum. Ancak zaman konusunda her ne
kadar büyük bir problem yaşanmadıysa da bu
eğitimin üç güne çıkarılması düşünülebilir. Bu
sayede hem katılımcılar hayatlarının tümünde
kullanabilecekleri temel ilkyardım bilgilerini, hem
de mağaralara özel durumlarda müdahale
yöntemlerini içselleştirebileceklerdir. Bir diğer
konu ise bu eğitimlerin sıklığı. Bir ön fikir olarak

iki senede bir bu eğitimlerin takvime alınmasını
ve öncelikli olarak gerçekleştirilmesini
öneriyorum.

Kampımıza gelince.. Her MAD kampında olduğu
gibi neşeliydik, hava serindi ama biz mutluyduk.
Yemeklerimiz sıcaktı, ateşimiz büyüktü,
sohbetlerimiz koyuydu. Bir gölün kenarındaydık,
yapraklar sararmıştı çoktan, senaryolarda üzerine
yattığımızda toprağın kokusu mayıştırıyordu bizi,
hiçbir yaralı yerden kalkmak istemiyordu. Ateş
sucuğun içinin yağını eritmiş, kutsal bir birleşme
yaşanıyordu. Bizse daha çok sucukla midemizin
birleşmesini düşünüyorduk. Herkes; sucuk, ateş,
göl, sedyemiz, bandajımız, insanlarımız
Çamlıdere’ye umutlu geldik ve mutlu döndük.

KATILANLAR (5-6 Nisan 2003)
Alican ÇELİKTEN, Bora ÇORAKBAŞ, Çağla
Pınar ÖZTÜRK, Tunç Teber TOROSDAĞLI,
Neslişah DİCLE, Emre Baturay ALTINOK,
Özlem BAŞDOĞAN, Değer BAŞDOĞAN, Emel
SAMUK, Muharrem SAMUK, Yeliz DALŞIK,
Beril ERDOĞAN, Kubilay ERDOĞAN, Tulga
ŞENER, Banu ŞENER, Hüseyin Polat
DALKIRAN, Onur BAYER, S. Nuray TAKMAZ

.
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DELİKTEPE ETKİNLİĞİ
Emrah SINMAZ

Evinden uzak, yalnız bir mağaracı olmak nedir
bilir misiniz? Bilmeyenler için hemen belirteyim
ki çekilmez bir hayattır. Sivas’a geldiğim ilk
yıllarda kendimi oldukça baskılanmış ve umutsuz
olarak görüyordum. Aslında geçen sürede pek de
değişiklik olduğunu söyleyemem. Daha sonra
kendime; genç, parasız, kimi öğrenci, kimi
başıboş arkadaşlar buldum. Bunlar Numune
Hastanesi çay ocağı çalışanlarından başkaları
değildi...

Ucuza temin etmek için karpit lamba setlerini
kendim yapmaya karar verdim. Sivas’ta
satılmadığından, karpit lambalarını Ankara’dan
getirdim. Uyduruk işçi baretleri, ince hortum ve
bakır borudan oluşan malzemeyi de tamamladım.
Bir gün hastane nöbeti tutarken montaj yapmaya
karar verdim. Heyecanla çalışmaya başlamıştım ki
sağlık müdürüne yakalandım. Her çeşit sorusuna
ayrıntılı yanıt verdiysem de, ilk anki yüz
ifadesinde en ufak bir değişiklik olmadı.
Hazırlıklar tamamlanınca mağara istihbaratları
almaya başladık. Sonunda arkadaşların birinin
kendi köyünde olan mağaraya gitmeye karar
verdik.

Mağara (ya da görmeden önce mağara sandığım
yer) Sivas’tan 35km kadar uzaklıktaki, Hafik
ilçesine bağlı Durulmuş köyündeydi. Kısa bir
yolculukla köye ulaştık. Aracımızı köyde bırakıp
yola traktör ile devam ettik. Mağara yüksek, kıraç
bir tepenin üzerindeydi ve giriş ağzı çok uzaktan
bile görülebiliyordu. Malzememizi alıp tepeye
tırmandığımızda; bu girişin bir mağaraya değil de
aşağı doğru dik inen insan yapımı bir galeriye ait
olduğunu anladık. Hayal kırıklığına uğramış
olsam da; yabancıların böyle yerleri bile
haritaladığını düşünerek harita çalışması yapmaya
karar verdik. Galeri; 30o derece eğimle aşağı
doğru inen tek salondan oluşuyordu. Tavan yarım
daire geometrisinde düzgün şekilde oyulmuştu.
Tabanda ise çoğu aşınmaya uğramış, 152 adet
saydığımız basamaklar vardı. Galerinin sonu bir
kısmı çökmüş küçük bir oda ile bitiyordu.
Ölçümlerde 55m uzunluğundaki galerinin, 34m’de
aşağı indiğini saptadık. Bu galerinin ne amaçla

açıldığını çok düşündüysek de bir sonuca
ulaşamadık. Sorduğumuz köylüler “ecinniler
zamanından kalma” şeklinde açıklamalarda
bulununca bir sonuca varamayacağımızı anladık.

Daha sonra 10-15 km uzaklıktaki Demiryurt’a
gitmeye karar verdik. Yol ayrımında Demiryurt
Mağaraları yazan bir tabela olması beni oldukça
umutlandırdı. Bölgeye vardığımızda; mağara
denilen oluşumların dik bir kayada, küçük ve
ulaşılmaz delikler olduğunu gördük. Etkinlik
ekibin küçük bir deredeki yüzme sefası ile sona
erdi.

Başka mağara gezileri yapmak istedim. Ancak
bildiğiniz üzere bu bir ekip işi. Geziden birkaç
gün sonra ekip elemanları bir soda şişesinin
kırılması yüzünden kavga edip, birkaç ay da küs
kalınca benim de hevesim kaçtı. Şimdilerde yeni
geziler planlıyorum. Ne diyelim hayırlısı olsun.
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KÜBA MAĞARALARI
Emel SAMUK, Muharrem SAMUK

2001 yılının şubat ayı sonunda balayı için gittik
Küba’ya. Emel ve benim dünyada görmek
istediğimiz ülkelerin başında geliyordu. Ama
bizim tatilimiz tur rehberleri eşliğinde otobüslerle
bir otelden diğerine, lüks sahillerde ve
restoranlarda geçmedi.

Havana’da uçaktan indiğimizde çantalarımız
sırtımızda nereye gideceğimizi, hangi otelde
kalacağımızı bile bilmiyorduk. İlk gün için
Turizm Danışma’dan yardım aldık; İngilizce
bilmese bile görevli bize gözde tatil beldesi
Varadero’da bir otel ve ulaşım için otobüs
ayarladı. Varadero tam bir tatil merkezi,
kumsallar, barlar, sokaklarda salsa yapanlar. 2
gece kaldık sadece, sonra doğruca Havana. Şehri
dolaşmaya başladığımızda bir yumruk gelip
boğazımızda düğümlendi. İspanyol kolonizminden
kalma yapılar, çoğu harap onarılmayı bekliyor,
şehrin büyük bir kısmı, Sovyetler Birliği’nden
ayrılan Doğu Avrupa ülkelerindeki gibi, yıllardır
boya yüzü görmemiş. Yollarda halkın Amerikan
güzelleri dediği 1950’lerden kalma Chevrolet’ler,
Ford’lar, deve denilen tırdan bozma halk
otobüsleri, arkasında yolcu taşınan bisikletler, iki
kişilik motosiklet “coco taxi”ler.

1990 sonrasında Sovyetler Birliği’nin dağılması
ve Küba’nın sosyalist ülkelerle tercihli ithalat-
ihracat ilişkisinin çökmesiyle, Sovyetler Birliği’ne
tercihli tarifelerle şeker sağlayıp karşılığında
petrol alan Küba, bu avantajını yitirirken; eş
zamanlı olarak 1962 yılından beri şiddetlenerek

devam eden ABD ambargosu yüzünden dünya ile
ticareti kesilen Küba halkı tam bir yokluk içinde
kaldı. Küba halkı yoksul, aylık ortalama gelir 11
dolar.

Küba dünyadaki diğer yoksul ülkelerden çok
farklı; yoksulluk hemen herkes tarafından
paylaşılıyor. Paylaşıldığında yoksulluk ve yokluk
bile daha az dokunuyor insana. Dünyada kişi
başına en çok öğretmen ve doktor, en düşük çocuk
ölüm oranı burada ve gelişmiş koruyucu hekimlik
hizmetleri ücretsiz. Eğitim ve sağlık standartları
birçok Avrupa ülkesinin üzerinde. Cadde ve
sokaklar inanılmaz temiz ve düzenli.

Karşılaştığımız herkes güleryüzlü, yardımsever.
Kübalılar, henüz Türkiye’deyken bizi şaşırtmaya
başlamışlardı. Emel, vize için Küba
Büyükelçiliği’ne gittiğinde, biz Türkler’in alışkın
olmadığı bir durum olarak kendisini güleryüzle
karşılamaları ve yardımcı olmalarından
etkilenmişti. Küba, bir turist için dünyanın en
güvenilir ülkesi, kimse sizi aldatmaya, soymaya
kalkışmıyor. Kentler, sokaklar "salsa" ritminde
yaşıyor. Meydanlarda, sokaklarda, balkonlarda
herkes müzik yapıyor, ritmi yakalıyor. Bazen siz
duymasanız da havada sürekli bir melodi var ve
herkes, özellikle sokaklardaki çocuklar, bu melodi
ile hareket ediyor sanki. Bunca yokluğa ve
yoksulluğa rağmen nereden alıyorlar bu hayat
enerjisini şaşırıyoruz. Daha önce hiçbir yerde
kendimizi bu kardar güvende hissetmemiştik.

Küba’da herkes Che ile yatıp kalkıyor; her yerde
onun resimleri, posterleri...El Comandate.
Gençliğin, enerjinin, umudun sembolü.

Küba’da birkaç günlük aylaklıktan sonra bir araba
kiralayarak doğal güzellikleri ile ünlü batı Küba’yı
oluşturan Pinar Del Rio eyaletine doğru yola
çıktık. Akşamları nerede bir pansiyon, “Casa
Particulare”, bulursak orada kaldık, genelde temiz
ve ucuz yerler. Kendi evlerini pansiyona
çevirmişler, böylelikle Küba insanını da daha iyi
tanıyorsunuz.
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Küba’ya gitmişken mağaraları da görmeden
gitmeyelim dedik ve haritada bulduğumuz
mağaraları gezdik. Bunlardan özellikle iki tanesi
diğerlerinden farklıydı.

Cueva de los Portales

Küba’nın batısında bulunan  Pinar del Rio
eyaletinde, San Andrés’de tropik ormanların
ortasında bir mağara, daha doğrusu dağın atından
doğal bir köprüden akan bir nehir ve bu nehrin her
iki yanında oluşmuş bir mağara sistemi.

Ulaşımın zor olması, hemen içinden bir nehir
geçmesi, tropik bir orman ile çevrelenmesi ve
birkaç çıkış olması nedeni ile sömürge
dönemlerinde kaçak kölelere barınak görevi
görmüş bir mağara. 1800 yılında maceraperest bir
İspanyol tarafından keşfedilmiş. Sömürge sonrası
dönemde ise 1959 yılına kadar macera arayan
zenginlerin uğrak yeri olan Cueva de los Portales,
1962 Küba füze krizi sonrasında Küba’daki diğer
mağaralardan farklı bir konuma gelmiş ve ulusal
anıt ilan edilmiş.

1962 Ekim'inde, Sovyetler’in Küba’ya
yerleştirdiği ABD’yi vurma kapasitesine sahip
olduğu söylenen nükleer başlıklı balistik füzelerin
U2 casus uyduları tarafından tespit edilmesi ile
Washington yönetiminin Küba’yı ablukaya alması
dünya gündemine bomba gibi düşmüş,
Sovyetler’in de bölgeye savaş gemilerini
göndermesi üzerine nükleer bir savaşın sınırından
dönülmüştü. Yıllar sonra açılan arşivlerden ABD
destroyerlerinin bir Sovyet denizaltısına saldırı
başlattığını ve savaşın başladığını düşünen
denizaltı komutanının ateş emri verdiği, fakat
prosedür gereği bir alt rütbedeki subaylardan
birinin karşı çıkması ile nükleer savaşın eşiğinden
dönüldüğü anlaşılmıştı. Kriz ABD’nin
Türkiye’deki nükleer başlıklı Jüpiter füzelerini
kaldırmasına karşılık Sovyetler’in Küba’daki
füzeleri sökmesi ile sona ermişti.

İyi de füze krizi ile bu mağaranın arasında ne
alaka var? Füze krizi sırasında Küba Batı Orduları
komutanı olan Ernesto Che Guevara, casus
uçaklar tarafından görülmeyecek olması ve
herhangi bir saldırı sırasında güvenli olması
nedeni ile bu mağarayı komuta merkezi olarak

kullanmış ve Sovyet subaylar ile birlikte 50 kişi,
yaklaşık iki ay süre ile bu mağarada kalmış.

Che’nin yatağı

Günümüzde mağaranın her bir köşesi Che ile
özdeşleşmiş, Che’nin yatağı, yemek yediği yer,
toplantı yaptığı masa, subaylara hitap ettiği bir
kürsü gelen ziyaretçilere gösteriliyor. Mağara ve
çevresi ve Che’ye ait eşyalar koruma altına
alınmış.

Mağaranın girişi

La Gran Caverna de Santo Tomás

Pinar Del Rio bölgesinde bulunan Gran Caverna
de Palmarito’dan sonra (54km uzunluğunda)
ikinci en uzun mağara sistemi olan Santo Tomas
47 kilometre uzunlukta ve 7 katlı bir yapıdan
oluşuyor. Aslında bu mağarayı ziyaret etmemizin
sebebi girişte bulunan mağaracılık yüksek
okulunu görmek istememizdi. Mağaraclık
okulunun nasıl bir şey olduğunu gerçekten merak
etmiştik. Mağaranın girişine yakın küçük bir
kampüs alanı içine kurulu tek katlı bir binadan
oluşan okulda 1 adet derslik ve malzeme odası
var. Burada yaklaşık 20 öğrenci mağaracılık
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eğitimi alıyor ve daha sonra ülkenin çeşitli
bölgelerinde bulunan mağaraların turizmde
kullanılması ve araştırılması ile ilgili işlerde
çalışıyor.

Turizme açılmış bir mağara olmasına rağmen
yapıyı bozmamak için hiçbir ışıklandırma
yapılmamış. Mağarayı gezmek isteyen turistler
önce strafordan yapılmış mağara maketi üzerinde
bilgilendiriliyor ve ardından da elektrikli
ışıklandırma kullanılan kasklar ile bir rehber
eşliğinde mağarayı gezebiliyorlar.

Mağaracılık okulu

Cuevas del Indio

Del Indio mağarası bizim için biraz hayalkırıklığı
olmuştu. Araç parkı için 2 dolar ödedik, ardından
mağaraya girdik, yaklaşık 250 metre büyükçe bir
pasajdan ilerledikten sonra bir yeraltı limanına
geldik. Daha doğrusu mağara içindeki nehire
iskele kurulmuş ve burada gezi teknelerine binip
diğer çıkışa kadar ilerliyorsunuz. Tam bir turist
mağarası. Çıkışta her taraf restoranlar ve
satıcılarla doluydu. Rehberimiz bize mağaranın
adının nereden geldiğini gösterdi. Çıkış ağzında
bulunan 5-6 metre yüksekliğinde bir kaya bir
kızılderilinin yüzünün profilden görünüşüne
benziyor hepsi bu.

Küba gibi yoksul ama hayat fışkıran bir ülkede
mağaracılığın bu denli gelişmiş olduğunu görmek
bizi hem şaşırttı hem de “Neden biz de
yapamıyoruz?” dedirtti.

Mağaranın çıkışı

Pinar del Rio eyaletini dolaştıktan sonra uçak ile
Havana’dan Holguin’e geçtik ve Doğu Küba’yı
gezdik. Guardalavaca plajları ve Santiago De
Cuba görülmeye değer yerler.

Mağaranız bol olsun.

(Fotoğraflar: Emel SAMUK, Muharrem SAMUK)

Patrick Süskind - Koku

“Fransa’nın en kimsesiz dağının başında,
suyun olduğu yere yakın, bir sürü
kıvrımlar yaparak dağın içlerine uzanan,
otuz metre kadar içeride çöküntüyle biten
bir mağara keşfetti.Tünelin sonunda, gün
ortasında bile göz gözü göremez bir gece
karanlığı egemendi. Bir de mezar
sessizliği; havada nemli, tuzlu bir serinlik
vardı. Jean Baptiste Grenouille evini
bulmuştu.”
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AŞAĞIÇERÇİ MAĞARASI
Tulga ŞENER

Bartın-Ulus’tan gelen bir davet üzerine Tunç
Torosdağlı ile birlikte, iki kişilik küçük bir
etkinlik organize ettiğimiz Aşağıçerçi Mağarası,
sonradan eğitim etkinliklerimizin vazgeçilmez
mağarası olmuştur. İlk faliyette bu mağaranın
döşemesi ve harita ölçümü yapılmış, diğer bir
mağara istihbaratının da giriş ağzına bakılmıştır.

Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan
mağara, Aşağıçerçi Köyü’nde Yaşar Bey’e ait
alabalık çiftliğinin arkasındaki tepede
bulunmaktadır. Çiftliğe ait bahçe, tüm
etkinliklerimizin vazgeçilmez kamp yeri olmuştur.
Tabii bunda çiftlik sahibi Yaşar Bey ve ailesinin
misafirperver ve yardımsever tutumları da
etkendir. Yine bizi bölgeye davet eden, Ulus’tan,
gazeteci ağabeyimiz Galip Arslan da tüm
etkinliklerimizde bize destek olmuştur.
Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mağaradan çıkan

her ekibin, balık salata ile karşılandığı kamp
yerimizde Deniz Gezmiş’in de rakı içtiği rivayet
edilmektedir.

AŞAĞIÇERÇİ MAĞARASI
Bartın – Ulus – Aşağıçerçi Köyü

MAĞARA ARAŞTIRMA
DERNEĞİ
Cave Research
Association
2002 BCRA 3C
Rakım : 510 m
Derinlik : -72 m
Uzunluk : 121 m
Ekip        : Tulga ŞENER

Tunç TOROSDAĞLI
Çizim : Tulga ŞENER

AŞAĞIÇERÇİ MAĞARASI
Bartın – Ulus – Aşağıçerçi Köyü
PLAN
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Kireçtaşı içinde gelişen mağara, 510 metre
rakımda dar bir çatlak şeklinde başlamakta , ilk
otuz metresi dik daha sonrası eğimli, bir dizi kısa
inişle devam etmekte ve küçük bir salonla sona
ermektedir. Bu salonun bir ucundan gelen su sifon
yaparak dışarı açılmaktadır. Derinliği –72 metre
olan mağaranın uzunluğu ise 121 metredir. Eğimli
inişlerin başladığı son kısmında, hemen hemen her

ekip tarafından, beyaz küçük fareler ve 3-4 cm.lik
siyah sert kabuklu böcekler gözlenmiştir. İlk
etkinlikte mağaranın sonundaki salonda küçük bir
yılana da rastlanmıştır. Ulaşım, kamp ve mağara
özellikleri nedeniyle başlangıç dikey mağaracılık
eğitimi için oldukça uygundur.

NALCAK MOĞARI MAĞARASI
Kubilay ERDOĞAN

Küre Dağları Milli Parkı, Bartın-Ulus Bölgesinde
yapılan araştırmalar sırasında, Tulga Şener
tarafından verilen istihbaratı değerlendirmek ve
civarda mağara bulunması muhtemel bölgeleri
araştırmak üzere ben, (Kubilay Erdoğan), Beril
(Erdoğan) ve Hüseyin Polat (Dalkıran)’dan oluşan
üç kişilik ekibimiz 11 Temmuz 2003 tarihinde
Ulus’a doğru yola çıktık. Kamp yeri olarak Yaşar
Bey’in Aşağıçerçi Köyü’ndeki balık çiftliğini
seçmiş, mağaraya buradan araba ile ulaşmayı
hedeflemiştik.

Mağara, Kozanlı’ya bağlı Yukarıdere Köyü
yakınında, Buğdaykaya mevkiinde bulunmaktadır.
Beril’i kamp yerinde bırakıp, Hüseyin ve ben
mağarayı bize gösterecek olan Mustafa Işık’ı
bulmak ve mağarayı araştırmak üzere yola çıktık.
Mustafa Işık’ı harmanda çalışırken bulduk. İşini
bitirmsei için birkaç saat belkledikten sonra
Mustafa Işık bizi mağaraya götürdü. Nalcak
Moğarı, Yukarıdere’den Kerpiçli Mahallesine’e
giden yolun solunda kalan yamacın üzerinde,
yoldan yaklaşık 100-120 metre kadar yukarıda,
yer almaktadır. Girişten bakıldığında mağara,
dikey gelişmiş bir obruk görüntüsü vermektedir.
Yaklaşık 45 derece bir eğimle inilen ilk kısım
sonrasında daha geniş bir şaft ve uzun bir iniş
bulunmaktadır. Bu inişin devamında mağara yatay
ve çamurlu hale gelmekte ve alçalan tavanla
birlikte çabucak sona ermektedir. Uzun inişin
üzerinde yer yer traverten oluşumlara ve sarkıt-
dikitlere rastlanmıştır. Mağaranın rakımı yaklaşık
830 metre olarak tahmin edilmiştir. 136 metre
toplam uzunluğa sahip olan mağaranın derinliği
82 metredir. Yola yakın olmasına rağmen orman
içinden mağaranın bulunduğu yüksekliğe
tırmanmak yorucu olmakta ve zaman almaktadır.

Yine de iyi bir eğitim mağarası olarak
değerlendirilebilir.

Mağaranın ölçümünde –Dernek’de ilk defa- lazer
mesafe bulucu kullanılmıştır. Ortamın karanlık
olması cihazın kullanımını oldukça
zorlaştırmaktadır. Ayrıca cihazın 10 metre–400
metre aralığında çalışıyor olması 10 metreden
daha kısa atımlar yapmamızı engellemiştir. Daha
kısa atımlar yapmaya uygun bir cihazla, yine de
yedek olarak taşımak gerekecektir ama, şerit
metre tarih olabilir.

136 m

NALCAK MOĞARI MAĞARASI
Bartın, Ulus, Kozanlı, Yukarıdere

Nm

-82 m

0 m
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KLİKYA’DA YENİDEN MAĞARACILAR VAR
Kubilay ERDOĞAN

2003 yılında 8-12 Şubat tarihlerinde, bayram
tatilini de fırsat bilip, Esenpınar Beldesi’ne bir
eğitim ve araştırma etkinliği düzenledik. İçel’in
Erdemli ilçesine bağlı olan Esenpınar Kasabası,
Silifke-Mersin sahil yolu üzerinde bulunan
Limonlu’nun (Lemas) kuzeyinde, yaklaşık 15
kilometre kadar iç kısımda, yer alır.

BÜMAK’da mağaracılık yaptığım dönemlerde
Esenpınar’a iki kere gitmiştim. Sahilden 15-20
kilometre kadar iç kısımda kalan bölgenin kış
aylarında bile yumuşak bir iklime sahip olması,
daha önceler BÜMAK tarafından araştırılan
Hüseyinler Köyü ve çevresi, ve Esenpınar
Kasabası ve çevresini, kampçılık ve mağaracılık
açısından oldukça çekici kılmaktadır. Torosların
eteklerinde bulunan bölge obruk oluşumları
açısından oldukça zengindir. Bu yüzden, tek ip
tekniği eğitimini henüz tamamlamış yenilerin de
içinde bulunduğu 10 kişilik ekibimizin eğitimi ve
araştırması için bu bölge oldukça iyi bir seçim
oldu.

Esenpınar Kasabasının hemen yakınında bulunan
65 metre derinliğindeki Karaobruk ekibimize
büyük bir eğitim fırsatı sundu. Döşeme konusunda
eksikleri bulunanlar döşeme tekniklerini
geliştirirken, yeniler de mağaraya bir kaç kere inip
çıkarak tek ip tekniklerini çalıştılar.

Faaliyet süresince Esenpınar Belediye
Başkanlığı’nın bize tahsis ettiği sağlık ocağının
boş olan lojmanında konaklandı. Buradan
kenilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Esenpınar’a
kadar kendimize ait üç binek araba ile gittik.
Arabalarımız ile gitmiş olmamız aynı anda bir kaç
mağaraya giriş yaptığımız için oldukça isabetli
oldu.

Eğitim faaliyetlerine devam ederken bir yanda da
çevredeki istihbaratları değerlendirdik. Esenpınar
Kasabasının güneybatısında kalan Karaahmetler
Kasabasında yeni bulunan, kasabaya çok yakın
olması sebebiyle, yöre halkının “Köyiçi” diye
adlandırdığı obruğu da araştırdık ve haritaladık.
Kapalı bir sistem olarak oluşan mağara, hemen

üzerinde bulunan tarlanın sahibi tarafından gün
ışığına çıkartılmıştır. Yağmurların yoğun olduğu
dönemde tarlasında oluşan göletin aşağıya
çekildiğini fark eden köylü bir kepçe çağırmış ve
4-5 metre çapında 2-3 metre derinliğinde bir çukur
açtırmış. Böylece “Köyiçi Mağarası”nın özlemi
sona ermiş ve gün ışığına kavuşmuştur. Mağara
tamamen dikey oluşmuştur ve tek bir şafttan
ibarettir. 63 metre derinliğindeki obruk genelde 3-
4 metre çapında bir kuyu şeklindedir. Son
noktasında az sayıda sarkıt ve dikit rastlanan
mağara, yüzeyden sızan yağmur sularının da
etkisiyle oluşumuna devam etmektedir.

Yıllardır gelip giden mağaracılar sayesinde Kız
Kalesi ve Limonlu’nun kuzeyinde kalan bölgedeki
yöre halkı mağaracılığı yakından tanıma fırsatı
bulmuştur. Antik çağlarda Klikyalıların,
sonrasında ise Bizans ve Romalıların
egemenliğinde bulunan bölgede yer yer eski
yerleşimlerin izlerine raslanmaktadır.

Tam burada bir mola verip Kız Kalesi, antik
çağdaki ismiyle Korykos’dan, bahsetmek yerinde
olacaktır sanırım. Bu liman şehri Roma ve Bizans
dönemlerinde yoğun olmak üzere, İslami
devirlerde de iskan görmüştür. İlk yerleşimin MÖ
4. yüzyıla ait olduğu bilinmektedir. Herodot bu
kenti Gorges adında Kıbrıslı bir prensin
kurduğunu yazar. Korykos, Kilikya bölgesinin bir
liman kenti olduğundan çok el değiştirmiştir. MÖ
4. yüzyılın sonunda Seleukhos Nikator Silifke
kentini kurduğunda, Korykos’u yönetimi altına
almıştır. Kent, MS 72 yılında Roma egemenliğine
girmiş ve 450 yıl Roma yönetimine bağlı kalmış,
bu dönemde tarım alanında büyük bir gelişme
göstererek zeytinyağı ihraç merkezi olmuştur.
Bizanslılar zamanında Arap istilalarına karşı etrafı
kuvvetli surlarla çevrilmiştir. 13. yüzyılda Kilikya
Ermeni Krallıkları döneminde önemli bir ticaret
limanı olmuş, Ceneviz ve Venedik gemilerinin
uğrak limanı durumuna gelmiştir. Korykos 1448
yılında Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından ele
geçirilerek, yeniden imar edilmiştir.
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Korykos kıyı kalesinin 200 m açığındaki küçük
adacık üzerindeki kaleye Kızkalesi denilmektedir.
Büyük bölümü ayakta olan Kızkalesi’nin kuzey ve
güney uçları sekiz kuleyle korunmuştur. Kalenin
dış çevre uzunluğu 192 m dir. Kızkalesi ile
kıyıdaki kale denizden bir yolla bağlanmış,
denizden gelecek saldırılara karşı önlem
alınmıştır. [1]

Yaşadıkları topraklar bu kadar eski bir tarihe sahip
olunca, suyun zor bulunduğu bir bölgede tarım ve
hayvancılıkla kıt kanaat geçinmeye çalışan yöre
halkının en büyük umudu da günün birinde büyük
bir hazine bulmak oluyor, ister istemez. Bu
yüzden mağaracıları çok seviyorlar. Mağaradan
eski bir hazinenin veya suyun müjdesini
çıkartabilirsiniz diye ayrılmıyorlar mağaranın
ağzından.

Katılan herkesin büyük keyif aldığı bu faaliyetin
en güzel ambiansı ne oldu dersiniz? Tahmin
etmek güç olmasa gerek; mağaralarda geçen bir
günün akşamında, Kız Kalesi’nde gün batımını
seyretmek ve sonrasında Narlıkuyu’nun meşhur
balık lokantalarında rakı-balık yapmaktı,
kuşkusuz.

[1] Kenthaber Kültür Kurulu’nun 11 Kasım 2004
Perşembe tarihli, www.kenthaber.com’da yayın-
lanan yazısı.

Ne Olacağım
Ansiklopedisi’nden

0 m

-63 m

www.kenthaber.com
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BELÖREN DÜDENİ
Uğur Murat LELOĞLU

- Durun bir dakika, şu köyde mağara soracağım.
- Uğur, bıktık her köyde mağara sormandan,
Allah’ın düz ovasında mağaranın ne işi var?
- Durun yahu!

- Selamınaleyküm Amca, bu köyde mağara var
mı?
- Mağara?
- Sel sularının girdiği düden, delik filan?

- Haa, şurada, şu tarlanın ortasında.

Ve Ankara’dan, Bozkır’a, Hadim’e, Başyayla’ya,
Ermenek’e giderken hep içinden geçtiğimiz
Belören’de, yolun hemen yanında bir düden
buluyoruz.

Yani: “Burada olmaz˝ demiyoruz, soruyoruz.

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Cave Research Association
2000 BCRA 3C
Rakım : 1350 m
Derinlik : -23 m
Uzunluk : 75 m
Ekip : Cengiz ÇELİKBİLEK

Vedat GÜN
Ertan KARAİSMAİL
Uğur Murat LELOĞLU

Çizim : Uğur Murat LELOĞLU

BELÖREN DÜDENİ
Konya – Bozkır – Belören Köyü
PLAN

Nm
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HAYDAR’IN DÜDENİ
Emrah ÖZTEKİN

1996-1997 yıllarında Konya-Ermenek-Bucak
köyü sınırları içerisinde yer alan Göktepe
mevkiine 4 ayrı faaliyet düzenlenmiş, Temmuz 97
yılında yapılan son faaliyet büyük umutlar vaat
eden Haydar'ın Düdeni’ne geleneksel "Büyük
Faaliyet" çerçevesinde organize edilmiştir. Tam
17 kişilik ekip, kiraladıkları 302S model bir
otobüse tonlarca teknik mağara malzemesinin
yanında, tencereler, tavalar, tüpler, ocaklarla
birlikte doluşup Ankara'dan yöreye güle oynaya
hareket etmiştir.1991-1996 yılları arasında üst üste
gerçekleştirilen büyük araştırma faaliyetleri
sonrası ekip'in tamamı büyük tecrübe, kondisyon
ve güç kazanmış,dernekte malzeme birikimi
sağlanmış ve her geçen gün daha derinler
zorlanmaya başlamıştı.

Haydar'ın düdenine 2 ay önce yapılan faaliyette
dikey olarak -80 mt’ye kadar inilmiş, mağaranın
çok aktif sulu bir biçimde,ancak genellikle 60-70
derecelik bir eğimle ilerlediği kaydedilmiş ve
büyük faaliyet kararı alınmıştı. Gelin görün ki ilk
ekip öyle bir gazla mağara'ya girdi ki, girmeleriyle
çıkmaları bir oldu.

Girişlerinden yaklaşık 8 saat sonra bindirme ekibi
mağara ağzında giriş için hazırlanırken, ilk ekip
"sifon" haberini getiriyordu. Mağara yaklaşık -100
mt daha ilerletilmiş sonra sifonla bitmişti.
Faaliyetin kalan günleri, kah çevrede ki
mağaraları araştırmakla (Göktepe Subatanı,
Kovanlık, Su Deliği ve 4 adet kar çukuru), kah
yörüklerin obalarına yürüyüş düzenleyip soğuk
ayran içmekle, kah rahmetli Dal Cin'in yanında
getirdiği Kniffel adlı oyunu oynamakla geçti.

Mağaranın sonunda yer alan sifonu, baretsiz bir
kafanın sığabileceği şekilde alçalan tavanın
altından gölde yüzerek geçmek mümkün. Hatta o
dönem yolu tıkayan bir kayanın kara barutla
patlatılması gündeme gelmiş, bu işte tarafıma
teklif edilmişti ancak duvara matkapla açacağım
deliğe yerleştireceğimiz fünyeyi uzaktan taş atmak
suretiyle patlatma planı benim aklıma hiç
yatmamış ve şiddetle red edilmişti. Kurak bir
dönemde aynı mağaraya yapılacak faaliyette wet
suit veya benzeri sudan koruyucu elbiseler giyerek
o sifonu geçmek mümkün olabilir. Hatta o
ferahlatıcı sulara girmeye ben gönüllü olabilirim...

HAYDAR’IN DÜDENİ
Karaman, Göktepe, Taşkesiği Yaylası
PLAN

Nm
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MERDİVENLİKUYU MAĞARASI
Muharrem SAMUK

27 Ekim 2001 tarihinde Denizli’ye bağlı Kaklık
ilçesinde bulunan Kaklık mağarasının turizme
açılmadan önce doğal halini görelim hem de
bölgeyi bilen Ressam Mehmet Bey’in göstereceği
diğer mağaralara bakmak üzere kalabalık bir
ekiple sezon sonu faaliyeti yapmaya karar verdik.
Mağaraya gitiğimizde mağarayı turizme açmak
için çevrede inşaat çalışmaları başlamıştı.
Çadırlarımızı mağara yakınındaki tarlaya
kurduktan sonra hep beraber giriş yaptık. İçerideki
çürük yumurta kokusu dışında bizi şaşırtan suyun
sıcak olması ve her tarafta su kaplumbağalarının
bulunmasıydı.

Yaklaşık 2 saatlik eğlenceden sonra mağaradan
çıkıp ateş başında keyif yapıldı. Sabah erkenden
kahvaltı için hep beraber Denizlili olan Ülkünün

evine gittik. Kahvaltısonrası başka istihbarat olan
Merdivenlikuyu mağarasına gidildi. Mağaranın
sadece 18m derinlikte ve 30 m uzunlukta olması
dışında bir olay olmadı. Olabilecek en hızlı
şekilde oradan ayrılıp Mehmet Bey’in bahsettiği
bir başka mağaraya gitme kararı aldık. Yeni
mağaranın bir adı yok fakat çok güzel bir orman
içinde, ideal bir kamp yeri vardı. Zaman
darlığından ancak 1 saat kadar mağaranın içinde
dolaştık. Mağara yatay ve sünger gibi delik deşik.
Başlangıçta harita yapmaya kalıştıysak da,
mağaranın karmakarışık olması nedeni ile bir
başka faaliyete erteledik.

Elimiz boş olarak Ankara’ya dönmek zorunda
kaldık.

MERDİVENLİKUYU MAĞARASI
Denizli - Belevi Beldesi

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Cave Research Association
2001 BCRA 3C
Rakım : 1285 m
Derinlik : -18 m
Uzunluk : 36 m
Ekip : Muharrem SAMUK

Emel SAMUK
Ülkü KAYAN
Melih ERDOĞAN
Mehmet ARAS
Emre Baturay ALTINOK
Veysel ÖZBEK
Aysun ÖZBEK
Faysal BAŞCI

Çizim : Muharrem SAMUK
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O GÜNLER-I (1989 Camılıköy Faaliyeti)
Emrah SINMAZ

O yıllarda Birhan, Adana Pozantı’da çalışıyordu.
Yaptığı geziler sırasında Dağdibi köyünün
yaylasında iki dikey mağara girişiyle karşılaşmış.
İşte Camılıköy ve Sütlük düdenlerini araştırma
serüveni ve bizim hayatımızda uzun süre yer
alması böyle başladı.

Eylül ayında hafta sonu yapılan üç günlük
etkinlikte Camılıköy düdenine giriş yapılmış,
yaklaşık -120 m inildiği hesaplanmış ve aracın
(Ahmet’in “Mülayim”) aküsünün bitmesi üzerine
bir miktar da rezil olunmuştu. Bir ilk olması
nedeniyle heyecan en üst seviyedeydi. Kasım
ayında ikinci araştırma gezisinin yapılmasına
karar verildi. O yıl son sınıf öğrencisiyim. Tulga
ile bir yol bulup  patoloji bölümüne “intern”
olduk. Çalışılan günler çok azdı ve biz bu geziye
ayıracak yeterli zamanı bu şekilde yaratabilmiştik.
10 Kasım faaliyetin başlangıç tarihiydi. (Bakın
baştan söylüyorum sakın bunu örnek gösterip
kasımda 1600 metrelere gidelim demeyin, ben
gelmem…)

Pazartesi gecesi yola çıkıyoruz. Ekipte; Turhan,
Koray, Hasan, Nasuh, Tulga ve ben varım.
Birhan’ı Pozantı’dan alacağız. Şekerpınarı’nda
sabaha karşı mola veriyoruz. Yüksek bir kayanın
altındaki sifondan gür bir su çıkıyor.
Aydınlatılmış kayaya doğru,  yukarıya bakıyorum.
Düdende nasıl ineceğim diye düşünüp
heyecanlanıyorum. Daha önce küçük inişler ve
merdiven kullanımı dışında hiç deneyimim yok.
Gerçi ekipte kimsenin ciddi bir deneyimi de yok.

Pozantı’ya vardığımızda hava hâlâ karanlık.
Sokakta yürüyüp Birhan’ın lojmanını arıyoruz.
Soğuk havada, fırında pişen ekmeğin kokusu
içime işliyor. Dün gibi, sanki zaman hiç geçmemiş
gibi… Birhan bizi karşılıyor, sobaya can veriliyor,
kahvaltıya girişiyoruz.

Sabah Pozantı’dan bir maden şirketinin aracı ile
yaylaya doğru yola çıkıyoruz. Pozantı – Niğde
yoluna sapıyoruz. Sağımızda yükselen Karanfil
dağına bakarak yola devam ediyoruz. 30km sonra
sağa, köy yoluna sapıyoruz. Karanfil’in eteklerine

daha da yaklaşıyoruz. Köy içinden geçerek toprak
maden yolundan yaylaya doğru yol alıyoruz.
Kıvrılarak çıkan toprak yol 1800 metrede bir sırtta
sonlanıyor. İndiğimiz yerde 20 ila 80 yılı geride
bırakmış eski mezarlar bizi karşılıyor. Zaman, bu
doğa parçasında durmuş gibi. Bu noktadan sonra
daha aşağı seviyedeki Dölek’e yürüyeceğiz.
Camılıköy düdeni tepeler arasındaki, yaylacıların
Dölek dediği düzlükte bulunuyor. Araç, faaliyet
sonunda bizi aynı yerden almak üzere geri
dönüyor (en azından böyle olacağını düşünü-
yoruz).

Fotoğraf: Turan Söylemez

Hava soğuk, hepimizde bir insanın maksimumda
taşıyabileceği  kadar eşya var. Tam dolu sırt
çantaları dışında, önümüzde taşıdığımız büyük
mağara çantaları da eşya dolu. Her şeyimiz
yanımızda; yiyecek, çadırlar, teknik ve bireysel
malzeme… Ne malzeme ama; bir tane ödünç
dışında el yapımı karpit lambaları, eski püskü
bacağı sıkıştıran emniyet kemerleri, Rus
pazarından alınmış alın fenerleri… Çantalarda
iğne koyacak yer yok. Yaylacılar çoktan aşağı göç
ettiğinden önümüzdeki altı günde herhangi bir
yardım alma şansımız yok. Ama biz oradayız ve
hazırız. Neşe içinde yola koyuluyoruz. Bir süre
hafif eğim sonrasında, iki tepe arasındaki taşlık
yoldan aşağıya doğru iniyoruz. Yük
yürüyüşümüzü yavaşlatıyor. Yolun sonunda
tepeler iki yana açılıyor ve 1,5 saat sonra Dölek’e
varıyoruz. Tepelerle çevrili bu düzlükte, derin bir
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su yatağı düdenin ağzında, dik bir kayanın dibinde
kayboluyor.

Akşam olmak üzere.. Rus yapımı küçük
çadırlardan oluşan kampımızı, düden ağzına yakın
ve su yatağından yüksek seviyeye kuruyoruz.
Akşamüstü ilk giriş yapılıyor. Ekip
yanılmıyorsam; Nasuh, Birhan ve Hasan’dan
oluşuyor. Öyle bir şey oluyor ki dışarıda kalanları
hatırlamamam imkânsız…

Yemek sonrası yatıyoruz. Soğuk, açık bir hava
var. Tulga ile dar üçgen çadıra sığışıyoruz. Diğer
çadırda Turhan ve Koray yatıyor. Dar mekanda
sıkışık uyuyoruz. Birden uyanıyorum, bir tuhaflık
hissediyorum. Gecenin sessizliği kurt ulumaları
ile yırtılıyor. İçim donuyor, sesim çıkmıyor.
Tulga’dan ses yok. Düşünüyorum silah olarak
neyim var diye; bir bıçak ve flaş aklıma geliyor
kullanılabilecek… Yan çadırda abiler kendilerini
avutmak için konuşuyorlar “CSO’da bu hafta şu
çalacak…. falan, filan”. Konuşmuyorum ve şöyle
düşünüyorum: “Kurtlar herhalde  ses olan çadıra
giderler”. Kazasız belasız sabah oluyor. Tulga da
benim gibi uyumamış ama ses de çıkarmamış…
Ekip erken saatlerde mağaradan çıkıyor.
Öğreniyoruz ki daha önce inilen derinlik -80m var
yok.

Nasuh’un zamanı bitiyor ve dönmek istiyor.
Turhan, Koray, Nasuh ve ben yola çıkıyoruz.
Araçtan indiğimiz yere kadar eşlik edeceğiz.
Sisten önümüzü zor görüyoruz. Kaybolma
tehlikesi atlatıyoruz. Sırtta Nasuh yola koyuluyor.
Döneceğiz ama önce Turhan rüzgârda işeme
çalışması yapıyor kendinden emin. Ancak olay
malum şekilde sonuçlanıyor. Biz kampa varınca
ekip girişe başlıyor.

Kamp yerine yakın kayalıklarda dolaşıyoruz.
Yaylacıların kıl çadır kurmakta kullandığı sırıkları
bulup kampa taşıyoruz. Hazine bulmuş gibi
seviniyoruz. Çadır kurmak kadar, ateş yakmaya da
uygun görünüyorlar… Akşam kar yağmaya
başlıyor. Düdenin yatay ağzına taşınmaya karar
veriyoruz. Ağız kayaya açılmış bir kapı gibi. Sol
yanına düşmüş olan büyük bir kaya blok rüzgar
almasını engelliyor. İçeride küçük kuru bir alan
var, hemen sonra 1m iniş, biraz daha yatay ve asıl
inişler başlıyor. Çadırlar hariç bütün eşyayı

mağara ağzına taşıyoruz. Ekip çıkıyor. Gece
mağara içinde, ateş çevresinde oturuyoruz.
Üstümüze tek tük damlalar düşüyor ama
oturduğumuz yer kuru. Bir kez de tavandan taş
düşüyor. Yattığımız yer öyle dar ki, başlarımızın
hemen üstünde kayalar duruyor.

Sabah uyanıyoruz. Hava açmış, ama kar da diz
boyuna ulaşmış. Çadırları almadığımıza pişman
oluyoruz. Düdene gireceğiz, şimdi çok iyi
hatırlamıyorum ama ekipte Tulga var. Bacak-
kasık ezen tip üç emniyet kemerinden birini
seçmeye çalışıyorum. Gerçi hepsinin dikişlerinde
sökülme var ama Tulga en söküğünü alıyor ve
“Bir şey olmaz,” diyor. Kampta sadece üç kemer
var. Yaşları 9-10 arasında, yani daha ergen bile
değiller. Göğüs cumarı iki  adet, üçüncüsünün
yerine deltaya bağlanmış basic cumar
kullanıyoruz. Giren ekip dışında malzeme yok.

Geçmiş gün, o inişi iyi hatırlamıyorum. Sanırım,
Koray ve Tulga ile iniyordum. Ama inişlerin
başındaki boltların çok alt seviyeye çakıldığını ve
birçok istasyonun azap olduğunu gayet net
hatırlıyorum. Ayrıca 23m’lik inişte unutulacak
gibi değil. Gözümüzde çok büyütürdük. Şimdi
gitsem sanki aynı şeyi hissederim gibi geliyor.
Çıkışta turp fantezim başlıyor. Kampta temel
yiyecek olarak; bulgur, hazır çorba, makarna
tüketiliyor. Çantamda kalan son yere bir tane turp
sıkıştırabilmiştim. Çıkış boyu sayıklıyorum. Turp,
turp, tu… Çıkınca bakıyorum, mağara ağzı kamp
düzeni iyice oturmuş. Çadır direkleri Yunus’un
dergâha götürdüğü odunlar gibi bir boy kesilmiş,
çamaşırlar ateş çevresi düzeneğe asılmış kuruyor,
mercimek pişirilmiş ve turp’um bulunup yanında
yenmiş… Dışarıda da (oturduğumuz yerden 2m
uzakta) aralıklı olarak kar yağışı devam ediyor.
Ancak tuvalet için birkaç adım dışarı çıkıyoruz.

Ertesi gün bir iniş daha yapılıyor. İnilebilecek en
son noktaya ulaşılıp, bir yere kadar da hat
toplanıyor. Aslında bu faaliyette -200m’ye kadar
inilebildi. O günler için önemli ve zor bir
derinlikti. İnişler deneyim azlığı, malzeme
eksikliği nedeni ile uzun sürüyordu, sadece elle
çakılan boltlar kullanılıyordu. Bugün aynı
güzellikte inişlerle karşılaşsak, -200 m’ye bir
günde inip, harita yapıp, hattı da toplayabiliriz.
Gerçi, üç yıl sonra Sütlük düdeninde bir hafta
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sonunda -352m hat kurup, ertesi hafta sonu harita
yapıp tüm hattı toplamıştık. Ama bu başka bir
hikaye…

Son iniş günümüz geldi çattı, gireceğiz ipleri
toplamaya. Koray, Turhan ve ben olduk, bir ekip.
Önde ben, inmeye başlıyoruz. İlk iniş 6-7m; hem
merdiven hem de dinamik ip var (İpten kazanmak
için esneyen ipten inip merdivenden geri
çıkıyoruz). Daha sonra 3m daha iniş ve kısa bir
yatay. Turhan geliyor. “Pursik kullan” diyorum,
“O ne?” diye yanıt veriyor (Belli ki emniyet
takıntılarım o zaman başlamış). Nasıl
kullanılacağını öğretiyorum. Koray her zamanki
sakinliğinde ya da öyle görünüyor. Ben ilk defa
“croll” kullanıyorum. Daha önce sadece,
Mencilis’te ceviz ağacında “croll” yerine normal
el cumarı bağlayarak teknik çalışmışlığım var.
Turhan ve Koray nerdeyse ilk kez tırmanışı bu
gezide yaptılar. Yani oldukça tecrübeli sayılırız!...

3m iniyorum; küçük, su dolu bir çanak ve peşine
7m daha kum dolu çanağın üstündeyim. 23m’nin
başı, iniyoruz ve geniş saloncuğa ulaşıyoruz.
Sonra dar bir çatlak inişi var. Öncesinde yan geçiş
ama az bolt çaktığımızdan zordan geçiyoruz.
Çatlağın ortasında bir bolt daha var. Adamı
inleten cinsinden… Doğal emniyet ile 20m bir
iniş, sonrası ufak tefek inişler ve daha önce
indiğim son noktaya ulaşıyorum.

İniş iki aşamalı. Önce 65 derece eğimli inildikten
sonra istasyona ulaşılıyor. Ben birkaç inişi tek
başıma gidip kalan ipi toplayacağım. İstasyona
yaklaşıyorum ve aşağıya bakıyorum. Tabanda
derin bir çatlak olarak görünüyor. İstasyonda iki
bolt, aşağı sarkan iki ip var ve kulaklar sağa sola
hareket ediyor hafiften korkuyorum. O günlerde
bazı arkadaşlarımız kulağın hareket etmesi
gerektiğine inanır ve tam sıkmazlardı.
Düşünüyorum “acaba inmesem mi?”.. Son iniş
“Hadi lan!” diyorum. Tabandaki çatlak duvar
kenarından devam ediyor. Sonunda iki duvar
yaklaşıp daracık bir geçiş oluyor. Tam solumda
bir kapı gibi iniş devam ediyor. Arka arkaya üç
cadı kazanı görüyorum. İp toplanıp, bir alttaki
inişin başına asılmış. Yukarı çekilmemiş olması
tuhaf geliyor. Söylene söylene inip, ipi alıyorum.
Ama küfretmiyorum, çünkü o günlerde henüz
böyle bir alışkanlığım yok.

Çatlaktan geri dönüp tırmanmaya başlıyorum. Bir
ipten çıkarken, ikinci ipe de pursik bağlıyorum.
İstasyona gelince Koray’ı görüyorum ve
rahatlıyorum. Hattı söküp, yanına çıkıyorum.
Cebinden bir kesme şeker çıkarıyor, ağzıma
atıyor. At besler gibi sesler çıkarıp çeneme
vuruyor. Her çıkışta böyle ödüllendiriliyorum.
İnişte yanımızdaki tek yiyecek bu kesme şekerler.
23m’lik inişi tırmanıyorum. Turhan hemen iniş
başında yere oturmuş,  konuşuyor “Dönünce
kendime hamburger ısmarlayacağım, bir de
patates kızartması”. Son inişin başına geliyoruz.
Turhan’ın ve Koray’ın karpitleri tükeniyor. Bende
zaten karpit lambası yok, iki rus malı alın feneri
ile inmişim. Koray önden çıkıyor, Turhan
arkamda. Merdiven başındayım ve ip eski olduğu
için güvenemiyorum. Yukarıdan bakan Birhan’a
“Diğer ipi atsana, bu yıpranmış,” diyorum ve
“Diğer ipi de yıpratmayalım,” diye yanıt alıyorum
(İpleri daha sonra, uzun süreler kullanıyoruz).
İyice cılızlaşan fener ışığında tırmanıyorum.
Turhan karanlıkta nasıl çıkıyor hala anlamış
değilim. Üstelik dışarıda da hiç karpit kalmamış.

Sabah Birhan ve Tulga ilk iniş altında kalan
malzemeyi almak için kısa bir iniş yapıyorlar. Son
ateşimizde, son kalan yemeğimiz olan çorbayı
ekmeksiz götürüyoruz. Son kez kar eritip, isli
suyu da içiyoruz. Şansımıza hava açık ve güneşli.
Başlangıçta kar, çizmelerimizin boyunda. Ama
Dölek’ten çıkıp, 1800m’deki sırta doğru
tırmanmaya başlayınca kar belimize geliyor. Bata
çıka ilerliyoruz. Yükseldikçe kar da artıyor. Sırta
ulaşıyoruz, aracın buraya ulaşması imkansız. Yol
görünmüyor, kar yığılı tepelerden ilerliyoruz.
Batmakta olan güneş çok aşağılarda karsız ovayı
aydınlatıyor. Üç hekim ayakta çizmeler önden
koşturuyoruz. Diğerleri arkada, ayakta ıslanmış
ayakkabılar geliyorlar. Bir zaman sonra ayak
parmakları donuyor ve hareket etmiyor. Çizme
giymeye karar veriyorlar. Ama parmakları açmak
için, (şimdi ne olduğunu söyleyemiyeceğim) sıcak
bir sıvı kullanmaları gerekiyor. Yaklaşık yolun
yarısı inildiğinde kar sınırında bizi bekleyen aracı
ve el sallayan Birhan’ın arkadaşını görüp koşmaya
başlıyoruz. 6,5 saatte yolu tamamlıyoruz. Ekip
toplanıp peynir ekmeğe dalıyor. Kamyonetin
arkasında Hasan’la oturuyorum. Karanfil Dağı’nın
karlı tepeleri yavaş yavaş geride kalıyor, karanlık
çöküyor. Manzarayı seyrediyorum. Hasan yanık
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sesi ile “Ölürsem kabrime gelme” patlatıyor.
Allaaah….

Birhan’ın lojmandayız. Yedi kişiyiz, ondört kişilik
yemek ısmarlanıyor. Yine de kalan son iki paket
çorbayı da içiyoruz. Ev ve soba tuhaf geliyor ama
çabuk alışıyoruz. Ertesi sabah kahvaltı sonrası
Birhan’la vedalaşıp, her şeyin başladığı yere,
Ankara’ya doğru yola çıkıyoruz.

İşte böyle sevgili arkadaşlarım. Şimdilerde Petzl
karpit lambası kullanıyoruz, bazen sonra
temizlemeden. Karabinler dizi dizi paçamızdan

sarkıyor, sucuk olmazsa kamp da olmaz
sanıyoruz. Şimdiki emniyet kemerlerini giydik mi,
bacaklarımızı iki yana bile açabiliyoruz.
Sanıyoruz ki dernekteki her şey zembille gökten
indi. Matkaptan 5m uzaktaysak gözümüze uyku
girmiyor. Her şeyi çabuk öğrenip, hemen derinlere
de iniyoruz. Ama artık mağara sporcusuyuz,
mağaracı değil…

Geç doğdunuz, geç… Karanfil Dağı, Camılıköy,
Sütlük; derneğin tarihinin yazıldığı, gençliğimizin
geçtiği yerlerdir. Camılıköy Düdeni’ne bir faaliyet
olsa, ne dersiniz?
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ALTINTAŞ TOPAK DÜDENİ
Tulga ŞENER

Fransa’da yaşayan, Ermenek’li Süleyman Bey’in,
derneğimize ilettiği mağara istihbaratını
değerlendirmek üzere, 2001 Nisan ayında,
bölgeye 3 günlük bir araştırma etkinliği
düzenlendi. Bölgenin yakın çevresi, özellikle
yabancı mağaracılarca çok araştırıldığından, çok
da umutlu değildik. Ancak düşündüğümüzün tam
tersiyle karşılaştık.

Topak Düdeni, Karaman’ın Başyayla İlçesi-
Altıntaş Yaylası, Topak mevkiinde bulunmaktadır.
Başyayla’dan, 50 dakika süren, köknar ve sedir
ağaçlarının arasından geçen, muhteşem manzaralı
bir  orman yoluyla, mağaranın çok yakınına kadar
ulaşmak mümkündür. Mağaraya 10 dakika
yürüyüş mesafesinde yayla evleri bulunmaktadır.

İlk etkinlikte mağaranın başlangıç kısmı döşendi.
Bölgedeki diğer dört mağara istihbaratının giriş
ağızlarına bakıldı ve GPS koordinatları alındı.
Anlaşılan Altıntaş Yaylası MAD’ı uzun yıllar
misafir edecekti. Aşağı seviyedeki su
çıkışlarından, bölgenin 700-800 metre derinlikte
bir mağara potansiyeli olduğunu görmek, hepimizi
heyecanlandırmıştı.

İlk etkinlikten sonra, birer ay arayla düzenlenen
toplam üç etkinlik sonucunda, Topak Düdeni’nin
keşfi ve harita ölçümleri tamamlandı. Etkinlikler,
genellikle Cuma akşam iş çıkışı yola çıkış, gece
yarısı kamp yerine varış ve pazar akşam dönüş
şeklinde hafta sonları gerçekleştirilmiştir. Çok
sayıda yeni mağaracı arkadaşımız ilk dikey
mağara eğitimlerini bu mağarada almışlardır.
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1800 metre rakımdan başlayan mağara, 274 metre
derinliğinde, 447 metre uzunluğundadır. Etkinlik
düzenlediğimiz hiçbir dönemde, su girişine
rastlanmamıştır. Mağara özellikle -125 metreye
kadar, birbiri ardısıra, dik ve uzun inişler
şeklindedir. Buradan sonra eğimli ve kısa inişlerle
devam etmekte, dar bir çatlak içindeki sifonla
sona ermektedir. Mağara içindeki göller ve cadı
kazanları bot kullanımı gerektirmemektedir.

Sifonun bulunduğu çatlakta, saatlerce süren, bir
geçiş yeri bulma çabalarımız ne yazık ki sonuç
vermemiştir. Ayrıca, sifonun insan geçişine
olanak vermeyecek kadar dar olduğu da
gözlenmiştir. Yani Topak Düdeni’ne veda etme
zamanı gelmiştir. Umutlar bölgedeki diğer
mağaralar için bir süreliğine ertelenmiştir.
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Cave Research Association
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SUBAŞI MAĞARA DALIŞI VE BÖLGEDEKİ ARAŞTIRMALAR
Uğur Murat LELOĞLU

Birinci Hane

1999’da, uzun yıllar araştırıldığını bildiğimiz ve
İbradı ile Derebucak arasında, Gembos Ovası ve
Düdeni’nin doğusunda kalan karstik bölgeye bir
araştırma gezisi düzenlemeye karar verdik.
Elimizde belirli bir istihbarat olmadığı için,
içimizdeki kireçtaşı pusulasını takip ederek
Kuyucak Köyü’ne ulaştık. Öncelikle, yıllarca önce
bazı yabancıların geldiğini, katırlarla Sultan
Çukuru’na gittiklerini öğrendik ama, bilgiler çok
eksik ve tutarsızdı. Bize ilk bahsedilen mağara
Subaşı oldu. İçinden su çıkan aktif mağaranın
çıkışına bir alabalıkçı kurulmuştu. Bu durum,
sonraki yıllarda bazı avantajlar (mağaradan
çıkınca sac kebap ısmarlayıp üstümüzü
değiştirince yemeğe oturmak gibi) sağladıysa da,
geç saatlere kadar sönmeyen ışıklar ve susmak
bilmeyen, sıkışmış teyp bantlarını hatırlatan
müziksi sesler gibi sıkıntılara de neden oldu.
Mağaraya kısa bir göz attık ve köyden aldığımız
diğer istihbarata yöneldik. Subaşı Mağarası’nın
hemen arka tarafına düşen vadinin içerisinde
bulunan çeşitli subatanlar da kontrol edildi. Yatay
başlayan mağaraların ilk dikey inişlerinde
rastladığımız boltlar, yabancı mağaracılar
hikayesini doğrulamış oldu ve hevesimiz yarılmış
mağara botu gibi sönüverdi.

İkinci Hane

16 Temmuz 1999’da, kebaba gelenler de dahil
kalabalık bir ekiple (Uğur Murat, Orkun-Aysun
çifti, Birgül Özlem, Maho-Emel çifti,
Tahmiscioğlu Cengiz, Sevgili Dal Cin ve arkadaşı
Kayo, Haluk, Tulga-Banu çifti, Ferhat vd.) tekrar
bölgeye yola çıktık. Dere yatağının kıyısında
bulduğumuz 120 cm kadar çapındaki pırıl pırıl su
dolu delik dalma iştahımızı kabartınca,
bazılarımız, dere yatağındaki soğuk suya girerek
ateşimizi biraz düşürdük. Vadinin diğer
tarafındaki tepenin üzerinde Masır Yaylası’nda bir
adet kar deliği bulundu. Misafirperver köylülerin
ikram ettikleri yemeğin lezzeti ise unutulmazdı.

Subaşı’nda kamp yerinde sac kebapları beklerken
İtalyanlardan Kayo ile mağaranın aktif ağzına
yakın ikinci bir su çıkışının hemen üstündeki dar
bir fosil kola bakmaya karar verdik. Kolda
sürünürken ateşte ısınıp üstümüze başımıza düşen
sülükler ve çıyanları geçip daracık bir girişe
ulaştık. İtalyan bir bahane uydurup giderken,
Anadolu delikanlısının erkekliğe dışkı
sürdürmeme ilkesi gereğince delikten içeri aktım.
Buradan itibaren aktif kısım başlıyordu ancak
erkeklik kurtarıldığı için daha fazla ilerlemeyerek
geri döndüm.

Daha sonra, Subaşı Mağarası’nın ölçümleri
yapıldı. Mağaranın fosil bir koluna açılan girişe
kapı takılmış ve merdivenler döşenmişti. İçeri
konulmuş ev tipi lambaların ve tulum
peynirlerinden gelen kokuların arasından aktif
kısma ulaştık. Bu kısımda ıslanmadan ilerlemenin
zor olduğu bazı bölümlerden ve şelale
tırmanışlarından sonra geniş ağızlı bir sifona
ulaştık ve buraya dalmaya karar verdik.
Tarafımdan yapılan Özlem haşlama servis
edildikten sonra, sağa sola düşen yıldırımlar ve
yolun üzerinden aşan sellerin eşliğinde evimize
döndük.

Teslim

Bölgeye planladığımız dalış etkinliğini 3-6
Ağustos 2000 tarihleri arasında yaptık. Uğur
Murat, Haluk, Orkun, Tulga ve Vedat kadrosu ile
önce dere yatağındaki çukura yöneldik. Orkun’un
suya girer girmez bir iki debelenmesinden sonra
görüş mesafesi milimetreler seviyesine indi ve
araştırma esasen bitti. Gene de, Haluk, Tulga ve
Maho da çamur banyosunu bir denediler. Bir kaç
metre sonra tıkanır gibi olduğu şeklindeki
açıklama kimseyi tatmin etmediyse de bir şey
yapılamadı.

Subaşı Mağarası’na yapılacak dalış için hazırlıklar
yarım gün sürdü. Üzerimizde kuru elbiselerle
mağaranın ıslak kısmını geçmek ve eşya taşımak
kolay ve zevkli oldu, ancak bize eşlik eden
mağara tulumlu Vedat’ın durumu o kadar parlak
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değildi ve ancak sac kebabı yedikten sonra
hipotermiden biraz olsun çıkabildi.

Çift bağımsız sistem ile kuşanıp Tulga’yla beraber
ilk girişi yapmaya başladık. Su seviyesinin biraz
altındaki geniş bir geçitten geçtikten sonra su dolu
bir salonda yüzeye çıktık. Salonun öteki tarafına
bir kayanın üzerinden geçmek mümkün olsa da,
suyun altında bulduğumuz yerden yüzerek geçtik.
Bu salonun bitişinde tekrar daldık ve ilerlemeye

başladık. Tam bu sırada olması zorunlu olan şey
oldu ve ana lambamız bozuluverdi. Elimizdeki
yedek lambalarla az ilerledikten sonra dönmeye
karar verdik. Masrafların korunumu kanunu
devreye girmiş ve kendi fenerimizi yaparak
paradan yaptığımız tasarruf hemen acısını
çıkarmıştı. Kös kös mağarayı toplamak gene
yarım günümüzü aldı. Subaşı Mağarası hala
bizim, başladığımız işi bitirmemizi bekliyor, ama
sonsuza kadar da beklemez.

SUBAŞI MAĞARASI
Antalya – Akseki – Kuyucak Köyü
PLAN

Nm
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MAĞARACI ŞENDİR…!
Vedat GÜN

Soğuk sayılabilecek bir hafta sonu, tarihlerden 13
Aralık 2003. Ankara’nın tepesi gri bulutlarla kaplı
hafiften de kar mı atıştırıyordu ne?  Sabah erken
saatte kararlaştırıldığı gibi 19 Mayıs
Stadyumu’nda olmak için düştük yollara.
Yanımızda dernek üyelerinden topladığımız
kasklar, fenerler, karpit lambaları, kamp
malzemelerimiz ve olası aksiliklerde kullanılmak
üzere kurtarma malzemeleri var. Çünkü Türkiye
İzcilik Federasyonu Ankara İl Temsilciliği’ne
bağlı yaklaşık 70 izciyi mağaraya götüreceğiz.
MAD için enteresan bir tecrübe olacak. Ne
yiyeceğimizi ve içeceğimizi düşünmek zorunda
değiliz. Çünkü izciler  gereken her şeyi düşünmüş
olmalılar. Biz sadece malzemelerimiz ile yola
çıkıyoruz. Hatta bazılarımız (Baturay) bu
faaliyetten geç haberdar olmasına rağmen mutlaka
katılmak istediğini söylemişti. Bu nedenle ki
faaliyete kamp çantası ile değil naylon torba ile
geldi…

“Oymak beyleri”, “oymak hanımları” ve
izcilerden oluşan yaklaşık 70 kişilik bir grup var.
Bu sefer kendimiz için değil heyecanımız (oysa
mağara ne zaman gitsek heyecanımız başkadır)
Ankara İl Temsilciği’nden kalabalık bir izci grubu
için gideceğiz mağaraya. Gideceğimiz mağara
Haymana ilçesi yakınlarında Temirözü Mağarası.
Ben daha önce gitmemiştim ama 40 yıllık geçmişi
olan MAD’dan birçok kişi birçok kez gittiğinden
tanıyoruz mağarayı. Hatta ellerimizde MAD’ın
çizdiği Temirözü haritası ile işimiz de kolay.
Bizim ekip Muharrem (Maho, sonradan bizim
ekibin oymak beyi oldu, hababam sınıfı filmi
aklımızda Maho’ya sürekli oynak beyimiz dedik,
çok eğlendik), Baturay, ben (Vedat), Yücel, Bora
ve Oğuzhan (Greenpeace’dan, bir süre derneğe ve
eğitimlere gelip SRT öğrendikten sonra ve ilk
geldiği bu mağara faaliyetinde mağarada yattıktan
sonra ortalardan kayboldu) oluşuyor. Unutmadan
ertesi gün bizi almaya ve toparlamak için Kubilay
da katıldı aramıza.

70 kişilik izci ekibi ve MAD ekibi 19 Mayıs
stadyumunda buluşup, tanışıp düştük yola... İlk
merakımız bir kamyonetin arkasına dev sırıkların

yüklenmesi oldu. Bildiğimiz ağaç gibi kalınlar. Ne
olduklarını yol boyunca merak etsek de sonradan
ne olduklarını anladık. Tahmin ettiğimizden
(kesilip odun olarak kullanılacak diye
düşünüyorduk) farklı olarak bayrak direği oldular.
Oba bayrakları ile Türk bayrağı.

Bizim için ayrılan yerlere oturup sohbet ve
çevreyi izleyerek mağaraya da adını veren
Temirözü Köyü’ne ulaştık. Burada eşyalarımızı ve
bir kısmımızı traktöre yükleyip mağaranın çok
yakınına kadar ilerledik. Traktörün tekeri üstünde
yolculuk edenlerimiz alışkın olmadığından mıdır
nedir sağlam soğuk yedi. İndiklerinde çeneleri
tutmuyordu. Eşyalar izci arkadaşlar tarafından
indirilip kamp oluşturulurken biz hemen
hazırlanıp mağaranın yolunu tuttuk. Öncelikle biz
bir görelim dedik mağarayı, ne kadar anlatılsa da
şöyle keyifle bir girmek hoş olur mağaraya,
nereleri gezdireceğimizi yaklaşık ne kadar
süreceğini vs ayarlamakta fayda var...

Mağaranın girişi bir dağın eteğine, kamp yerinden
yaklaşık 500 metre kadar uzakta, hafif bir
tırmanışla ulaşılıyor. Oldukça büyük bir ağzı var,
kuru ve dışarıya göre oldukça sıcak sayılır,
olabildiğince mağaranın içini dolaşıp rota
belirledik, ben tembelliğimden karpit lambası
hazırlamadım ve kafa feneriyle dolaşıyorum diğer
arkadaşların ışığından yararlanarak keşfediyoruz
mağarayı. İlginç bir tavan yapısı var, geniş
salonlar ve galerilerle dolu bir mağara, tehlikeli
bölgeleri belirliyoruz, daha aşağılara indikçe
oldukça eski ve olabildiğince yani yaşam
kalıntılarıyla karşılaşıyoruz, su sarnıcı insan yapısı
kısımlar ve düzün kesilmiş oyulmuş, işlenmiş
kaya-taş parçaları, daha aşağılardaki küçük bir
salonda ise definecilerin olması ihtimal yeni
dönem eşyalar var. Hatta ihtimal değil kesin
definecilerin. Çünkü bildiğimiz bir yatak ve
mumlar var mağarada. Burası gözlerden oldukça
uzak olduğundan ve tarihi eserlerin olduğu bir
mağara olduğundan, sık sık kaçak kazılar yapılan
bir alan olması oldukça doğal! Mağaranın
aşağılarına indikçe oldukça etkileyici kısımlar var
su sarnıcı olduğunu tahmin ettiğimiz kısma yakın
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ama başka bir galerinin sonunda yaklaşık 40
metrelik bir inişin başında biraz inceleme
yaptıktan sonra çıkış için hazırlanıp dönüyoruz.
Artık mağarayı tanıyoruz ve izcileri keyifle
gezdirebiliriz.

Hoplaya zıplaya geniş galeri ve salonlardan
dönerken ben birden bir çukura düşüyorum,
düştüğüm yer yaklaşık bir buçuk metre
derinliğinde kuru bir cadı kazanı ya da defineciler
tarafından kazılmış bir çukur olsa gerek. Koca
salonun orasında ne işi var bu çukurun. Neyse ki
hiç bir şey olmadan çıkıyorum çukurdan ama
gözden birden kaybolmam diğer arkadaşlarımı
heyecanlandırıyor. Çünkü tek sıra ile ilerlerken
sıranın ortasındayım ve birden yok oldum.
Arkamdakilerin halini siz düşünün. İlk anda
seslenmelerine karşılık vermiyorum, çünkü ben de
anlamıyorum ne olduğunu ve iyi olduğumdan
emin olunca karşılık veriyorum, herkes rahat bir
nefes alıyor. Bundan sonraki girişlerde tembellik
yapmadan karpit lambasıyla girmem gerektiğine
karar veriyorum. Bu gün benim için karpit lambası
kutsallaşıyor.

Mağaradan çıktığımızda kamp kurulmuş, yemek
hazırdı bile. Ancak öncesinde obanın töreni
olduğu söylendi. Alışkın olmadığımız bir tecrübe
için beklemeye koyulduk. Bayrak direği dikilmiş
ve herkes izci kıyafetlerini giymiş kamp düzeni
içinde sıralanmıştı. Biz de oynak beyimiz
talimatıyla hemen sıra yaptık. Sonra kısa bir
konuşma oldu her iki taraftan ve İstiklal Marşı.
İtiraf etmeliyiz ki dağ bağında bayrağa bakarak
tüm kampın izci selamı arasında İstiklal Marşı
söylemek çok enteresandı.

Tören ve yemek faslı bitince belirlenen ilk grubu
mağara sokmak için hazırlıklara başlıyoruz.
Herkese kask ve neredeyse iki kişiden birinde
karpit lambası diğerinde el feneri ya da kafa feneri
olacak şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz.
Mağaranın ağzında hazırlıklar tamamlanıyor,
herkese gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler
yapıldıktan sonra mağaranın belirlediğimiz
alanlarına doğru yola çıkıyoruz.  İlk grup olması
sebebiyle oymak başı bizleri uğurluyor. İzciler
şenlensin diye de izci şendir marşını patlatıyor. İlk
defa mağaraya giren ilk gençlik çağındaki izcilerin
şaşkın ve meraklı bakışları arasında ilerlerken bir

yandan da izci şendir marşı ile mağarayı inletiyor.
Bizler olağanüstü şaşkınız. Sonradan biz de
alışıyor ve oymak başının dışarıda olmasını fırsat
bilip izci şendir marşını mağaracı şendir’e
çeviriyor hep bir ağızdan ekibe söyletmeye
başlıyoruz. Mağara içerisinde belirlediğimiz
alanlarda bilgilendirmeler yapılıyor, sorular
yanıtlanıyor ve mutlak karanlığı tecrübe ediyoruz.
Güle oynaya ilk ekibimizle dönüş yolunun
başında arkamızdan gelen ekiple karşılaşıyoruz ve
turumuzu tamamlıyoruz.

Daha mağaraya sokulacak çok ekip var. Oldukça
keyifli anlardan, sorulardan ve tepkilerden sonra
yeni ekip için karpit lambalarının karpit
haznelerini temizlemeye başlıyoruz. Her yeni ekip
için temizlememiz gerektiğini düşündükçe biraz
gerilsem de gecenin sonunda bir gecede en çok
karpit haznesi temizleme rekoru kırdığımı
düşünmedim değil. Mağaranın ağzında seri dolum
yapıyorum. Beni gören şaşırıyor. Ne de olsa
bugün karpit lambasının önemini bir kez daha
anladım.

Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN

Tüm genç izciler ve yürüme engeli olan bir izcinin
de mağara girip çıkmasından sonra hepimize bir
yorgunluk çöküyor. Ancak gece daha bitmedi ve
bizim oynak beyimiz Maho ve Baturay, izcilerin
oymak başlarından oluşan ekibe özel bir tur
yapmaya hazırlanıyor. Bizler mağaranın uygun
yerlerinde uyku tulumlarımızın içine kıvrılmaya
hazırlanırken, izciler dışarıda çadırlarında
uyuyacaklar. Çünkü oymak beyleri izcilerin
mağarada uyumalarına izin vermedi. Ama bizim
içinde içeride uyumak ne mümkün. Maho oymak
başlarını gezdirirken sanki ilk defa mağara
anlatıyormuş gibi hem oldukça heyecanlı hem de
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kocaman kocaman konuşunca, hele bir de
mağaranın o muhteşem sessizliğinde patlayınca
konuşmalar sıcacık ve huzurlu uyku hayalimiz
erteleniyor... Hatta oynak başlarına bile enteresan
hareketlerle mağaracı şendir marşını söyletiyorlar.
Helal olsun valla…

Sabah huzurlu ve dinlenmiş olarak kalkıyoruz.
Tabi ki kahvaltı hazır, ateş yakılmış üstelik ateşin
üzerinde bir T10 Paraşüt kubbesi var. Duman
kubbenin ortasında ki delikten çıkıyor bizleri çok
rahatsız etmeden ve ısınan havanında etkisiyle
şişmiş durumda paraşüt. Kubbenin altında ateş
başı sohbetleri, izcilerin törenleri ve kamptan
ayrılmaya hazırlanırken Kubilay çıkageliyor. Tabi
dünki tecrübemizi telefonda aktarınca herkes bu
eğlenceli faaliyetin dışında kalamamış.

Kubilay’ın da yardımıyla kampımızı topluyor ve
soğuk havada eşyalar traktöre yüklenip dönüş
yoluna geçiyoruz. Kamptan ayrılırken İl
Temsilciliği ve izciler çok memnunlar. Hatta bizi
son bir hareketle şaşırtmaya devam ediyorlar.
Günün anısına hazırlanmış bir arma veriyorlar.
Ergin İzci Mağaracılık Kampı 13-14.12.2003.

İyi ki varsın MAD, hep ol emi !!!

Trevenian, Şibumi

“…Mağaracı acaba dağcıdan daha mı çılgındır? Evet, öyledir. Neden mi? Çünkü mağaracı daha
tehlikeli titreşimler içindedir. Dağcının tek derdi kendi vücudundan ve gücünden doğar. Olsa
olsa vücudu yorulur ve gücü tükenir. Oysa mağaracının karşısına sinir erozyonları ve ilkel
korkular da çıkmaktadır. İnsanoğlunun içinde uyuyan ilkel hayanın bazı mantık dışı, akıl dışı
korkuları vardır. Karanlıktan korkar. Yeraltında olmaktan korkar, çünkü orayı her zaman kötü
güçlerin yuvası olarak bellemiştir. Yalnız olmaktan korkar. Tuzağa sıkışmaktan korkar. Sudan
bile korkar. Dünyaya oradan geldiği, sudan çıkarak insanlaştığı halde. Kabusu andıran en
büyük korkuları ise, bir, karanlığın içine düşmek, iki dehlizlerde yolunu bulamadan olaşıp
durmaktır. Ve mağaracı dediğin adam, çılgının, kaçığın biri olduğu için bütün bu kabuslarla
yüzyüze gelmeyi kendi serbest seçimiyle istemektedir. İşte bu yüzden o, dağcıdan daha
delidir.…”

‘Bu tür tehlikeleri çok seviyordu. İçinde yatan en ilkel ve hayvansal korkulara karşı zihinsel
kontrolünü ve fiziksel yeteneğini kullanmak harika bir duyguydu. Düşme korkusuna, boğulma
korkusuna, soğuk ve yalnızlığa, orada ebediyen kaybolma tehlikesine ve başının üzerinde
bekleyen tonlarca kayanın bilincine karşı mağaracının en büyük yardımcısı mantık ve zekice
planlamaydı. En büyük düşmanı ise hayal gücü ve panik. Mağaracı için korkak olmak kolay,
cesur olmak güçtü. Çünkü yalnız çalışırdı o. Kimse görmeden, kimse eleştirmeden ve kimse
alkışlamadan... Bundan başka, düşmanlarının çoğunun kendi içinde olduğunu bilmek, ve
kazandığı zaferlerin gizli olduğunu hissetmek apayrı bir zevkti.’
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KEÇİÇUKURU MAĞARASI
Muharrem SAMUK

Alınan bilgiye göre mağara Kayseri, Yahyalı’da,
Ceviz yaylasının yanında kalan Üçağaçkırı
tepesinin kuzey batı tarafında Küçüksu mevkiinde
80m lik bir iniş ile başlayan subatan var. Ayrıca
magaranın bizzat mağaracılar tarafından alınmış
GPS ile alınmıs koordinatları da var elimizde.

Malzemelerimi Perşembe akşamından hazırladım.
Teknik malzemeler, TSA tulum, iç giysi, çadır,
uyku tulumu, yemek malzemeleri, takım elbise,
beyaz gömlek, kravat ve ayakkabılar. İlk defa
magaraya giderken takım elbise de alıyorum
çünkü Kayseride faaliyetten sonra pazar akşamı
dernek üyelerimiz Oğuz ve Ayşen’in nikah
törenine katılacağız.

Cuma akşamı Haluk, Birhan, Ülkü, Tufan) benim
Sherpa ile yola çıkıyoruz. Gece Yahyalı’da
konakladıktan sonra Birhan’ın rehberliğinde yayla
yollarına vuruyoruz kendimizi. Dağın tepesinde
bir ara sherpanın debriyajı sorun çıkarsa da
yılmadan yola devam ediyoruz ve öğleden sonra
Küçüksu Yaylası’ndayız. Birkaç tane dere yatağı
düz arazide kıvrıla kıvrıla birleşip bir noktadan
kayalarin arasından batıyor. Etrafa bakınca
yaklaşık 5x5 km lik bir alanın sularının toplandığı
bir havzada olduğumuzu anlıyoruz. Fakat subatan
3-5 m den sonra toprak ile kapanmış. Yeri
onaylamak için hemen GPS’i açıyoruz, verilen
koordinatlar 150m ilerisini gösteriyor. Doğruca
GPS’in gösterdiği istikamete ilerliyoruz. Evet tam
isabet, işaretlenen yerin 10m yakınında bir
subatan var. İlk ekip olarak Birhan ve XXX giriş
hazırlığına başlıyor. Biz de kampı kurup akşam
için hazırlıklara başlıyoruz, ikinci ekip gece giriş
yapacak.

Daha bir saat bile olmadan ekip mağaradan
dönüyor. İlk 10-15 m’lik inişten sonra mağara
kapalı. Verilen koordinatlarda bir mağara var ama
tarife uymuyor. Hemen mağara çevresinden
başlamak üzere arazi taramasına çıkıyoruz. Saatler
sonra hava kararınca başka bir mağara
bulamayınca toprak düdeni kazmaya karar verdik,
sonuç hüsran.

Sabah erkenden hızlı bır kahvaltı sonrası
yamaçları taramaya karar veriyoruz. Birhan ile
birlikte yamaçta bin defa yanından geçsek
göremeyeceğimiz bir çatlak buluyoruz. Normal
olarak taş atıyoruz. Her denemede 8 ile 9 saniye
arasında bir sürede zemine ulaşıyor taş. Arada yan
duvarlara da çarpıyor ama yine de en kötü
tahminle 100 m’nin üzerinde olmalı. Yayladan
70m yukaridayız ve bu da demek oluyor ki çatlak
toprak dudenin aşağısına ulaşıyor. Daracık yerde
Birhan istasyonu çakarken ben de arkadaki ikinci
emniyet boltunu çakıyorum. 100 m’lik ipi
kullanıyoruz ve yetmezse yedek ipimiz de var.
Girişi Birhan yapıyor. Heyecan büyük, yaklaşık
20 dakika sonra boşalan hattan ben de iniyorum.
Maalesef yaklaşık 60 metrelik bir iniş sonunda
eğimli bir çarşak ile mağara bitiyor, daha doğrusu
tıkanıyor. Taşları kaldırıp bir geçiş arıyoruz fakat
hiç umut yok.

Mağarada ilginç olan tek şey zemindeki keçi
iskeletleri. Büyük bir ihtimalle kaza ile düşmüşler.
Bize kalan da hızlıca harita ölçümü alıp ipi
toplamak. Mağaranın bir adını bilmediğimiz için
Keçi Çukuru diyoruz.

Diğer ekip eli boş dönüyor. Hava kararmak üzere
hemen kampı toplayıp yola çıkıyoruz. Kayseri
Ankara kavşağında Ankara’dan nikah için gelen
diğer arkadaşlar ile buluşuyoruz. Birhan, Haluk ve
Tufan sherpa ile Ankara’ya dönüyor. Ülkü ve ben
diğer araba ile Kayseri’ye gidiyoruz. Nikah
salonunun tuvaletinde çamurlarimizi temizleyip
takım elbisemi giydikten sonra doğruca halaya
katılıyoruz. Nikah sonrası Ankara’ya dönüş
yolundayız. 80’lik inişi bulamadık, bir dahaki
sefere inşallah.

DAVETLİSİN !
Çarşamba akşamüstü... Evde sıkılmışsın.

Bir heyecan arıyorsun, o halde ne
duruyorsun?

Biz her Çarşamba 19:00’da
Dernek Evinde toplanıyoruz.

Seni de bekliyoruz 
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Cave Research Association
Ağustos 2003 BCRA 3C
Rakım : 1910 m
Derinlik : -68 m
Uzunluk : 85 m
Ekip : Birhan ALTAY

Muharrem SAMUK
Çizim : Muharrem SAMUK

KEÇİÇUKURU MAĞARASI
Kayseri - Yahyalı - Küçüksu Mevki

0 m

-68 m
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BAHŞİLER MAĞARASI
Cengiz ÇELİKBİLEK

Bu seferki uzak diyar mağara istihbaratı, Haluk’un
kuş gözleyen arkadaşlarından gelmişti. Normal
şartlarda ne olduğunu tam da bilmediğin bir
mağara için ta Diyarbakır’a gitmeyi insan iki kere
düşünebilir. Ama benim gibi askerden yeni gelmiş
ve bir yılı aşkın süredir ipte sallanmamışsa bir
kere bile düşünmez. Ben de düşünmedim ve direk
Diyarbakır otobüsüne atlayıp Haluk’un yanındaki
koltuğa oturdum.

Fotoğraf: Cengiz ÇELİKBİLEK

10 Ağustos 2002 sabahı, tüm gezimiz boyunca
bize eşlik edecek Eğil Jandarma karakolunda
görevli Tufan Astsubay tarafından Geyiktepe
kavşağında karşılandık. Buradan Eğil’e doğru,
yaklaşık yarım saatlik yolculuğumuz boyunca
gördük ki, Diyarbakır’ın kuzey-kuzeybatısına
düşen bu coğrafya sık gittiğimiz Batı Karadeniz
veya Toroslar’dan oldukça farklı. Buna rağmen
Türkiye’deki oranı % 40’lara varan kireçtaşı
burada da karşımıza çıktı. Öğleden önce, Eğil’in
batısında yeralan Bahşiler Köyü’nde bulunan
düdenin ağzına varmıştık. Notlarıma göre
11:30’da başlayan araştırma öğleden sonra  15:30
sularında sona ermiş. 989 metre rakımdaki
mağaranın toplam derinliği 54 metre olarak
ölçüldü. 7 adet bolt çakarak ulaştığımız, yer yer
balçıkla, yer yer kumla kaplı dipteki salonun
yaklaşık 24 metre boyunda ve 15 metre
genişliğinde olduğu görüldü. Bir diğer ayrıntı ise,
köylülerin bir süre önce hastalıktan ölen bazı
büyükbaş hayvanların veteriner talimatıyla buraya

atıldığını söylemelerinden sonra, Haluk’un
mağara girişinde oksijen tüpünü yanına alması.

Fotoğraf: Cengiz ÇELİKBİLEK

Bu araştırmadan sonra, ertesi günü, yine
Bahşiler’de, Dicle Barajı yakınlarındaki Sarıçak
ve Balaban köylerindeki diğer mağara
istihbaratlarını araştırarak geçirdik. Ancak zaman
darlığı sebebiyle, bu gezinin tamamlanan tek
mağarası Bahşiler Mağarası oldu.
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Cave Research Association
Ağustos 2002 BCRA 3C
Rakım : 989 m
Derinlik : - 54 m
Ekip : Cengiz ÇELİKBİLEK

Haluk YURDAKUL
Çizim : Haluk YURDAKUL

0 m

-54 m
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GÜVERCİNLİK’TE TECRÜBE DOLU 3 GÜN…
Emre Baturay ALTINOK

Güvercinlik’in Kısa Tarihi

Konya ili, Çumra ilçesi, Güneysınır kasabasında
bulunan, bu sebeple Güneysınır diye anılan ancak
asıl adı Güvercinlik olan mağara hakkında ilk
istihbaratımız mayıs 1994’te bölgeye yapılan bir
etkinlik sırasında alınmış. Ne var ki mağaraya ilk
araştırma etkinliği kasım 1995’te
gerçekleştirilebilmiş. Kayıtlarımıza göre o gün
için 6 saatlik bir girişle 90 metreye kadar
ilerlenebilmiş. İlk etkinliği, nisan 1996’da ikinci
etkinlik takip etmiş ve mağaranın önce dikey
kısmı, daha da geniş salonu haritalanmış.

MAD Bülteninin 12. sayısında dikey ve kesit
haritaları bulunan Güvercinlik Mağarası’nın fosil
özellikler gösteren ve sırasıyla 40, 25, 20 ve 30
m’lik inişler gösteren dikey kısım ve salon
kısmından oluşmakta. –130 m’lik inişten sonra
geniş salonun başlangış kısmına ulaşılabilir. Dev
salonun girişi, tabanında çamur ve guananın
bulunduğu yatay geniş bir alanla başlamakta, bu
noktada mağara yüzeye yaklaşan bir eğim
göstermekte. Bu eğimli kısmın tabanında ise dev
kaya blokları bulunmakta. Tavan yüksekliği
yaklaşık 30 m olan salon oluşum açısından
oldukça zengin. Mağarada perde oluşumlar,
bayrak sarkıtlar, duvar sarkıtları, mağara sütleri
gibi hemen hemen her cins oluşuma rastlamak
mümkün. Mağaranın uzunluğu toplam 364 m -130
m’de bulunan dev salon bugüne kadar ülkemizde
dikey mağaralarda rastladığımız en geniş ve
büyüleyici salon.

Etkinlik Başlıyor

Bu güzelliği görmeyen arkadaşlarımız için
yeraltındaki bu güzelliğe tanıklık edebilmek adına
2002 senesinde BÜMAK ile Güneysınır
Güvercinlik Mağarası’na ortak bir eğitim faaliyeti
düzenlenmesine karar verdik. (Teklifin kimden
geldiğini tam olarak hatırlamıyorum. Ancak
katılımcıların BÜMAK ağırlıklı olması sanki
etkinlik teklifinin BÜMAK’lı arkadaşlarımızın
geldiği izlenimi uyandırıyor. )

1997 yılında MAD olarak aynı mağaraya
BÜMAK’la beraber bir etkinlik düzenlemiştik.
Söz konusu etkinlik, 5 yıl aradan sonra
BÜMAK’la kurumsal olarak ilk ciddi temasımız
olacaktı. Etkinliğe EMAK’tan katılacak olan iki
mağaracı arkadaşımız İzmir’den otobüsle
Güneysınır’a geleceklerdi. 22 Şubat 2002
sabahında BÜMAK üyeleri için tahsis edilen
minibüs, ODTÜ sapağında MAD’lıları almak için
durduğunda saat sabah 08.00’di. Rahatsız
koltukları sebebiyle Ankara’ya oldukça yorgun
ulaşan Boğaziçililer için bir o kadar daha yolları
olduğunu öğrenmek tam anlamıyla yıkım
olmuştu. Kabul etmek gerekir, MAD olarak
Türkiye’nin ortasında ve her yere görece yakın
olduğumuz için şanslı sayılırız. En azından bu
sayede hafta sonları araştırma ve eğitim için
güneye rahatlıkla inebiliyoruz.

Kamp Alanındayız

Yaklaşık 7 saatlik bir yolculuktan sonra
Güneysınır’a varabildik. En az 1 saatimizi, yolda
patlayan lastik dolayısıyla kaybetmiştik.
Mağaranın yakınına gelindiğinde çift haneli
sayılarla ifade edilen ve hiç bitmeyecek gibi
gözüken malzemeler elden ele mağaranın ağzına
kadar taşındı. Bölgeye daha önce düzenlenen
etkinliklerde de tercih edilen, mağaranın girişine
100 m mesafede yeşillik alanda kurulan kamp
yerine malzemeler ulaştırıldığında herkes
yerleşmeye başlamıştı bile. O an göçebelikten
yerleşik düzene geçmek tek düşüncemizdi çünkü
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küçücük bir minibüste, üstelik hareket dahi
etmeyen koltuklardan dayak yemiş gibi inmiştik.
Bir grup tüm yorgunluğuna rağmen mağaranın
giriş ağzına bakmak için kamptan uzaklaştığında
seri davranarak yerleşen bazı arkadaşlarımızın
fedakarlığı ile yemek hazırlanmaya başlanmıştı
bile. Yemek esnasında kapsamlı bir tanışma ile
mağaraya giriş ve kamp organizasyonu
konuşuldu. Gece döşemeye girecek ilk ekibin
MAD ve BÜMAK’lı mağaracılardan oluşmasına
karar verildi. MAD’dan Onur, BÜMAK’tan
Yaman ve Murat’tan oluşan ilk ekip döşeme ve
gece girişi için hazırlıklara başladı. Saat 21.00
gibi ekibe mağaranın başına kadar eşlik edildi.
Mağaranın başında sohbet ile ilk bolt yuvaya
yerleştirildi. Zaten oldukça yorgun olan ilk ekibin
gece saatlerinde mağaradan çıkacak olması,
planlarda değişiklik yapılmasına yol açtı ve sabah
kahvaltıdan sonra mağaraya giriş yapılmasına
karar verildi. Ekipler sohbet sonrası dinlenmeye
çekildi.

Sabah kahvaltı için hazırlıklar yapılırken
BÜMAK’lı mağaracılardan oluşan ekip rüzgardan
sürekli yıkılan malzeme çadırını kurmakla
meşguldüler. Bizim için enteresan olan
azimlerinden çok, adeta şarkuterilerde olduğu gibi
malzemeleri askılara dizmek konusundaki ısrarlı
çabaları olmuştu. İlerleyen saatlerde ekol ve
terminoloji farklılığımızı daha da net
görebilecektik. Biz “göğüs cumarı” dediğimizde
BÜMAK’lılar yüzümüze bakıyor, akabinde
aralarında “krol” diye fısıldaşıyorlar, onlar
“hanger” dediğinde biz manasız bir yüz ifadesi ile
birbirimize bakıyor, aramızdan birisi “kulak”
dediğinde ise ancak rahatlayabiliyorduk. Dernekte
Kubilay ve Tunç gibi iki devşirme (!)
BÜMAK’lımız olmasına rağmen özellikle genç
MAD’lılar için BÜMAK’lı arkadaşlarla ilk
temasımız oldukça enteresandı. Üzengi, ayak
bağı, uzun kısa, can ipi derken bir süre sonra
kimin neyi kastettiği hemen anlamaya
başlamıştık. Örneğin birçok MAD’lı gibi “krol”
kelimesini ilk kez bu kampta duyduk. Oysa söz
konusu alet bizim için yıllardır göğüs cumarı idi.

Mağaradayız

Mağaraya girecek olan ilk ekip fotoğraf çekimi
için uzun süre mağarada kalacağından ekibin
MAD’dan Beril ve ben (Baturay), BÜMAK’tan
Ender ve Bedri ile EMAK’tan Levent’ten
oluşmasına karar verildi. Toplamda 8 saat
mağarada kalmıştık. Benim için asıl sorun nerede
ise her mağarada ayrı bir sorunla cebelleş olmaktı.
Bakalım Güneysınır bana ne hazırlamıştı.

Bu sefer kara bahtımın bana hazırladığı oyun
aydınlatma sorunu idi. Mağaraya giriş ağzından
itibaren süreki sorun yaratan karpit lambamdaki
sorunumu bir türlü halledemiyordum. Karpit
ışığım yok denecek kadar az yanıyor ve ani
hareketle sönüyordu. Neyse ki yanımda 12 tane
kalem pil vardı. O gün MAD’lı Gülfem’den
aldığım kaskı kullanacaktım. Mağaranın dibinde
karpiti hortumu dahi emerek temizlemeye
çalışmama rağmen sorunu bir türlü gideremeyince
kafa lambası ile çıkışa geçmeye karar verdim.
Kafa lambam çalışmadığında pilleri yerleştirmek
için hazneyi açtığımda gördüklerime inanamadım.
Hazne kalem pil değil, en son ilkokulda güneş
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sistemi maketini çalıştıran, bu sayede
gezegenlerin güneşin etrafında dönmesini
sağlayan dikdörtgen Varta pille çalışıyordu. Varta
pil yuvasını gördüğümde yaşadığım şoku şu anda
bile çok içten hissedebiliyorum.

İyi kötü çalışan karpit lambamla başladığım
çıkışım yaklaşık 2,5 saat sürdü. Son 40 metrelik
çıkışa kadar ağır aksak çalışan karpit lambam
tamamen işlevini yitirdi. O ana kadar destek
olarak kullandığım ve istasyonlarda açıp çıkış
boyunca kapattığım, boynumda asılı duran
EMAK’lı Levent’in lambası da beni terkedince 40
metrelik çıkışta zifiri karanlık tecrübesini
istemeyerek de olsa edinmiş oldum. Benim için
değişik bir tecrübe idi. Oldukça tedirgin
olmuştum. Tamamen boşlukta ve eliniz ile
hissettiğiniz bir ip dışında havada asılı olduğunuz
anda başka ne hissedebilirsiniz ki? Ne var ki
bugün bazen o günkü heyecanımı tekrar yaşamak
için ışığımı kapatarak çıkış yapsam da o günkü
hissiyatı bir daha yakalayamadım.

Çıkış telaşında son metrelerde yaşadığım tükenme
bir yana son bir hareketim bugün bile MAD
eğitimlerinin “Nasıl Olur/Anı” bölümlerinde hala
konuşulur. Son istasyonda ip değiştirirken göğüs
cumarımın üst deliğinin istasyon karabinasına
girdiğini söylesem bana siz bile
inanmayabilirsiniz. O yorgunlukla bu durumdan
kurtulmaya çalışmaktan çok, beni görmediğinden
nasıl bir durum olduğunu anlamadığı için
bağırarak aktarmaya çalıştığım, giriş ağzında beni
bekleyen Beril’i inandırmak faslında daha çok
yorulduğumu itiraf etmeliyim. Bugün hâlâ “Hadi
canım!!” tepkileriyle hikayeme inanmayan
arkadaşlarım mevcuttur…

Ekibimiz mağarada fotoğraf çekimi üzerine
deneysel çalışmalar yaparken –70 m’ye varan bir
derinlik boyunca arkadaşlara iniş çıkış
tecrübelerini arttırıcı çalışmalar yapılmış. Kubilay
(MAD), Ahmet (MAD) ve Serhan’la (BÜMAK)
başlayan, yine Kubilay liderliğinde Mustafa
(MAD), ve Kaan’dan (BÜMAK) oluşan bir diğer
ekip, 100 m’lik bir mesafede iniş çıkış pratiği
yapmışlar. Biz çıkış esnasında ikinci ekiple
rastlaştık. Beni karanlıkta ipe süren de bu ekibin
başındaki Kubilay idi. İyi ki de sürmüş.

BÜMAK’lı Güneri, Şebnem ve Beste ise saat
21.00 gibi yaptıkları girişi saat 03.00 civarı
bitirdiler. Bu surada bizler de ateş başında
mağaracılık, klüp ve dernek yapıları, teknikler ve
özellikle ekol farklılıklarını değerlendirken
puding pişiriyorduk. Kilolarca süt ve pudingin kaç
saat karıştırıldığı bugün bile bir muamma.

Yine aynı gün Ertan (MAD), Arda (EMAK) ve
Yunus’tan (BÜMAK) oluşan bir ekip sabah saat
08.00’de kalkış ve kahvaltıdan sonra saat
09.30’da daha önceden istihbaratı alınmış ve fay
çatlağı olduğu sanılan bir girişe doğru araştırma
ve döşeme için yola çıkmıştı. Alınan bilgilere
göre saat 13.00’te çatlağa giren ekip döşeme ve
ilerlemeyi çatlağın kaya yapısı ve aşırı darlığı
nedeniyle ancak saat 20.30’da sadece bir kısmına
kadar tamamlayabilmiş. Çıkışta arkadaşlarımız
çatlağın -100 m civarı uzun inişli, aşırı çamurlu ve
dar, kayaların da ufalandığı ve halen devam eden
zor bir mağara olduğunu aktardıklarında ertesi
gün çatlağa araştırma ve haritalama için 4 kişilik
yeni bir ekibin gitmesine karar verildi. Ertesi gün
MAD’dan Kubilay, Ertan, Ahmet ve ben
malzemelerimizi sırtlanarak çatlağa doğru yola
çıktık. Bu sırada dağda gezen birtakım insanların
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ipin giriş kısmından 15 metre civarında bir
bölümü kesmiş oldukları gördük. Uzun uzadıya
aramamıza rağmen bir gün önce döşenen ip bir
türlü bulamadık. Kubilay ve Ertan haritalamak
için mağaraya girdiklerinde Ahmet ve ben de
dışarıda kurtarma için hazırdık. Civarda ufak çaplı
bir araştırma sonucunda kesilmiş ipimize
rastladım. Bu sayede anladık ki ip ihtiyaç için
kesilip alınmamış, sırf zarar vermek için yerinden
koparılmıştı. Ekibimiz mağaradan çıktığında
mağaranın 130 m kadar derine indiğini ve
ölçümünün alınmış olduğunu öğrendik.

Kampa vardığımızda Güvercinlik Mağarası’nın 7
kişiye daha eğitim ve pratik imkanı sunduğunu
öğrendik. Saat 23.30’da yola çıkmaya karar
verildi. Saat sabah 06.30’da Ankara’ya
vardığımızda,BÜMAK’lı arkadaşlarımızın 6 saat
daha yolları olduğunu düşününce oldukça
üzüldüğümüzü hatırlıyorum. Eziyetli
yolculuğumuz ne mutlu ki bizim için sona ermişti.

Bu etkinlik Türkiye Mağaracılığı’nın en önemli
ve en eski iki oluşumu olan MAD ve BÜMAK’ın
yeniden kaynaşması için önemli bir fırsat oldu. Bu
sayede birbirimizi daha iyi tanıdık. Son olarak
MAD’lılar olarak pursik kullanmadıkları için
BÜMAK’lı arkadaşları yadırgadığımız ve
pursiksiz inişlerini güvensiz bulduğumuzu
belirtmek isterim. Bugün dahi inişlerin başında el
cumarını emniyet olarak kullandıklarını
görüyoruz. Ne var ki bugün bile hala söz konusu
tekniğin inişin başlangıcında bizce gereksiz bir
ekstra emniyet sağladığını, oldukça vakit
kaybettirici olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Kişisel olarak söz konusu tekniğin ilk iniş
esnasında güvenliği sağlasa da tüm iniş boyunca
emniyeti temin etmediğini rahatlıkla

söyleyebilirim. MAD’lılar olarak BÜMAK’lı
arkadaşların hala pursik kullanmaları gerektiğini,
söz konusu eksikliğin ise ekol veya teknikle
açıklanamayacağını düşünmekteyiz.

KATILANLAR (22-25 Şubat 2002)
Kubilay ERDOĞAN (MAD), Beril ERDOĞAN
(MAD), Emre Baturay ALTINOK (MAD), Ertan
KARAİSMAİL (MAD), Onur YURTBAŞI
(MAD), Ahmet ÇELEBİ (MAD), Ozan ERSOY
(MAD), Mustafa MANTIKÇI, Hüseyin
KUYUMCUOĞLU (BÜMAK), Melek PELEN
(BÜMAK), Murat YÜKSEL (BÜMAK), Yaman
ÖZAKIN (BÜMAK), Beste ÜSDİKEN
(BÜMAK), Yunus  Emre  ÖZEL (BÜMAK),
Güneri TUNCER (BÜMAK), Gökhan
KUYUMCU (BÜMAK), Emrah KAYA
(BÜMAK), Şebnem SÖKMEN (BÜMAK),
Simge (BÜMAK), Furkan GÜN (BÜMAK), İlke
ÖZTEKİN (BÜMAK), Bedri OSMANOĞLU
(BÜMAK), Ender USULOĞLU (BÜMAK),
Serhan KIRLANGIÇ (BÜMAK), Arda PEKSEV
(EMAK), Levent ÖZCAN (EMAK)

KISSADAN HİSSE
h Mümkün olduğunca tanıdığınız, her türlü

aksaklık için önceden kontrol edilmiş
malzeme ile mağaraya giriş yapın.

h Mağara giriş ağzında, özellikle ilk giriş
istasyonu olarak dışarıdan kolayca
ulaşılabilecek şekilde ip bırakmayın. Ne
amaçla ve kim tarafından olusa olsun ipe
verilen zarar, telafisi güç yitimler doğurabilir.
Üstelik tüm ekip içerideyken bir aksilik söz
konusu olursa, söz konusu ihmaliniz kötü ve
geri dönülmez sonuçlara sebep olabilir.
Dernek olarak daha önce ipimize silahla ateş
edilmişti, bu kez ipimiz kesildi.

Fotoğraflar: Kubilay ERDOĞAN
Beril ERDOĞAN
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KARGA ÇUKURU
Tulga ŞENER

Biz Ankara’lı mağaracıların, biraz daha şanslı
olduğuna inanıyorum. Neden mi? İstersek,
Anadolu’nun dört bir yanına, haftasonu için bile
olsa, faaliyet düzenleyebiliyoruz. MAD tarihi
haftasonu yapılan, hatta derin sayılabilecek
mağaralara birkaç haftasonu üstüste yapılan,
faaliyetlerle doludur. Bazen iyice abartıp, uzak
mesafelere günübirlik yaptığımız faaliyetler de
olmuştur. Karga Çukuru Mağarası’nı bulduğumuz
gezi de bunlardan biridir.

Dolaylı yollardan, Isparta-Yalvaç’daki bir
fırıncının bildiği, bir mağara istihbaratı olduğunu
öğreniyoruz. Kesin bir bilgi yok. Gidelim diyoruz.
Yalvaç da kaç fırın olacak diye düşünüyoruz..
Dört kişi sabah erkenden terk ediyoruz Ankara’yı.
Yalvaç merkezinde fırınlara tek tek soruyoruz.
Garip garip bakıyorlar bize, hikayemizi
dinledikten sonra fırıncılar. Sanırım üç ya da
dördüncüsünde, doğru fırıncıyı buluyoruz. Tarifi
aldıktan sonra mağaraya en yakın yerleşim yeri
olan Körküler’e gidiyoruz.

Köydekiler yıllar önce aynı mağaraya
yabancıların girdiğinden bahsediyor. Yüzümüz
buruşuyor. Kesin bir şey bilen yok. Ancak kimisi
İngilizler, kimisi Almanlar diyor. Buraya kadar
geldik görmeden olmaz diyoruz ve yanımıza
köyden bir rehber alarak yola çıkıyoruz. Yaklaşık
yarım saat araba yolculuğu ve bir saatlik
yürüyüşten sonra mağaraya ulaşıyoruz.
Günübirlik planladığımız bu etkinlikte mağaranın
ilk inişinin döşemesini yapıyoruz. Son 20 metrelik
inişte çok eski bir bolt kulağına rastlıyoruz. Başka
bir sefere diyerek geri dönüyoruz.

Bir yıl sonra Karga Çukuru’na ikinci bir faaliyet
düzenliyoruz. Bu defa kamplı. Amaç mağarayı
haritalamak. Aynı gün yapılan iki girişten sonra
mağaranın keşfini tamamlıyor ve harita
ölçümlerini alıyoruz. Mağaraya neden Karga
Çukuru denildiğini özellikle ikinci ekip çok iyi
anlıyor. Akşam çıkış yapan ekip mağarada

yuvalanan culaların dönüşüne rastlıyor ve yakın
temaslarından oldukça rahatsız oluyor.
Mağara, 2105 metre rakımda, 200 metre çapında
çok geniş bir obruk şeklinde başlamakta, 45
derecelik eğimle toprak zeminden emniyet
alınmaksızın, mağaranın asıl girişinin olduğu
kayalık bölüme ulaşılmaktadır. Buradan sonra son
kısmı balkon olan 85 metrelik bir iniş vardır.
İnişin üst kısma yakın bölgesinde iki duvar
arasına sıkışmış büyük kaya kütlesi
bulunmaktadır. Mağara, inişten sonra 45 derece
eğimle ve yaklaşık 150 metrelik bir çarşakla
devam etmektedir. Çarşağın sonunda bir tarafa
doğru daralan ince uzun bir salon bulunmaktadır.
Salonun zemini kurumuş kalın bir çamur tabakası
ile kaplıdır ve dibinde duvardan su geliş izi
gözlenmektedir. Kireçtaşı içinde gelişen
mağaranın derinliği 217 metre, uzunluğu ise 410
metredir.
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Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN

KARGA ÇUKURU
Isparta, Yalvaç, Körküler, Karga Çukuru Yaylası

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Cave Research Association
Mayıs 1999 – Mayıs 2000
BCRA 3C
Rakım : 2105 m
Derinlik : -217 m
Uzunluk : 410 m
Ekip (1999) : Emrah SINMAZ

Müge ALKURU
Tulga ŞENER
Göker ERKMAN

Ekip (2000) : Beril ERDOĞAN
Kubilay ERDOĞAN
Tulga ŞENER
Ertan KARAİSMAİL
Mustafa İSPİR

Çizim : Tulga ŞENER

0

-217m
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İMİÇAN KAYA MAĞARASI

Haluk Yurdakul’un aldığı istihbarat üzerine
Elmadağ Sarayözü Mevkiine günübirlik bir
faaliyet düzenledik. Mağarayı sora sora bulduk
desem yeridir. Obruk şeklindeki mağaraya yerel
halk tarafından herhangi bir  isim verilmediği, ve
sonradan isminin İmiçan Kaya olduğunu
öğrendiğimiz kayalıkların üzerinde yer aldığı için
“İmiçan Kaya Mağarası” olarak adlandırmayı
uygun bulduk. Mağara 15 metre derinliğinde ve
25 metre uzunluğundadır. Bu faaliyette yeni
başlayan arkadaşlara eğitim verilmiştir. Öğle
yemeğinde pratik olması açısından mangal
yakılmış, bolca et pişirilmiştir.

Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN

Nm

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Cave Research Association
Ekim 2001 BCRA 3C

Derinlik : -15m
Uzunluk : 14 m
Ekip : Hüseyin  Polat DALKIRAN

Beril ERDOĞAN
Kubilay ERDOĞAN
Oğuz KIVCI
Haluk YURDAKUL
Ayşen UYAR

Çizim : Kubilay ERDOĞAN

İMİÇAN KAYA MAĞARASI
Kırıkkale, Elmadağ, Sarayözi Mevkii
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AYTEPE MAĞARALARI
Ali AKTUĞ, Bülent DEVECİ, Gökhan ÇAĞLAYAN

Bölgenin Tanıtımı: Aytepe Kocaeli’nin güneyinde
yeralmaktadır. Bölgeye ulaşmak için, Kocaeli’den
Yuvacık’a gitmek, buradan da Servetiye Köyü’ne
ulaşmak gerekir. Köyden devam ederek
Aytepe’nin batısında bulunan su istasyonuna
ulaşılır.Yağışsız zamanlarda otomobil ile su
istasyonuna ulaşmak mümkündür. Burası
Kocaeli’ne otomobil ile 45 dakika uzaklıktadır.
Bölgede iki mağara araştırılmıştır.

Aytepe Mağarası: Mağaranın girişi, su
istasyonuna giden taşıt yolunun, istasyona
yaklaşık 10 m. Uzaklıktaki noktasında, yolun
hemen kenarındaki ormanlık yamaçtan yukarı
yükselen, yaz aylarında kuru olan bir ana su
yatağının yukarısındadır. Taşıt yolundan itibaren
başlayan ana yatağa girildikten yaklaşık 30 m.
sonra karşılaşılan kaya duvarı tırmanıldıktan biraz
sonra, ana yatağa sol yukarıdan bağlanan, zemini
büyük taşlar ile kaplı bir kuru su yatağı çıkıldıktan
sonra, sol tarafta mağaranın girişi kolaylıkla
görülmektedir.

Mağara yatay karakterli olup, sadece yağışlı
zamanlarda aktif duruma geçmekte ve bazı
yerlerde sifon oluşturmaktadır. Taşıma
malzemelerin oluşturduğu çamur ve kum
birikimleri sebebiyle, dar geçitlerde tavan
yüksekliği 70 cm.ye kadar inmektedir. Bazı
yerlerde büyük koridor ve salonlar bulunmaktadır.
Birçok gizli baca, mağara içi hava akımını
oluşturmaktadır. Mağara içinde çeşitli kireçtaşı

çökelleri, değişik şekillerde bulunmaktadır ve
genellikle aktiftir.

Teknik malzeme kullanımı gerektirmeyen
mağarada, sadece eğimli bir inişte 10 m.
uzunluğunda bir ip, doğal bağlantı noktası ile
kullanılmıştır. Bunun dışında kısa bir göl geçişi
için boya ihtiyaç vardır. Sifonlar mevsimine göre
alçalmkata ve mağaranın ilerideki bölümlerine
ulaşılabilinir. Mağara bazı yerlerde güzel
oluşumlara, yorucu ve zevkli parkurlara sahiptir.

Veysel Dayı Mağarası: Mağaranın girişi, bölgenin
su ihtiyacını karşılayan su istasyonunun solundaki
yamaçta yer almaktadır. Mağara yatay karakterli
olup fosil ve aktif kol olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Fosil bölüm, girişten itibaren,
mağara akarsuyunun bütününü alt katmana
taşıyan bir suyutana dek devam etmektedir.
Zemindeki kum ve diğer aşınma izleri buranın da
eskiden aktif bir kol olduğunu göstermektedir.
Mağaranın çoğu bölümü hidrodinamik su etkisiyle
oluşmuştur. Mağara içi kireçtaşı çökelleri
genellikle sarkıt, dikit ve perde oluşumlarıdır.
Araştırılan kısım, büyük bir salondaki gölü
besleyen 6 m. Yüksekliğindeki bir şelale ile son
bulmaktadır. Şelale, derin bir göle dökülmektedir.
Bu kaynak, aktif bölümün suyunu oluşturmakta ve
bu su aktif bölümün sonundaki suyutan vasıtası
ile, mağara alt tabakalarında akan, çok yüksek
debideki başka bir su sistemine karışmaktadır.
Toplanan su istasyona gitmektedir. Tavan
yüksekliği çok değişken olup, bazı yerlerde 1.5
m.ye kadar düşmektedir.

Şelalenin döküldüğü dik ve kaygan duvar, gerekli
teknik malzeme ile tırmanılır ise, mağaranın diğer
bölümlerine ulaşma ihtimali vardır. Bu bölüme
kadar teknik malzeme kullanımını gerektirmeyen
mağarada, su seviyesi, göl haricinde , yağışsız
dönemlerde çizme boyunu aşmamaktadır. Mağara
fazla bir oluşum zenginliğine sahip olmasa da ,
şelaleli salonu mağarayı özellikli kılmaktadır.

Yukarıda adı geçen arkadaşlar, 1999 yılında
gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları
derneğimiz bülteninde yayınlatmak
istemişlerdi. Gecikmeli de olsa raporlarını ve
çizdikleri 2 mağara haritasını aynı şekilde
yayınlıyoruz. Kendilerini bu başarılı
çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. MAD
olarak bölgeye yaptığımız bir gezide, bölgede
başka mağara duyumları da aldık. Bölgenin
İstanbul’a yakınlığı nedeniyle, BÜMAK’lı
arkadaşlara bilgi verdik.                      MAD
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ETKİNLİK ÖNCESİNDE KOLLUK KUVVETLERİNİN
BİLGİLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ
Emre Baturay ALTINOK

Herhangi bir etkinliğin öncesinde es geçtiğiniz ve
bunun sıkıntısını fazlasıyla çektiğiniz en önemli
eksiklik ne olabilir? Örneğin bir düdene giderken
mağara botunu almamış olabilirsiniz, kişisel
malzemelerinizi mi unuttunuz? Faaliyete
gittiğinizi dernekten birilerine haber mi
vermediniz? Karpitiniz mi yok? Seçenekleri
çoğaltabilirsiniz.

Bizce en önemlisi gittiğiniz bölgedeki kolluk
kuvvetleri ile irtibata geçmediniz. Elbette bu bir
zorunluluk değil. Haber vermeden bölgede
bulunduğunuz için hukuki sorumluluğunuz kolay
kolay doğmayacaktır. (Özel bölgeler dışında) Ne
var ki başınız tahmin ettiğinizden çok ağrıyabilir,
hiç düşünmediğiniz sebeplerle etkinliğiniz
başlamadan sona erebilir veya planladığınız
programın çok gerisinde kalabilirsiniz.

Faaliyet bölgenizdeki kolluk kuvvetlerine
(genellikle jandarmadır, muhatabınız da ilçe
karakol komutanlıklarıdır) haber vermemeniz ne
gibi sıkıntılar doğurabilir?

Kolluk kuvvetlerinden kaynaklanan
güvenliğinizin temini açısından,

h Kritik bir bölgede araştırma yapacaksınızdır
ve bulunduğunuz yer ve zaman açısından
güvenliğiniz adına sorun yaşayabilirsiniz.

h Gece geç saatte bölgeye varacak ve kamp
kuracaksınızdır ve kimsenin haberinin
olmadığı bir arazide asılsız bir ihbar ile
beklemediğiniz bir anda, istemediğiniz bir
pozisyona düşebilir, kendinizi içinden kolay
kolay çıkamayacağınız bir duruma
sokabilirsiniz.

h Yabancı olmanızdan ve amacınızın
bilinmemesinden kaynaklanan bir ihbara konu
olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmeniz ve ilgi
alanınız ile çalışma şeklinizi açıklayabilmeniz
uzun zaman alabilir.

h Herhangi bir kaza veya istenmeyen durum
halinde ihtiyacınız olduğu anda acil

müdahalede bulunulmasını isteme ve destek
alma olanağına sahip olamayabilirsiniz.

Bölge halkı ile ilişkilerinizde yaşanacak güvenlik
sorunu açısından ise,

h Bölge halkı sizi ve yaptığınız işi anlamayabilir
ve hatta anlamak istemeyebilir. Bu sebeple
kolluk kuvvetlerinin sizin bölgede olduğunuzu
bölge halkından önce öğrenmiş olması
güvenliğinizin teminatıdır.

h Bölge halkı ile istemeden olsa dahi
yaşadığınız sorunlarda haberli gitmiş
olmanızdan kaynaklı kendinizi rahatlıkla ifade
edebilme imkânına sahip olabilirsiniz.

Haberli gitmiş olmanızın size sağlayacağı
avantajlar, bu işin size yüklediği külfetle
karşılaştırıldığında çok fazladır. Kısaca kolluk
kuvvetlerine haber vermiş olmanız illegal bir
faaliyet içinde olmadığınızın ispatıdır ve kolay
kolay bölge halkından kaynaklanan bir sorunun
kaynağı olmazsınız. Böylece istemeden de olsa
içine düştüğünüz sıkıntılı bir durumdan tahmin
ettiğinizden çok daha çabuk kurtulma olanağına
sahip olabilirsiniz.

Bu sebeple birkaç dakikanızı ayırarak kolluk
kuvvetlerine haber vermiş olmanız sizi çok daha
rahat hareket edebilir bir duruma getirecektir.

Ne mi yapmanız gerekiyor?

h İlk olarak etkinlik düzenleyeceğiniz bölgenin
hangi kolluk kuvvetinin (sıklıkla jandarma
karakolu olduğundan bundan sonra bu şekilde
anılacaktır) sorumluluğunda olduğunu
öğreniniz.

h Jandarma karakoluna bilgi için yazınızı faks
ile gönderip, ellerine ulaşıp ulaşmadığını
telefon ile kontrol ediniz. E-postayı ve
telefonu tek başına tercih etmeyiniz. E-posta
kolluk kuvvetlerinin eline ulaşmamış olabilir,
telefonla muhatap olduğunuz kişiden bir
başkasına haberiniz ulaşmamış olabilir.
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h Yazınızda
o Jandarmaya bilgilendirme amaçlı

göndereceğiniz yazınızın, şahıslar yerine
kurumsal bir kimlik tarafından iletildiğinin
algılanması önemli olduğundan antetli kağıtta
olmasına dikkat ediniz.

o Etkinliğinizin tam mevkisi, başlangıç ve
bitiş tarihleri ile nasıl ve nerede konaklayacağınızı
açık olarak belirtiniz.

o Yola çıkış saatiniz ile tahmini varış
saatinize yer vermeye çalışınız.

o Etkinliğe katılanların ad ve soyadlarını
eksiksiz bildiriniz.

o Etkinliğe ne tip bir araçla katılacağınızı,
aracın modeli ve rengi ile mümkünse plaka
numarasına yer vermeye çalışınız.

o Etkinlik sorumlusu ile ikinci bir
sorumlunun ad ve soyadlarının yanı sıra

mesleklerini de belirtmeye gayret ediniz.
Belirttiğiniz meslek gruplarının, yazınızın ciddiye
alınmasında etkili olduğunu unutmayınız.

o Etkinlik sorumlusunun yanı sıra etkinliğe
katılanlardan iki kişinin daha cep telefon
numarasını bilgi notuna eklemeyi unutmayınız.
Söz konusu numaralardan etkinliğin her
aşamasında sizlere ulaşılabilmesi açısından
önemli olduğunu unutmadan numaraların tercihen
farklı operatörlerden olmasına dikkat ediniz.

o Yazınız jandarmanın eline ulaştığında
etkinlik öncesi size ulaşmaları için belirli bir saat
aralığı için sabit irtibat numarası vermeye gayret
ediniz. (Hafta içi 16.30’a Kadar, Hafta Sonu
12.30’a kadar bilgi için: Ad- Soyad (Meslek)
0.312.XXX XX XX- 0.5XX. XXX XX XX)

Mağara Araştırma Derneği Eğitimlerinden
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Etkinlik bildirme yazısı örneği:

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Cave Research Association
P.K.670 06445 Yenişehir- ANKARA

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI’na
_________

’da bulunan bölgede aşağıda isimleri geçen

üyelerimiz tarihleri arasında araştırma yapacaklardır.

Ankara’dan saat ’da 06 plakalı model ______________________

araç ile hareket edecek olan ekibimiz tahminen gece sularında bölgede olacak ve

araştırma bölgesinde kamp kuracaklardır. (ya da ’da sabah saatlerinde kamp

yerinde olacaklardır)

Bilgilerinize önemle sunulur.

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ
Adına Etkinlik Sorumlusu

Emre Baturay ALTINOK

Katılanlar:

• Emre Baturay ALTINOK 0 532 ... .. .. (Avukat)
• Beril ERDOĞAN 0 505 ... .. .. (Öğretmen)
• Muharrem SAMUK 0 543 ... .. ..   (Elektronik Mühendisi)
• ..

Hafta İçi 16.30’a Kadar Bilgi İçin:
Emre Baturay ALTINOK (Avukat)
0 312 ... .. ..
0 532 ... .. ..
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BEKLEYİN CENNETİN MAĞARALARI, MALİ GELİYOR!
Kubilay ERDOĞAN

Mağaracı denen adam öyle bir adamdır ki “vaz
geçmek” diye bir terim yoktur sözlüğünde.
Olamaz da zaten... Yerin metrelerce altında,
yorulduğunuz, üşüdüğünüz, acıktığınız,
tükendiğiniz anlarda “ben vazgeçtim”
diyemezsiniz, çıkmak zorundasınız. İşte,
mağaracıyı diğerlerinden farklı kılan da bu güçlü
iradesidir. Bunun pek çok kez örneğini gördüm
çevremde, en çarpıcı örneklerinden biri de
Mali’dir kuşkusuz.

Ne zaman konusu açılsa, Mali (Mehmet Ali Özel)
ve Çuka (Hüseyin Karaçuka)’yı Peynirlik Evren
Günay Düdeni’nin 700 kampında bıraktığımız ve
vedalaştığımız o an gözlerimin önüne gelir. Her
ikisi de ayrılmak zorunda olmamız sebebiyle biraz
buruk, ama kıpır kıpır, rekor kırmaya bu kadar
yakın olmanın heyacanından olsa gerek,
yerlerinde duramıyorlardı. Hiç unutmam, Mali o
kalın ve gür sesiyle, “Ellerinize sağlık Kubilay
Hocam, bundan sonrasını biz hallederiz” demişti.
MAD ekibi olarak biz Çukurpınar’a ulaştığımızda
Mali çoktan mağaraya girmiş ve dip ekibinde
yerini almıştı, O’nu dışarıdayken görememiştik.
İşte bu yüzden, yıllardır görmediğim Mali’nin
Peynirlik’in dip ekibinde bulunmak ve mağaranın
sonunu görenlerden olmak için bütün bir yıl
hazırlandığını, fazla kilolarını verdiğini,
güçlendiğini ve gerçek bir mağaracı ruhuna sahip
olduğunu ancak 700 kampında karşılaştığımızda
farkına varabilmiştim. Daha doğrusu “biz
varabilmiştik”. MAD’dan dört kişi orada O’nun
heyecanına, tutkusuna ve ruhana hayranlıktan
başka hiç birşey hissetmeden sadece
bakakalmıştık.

1993 yılında -232 metre, takip eden yıllarda ise
sırasıyla -532, -1040 ve -1377 metre derinliğe
ulaşan Peynirlik Evren Günay Düdeni’ne 2001
yazında  gerçek bir “çıkartma” düzenlendi.
BÜMAK (Boğaziçi Üniversitesi Mağara
Araştırma Kulübü) bu mağaranın bitirilmesi
amacıyla düzenlenen etkinliğe bütün yıl hazırlık
yapmıştı. Teknik konuların yanı sıra kamp düzeni
ve sorumluluklar da çok iyi düşünülmüştü.

Mağara çantalarının belli bir ağırlığı geçmemesi
için malzeme çadırına bir el kantarı bile
konmuştu. BÜMAK’a destek vermek amacıyla
MAD’dan on kişi bu faaliyete katıldık. Bir
kısmımız malzeme taşınması, çöp çıkartılması
gibi görevleri yerine getirirken, Tulga Şener,
Emrah Sınmaz, Muharrem Samuk ve ben Kubilay
Erdoğan da dip ekiplerinde yer aldık. Mağaranın -
1300 metreye ulaştırılmasına büyük destek vermiş
ve sel baskınından iki gün önce Tulga ve Emrah,
bir gece önce ise Muharrem ve ben dışarı
çıkmıştık.

Ertesi sabah toparlanmış, öğle vaktinde
kamptakilerle vedalaşmış ve Ankara’ya doğru
yola çıkmıştık. Henüz Çukurpınar’ın çanağının
tepesine ulaşmamıştık ki ilk yağmur damlaları
düşmeye başladı. Bunun üzerinden çok
geçmemişti yağmur bir anda doluya dönüştü ve
her yer buzlarla kaplandı. Toprak henüz
doymadan bu buzların üzerinden kayan sular
Taşeli Platosu’nun tüm boşluklarından akmaya
başladı. Mağaracının en büyük korkusu sel ile
gerçek olmuş mağarayı doldurmuştu. MAD ekibi
olarak, güç toplayabilmek, gerekli ekipmanları
sağlayabilmek ve ihtiyaç duyulduğunda geri
dönebilmek için kamptan ayrıldık.

Sonraki günler hem Çukurpınar’dakiler hem de
biz kampta olmayanlar için eminim çok uzun ve
yıpratıcı geçti. Mağarada bulunan altı arkadaşımız
için bir gün iyi haber bir gün kötü haber
alıyorduk. Günlerce süren yardım ve kurtarma
çalışmaları sona erdiğinde herkes iyiydi, Mali
hariç! Mali’yi kaybetmiştik...

Yaşanan felaket engel oldu, belki Mali düşlediği
gibi Peynirlik’in dibini göremedi, ancak eminim
ki O’nun cennetinde mağaralar vardır ve O,
cennetin tüm mağaralarının dibini görmek için
harıl harıl çalışıyordur.

Mağaran bol olsun, Mali!
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EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ’NDE MAĞARALAR
Uğur Murat LELOĞLU

 Bu makale, III. Speleoloji Sempozyumu (19-20 Aralık 1999- Ankara)'da sunulmuştur.

Özet

1611 yılında doğan Evliya Çelebi 50 yıldan uzun
bir süre, Osmanlı egemenliğindeki topraklar başta
olmak üzere geniş bir coğrafyayı dolaşmış ve
izlenimlerini kendine has üslubu ile 10 ciltlik
seyahatnamesinde toplamıştır. Evliya Çelebi,
gördüğü yerlerdeki mağaraları, bazılarının
özelliklerini ve mağaralarla ilgili inanışları da
kaydetmiştir. Bu çalışmada, Seyahatname’de
bulunan mağaralar ile ilgili bilgiler derlenmiş ve
yorumlanmıştır. Seyahatname’de, içinden dereler
çıkanlar da dahil olmak üzere çok sayıda
mağaradan bahsedilmektedir. Bunlardan, Turkiye
sınırları içinde kalan bazıları bugün dahi
mağaracılık çevrelerinde bilinmemektedir.
Bunların araştırılması Türkiye mağaracılığına
yeni mağaralar kazandırabilir. Evliya Çelebi’nin
kaydettiği bilgilerin nitelikleri dikkate alındığında,
kendisinin ilk Türk mağaracısı olduğu
söylenebilir.

Giriş

Mağaracılığın ileri olduğu ülkelerde mağaracılığın
tarihi de önemli bir araştırma alanıdır.
Mağaracılığın yeni gelişmeye başladığı ülkemizde
ise bu konudaki çalışmalar yok denecek kadar
azdır. Bu çalışma ile hem mağaracılığın tarihi
konusunda ilerideki çalışmaların önünün açılması,
hem de günümüz için yararlı bilgiler elde edilmesi
hedeflenmiştir. Seyahatname’de mağaralar ile
ilgili kısımlar derlenerek araştırmacıların
dikkatine sunulmuştur. Evliya Çelebi’nin
aktardığı bilgiler dikkate alınarak, kendisinin ilk
Türk mağaracısı olarak kabul edilmesi de
önerilmiştir.

Evliya Çelebi

1611 yılında İstanbul’da Unkapanı’nda
doğmuştur. Babası saray kuyumcubaşısı Derviş
Mehmed Zılli Efendi’dir. Çok iyi bir eğitim
görmüştür. Güzel bir sesi olduğu ve müzik eğitimi

aldığı, hattatlık ve nakkaşlık yaptığı ve iyi silah
kullandığı bilinir. 50 yıldan uzun bir süre,
çoğunlukla resmi görevli olarak, tüm Osmanlı
topraklarını ve pek çok komşu ülkeyi gezmiştir.
Gördüklerini 10 ciltlik Seyahatname’sinde
toplamıştır. Çok akıcı ve sürükleyici bir anlatımı
vardır. Yazdıklarını ilginç hale getirmek için bazı
olağanüstü hikayeler ile de süslemiştir. Çok
kuvvetli bir mizah duygusu vardır. 1682 yılında
İstanbul’da veya Mısır’da öldüğü sanılmaktadır.

Çizim: Derya Ülker

Tarama Sonuçları

Tarama için Seyahatname’nin sadeleştirilmiş bir
baskısı kullanıldı [1]. Mağaralar ile uzaktan veya
yakından ilgili tüm bölümler alıntılanmıştır.
Ancak metnin uzunluğu dikkate alındığında,
gözden kaçmış bölümler olabileceği de akılda
bulundurulmalıdır. Alıntılar italik harflerle
yazılmış, cilt ve sayfa numarası her alıntının
başında koyu harflerle belirtilmiştir. Ayrıca, yer
veya konu da sayfa numarasının yanına
yazılmıştır. Tarafımızdan yapılan yorumlar ise
aralarda normal harflerle dizilmiştir.

1.24 İstanbul
Demirkapı’dan saman ve kömür döküp Tuna
değirmenlerinden, Pınarhisar’dan ve Çekmece
göllerinden de saman ve kömür çıktığı “Tuhfe”
adlı tarih kitabında anlatılır.
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İstanbul ile Çatalca arasında Azadlı adlı köydeki
yüksek kayaların delindiği yerlerde Tuna
Nehri’nin aktığı yerlerin izleri görülür. Meşaleler
yakıp atlarımız ile o mağaraların içinde bir saat
kadar Kuzey yönüne doğru gidip gördük.
İçerideki güvercin büyüklüğündeki yarasalardan
ve pis kokulardan dolayı geri dönüp dışarı çıktık.

Bahsedilen mağara Yarımburgaz Mağarası
olmalıdır. Yaklaşık 1 km boyunda olan bu mağara
epey geniştir ve genelde Kuzey yönünde
ilerlemektedir.

1.29
Eshab-ı Kehf (Mağara eshabı) olayı …

2.377 Bursa Uludağ
En tepesinde bir mezar vardır. Dört tarafının iri
taşlarla çevrilmesinden büyük bir adam mezarı
olduğu anlaşılır. … Bu mezarın yakınında
yeraltında bir mağara vardır. Yokuş aşağı hayli
gider bir karanlık mağaradır. İçinde yetmiş seksen
kadar mağara vardır. Kefere zemanında
İstanbul’da Ayasofya kubbesinin üstünden
papaslar uçarak bu mağaralarda otururlarmış. Bazı
kayalarda ikibin yıllık tarihi yazılar vardır. …
yokuş aşağı oniki saatte Kadı Yaylası …

2.494 Zağa Deresi, Şebinkarahisar, [Akıncılar
Köyü civarında olmalı]
Onların rivayetine göre eski zamanda bu kayada
bir hazine varmış. Mağarasının kapısından içeri
bakıldığı vakit cenher, altın, gümüş ve eşyalar
açık seçik görülürmüş. Ama mağaranın kapısında
iki kılıç varmış ki, biri iner diğeri çıkarmış. Çeşitli
defa bu kılıçların önüne gemi direkleri koymuşlar,
hıyar gibi kesip atmış. Arif-I billahlardan birisi
gelip, ilim ile bu hazineyi açmış. Mağara yerinde
ise de hazinenin yerinde yeller esmiş! Yakınında
çok acaip bir tılsım var dediler. Fakat ben
görmedim.

2.565 Baku, Azerbeycan
Daha nice yerlerde kaya ve mağaralarda neft
madenleri varmış. Ama gördüklerimiz bunlardır.

2.581 Erzurum, Umudum Köyü [Ayrıca 3.810’a
bakınız]

Umudum Dede Köyü’ne geldik. Yüksek bir dağın
eteğinde yüz evli mamur bir köydür. Bu köy Fırat
Nehri’nin çıktığı yerde kurulmuştur. İşte meşhur
Fırat Nehri bu köy civarında büyük bir mağaradan
doğar.

Bu köy bugün de aynı adı taşımaktadır. Bölge
Mağara Araştırma Derneği tarafından 2000
Baharı’nda araştırılacaktır.

2.616 Mübarek Köyü, Kemah, Erzincan
Allah’ın hikmeti bu mübarek köydeki mağaraların
içinden Temmuz ayında akan tatlı sular donup buz
olur. Halbuki kış günleri hamam suyundan daha
ılık olur. Bütün vilayet halkı katık peyniri
dedikleri peynirlerini bu mağaralarda saklarlar.
Böyle soğuk bir mahzerdir.

2.661 Istanoz Kasabası, Ankara
Mağaralar var ki içine bin adet at bağlansa alır.

İstanoz (Stanos) Kasabası, Sincan’a 10 km
mesafede bugün Yenikent adı ile bilinen yerdir.

3.763 Kardağı, Cebelüs-Selc, Suriye
Bu dağa bitişik büyük bir dağ daha vardır. Bunda
bir mağara bulunur. … Şam Halkı, Hz.
Meryem’in Hz. İsa’yı bu mağarada doğurduğunu
söylerler. … Lakin, büyükler ve tefsirciler ve
Yunanlılar’dan Yenvan Tarihi’nin yazarı Hz.
İsa’nın Kudüs yakınlarında Beyt-ül-Lahn denilen
yerde ana rahminden çıktığını ispat ediyorlar.

3.775 Nakura Dağı (Akdeniz kıyısında, Şam’a üç
gün uzaklıkta)
Öyle mağaralı kayaları vardır ki, içine yirmişer
bin atlı kimse kirse “Yerimiz dardır” demezler.

3.785 Akka Limanı
Allah teala bu Semud Kavmi’ne gök gürültüsü ve
yıldırım azabı gönderip … kayalar içinde oyulmuş
olan mağara evleri yıkılmıştı. Hala kapıların üst
eşikleri, kayadan oyulmuş tavanları, yük ve
dolapları yere geçmiş olup kimi baş aşağı, kimi
yan üzeri yatar haldedir.

Burada bahsedilen olay şiddetli bir deprem
olmalıdır. Günümüzde bile deprem gibi doğa
olaylarının metafizik yorumları geniş kabul
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görebilmektedir. Depremin yukarıdaki gibi
yorumlanmış olması doğal karşılanmalıdır.

3.788 Mağar Köyü, Safed
Halkı hep mağaralarda otururlarmış.

Çizim: Derya Ülker

3.795 Hz. Lokman Ziyaret Yeri, Remle Kalesi,
Lut Gölü yakınında
Lokman … Said toprağında Asvan Şehri’nde Hz.
İdris’in mağarası içinde uzun zaman kaldı. Ben bu
mağarayı gördüm. Allah’ın hikmeti hala mağara
içinde zencefil, tarçın, karanfil, besbase, kebale ve
kakule kokusundan insanın dimağı kokulanır.

3.798 Übülle, Gazze, Filistin
Bu sahrada beş aded güzel pınar akar. Bunlara
Ayn-ı Seccan (Seccan Pınarı) derler. Kış
mevsiminde suları oldukça bollaşır. Akan sular bir
çukurda kaybolur.

3.810 Erzurum [Ayrıca 2.581’a bakınız]
Erzurum tarafına seyahat ettiğimizde bu Fırat
Nehri’nin doğuş yeri olan kayanın, Erzurum’un
iki menzil kuzeyinde Gürcistan Boğazı’nda
bulunan Dumlu Baba Türbesi yakınında bir
mağarada olduğunu … anlatmış idik.

3.816 Urfa’nın hanları
Samsad Kapısı’ndan dışarıda mağaralardan hanlar
vardır ki her biri beşer altışar yüz at alır. On adet
kudret eli ile kayadan oyulmuş, benzeri olmayan
kervansarayları da vardır. Bunların içinde insan
kaybolur. Allah’ın şaşılacak hikmetidir ki bu
mağaralar Temmuz ayında serin ve belki soğuk
olup kışın ise hamam gibi ) olurlar.

3.818 Damlacık Dağı, Urfa
Urfa Kalesi’nin doğu tarafında Damlacık adında
yüksek bir dağ vardır. Lanetli Nemrud’un
yayladaki merkezi imiş. Bunun eteğinde ve şehir
içinde binlerce mağaralar vardır ki her birinde
ikişer üçer yüz at ve başka hayvanlar yatar.
Binlerce Arap ve Kürt konar, göçer. Mağaraların
birinde İbrahim Halil Makamı vardır. Nurlu bir
mağara olup kavisli bir kapısı bulunur. Nemrud,
Hz. İbrahim’i ateşe atmazdan önce bir mağaraya
aç ve susuz kalsın diye hapseder. Allah’ın
hikmeti, mağaranın bir tarafından ince bir su
akmaya başlar. Bu mucizeyi gören nice kafir
islam ile şereflenip mesud olurlar. Hala o
mağarada İbrahim Halil Makamı’ndan o temiz su
akmaktadır. Her kim ki bu sudan içse koyun eti
yemiş kadar güçlü olur.

3.819 Urfa
Bu Urfa Şehri kayalarında büyük mağaraların çok
olmasına sebeb, kafırler zamanında her birinin bir
çeşit puthane olmasıdır. Her birinde binlerce rahip
dolu imiş. Her bir mağaranın birer çeşit ziyareti
olurmuş.

3.846 Elbistan
Eshab-ı Kehf Dağı vardır. Şehir dışında bir hayli
mesafede Eshab-ı Kehf ziyaret yeri vardır. Fakat
bu mağaradan öyle köpek sesi gelmez.Ben
şimdilik Eshab-ı kehf’i üç yerde ziyaret ettim.
Hangisinin doğru olduğu belli değildir.

3.857 Divrik, Sivas
Yenvan Tarihi’nde anlatıldığına göre … Divrik
adında bir dev vardı. … yakalanıp nice sene bu
Divrik kayasında bir mağarada hapis kalmıştır.

3.870 Muş
Şerefname Tarihi’nin yazdığına göre … Sübhan
Dağı’nda hala mahbus durup kırk elli senede bir
sesi duyulur, yetmiş seksen senede bir kere on gün
kadar Sübhan kayasından kuyruğunu çıkarır yedi
başlı bir ejder o asırda fırsat bulup bütün
nemrutları yiyerek Allah’ın emri ile yine Sübhan
Dağı’ndaki mağarasına girip mahpus kalmıştır. …
Nemrud Kavmi’ne Cenab-I hak, Muş sahrasında
büyük bir fare yaratıp bütün nemrudları yedirip
Muş halkını yok ettirdiği için şehrin ismine Muş
derler. Muş’un çıktığı büyük mağara halen
görünmektedir.
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Burada bahsedilen ejder efsanesinin geçmiş
volkanik aktivitelere dayandığı açıktır. Ancak
Sübhan Dağı’nın son binyıllar içerisinde bilinen
bir aktivitesi yoktur. Efsanenin kökeni
muhtemelen Nemrut Dağı’na dayanmaktadır.

Muş Farsça’da “fare, sıçan” anlamına
gelmektedir.

Çizim: Derya Ülker

3.1098 Malatya
Bu şehrin ilk kurucusu … Rakbe adlı kayser olup
sonra Aspoz adındaki kızı şehri geliştirmiştir. Bu
kız babasıyle beraber Meram Bağı’nda bir
mağarada gömülüdür.

4.1128 Şatt’ın ikinci kaynağı
Yine buraya yakın Ergani Sırtında, Taht-ı Maşa
adındaki bir dağda bulunan mağaralardan gök
gürültüsü ve yıldırım gibi sesler vererek çıkar.

4.1128 Şatt’ın üçüncü kaynağı
Şatt başı, Ergani ile Demirkapı arasında Çınarlı
Dere denilen yerde yüksek bir bağda bir
mağaradan çıkar.

Bahsedilen mağaralar Ergani ile Palu arasındaki
bölgede Akdağ’da olmalıdır. Şatt ile kastedilen
Şatt-ül Arap’a katılan Dicle Nehri’dir.

4.1141 Mardin
Kale içinde bir çok mağaralar … vardır. …
Yüzlerce mağaralarında … anbar, ezilmiş kızıl
darı, kara suret darısı ve çeltikli pirinç … doludur
… Diğer çeşit mağara, mahzen ve hasırlarda …

4.1198 Ahlat, Hakkari?

Hatta mağaralarında kırk elli seneden beri
yaşayan kimseler vardır ki, elli seneden beri
ağızlarına canlı mahluktan yiyecek
koymamışlardır.

4.1207 Amik Kalesi, Van?
Yemen akiki gibi kırmızı kayalar içinde Ad kavmi
mağaraları vardır ki dil ile anlatılamaz.

4.1218 Van Kayası
Sahranın içinde kat kat altı yüz aded büyük
mağaralar vardır ki her biri bir kervansaray
gibidir. Bu mağaralardan nicesinin içinde dokuma
yerleri vardır ki çarklar ile, ustalar ibrişim, iplik
ve topurganları bükerler. Yüzlerce mağarada top
güllesi yığılmıştır. … Nicesi de siyah barut ile
doludur. … Hatta özel olarak yüz aded mağarada
arpa, buğday, … vardır. Bir mağarada da bütün
bütün hayvan kemikleri yığılmıştır. ... [Çeşitli
mağaralar anlatılıyor] ... Mağaranın birinde de
Allah’ın emri ile neft yağı madeni çıkar ki
kayadan çıkarak büyük bir havuza dökülür. Havuz
dolunca devlet tarafından … tüccarlara satılır. Bu
mağara gece gündüz kapalıdır. [Van Kalesi]
yukarıda anlatılan mağaralar üzerinde göğe doğru
uzanmış yüksek bir kaledir.

Van Kalesi altında bulunan kaya mezarlarına halk
arasında mağara deniliyor. Ancak Evliya
Çelebi’nin kastettiği mağaraların bunlar olmadığı
açık. Günümüzde bilinen böyle mağaralar yok,
ancak Kale’de kazılar devam ediyor. İleride bu
mağaralar bulunabilir.

4.1291 Van
Sol tarafımız Van Gölü idi ki küçük bir haliç gibi
görünüyordu. O kayaların altlarına baştan başa
gölün suları girer, dağların etekleri hep boşluktur.

4.1300 Pinyaniş Kalesi
İçinde yüz aded mağara vardır. … Mağaralarında
erzak çoktur.

4.1351 Bisütun Dağı
Ad ve Semud Kavmi bu dağın altını kesmişler.
Altına binlerce asker malzemeleri ile girseler
yerim dar demezler. … Bu mağaranın içi sanki bir
sahradır.
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İran’da, Bağdat’tan Hemedan’a giden yol
üzerinde, Kirmanşah’ın 30 km kadar doğusunda
bulunan bir dağdır.

5.25 Ağzıaçık Mağara, Malazgird
Bu köy halkının bütün hayvanları yaz kış Aras
Nehri kıyısındaki mağaralarda yatarlar. Bu
mağaralar Temmuz’da serin ve belki de soğuk
olmakla beraber, kışın sıcakça olurlar. Çoğunlukla
ağızları açık olduğundan Açık Mağara adını
almıştır. Bunlar Bisütun Dağı numunesi denmeye
layık mağaralar olup her birisine onbeşer bin
koyun sığar.

5.42 Tokat
Müftü Mescidi yakınında Topçu Bağları, Kerenç
Ziyareti Mesiresi: … merdivenle inilir, bir hayat
suyudur. Bazen taşarak dışarı bağlara dökülür.

5.102 Körlo (Kiev) Kalesi, Ukrayna
Belde halkı korkuya kapılıp bütün eşyalarının
kıymetli olanlarını, Kiev Şehri’nin arkasındaki
Kiev Dağı mağaralarına saklamışlardı. Düşman
avlayan Tatar haber alıp, ister istemez o
mağaralardan binlerce esir ve ganimet malı
çıkardılar. Kiev Şehri halkı ise esir olanlara asla
sahip çıkmayıp “kaleyi bırakıp da mağaraya
dayanlarından size layık” dediler.

6.663 Öziçse (Öziçya) Kalesi, Budin, Sırbistan
… içeride olanlar, kayadan mağaralara girip
kurşunları ile kalenin yanına kimseyi sokmazlar.

7.245 Torde Varoşu, Erdel?
Asla insana benzemeyen bir alay korkunç çöl
yabanisine benzer adam görünüşlü suçlular …
külünkler ile dağcı misal yüksek dağları mağara
mağara delip tuz çıkarırlar.

7.258 İnlik Kalesi, Eflak

… bu iki taraf kalelerin altları Tuna Nehri’ne
bakan kayalar delik, delik mağaralardır.

7.333 İnkirman Kalesi, Kırım
Buranın kayalarında inleri yani mağaraları çok
olduğundan Tatarlar bu kaleye İnkirman derler. …
Kalenin altındaki kayalarda yüzlerce büyük
mağara vardır ki her birine biner, ikişer bin koyun
sığar. Bu mağaraların içinde sokak sokak kayadan

kesme yollar vardır. Kayaların bazı yerlerini dağ
deliciler delip mağaraların içine ışık gelecek
delikler açmışlardır.

7.341 Menkub Kalesi, Kırım
Bu kalenin içinde ve dışında binlerce çeşit
mağaralar vardır ki hayran kalır. Ama bütün
Kırım Vilayeti halkının değerli malları bu
Menkub Kalesi mağaralarında saklıdır.

7.342 Gevher Kirman Kalesi, Kırım
Bu yolun iki tarafı kesme mağaralardır. Oralarda
fakir yahudiler otururlar.

7.345 Eski Salaçık Kalesi, Kırım
Yüzlerce odaları kayalar altındaki mağaralarıdır.
Temmuz ayında bu mağaralardaki evler gayet
serin olup kışın ise sıcak olurlar.

7.347 Eski Sala Şehri, Kırım
… yalçın kayaları ve mağaraları seyrettik.

7.355 Bahçesaray, Kırım
Kervansarayları yoktur. Amam bu Bahçesaray
Şehri’nin iki yanındaki kayalarda yüzlerce büyük
mağaralar vardır ki içine yüzlerce insan girip,
konup göçerler.

7.431 Çerkes Mitolojisi
Bu Çerkes Kavmine Ademi denmesinin aslı
şudur: … “Kızlar Gitgen ve Kızlar Algan” suyu
başında bir büyük mağara var. Kızlar Algan suyu
bu mağaradan çıkar. Bu mağaranın içinde tunçtan
bir adam şekli var. Boyu iki insan boyu kadardır.
… yine arkadaşlarımızla bir saat sonra o tunç
adamın önünden … geçip … Eğer oradan bir altın
… alsaydık mağaranın içindeki su derya olacak ve
tunç adamın gürzünün darbesinden ölüp keşkeğe
dönecektir.

7.446 Burgustan Kirman Horasan Kalesi
Altlarında Demavend Dağı gibi binlerce mağara
bulunur.

8.87 Atina, Yunanistan
Atina Kalesi’nin havalesi olan kalenin altında
öyle mağaralar vardır ki, her birinde çeşit çeşit
kubbeler, saraylar, ibadet yerleri bulunur.
Bunlardan geçmiş büyük bilginlerden … Pisagor
… Eflatun gii bilginlerin de odaları
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bulunmaktadır. … Bazı mağara sahipleri kimya
üzerine çalıştıklarında mağaralarında kibrit, zırnıh
ve zibak madenleri kokar. … bilginlerin bu
mağaralarda oturup, ders yapıp, birbirleriyle ilmi
görüşmelerde bulunup, …

8.89 Deli Dağ, Atina’nın iki saat doğusu
Nice yüzbin hekim ve bilginler öldüklerinde
kendilerinin buraya gömülmeleri için vasiyet
ederler. Zira cesetleri asla çürümeden, beyaz ve
taptaze olarak mağaralar içinde yatarlar.

8.90 Deli Dağ, Mendel Manastırı yukarısı
Burada cehennem kuyusu gibi derin bir büyük
mağara vardır. Papazlar balmumları yakıp, …
daracık kayalar arasından tepe aşağı delikten
deliğe inip, bir saatte ta yerin dibinde bulunan
makamlara inip seyrettik. Bütün bilginler bu
mağaralara girip … felsefe ilmi … yaparlarmış.
Bu mağaraların hepsi de Allah yapısıdır, insan
yapısı değildirler. … Buradan aşağıda ta yer
dibinde havuza varınca indik. … üç saatte dışarıya
… çıktık.

8.92-94 Mağara Kalesi
Mağara Kalesi’nin batı tarafı ardına İnebahtı
Körfezi düşer. … arası altı mil kadardır. …
Venedik kafiri elinden Fatih zabtetmiştir.

8.140 Tana Kasabası yakını
… kayaları mağaralı viran bir yüksek kaledir.

8.189 Melami Dervişlerinden Ali Dede
… Çamaşır Deresi kenarında, bir mağara içinde,
… dünyadan el çekmiş, … fukaralığı kabul
etmiştir. … kırk okka ağırlığında bir top güllesi ile
mağaranın bir köşesini döğe döğe mağaranın
kayasını un gibi etmeyi kendine iş edinmiş.

9.58 Karagöl
Bir küçük göldür. … Acayip hikayeler anlatırlar.
… bir derviş gelip, bu göl kenarında tam kırk gün
erbain çıkarıp ilim kuvvetiyle gölde bir damla su
kalmaz ve korkunç bir derinlik meydana çıkar. Bu
derin kuyunun dibinde bir demir kapı görünür.
Kapı önünde altın kap kacak bulunur. … şehir
halkı … gülünkler ile kapıyı kırmaya çalışırlar.
Allah’ın büyüklüğü, bu derin mağaranın içinden
bir su fışkırır.

9.105 Hz. Yahya
Nursuz Timur Şam’ı zapt ile Emeviye Camii’ni
yakınca, Hz. Yahya’nın cesedinin orada olduğunu
sonradan öğrenip üzülmüş. Bizzat caminin
zeminine kırk basamak inerek, Yahya’nın başını
nur içinde görür ve evvelve olduğu gibi kapattırır.
Bu mağarada bulunan kitaplarda yazdığına göre
…

9.113 Mekri Kalesi
Bir kale de kayalar üzerinde olup alt tarafları
mağaralardır. Bu mağaralar içine kapılar,
pencereler, merdivenler oyulmuştur.

9.117 Elmalı
Könye Gölü büyük haliçtir. … Bu sahranın
doğusundan çıkıp geçit vermez. Sesinden insanı
dehşet alır. Bir mağara kapısından çıkıp Elmalı
şehri altından akar ve Könye Gölü’ne karışır. …
Bu şehrin (Elmalı) kuzeyindeki tepede görünür
mağaralar vardır. Teke Bayoğulları zamanında o
mağaranın yerinden “Almalı, yeniden almalı”
diye ses işitilir. … Hala Elmalı şehrinde o mağara
meşhurdur.

Könye Gölü, yakın geçmişe kadar Avlan Gölü
olarak bilinirdi. Seyahatname’de geçen bu göl
kurutulmuş ve büyük bir çevre felaketi
oluşmuştur. Evliya Çelebi suyun battığı yerin
yanına gidemediği için suyun oradan çıktığını
zannetmiş olmalıdır.

9.128 Ermenek
Bir yalçın kırmızı cilalı duvar gibi kayadır.
Yerden iki minare boyu yüksektir. Beş yüz adım
uzunluğunda içerisi oyuktur. İçi aydınlıktır. Bu
mağaranın üstü kayalardır ve ferah bir çimenlik
sahradır. Bu mağarada kırk elli kargir evler vardır.
İçinde kayalardan güzel bir su çıkar. Sulatn
İbrahim bir avreti buraya hapsetmiş. Ondan başka
ademoğlu yoktur. … Nehri geçtik. Karşıda
Aykadın Hanı ulu bir mağaradır. Mağaraya bir
kemer kapı yapıp han etmişler.

Suyun çıktığı yer, bugün Ermenek’in su ihtiyacını
karşılayan Maraspoli Mağarası olmalıdır.

9.132 Köksu Nehri
… uçurum yollar, mağaralar temaşa ederek …
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9.137 Tarsus
Şehrin kuzeyinde iki saatlik yerde Ashab-ı Kehf
ziyaret yerini oniki arkadaş ziyaret ettik. Fakat
mağaranın kapısı kapalı imiş. Bir kere de Elbistan
Ovası’ndan bir mağarayı Ashab-ı Kehf’tir diye
ziyaret ettik, ama aslı yoktur. Asıl bu Tarsus’tadır.
… Bulgar Yaylası eteğinde Mihr-i Vefa dedikleri
bir mağarada gömülüdürler. Yer yer mağaranın
delikleri olup bakıldığında mermer sandukalar
görünür.

Ashab-ı Kehf günümüzde de bir ziyaret yeridir.

9.159 Cebliye Kalesi
… Hz. Ethem’in sağlıklarında oturdukları mağara,
şehirden beş yüz adım uzak, deniz kıyısında
değirmenler yakınındadır.

9.172 Safed Kalesi
Hz. Yakub’un kapandığı Beyt-ül Hazen Mağarası
kalenin güneyindedir.

9.174 Arap Kahkahası Kalesi
Bu büyük dağın altı büyük mağaralardır. … Bu
dere içinde büyük mağaralar vardır.

9.183-185 Sahratullah, Mescid-i Aksa, Kudüs
O zamandan beri bu taş boşlukta durur. Altı
büyük bir mağaradır. Fakat bu taşın boşlukta
durması yüzünden ziyarete gelenler korkmasın …
diye … biri altına ince bir duvar çektirmiş. …
Mağaranın ağzında Hz. Cibril Makamı … Sonra
bu mağaradan çıkarken bir beyaz mermer sütun
sahraya dayanmıştır. … Sahranın altı
mağaralardır. … Buradan Mescid-i Aksa’ya kadar
mağaralardır. … Mescid-i Aksa altındaki Ak
Mağara büyüktür.

9.186 Cesimaniyye, Kudüs
… büyük bir mağara vardır. … Cibril’in gelip
İncil’i getirdiği mağaradır…. Selvan suyu otuz
basamak aşağıda bir mağaradan çıkar.

9.187 Tur Köyü
Rabia-i Adviyye bir karanlık mağarada
gömülüdür.

9.192 Beytüllahm
İsa … Nablus’ta bir mağaraya hapsettiler. …
kıblesinin sağında onikibasamakla inilir bir

mağara vardır. Beytüllahm budur. İçine yüz adam
sığar. … Beytüllahm Mağarası’nın doğusunda
yedi taş merdivenle çıkılınca Havariler Makamı
Mağarası vardır. Büyük bir mağaranın dört
tarafında on iki küçük mağaradır. … En büyüğü
Şem’un Safa’nın mağarasıdır. Mağaraların zemini
ince kumdur.

9.194 Halilülrahman Kalesi
Bu caminin altı tamamen mağaralardır. … Bu
mağaralarda üç bin peygamber gömülüdür. …
Vaktiyle bu mağaraya … iple bir çoçuk
sallandırmışlar. … Hz. İbrahim’in validesi,
Nemrud korkusundan İbrahim’i bir mağaraya
bırakmış.

9.197 Zeyt-I Har Dağı, Lut Gölü yakını
… burada büyük bir mağara vardır.

9.209 Kaysn Dağı, Şam
Bu dağda şehre karşı bir mağara vardır. Orada
üçler, yediler, kırklar makamları vardır. Yine bir
mağara içinde Melikülcevad’ın kabri vardır. …
Yine buraya yakın Açlar Mağarası vardır. … Bu
Ribve’de bir mağara vardır. O taraf ahalisi Hz. İsa
bu mağarada doğdu derler ama doğrusu
Beytüllahm’da doğduğudur.

9.245 Bedir Kalesi
Buranın kıble tarafında Gar-ı Nebi (Peygamber
Mağarası) vardır. … ne kadar ashap şehit oldu ise
bu mağarada gömülüdür.

9.260 Velmürselat Dağı
Burada resulullahın mağarası vardır.

9.261 Sebire Dağı
Ebu Nida derler. Bir mağara içinde gömülüdür.

9.277 Mekke
Sebir Dağı’nın solunda Fetih Mağarası vardır. …
Sadme Dağı … birkaç büyük mağaralar var.

9.286 Hara Dağı
Hara Dağı’ndaki bir mağarada peygamber gizlice
ibadet ederdi.

9.293 Resuy Dağı
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Mehmed Mehdül Hanefi ashabiyle burada bir
mağaraya girmiş ve mağaranın kapısı kapanlarını
kaybolmuştur, derler.

9.304 Karan Şehri
Yüzbinlerce mağaralar ve mağaralarda da insan
kemikleri vardır.

Onuncu Cilt (Mısır, Sudan, Habeş, 1672-1680)

10.616 Lut Kalesi, Mısır
Şehrin keşişleme tarafı kayalı dağdır. Altları
tamamen mağaralardır.

10.617 Cebel-I Tayr, Mısır
Tayliman Dağı da derler. Her sene sonbaharda
Anadolu’dan yüz binlerce çeşitli kuşlar gelip dağ
üzerinde dururlar. … Dağda büyük bir mağara
vardır. Seher vakti bütün kuşlar bu mağaranın
üzerinde yedi defa fertatlarla dönüp uçarlar. Sonra
mağaranın önünde toplanıp guya meşveret
ederler. Sonra her cins kuşlardan birer tanesi
mağaraya girer. İçerideki ölünceye kadar mağara
önündeki kuşlar uçmazlar. … Sonra … güneye
giderler. … Mağaraya girdik. O kadar karanlık
değil. Ama, kuşların leşlerinin kokusundan insan
bir an duramaz. İçeri giren kuşlar mağaranın
tepesine gagaları ve pençeleri ile yapışıp ölmüşler
ve asılmış dururlar. Bahar mevsiminde … kuşlar
yine gelmeye başlarlar … ama artık mağara içinde
kuş kurban etmezler. …Halkın kanaatine göre,
eğer mağara içine giren kuşlardan hiç birisi asılıp
kalmamış ise o sene Mısır’da kıtlık olacağına
alamettir derler.

10.628 Silsile Kalesi
Dağlarda binlerce mağara vardır.

Gebel es Silsila Nil Kıyısında, Aswan’ın
kuzeyindedir.

10.629 Kolombo Kalesi
Kalenin doğu tarafındaki mağaralarda binlerce
kefenli timsah birbiri üzerine yığılıdır.

Kom Ombo adlı yerleşim yeri yine Nil
kıyısındadır.

10.630 Alevi Vilayeti

Mağaralarını ziyaret ettik. … İdris Mağarası’nın
yanında Lokman Mağarası vardır.

10.633 Abuhur Aşiretleri
Sekiz yüz mezmum, müflis, çıplak siyah
kavimdir. Asla din bilmezler. Bunlar da
mağaralardadır.

10.642 Firdaniye Kalesi
Hemen mağaralarının üstünde bir sütun vardır.

10.664 Sindasi Dağı
… bir mağara kapısına gittik. Orada bir kurbanlık
tekne var. Sultan burada yedişer adet deve, koyun,
keçi, horoz, yılan, kedi boğazladı. Kanları havuza
doldu. … Ameleler mağaranın kapısını yıktılar.
Ak sakallı bir adam horoz getirdi, vurmaya
başladı. … Mağarada kayalardan oyulmuş
oturacak yerlere yüz kişi … oturduk. Mağaranın
bir tarafındaki yarıktan ut, santur ve diğer müzik
aletlerinden suzinak makamında nağmeler geldi.
… mağarayı yine kargir kayalarla kapadılar.

10.684 Ateşperest Banyan Kavmi
Hepsi çıplaktırlar … Ölülerini bir mağaraya
koyup kadit ederler. … Dağlarda binlerce mağara
vardır.

10.690 Kurna Köyü
Yüksek mağaraları hep Seyfi Zülyezen yapısıdır.
Bu mağaralar, taştan oyulmuş öyle sanatkarhane
hücrelerdir ki, …

10.691 Semenhu Kasabası
Bu şehrin batısında bir büyük mağara vardır, onu
beyan eder. … Her kim ki mağaradan bir tek
keten tohumu almak istese, mağaradan bir çeşit
haşerat çıkıp adamın kemikleri kalmayıncaya
kadar yerler.

Sonuç

Evliya Çelebi’nin çok sayıda mağara hakkında
genel bilgiler verdiği görülmektedir. Bu
mağaraların araştırılması bizi anlamlı sonuçlara
götürebilir. Evliya Çelebi sadece mağaraların
adlarını ve yerlerini belirtmekle kalmamış,
bazılarının uzunluklarını, yüksekliklerini (9.128)
ve yönlerini (1.24) de nicel olarak vermiştir.
Ayrıca mağaraların içerisindeki su
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hareketlerinden (2.581, 4.1128, 9.117, 9.128),
sıcaklıklarından (2.616, 3.816, 5.25),
sedimanlardan (9.192) ve içerisinde yaşayan
hayvanlardan (1.24, 10.617) da söz etmiştir. Tüm
bunları dikkate aldığımızda kendisine ilk Türk
mağaracısı demek yerinde olacaktır.

Seyahatnamede belritilen mağaraların kullanım
amaçlarla şu şekilde sınıflandırılabilir:
İbadethane(2.1, 3.10, 8.1), maden (2.3, 4.5),
ambar (2.5, 4.2), cephanelik (4.5), barınak (3.3,
4.3, 7.5, 7.6, 8.6, 9.3, 9.5), han (3.8, 7.8, 9.5),
hapishane (3.9, 3.12, 9.5), mezarlık (3.14, 8.2, 9.2,
9.7), fabrika (4.5), ağıl (5.1, 7.3),
saklanma/saklama yeri (5.3, 7.4, 7.9), savunma
yeri (6.1), laboratuvar (8.1) ve eğitim yeri (8.1,
8.3). Bu çeşitlilik mağaraların insan yaşamındaki

öneminin yakın zamanlara kadar sürdüğünü
göstermektedir.

Teşekkür

Yarımburgaz Mağarası ile ilgili bilgiler için Arpat
Özgül’e, Stanos araştırması için Dr. Tulga
Şener’e, Van Kalesi ve Süphan Dağı ile ilgili
bilgiler için arkeolog Sn. Ahmet Uhri’ye ve Van
Müze Müdürü Sn. Ersin Kavaklı’ya teşekkür
ederim.

KAYNAKLAR

[1] Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Mehmet
Zıllioğlu Evliya Çelebi, Sadeleştirenler: Tevfik
Temelkuran, Necati Aktaş, Mümin Çevik, Üçdal
Neşriyat, İstanbul, 1984.

Çizim: Derya ÜLKER
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KAN KAYBI VE DEĞİŞİMİ ÜZERİNE
Emrah SINMAZ

Dostlar, sizce dernek dediğimiz nedir? Hiç
düşündünüz mü? Dernek: masa, dergi, üye kayıt
defteri, arşiv, dernek lokali, SRT malzemesi,
tencere gibi şeylerden mi oluşur? Asıl olan
insandır, üyelerimizdir. Böyle olmasa 1964'ten bu
yana derneğimiz yaşayabilir miydi? İnsanlar ve
eskiden günümüze taşınan bilgi birikimi,
deneyim, yeni fikirler, temel geleneklerimizi
yaşatmaya çalışan korumacılık...

Hemen hemen bütün örgütlü eylemlerin
başlangıcı, örgütün daha sonraki zamanlarına göre
daha güzel ve doyurucu anılarla doludur. İlk
anlarda yapılan işlerin verimi büyüktür. Örgüt
yeni katılımlarla güçlenip büyümektedir. Zaman
içinde birlikte yola çıkmış kişiler arasında bile
görüş ayrılıkları, anlaşmazlıklar çıkabilmektedir.
Örgütün iyiliği için olan yapıcı tartışmalar,
zamanla (insanların kişilik ve ihtirasları ile çok
ilişkili olarak) bireysel çatışmalara
dönüşebilmektedir. Çatışma; örgütü amacından
uzaklaştırmakta, kısır çekişmeler gündemin en
önemli maddesi haline gelmektedir. Sonuç; üretim
sıfır, amaçlar ulaşılamaz uzaklıkta, can sıkıcı
ortam ve kargaşa...

Sanırım bazı şeyleri açık konuşmanın gelecekte
benzer olaylara hazırlıklı olabilmek adına büyük
faydası olacaktır. Başarılı bir ortamı korumak zor,
tersini başarmak ise çok kolaydır. Aynen, “Bir
deli kuyuya taş atar, bin akıllı çıkaramaz,”
örneğindeki gibi. Öyle olaylar var ki dernek
tarihinde önce basit gibi görünmekle birlikte,
altında yatan nedenleri ve sonuçları ile önemi
sonradan anlaşılmıştır. Birkaç örnekle konuyu
daha açalım.

Çok eski zamanlarda bize katkısı olmadığı için
kişi ismi vermek istemiyorum- dernek yönetim
kurulu çalışıp aldığı kararları uygulayamaz hale
gelmişti. Genelde 4 oya karşı 1 oyla kararlar
alınıyor, ancak alınan karara rağmen, 1 oy
sahibinin düşündüğünü uygulaması sonucunda
yönetim kurulu etkisiz hale geliyordu. Bu
problemlerin temel nedeni demokrasiye, kişilerin
eşitliğine inanmayan bir zihniyetin kendisini üstün

görmesi ve kural tanımaz mantıksızlığıdır. SRT
eğitimi almadığı için tek başına dikey mağara
malzemesi alamayacağına karar verilen kişiye
dernek toplantısında "Yönetim kurulu sana
haksızlık yapıyor ama ben malzeme alabileceğini
düşünüyorum," ya da görevli olduğu halde bülten
kurulunda çalışmadığı için ayrılmış ve ayrılması
yönetim kurulunca uygun görülmüş kişiye
"Yönetimin seni kuruldan ayrı tutması haksızlık,
ben çalışmanı istiyorum," ya da dernek
malzemesinin yalnızca dernek üyeleri ve yönetim
kurulunun karar verdiği ortak etkinliklerde
kullanılması gibi bir kural varken başka
kulüplerin üyelerine "Dernekte sizin eğitim
almanıza engel olan kişiler var. Ben dernekten
eğitim almanız gerektiğini düşünüyorum,"
denebiliyorsa hangi karar sağlıklı uygulanabilir?
Bireysel nedenlerle kişilere ters düştüğü için bir
dernek üyeniz, derneği başka kulüplerin üyelerine
kötülese ve arkadaşınız olan bu kişiler "Sizinki,
sizi bize kötülüyor," diye uyarsa ne
düşünürsünüz? Çok tatsız ve kısır olaylar değil
mi?

Derneğin malzemesiz olduğu eski zamanlarda -
şimdi olsa ne fark eder?- derneğe hediye edilen
malzemeyi cebine atıp "benim" diyen bir kişiye ne
kadar anlayış gösterebilirsiniz? Hele kişi başka
üyelere "Ben aldım, sende al," diyebiliyorsa...

Hepsinden de kötüsü dernekten alınan eğitim ve
bilgi birikimini gelecek kuşaklara aktarmayıp
başka kulüp arayışlarına girilmesidir. "Ben
olayım, ben yapayım" mantığı, bu kişiler için
harcanan emeğin boşa gitmesine neden olmuştur.
Ayrıca bu kişilerin hem üye olup, hem de MAD'ı
kötülemeleri çok sinir bozucudur. Derneğimiz
üyesi olup, aynı zamanda bir üniversite kulübü
için çalışan arkadaşımıza -eğitimini de ben
vermiştim- gayet iyi niyetle Camılıköy düdeni
için ortaklık teklif etmiştik -üstelik araştırdığımız
ilk düdendi-. Verdiği yanıt şöyle oldu: "Bizim
orijinal karpit lambalarımız var. Dernekle ortak
faaliyet yapsak olmaz." O zamanlar karpit
lambalarını kendimiz Türk malzemeleri ile
üretiyorduk (parasızlık ne yaparsınız...).
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Arkadaşın iki lambayla .... kalkmıştı, çıktığı
kabuğu beğenmeyip derneği aşağılamaya
çalışıyordu. Sonuçta düdeni bitirdik, geliştik de,
ukala arkadaşımız yıllar önce mağara sporunu
bıraktı, kendi kulübü de yerinde sayıyor.

Başka bir tatsız anı, Körük İni'nde ölen başka bir
kulübün üyesi mağara sporcusu için -etkinlikten
haberimiz bile yoktu- üyelerimizden birinin
derneği suçlayacak kadar ileri gitmiş olmasıdır.
Sonradan kopmalardan başka, direkt kendi
kulüplerine fayda sağlamak için derneğimize
katılan kişiler de olmuştur.

Derneğe malzeme sağlayacak geliri olan bir iş
vardı. (Yine ne iş ve kimler olduğunu
söylemeyeceğim...) Bu işi araştıracak
arkadaşlarımız ekip kurup kendi adlarına işi
üstlenmeye karar vermesinler mi? Oldukça
yüksek fiyat verdikleri için işi bir dağcılık kulübü
aldı. Dernek böylece 1km uzunluğunda ip ve para
kazanma şansını kaybetti.

Kan kaybı, derneğin geleceği için gerekli olan
üyelerinin (hemen hemen tüm üyeler bu gruba
dahildir) kaybıdır. Dernek için zararlı olmaya
başlayan kişilerin ayrılması kayıp değil aslında
kazançtır. Bu kişiler de şanslıyız ki derneğe gelen
her 100-150 kişide yalnız 1 kişidir. Ortamın
bozulması kan kaybında en önemli
nedenlerdendir. Çatışma ortamı, en iyi niyetli
üyelerin bile dernekten ayrılmasına neden
olabilmektedir. Bunun dışında, kan kaybına sebep
olan başka doğal nedenler de vardır. Bazen kişiler
ilgilerini çeken başka etkinlikler, geçim derdi,
zamansızlık gibi nedenlerle derneğe gidip gelmeyi
kesebilirler. Bir önemli neden de evliliktir. Yakın
bir zamana kadar evli üyemiz hiç yoktu. Evliliğin
doğasından mı, Türkiye insanının yapısından mı,
bilemiyorum artık... Kan kaybı, kitle halinde ya da
gelen yeni üye sayısından fazla oluyorsa derneğin
yaşaması tehlikeye girer. Bu nedenle her zaman
yeni üye kazanılması ve bu üyelerin mutlu
olacakları iyi bir çalışma ortamı yaratmak
derneğimizin yaşının daha da artması için
gereklidir.

Kan değişimi, derneğin en az üye kaybına
uğrayarak sıkıntılı dönemlerin atlatılmasıdır. Bu
anlamda eski üyelere önemli görevler

düşmektedir. En önemlisi bilgi birikimini yenilere
aktarmak ve ortama bireysel nedenlerden zarar
vermemektir. Bir ekibin çalışması
verimsizleşmeden yeni insanları dernekçiliğe
alıştırmak, mümkün olduğunca zamanlı yönetim
ve karar anlamında söz sahibi yapmak kan kaybı
yaratmadan kan değişimini sağlayacaktır. Bu
sayede yeni üyeler dernek için daha istekle
çalışacaklar; yeni fikirler, daha yeni üyeler, yeni
mağara araştırmaları, yeni yayınlar derneğimizi
ileri yıllara taşıyacaktır.

Derneğimiz bu güne kadar yaşamış olmasını kan
kaybına az uğrarken, kan değişimini  başarabilmiş
olmasına borçludur. Bu yazdığım olayların şu
anki dernek üyelerinin çok azı için bir şeyler ifade
etmesi bunun en canlı kanıtıdır. Mağara Araştırma
Derneği'nin temel yapısı demokratiklik ve
paylaşımdır. Ama unutmamak gerekir ki
demokratik sistemler ancak demokrasiye inanan
kişiler tarafından kurulup yaşatılabilirler.

Arkadaşlar; ortamınız güzel, araştırmalarınız çok,
dernek üyeliğiniz uzun, dernekteki anılarınız
güzel olsun.

Enis Batur

"Mağaraya girdiğinizde her yer karanlık;
gözleriniz dışarıda olduğu için bakamaz,
göremezsiniz; bakılabilse, zamanla
görülebilirdi belki, göz karanlığa alışır,
vakit geçtikçe onun ışığını okumayı
öğrenir; mağaranın ıslak iç duvarları
dışarıdan sızan en ufak ışık kırıntısını bir
ayna gibi çoğaltıp çarparak yayabilir
ayrıca; girildikçe açılır mağara,
derinliğine, dipsizliğine doğru çekilir,
çeker; herşey bir başka şeye
benzetilebildiğine göre, evrene, evren
boşluğuna, kara deliğin merkezindeki
girdaba benzetilebilir bu titrek, hareketli,
sıcak uzam...
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BÜYÜK İNSANLARA YETİŞMEK ZOR
Birhan ALTAY

Temuçin Aygen Hocamızı sevgiyle, saygıyla anarken...

Derneğimizin 1964’te Temuçin Hoca ve
arkadaşları ile birlikte kuruluşundan bu güne
kadarki süreçte, ülkemiz mağaracılık ve
mağarabilim geçmişini, bir film şeridi gibi şöyle
bir gözlerimizin önünden geçirdiğimizde ne denli
yolun başındayız.

Anadolu ve Trakya’sı ile mağara zengini Türkiye
Cumhuriyeti mağaracılığa oldukça geç başladı. İlk
bilimsel disiplinle yazılı mağara haritası da
Anadolu’ nun işgali sırasında İtalyan İşgal
Kuvvetlerinden Gluseppe Moretti’ nin 1919
yılında çizdiği Kocain Mağarası olmasına karşın,
1950’li yıllarda ancak mağaralara turistik veya
bilimsel girişler başlamıştır. Bunlardan biri de,
1958 yılında Faruk Sükan Hoca’nın Tokat-Pazar-
Ballıca Köyü- İndere mağarasına öğretmenler ile
düzenlediği gezi, önemli bir örnektir….

İşte bu tarihlerde Temuçin Aygen ortaya çıkıyor.
Türkiye’de mağaracılığın olmadığı bu dönemde,

1) Türkiye’nin Az Bilinen Doğal ve Arkeolojik Değerleri
kitabından

2) Türkiye Mağaraları kitabından

sadece savaş alanlarında ve mağaralarda
“definecilik” yaygın iken, T.Aygen’in,
mağaracılığı ileri ülkelerdeki jeoloji öğrenimi ve
deneyiminin katkısıyla, hem MTA bünyesinde
hem de İller Bankası bünyesinde yabancı
mağaracılar ile birlikte katıldığı “karstik alanlarda
su temini çalışmaları”, ülkemizde mağaracılık
disiplininin başlangıcının ilk çakıl taşları olarak
sayılabilir. Aygen 1950’lerin sonuna dek bu
yabancı mağaracılar ile birlikte yaptığı mağara
araştırmalarını “Mağaracılık ve Yeraltı Irmakları”
adlı kitabında yayımladı. ’60 lı yıllarda dünyanın
önde gelen mağara araştırmacıları ile yaptığı
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3a) Türkiye Mağaraları kitabından

3b) Türkiye Mağaraları kitabından

araştırmalarla Antalya-Konya-Isparta-Muğla-
Hatay gibi Toros illerimiz ile Zonguldak
yöresinde derinlik ve uzunluk olarak halen
ülkemizin “EN”leri arasında yer alan büyük
mağaralarını ve önemli su taşıyan sistemleri
ortaya çıkarmış oldu (Foto 1, 2, 3).

Meslektaşları ve gençler arasından mağara ve
mağaracılığa  ilgi duyanları buldu, adeta yarattı.
MAD ile birlikte yavaş yavaş mağarabilimi
(speleoloji) ve mağara sporculuğu kültürünü
yerleştirdi (Foto4).

4) Türkiye’nin Az Bilinen Doğal ve Arkeolojik Değerleri
kitabından

Bu çalışmalarla ortaya çıkarılan mağara
sistemlerinin önemli birkaçı;
h Dünyanın en fazla su taşıyan sistemlerinden

Dumanlı ve Tilkiler mağaraları (Oymapınar
Barajı ile su altında kalan Dumanlı mağara-
sına artık girilememektedir.) (Foto 5, 6,7),

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

h Zonguldak Kızılelma-Cumayanı sistemi vb.
sayılabilir (Foto1).

Ve bu çalışmalar ile birlikte
Temuçin Hoca, etrafındaki
mağara ilgilisi kişiler ile 1964
yılında MAD’ı Mağara Araştırma
– Turizm ve Tanıtma Derneği
adıyla kurdular. Böylece,
mağaracılık (speleoloji) bir sivil
tüzel kişilik haline gelmişti artık.

5) Dumanlı
Kaynağı
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6) Türkiye’nin Az Bilinen Doğal ve Arkeolojik Değerleri
kitabından

Dernek bünyesinde, bir yandan asıl mesleğiyle
ilgili olarak yeraltı su sistemleri araştırmalarını
çalışırken diğer yandan turizmde
değerlendirilmelerine yönelik “tanıtım”
çalışmalarını yürüttü ve uluslararası platformda
Türkiye mağaracılığı ve mağaralarını tanıtmayı
sürdürdü.

Bu çalışmalar ile birlikte 1950 ila 1980 yılları
arasında ülkemizde yapılacak araştırmalarda tek
muhatap olarak Temuçin Aygen’i görürüz. O
tarihlerde devlet nezdinde de bu denli kabul görür
durumda ve güçlüdür. Karst Hidrolojisi ve
Mühendislik Jeolojisi alanlarında geniş bilgi
birikimine sahipti ve bu nedenle hidroelektrik
baraj verimlilikleri konusunda ülkemizde aranan
bir kişiydi.

Bu bilgi birikimine eklemiş olduğu mağaracılık
engin tecrübesiyle ülkemizde 40 000 kadar
mağara var olduğunu iddialı bir şekilde tahmin
edebilen bir büyük insandı O. Hala başka bir

tahmin ya da iddia ortaya atılamamış aksi de
gösterilememiştir. Halihazırda 1500-2000 kadar
mağaranın araştırılabildiğini düşünecek olursak
kolay kolay da ortaya çıkmayacaktır.

Ben ve dönem arkadaşlarım doğa sporuna 80’li
yıllarda bir rastlantı eseri başlamıştık. 12 Eylül
dönemi dolayısıyla bir arada bir şeyler
üretebilmenin ve bir araya gelmenin güç olduğu
bir dönemde güzel bir rastlantı idi gerçekten,
mağaracılık ve MAD ile tanışmamız. Bu
serüvenin 2. yılında MAD’ni duyduk ama o
zaman Temuçin Hoca’yı tanıyanımız yoktu.  Ne
zaman ki Ermenekliler Derneğinde bir tanışma
toplantısı düzenlenip de bizler de oraya katılınca,
yaşlı bazı kişiler arasından,  Hoca ile tanışma
fırsatı yakaladık. İlk o akşamla başladı Hocayla
tanışıklığımız. Hafif aksayan ama güleç yüzle
etrafındaki gençlere bir coşkuyla deneyimlerini
aktaran, karanlık lokalde ışık saçan bir kişilikti,
karşımızdaki kişi.

7) Türkiye’nin Az Bilinen Doğal ve Arkeolojik Değerleri
kitabından
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O güne kadar doğa sporları bağlamında henüz
birkaç mağaraya girişliğimiz olmasına karşın ilk
kez mağarabilimi disiplini ile tanışıyorduk.
Mağaracılığı, maceralı enteresan bir sportif uğraşı
olarak görüyorduk ama görüyorduk ki birileri
mağaracılıkla (speleoloji) ilgili olarak bir telaş
içinde idiler. Araştırma çalışmaları yapılıyor,
bunlara sponsorluklar buluyorlar, ilgili devlet
kuruluşları ile işbirliği yapıyor ve sonunda
çalışmaları yayımlayarak kamu ile paylaşıyorlar.
Biz ise daha henüz mağaralara sportif olarak
gidiyor ve bu konuda kendimizi geliştirirken,12
Eylül sonrası üniversite gençliği içinde artmaya
çalışıyorduk.

Bu başlangıçlardan sonra Onun sağlığında bazı
küçük toplantılar ve mağarabilim sempozyumları
dışında Temuçin Hoca ile çok fazla
birlikteliğimiz, yakınlığımız ve teknik çalışmamız
olamadı. Hep Temuçin Hocamız babamız olarak
ayrı bir yerde kaldı. Bunda Ankara dışında oluşu
da etken oldu. Ayrıca, Onunla bağlantımızın belli
bazı üyelerimiz aracılığıyla kurulması da ayrı bir
olumsuz etkendi. Kendi kurduğu bir kurumdan
uzak kalmanın Aygen üzerinde ne kadar üzücü
etkisinin olmuş olabileceğini çok sonradan
anlayabiliyorum. Fakat dernek hiçbir zaman
hocanın istemediği bir kimliğe dönmedi, hep ciddi
ve idealleri ile herhalde Onun gönül rahatlığı
içinde olabileceği bir yapıda kaldı.

Gel zaman git zaman, MAD kendi bünyesinde
araştırma çalışmalarını ve yabancı kuruluşlarla
eğitim etkinliklerini sürdürürken, Hoca da
Antalya ve Kaş’ta kendi çevresiyle çalışmalarına
devam ediyordu. Bu gençlerle MAD’ dan sonra
TODOSK’un da kuruluşu ve mağaracılığa ilgisi
başlamıştı.

Dernek evi veya lokalinin olmayışı ya da
uygunsuz bodrum katları koşullarında olması
dolayısıyla, Temuçin Hocamızın hep istediği “
arşivinin MAD’ ne aktarılması”nı
gerçekleştiremedik. Zaman içinde arşivinin büyük
kısmı eşi vasıtası ile korunurken, bir bölümü de
diğer mağaracı kuruluşların arşivinde yer
almaktadır.

Hocamız, mağaracılığının son döneminde bir
büyük projeye daha önderlik etti.  “Çukurpınar

Mağara bölgesinin ve dolayısıyla Taşeli
Platosunun araştırılması konusu.”             O
dönemde BÜMAK’ lı arkadaşların Taşeli
Platosunda çalışıyor olmaları dolayısı ile onlarla
çalışmaları başlatmıştı. Sonuçta yine büyük bir
çalışmaya önayak oldu. Protezli bacağının
engeline rağmen, kah hayvan sırtında kah
yürüyerek bu alandaki çalışmalara katıldı (Foto
8). Ve en önemlisi ülkemizdeki en önemli ve
büyük sportif çalışmaya, “Çukurpınar ve
Peynirlikönü”mağaralarıyla Türkiye’nin en derin
mağara sistemlerinin ortaya çıkartılmasına imza
atmış oldu.

Nihayetinde Temuçin Ay-
gen’den söz ederken hep
ilklerden ve başarılardan söz
ediyoruz. MAD, Aygen’ siz
dönemde birçok önemli
gelişmede yer almış olsa da
kolay değil, ~40 yıllık
deneyimdi tabii, ulaşmak zor.
MAD’ nin son dönem en
deneyimlilerini düşününce he-

nüz 20 yıldayız. Bu sürede Hocanın da çok
arzuladığı birçok önemli adımları atmayı
başardık. Çeşitli bölge araştırmaları ile Subatağı
ve Sütlük mağaraları gibi 600m. den derin dikey,
Kazandere mağarası gibi uzun yatay mağara
sistemlerinin ve Güneysınır mağarası gibi çok
büyük yeraltı boşluklarının araştırılmalarına
rağmen, Temuçin Hocanın dönemindeki gibi
büyük araştırma projeleri geliştiremedik. Bu
konuda 90’lı yıllar itibariyle MAD’ ın yabancı
desteği olmaksızın sadece kendi olanakları ve
üyeleri ile araştırmalarını gerçekleştirebilmesi
önemli bir gelişme sayılabilir.

Mağara ve mağaracılığın tanıtımı bağlamında
TRT ile çekilen ve Asya – Avrupa Yayın Birliği
Belgesel Ödülü kazanan “ Türkiye Mağaraları “
belgeseli de basın yayın kuruluşları ile
gerçekleştirdiğimiz ve Hocamızın da gurur
duyacağı bir çalışma oldu.

Ama en önemlisi dernek bünyesinde yürütülen
çalışmaların da zaman zamanda önüne geçen,
Türkiye Mağaracılar Birliği (TMB)
organizasyonunu 10 yıl içinde iyi bir düzeye
getirmek oldu. Birkaç kişiyi bile bir araya
getirmenin güç olduğu ülkemizde tüm sivil, kamu

8) Temuçin Aygen
herşeye rağmen
faaliyetlere katılırken
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ve üniversite kuruluşlarını içinde barındıran bir
TMB platformu ve bu bağlamda mağara arama ve
kurtarma organizasyonu, imza attığımız en büyük
projedir.

Bir başka gelişme ise, Temuçin Hoca’nın da çok
görmek istediği, derneğe ait bir yerin olması
hayalimizin gerçekleştirilmesidir. Bir özel
kuruluşla yapılan ortak çalışma sonucunda artık
bir MAD Evimiz var. Ülkemizin Mağaracılık
tarihsel sürecinde tüm bu son dönem

gerçekleştirilenleri, hele TMB organizasyonunda
birlikteliği sağlamak için yaşanan zorlukları ve
mağaracıları ikna için harcanan enerjileri, mağara
koruma ve turizmi konusundaki gerilimleri
düşünüp de, Temuçin Aygen’in O hiç bir şeyin
olmadığı dönemlerde, bir önder kişilik olarak
gerçekleştirmiş olduklarını gözlerimin önüne
getirince, büyük insanlara yetişmek zor! sözünü
söylemeden geçemiyorum.

Kendisini bir kez daha saygıyla anıyorum.

Birhan Altay’ın Arsivinden Eski Günler

Derebucak-Dedetarlası Eğitim

Derebucak-Dedetarlası Eğitim

Camılıköy Mağarası - Aras İnişi

Kastamonu Karlık Mağarası
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MAĞARA CANLILARI ve MAĞARA EKOLOJİSİNE KISA BİR BAKIŞ
Emral ÖZEL

Binlerce, belki milyonlarca yıllık bir aşınım
sonucu meydana gelmiş mağaralar bazı canlılar
için yaşam alanı oluştururlar. Işık yokluğu, düşük
sıcaklık ve yüksek nem oranı gibi olumsuz
koşullara rağmen bazı canlılar bu ortama uygun
adaptasyonları (uyumu) gösterebilmiş ve
mağaraları kendilerine yaşam alanı olarak
seçmişlerdir. Yaşam döngülerinin tümünü
mağarada geçiren ve vücut yapılarında önemli
farklılıklar görülen bu tip canlılara gerçek mağara
canlıları (Troglobit) denir. Gözsüz ve renksiz
(pigmentsiz) balık, gözsüz karides ve mağara
böcekleri en önemli troglobitlerdendir.

Troglofil grubu canlılar ise mağara içinde ve
dışında beslenip yaşayabilme yeteneği olan
canlılardır. Beslenmek için mağaraya bağımlı
değillerdir, ancak uygun koşullarda mağara
canlılarıyla beslenebilirler. Bazı mağara böcekleri,
mağara semenderleri bu grup canlılar arasındadır.

Trogloksen (Trogloxen) canlılar ise yaşamlarının
bir bölümünü (örneğin kış uykusunu) mağaralarda
geçiren ve genellikle mağara dışından beslenen
canlılardır. Bu grup canlılar genellikle sadece
barınmak için mağaralara girerler. Yarasalar, bazı
fare türleri ve kış uykusuna yatan birçok canlı bu
gruba girer.

Tüm bunların dışında, kaza sonucu mağarada
bulunan canlılar da olabilir. Gece karanlığında
yönünü kaybeden, dış etkenlerle sürüklenen ya da
hızlı hareket eden bazı hayvanlar mağaralara kaza
sonucu düşebilir. Örneğin sürüklenme sonucu
mağaraya düşen mikroorganizmalar, mağara
ortamına hızlı adaptasyonlar gösterebilir ve
yaşamını mağarada sürdürebilir. Hayvanların ve
bitkilerin çoğunluğu ise böyle bir adaptasyon
gösteremezler.

Yukarıda da bahsedildiği gibi mağara canlıları,
yaşam ortamlarına bağlı olarak vücut yapılarında
farklılıklar gösteren canlılardır. Mağara içindeki
yaşam sürelerine ve beslenme şekillerine göre
incelendiğinde ise mağara dışı akrabalarına göre
birçok tipik farklılık barındırırlar.

Bu farklılıklardan en önemlisi gözün küçülmesi
ya da tamamen körelmesidir. Mutlak karanlığın
hüküm sürdüğü mağara ortamında göz önemini
yitirmekte; buna karşın duyma, dokunma ve koku
alma gibi diğer duyu organları yaşamsal önem
kazanmaktadır. Bundan dolayı gerçek mağara
canlılarında dokunaçlar, işitme organları gibi
duyu organları önemli ölçüde gelişmiş
durumdadır.

Bir diğer önemli farklılık ise renk maddelerinin
bulunmayışıdır. Doğada renkler iletişimin ve
gizlenmenin aracı olduğundan, ışıksız ortamda
gizlenme ya da iletişim renk maddeleri
aracılığıyla yapılamaz. Bundan dolayı mağara
canlıları kısmen ya da  tamamen renksizdirler.
Gerçek mağara canlılarında görülen diğer
farklılıklar ise düşük metabolizma hızı ve
körelmiş kanatlardır. Besin miktarının az olması
ve ortamın soğuk olması, bu canlıların
metabolizmalarını yavaşlatır. Uçma sırasında
ortamda ışık bulunmayışı ise yön bulmayı
zorlaştıracağından mağara canlıları genellikle
tabanda ya da duvarlarda hareket ederler. Bu
nedenle kanatlar genellikle körelmiş durumdadır.
Bu adaptasyonlara sahip olan canlılar ancak,
mağarada yeterli besin olması halinde yaşamlarını
sürdürebilirler. Besin ise mağaraya giren organik
maddelerle sağlanır.

Tasarım: Emral ÖZEL

Mağara Ekosistemi

Ekosistem tanımı içerisine canlıların kendi
aralarında ve cansız çevreleriyle kurdukları
ilişkiler girer. Yer üstündeki bütün ekosistemlerde
olduğu gibi mağara ekosistemlerinde de üreticiler,



74

tüketiciler, ayrıştırıcılar ve parazitler gibi temel
basamaklar bulunur. Bu basamaklar arasında
sürekli madde ve enerji dönüşümleri gerçekleşir.
Maddenin ve enerjinin dönüşüm halinde
bulunduğu ekosistemlerin sürekliliği için
kaynaklara, yani organik ve inorganik maddelere,
ihtiyacı vardır. Bu noktada ekosistemler ikiye
ayrılır: Sürekliliği için başka ekosistemlere ihtiyaç
duyan allokton ekosistemler ve kendi
kaynaklarıyla sürekliliğini sağlayabilen otokton
ekosistemler.
Bugün keşfedilmiş mağaraların çoğu allokton
tiptedir çünkü bu tip mağaralarda canlılık ancak
dışarıdan gelecek organik ve inorganik
maddelerin varlığına bağlıdır. Somut birkaç örnek
vermek gerekirse hayvan gübreleri, ölü bitki
organları, ölü hayvanlar ve yüzey suları ile taşınan
maddeler allokton mağara ekosistemleri için besin
kaynağını oluştururlar.
Romanya’daki Movile Mağarası gibi bazı
mağaralar ise otokton tiptedir. Bu tip mağaralarda
en önemli üretici basamak kemoototrofik (besinini
inorganik kimyasal bileşiklerden üreten)
bakterilerdir. Bu bakterilerin yapısındaki karbon
ve azot işaretlenerek izlendiğinde, bunların
mağara içindeki canlıların beslenme ilişkileri
içinde temel bir rolü oldukları yani ekosistemin
üreticileri olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Araştırıcılar, Movile mağarasında yaptıkları
çalışmalarda, otokton tipteki bu ekosistemin
yaklaşık 5,5 milyon yıldır izole olduğunu,
dolayısıyla o dönemden günümüze gelen ve çok
az değişim gösteren canlılar olduğunu ortaya
koymuştur.

Mağara Ekolojisine Sistematik Bir Bakış

Mağaralar; uzunlukları, derinlikleri ve yapısal
özellikleri göz önüne alındığında 3 ayrı ekolojik
bölgeye ayrılırlar. Bunlardan ilki mağara ağzı ve
giriş bölgesidir. Büyük salonlar ya da küçük
odacıklar halinde olabilir. Gündüzleri güneş ışığı
rahatlıkla girebilir ve bu sebeple gece-gündüz
sıcaklık farkı ve nem farkı oldukça yüksektir. Bu
bölgede genellikle trogloksen tipte yani yaşamının
bir kısmını mağaralarda geçiren canlılar bulunur.
Ayrıca bu bölgelerde, güneş ışığına bağlı olarak
bitki varlığı da görülebilir. Mağaranın derinlerine
doğru ilerledikçe alacakaranlık bölgesine geçilir.
Bu ikinci bölgede ışık son derece azdır ve bu

sebeple bitki görülmez. Sıcaklık ve nem farkı
açısından, giriş bölgesine ve dış çevreye oranla
daha karalı olmasına rağmen, hava akımlarının ve
zayıf güneş ışınlarının etkisiyle gece-gündüz
sıcaklık farkı ve nem farkı yüksektir. Dışardan
giren canlıların ve gerçek mağara canlılarının bir
arada bulunabilecekleri bir bölgedir. Ayrıca
mantar, bakteri ve küf gibi organizmalar için
elverişli bir ortamdır. Bu iki bölge genellikle geçiş
bölgesi olarak tanımlanır.

Geçiş kısmının ardından mağaranın orta kısmına
ulaşırız. Bu bölgede mutlak karanlık hakimdir,
sıcaklık ve nem az da olsa değişim gösterir. Bu
alan troglofil grubu canlılara ev sahipliği yapar.
Ayrıca pigmentsiz ve gözsüz canlılar da bu
bölgede bulunabilir. Bu bölgedeki su
birikintilerinin de biyolojik açıdan önemi
büyüktür çünkü gözle görülemeyen birçok canlı
içerebilirler.

Uzun ve derin mağaralar genellikle bir dip
kısmıyla sonlanır. Bu kısmın en önemli özelliği
sıcaklığın ve nemin sabit değerlerde kalmasıdır.
Troglobit tipteki canlıların tercih ettiği bölge de
bu bölgedir.

Tüm bu bölgelerdeki canlıların incelenmesi ve
belgelenmesi evrimsel açıdan önemli bir bilgi
kaynağı olmasının yanında mağara koruma
çalışmaları için de bir zorunluluktur. Her
mağaranın ayrıntılı biyolojik incelemesinin
yapılamaması, mağaracılara bazı sorumluluklar
yüklemektedir. Örneğin mağaraya giren kişilerin
bu bölgelere dikkat etmesi, canlı türlerini genel
olarak tanıyıp raporlaması, mümkünse fotoğrafını
çekip arşivlemesi ileride yapılacak çalışmalar için
çok yararlı olacaktır.
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DOĞADA EL TİPİ GPS ALICILARININ KULLANIMI
Ayhan CİNGÖZ

Yörüngeye yerleşen ilk yapay uydu olan
SPUTNIK-1’in (Dünya çevresinde bir tam
dolanımını 96 dakikada tamamlayan Sputnik-1,
1958 yılında atmosfere girerek yanmıştır.) 04
Ekim 1957 tarihinde uzaya fırlatılmasıyla uzay
çağının başladığını söylemek pek yanlış olmaz.
Günümüzün modern anlamda konum belirleme
teknolojisi ise 1960’lı yıllara rastlamakta olup
ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından geliştirilen
TRANSIT (DOPPLER veya Navy Navigational
Satellite System; NNSS) olarak bilinmektedir.
TRANSIT sisteminden elde edilen doğrulukların
düşük olması, hesaplama tekniği ve uzay
çalışmalarındaki hızlı gelişmeler 1980’li yılların
başında halen 24 uyduya sahip (+3 yedek) Global
Konum Belirleme Sistemi (GPS)’in günlük
yaşama girmesine neden olmuştur.

TRANSIT sisteminin gelişmiş bir biçimi olan
GPS, ABD Savunma Dairesi tarafından
geliştirilen; elinde GPS alıcısı olan herhangi bir
kullanıcının, uydu sinyalleri yardımıyla;
h Herhangi bir yer ve zamanda
h Her türlü hava koşulunda
h Global bir koordinat sisteminde
h Yüksek duyarlıkta
h Ekonomik olarak

h Anında ve sürekli konum, hız ve zaman
belirlenmesine olanak veren bir radyo
navigasyon sistemidir.

Askeri maksatlı kullanımlarının yanında araç
takip sistemlerinde, kara, deniz ve hava
araçlarının navigasyonunda, turim, tarım,
ormancılık, spor ve arkeoloji gibi her türlü sivil
sektörde gece ve gündüz sürekli (24 saat),
yağmur, kar dinlemeden her türlü hava koşulunda
ölçüm yapabilmektedir. Zayıf tarafı ise GPS
sinyalleri radyo sinyalleri gibi kuvvetli
olmadığından kapalı yerlerde, çok sık ağaçlıklı
bölgelerde, maden ve mağaralarda
kullanılamamaktadır.

Kaynak: www.magellangps.com

1989’dan itibaren, Magellan Sistemleri Ortaklığı
dünyanın ilk el GPS alıcısını ürettikten sonra bir
çok imalatçı ve model bu pazara girmiş ve
çıkmıştır. Halen Magellan ve Garmin en çok satan
markalar arasındadır.

Temel olarak haritalı ve haritasız olarak ikiye
ayrılan El tipi GPS alıcılarının belli başlı
özellikleri ise şunlardır:
h Günümüz GPS’leri kolayca elde taşınabilir

hafif (100-200 gram), dayanıklı ve su
geçirmez özelliklere sahiptir. Çoğu

www.magellangps.com
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modellerinde öğrenilmesi kolay tuş takımı ve
parlak ekranı vardır. Ayrıca askılı taşınabilir
bir kabı ve dış güç kaynakları antenleri, data
kartları ve şarj edilebilir bataryaları
(piyasadaki 4 tanesi 1 YTL olan kalem pilleri
kastetmiyoruz) vardır. Batarya ömürleri GPS
alıcısının modeline göre 40 saate kadar
çıkabilmektedir.

h 100’den fazla harita datumunda, İster Coğrafi
(Enlem/boylam), isterse Universal Transverse
Mercator (UTM) ve Askeri-MGRS, isterse
bizzat kullanıcının tanımlayabileceği
koordinat sistemlerinde yaklaşık olarak 1-5
metre doğrulukla konum belirler ve her saniye
bunu günceller.

h Dizilmiş hedeflerin grafik görüntüsü, hedeften
hangi yönde ne kadar saptığını gösteren
düzeltme bilgisi, bulunduğunuz konumdan
hafızadaki kontrol notasına olan rotayı
gösteren bilgiler ve çeşitli hız/zaman/mesafe
raporları GPS’in navigasyonla ilgili
özelliklerinden bazıları olarak sayılabilir.

h Doğada yürüyüşü daha zevkli hale getiren 3
eksenli elektronik pusula özelliği ve haritalı
modellerdeki hareket yönünüzün sabitken bile
ekranında gösterilmesi daha hassas hareket
imkânı vermektedir.

h Genelde tüm modeller 12 paralel kanal
kapasitelidir yani 12 uyduya kadar bağlantı
kurup konumlama yapabilirler. Normalde 3
boyutlu konum için en az 4 adet uydu yeterli
olsa da uydu sayısının artması konumlamanın
hassasiyetini arttırmaktadır.

h Modeline göre 500 ila 1000 kadar nokta kaydı
yapabilmektedirler. Yol noktası (waypoint)
bulunduğumuz veya kat ettiğimiz yol
üzerindeki çeşme, bina gibi noktalardır. Bazı
GPS cihazlarında bu noktaları semboller ile
belirlemek de mümkündür.

Yolculuğa başlamadan önce bulunduğumuz yerin
koordinatlarını belirleyip örneğin "Mağara"
ismiyle kayıt edebiliriz. Böylece yolculuğumuzun
başlangıç noktasını kaydetmiş oluruz.
Başladığımız noktaya geri dönerken yardımcı
olması açısından yolculuk esnasında başka
noktaları da kaydedebiliriz. Çünkü GPS, hareket
halindeyken hem gittiğimiz yönü hem de
süratimizi vermektedir. Bunun önemi ise görüş

mesafesinin az olduğu gece, sisli, puslu havalarda
veya zifiri karanlıkta ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: www.garmin.com

Haricen takılan Hafıza kartlarını destekleyen
modellerde ise nokta kayıtları doğal olarak çok
artmaktadır. Özellikle lokal harita yapmak veya
sürekli olarak eski verileri silmek istemeyen
kullanıcılar harici kart destekli alıcıları tercih
etmelidir.

h Tekne veya botla seyahat ederken yolu
kaydedebilir, balık tutarken av sahasını
işaretleyebilir, dağcılıkta rota kaydedebilir,
keşfettiğiniz mağaraların giriş ağzını not
düşebilir, ilk defa gittiğiniz tatilde otel, plaj,
restoran ve keşfettiğiniz koyların kaydını
tutabilirsiniz.

h Hemen hemen tüm GPS alıcıları WAAS
(Wide Area Augmentation System) ve
EGNOS (EuropeanGeostationary Overlay
Service) denilen bir geniş alan Diferansiyel
GPS uygulamalarına (daha hassas konumlama
imkanı sağlar) olanak veren INMARSAT
uyduları sistemi, diğeri önümüzdeki yıllarda
Amerikan GPS sistemine alternatif olarak
geliştirilen Avrupa’nın uydu bazlı konumlama
sistemi olan  GALILEO’nun ön hazırlığı
niteliğindeki uydu sistemlerine uyumludur.
Hareketli GPS uydularından farklı olarak
WAAS ve EGNOS uyduları sabit olup
WAAS; 2 uydu ile Doğu ve Batı Amerika’ya,
EGNOS ise yine 2 uydu ile Asya ve
Avrupa’ya yayın yapmaktadır. Bu uyduların
yayınlarının kullanılması konumlama
hassasiyetini oldukça arttırmaktadır.

www.garmin.com
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h Son nesil GPS alıcıları hafızasında ülkemize
ait yüz binlerce objeyi barındırmakta ve sahip
oldukları 3 Boyutlu topografya (dağlar, ovalar
gibi yeryüzü şekillerinin haritada gösterilmesi)
haritasının yanında, toprak yollara varan
detayda karayollarını, Ankara, İstanbul, İzmir
cadde ve sokak detayında şehir haritalarını,
köy detayında yerleşim birimi merkezlerini ve
daha bir çok bilgiyi içermektedir.

h İşi biraz daha abartarak, termometre ve
barometre özellikleriyle, doğadayken sıcaklık
bilgisine sahip olmakla birlikte barometrik
değişimlerle size hava tahmini yapma imkânı
da sağlamaktadırlar.

Kısacası, doğa sporlarına meraklı iseniz, denizde,
karada, her türlü seyahatlerinizde sizin en iyi
rehberiniz bir El tipi GPS alıcısıdır.
Kaybolduğunuzda, çadırımı veya arabamı nereye
koymuştum, mağaranın giriş ağzı neredeydi,
kampım ne tarafta, en yakın yerleşim yeri ne
kadar uzakta gibi sorularınıza muhatap olacak
yegane teknolojik cihazınız yine GPS alıcınızdır.
Belki de en önemlisi, doğadayken başınıza gelen
bir acil durumda yardım çağırırken koordinat
bildirebilmeniz çok faydalı olacaktır.

Şimdi dünyada istediğiniz yere istediğiniz
zamanda, kolayca, hızlıca ve güvenle
gidebilirsiniz. İyi yolculuklar dilerim…

Tasarım : Ayhan CİNGÖZ



78

AVRUPA GENÇLİK FESTİVALLERİNDE MAD
Emre Baturay ALTINOK

MAD’ın çalışmalarının daha etkin tanıtılması için
yeni metodlar üzerinde kafa yorarken 2000 yılının
sonuna doğru Gençlik Servisleri Merkezi’nin
düzenlediği Avrupa Gençlik Festivali’nin
ikincisinin yapılacağı haberi posta kutumuza
düştü. MAD’ın festivale katılma olanaklarını
araştırırken çok önemli bir fırsatla karşı karşıya
olduğumuzun henüz farkında değildik.

Sonrasında, gençleri, gençlik alanında çalışmalar
yapan kuruluşları bir araya getirme ve onlara
ortak yönlerini ve kendilerine zenginlik katan
farklılıklarını keşfetme olanağı sağlama,
Türkiye'de gençlik alanında çalışmalar yapan
organizasyonlara uluslararası düzeyde yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verme ve yurt dışından
gelen gençlik organizasyonları ile aralarında
oluşacak işbirliği için zemin hazırlama amacını
taşıyan Avrupa Gençlik Festivali’nin MAD’ın
tanıtımı için  aradığımız bir platform olduğunu
gördük.

Fotoğraflar: Bilgi Fuarı Kataloğu

02-08 Aralık 2000 tarihlerinde II. Avrupa Gençlik
Festivali - Bilgi Fuarı ile MAD olarak bu denli
kapsamlı bir gençlik organizasyonunda ilk kez yer
almış olduk.

Organizasyonun ikinci senesinde alışagelmiş fuar
anlayışının tersine bilginin paylaşıldığı;
konserlerin, gösterilerin arasında iletişim ve
işbirliğinin konuşulduğu; neşeli ve üretken bir
oluşum hedeflenmişti.

Avrupa Gençlik Forumu (European Youth Forum)
işbirliği ile düzenlenen Avrupa Gençlik Festivali -
Bilgi Fuarı'nda üniversiteler, büyükelçilikler,
öğrenci toplulukları, STK’lar, araştırma kurumları
ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen
uluslararası gençlik organizasyonları bir araya
gelerek etkinlik alanları ve çalışmalarını tanıtma
şansını yakaladılar. Fuarda 25 üniversite, 150
öğrenci topluluğu, aralarında MAD’ın da
bulunduğu 38 sivil toplum kuruluşu, 5 kültür
merkezi ve elçilik, 4 kurum ve yurt dışından 23
gençlik organizasyonu; toplam 700 temsilci ile
standlarıyla yer aldılar.  Etkinliğin ilk iki gününde
düzenlenen fuarı 7.500 genç ziyaret etti.

Fotoğraf: Emre Baturay ALTINOK

Organizasyon raporunu incelediğimizde festival
kapsamında düzenlenen tüm aktivitelerle 25.000
gence ulaşıldığını gördüğümüzde doğru bir iş
yapmış olmamızın mutluluğunu ve bir sonraki
sene yapılacak organizasyon için geliştrieceğimiz
planlarımızın heyecanını yaşadık. MAD için,
festivalin ilk iki günü düzenelenen Bilgi Fuarı’nda
derneğin ilk standını açmak, oldukça ilginç ve
farklı bir deneyim olmuştu. Birçok insanın
kafasında mağaracılık ile ilgili fikir oluşmuş,
birçoğu da standımıza iletişim adreslerini
bırakarak ayrılmıştı. İnsanlar artık mağaracılık ve
Ankara’da bu işi başarı ile yapan, Türkiye’nin ilk
mağaracılık topluluğu olan Mağara Araştırma
Derneği’ni biliyorlardı.

01-02 Aralık 2001 tarihlerinde üçüncüsü
düzenlenen Avrupa Gençlik Festivali ve
bünyesindeki Bilgi Fuarı'nda MAD, bir önceki
senenin vermiş olduğu deneyim ile yine gençlerin
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arasında idi. 2001 senesinde katılım artarak fuarda
18 ilden 33 üniversite, 180 öğrenci topluluğu,
aralarında MAD’ın da bulunduğu 47 sivil toplum
kuruluşu, 4 kültür merkezi ve büyükelçilik, 3 spor
federasyonu, iletişim, çevre ve sosyal alanlarda
çalışmalar yürüten 8 devlet kurumu ile 19 Avrupa
ve Akdeniz ülkesinden 33 gençlik organizasyonu
yer aldı. Festivalin etkinliklerine katılımın ulaştığı
toplam sayı ise 35.000 idi. Derneğimizin
dönüşümlü olarak 10 gönüllüsünün katılımı ile
yer aldığı fuarda toplam temsilcilerin sayısı
1.100’ü bulurken, iki gün boyunca 15.000 genç
Bilgi Fuarı'nı ziyaret etti. Gerek diğer stand
temsilcileri, gerekse de ziyaretçiler ile yakın
ilişkiler kuruldu, mağaracılık ve MAD ile ilgili
kapsamlı tanıtımlar yapıldı.

İkinci senemizin bizlere kattığı deneyimle fuar
kapsamında bir ilki gerçekleştirdik ve karpit
lambalarımız ile standları dolaşarak bültenlerimizi
dağıttık, insanlara mağaracılığı anlattık. Karpit
lambalarımızın uyandırdığı etki dikkat çekiciydi.
Özellikle yabancı temsilcilerin çoğu ile fotoğraf
çektirmekten bir hayli yorulduğumuzu itiraf
etmeliyiz.

Organizasyon her geçen yıl daha fazla kişiye
ulaşıyordu. Ankara’nın gençleri sene sonlarında
düzenlenen festivalleri ile yeni dünyaları ve
uğraşları tanımaya başlıyordu. Bu heyecanla IV.
Avrupa Gençlik Festivali 13-21 Aralık 2002
tarihleri arasında düzenlendi. MAD olarak artık
organizasyonun en istikrarı katılımcılarımdandık.
Tüm etkinlikleri ile 38.000 gence ulaşan
festivalde 2002 senesinde Türkiye'nin 22 değişik
şehrinden 36 üniversite, 220 öğrenci kulübü,
Türkiye'nin çeşitli illerinden aralarında MAD’ın
da bulunduğu 58 STK, 6 kültür merkezi ve
büyükelçilik, 3 spor federasyonu, 6 kurum,
Avrupa ve Akdeniz'in 19 değişik ülkesinden 17
gençlik kuruluşunun toplamda 1.344 temsilci ile
tanıtım yaptığı Bilgi Fuarı'nı iki gün içinde 16.000
genç ziyaret etti.

2002 senesinde yine karpit lambalarımız ile gezi
geleneğimizi sürdürmekle kalmadık, iki senedir
katıldığımız fuardan mağaracılıkla ilgilenen diğer
grupların da haberdar edilmesi ile mağaracılık
camiasında da beklenen bir etkinlik olmasını
sağladık. Böylece ilk senelerde fuarda
mağaracılılık ile ilgili tek katılımcı olan MAD’ı

takiben üniversite kulüplerinin de katılımı
sağlandı. Bu sayede diğer kulüpler ile
ilişkilerimizin geliştirme fırsatımız oldu. Gelenek
haline getirmeyi başardığımız karpit lambalı
gösterimiz sayesinde mağaracıların sayısının
artmasını ve mağaracılığın ilgi uyandırmasını
sağladık.

Fotoğraf: Emre Baturay ALTINOK

Festivaldeki 3. senemizin sonunda tam da
ısındığımızı hissetmiş ve bir sonraki sene
yapacaklarımızın hayalini kurmaya
başladığımızda ne yazık ki 2002 senesinde
katıldığımız IV. Avrupa Gençlik Festivali - Bilgi
Fuarı’nın bu organizasyon çerçevesindeki son
etkinlik olduğunu üzülerek öğrendik. Festival
ödenek sıkıntıları nedeniyle önce ertelendi, sonra
da bir daha yapılmamak üzere sonlandırıldı. Bir
dönem böyle sona ererken hepimiz üzüntülüydük.

Türkiye’de mağaracılığın ve MAD’ın insanlara
tanıtılması açısından önemli bir fırsat olan ve
katıldığımız 3 sene boyunca derneğimize bir
standın ve tanıtımın nasıl olması gerektiği
konusunda oldukça deneyim kazandıran; öncesi
ve sonrası ile yaşadığımız heyecanı, içinde iken
yaşadığımız eğlence dolu dakikaları özlediğimiz
festival ve fuarın bize en önemli katkısı derneği
ve mağaracılığı bir tutku olarak yaşayan birkaç
kişinin derneğe kazandırılması olmuştur.

MAD ve mağaracılık adına Bilgi Fuarı önemli bir
fırsattı. Bundan sonra önemli olan, deneyimimizi
diğer organizasyonlarda kullanarak Türkiye’de
mağaracılığın ve insana kattıklarının daha da
kitleselleşmesi için çalışmak olacaktır. Emeği
geçen herkese ve Gençlik Servisleri Merkezi’ne
teşekkür ederiz.
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MAD EĞLENCELERİ
Emre Baturay ALTINOK

MAD Yemekleri

MAD olarak 2001 senesinden beri her sene tüm
mağaracı dostlarımız ile yılbaşı öncesi bir araya
geliyoruz. Bu toplantılarda geride bıraktığımız
senenin yorgunluğunu atmak, eğlenmek, özlem
gidermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar mekan
olarak Ankara Kalesi’nde bulunan Hatipoğlu
Konağı’nı tercih ettik. Gerek mekan gerekse de
hizmet olarak bizleri olağanüstü memnun eden
Konak yönetimine ve çalışanlarına teşekkür
ederiz. MAD yemeklerini takip etmeniz ve
eğlenceye katılmanız dileğiyle…

Çarşamba Toplantıları

Mağara Araştırma Derneği, kuruluşundan bugüne
olan haftalık toplantı geleneğini sürdürüyor.
Geçmişten bugüne her hafta toplanarak
gündemimizi tartışmak, yeni araştırma bölgelerini
tespit ederek planlamalar yapmak, araştırma
sonuçlarını değerlendirmek ve konuklarımıza
mağaracılık ve MAD’ı anlatmak, sohbet etmek
için her Çarşamba dernek evinde saat 19.00’da
toplanıyoruz. Kürekler ile saz çalmak ise eğlenceli
bir MAD geleneği…

Fotoğraf: Haluk YURDAKUL

Fotoğraf: Haluk YURDAKUL

Fotoğraf: Haluk YURDAKUL

Fotoğraf: Haluk YURDAKUL
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Etkinlik Hazırlıkları

Her etkinlik öncesi planlama yapılır ve malzeme
toplanır. Büyük yaz etkinliklerinin hazırlığı ve
heyecanı bir başkadır…

Mağara Dansı

MAD yemekleri başta olmak üzere bir araya
geldiğimiz her organizasyonda mağara dansımızı
yapmaya gayret ediyoruz. Bazen hevesli olmasak
da dansımızı bilenlerin yoğun isteğini
kıramıyoruz. Mağara dansımıza siz de katılın…

Kamp Yemekleri
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ ETKİNLİKLERİ
Yıl Gün/Ay Yer/Mağara Katılımcı sayısı Etkinlik türü

2000 12-15 Mart Günersınır – Güvercinlik, Belören 8 eğitim, araştırma
13-14 Mayıs Aksu – Kuzukulağı 4 araştırma
18-21 Mayıs Aksu – Kuzukulağı 10 araştırma
16-18 Haziran Aksu – Kuzukulağı 12 araştırma
8-11 Temmuz Aksu – Kuzukulağı 3 araştırma
3-6 Ağustos Akseki – Subaşı 5 dalış, araştırma
2-3 Eylül Aksu – Kuzukulağı 5 araştırma
22-24 Eylül Aksu – Kuzukulağı 12 araştırma
1 Ekim Tuluntaş 16 eğitim
7-8 Ekim Seydişehir – Tınaztepe 3+ eğitim
11 Kasım Ümitköy 19 eğitim

2001 10-11 Şubat Güneysınır – Güvercinlik 19 eğitim
8-11 Mart Kapuzbaşı – Güney Şelale 18 eğitim, araştırma
17 Mart Yalvaç 7 araştırma
25 Mart Hüseyingazi 18 eğitim
1 Nisan İncek 20 eğitim
8 Nisan Hamamboğazı 19 eğitim
14 Nisan Hüseyin Gazi 10 eğitim
20-23 Nisan Altıntaş 12 araştırma
21-24 Nisan Divrik 6 araştırma
21-24 Nisan Derebağ 4 araştırma
26-27 Mayıs Altıntaş 7 araştırma
15-17 Haziran Altıntaş 14 araştırma
27-29 Ekim Kaklık – Denizli 10 araştırma (belediye daveti ile)

2002 10 Şubat Ümitköy (vinç) 15 eğitim
22-25 Şubat Güneysınır 27 BÜMAK ve EMAK ile
3 Mart Ümitköy (vinç) 5 eğitim
5-6 Nisan Çamlıdere 21 İlkyardım eğitimi
23 Nisan Aşağıçerçi 2 araştırma
Mayıs Kastamonu 3 araştırma
Mayıs Bartın, Ulus 2 araştırma
28 Haz. – 1 Tem. Bartın, Ulus – Uluyayla 4 araştırma
10-11 Ağustos Diyarbakır 2 araştırma
12-14 Ekim Kastamonu, Pınarbaşı, Sümenler K. 3 araştırma
26-28 Ekim Ayvaini 26 eğitim
Kasım Antalya 19 araştırma

2003 8-12 Şubat İçel, Esenpınar 10 araştırma
23 Mart Çayırhan 2 araştırma
30 Mart Çayırhan 15 araştırma
4-5 Nisan Çamkoru/Çamlıdere 20+ ilkyardım eğitimi
2 Mayıs Adapazarı, Taşoluk 6 araştırma
16-19 Mayıs Aladağlar, Acısu Yaylası 5 araştırma
11-13 Temmuz Bartın, Ulus 3 araştırma
18-20 Temmuz Altıntaş Yaylası 5 araştırma
3-6 Ağustos Geyik Dağı, Hadim 3 araştırma
17-21 Ağustos Altıntaş 5 araştırma
21-23 Ağustos Geyik Dağı 4 araştırma
28-31 Ağustos Küçüksu 5 araştırma
6-7 Eylül Bozkır ve Göktepe 3 araştırma
12-14 Eylül Geyikdağı 3 araştırma
12 Ekim Tuluntaş 16 eğitim
17-19 Ekim Konya – Balatini, Suluin 14 eğitim
8 Kasım Hüseyin Gazi 6 eğitim
13-14 Kasım Haymana – Temirözü 7+70 özel izci grubu ile eğitim
27 Aralık Hamamboğazı 10 eğitim

Türkiye Mağaracılar Birliği (TMB) Çalıştay ve Toplantıları
2001 22 Aralık Ankara 9. TMB Toplantısı
2002 2-3 Şubat Eskişehir İpten Adam Alma Teknikleri Çalıştayı
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ BÜLTENLERİ

Sayı Yıl Baskı
Adeti

Baskı
Cinsi

Boyut
(cm)

Reklam
Sayısı

Kapak
Fotoğrafı

İç Foto
Sayısı

Harita
Sayısı

Metin
Sayısı

Sayfa
Sayısı

Yabancı Dil
Özet

1 1987 75 fotokopi 24×16.5 - S/B - - 4 19 -
2 1987 75 fotokopi 24×16.5 - S/B - - 6 24 -
3 1988 100 fotokopi 24×16.5 - S/B - 1 7 21 -
4 1988 100 fotokopi 24×16.5 - S/B - 1 4 22 -
5 1989 100 fotokopi 21×14.5 - S/B 1 - 6 17 -
6 1989 100 fotokopi 25.5×18 - S/B - 8 7 26 -
7 1990 200 ofset 24×16.5 2 S/B 4 10 9 38 -
8 1991 200 ofset 23×16 2 S/B 1 5 6 12 İng
9 1993 1000 ofset 28×20 2 Renkli 7 14 13 44 İng, Fr, Alm

10 1994 1000 ofset 28×20 2 Renkli 11 9 19 52 İng, Alm
11 1995 1000 ofset 29.5×20.8 3 Renkli 13 31 21 68 İng
12 1999 1000 ofset 29.5×20.8 6 Renkli 23 39 31 80 İng
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DERNEK YÖNETİMİ

2000 Yönetim Kurulu

2001 Yönetim Kurulu

2002 Yönetim Kurulu

2003 Yönetim Kurulu

ABSTRACTS IN ENGLISH
İNGİLİZCE ÖZETLER

Cave Photography; A Different Experience
Farklı Bir Deneyim: Mağara Fotoğrafçılığı

What would a photographer search in a cave?
Considering that the light is the basic of photo-
graphy, this art form has different techniques in a
cave where no sunlight exists. In this article, after
a summary on the essence of caving, basic light
techniques such as carpite, flash and magnesium
bars are explained. Then basic equipments, typical
camera settings, and commonly used films are
discussed. Finally, a list of practical tips that a
cave photographer could make use of are given.

Hüseyingazi
Hüseyingazi Mağaracılara Hayat Veriyor

Hüseyingazi hill is mainly composed of andesite,
a dark gray volcanic rock, which is commonly
named as “Ankara Stone” by the locals. The stone
provided by these hills have been used in many
landmark buildings for decades in the capital. In
recent years, however, Hüseyingazi (1415m) has
been the common meeting point for both cavers
and rock climbers. Cave Research Association has
been using this spot for basic single-rope-
technique (SRT) training. Hüseyingazi provides a

convenient location for both beginners and
experienced cavers with its proximity to Ankara.

Çamlıdere First Aid Training
Çamlıdere İlkyardım Eğitimi

Safety and first aid are extremely critical in any
outdoor activity and Cave Research Association
has demonstrated how they prioritise this issue in
their events. Many doctors and First Aid Trainers
work together to provide a three stage training
with the following steps: (1) Basic first aid (2)
advanced first aid and techniques used in trauma
(3) Cave specific first aid training.  The article
summarizes the steps followed in a recent training
activity and suggests increasing both the duration
and frequency of this training considering its
importance in a caver’s life.

Deliktepe Activity
Deliktepe Etkinliği

Deliktepe is located 35km away from Sivas in
Durulmuş village. The cave is located on a small
hill and its entrance is visible from far away. The
expediation showed that the entrance is not a
natural cave bu a manmade gallery. Despite the
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dissappointment, necessary measurements were
acquired for the map and the group proceeded to
Demiryurt which is about 10-15km away from
Deliktepe. There were only some holes on an
unreachable high rock in this location.

Caves of Cuba
Küba Mağaraları

The Cuban people were all cheerfulland helpful
despite their poorness. After spending a couple of
days in the city, we headed to the caves. Two of
these caves, Cuevo de los Portales and La Gran
Caverna de Santo Tomás, were both located ın the
western state of Pinar del Rio and were special
among others. Cuevo de los Portales cave system
plays an important role in Cuban history. In 1962
Che Guevera used this cave as operations
headquartes and the cave is a national monument
today. La Gran Caverna de Santo Tomás (47km)
is the second longest cave system in the area after
Palmarito (54km). Another significance of this
cave is the “Caving Academy” located at its
entrance. 20 students are educated here and they
are then sent to different parts of the country for
research and tourism planning of the caves. Del
Indio, another cave we visited during our trip, is a
typical touristic site with many restaurants. The
importance given to caving is impressive despite
their limited fundings.

Aşağıçerçi Cave
Aşağıçerçi Mağarası

This cave is situated in the border of Küre
Mountains National Park in Aşağıçerçi Village
near Ulus-Bartın. The cave has a depth of 72
meters and length of 121 meters. It ends with a
siphon. There are some white rats on the walls of
the last part of the cave.

Nalcak Moğarı Cave
Nalcak Moğarı Mağarası

The cave is located close to Yukarıdere village in
Buğdaykaya region. The entrance is 100-120m
away from the road connecting Yukarıdere to
Kerpiçli at 830m altitude. The total legth and
depth of the cave are 136m and 82m respectively.
For the first time in MAD, a laser-based
equipment is used for measurements. The
equipment can measure lengths between 10m and

400m and classical tape measure is used for
shorter distances.

Cavers Back in Klikya
Klikya’da Yeniden Mağaracılar Var

Esenpınar region has many caves providing a
suitable environment for training and research
expeditions. This region is also significant for its
rich history with ancient civilizations dated back
to 4th century BC. In this five-day activity, one
group carried out an SRT (single-rope-technique)
training in Karaobruk cave whereas the rest
investigated multiple spots based on information
received. Köyiçi cave was found during these
expeditions. The cave is63m deep and is
cylindrical with 3-4m diameter.

Belören Sinkhole
Belören Düdeni

This cave is located in Konya-Bozkır close to
Belören Village. A group of 4 explored the cave,
which has a depth of –23 m and a length of 75m.

Haydar’s Sinkhole
Haydar’ın Düdeni

This region was investigated in four different
visits between 1996-1997. In 1997, annual
summer activity was organized to finish the cave.
The cave ended earlier than expected. The depth f
the cavewas measured to be –171 m and the total
length was 321 m.

Merdivenlikuyu Cave
Merdivenlikuyu Mağarası

This cave was found during an expedition held
within Denizli borders to explore multiple
information reported by a local artist. First, Kaklık
cave was visited. This cave was about to be
opened to the public and construction was in
progress. The Merdivenlikuyu Cave was one of
the other entrances reported in Denizli and after a
short visit, it was found to be 18m deep and 30m
long. A third small cave with a spongelike
structure was found in the region with an ideal
campground.
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Those Were The Days-I
(1989 Camılıköy Activity)
O Günler-I (1989 Camılıköy Faaliyeti)

In this article one of the old activities is revisited.
Comparison of the Camılıköy Activity held in
1989 to recent activities demonstrates the
advancements in the field and availability of
extensive resources today. Caves can be
researched and investigated much faster and with
less trouble today but still the enthusiasim and
devotion made it possible to held many successful
activities in Cave Research Associated history and
those days are always remembered with joy.

Altıntaş Topak Sinkhole
Altıntaş Topak Düdeni

Topak sinkhole is situated at an altitude of 1800
meters on Altıntaş Plateau near Başyayla-
Karaman. After three research activities cave was
explored and mapped. It ends with a narrow
siphon at a depth of 274 meters. We took some
other cave informations on this region and
continue to explore them.

Subaşı Cave Diving and Region Explorations
Subaşı Mağara Dalışı ve Bölgedeki Araştırmalar

In 1999 first of the many expeditions to the region
between İbradı and Derebucak was held. Subaşı
was still an active cave and there was a restaurant
just at the entrance of the cave. The second
activity was planned for a diving expediation and
it was in 2000. After reaching a gallery, we tried
to proceed but due to the malfunction of the main
lamp we had to end exploration and came out. An
other activity should be planned to complete the
exploration of the cave.

Scout Activity in Temirözü Cave
Mağaracı Şendir…!

This activity was initiated by the request from
Turkish Scout Federation - Ankara Branch. 7
experienced cavers guided the scouts in this 2 day
trip and caving sport is introduced to the scouts.
70 scouts attended the exploration and Temirözü
Cave in Haymana, which has been visited many
times before and well documented, was selected.
Experienced cavers slept in the cave and the
scouts spent the night at the camp located 500 m
away from the cave entrance.

Keçiçukuru Cave
Keçiçukuru Mağarası

This activity was planned upon receiving
information about a sinkhole starting with an
80m-descent stage. Using the GPS coordinates
provided by some other cavers, we located the
reported location. The entrance was blocked by
sand. After exploring the area further, we found a
crack on the hill. The crack was going down about
60m and reaching approximately to the same
location with the blocked hole.

Bahşiler Cave
Bahşiler Mağarası – Eğil, Diyarbakır

Bahşiler Cave is located close to Eğil-Diyarbakır.
Altough tge geological structure here is quite
different from the Toros region, which most of
our activities are planned to, limestone was again
dominant. The whole exploration lasted for 4
hours and the gallery at the end was measured to
be 24 m by 15 m.

Three Days of Experince in Güvercinlik
Güvercinlik’te Tecrübe Dolu 3 Gün
The first information about Güvercinlik Cave,
which is also commonly known with the name of
the closest village Güneysınırı, was received in
1994. The measurements of the cave were
completed in two consecutive activities. This
activity held in 2002 was organized as a combined
training activity of three caving groups in Turkey,
MAD, BÜMAK and EMAK, anda total of 27
cavers attended.  The differences in the techniques
used by different groups are observed and
discussed.

Karga Çukuru (Crow Hole)
Karga Çukuru

This cave is situated on Karga Çukuru Plateau
near Körküler in Yalvaç-Isparta at an altitude of
2105 meters. After two research activities, the
cave was explored and mapped. It has a depth of
217 meters and length of 410 meters. There are a
lot of Cula Birds on the walls of cave.

İmiçan Kaya Cave
İmiçan Kaya Mağarası
This cave was found in a daytrip to Elmadağ-
Sarayözü region. The cave is located on the rocks
named as “İmiçan Rock” and we named after it.
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The depth and length of the cave were –15m and
14 m. A training session for the beginner caver in
the group was also covered.

Aytepe Caves
Aytepe Mağaraları

(This was an activity of BÜMAK group). Aytepe
is located to the south of Kocaeli. Two mainly
horizantal caves were investigated area. The
Aytepe Cave was found to be 542 m long. Other
than a sloped downhill, no equipments were
required. Veysel Dayı Cave is also located in the
same area and is composed of two sections, one
fossil and one active branch. The height of the
cave varies and is as low as 1.5 m in some parts.

Importance of Informing Local Authorities
Before an Activity
Etkinlik Öncesinde Kolluk Kuvvetlerinin
Bilgilendirilmesinin Önemi

The importance of notification of the local
authorities is emphasized. This is important both
for security and emergency situations. A sample
form that explains the kind of information that
should be included in the notification is provided.

In the Memory of Mali
Mali Anısına
Mehmet Ali Güzel (Mali) was one of the
dedicated cavers from BÜMAK (Bosphorus
University Cave Reseasrch Group). In 2001
summer, an activity to Peynirlik Evren Günay
Sinkhole was organized to further investigate the
cave which was –1377 deep at that time. During
the explorations, due to heavy rain, flood water
filled the cave and among six cavers in the cave at
that time, Mali could not survive. We believe he is
still exploring the caves in his heaven.

Caves in the Travel Book of Evliya Çelebi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Mağaralar

Evliya Çelebi, born in 1611, has travelled throughout a
very large geography, mostly the territory of the
Ottoman Empire, for more that 50 years and he has
recorded his impressions in his travel book of 10
volumes with his characteristic style. Evliya Çelebi
has also written down information about the caves he
has seen, with sometimes properties of the caves and
local beliefs about those caves. In this work, the
information in the Travel Book related to caves is
compiled and interpreted. In the Travel Book, he
mentions a great number of caves including some
large resurgences?. Some of them, who are located in
Turkey, are still not known by the Turkish cavers
community. Exploration of them may result in new
caves. When we consider the volume and the quality
of the information he has recorded about caves, we can
designate him as the first Turkish caver.

In the Memory of Temuçin Aygen
Temuçin Aygen’in Ardından
Temuçin Aygen founded the Cave Research
Association in 1964 and introduced this sport to
Turkish groups. He was involved in most of the
explorations in which largest cave systems in Turkey
was found and has many publication about Caves of
Turkey. Some of his archive is now preserved by his
wife and some are donated to various cave association.
We will always remember him with great respect and
appreciation.

A  Short Overview of Cave Creatures and
Ecology
Mağara Canlıları ve Mağara Ekolojisine Kısa bir Bakış

Use of Handheld GPS Receivers in Nature
Doğada El Tipi GPS Alıcılarının Kullanımı

List of MAD Activities
MAD Etkinlik Listesi

A list of activities of Cave Research Association is
given. These include, the training and expedition
activities, documentary films, cave diving group’s
activities and general assembly.






