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MAD’DAN 

Çok uzun bir aradan sonra yeni bir MAD Bülteniyle karşınızdayız. Ancak güncel olamamanın burukluğunu 

yaşıyor ve özeleştirisini de yapıyoruz. Daha önce hep şartlarımızı zorluyor, “Kağıda dokunmanın keyfi 

başkadır” diyerek, MAD Bültenini bastırıyorduk. Ancak bu defa ilk kez pdf formatında çıkarıyoruz. Bu 

sayımızda 2008-2011 yılları arasındaki çalışmalarımızı sizlerle paylaşıyoruz. MAD Yayın Kurulu günceli 

yakalamak adına planlama yapmış ve ara dönemi pdf formatında iki-üç yıllık bölümler halinde yayınlamayı 

kararlaştırmıştır. En kısa zamanda diğer bültenlerimizi paylaşmayı da arzu ediyoruz. 

MAD Bülteni uzun bir yolculuktur. Ve bu yolculukta çok farklı insanın izi ve etkisi vardır. Zamanın koşul 

ve olanaklarıyla bağlantılı olarak, gün gelmiş fotokopiyle, gün gelmiş renkli kapakla çoğaltılmış, gün gelmiş 

binlerce basılıp dağıtılmıştır. Ancak hepsinde değişmeyen ortak özellik, MAD'ı ve MAD'lıyı en sade, en 

içten ve en yalın şekliyle anlatmasıdır. 

Bu sayımızda, Emrah ve Attila'nın önderliğinde etkinlik 

sayısını her geçen gün arttıran MAD Bursa Şubemizin, 

Bursa ve yakın çevresindeki araştırmalarına ait çok 

sayıda mağaraya ulaşabilirsiniz. 

Yukarıda sözü edilen dönemde MAD, Mağaracılık 

Federasyonu'nun kurulmasına öncülük etmiş, bu konuda 

diğer dernek ve üniversite klüpleriyle işbirliği içinde, çok 

yoğun çalışmıştır. Bu bağlamda özellikle Kurtarma 

Komisyonunun kurulmasında ve sonraki çalışmalarında 

hep öncü olmuştur. Özellikle 2010 ve 2011 yıllarında, 

MAD önderliğinde, yurtdışından mağara kurtarma 

konusundaki deneyimli eğitmenler ülkemize davet 

edilmiş ve çalıştaylar düzenlenmiştir. Konu ile ilgili 

haber ve yazılara da buradan ulaşabilirsiniz. 

Bültenimizin son bölümünde, 2011 yılında araştırmasını 

tamamladığımız, Türkiyede ilk kez iki dikey mağaranın 

yer altında birleştirildiği, Yaylacık – İniltipazarı Mağara 

Sistemini de sizlerle paylaşıyoruz. Yine İsmet Ceyhun 

Yıldırım arkadaşımızın Çizgili Sırtlanlarla ilgili ilginç 

yazısını da okumanızı öneriyoruz. 

Güvenli ve keyifli etkinlikleriniz bol olsun. 

 

 
27 Aralık 2015’te aramızda ayrılan can 

dostumuz güzel insan Faysal İlhan’ı sevgi ve 

özlemle anıyoruz. Bu sayımızı, derneğin ilk 

yayın kuruluyla beraber ilk MAD bültenini 

çıkaran Faysal’a armağan ediyoruz. 
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MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ HAKKINDA 

Mağara Araştırma Derneği Ne Tür 

Çalışmalarda Bulunur? 

Derneğimiz, yurdumuzda bulunan mağaraların 

araştırılması ve sınıflandırılması; mağaralarda 

jeolojik, hidrojeolojik, biyolojik, prehistorik, 

arkeolojik, coğrafi, tıbbi yönlerden bilimsel 

çalışmaların yapılması; mağara doğal ortamlarının 

ve barındırdığı ekolojik değerlerin korunması ile 

ilgili projeler hazırlanması ve yürütülmesi; 

bilimsel, sportif, araştırma ve tanıtım gezilerinin 

düzenlenmesi ve bu sayede doğal güzelliklerin 

halka tanıtılması; yapılan her türlü etkinliğin 

yayınlanması, raporunun hazırlanması, konferans 

ve seminerler düzenlenmesi; mağaracılığın bir 

doğa sporu olarak geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasının sağlanması gibi çalışmalar 

üstlenmektedir.   

Mağara Araştırma Derneğine Nasıl Üye 

Olabiliriz? Üyelik Şartlarınız Nelerdir? 

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. Eğer siz de bu 

amaçları güdüyorsanız; Dernekler Kanunu ve 

ilgili mevzuat maddeleri uyarınca üye olmak için 

kendinizde aranan şartları taşımanız, dernek 

bünyesinde verilen Temel Mağaracılık Eğitimini 

almanız ve http://www.mad.org.tr adresindeki 

veya e-posta listemizdeki duyuruları takip ederek 

herhangi bir etkinliğimize katılmak istediğinizi 

belirtmeniz yeterli olacaktır.  

Mağara İstihbaratında Bulunmak İstiyorum, 

Ne Yapmalıyım? 

Mağaralar, milyonlarca yılda oluşmuş, tabiat 

harikası ve korunması gereken kültür ve tabiat 

varlıklarıdır. Önceden gördüğünüz, merak ederek 

içine girip amatörce araştırdığınız veya 

araştırıldığını duyduğunuz in, düden, obruklar ve 

mağara olarak nitelendirilebilecek her türlü doğal 

yapıyı ve söz konusu yapıların içerisinde ya da 

çevresinde olup da mağaranın kendisine etkisi 

olan her türlü tahribatı bize bildirebilirsiniz.  

Bizlere ulaşmak için: 

http://www.mad.org.tr adresimizde bulunan 

istihbarat / tahribat formlarımızı doldurabilirsiniz. 

mad@mad.org.tr veya magaracilar@gmail.com 

adreslerine elektronik posta göndererek 

derneğimizi bilgilendirebilirsiniz. 

Her Çarşamba saat 19.00–21.00 arasında 

derneğimizin 0312 2296409 numaralı 

telefonundan bizlere ulaşabilir ya da diğer gün ve 

saatlerde telesekreterimize mesaj bırakabilirsiniz.  

Mağara Araştırma Derneği PK 670 

Yenişehir/ANKARA adresine mektup atarak 

bizleri bilgilendirebilirsiniz. 

Mağara Araştırma Derneği, GMK Bulvarı 52/21 

Çankaya Ankara adresini (2021’den itibaren: 

Anıttepe Mah. Kubilay Sk. Kubilay Apt. No:17/1 

Anıttepe) Çarşamba akşamları saat 19.00–21.00 

arasında ziyaret edebilir, bizlerle tanışabilir ya da 

bu adrese mektup atabilirsiniz. 

Acil durumlar için gün içerisinde 0507 4354356 

numaralı telefondan dernek üyemiz Rabia 

ULUDAĞ’a, 0532 5270456 numaralı telefondan 

da Tulga ŞENER’e ulaşabilirsiniz. 

Mağara İstihbaratında Bulunurken: 

Yazılı başvurularınızda, sizinle irtibata 

geçebilmemiz için birden fazla telefon numarası 

vermeyi ve adınızı ve soyadınızı belirtmeyi 

unutmayınız. 

Mağaranın bulunduğu il / ilçe / köy / mevki / varsa 

GPS koordinatını / mağaranın bulunduğu çevrenin 

özelliklerini / eğer varsa mağaranın ismini / 

mağaranın yapısını / mağaraya su girişi olup 

olmadığını / mağaradan su çıkışı olup olmadığını / 

mağaranın ağzında hava akımı olup olmadığını ve 

mağara hakkındaki genel bilgileri mutlaka 

paylaşınız. 

Teşekkür ederiz... 

MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ 

http://www.mad.org.tr/
mailto:mad@mad.org.tr
mailto:magaracilar@gmail.com
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BAYINDIR MAĞARASI ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ 
Mustafa CANER - Emrah SINMAZ 

The Bursa branch of MAD visited Bayındır 

village of Bursa and surveyed a cave with 

267 m length and 29 m depth. 

Ekim 2008 Faaliyeti 

Bayındır köyünde mağara olduğu istihbaratı, 

köyün bağlı olduğu Bursa Büyükorhan ilçesinde 

yaşayan Kamil Acaroğlu’ndan geldi. 26 Ekim 

2008 sabahı, saat 8:30’da Emrah Sınmaz’ın 

evinde buluştuk. Ekibimiz; Emrah Sınmaz, Cem 

Ersoy, Kasım Altay ve Mustafa Caner’den 

oluşuyordu. Yaklaşık bir buçuk saat süren bir 

yolculuktan sonra Büyükorhan’a ulaştık. İlçe 

Bursa’nın diğer ilçelerine göre oldukça küçük, az 

gelişmiş. Yeni tanıştığımız rehber-ekip 

arkadaşımızın sıcak davranışları, ortamı bir anda 

güzel kılıp faaliyet havasına birden girmemizi 

sağladı. Kahvede çaylarımız yudumlayıp, Kamil 

ve yanındakilerle sohbet ederken, ilçe 

jandarmasının da bizimle mağaraya geleceğini 

öğrendik. Bırakın izin almayı, sıkı güvenlik 

altında bir faaliyet olacaktı. 

Masamıza oturan, bizi selamlayan yörenin 

insanları mağarayla az çok ilgiliydiler. Bize, 

yörede hıristiyanlık tarihinin eski kiliselerinden 

birisinin kazıyla keşfedildiğini söylediler. 

Mağaranın bu tarihsel geçmişle bağlantısını 

arayan insanlar da vardı. Jandarma kuvvetleri de 

geldikten sonra mağaraya doğru yola koyulduk. 

Meraklı birkaç Büyükorhan’lı da bize katıldı.  

 Fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Arabayla kısa bir yolculuktan sonra Bayındır 

köyüne ulaştık. Araçtan indikten sonra on beş 

dakikalık yürüme ile, ağzı bayındır köyüne doğru 

bakan mağaraya ulaştık. Jandarma eskortuyla ve 

meraklı yöre insanıyla hayli ilginç bir faaliyet 

oluyordu. Yolda jandarmaya deprem haberi geldi. 

Ancak yöre insanı arkadaşlarımız "bir şey olmaz" 

diyerek Türkiye’de yaşadığımızı hatırlatmayı bir 

kez daha başardılar. Mağara ağzında yapılan 

hazırlıktan sonra hepimiz mağaraya girmeye 

hazırdık. Jandarma da mağaranın ağzında bizi 

bekleyip güvenliğimizi sağlayacaktı. Cümbür 

cemaat dokuz kişi mağaraya girdik. 

Ekiptekilerden bir kısmı daha önce de mağaraya 

girmiş ancak bir noktadan sonra geri dönmüşlerdi.  

 
Fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Mağara temel olarak, girişten hafif bir eğimle 

aşağıya doğru ilerleyen ana bir galeri ve bu 

galeriye bağlanan yan kollardan oluşuyordu. 

Girişten sonraki düzlük salonun tabanı, başarısız 

bir mantar işletmeciliği girişimi sırasında taş 

kırılarak düzleştirilmişti. Tavan yüksekliği fazla 

ve ana galerisi genişti. Oluşum ve mağara 

ekosistemi yönünden zengindi. Pek çok sarkıt, 

dikite ve yarasaya rastladık. Ancak yöre insanının 

belirttiği gibi mağara çok gitmiyordu. Bir iki 

yerde kemiklere rastlandı. Küçük bir hayvana ait 

bu kemikleri tanımlayamadık. Kimi yerde, ana 

galerinin sağ tarafında üstten bazı kollar 

gidiyordu. Ancak çoğu zaman ana kol ile 

birleşiyor, birleşip birleşmediğine emin 

olamadıklarımız ise insan geçişine izin 

vermiyordu. Mağaranın ilk 2/3’lük uzunluğu 

aşıldıktan sonra dar bir aralıktan geçiliyor, 

buradan sonra mağara daha dik inip, yarasa 



 

 5 

kolonisinin bulunduğu bir oda ile sonlanıyordu. 

Odanın hemen girişinde mağaranın en ilgi çekici 

oluşumu olan dev sütun bulunuyordu. 

 
Fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Girişe doğru dönerken, küçük bir odacıkta “MTA” 

şeklinde bir yağlı boya duvar yazısına rastlıyoruz. 

Canımız biraz sıkılıyor. Mağara daha önceden 

haritalanmış mıydı? Jandarmanın beklemesi ve 

zamanın daralması nedeni ile haritalama kararını 

ve işini daha sonra yapmaya karar veriyoruz. 

Sonradan Yaptığımız taramada, TAY projesinde 

ve MTA’nın listesinde böyle bir mağara 

geçmediğinden tekrar bir haritalama faaliyeti 

yapılmasına karar veriyoruz.  

Mağaranın durumu yüzünden Ali Bey biraz 

hüsrana uğramıştı. Daha büyük bir mağata 

bekliyordu ama bizim için durum o kadar da kötü 

değildi. Kollarıyla beraber 350 m civarında bir 

mağara olduğunu tahmin ediyorduk. Mağara çok 

uzun olmamakla birlikte ana galerinin büyüklüğü 

oldukça etkileyiciydi ve oluşum açısından oldukça 

zengin ve ulaşım açısından da kolay bir yerdeydi. 

İlçe merkezine döndükten sonra, sağ olsun, Kamil 

ve arkadaşları karnımızı doyurdular. Kahveci 

Mustafa Çalı da lezzetli çaylarıyla günümüze 

keyif kattı. Kendisi de mağaraya giren ekipteydi. 

Çok güzel bir faaliyetti. Evimize dönerken, 

karşılaştığımız sıcak muamele ve yeni bir 

mağarayı daha görmüş olmanın verdiği mutluluk 

hepimizin uykulu gözlerinden okunuyordu. 

Raporumuzun bu kısmında ekibimizin 

Büyükorhan’lı üyelerini de analım. Ekip: Kamil 

Acaroğlu, Ali Husten, Mustafa Çalı, Aydın 

Kurmuş, Emir Dikmen. 

Mayıs 2009 Faaliyeti 

Ekim 2008 tarihinde ilk araştırmasını yaptığımız 

mağaranın, harita çalışmasını yapmak için yeniden 

Bayındır köyüne gitmeye karar verdik. Daha önce 

rehberliğimizi yapan Kamil Acaroğlu ile iletişime 

geçip, 3 Mayıs’ı faaliyet tarihi olarak belirledik. 

Ekip, Cem Ersoy, Efe Ersoy, Attila Ülgen, 

Mustafa Caner, Emrah Sınmaz, Mehmet Teke, 

Murat Soğucak, Melike Yurt, Kamil Acaroğlu ve 

Mustafa Çalı’ dan oluşuyordu. 

Sabah Büyükorhan’da rehberlerimiz ve yöresel 

ekip arkadaşlarımız, Kamil ve Mustafa ile 

buluştuk. Daha önceki etkinlikte, mağaranın 

söylentilerden kısa çıkması arkadaşlarımızın 

ilgisini biraz da olsa azaltmıştı. Köye doğru yola 

çıktık, fakat açık söylemek gerekirse, yanımızda 

yolu bilen birisi olmasa yolu bulmak hiç de kolay 

olmayacaktı. Çok sayıdaki yol ayrımında hemen 

hiç yol tabelası yoktu. 

Mağara’yı daha önceden keşfetmiştik. Bu nedenle 

girişten itibaren hemen harita çalışmasına 

başladık. Ana galeride ölçüm almak hiç de zor 

değildi. Mağaranın girişe göre sağda kalan 

duvarında, yukarı doğru çıkan yan kollar ve küçük 

salonları da bunları da haritamıza ekleyerek çizim 

işini yaklaşık iki buçuk saatte tamamladık. 

Mağara, bulunduğu yerin işlek yol üzerinde 

olmaması turizm tehditini biraz olsa da ortadan 

kaldırıyordu. Mağarada bulunan Myotis kolonisi 

için tehdit oluşturacak bir etken gözlenmedi. 

Büyükorhan’daki vedalaşma ile faaliyetimiz 

sonlanmış oldu. 
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SICAK MAĞARA (BALIKESİR ASFALT TESİSLERİ 

MAĞARASI) 
Attila ÜLGEN, Emrah SINMAZ 

Upon an e-mail tip, the Bursa branch explored 

a cave in Balıkesir. The cave with length of 

115 m and depth of 75 m was named Sıcak 

Mağara (the Hot Cave) due to the heat caused 

by guano. At a later visit, the cave was blocked 

by debris after the first descent, probably 

because expolosions nearby. 

18 Nisan 2008 (Attila ÜLGEN) 

17 Nisan 2008 tarihinde Balıkesir Belediyesi 

Asfalt Tesislerinde görevli İsmail Mercan'ın 

magaracilar@gmail.com'a yolladığı ihbarı 

okuyunca, sözlüye kalkacak ilkokul çocuğu gibi 

heyecanlandım. Bana kalsa sıcağı sıcağına gidip 

bakardım sözkonusu mağaraya. Ancak İsmail 

Bey, e-mektubunda dikey inişlerden söz ediyordu 

ve hiç istasyon hazırlamamış biri olarak bu durum 

bünyemde halk arasında “yemedi” tabir edilen bir 

durum yarattı. Yine de ısrarla “Bu hafta sonu 

Balıkesir’e gidelim” e-postaları atmaya devam 

ettim. Ne yazık ki araya hep başka bir şeyler girdi 

ve günlerce gidemedik. 

En sonunda, 21 Mayıs Çarşamba günü yaptığımız 

dernek toplantısında, Cem Ersoy, Mustafa Caner 

ve Attila Ülgen'den oluşan bir ekiple gitmeye 

karar verdik. Ayrıca başka gelmek isteyen olursa 

diye önceden MADBursa ve MADÜye e-posta 

gruplarında faaliyeti paylaştım. Gerçi ne idüğü 

belirsiz bir mağara için taa Ankara’dan Balıkesir'e 

gelecek kadar çatlak birinin çıkmasını 

beklemiyordum.  

 
Fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Ekibe katılacağını bildiren başka kimse çıkmadığı 

için üç kişilik ekibimizle, 25 Mayıs 2008 tarihinde 

sabah saat 8:00’de Bursa'dan hareket ettik. 

Güneşli, mavi bir gökyüzüne sahip ve saman 

nezlemi azdıran çiçek tozlarının cirit attığı bir 

gündü. Susurluk’ta kelle çorbası, Yörsan 

Tesislerinde Susurluk tostu yedik. Saat 10:00 

civarında Balıkesir'e girmeden Kütahya-İzmir 

köprülü kavşağından Kütahya yoluna girip, 

Kepsut Dursunbey yönüne döndük ve yol 

kenarında bizi karşılayacak olan İsmail Mercan 

kısa bir bekleyişin ardından geldi. Birlikte 

takriben 4 km’lik bir mesafedeki Belediyeye ait 

asfalt tesislerine gittik. Kısa bir çay molasından 

sonra bizi 1 km uzaklıktaki mağaraya götürdüler. 

Arabaları karayolunun kenarına park ettik. 

Yaklaşık 500 m yürüyerek mağaraya ulaştık. 

 
Fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Kış aylarında, kar suları ve yağmur sularının 

küçük bir dere oluşturarak mağaranın içine 

aktığını söylediklerinde, minicik yüreğim bir 

ispinoz kuşu gibi pırpır etmeye başladı. Yeni bir 

Altıntaş mı bulduk ne? Tulumlarımızı giyip 

mağaraya girdik. İlk 10 m’lik bölüm kayalara 

tutunularak rahatça inilebilen bir yapıya sahip. 

Bundan sonrasında 80 cm çapında ve başlangıç 

kısmı 60° eğimle başlayan yaklaşık 10 m’lik bir 

iniş var. İşte matkabımız burada henüz ikinci 

deliği deldikten hemen sonra duman dumana 

kaldı. “Hani bir matkabımız vardı ya, artık yok” 

diye düşünmekten kendimi alamadım. Yine de ilk 
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istasyon hazırdı. Çokça yarasanın göründüğü 

delikten ilk önce Cem indi. “Burada bir iniş daha 

var” deyişi daha dün yaşanmış gibi hala 

kulaklarımda. Bu bölümde, 4-5 m’lik bir yataydan 

sonra takriben 10 m’lik bir iniş daha var. Ama 

artık matkabımız yoktu. Mağaracılık hiç bir 

zaman kolay diyen olmamıştı zaten. Canımızdan 

çok sevdiğimiz çekicimiz sağ olsun. Yine Cem 

önden indi. Devam ediyor, burada bir iniş daha 

var demesi içimin yağlarını eritti. Mağara indikçe 

ısınıyor mu ne, terimi silmekten helak oldum. 

15 m daha indik. Cem yine öndeydi. Bu seferki 

iniş 25 m civarındaydı. Cem'le Mustafa'ya 

yukarıdan baktığımda, sonsuz bir uçurumun 

dibinde gibiydiler. Artık çok daha geniş bir 

galerideydik. Daha da sıcaktı. Kesif bir guano 

kokusu vardı ve yüzlerce yarasa (hem de besili 

türden) varlığımızdan pek hoşnut görünmüyordu. 

Oldukça geniş bir bölüme gelmiştik. Guano 

tepecikleri arasında biraz da emekleyerek 

ilerlemeye devam ettik. Cem yaklaşık 10 m’lik bir 

iniş daha olduğunu söyledi. Ancak bu kadar 

yorgunluk, boğucu sıcak ve susuzluk yüzünden 

devam etmeme kararı aldık. Mağaranın bu 

kadarlık kısmının bile bize muhteşem bir eğitim 

mağarası imkanı sunacağını düşündük. Nur topu 

gibi bir mağaramız oldu. Ama çok sıcak daha ince 

bir şeyler giymek lazım.  

Sabah saat 11.00’da girdiğimiz mağaradan 

17.00’da çıktık. Yakın bir zamanda buraya tekrar, 

hatta sık sık geleceğimizi sanıyorum. Ankara’dan 

bile gelmeye değermiş. Asfalt tesislerindeki çay 

ve ayran ikramından sonra Bursa'ya döndük. 

M. Kemalpaşa'da, yol kenarındaki Yeniceli 

Restaurant’ta yemek yedik. İşkembe çorbası ve 

Arnavut ciğerini tavsiye ederim. 

18 Temmuz 2009 Haritalama (Attila ÜLGEN) 

18 Temmuz 2009 Balıkesir Asfalt tesislerine 

ikinci kez gidiyoruz. İlk sefer kadar heyecanlı 

değiliz. Yine de devam edip etmediğini 

bilmediğimiz dar bir delik daha vardı diye 

konuşuyoruz. 25 Mayıs 2008 tarihinde Balıkesir 

Asfalt tesislerindeki “Sıcak Mağara”yı 

haritalamaya zamanımız yetmemişti. 

Matkabımızın aküsünün yanması ve mağaranın 

çok sıcak olması bizi bezdirmişti. İçimizde, 

“yemişim mağaranın haritasını” duygusu 

yaratmıştı. Bu duygunun ve burnumuzdan 

damlayan terin etkisine susuzluk eklenince 

zamanımız yetmedi bahanesini bulmak kolay 

olmuştu. Bu kez su yönünden temkinliydik. 

Mehmet, Cem, Emrah, Attila’dan oluşan ekiple 

yine geçen seferki gibi Susurluk’ta kelle çorbası 

içtik. 

 
Fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Mağaranın olduğu yere vardığımızda kolayca 

bulabileceğimizi düşündük. Yanılmışız. Biraz 

aramak zorunda kaldık. Aradan zaman geçince 

şaşırıyor insan. İlk ekip, Emrah ve Cem, hattı 

döşeyip harita için ölçüleri aldılar. Bu arada biz 

Mehmet’le çevreden ve mağara girişinden 

örümcek topladık. Daha sonra hattı toplamak 

üzere ikimiz indik mağaraya. Bu güne dek 

yarasaların uçarken insana pek çarpmadıklarını 

düşünüyordum. Bu mağaradaki yarasalar oldukça 

iri, uçarken hem çarpıyorlardı hem de uçarak 

geçecek kadar geniş bir yer bulamazlarsa 

üstümüze konup yürüyerek geçiyorlardı. Üzerime 

tutunup, evcil hayvan edasıyla dolaşan yarasanın 

yarattığı duygu da bir başka oluyormuş. 

 
Fotoğraf: Attila ÜLGEN 
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Topladığımız örümceklerle ilgili bilgi vermek 

gerekirse: altı tanesi ergin, bir tanesi ergin altı, 

dört tanesi yavru. Mağaranın içinden aldığımız iki 

ergin dişi birey Metellina merianae (Scopoli, 

1763) türüne ait. Mağaranın dışından aldıklarımız: 

üç ergin dişi Neoscona adianta (Walckenaer, 

1802) türünden; bir ergin dişi Metellina merianae 

(Scopoli, 1763) türünden; bir ergin altı Synema 

cinsinden. Dört yavru örümcek: Salticidae bir 

tane, Clubionidae bir, Araneidae iki familyalarına 

ait.  

Mağaradaki yarasa türüne gelince, fotoğraflarına 

bakılarak yapılan tespite göre Myotis blythii ya da 

Myotis myotis. 

 
Fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Mağara -72 m olarak ölçümlendi. Çok keyifli bir 

etkinlik olmasına rağmen bizim aklımız Ankara 

ekibinin aynı gün Kayseri’de yaşadıklarındaydı. 

Telefonla haber almak için çok uğraştık. Ankara 

ekibinin, daha derin bir dikey mağarayı 

haritalamış olması, faaliyet sonunda tatlı 

niteliğindeydi. 

Mağaranın Ölümü (Sıcak Mağara) 27 Kasım 

2013 (Emrah SINMAZ) 

Eğitim, eğitim, eğitim… Bir yere kadar. Yenal’a 

söz verdiğim dikey mağara girişi için, 2009 

yılında araştırmasını yaptığımız, “sıcak mağara”ya 

bir eğitim faaliyeti planladım. Mağara bu tür 

eğitimler için çok uygundu. Hem ulaşımı kolay 

hem de küçük, ama güzel bir düden tarzındaydı. 

Yıllardır “bu mağarayı, dikey eğitim mağarası 

yapalım” diye başkanın kafasını ütüleyip 

duruyordum. 

Sonunda, 27 Kasım’da, yedi kişilik ekibimizle, 

Sıcak Mağara’ya eğitim faaliyeti yaptık. Mağara 

ağzında ilk dikkati çeken daha öncekinden farklı 

olarak ciddi bir su yatağı olması ve girişteki 

kayaların bulunmamasıydı. Mağaranın girişinde 

uzun zamandır dikey etkinlik yapmamanın acısını 

çıkarmak için heyecanla hazırlandık. İlk inişten 

sonra, mağara girişin tersi yönde devam ediyordu. 

İner inmez mağarada bir terslik olduğunu hemen 

fark ettim. Olması gereken yerde iniş yoktu. Bir 

önceki etkinlikte sol duvara çakılmış olan 

boltlarımız, yerden sadece birkaç cm yukarıda 

duruyordu. İniş kaya ve kum ile tamamen 

kapanmıştı. O anda oldukça büyük bir hayal 

kırıklığı yaşadım. Mağara bir tür, tıkanmış, 

ölmüştü. 

Tabi ki, motive mağaracımız İdris’i birkaç kaya ve 

kum yığını durduramazdı. Ne yaptı etti, kaya 

kaldırdı kum kazdı ve bir yol açtı. Ekip bir süre 

çalıştı, belli bir derinliğe ulaştı. Ancak, ulaştıkları 

galerinin son noktası da, bir önceki galeri gibi 

tıkanmış ve geçit vermez bir şekildeydi. Bizim 

galeri kapanmış, çökme ya da galerinin malzeme 

ile dolması nedeniyle mağara daha derine inilemez 

hale gelmişti. 

Mağara yakınında Balıkesir asfalt tesisleri var ve 

burada kaya patlatması yapılıyor. Patlatmadan 

dolayı oluşan sarsıntı nedeniyle mağarada bir 

çökme olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu da daha 

önce olmayan su yatağını açıklamıyor. Köylülerin 

söylediği, daha önceden mağaraya su girmediği, 

hatta mağara dışındaki toprak çöküntüye kadar, 

yataktan gelen suyun köye kadar ulaştığı yönünde. 

Muhtemelen, doğal süreçler ve taş ocağı çalışması 

birlikte etki ederek bu etkinin oluşmasına neden 

olmuş. 

Yenal, abi söz dikey’e gideceğiz yazdan önce 😊 

Ekip; Emrah Sınmaz, Murat Alkaş, Yenal Yazıcı, 

İdris Hatipoğlu, Meriç Şeyma, Tolga Satıoğlu, 

Hazal Satıoğlu.  
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BÜYÜK TORAMAN DİPSİZİ ARAŞTIRMA GEZİSİ 
Birhan ALTAY 

After receiving information from the 

Municipality of Felahiye, Kayseri, an 

expedition was organized. A vertical cave with 

a depth 185 m was surveyed. 

Antakya’da Dev Ayma Mağarası ve ardından 

Kozan Tekir Yayla araştırmasını tamamlamıştık 

henüz. Dernekte bu gezilerle ilgili anıları 

paylaşmak üzere Temmuz’da dernek toplantısında 

iken, telefonda bir mesaj fark ettik. Mesajı 

dinlediğimizde Kayseri Felahiye’de bir beldedeki 

Dipsiz adlı mağaradan söz ediliyordu. Mesajı 

topluca birkaç kez daha dinleyince heyecanımız 

iyice arttı. Mesajda Büyük Toraman Belediye 

Başkan Yardımcısı İbrahim Bey, yörelerinde pek 

çok büyük ve derin mağaralar bulunduğunu, 

bunların araştırılmamış olduğunu, bunlardan 

Dipsiz adı verilende taş atınca uzun süre ses 

gelmediğini ve çok derin olduğunu, bu mağaraya 

bir kamera sarkıttıklarını, kameranın ~110 – 

120 m. indiğini ve dibe yakın bir yerde aşırı ışık 

parlaması (Altın?) gördüklerini anlatıyordu. Bir 

heyecanla ertesi günlerde İbrahim Bey ve isimleri 

geçen ilgililerle bağlantı kuruldu ve ayrıntılı 

bilgiler alındı. İlginçtir, Osman Bey adında bir 

savcının da bu mağara ile ilgilendiği ve kamera 

sarkıtmada yer aldığı vb. bilgiler de alınınca, 

alınan bilgilerin köylü abartmasından öte derince 

bir mağaraya ait duyum olduğuna inancımız 

pekişmeye başladı. Derken, mağaraların olduğu 

söylenen yerleri Google Earth’te inceleyince 

oraya rastlayan bir yerlerde ekranda ilk kez bir 

geniş mağara ağzı ile karşılaştık. Bu heyecanımızı 

iyice arttırdı. 2100 m’lik bir yükseklikte kocaman 

~50 x 30 m.’lik bir kapkara ağız belirlemiştik. 

Hemen 1 km. doğusunda da bir başka ağız. O 

sırada sanal ortamdaki heyecanlı muhabbet şöyle 

idi: 

- Millet, Google’dan haritaları kopyaladım. 

Koyuncu Yaylası, Dipsiz Mağarası. 

- 50x50 metre çapında bir ağzı varmış, 

kameraya ip bağlayıp sarkıtmışlar. 160 me 

ip saldık diyorlar. Bu arada kamerayı 

salınca -90 m’de ışıltı görmüşler ve 

kamerayı -120 m’ye kadar indirmişler. 

Yakınına kadar araba ile gidebileceğiz. Bir 

başka mağaranın yanından da 

geçiliyormuş. 

- Taş atıyoruz 2,5 dakika sonra su sesi 

geliyor diyorlar. 112500 metre ediyor 😊, 

112 m etse bize yeter. 

- Taş atma ile ilgili aynı süreleri söylüyor. 

Bir arkeologları götürmüşler yanlarında. 

Arkeologlar da “bu iş MAD’ın işi” deyip 

bize yönlendirmişler. 

- Benim kastettiğim yer burasıdır. Ortadaki 

deliği görüyorsanız oldukça büyük bir yer. 

Haritalarda böyle bir yer mutlaka bir 

kokurdan işareti ile gösterilir. Ancak bizim 

en son haritalarda bu yok. Hatta son 20 

yıllık haritalarda da yok. Sizin gittiğiniz 

mağaraya yakın bir yer, ancak orası değil 

sanırım. Burası düden olamayacak kadar 

yukarıda bir yer. Yol da gitmiyor. Rakım 

ise 2050 m civarında. 

- Dümdüz kayanın ortasında bu delikler 

neyin nesi arkadaşlar? Sizin girdiğiniz 

delik de böyle bir şey miydi? 

- Ben döndükten sonra ise 1 km. kadar 

kuzeydoğuda başka "L" biçiminde bir 

delik daha saptadım.  

- Ufodur ufo, diye bir şaka yapayım. Orası 

düzlük değil eğimli bir yer. 

- Etkinliğe gitmeden önce aldığımız 

bilgiler ile Google Earth'te bir ağız bulmuş 

ve koordinatlarını da sizlerle paylaşmıştım. 

Sonra da diğer almış olduğumuz bilgiler 

doğrultusunda bulduğumuz ağzın Dipsiz 

olabileceğini belirlemiştik. Oysa öyle 

değilmiş. Google Earth’te GPS koord. ile 

bulduğumuz noktayı kıyasladığımda 

~1 km. uzaklıkta başka bir nokta olduğunu 

görüyorum. Fakat işin garibi o noktanın da 

bir dolin/obruk veya düden olması. Yani 

1 km aralıkla bölgede iki adet birbirine 

benzer mağara mı var acaba? Yöre 
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halkından almış olduğumuz diğer 

koordinatlarla örtüşmüyor. Yani onların da 

görmemiş olduğu bilmediği bir yeri mi 

Google’ dan bulmuş oluyoruz? 

- Koordinatlara ben baktım, e-postada da 

söylemiştim. son 20 yıllık haritalarda 

böyle bir yer yok. Eğer oraya uzaylıların 

bir hava üssü inşaa edilmemişse o nokta 

sizin girdiğiniz yer değil. Ve eğer bu kadar 

büyük bir ağız görünüyorsa muhakkak bir 

obruk orası ve yakın zamanda oluşmuşa 

benziyor. 

- …….. 

Beldeye öğlene doğru vardık ve bizi bekleyen 

meraklılar arasında Başkan Yardımcısı İbrahim 

Bey ile buluşup, Belediye Başkanı ve diğer 

ilgililerle kahvede çay içip mağara muhabbeti 

sırasında mağaralara doğru yollanma hazırlıkları 

yapıldı. Kısa bir süre sonra da iki araç halinde 

yola koyulduk. Yolun tepelerde dikleştiği 

bölümde araçlar yağışla yumuşamış zemine 

saplanınca, orada bulunan bir traktörün römorka 

benzeyen ama tekerleği olmayıp bir hidrolikli 

bağlantı ile traktör arkasına monteli kabine, 

eşyaları ve kendimizi yerleştirip yola devam ettik.  

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Araçlar ile çıkılan yol Belediye tarafından 

mağaralara ulaşabilmek için yapılmış ve iki ayrı 

alternatif halinde mağara yakınına kadar gidiyor. 

Yolun bitiminde eşyalar paylaşılıp yaya olarak 

patikadan bir vadiye inip, buradan yamaçla aykırı 

bir tırmanışla karşı tepenin boynu aşıldıktan kısa 

bir süre sonra mağaranın olduğu alana vardık.  

Mağara, yavaş yavaş kendini belli etmeye başladı, 

eğim bir tarafa doğru artarken, yıkanmış ve 

aşınmış kayalar ile eğim arttı arttı sonunda su akış 

izleri ile birlikte mağara ağzına ulaştık. Mağara 

ağzı, dört yanından aşağısı bir yere kadar 

görülebilen ve de tamamen dik kuyu şeklinde, 

hayli ürkünç bir mağara. Hemen Kubilay ve ben 

iniş hattını ve döşeme yönünü kararlaştırdık. 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 
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Kah bizimle birlikte kah daha sonradan gelenlerle 

mağara ağzında, yediden yetmişe müthiş bir 

kalabalıkla birlikteyiz. Kimisi köyden kimisi 

komşu köyden kimisi de taa Hollanda dan. 

Kumanyaları yiyip, giyinme kuşanma sonrasında 

ilk olarak Kubilay döşemeye başlıyor. Başlangıç, 

back up ve ardından 2., 3., 4. istasyonları peşi sıra 

kuruyor, iki adet balkonu geçtikten sonra dip 

görünüyor fakat kullanılan 100 m’lik ip yere kadar 

ulaşamayıp, ~15m kala bitince hattı kurmaya 

devam için Kubilay ile değişiyoruz. Başka bir iple 

döşenen üç istasyon sonunda 30 m’lik balkon inişi 

ile nihayet tabana ulaşıyoruz. 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

İnişin son 30 m’sinde duvar dikliğini kaybedip 

hafif eğimle devam ederken bu seviyelerde 

duvardan sızan sular ile yüzey parıldıyor. Meğer 

yukardan kamera sarkıtınca görülen parıltı bu 

parlayan duvar yüzeyi. 

Mağara buradan basamak basamak ilerliyor. 

Peşimden Cumhur da inince hattı kurmaya devam 

ediyoruz. Önce ~45 derece eğimle 20 m, sonra 90 

derece eğimle ~15 m’lik bir iniş başında, doğal bir 

balkondayız.  

Ana kaya 1,5 m genişliğinde bir balkon yapmış ve 

bir yöne 15 m’lik iniş diğer yöne taş atılınca 30-

40 m devam ettiğini düşündüren bir inişle devam 

ediyor. Burada döşemeyi bırakıp, malzemeleri de 

istasyona astıktan sonra geri tırmanmaya 

başlıyoruz. Gündüz gözü ile girdiğimiz mağaradan 

gece yarısı alacakaranlıkta çıkıyoruz. 

Çıktığımızda meraklı kalabalık etrafımızı sarıyor, 

heyecanla vereceğimiz haberi bekliyorlar. Neler 

gördük? Altınları bulduk mu? Yüzyıllardır 

anlatılan efsanelere ait bir iz var mı? Vb.  
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Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Mağaranın -130 m’lerine kadar ulaştığımızı ve 

gerisine ertesi gün devam edeceğimizi söylüyoruz 

ve merakları ertesi güne bırakarak kasabaya 

dönüyoruz. Gece karanlığında uzun bir iniş ve 

ardından mağaranın yorgunluğu ile nefes nefese 

tırmanışla araçlara ulaşıyoruz. Kasaba ayakta, tüm 

kasabalılar etrafta neler oldu haberlerini almaya 

gelmiş. Müthiş bir coşku. Belediye Başkanımız 

bir restoranı hazırlattırıyor ve muhteşem kebaplar 

bizi bekliyor. Bir yandan meraklı sorularına 

yanıtlar vererek, aç kutlar gibi kebaplara 

saldırıyoruz. Yemek sonrası da Kasaba 

Misafirhanesinde istirahate çekilirken kasaba hala 

ayakta ve canlı. 

 
Fotoğraf: Birhan ALTAY 

Misafirhane Belediyenin en üst katı… 

Sabah erkenden toplanıyoruz. Traktör tepesinde, 

bu kez başka bir rota ile mağaraya kadar çıkmak 

üzere yola koyuluyoruz. Yolda birkaç kez araçtan 

inip traktörün ilerlemesini sağlıyoruz. Yol giderek 

dikleşiyor ve tepeyi aşana kadar artık yayayız. 

Tırmanış sırasında çevredeki diğer mağaraların 

bulunduğu noktaları da belirliyoruz. Bu arada 

mağaradan geldiği düşündüğümüz, kasaba 

yönündeki su boşalım ağızlarını gösteriyor 

yanımızdakiler. Tepe üstünde tekrar traktör 

üzerinde mağaraya kadar sürüyor yolculuk. 

Hızlı bir hazırlık sonrası, Cumhur, Kubilay ve ben 

mağarayı bitirmek üzere tekrar girişe başlıyoruz. 

Bu arada Kubilay kamera ile görüntülemeye de 

başlıyor. İstasyonlar aralıklı da olsa çok olunca 

peşi sıra inişlerle aşağıda toplanıyoruz. Bir gün 

önce bıraktığımız balkondan hat kurmaya ve 

inişlere başlıyoruz. Balkondan 15 m inince 

mağara bir süre eğimle devam ediyor. Ardından 

bir başka büyük inişe varıyoruz, taş atınca 

basamak basamak inen ve tok bir sesle sona eren 

büyük bir karaltı var önümüzde. Bu sırada 

Kubilay da yetişiyor bize ve hep birlikte buradan 

20 m kadar 90 derece eğimle inince kocaman bir 

salona ulaşıyoruz. 

İnişi tamamladıktan sonra, Cumhur ile Kubilay 

inene kadar, hızla salonda keşife başlıyorum. 

Hızla sol duvarı takiple salonun sonuna 

ulaşıyorum. Burada arkadaşların sesini duyamaz 

oluyorum artık. Zemin betonlaşmış çakıl, kum 

karışımı sert ve solonun sonunda ~2,5 m su 

seviyesi. Suların arttığı dönemde 2,5 m derinlikte 

bir göl oluveriyor demek koca salon. Ardından 

koşa koşa sol duvarı takiple ilerleyince önce 

salonun ortasında 3 m çapında bir alana düşen bir 

şelale ile karşılaşıyorum. Devam edince suyun 

menderes yaparak battığı kum, çamur karışımı 

batak bir zeminle mağaranın sonuna ulaşıyorum. 

Daha inmemiş durumlar ve adeta koşa koşa tekrar 

inişin altına geri dönüp Cumhur ve Kubilay ile 

buluşuyoruz. Müthiş bir yer burası, bir yandan 

diğer yana 45 x 40 m’lik koca bir salon, akan su 

~40 m menderesler yapıp bu alanı ortadan kesip 

bir kum batağı ile sifonlanıyor. Yaklaşık yedi 

dönümlük bir boşluk. Bir yemek molası, fotoğraf 

çekimi ve kısa bir keşif sonrası fazla beklemeden 

harita ölçümlerine başlayarak geri dönüyoruz. 
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Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN 

Mağarada yine günü bitirmişiz. Gün içerisinde 

kafile kafile gelip gidenler olmuş, adeta bir 

meraklı seli. Dışarıdakiler haber bekliyorlar 

umutla fakat bizden mağaranın sifonlanıp bittiğini, 

aşağıda efsanelerle karşılaşılmadığını öğrenince 

bir soğukluk çöküyor bekleyenlerin yüzüne. 

Dipteki muhteşem salon bile heyecanlandırmıyor 

artık onları.   
Fotoğraf: Kubilay ERDOĞAN 

Bu arada öğreniyoruz ki, dışarıdaki ekipten Emrah 

diğer mağaraya keşfe gitmiş ve Google Earth’te 

görülen koca deliğe inmişler ancak tamamını 

inememişler. Ve yine ziyafete. Yemek sırasında 

yine kasabalı yanımızda ama coşku yerini bir 

sessizliğe bırakmış. Yine de merakla kamera 

görüntülerini izliyor ve fotoğraflar için ileti adresi 

alışverişleri yapıyorlar. Peynirli, kıymalı ve 

kuşbaşılı pideler ve salatalar yanında balık bile 

hazırlanmış. Tıka basa doyulan yemeğin sonunda 

Başkan ve İbrahim beylere, bir sonraki gelişe 

kadar veda ediyoruz, koltuk altından zulayı da 

teslim alarak.  
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EVKAYA MAĞARASI ARAŞTIRMASI, 29 EKİM 2009 
Attila ÜLGEN 

A cave near the Derbent village of İznik and its 

surroundings are continuously plundered and 

destroyed by illegal thresure hunters. The cave 

whose depth is 18 m is surveyed by the Bursa 

branch. 

26 Ekim 2009 günü Bursa, Yenişehir’den Cem’in 

Cüneyt Akman adında diş teknisyeni bir arkadaşı 

aradı. İznik ve çevresinde köstebek gibi çalışan 

definecilerden yayılan bir söylentiye göre İznik, 

Derbent köyü, Evkaya mevkiinde bulunan mağara 

dar bir giriş ile dikey başlıyormuş. Döne döne 

inerek devam ediyor ve 20-30 m derinlikte yatay 

olarak devam ediyormuş. Önce dar, zamanla 

genişleyen koridorların zemini insan yapısı kesme 

taş ile kaplıymış. Oldukça geniş bir hal alan dehliz 

400-500 m ilerledikten sonra sonunda çöküntü 

nedeniyle kapanmış. Çöküntünün üzerinden 

geçilebilirmiş. Ancak Mağaraya girenler çöküntü 

riski nedeniyle korktukları için geri dönmüşler. 

Kulaktan kulağa yayılan bu bilgi İznik Belediye 

Başkanı’nı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı 

harekete geçirmiş. Bölgede turizme açılabilecek 

bir yeraltı şehri bulmuş olabilecekleri umuduyla, 

25 Ekim 2009 tarihinde mağaraya yaptıkları bir 

keşif gezisinde, mağaranın girişinin çok dar 

olması nedeniyle içeriye girmekten vazgeçilmiş. 

İyi de yapılmış.  

 
fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Mağara Araştırma Derneği olarak söz konusu 

mağaranın araştırılması için gelen bilgi bizi de 

heyecanlandırmıştı. Bulabildiğimiz ilk fırsatı 

değerlendirip 29 Ekim sabahı saat 07.30’da 

Mehmet Teke, Olcayto Güleç, Cem Ersoy ve 

Attila Ülgen’den oluşan ekiple yola çıktık. Yeni 

yapılan Yenişehir Havaalanı yolunu kullanarak 

rahat ve kısa bir yolculuktan sonra Yenişehir’e 

vardık. Cüneyt Akman’ın kahvaltı ikramından 

sonra Nurettin Özdemir’in rehberliğinde 

Yenişehir-İznik yolunun yaklaşık 8. km’sinde 

yolun solunda Evkaya adı verilen büyük bir kaya 

kütlesi gördük. Çevredeki arazi yapısından biraz 

farklı bir kaya kütlesi olduğu için kolayca fark 

ediliyor. Arabayı yol kenarına park ederek geriye 

kalan toprak yolu yürüyerek gitmeye karar verdik. 

Yaklaşık 1 km’lik bir toprak yolu yürüyerek 

geçtikten sonra kayaya ve hemen kuzeybatısındaki 

mağaraya vardık. 

Evkaya adı verilen kaya kütlesinin batı tarafında 

bir zamanlar çok güzel olduğu anlaşılan bir kaya 

mezarı var. Ancak definecilerin akıl almaz hayal 

gücü sayesinde bütün oymalar tahrip edilmiş. Her 

geçen gün biraz daha tahrip ediliyor. Sanırım 

birkaç yıl içinde buranın bir kaya mezarı olduğunu 

gösteren hiçbir işaret kalmayacak. Mağaranın 

yakınında tarla sahibi olan Beypınar köylü Sami 

Başaran’ın ifadesine göre bölgede her gece birileri 

dedektörlerle bir şeyler arıyorlar. Kazma 

küreklerle kazılmış çukurlara her yanda 

rastlayabiliyoruz. 

 
fotoğraf: Attila ÜLGEN 
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fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Saat 10.30’da mağaraya ilk giren Cem oldu. 

Ardından Olcayto ile Mehmet arka arkaya 

delikten içeri girdiler. Ben de dışarıda rehberimiz 

Nurettin Özdemir ve Sami Başaran ile lafladım. 

Sayısız defineci hikayesi dinledim onlardan. 

“Çevrenizde yakınlarınız arasında gömü bulanlar 

oldu mu hiç?” diye sordum. Hep falancanın 

amcaoğlunun dayısı bulmuş gibi birinci el 

olmayan bilgiler var. Ama tarlalarda bulunmuş 

paralara sıkça rastlanıyormuş. “Siz hiç buldunuz 

mu?” dedim. Bana dört tane metal para 

gösterdiler. İkisi Arapça yazılı, bir tanesi Prens 

Edward resimli 1967 tarihli İngiliz Sterlini, diğeri 

ise Kraliçe Elizabeth resimli bir başka İngiliz 

Sterlini’ydi. 

 
fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Yaklaşık bir saat kadar sonra Cem mağaradan 

çıktı. Mağaranın çok ilerlemediği bilgisiyle bizi 

hayal kırıklığına uğrattı. Hazırlanıp mağaraya 

girdim. Dar bir girişten kayarak aşağıya yaklaşık 

5 m kadar indim. Bir iki adım yana attıktan sonra 

tekrar dar bir çatlaktan 5-6 m daha indim. Cem’in 

çakarken çok zorlandığı istasyondan sonra 5-

6 m’lik bir iniş daha vardı. Mehmet ve Olcayto 

harita ölçümleri için beni bekliyorlardı. 

 
fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Aşağıda güneybatı yönünde giden tavan 

yüksekliği 5-6 m’yi bulan 1 m eninde yaklaşık 

20 m zigzaglı bir koridor var ancak 20 m sonunda 

daralarak bitiyor. İnsan yapısı herhangi bir şeyle 

karşılaşmadık. İçeride az sayıda yarasa olduğu 

anlaşıldı. Hemen inişin bittiği yerde iki çift 

ayakkabı bulduk. Sanırım bizden önce mağaraya 

girenler çıkarken ayakkabılarını düşürmüşler ya 

da tırmanırken kaydığı için bilerek çıkarmışlar. 

Gerekli ölçümleri yaptıktan sonra biz de 

mağaradan zor da olsa çıkmayı başardık. Bölge 

kaya eğitimi için oldukça uygun. Aramıza yeni 

katılan arkadaşlara kayada eğitim verip ardından 

mağaraya sokarsak güzel olabilir. Ama ilk 

faaliyetinde bu daracık mağaraya giren adamın 

mağaracılığa tövbe etme riski var.  
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NALDÖKEN ARAŞTIRMA FAALİYETİ 

Attila ÜLGEN 

Bursa brach explored a group of caves around 

Gelemiç Village among which Naldöken Cave 

has a of length 275 and depth of 16 m. 

Mağaraya ilk kez 16.05.2010 tarihinde gittim. 

14.05.2010 Cuma, saat 21:30’da vücuduma sirayet 

etmiş rehavetle televizyon karşısında yayılmışken, 

acı çeken horoz sesli telefonum, çok acı 

çekiyormuşçasına uzun uzun çaldı. Gecenin huzur 

veren sessizliğini yırtarak parçaladı sanki. 

Gecenin bu saati hayra alamet değildi. Doç. Dr. 

Hasan Hüseyin Oruç’tu arayan. 16.05.2010 Pazar 

günü, daha önce Keles Gelemiç köyünde Kocasu 

Çandır deresi kanyonunda rafting yaparken 

gördüğü, görüp de beğendiği mağaralara keşif için 

gideceğini, benim de gelip gelmeyeceğimi sordu. 

Heyhat kader ağlarını örüyordu. Bana da sırt 

çantamı hazırlamak düştü. 

Pazar sabahı saat 8:30’da Hasan Hüseyin Oruç, 

Necla Türemen, Attila Ülgen üçlüsü olarak 

Bursa’dan yola çıktık. Misi köyünde kısa keyifli 

bir kahvaltıdan sonra yolumuza devam ettik. Saat 

10:00’da Keles’te Gençlik Spor İlçe Müdürü 

Fedai Din ve Belediye Memurlarından Erdinç 

Oğuz ile buluştuk. Birer çay içip, yiyecek bir 

şeyler aldık ve saat 10:30’da Gelemiç köyü’ne 

doğru yola çıktık. 

Gireceğimiz mağaralardan ilkinin adı Gavurini 

Mağarası’ydı. Gelemiç köyünden rehberimiz 

Mehmet Çetin ekibe katılınca, meddah nedir 

öğrenmiş oldum. Adam yol boyunca uzun uzadıya 

mağaralar hakkında bilgi verdi. Gavurini 

mağarasının tapu gibi yarasa gübresi çıkarma 

ruhsatını aldığını anlattı. Mağara, rafting yapılan 

Kocaçay Deresi yanında, Çandır Deresi Kanyonu 

Kayaarası mevkii’nde bulunuyordu ve mağaraya 

dere yatağından yaklaşık 300 m yüksekte dik bir 

yamaca tırmanılarak çıkılıyordu. Ağaçlarda 

oldukça büyük ahşaptan yapılmış derme çatma 

makaralar vardı. Sonradan öğrendik ki bunlar 

rehberimiz Mehmet Çetin’in mağaradan gübre 

indirmek için kurduğu telesiyej sisteminin 

makaralarıymış. Mehmet Çetin makaraların 

aralarına eski telefon kablolarından beşli hat 

çekmiş, gübre çuvalını bunlara bağlayıp aşağıya 

kadar yavaş yavaş indiriyormuş. “O kadar 

uğraştığına değiyor mu?” diye soruyorum. Sipariş 

alınca önce avans alıp sonra indiriyormuş. 

Kilosunun 1 TL olduğunu söyledi. Antalya’dan 

seracılar talep ediyormuş. Çevredeki pek çok otu 

bize tanıttı. Bazılarını yedirdi. Önüne gelen her 

şeyi bize pazarladı. Yarasa gübresinin sudaki 

çözeltisinin astıma iyi geldiğini bile söyledi. 

Gavurini Mağarası muhteşem sarkıt ve dikitlerle 

dolu. Girişi insan yapımı taş duvar örülmüş, yatay 

bir mağara. Yarasa çok, bol miktarda guano var. 

Tahminen 300 m’lik bir mağara ve MTA 

tarafından haritası çizilmiş. TAY projesinde 

yayınlanmış. 

İkinci mağara Gozini Mağarası. “Kozini mi?” diye 

ısrarla soruyorum, “Gozini” diye direniyor namı 

diğer Uzun Mehmet. Gavurini’nden 300-400 m 

uzakta, geniş bir girişi olan rahatlıkla çift kale maç 

yapılabilecek düz zeminli ve aydınlık, geniş bir 

mağara tavan yüksekliği. Yer yer 8-10 m sanırım. 

Sarkıt dikit göremedim. Tahminen 60-70 m yatay 

mağara. Çobanlar tarafından hayvan barınağı 

olarak kullanıldığı anlaşılıyor. TAY projesinde adı 

geçmiyor. Buna benzer bir harita yok. 

Üçüncü mağara yaklaşık 30 km uzakta. Eşen 

köyü, Eşen çayırları mevkiinde henüz adını 

öğrenemedim. Uzun Mehmet “Adını hiç 

sormadım köyde, bu mağarayı ilk size 

gösteriyom” diyor. Gavurini’ne kıyasla daha 

küçük ama oluşumlar Gavurini’ni aratmıyor. Yine 

bol yarasa ve guano var. 100-150 m yatay mağara. 

İçeride çuval ve kürekler buluyoruz. Onlar benim 

diyor Uzun Mehmet. Buradan da gübre 

çıkarıyormuş. 

Mehmet Çetin, Keles’e yakın bir dikey mağaraya 

ve bir de İnegöl’de orman içinde bir mağaraya 

daha bizi götürme sözü verdi. Dönüş yolunda 

motorla bize rehberlik eden Uzun Mehmet, yirmi 

yıldır hiç kaza yapmadım dediği motoruyla 

ölümden döndü. Geriye bize bakarken karşıdan 

gelen arabaya kafadan giriyordu. Birkaç sıyrıkla 



 

 21 

kurtuldu. Köyde motordan düşen bir başkasına 

güldüklerini, dalga geçtiklerini anlattı. 

“Gülmeycen komşuna…” dedi vedalaşırken. 

 

Haritalama etkinliği 

06.06.2010 Pazar sabah 06:30’da yine 

hazırlanıyorum. 16.05.2010 tarihinde keşif için 

gittiğim mağaralardan Gozini Mağarası ve Eşen 

Köyü çayırında bulunan mağaranın haritası yok. 

Haritalamak gerek. İki haftadır Emrah’la gitmeyi 

planladığımız halde iki gündür meteorolojinin 

sağnak yağış bildirmesi “gitmesek mi acaba?” 

sorusuna yolaçmıştı. Emrah “Cumartesi akşamı 

çok yağarsa gitmeyelim” diyerek yan çizebileceği 

duygusu yaratmıştı bende. Üç hafta önce gittiğim 

için mağaraların yağmur nedeniyle sorun 

yaşanacak mağaralar olmadıklarını biliyordum. 

Sabah 07:30’da Emrah’ın “Çok yağıyor ne 

yapalım?” diye benim fikrimi sorması hataydı. 

Cevabım belliydi. Emrah Sınmaz, Mehmet Teke, 

Attila Ülgen üçlüsü olarak sabah 08:30’da 

Bursa’dan Emrah’ın Land Rover aracıyla yola 

çıktık. Türünün son örneklerinden olan jiple 

yoğun sağnak yağış altında yaklaşık 1,5 saatte 

önce Keles –Tunçbilek yolundan, Gelemiç 

Köyüne ulaştık. Gelemiç Köyünden Mehmet 

Çetin’i (Uzun Mehmet) de yanımıza alarak önce 

Eşen köyündeki mağaraya gitme kararı aldık. O 

mağarayı haritaladıktan sonra dönüşte Gozini’ni 

de haritalarız diye düşündük. Mehmet Çetin’in 5-

6 km dediği Mağaranın 29 km uzakta olduğunu 

Kütahya il sınır tabelasını görünce hisseder gibi 

olduk. Kütahya il sınırını 2 km geçince Eşen 

köyüne vardık. Mağaramız Eşen köyü ile 

Elmaağacı köyü arasında yolun yaklaşık 1 km 

kadar doğusunda Elmaağacı köyünün sınırları 

içinde. Elmaağacı çayırı denilen bölgede. Çayırda 

sürü otlatan bir çobandan mağaranın adının 

Naldöken Mağarası olduğunu öğrendik. Mağaraya 

vardığımızda saat 11:00’i geçmişti. 

Naldöken Mağarasında, yine girer girmez abartılı 

bir guano kokusu ve bol miktarda yarasa ile 

karşılaşıyoruz. Daha önce hiç karşılaşmadığımız 

bir şeye tanık oluyoruz; yaklaşık 8-10 yarasa 

sağımıza solumuza düşüyor, 5-10 dakika 

hareketsiz yerde yatıp sonra tekrar uçuyorlar. 

Sanırım uyurken gürültümüzden ürken diğer 

yarasaların azizliğine uğrayıp tutundukları yerden 

kayıp düşüyorlar. Mağaranın ölçülerini çıkarmak 

tahminimizden çok sürdü. Ölçümünü 

tamamladığımız her koldan sonra Mehmet 

Çetin’in  “bakın burada da bir kol var, hem de çok 

gidiyor” dediğini duyuyoruz. Buradan da epey 

gübre çıkarmış. Yola yakın olması ve Gavurini 

gibi ulaşımı zor bir yamaçta olmaması nedeniyle 

burayı tercih eder hale gelmiş gübre çıkarmak 

için. Bazı bölümler tamamen sarkıt, dikit, 

traverten ve değişik oluşumlarla kaplı. 

Mağaradan çıktığımızda saat 16:00 olmuştu. Hava 

güneşliydi. Sabahki sağnak yağıştan eser 

kalmamıştı. Yemek yemeyi unutmuştuk. 

Rehberimizin tavsiyesiyle bir çeşme başında 

getirdiğimiz nevaleyi yedik. Köye döndüğümüzde 

saat 18:00 olmuştu bile. Köy kahvesinde içtiğimiz 

üçer çaydan sonra biraz kendimize geldik. Gozini 

Mağarası için yeterli zamanımız kalmamıştı. 

Yakında tekrar geleceğiz. Eve döndüğümüzde saat 

20:00’ye geliyordu. 

 

Bölge hakkında internet kanalıyla toplanan 

bilgiler 

ELMAAĞCI-KÖYÜ 

Köyün kuruluş motifine göre iki yörük kardeşten 

biri 1360 yılında kurmuştur. Rivayete göre, iki 

yörük kardeş varmış. Bunlardan biri Domaniç’in 

Elmalı köyü’ne, diğeri de Elmaağacı köyü’ne 

yerleşmiştir. Köy iki kez yer değiştirmiş. Son 

olarak bugünkü köyün olduğu alana yerleşilmiştir. 

İlk yerleşim Doraman tarafındaki “Eski Köy” 

denilen mevkiye olmuştur. İkinci yerleşim ise 

köyün başında, Dede yatırı bulunan alana 

olmuştur. En son ise, köyün bugün bulunduğu 

alana yerleşilmiştir. 

1530 yılı kayıtlarında Elma mezraası olarak 

geçmektedir. Osmanlı döneminde Hüdavendigar 

Livası Adranos kazası (Orhaneli) ve Harmancık 

nahiyesine bağlı olarak kalmıştır. Köy, 1907 

yılında 39 hanedir.1927 yılında ise köyün nüfusu 

208’dir. Milli mücadele yıllarında Yunanlılar, 

köyden sekiz kişiyi dövmüşler, bir kişiye hapis 

cezası ve 25.949 lira da zayiat vermişlerdir. 

Köyün karşı tarafında ismi bilinmeyen bir Dede 

yatırı bulunmaktadır.  
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KELES ÇAMLIKBAŞI MAĞARALARI ARAŞTIRMA 

FAALİYETLERİ 
Emrah SINMAZ, Attila ÜLGEN 

As a follow-up activity to formerly searched 

area of Keles, the Bursa branch discovered two 

more small caves of which the larger one has a 

length of 111 m. 

8 Mayıs 2011 Faaliyeti (Emrah SINMAZ) 

2010 yılından bu yana Keles Gelemiç’te devam 

ettiğimiz araştırmalarda, Naldöken ve Gozini 

Mağaralarını haritalamıştık. Rehberimiz ve ekip 

arkadaşımız Uzun Mehmet “köyün yanındaki” 

şeklinde tanımladığı bir mağaradan bahsetmişti ve 

o anlatımından, bahsettiği mağaranın bölgede 

araştıracağımız son mağara olduğu sonucunu 

çıkarmıştık. 8 Mayıs’ta mağarayı haritalamak için 

etkinliğe karar verdik. 

Etkinlik sabahı, Gelemiç yönüne gittiğimizde 

toplanma yerimiz olan Nilüfer Carrefour 

otoparkında buluştuk. Ekibimizin yedi kişi olduğu 

ve malzemeler gözönüne alındığında, taşıma 

kapasitesi uygun olan Land Rover ile gitmeye 

karar verdik. Malzeme ile birlikte arabaya 

doluştuktan sonra saat 8:39’da yola koyulduk. 

Keles’e, aracımızın teknik yapısı nedeni ile saat 

9:50’de varabildik. O kadar ki yolda her 

geçtiğimiz araç, ekip için bir gurur kaynağı 

oluyor, heyecanla karşılanıyordu.  

Keles’e varışımızdan sonra nöbetçi (daha önceki 

Keles gezilerimizde pazar günü lokantaların nöbet 

sistemini öğrenmiştik) çorbacıda sabah kahvaltısı 

ve ardından alışveriş faslına geçtik. Alışverişten 

sonra aracımızın başında toplandığımızda Yenal 

poşete sarılmış küçük bir kürekle ortaya çıktı ve 

kaynanasını ne kadar çok sevdiğini bir kez daha 

bize gösterdi, öyle ki kaynanasının evindeki 

çiçekler için funda toprağı götürecekmiş. Darısı 

diğer kız annelerinin başına. 

Gelemiç’te Uzun Mehmet ile buluştuk, heybeli 

motoru ile aracımızın yanına geldi ve her zamanki 

gibi “girecen, görecen…” şeklindeki yaklaşımı ile 

mağara hakkında hiçbir şey söylemedi. Motoruna 

binip, önümüzde yola koyuldu. Köyün yanında 

olan mağaraya yürüyerek gideriz diye 

hesaplamıştık ama, mağara yolu evdeki hesaba 

uymuyor bilindiği gibi. Köyün girişindeki toprak 

yolda 5 km kadar gittikten sonra, saat 10:56’da 

Çamlıkbaşı mevkiindeki çeşmenin başında 

aracımızı park ettik. Malzemelerimizi alıp tam 

yola düşecekken, yine su almadığımızı fark ettik. 

Allahtan su başındayız. Anlıyoruz ki su unutma 

işi, derneğin kronik hastalığı haline gelmiş. 

Galiba, en iyisi saka olarak görevlendirilecek bir 

üye bulmak. 

Bu sırada Yenal funda toprağı sordu. Uzun 

Mehmet “Karşıdaki düzlüğün ilerisindeki ağaçlar 

var ya, oradan alacan…” diyerek kuş uçuşu 2 km 

kadar uzağı gösterince Yenal’ın biraz canı sıkıldı 

ve işi mağara sonrasına bırakmaya karar verdi. 

 
fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Kısa bir yürüyüşten sonra, küçük bir giriş ağzının 

başına vardık. İçeri kafa uzatınca sonu görünen 

küçük bir in… “Tamam, bu sefer Mehmet bizi 

tam şakaladı, Gelemiç’teki son mağara 

araştırmamız hüsranla sonuçlanacak…” diye 

düşündük ve “Kısa mağaraysa giyinmeyelim…” 

dedi herkes ama Mehmet “hele bir giyinin…” diye 

ısrar etti. Giyindikten sonra asıl girişin burası 

olmadığını anlayıp sevindik. Bu küçük in, eskiden 
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Mehmet’in gece koyunlarını barındırdığı bir 

yermiş. Daha sonra yamaçtan aşağı doğru inince, 

küçük bir girişle karşılaştık ve Tolga “İp lazım 

dedi”, ben de “İp olsa da, bu delikten sığamayız 

ki…” şeklinde yanıtladım. Anladık ki ikinci kez 

şakalanıyoruz. Asıl giriş, yine dikey ancak ipsiz 

inilebiliyor ve bu küçük, dikey girişin biraz daha 

aşağısında karşımıza çıkıyor. Saat 11.15’te toplu 

olarak mağaraya girdik. Hikayenin gerisi tam 

gerçek zamanlı olarak aşağıdaki paragrafta. 

Çamlıkbaşı mağarası, kolay inilebilir, dar bir 

dikey girişle başlıyor. Girişten hemen sonra büyük 

bir salona geçiliyor. Salonun orta sağında, taş 

yığma bir tepecik ve üstünde ilk gördüğümüz, 

dikey ikinci giriş yer alıyor. İlerleyen saatlerde, 

her iki girişten, karanlık salonun küçük bir kısmını 

aydınlatan güzel bir ışık düşüyor ve bu salonda 

derinlik hissi oluşturuyor. Salonun her yerine 

dağılıp, mağarayı gezmeye başlıyoruz. Tolga’nın, 

Kasım’ın sesleri uzaklardan geliyor. Girişin tam 

karşısında, salonun sonundan, yukarı doğru 

tırmanılıp iki küçük kola ulaşılıyor. Soldakinde 

küçük bir delikten geçilip, yanımızda ip 

olmadığından inemediğimiz yaklaşık beş metrelik 

bir inişle karşılaşıyoruz. Aşağıda karşı duvardan 

eğimli olarak altımıza doğru inen bir galeri var. 

Galeri geniş olduğundan mağaranın devam ettiğini 

düşünüyoruz. 

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ 

İlk salonun sol yan duvarından dar, dik bir 

geçitten, aşağıdaki dar galeriye ulaşıyoruz. Galeri 

salon ile aynı yönde ilerliyor. Burada, sonradan 

adını Emrah Çoraman’dan öğrendiğimiz “Büyük 

Nal Burunlu” yarasa kolonisi ile karşılaşıyoruz. 

Yaklaşık 30-40 birey var ve sağlıklı görünüyorlar. 

Fotoğraf çekip galeride dizüstü ilerliyoruz.  Solda 

aşağı doğru eğimli giden ikinci bir galeri 

buluyoruz. Önce Attila, sonra Yenal çamurlu 

eğimde hızla kayıp aşağı iniyorlar. Ben 

kaymamak için biraz daha sağdan aşağı iniyorum. 

Ahmet “İşte mağaracı böyle olur” diye gaz 

veriyor. Eğimli inişin ortasında H. sapiens iskeleti 

ile karşılaşıyorum. Bazı kemiklerin kalker içinde 

gömülü olmasından, uzun süredir burada olduğuna 

karar veriyoruz. Biraz daha ileride yine kırılmış, 

kalker içinde kemiklerle karşılaşıyoruz. Ayrıca 

iskelet ya da iskeletlerin yanında testi parçaları da 

bulunca “Eski bir mezar gömüsü mü?“ diye 

düşünüyoruz. İnceletme olanağımız 

bulunmadığından örmek almıyoruz. Mağaranın 

sonuna ulaşınca harita yaparak geri dönmeye 

başlıyoruz. Harita işi uzamaya başlayınca, 

Mehmet harita malzemelerini kastederek 

“kitabınızı, en-amınızı aldın mı?” diyerek 

takılıyor. Arada dar yerlere girmekte zorlanınca 

“Tapanız yetmedi mi?” diyor ama ne anlama 

geldiğini yorumlayamıyoruz. 

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Eğimli inişe başladığımız ilk galeride ilerlemeye 

devam edince, Attila yerde sürünerek ancak 

sığacağımız bir yerden geçerek ikinci inişi ve 

devam eden galeriyi buluyor. Uzun Mehmet 

burayı bilmiyor, haberi yok. Attila geri dönünce 

soruyor “Tapan yetmedi mi?”. (Tapa, av fişeğinde 

barut ve saçma arasına konulan keçe) 

Salona açılan küçük geçitte, kemik incelerken, 

Yenal ile karşılaşıyoruz. Böylece, mağara içinde 

ilk kez “üye aidatı makbuzu verme eylemi” 
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gerçekleştiriyoruz. Her şeyin kuralına göre olması 

esas da, mağara dışında daha sık görüşsek güzel 

olacak. Ekip yavaş yavaş mağaradan çıkıyor. 

Kasım ile ölçü almaya devam ediyoruz. Ölçü 

alırken zaman hızlı geçiyor gibi geliyor ama, 

bekleyenler için aynı şey söylenemez. Saat 

14:50’de işlerimizi tamamlayıp mağaradan 

ayrılıyoruz. Kısa sürede küçük ini de haritalayıp, 

saat 15:15’te su başında yemek faaliyeti icra 

ediyoruz.” 

Yenal, mağara sonrası yemekten hemen sonra her 

ağacın altında olan funda toprağını torbalayıp 

görevini tamamladı. Küçük inişleri düşünüyoruz. 

Bu arada Mehmet’ten, mağaraya yakın bir yerde 

sondaj yapıldığını, sondaj borularının boşluğa 

düştüğünü öğreniyoruz. Altımızda gerçekten 

büyük bir galeri olabilir. Tekrar geleceğiz, yeniler 

içinde iyi bir eğitim olacak… 

Tam son mağara diye düşünürken, Uzun Mehmet 

“öteki mağara” gibi bir şeyler söylüyor. Sonra 

“Bir dahaki sefere, şu karşıdaki toprak yoldan 

gideceğiz, üç küçük mağara var, bunun gibi…” 

deyiveriyor. İlahi Uzun Mehmet sırlarla dolusun. 

Saat 16:30’da yola çıkıp, saat 18:20’de Bursa’ya 

ulaşıyoruz. 

27 Kasım 2011 Faaliyeti (Attila ÜLGEN) 

08.05.2011 tarihinde gidip haritalamaya 

başladığımız Çamlıkbaşı mağarasında, yukarıdan 

baktığımızda sayısız yarasanın çıktığı dikey bir 

bölümü haritalayamamıştık. Bu kadar çok yarasa 

çıkıyorsa oldukça geniş bir salon olmalı diye 

düşünmüştüm. Ayrıca yine inip bakmadığımız bir 

kol daha vardı. Derneğimize yeni katılan 

arkadaşların mağarayla tanışması ve yarım kalan 

ölçümleri almak amacıyla bu mağaraya faaliyet 

yapmaya karar verdik.  

Düzenlediğimiz bu etkinlik için; Güldem Özkan, 

Akan Ögel, Rabia Korçak, Selçuk Toprak, Tamer 

Çekici, Kasım Altay, Attila Ülgen yedilisi olarak 

Sabah 08.30’da Nilüfer’de Orhaneli, Keles 

kavşağındaki bir marketin (marketin adı reklama 

girmesin diye zikredilmemiştir. Reklam bedeli 

dernek hesabımıza yatırıldığında marketin adı 

büyük harflerle yazılacaktır) otoparkında 

buluşarak, yola çıkacaktık. Ancak Tamer ile 

Rabia’nın gecikeceği haberi, bizim 8:30’da 

hareket etmemiz, onların ekibe Keles’teki nöbetçi 

çorbacıda katılmaları kararıyla uygulamaya geçti. 

Saat 9:30’da vardığımız Keles’te buluştuk ve 

10.15’te alışveriş de yaparak ayrıldık. Geçmiş 

yıllarda sayısız kez susuz gittiğimiz faaliyetler 

yüzünden, artık su dışında bir şey almadan gider 

olduk. Neyse ki herkesin çantasından bir şeyler 

çıktı. 

Gelemiç’li Mehmet Çetin’in saat 11,15’te tam 

mağaraya girerken ekibe katılması sürpriz olmadı. 

Her zamanki neşesi yerindeydi. Sayesinde faaliyet 

boyunca tebessüm dudaklarımızdan eksik olmadı. 

Hayatındaki ilk mağara deneyiminde düşen, ancak 

hasarsız atlatan Güldem de, karanlık bir boşluğa 

ilk adımını atmakta tereddüt eden Rabia da, mutlu 

görünüyordu.  Mağaranın dışı 5-6 derece olmasına 

rağmen mağaranın içi oldukça sıcaktı. Ekip 

üyeleri mağaranın daha önce haritaladığımız 

bölümlerinde daha önce göremediğimiz kolları 

keşfe çıkarken, Kasım, Attila, Selçuk üçlüsü de 

eksik kısımları haritaladılar. Ne yazık ki önceki 

gelişimizde sayısız yarasanın uçuştuğu ve büyük 

bir salon olabileceğini düşündüğümüz dikey inişin 

sonu çabuk göründü ve hemen bitiverdi. Bu gün 

sadece tek bir yarasa gördük. Diğer iniş de benzer 

bir şekilde bitince büyük mağara bulma 

hayalimizde suya düştü. Saat 14:00 civarında 

mağaradan çıktığımızda Güldem’in “şimdi başka 

bir mağaraya daha gidecek miyiz?” sorusu bu 

mağarayı küçük bulduğunun göstergesi oldu 

sanki. Ama Çamlıkbaşı mağarası, iskeletiyle, 

çamuruyla, daraları, sarkıtları, dikitleri, iniş ve 

çıkışlarıyla yeni mağaracılara, mağaracılığın nasıl 

bir şey olduğunu tam olarak anlamalarını sağladı. 

Artık, niye baret, tulum, çizme, dizlik ve eldiven 

gerekiyor? biliyorlar. 

Çıkışta Selçuk’un çayı eşliğinde, Tamer’in 

getirdiği çokoprens, Akan’ın getirdiği kuru incir, 

kayısı ve poğaçasıyla çektiğimiz ziyafete 

şükrederek ayrıldık mağaranın yakınından. 

Gelemiç kahvesinde ikişer şer çay içip 

yorgunluğumuzu attıktan sonra saat 16:00’da yola 

çıkarak Bursa’ya döndük.  
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KAYAPA MAĞARASI ARAŞTIRMASI EYLÜL 2010 
Emrah SINMAZ 

Kayapa Cave, which is located very close to 

Bursa city center, has been dug continuously 

by threasure hunters. A short visit by the 

Bursa branch resulted in the survey of the 46 m 

long cave. 

Kayapa mağarası, defineciler tarafından sıklıkla 

ziyaret edilen, Bursa’nın merkezinde Nilüfer 

ilçesine bağlı Kayapa köyünde bulunmaktadır. 

Mağara, internet araştırmasında, defineci 

sitelerinde hazine aranması için hedef 

gösterilmektedir.  

 
fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Şekerleme babından bu mağarayı haritalamaya 

karar verdik. Mağaranın yapısından çok, hikayesi 

daha ilginçtir. Yirmi yıl kadar önce bu civara sık 

gelen Hollandalı bir kişi öldürülmüş. Olay efsane 

gibi anlatılıyor. Faili meçhul bu olayın, civarda 

hazine olduğu iddaları ile de bağlantılı olduğu 

söyleniyor. Yakın zamanda, hazinecilerin 

mağarada jeneratör gazından boğulması da 

mağaraya hak etmediği bir ün sağlıyor.  

Mağaraya ulaşım oldukça kolay oldu. Kayapa 

göletinden biraz ilerledikten sonra, mağaraya 

yakın bir yerde aracımızdan inip bir dere yatağı 

boyunca yürüdük. Yol boyu, derenin sağ yanında 

sulama kanalı olduğunu düşündüğümüz, eski yapı 

dikkat çekiyor. Kanalda sayısız define kazısı 

yapılmış. 

 
fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Mağaraya ilk olarak, Mustafa ile ben giriş yaptık. 

Mağara dar bir girişle başlıyor. Ana küçük 

galeriye, sağdan daha küçük aynı yere bağlanan 

bir koridor eşlik ediyor. İki kolun birleştiği yerde, 

aşağı inen çamurlu bir salon bulunuyor. Bundan 

sonra yağışlı mevsimde kapanan, alçak küçük bir 

geçitten son odaya geçiliyor. Attila’nın katılımı ile 

haritalama işine başlıyoruz. Bu mağarada hazine 

arama mantığını, daha doğrusu mantıksızlığını 

anlayamadan mağarayı haritalayıp çıkıyoruz. 

Etkinliğimiz kısa sürede sonlanıyor ve 

evlerimizim huzurlu ortamına kavuşuyoruz. Not: 

Ev erkeğin kalesidir. 

Ekip: Attila Ülgen, Emrah Sınmaz, Mustafa 

Caner, Emrah Sınmaz  
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GOZİNİ MAĞARASI ARAŞTIRMA FAALİYETİ 20 

ŞUBAT 2011 
Mustafa CANER 

Another small horizontal cave around Keles 

was visited and surveyed. 

Gozini mağarası faaliyeti, mağara özlemimin 

doruğa ulaştığı, göbeğimin yağ bağladığı, atalete 

kapılmış oturuyorken imdada yetişen bir faaliyetti. 

Sadece benim ataletimin değil, Bursa Şubesinin 

ataletinin de yeni katılan arkadaşların faaliyet 

istekleri ve hevesleriyle beraber kırılacağının da 

bir habercisi gibiydi. 20 Şubat 2011 günü, sabah 

erkenden Carrefour otoparkında sekiz kişilik ekip 

toplandık. İki araçla yola çıkacaktık. Keles’e bağlı 

Gelemiç Köyü’ne vardıktan sonra, köyde yaşayan 

Mehmet Çetin (Uzun Mehmet) ile buluşacak ve 

onun rehberliğiyle mağaraya yola çıkacaktık.  

Mağara dediysem aslında iki mağara faaliyeti 

vardı gündemde. Gozini ve Gavurini. Bizim için 

asıl önemli olan Gozini mağarasını haritalamaktı. 

Daha sonra ise Gavurini mağarasına gezi ve 

fotoğraf amacıyla gidecektik. Saat 08.45 de yola 

çıktık. Aşağı yukarı bir saat sonra Keles ilçe 

merkezine ulaştık. Mağara öncesi enerji 

depolamak ve çay içip kendimize gelebilmek için 

çorbacı ararken yöredeki lokantaların bir 

özelliğini öğrendik. Yörede bulunan üç lokantadan 

her biri sırayla Pazar günleri nöbetçi oluyormuş. 

Diğer ikisi ise kapalı. Biz nöbetçi olanda 

çorbamızı, çayımızı içtik. Hava çok olmasa bile 

insanı irkiltecek derecede soğuktu. Gelemiç’e 

doğru yola koyulduk.  

10:45’te Gelemiç Köyü’ndeydik. Rehberimiz 

olacak Mehmet Çetin’i sorduk ve iki dakika 

geçmeden kendisi yanımızdaki yerini aldı. 

Başkanımız Attila daha önce Uzun Mehmet ile 

beraber bir faaliyet yapmıştı ancak biz onu yeni 

görüyorduk ve çok farklı bir insan profili ile 

karşılaşacağımızın sinyallerini almaya 

başlamıştık. Köyden rehberimizi alıp arabayla 

gidilebilecek mağaraya en yakın noktaya yola 

koyulduk. Yol boyunca aynı araçta bulunan 

rehberimize gözüme çarpan mağaraları (gerçekten 

öyle zengin bir coğrafya orası) sordum. Bazılarını 

küçük oldukları için mağaradan saymıyordu. 

Bazıları hakkında da kendisiyle alakalı bilgiler 

vermekten hoşlanıyor, kendi tarihinden notlar 

düşüyordu. 

-İşte benim çocuklarım bu mağaralarda 

büyüdü. 

-Ben bu mağarada kalırdım. Çok 

zamanlarım geçti. 

-Orası mağara değil, in. Küçük orası. 

Arabamızı, mümkün mertebe en yakın yere park 

ettikten sonra bir kısmımız mağara tulumlarını 

giyerek bir kısmımız da mağara ağzında tulumları 

giymek üzere çantalarını sırtlanarak uzun ve 

yorucu bir yürüyüşe-tırmanışa hazırlandık.  

Yürüyüş yolu, gerçekten de görmeye olanak 

bulabildiğimiz için sevinmemizin haksız 

olmayacağı bir güzellikteydi. Yolun kenarında 

coşkun akan nehir, rafting tutkunları için 

bulunmaz nimetlerden biriydi. Derken nehri 

geçmemizin şart olduğu bir noktaya geldik. İki 

ağaç kütüğü nehrin içerisine özenle yerleştirilmişti 

ve karşıya geçmek isteyenler için ilkel ancak 

kullanışlı bir köprü vazifesi görmekteydi. 

Eskişehir’den aramıza katılan Merve arkadaşımız, 

Tamer arkadaşımızın yardımı ve moral desteğiyle, 

kimimiz de yerde amaçsızca duran uzun bir dal 

parçasının yardımıyla karşıya geçebildik.  

Bir müddet yürüdükten sonra karşımıza, biz 

kondisyonu zayıf mağaracılar için gerçekten çetin 

ve yorucu ancak “local caver” Uzun Mehmet 

açısından her günkü yaşam pratiğinden farksız ve 

eğlenceli bir tırmanış etabı çıkacaktı. Bu tırmanış 

boyunca yanımıza su almamış olmanın verdiği 

pişmanlık duyguları, sık sık verdiğimiz 

molalardaki derin soluklanmalarımıza karışacaktı. 

Yol boyunca Emrah Sınmaz’a sürekli Sanctum 

filminden yaptığım alıntılar yolculuğu kendi 

açımdan eğlenceli kılan faktörlerin başında 

geliyordu. Uzun Mehmet’in, mağara içinden 

çıkardığı yarasa gübresini tepenin aşağısına 
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taşırken katlandığı, zahmet katsayısını azaltmak 

adına giriştiği makara sistemi projesi de tanıklık 

ettiğimiz ilginçliklerin arasında yer alıyordu. 

Kendisi Gavurini mağarasından yarasa gübresi 

çıkartma ruhsatı almış ve fakat işler pek de 

beklediği gibi gitmemiştir. Uzun Mehmet 

hakkında daha ayrıntılı ve eğlenceli bilgiler 

sanırım Emrah Sınmaz’ın kaleme alacağı Meddah 

ismini taşıyacak yazıda bulunabilecektir.  

 
Fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Gelelim mağaraya; ilk olarak Gozini mağarasına 

gidip bir an önce haritasını çıkarmayı 

düşünüyoruz. Tırmandıkça güzelleşen manzara 

karşısında büyüleniyoruz. Gozini mağarasının 

başına geldiğimiz zaman gördüğümüz manzara da 

çok ilgi çekici. Mağaranın ağzı adeta bir hangarın 

girişini andırıyor. Zemin yumuşak toprakla kaplı 

ve düz gidiyor bir noktaya kadar. 30 metre civarı 

diye tahmin ediyorum. Biraz daha ilerlediğimiz 

zaman girişteki tek düze, salt kaya görüntüsünden 

uzaklaşıp daha fazla mağara oluşumu içeren bir 

galeriye giriyoruz. Haritalama işlemi yapılıyor. 

Artan susuzluğumu gidermek adına başkanımızın 

ve Mehmet Ağabey’in göstermiş olduğu kayadan 

sızan suyun içinde biriktiği kaseye benzeyen 

oluşumundan su içiyorum. Başkanımız da aynı 

yöntemle susuzluğunu gideriyor. Suyun tadının 

güzelliği konusunda hemfikiriz. Mağara pek fazla 

ilerlemiyor. Ölçümlere göre 60 metre civarında 

uzunluğa sahip. Haritalama da kısa sürüyor 

haliyle. Buradan çıktıktan sonra ikinci hedefimiz 

olan Gavurini mağarasına doğru yol alıyoruz.  

Geldiğimiz yolu biraz geri dönüp daha sonra 

başka bir yöne doğru tırmanarak Gavurini 

mağarasının ağzına geliyoruz. Mağaranın 

girişinde eski çağlardan kalma bir sarnıç, 

bedeninin %95’i toprağın altında, geriye kalan 

kısmı ise defineci zulmüne uğramış bir halde 

karşımıza çıkıyor. Bir de yıkık dökük eski bir 

duvar var. Bu kalıntıların yüzlerce yıllık olduğunu 

düşünüyoruz. Emrah Sınmaz, Roma zulmünden 

kaçan hıristiyanların bu mağarada yaşamış 

olabileceğini söylüyor. Ben de yorgunluğumu 

gidermek adına bir kayaya sırtımı dayayıp biraz 

uzanıyorum girişte. Emrah Sınmaz ve benim 

dışımızdaki ekip mağaraya giriyorlar. 

Bulunduğum yerin tam karşısındaki dağ 

manzarasını seyrediyorum. Çağlar önce yaşamış 

insanların görmüş olduğu manzaraya bakıyorum. 

Bir zamanlar burada insanlar yaşamıştı ve benim 

baktığım yere bakmışlar, benimle aynı şeyleri 

görmüşlerdi. Çeşitli düşler kuruyorum kafamda o 

dönemde burada yaşayanların gündelik 

yaşamlarına ve ritüellerine, tekrarlanan davranış 

kalıplarına dair. Biraz dinleniyorum ve ben de 

ekibin arkasından mağaraya giriyorum.  

Mağara geniş bir galeriyle başlıyor. Ardından 

ilerlemek için mağara içerisinde küçük bir 

tırmanış yapmak ve ufak bir balkondan çok 

dikkatli bir şekilde (çünkü zemin aşırı kaygan) 

geçmek gerekli. Bizim gibi eğitimli mağaracıların 

yüksek dikkatle (hatta biraz fazla yüksek) geçtiği 

yerlerden Uzun Mehmet düz yolda yürürmüş gibi 

gayet rahat geçiyor. Burayı geçtikten sonra son 

derece kaygan ve son derece guanolu yerler bizleri 

bekliyor. Ne de olsa kirlenmek güzeldir. Mağara 

oluşum açısından çok zengin. Aynı tipte ancak bol 

olan oluşumlar var. Bir tane de yavru yarasa 

görüyoruz tavanın alçak olduğu bir yerde. Burun 

buruna geliyoruz yavrucakla, ıslak ve üşümüş. Bu 

mağarayı gezmek için; sürünme yerleri, kayma 

yerleri, tırmanma yerleri, inme yerleri derken 

ciddi efor sarf etmek gerekiyor. Bol bol fotoğraf 

çekiyor, geziyor, görüyor, hayran kalıyoruz.  

Köye döndüğümüzde saat 16’yı bulmuş oluyor. 

Köy kahvesinde klasik mağaracı yiyeceği ekmek 

arası kaşarla karnımızı doyururken, içtiğimiz çayla 

da yorgunluğumuzu atıyoruz. Uzun Mehmet ile 

vedalaşıyoruz. Yeni bir harita kazanmış olmanın 

sevincini yaşarken Taner de ilk mağara faaliyetini 

yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Bol mağaraları 

günler.  
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GÜRSU MAĞARA ARAŞTIRMA FAALİYETİ 23 OCAK 

2011 
Emrah SINMAZ 

Two small caves near Dışkaya village of 

Gürsu/Bursa was explored and surveyed 

during a half-day trip. 

Üç yıl kadar önce, Gürsu’da mağaralar olduğu 

bilgisini almış, etkinlik yapmayı planlamıştık. 

Plana göre, Cuma akşamından yola çıkılıp, Gürsu 

belediyesinin doğa sporları etkinliklerini 

desteklemek için yamaç paraşütü kalkış noktası 

yakınında kurduğu ahşap barakalarda kalınacak, 

iki gün eğlenceli bir faaliyet gerçekleştirilecekti. 

Bilgi ve planlama Murat Soğucak’tan gelmişti. O 

hafta sonu, Murat internetten tanıştığı dağcı 

arkadaşı ağırlamaya karar verince, faaliyet uzun 

bir süre ertelenmiş oldu 😊. 

2010 Aralık ayında, motivasyon olsun, yeni 

katılan arkadaşlarımızla kaynaşalım diye bira 

içiyorduk, Murat “Haydi Gürsu’ya faaliyet 

yapalım” dedi. “Murat’a takılayım” diye düşünüp, 

“Abi, sen bir misafir için faaliyeti satmamış 

mıydın?” diye sordum. Yanıt, bekarlığı verimli 

yaşayamayanlar için can sıkıcıydı. “Onun 

üzerinden on aşk, bir evlilik geçti…” Böylece, 

Gürsu’ya en kısa zamanda faaliyet yapmaya karar 

verdik. 

Gürsu, Bursa’nın 12 km uzaklıktaki merkez 

ilçesidir. İlçenin en ilginç özelliği, belediye 

başkanı Orhan Özcü’nün doğa sporlarına meraklı, 

hatta aşık olmasıdır. Kendisi, belediye bünyesinde 

doğa sporları bölümü bile kurmuş. Gürsu denince 

ilk akla gelen doğa sporu, yamaç paraşütüdür. 

Katırlı dağları, Dışkaya mevkiinde bulunan kalkış 

pistinin, Fethiye Babadağ’dan sonra Türkiye’nin 

en önemli uçuş noktası olduğu sıklıkla 

söylenmektedir. Gürsu’da etkinlikler, belediye 

tarafından çeşitlendirilmeye de çalışılmakta olup 

off-road etkinlikleri, Ericek köyü çevresinde 

oluşturulması düşünülen kamp ve paint ball alanı 

bu çeşitliliğe katılmak üzeredir. Gürsu,  mağara 

aramak için en hoş karşılanacağınız yerlerden 

biridir.  

Faaliyet sabahı, Pembe Çarşı’da ekibin bir kısmı 

buluşuyorum. Kasım, Yenal ve Tamer, benim 

aracım ile gelecekler. Attila ve Murat’la Gürsu 

merkez postanesinde buluşmayı planlıyoruz. 

Yenal, Uzun Emrah Efendi ile bir süre aynı iş 

yerinde çalışmış olması nedeni ile mağaracı 

olmaya sürüklenmiş bir kardeşimiz. Tamer ile ilk 

kez faaliyette karşılaşıyoruz. İnternette, sağa sola 

mesaj atarak bize ulaşmış. Mağaracılık yapmak 

istiyor ve Bursa’da bu işle uğraşan birilerini 

bulmaya çalışıyormuş. Tamer “Aramakla 

mağaracı bulunmaz, kendisi sizi bulur” tezine 

güzel bir örnek. 

Saat 8:40’ta yola çıkıyoruz. Yolda yeni 

arkadaşımız Tamer’le tanışma muhabbetine 

girişiyorum. Meslek harita teknikerliği, “Vallahi 

bulunmaz nimet, harita işinden yırtabilirim, adamı 

hoş tutalım” diye düşünüyorum 😊 Mağaracı 

olmak isteme nedeni de ilginç, bilgisayar ile çok 

haşır neşir olmaktan sıkılıp, Eskişehir’li 

arkadaşlarının etkisi ile mağaracı olmak istemiş ve 

bizi bulmuş. Dernek sitemiz aklıma geliyor ve 

“Tabi tabi kalkarsın bilgisayarın başından” diye 

içimden gülüyorum. Tıngır mıngır 

Landrover’ımızla yol alıp, saat 9:00’da, Gürsu 

merkezde ekibin diğer yarısı ile buluşuyoruz. 

Rehberimizle buluşma zamanını beklerken hemen 

çorba işine girişiyoruz. 

İstihbarat, bu gezide rehberliğimizi de yapan 

Belediye Doğa Sporları Bölüm Sorumlusu Recep 

Erol’dan alınmıştı. Kendisi aynı zamanda Gürhav 

(Gürsu Havacılık Derneği) başkanlığını da 

yürütüyor. Belediye konsey binasının önünde 

buluşuyoruz. İki araçla yola çıkıp, yol zorlayınca 

tek araçla devam etmeye karar veriyoruz ve ilk 

hedefimiz Dışkaya köyüne doğru, saat 9.35’te 

yola koyuluyoruz. Yokuş çıktığımızdan 10 km 

yolu saat 10.06’da tamamlayabiliyoruz. 

Dışkaya köyünde, kısa bir süre aradıktan sonra, 

köylülerden yardım alarak, köyün girişinde, 

sağdaki kayalık alanda, biraz yükseldikten sonra 
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mağara ağzına ulaşıyoruz. Yeterli kaskımız 

olduğundan hep birlikte mağaraya girmeye karar 

veriyoruz. Hızla hazırlanmaya başlıyoruz. Yenal 

ve Tamer, Attila’dan aldıkları bilgilerle aldıkları 

işçi tulumlarını, çizmelerini giyip, alaylı 

mağaracılık eğitimi için hazırlanıyorlar. Özellikle 

Yenal’ın aldığı tulum hoşumuza gidiyor. Üstelik 

kaynanası, basen bölgesine içten destek bile 

yapmış. Ne mutlu Yenal’a…  

Dışkaya (İbabet) Mağarası 60 cm yükseklik, 

50 cm genişlikteki dar bir girişle başlıyor. 

Sonrasında kaya bloklarından oluşan üç kat küçük 

terastan sola doğru inildiğinde, mağara dibindeki 

salona ulaşılıyor. İki adet, üç basamaklı demir 

merdiven inişe yardım için önceden yerleştirilmiş. 

Sağdan inilince de dar iki geçitten inilerek aynı 

salona ulaşılıyor. Bu geçitler üstünde yer alan 

kayaya yandan tırmanıldığında yukarı doğru 

ilerleyen dar bir kola ulaşılıyor ancak bu kol da 

çok uzun devam etmiyor. Mağara içindeki çalışma 

yaklaşık olarak, ölçümün de zor olması nedeni ile 

50 dk sürdü. Mağara içinde, birkaç yerde traverten 

oluşumlar ve küçük sarkıtlar dikkat çekiyor. 

Rivayete göre, eskiden köyün yaşlıları, bu 

mağaraya girip kur’an okurlar, ibadet ederlermiş 

(….erdemli olmak isteyenler mağaralara girsinler. 

Konfiçyus). Daha sonra bu kitaplar çalınmış. 

Demir merdivenler de o zamandan kalmış. 

Giysilerimizi değiştirmeden, tüm ekip aracımıza 

binerek ikinci hedefimize, Ericek köyüne doğru 

yola çıktık. 6 km sonra, köyün girişinden sola 

toprak yola dönüyoruz. Bir süre sonra, küçük bir 

gölet ve göletin arkasındaki tepede Hisarkale 

tepesini görüyoruz. Rehberimizden göletin çok 

yakında belediye tarafından kamp, şenlik, off-road 

ve paintball alanı olarak düzenleneceğini 

öğreniyoruz. Tepeye çıkan toprak yolu yarısını, 

araçla çıkıyoruz. Yağmurun yolu bozması 

nedeniyle devam edemiyoruz. 10 dk yürüyüşten 

sonra Hisarkale tepesine ulaşıyoruz. Kayanın 

ortasında dar, tavanı yüksek girişli mağaraya 

ulaşıyoruz. Mağaranın uzunluğunun 30 m kadar 

olduğunu tahmin ediyorum. 

Yenal’ın getirdiği çay ve annesinin yaptığı külde 

pişmiş ekmeği yedikten sonra mağaraya giriş 

yapıyoruz. Tahmine uygun boyutta, küçük, dar, 

yüksek tavanlı, tabanı inişli çıkışlı mağarayı kısa 

sürede gezip, haritalıyoruz. Bu arada, duvarda gri 

yaldızla yazılmış yazı sayesinde, “Eyüp ve S” 

arasındaki aşk konusunda bilgileniyoruz. Tabi ki 

yorumlar uçuşuyor “S, komşu köylerden Sema ya 

da Sibel olabilir mi?”. Öyle ya, her yer kaya ama 

mağaraya yazılmış, haykırmak istenilen aşk 

kuytuya saklanmış, yine de isim açıktan 

yazılamamış… 

Dönüşte, yamaç paraşütü kalkış pistine ve 

yakınındaki konaklama tesisine uğramaya karar 

veriyoruz. Tesise, Dışkaya köyü çıkışında sağa 

doğru ayrılan yoldan gidiliyor. Ayrımdan bir süre 

sonra, yol eski parke döşeme şekilde devam 

ediyor. Rehberimiz, yolun “ipek yolu” olarak 

kayıtlı göründüğünü ve koruma altında olduğunu 

söylüyor. Bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü yol 

yamaç paraşütü yapılan sarp tepeye yakın 

sonlanıyor. İpek yolunun ovadan geçmesi daha 

uygun. Neden dağlara tırmansın ki? Yine de, 

muhtemel geçmişi birkaç yüz yıl olabilecek yolun 

koruma altında olması çok hoş… 

Konaklama tesisine vardığımızda hava bozmak 

üzere. Yakındaki küçük mağaralara gitmeyi sıcak 

çay ile değişiyoruz. Yağmur da sıkı bastırıyor. 

Yakınlarda adı ile uyumlu iki mağara var. Kemikli 

Mağara ve Ayı Mağarası… Kemik ve Ayı 

gerçekten de varmış. Bir sonra ki etkinliğe “ayının 

sevdiği” Bora kardeşimizi de getirmeyi 

planlıyoruz. Tesis belediye tarafından özel 

işletmeye verilmiş. Burada tesis sorumlusu Cabir 

ile tanışıyoruz. Rehberimiz, “çok konuştuğunu, 

ancak doğru konuştuğunu” söylüyor. Cabir yarı-

profesyonel hazine arayıcısı olduğundan çevredeki 

mağaraları biliyor. Daha iyi bir havada mağaralara 

bakmak üzerine gelmeye karar veriyoruz. 

Saat 15’te Gürsu’ya dönüyoruz. Belediye 

konseyinde çaylarımızı içtikten sonra faaliyet 

bitiyor. Saat 16’da evlerimize ulaşmamızla 

faaliyet sonlanıyor. Biri küçük, diğeri daha da 

küçük iki mağarayı haritalamak günün ödülü 

oluyor. Ama daha önemlisi iki yeni üyemiz, Yenal 

ve Tamer ilk faaliyetlerinde, mutlu 

görünüyorlardı. Bu etkinliğin en önemli kazanımı, 

bu iki arkadaşımızdır, diye düşünüyorum.  
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GÜRSU MAĞARA ARAŞTIRMA FAALİYETİ 27 MART 

2011 
Emrah SINMAZ 

By the help of the motivation from the new 

member of the Bursa branch, Tamer, a short 

visit to Gürsu area ends with five small cave 

maps. 

Bu Tamer yok mu Tamer? Derneğe bir geldi tam 

geldi. Tamer, madbursa.org’a bir dokundu, tam 

dokundu. Sitemizden bize ulaşan, mağara sporu 

meraklısı birçok arkadaşımızla iletişim kurduk. Üç 

ay kadar önce faaliyet sayısı çok az olan şubemiz, 

silkindi ayağa kalktı. Öyle ki artık faaliyete 

çıktığımızda katılan üye sayısı ciddi anlamda arttı. 

Bu işin mayası insandır. MAD Bursa olarak çok 

güzel bir dönem yaşadığımız bir gerçek. 

Mart etkinliğini planlarken, eksik kalan işlerimizi 

tamamlamak üzere Gürsu’ya gitmeye karar 

verdik. Hedefimiz, bir önceki gezide bilgisini 

aldığımız, 730 m paraşüt kalkış pistinin 

doğusunda kalan kayalık tepelerde, Kemikli 

Mağara adında ve 1100 m kalkış pisti güneyindeki 

yamaçlarda içinde ayı yaşadığı söylenen ikinci bir 

mağaraydı. Bu sefer yanımızda, Gürsu’lu doğa 

sporcularından Yücel de var. Bize hem rehberlik, 

hem de ekip arkadaşlığı yapacaktı. 

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ? 

Saat 9:45’te paraşüt pisti yakınına ulaşıyoruz. 

Doğudaki kayalık tepelere (ikiz kuleler, ikiz 

kayalar) kısa bir yürüyüşle varıyoruz. Kayalık 

bölgede yapılan kısa bir araştırmadan sonra 

mağaranın ağzına ulaşıyoruz. Yan yana iki küçük 

mağara bulmamız güzel bir sürpriz oluyor. Bir 

tanesi, istihbaratını aldığımız Kemikli Mağara. 

Diğer mağara, kemiklinin hemen solunda, ağzı 

muhtemelen hazineciler tarafından kaya 

kaldırılarak açılmış. Bizim rehber tarafından da 

daha önceden bilinmiyor. 

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ? 

Önce Kemikli Mağara’yla ilgileniyoruz. Fazla 

büyük olmadığından, hadi içine az kişi 

sığdığından diyelim, iki üç kişilik gruplar halinde 

mağaraya giriş yapıyoruz. Mağara eğimli bir inişle 

başlıyor. İnişin sonundaki küçük odada mağaraya 

adını veren kemikler bulunuyor. Odaya indiğimde, 

tabanda, keçi olduğunu düşündüğüm kemikleri 

gördüm ve “kemikli” adının buradan geldiğini 

düşündüm. Ancak odanın hemen bütün duvarında, 

duvarla kaynaşmış çok sayıda kemiği görünce 

gerçekten şaşırdık. Kemikler, tanımlayamadığımız 

bir canlıya ait. Ayrıca, birçok mağarada 

karşılaştığımız, sonradan bir travertene gömülmüş 

kemiklerden çok, buradakiler duvarı oluşturan 

yapı taşları gibi. Bu görüntü kemiklerin çok yaşlı 

olabileceği düşündürüyor. Biyoloji bölümü 

öğrencisi olan Utku ile konuşup, C14 yöntemi 

yaptırabilirsek diye küçük bir örnek almayı ihmal 

etmiyoruz. Utku bu gezide, örümcek çalışan 

hocası için örnek toplamakla görevli ve bunu 

hakkıyla yapmaya çalışıyor. Laf aramızda bir yeni 

tür ya da alt tür denk getirirse akademik kariyeri 

açısından avantaj elde edecekmiş. Mağarayı kısa 

sürede haritalıyoruz. 
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İkinci mağaraya isim vermekte zorlanıyoruz. 

Haritasını yine kısa sürede yaptığımız bu 

mağaraya, içinde kemik olmamasına karşılık, 

yakınlığı nedeniyle kemikli iki adını verdik. 

Aslında, kanıtlayamasak da, ikisi arasında küçük 

bir bağlantı olması muhtemel. 

Öğle saatinde, paraşüt pisti yanındaki dinlenme 

tesisinde yemek için mola veriyoruz. Bir önceki 

gezide, bize Ayılı Mağaradan bahseden Cabir 

tesisteki işini bıraktığından mağarayı kendimiz 

aramak zorundayız. Mağaranın daha önce tarif 

edildiği yöne doğru yola çıkıyoruz. Gittiğimiz 

yerin biraz daha üstünde 1000 metre paraşüt 

kalkış pisti bulunuyor. Dolaştığımız bölge bu 

pistin yaklaşık olarak güneyinde kalıyor. Ayılı 

mağarayı bulamıyoruz. Ama onun yerine üç 

küçük mağaraya daha denk geliyoruz. 

İlki, yolumuzun üstünde denk geliyor. Daha 

doğrusu başkan tarafından bulunuyor. 

Bulduğumuz mağaralar içinde en güneyde olanı. 

Burası çobanlar tarafından kötü havalarda, 

hayvanların geçici barındırılmasında 

kullanılıyormuş. Bu küçük mağarayı da 

haritalayıp tekrar yola koyuluyoruz.  

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Diğer bir mağarayı, kaya duvardaki siyah izden, 

ağzını göremesek de uzaktan bakarak tahmin 

ediyoruz. Ekibin bir kısmı, Yücel, Tolga ve Hatice 

mağaraya doğru yola çıkıyorlar. Ekibin kalanı ve 

mağara arasında sık bodur meşelerden oluşan bir 

ormancık var. Meşe ağaçları ile zorlu mücadeleye 

giriyoruz. Tam yenilmek üzereyken, her yerimiz 

yara bere içinde tahmin ettiğimiz mağaraya 

ulaşıyor ve burayı da haritalıyoruz.  

Öncü ekibimiz yine bizden önde yola devam 

ediyor. Bir tepecik sonra, az bir yürüyüşle “kuş 

yuvası” adını verdiğimiz mağaraya ulaşıyoruz. 

Doğal olarak, mağaralar küçük olduğundan ve 

çevrede kimse bulamadığımızdan mağaraları 

adlandırmakta zorlanıyoruz. Bu mağara adını 

içinde çamurdan yapılmış kuş yuvasından alıyor. 

Mağaranın uzunluğu çok az. Boyundan daha uzun, 

dikey ikinci giriş mağaraya güzel bir görüntü 

veriyor. Haritalama yine kısa sürüyor. Hatta, beş 

mağarayı haritaladığımız süreyi toplayınca yine de 

süre uzun olarak tanımlanamaz. 

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Eğlenceli ve güzel bir etkinlik. MAD etkinlikleri 

sadece derinlik ve uzunluğa bağımlı değil. Her 

mağara bizim için değerli. Yeni arkadaşlarımız 

için de güzel bir gün oldu. Biyoloji bölümü 

öğrencisi Utku, mağaralardan birkaç örümcek 

örneği topladı. Utku’nun Landrover’a olan aşkına 

değinmeden edemeyeceğim. Bana da uzun 

zamandır, bir landrover şöförü lazımdı… Mağara 

sporuna ANÜMAB’da başlamış olan Davuthan, 

bir süredir giremediği mağaralara yeniden 

kavuştu. Tolga ve Şerife dağcılığa, mağaralar için 

ara verdiler.  Bir Gürsu etkinliği böylece geldi 

geçti. Darısı diğer etkinliklerimize.  
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İNİLTİ PAZARI 2009 - 2010 
Attila ÜLGEN 

''Bir kimseyi sevmenin ne demek olduğunu 

biliyor musunuz? Bir ağacı, bir kuşu ya da 

bakıp gözettiğiniz bir hayvanı sevebilir 

misiniz? Size hiçbir karşılık vermese, 

gölgesinden de yararlanamasanız, 

arkanızdan da gelmese, size bağımlılık 

duymasa gene de sevebilir misiniz?'' 

Jiddu KRISHNAMURTI (1895 - 1986) 

A very small entrance, which let cavers to pass 

only after some digging, led to a series of huge 

galleries followed by a meander. Being very 

close to Yaylacık cave, it is hoped to connect to 

it next year. 

Bir Mağarayı sevebilir misiniz? Girişe ulaşmak 

için güneş altında kayalıklardan sekerek zorlukla 

ulaşabildiğiniz, burnunuzdan ter damlayarak 

zorlukla girebildiğiniz dar bir girişi olan bir 

mağarayı sevebilir misiniz? Hatta içinde ampul 

olup askıda iki saat kurtarılmayı bekleyerek 

geçirdiğiniz, size bir sürü sıkıntı ve tehlike yaşatan 

İnilti Pazarını sevebilir misiniz?  

Her şey 2009 Temmuz’unda başladı. 

İnilti Pazarı 2009 

Geyik Dağında şapkanızı havaya atıyorsunuz 

düştüğü yerde bir mağara buluyorsunuz. Vedat'ın 

İnilti-3 dediği daha sonra" İnilti Pazarı" adını alan 

"içeriden inilti sesleri geldiği için bu adı almış" 

kamp alanından 40-50 metre daha yüksekte yani 

2194 metre yükseklikte olan dar girişli dikey 

mağara, başlangıçta fazla küçümsendi. Sanırım 

Çoban Ahmet'in kampın ilk gününde gösterdiği 

kamp yakınında olan küçük mağaralardan biriydi. 

Üstelik keçiler düşmesin diye Mağaranın ağzı 

büyükçe kayalarla kapatılmaya çalışılmıştı. 26 

Temmuz Pazar günü Uğur mağaranın girişindeki 

taşları temizlemek için oldukça uğraşmış. 27 

Temmuz Salı günü Birhan ve Cem’le birlikte 

Mağaranın ağzındaki iki kayayı yerinden alarak 

girişi açtık. O ana kadar çevredeki 5-10 metre 

derinlikteki sayısız delikten birini daha 

bulduğumuzu düşünüyorduk. Birhan'ın delikten 

aşağı attığı taşın sesi uzun bir süre yuvarlandığı 

duygusu verdi bize. Herkes birbirine baktı."Bu ne 

lan" gibi bir şeyler mırıldanıldı. Bir taş daha atıldı. 

Sonra bir tane daha. Taşların düşüşü çok mu uzun 

sürüyordu ne? "Bereket, yanımıza lazermetreyi 

almıştık ve ilk atımlarımızla derinlik 24.5 m 

olarak ölçüldü. "Yarın buraya bir ekip girsin bir 

baksın” dedik. Koordinatları aldık, kolay bulunsun 

diye tepelere taşlar dizerek işaretleme yaptık. 

Kamp alanına döndük. 

29 Temmuz Çarşamba günü biz Çoban Ahmet'le 

birlikte başka mağaralar ararken sanırım Hüseyin 

İnilti-1 adındaki ilk mağarayı haritalamış. Bora ve 

Özlem, İnilti-3 diye adlandırılan mağaraya girip 

çıktılar. Ancak Bora ve Özlem’in yola çıkması 

gereği yüzünden İnilti-3 adı verilen mağaranın 

girişine hat döşenmiş ilk 24 m’lik iniş yapılmış. 

Sonra da zamansızlıktan devam edilememiş. 

Akşam üzeri Hüseyin'in “Mağara yarım kaldı. 

Orayı tamamlayalım çıkalım” diye ısrar etmesi 

üzerine Cem, Hüseyin, Efe ve benden oluşan ekip 

mağaranın haritasını çıkarmak üzere mağaraya 

gitti. (Bu arada mağara yakın diye kamp alanında 

kuşanıp mağaraya kadar tulumla gitmek tecrübe 

eden biri tarafından önerilmiyor. Mağaranın 

yanında giyinin daha iyi.) Mağaranın girişi çok 

dar; benzer bir dar geçiş yaklaşık -30-35 metrede 

de var sırta takılan çantalarla geçemiyorsunuz. İlk 

inenin üzerine devamlı kum ve küçük taşlar 

dökülüyor. Bu nedenle istasyonlar geçilse bile 

birinci güvenli bir yere gelmeden ikinci inişe 

geçemiyor. Önce Cem indi. Hat döşeyerek inişini 

sürdürdü. Ben bolca örümcek toplamanın hayalini 

boşuna kurdum. Cem yaklaşık -45 m‘ye 

indiğinde, ben de onun yanına indim. Ne yazık ki 

matkabın aküsü bittiği ve yanımızda el boltu 

olmadığı için daha aşağıya inmek mümkün 

olmadı. Bulunduğumuz yerden aşağıya 

Lazermetre ile ölçüm yaptık. 35 m’lik bir iniş 

daha vardı. Yanımızda getirdiğimiz ip ise sadece 

27 metreydi. Daha uzun bir iple ertesi günü tekrar 

gelmeyi planladık. Dönüşte harita için ölçüler 

alındı. Çıkışta matkap çantası Cem’in sırtındaydı. 

Dar yerlerde çok sıkıntılı anlar yaşadı. Tekrar 
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gelmek amacıyla hattı döşeli bıraktık. Mağarayı 

çok küçümsediğimiz için aynı mağaraya üçüncü 

kez girmemiz gerekecekti. 

30 Temmuz Perşembe günü ilgi daha çok büyük 

mağaraya yönelik oldu. İnilti Pazarı ‘na küçük bir 

mağara olması nedeniyle mi bilinmez, istekli 

kimse çıkmadı bir türlü. Emrah’la 31 Temmuz 

sabahı İnilti Pazarı’na girip haritasını 

tamamlamayı planladık. Fazla sürmez diye 

düşündük, açıkcası. Nasılsa son bir 35 m’lik kuyu 

gibi bir çukura girip sonar da çıkacaktık. 

31 Temmuz Cuma günü mağaraya saat 14:00’da 

girdik. Buradan çıktıktan sonra bir de büyük 

mağaradan malzeme çıkartmaya gidecektik. 

Planımız böyleydi, Ferhat, Emrah, Attila Modern 

Folk Üçlüsü olarak. Bir iki saatte harita ölçülerini 

alıp dönecektik. Önce ben girdim, dar giriş adamı 

daraltıyordu daha başlangıçta. Bu kez 100 

metrelik ip, şarjı dolu akü, bol karabin ve boltla 

girdik. Önceki girişlerdeki eksikler yoktu bu kez. 

Emrah’ı beklerken yukarıdan düşen bir taş 

ayağıma gelmekle beraber, önemli bir sorun 

yaratmadı. İnişte ister istemez bolca kum ve çakıl 

da iniyor aşağıya. -45 m’ye indiğimizde Emrah 

yeni ipi bağlıyarak ve yeni istasyonları kurarak 

aşağıya indi. Ben de peşinden gittim. Artık 

yaklaşık -80 m’deydik. Ama burası hiç de 

yukarıdan göründüğü gibi dar bir kuyu değildi. 

İnerken kendimi bir anda kocaman bir galerini 

tepesinden aşağı sarkan avize gibi hissettim. 

Oldukça büyük bir mağara sisteminin orta yerine 

tepeden indik. Bir yerlerden su sesi geliyordu. Her 

kenara köşeye bakarak mağaranın ne yöne 

gittiğini bulmaya çalıştık. Önce su sesinin geldiği 

kaynağı bulduk. Su eğimli bir yerden çıkıp 1-2 

metre akıp zeminde tekrar kayboluyor. Oldukça 

geniş bir galeri halinde sürüp gidiyor mağara. İki 

kişiyle kısıtlı bir zamanda haritası 

çıkarılamayacak kadar büyüktü burası. Hayal 

ettiğimizden çok daha büyük bir mağara. Dışarıda 

gördüğümüz kar çukurları ve diğer çöküntülerin 

hepsinin altındayız. Az da olsa her taraftan su 

damlıyor. Çok soğuk değil ama hareketsiz kalınca 

üşüyor insan. 

Çoğunlukla yatay yaklaşık 150-200 m ilerledik, 

15-20 mtdaha aşağıya indiğimizi sanıyorum. Bu 

mağarayı haritalamamızın kısıtlı zamanda 

imkansız olduğunu düşündüğümüz için dönmeye 

karar verdik. Mağaraya indiğimiz ilk büyük salona 

geri döndük. Birbirine çok yakın dört kargaya 

benzer kuş iskeleti bulduk. Mağaraya adını veren 

inleme sesleri bu talihsiz kuşların sesi miydi yoksa 

diye düşünmeden edemedim. Mağaranın ağzı 

keçiler düşmesin diye kapatılınca içeride hapis 

kalmış kuşlar olduğunu düşündük. Önce Emrah 

çıkışa geçti. Hattı toplayarak ben de peşinden 

çıktım. Çıktığımda saat 20:00 olmuştu bile. 

Mağaranın ağzından çıkabilmem için Ferhat 

ensemden çekmek zorunda kaldı. Mağara ile 

kamp yeri arası çok uzak olmamakla birlikte 

karanlıkta rahat yürünemeyecek kadar kötü. Bu 

nedenle mağaraya gündüz saatlerinde girip 

çıkmakta fayda var. Aşağıda kamp kurmak 

mümkün, hatta mangal bile yakılır. 

İlk dikey kısım dışında benim gibi kondisyonsuz 

mağaracıların da rahatlıkla girebileceği fazla zor 

olmayan bir Mağara (şimdilik), ilerleyen 

bölümlerini bilemiyoruz… 

İnilti Pazarı 2010 

… diyerek bitirmişim 2009 yılında İnilti 

Pazarı’nda yaşananları. Son paragrafı beynime 

kazımışım. “İlk dikey kısım dışında benim gibi 

kondisyonsuz mağaracıların da rahatlıkla 

girebileceği fazla zor olmayan bir Mağara”. 

Bir Mağarayı sevebilir misiniz? 2010 Yazında 

İnilti Pazarı’nın haritasını çıkarmamız lazım. 

Yaylacık kadar uzun dikeyi yok. Yaylacık’a 

girmekten çekinenler ve kondisyonunu yetersiz 

bulanlarla bir ekip kurar gireriz diye 

düşünmüştüm açıkçası. Hatta en başta Ülkü’yü 

oldukça gaza getirmiştim İnilti Pazarı’nın kolay 

bir mağara olduğu konusunda. Yine de mağaranın 

büyüklüğü İnilti Pazarı’nın kolay kolay 

bitmeyeceğinin göstergesiydi aslında. 

Yaylacık’a ulaşıp Kampı kurduğumuz gün bir an 

önce İnilti Pazarı’na girecek bir ekip oluştursak da 

gitsek diye düşünmüştüm. Hattı döşemek için 

Uğur ve Erdi’yle birlikte İnilti Pazarı’nın yolunu 

tuttuk. Son gelişimden bu yana bir yıl geçmesine 

rağmen mağaranın girişini kolaylıkla buldum. 

Yine de güneşin altında, hatırladığımdan daha 

uzun geldi yolumuz. Mağaranın girişi yine 
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kapatılmıştı. Erdi dışarıda beklerken ilk girişimizi 

yaptık ve hattı döşedik. 

İnilti Pazarı’na ikinci giriş Uğur, Ülkü, Ayşenur, 

Attila dörtlüsü tarafından yapıldı. Geçen yıldan 

hatırladığım kadarıyla aşağıda içimi güzel bolca 

su vardı. Ayrıca su taşımak gereksizdi. İki boş pet 

şişe alıp aşağıda doldurmak yeterli olur diye 

düşünmüştüm. Yanıma birkaç klor tableti 

almıştım. 80 m’lik inişi ilk önce ben indim. İner 

inmez geçen yıldan hatırladığım su kaynağına 

gidip şişeleri doldurmayı düşündüm. Ancak 

hatırladığım yerde kaynağı bulamadım, sadece 

tavandan damlayan kar suları vardı. Yukarıda 

yanımıza su almayacak mıyız diye soranlara, 

gerek yok aşağıda su bol diye inilti pazarı uzmanı 

edasıyla bilgiçlik taslamıştım. Ulan ekibi kafadan 

susuz bıraktım galiba diye düşünmeden 

edemedim. 

Tek çare diğer arkadaşlar gelene kadar şişeleri en 

çok su damlayan yerde damlaları biriktirerek 

doldurmak oldu. Dışarısının sıcaklığı yüzünden 

aşağı inen herkesin ilk lafı “Su nerede” olacaktı, 

bundan emindim. Valla su yokmuş, deme 

olasılığımı hatırlamak bile istemiyorum. Neyse ki 

ekibin diğer üyeleri gelene kadar epey su 

birikmişti. Ölçümleri ala ala mağarada ilerlerken 

kısa bir süre sonra benim geçen yıldan 

hatırladığım su kaynağını bulduk. Tam da 

hatırladığım gibi içimi güzel bir suydu. Yerini 

yanlış hatırlıyormuşum. İnilti Pazarı’nda 

ilerledikçe çok da küçümsenecek kolay bir mağara 

olmadığını anlamaya başladık. Kaya diye 

tutunduğumuz yerler kopuyor, sağlam diye 

bastığımız taşlar oynuyordu. Ekip üyelerinin hepsi 

de ufak tefek kazalar atlattı. Ölçü alarak 

ulaşabildiğimiz son noktada 5-6 metrelik bir inişle 

karşılaştık. Tam da burada belki de Yaylacık ile 

birleşiyor mu acaba düşüncesiyle. Yaylacık 

ekibindeki Sencer ve Havva’ya gücüm yettiğince 

seslendim. Ancak herhangi bir ses duyamadık. 

Belki de onlara çok yakındık. Daha sonra çok 

yanıldığımı anladım. Bizden sonraki ekip 

mağarayı bir bu kadar daha ilerlettiği halde 

Yaylacık’la birleşmedi. Belki gelecek yıl kim 

bilir? 

Son ölçümü almak içim gidebildiğim en uç 

noktaya kadar gittim. Artık dönmeye karar 

verdiğimiz anda altımdaki toprak kaymaya 

başladı. Ekip arkadaşlarımın da yüreği ağzına 

gelmişti sanırım. Neyse toprak çok kaymadı. 

Yoksa…. 

Dönüşte de birkaç küçük tehlike atlattıysak da 

ciddi bir sorun yaşamadık. İlk önce Ülkü’yle 

Ayşenur çıktılar. Sonra Uğur çıkışa geçti. 

Mağaranın yapısı dolayısıyla en tepeden düşen 

küçücük taşlar bile -80 m’ye kadar düşüyordu. 

Tırmanışa başlayıp ilk istasyona geldiğimde Uğur 

bana bir sorun olup olmadığını sordu. Her şeyin 

yolunda olduğunu ve tırmanışa devam 

edebileceğini söyledim. -75 m’deki ilk istasyon 

geçişinde çakılıp kaldım. İstasyona uzunu 

takmaya çalıştım takamadım. Lupa basarak 

yükselmeye çalıştım. Ayaklarım hep balkonun 

altındaki boşluğa doğru uzanıyor. Yükselmeme 

yardımcı olmuyordu. Çözümü kaba kuvvetle 

halletme yöntemini seçtim. Kendimi yukarı çekip 

uzunu istasyona taktım. Sanırım ilk hatam kafayı 

çalıştırmak ve başka çözümler üretmeye çalışmak 

yerine kaba kuvvetle işi halletmeye kalkışmam 

oldu. İkinci hata göğüs cumarından önce el 

cumarını üst ipe geçirmem oldu. Yine kendimi 

çekerim mantıksızlığından yola çıkarak yaptığım 

bu hata sonucu ben kendimi yukarıya doğru 

çektikçe göğüs cumarım istasyona çok 

yaklaşmıştı. Bütün ağırlığım göğüs cumarındaydı. 

Bir türlü göğüs cumarımı gevşetecek kadar 

yükselemiyordum. Üst ipe taktığım el cumarı da 

yükselmeme yardımcı olmuyor yana doğru 

gitmeme sebep oluyordu. Bu aşamada kendimi 

kollarımı kullanarak yukarı çekip göğüs cumarını 

gevşetmeyi kaç kez denediğimi hatırlamıyorum 

bile, şimdi düşününce bir yıl önce de burada 

sıkıntı yaşadığımı hatırlıyorum. Sanırım en büyük 

problemim bu tarz balkon geçişlerini hiç 

yaşamamış olmamdı. Hep istasyon geçişlerinde 

ayaklarımı bir yerlere basarak destek almışım. 

Destek alacak bir yer olmayınca tecrübesizliğin 

kurbanı oldum. Eğitim şart. Yine de en önemli 

hatamın problemi düşünerek çözmek yerine 

aceleye getirip kaba kuvvetle halletme yöntemine 

başvurmam oldu. Tükeninceye kadar çırpınıp 

durdum. Sonra da yardım istedim. Uğur çıkışını 

tamamlayıp uzunca bir süre benden haber 

alamayınca tekrar benimle ses temasına 

girebileceği bir yere gelip durumum hakkında 

bilgi aldı. Yapabileceği bir şey olup olmadığını 
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sordu. O anda Uğur’un da yorgun olduğunu 

bildiğimden ve bana nasıl yardımcı olabileceği 

konusunda hiçbir fikrim olmadığından gidip 

yardım çağırmasının daha uygun olacağını 

söyledim. Mağaranın girişinde telsiz olması 

kampa kolayca bilgi ulaşmasını sağlamış sanırım. 

Yine de yaklaşık 1,5-2 saat kadar askıda kaldım. 

Mümkün olduğunca farklı şekillerde durmaya 

çalışarak hareket etmeye çalıştım. İnsan böyle bir 

zamanda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. 

Birhan gelip beni yukarı çekip göğüs cumarımı 

gevşetmemi sağlayınca tekrar aşağı inip aşağıda 

biraz dinlenmem gerektiğini söyledim. Ben aşağı 

inince Birhan yukarı çıkıp durumum hakkında 

dışarıdakilere bilgi verip tekrar yanıma geldi. Ben 

bu arada ciddi bir titreme nöbeti geçiriyordum. 

Sanırım yarım saatlik bir Kızılderili dansı 

eşliğinde yaptığım hareketlerle titremem geçti. Bu 

arada Birhan takıldığım istasyonu daha pratik bir 

hale getirdi. Oldukça yavaş bir tempoda da olsa 

mağaradan çıktığımda matım uyku tulumum 

hazırlanmış güzel bir dinlenme ortamı beni 

bekliyordu. Bütün ekibe bir kez daha teşekkür 

ederim. Gelecek yıl şu İnilti Pazarı’nı Yaylacık’la 

birleştirelim artık.  
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BEN DE ARTIK DİKEY MAĞARACIYIM 
Ülkü TEKE 

Ülkü tells how she overcome her fear of height 

that caused her to return from the beginning of 

many descents, when she finally rapelled down 

the 130 m initial descent of İnilti Pazarı cave 

with a little bit of encouragement by fellow 

cavers. 

Benim için bir mihenk taşıdır bu faaliyet. 

MAD’da geçirdiğim altı yıl içinde sayısız ilk 

istasyondan geri dönüşlerimi düşünürsek, büyük 

bir korkumu alt etmiş, İnilti Pazarı Mağarası’nın -

170 m.’sine inerek, ki bunun yalnızca -80 m.lik ilk 

kısmı dipdikeydir, kendi rekorumu kırmış 

bulunuyorum. “Yalnızca -80” dediğime bakmayın 

o seksen içinde öyle bir 35 m var ki hala oranın 

100 m olduğunu iddia edesim var. İn in bitmiyor, 

çık çık yine bitmiyor. Neyse ki istikrarlı bir 

kişiliğe sahibim de Yaylacık Düdeni’nin 

girişinden korkup geri dönmeyi ihmal etmedim. 

Oraya da girip çıksaydım maazallah kalbim 

dayanmazdı mutluluğun bu kadarına. 

 
fotoğraf: Attila ÜLGEN 

Genelde şöyle olur: Giyinip kuşanıp mağaranın 

ağzına gelirim, tam ipe girecekken bir korku ve 

panik dalgası kaplar tüm bedenimi, beynim 

kendini devre dışı bırakır ve o dakikadan sonra 

kimse bana laf anlatamaz (sorunuz Baturay’a). 

Müthiş bir hayal kırıklığıyla geri dönerim. 

Uğur’un ve Maho’nun nazik cesaretlendirme 

çabaları eşliğinde İnilti Pazarı’nın deliğinden 

ayaklarımı sarkıtmış aynı duygularla istasyona 

bön bön bakarken gözümde kampa mutsuz 

dönüşüm canlandı. Ve buna bir kez daha 

katlanamayacağımı anlayıp kendimi ipe teslim 

ettim. İyi ki de etmişim, mağaradan çıktığımda 

kendimi müthiş hissediyordum. Zaten işin sırrı da 

o korkudaymış, artık korkamadığı için bırakmış 

Maho mağaracılığı. 

 
fotoğraf: Uğur Murat LELOĞLU 

İçerde insan arınıyor sanki, anlamadım nasıl 

oluyor da bir sportif aktivite insanı bu kadar mutlu 

edebiliyor. Nasıl oluyor da bu kadar çok ve 

birbirine zıt duygu aynı anda yaşanabiliyor. Bu 

sporun başarma duygusunu insana bu denli yoğun 

hissettirmesi kendimize meydan okuyuşumuzdan 

mı? Tam bir muamma. 

Her yönüyle muhteşemdi faaliyet. Kampımız 

keyifli, yemeklerimiz lezzetli, dostluklarımız 

unutulmaz, mağaramız boldu. Ankara’ya döner 

dönmez hissettiğim duygularla öylesine tezattı ki 

oradaki ruh halim, daha o gecenin sabahında sanki 

üzerinden aylar geçmiş gibi uzak görünüyordu o 

günler.  
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YAYLACIK FAALİYETİ 2011 
Havva YILDIRIM ÇOLTU 

In July 2001, during the annual summer 

expedition of MAD, we not only finished the 

survey of Yaylacık cave, we also witnessed a 

nearby cave, İnilti Pazarı, to converge to 

Yaylacık under the ground. It is possible for a 

third cave, Çadırçukur, to join the system in 

the future after a dry winter. Currently, 

combined Yaylacık-İnilti Pazarı system has a 

length of 5920 m and depth of 590 m. 

Büyük Faaliyet 2011 

Yıl 2008, Karaman’ın Altıntaş Yaylası’nda 

yürüttüğümüz çalışmalar yeni bitmiş, Düdenağzı 

Mağarası 612 metre derinliğe ulaşıp Türkiye’nin 

en derin mağaraları listesindeki sıralamayı yeni 

değiştirmiş. Keyifler yerinde elbette ama her biten 

mağara biraz da hüzün demek bizim için. Geriye 

dönüp bakınca ne güzel anlar yaşanmış, film şeridi 

gibi geçiyor insanın gözünün önünden. 

Derken takvimler 2009 yazını gösterir olmuş. 

Geyik Dağları çağırıyor bu sefer mağaracıları. 

Yıllar önce ön keşfi yapılan ‘Yaylacık’ akıllara 

düşmüş, rota bu sefer Antalya’nın Gündoğmuş 

ilçesine çevrilmiş. 2162 rakımlı ‘Yellibel’ ana 

kamp alanımız. Yellibel ile ilgili ilk sene aklımda 

kalan tek şey Ağustos sıcağında kat kat giydiğimiz 

polarlar ve şehre döndükten ancak iki hafta sonra 

iyileşen çatlak dudaklarım. Bu bölgedeki ilk 

yılımızda Yaylacık -319 metredeki yer altı nehrine 

kadar ilerletilebilmişti. Mağarada o yıl gelinen son 

nokta öyle heyecan vericiydi ki… 

2010 yazına kadar geçen süreç çok heyecanlıydı. 

Hepimiz o noktadan sonra neler olup biteceğini 

merak ediyorduk. Mağaracılığı bir o kadar güzel 

kılan da bu keşif heyecanı bence. 2010’dan 

aklımda kalan en önemli şey farklı ekiplerin de 

ekspedisyona destek vermesi, herkesin uyum 

içinde çalışması olmuştu. O yıl Yaylacık’ta -419 

metreye ulaşırken, Yaylacık’ın yaklaşık 55 metre 

yukarısında bulunan İnilti Pazarı Mağarası 

heyecanımıza heyecan katmıştı. ‘-246 metreye 

ulaşan bu mağara acaba Yaylacık ile birleşip bir 

mağara sistemi oluşturacak mı?’ aklımızı bir 

sonraki yaza kadar meşgul edecek ana soru 

olacaktı. 

Derken beklenen an geldi çattı: Takvimler 2011 

yazı, Temmuz sonunu gösteriyordu. Ankara, 

İstanbul ve Bursa’dan gelen ekiplerin amacı 

Yaylacık ve İnilti Pazarı’nın gizemini çözmekti. 

30 Temmuz Cumartesi ekspedisyonun ilk 

günüydü. Aslında ilk iki günden aklımdan kalan 

tek şey ‘Aslansınız, kaplansınız.’ nidaları 

eşliğinde mağaraya yolladığımız ekiplerdi. Herkes 

o kadar coşkuluydu ki çantasını alan gidiyor da 

gidiyordu. Kimisi Yaylacık’a, kimisi inilti 

Pazarı’na, kimisi de Çadırçukuru’na.  

1 Ağustos Pazartesi günü hayatımın en efsane 

mağara girişlerinden birini yapacaktım hiç 

kuşkusuz: Geyik Dağları Kuşağı araştırmamız 

üçüncü senesinde, önümüzde -419’a ulaşmış 

güzeller güzeli bir mağara, iki gündür arı gibi 

çalışan ekipler -319 metreye kadar döşemeyi ve 

malzemeleri indirmiş... Keyfimize diyecek yok 

tabi… Yaylacık’a girerken işte tüm bunların 

heyecanıyla içimiz içimize sığmıyordu. Efsane 

ekip Tulga, Hakan, Sencer ve benden oluşuyordu. 

Aklımız sıra çakallık edip mağaranın önemli bir 

noktaya kadar hazırlanmış olmasını sağlamıştık. 

Çok coşkulu bir giriş yaptık, mağarayı ilerletme 

görevi bizde. Heyecanla indik tüm o inişleri, 

heyecanla geçtik o gıcık daralları. Derken, 

200’lere yeni gelmiştik ki, sağa sola bırakılan 

çantalarla karşılaşmaya başladık. Meğer ne 

döşeme inmiş yer altı nehrinin başladığı noktaya, 

ne de çantalar. O an sinirle karışık gülüyoruz. 

Tulga nasıl saydırıyor bana. Enteresandır, 

keyfimiz hiç kaçmıyor aslında. Döşemeseyse 

döşeme yapıyoruz, çanta taşınacaksa çanta 

taşıyoruz. Coşkuluyuz bir kere. Arada Haribo 

yiyor, daha da gaza geliyoruz… Yollarda 

topladığımız çantaları saya saya ilerliyoruz 

mağarada, bir ara dört kişi on altı çanta falan 

taşıdığımızı hatırlıyorum. Darallarda sağ omuzda 

bir çanta, sol omuzda bir diğeri, boyunda bir 

çanta, elde bir diğeri, öyle komiğiz ki.. Tulga 

‘Sonunda senin de çocuklarına anlatacak bir 

hikayen oldu Havvaaa.’ diyor kahkahalar 
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eşliğinde. Derken yeraltı nehrini aşıyor, -330 

metre civarına ulaşıyoruz. Bulduğumuz en düz ve 

güvenli alana mağara kampımızı kuruyoruz. 

Aslında alanı düzlemek için bir hayli uğraştık da 

öyle düz oldu da denilebilir. İlk gün çok 

coşkuluyuz dediğim gibi. Döşeme inmiş o 

noktaya, çantalar hazır bekliyor yanı başımızda, 

kampımızı kurmuşuz. Hatta az soluklanıp minik 

bir keşif turu bile yapmışız. Her şey şahane. Kamp 

alanına tekrar dönüp bir süre dinlenmeye karar 

veriyoruz. İlk geceden aklımda kalan tek şey 

titremekle geçen bir uyku. Çadırdan kalkana kadar 

bir tek benim bu kadar üşüdüğümü düşünmüştüm. 

Önümüzdeki günler için endişelenmiştim. Soğuk 

tahammül sınırlarımı cidden zorlamıştı. Oysa 

Tulga, Hakan, hatta mağara canlısı Sencer bile 

kalktıklarında ‘Bu ne biçim soğuk ya?! Hiç böyle 

soğuk kampta kalmadım’ diye söyleyince tüm 

üşümem geçip gidivermişti o an. 😊 

Biz mağaradaki ikinci günümüze yine heyecanla 

başlarken meğer çok efsane şeyler olmuş 

mağaracıları mutluluktan uçuran. İnilti Pazarı’nda 

çalışan ekipler yerin 327 metre altında girmiş 

oldukları bir kampın tanıdık bir galeriye çıktığına 

şahit olmuşlar. O an anlamışlar ki bir hayal gerçek 

olmuş, Yaylacık ve İnilti Pazarı birleşerek bir 

sistem oluşturmuş! Keyiflere diyecek yok. Biz 

ikinci günümüz boyunca buz gibi sularda 

yürüyoruz da yürüyoruz yine. Yaylacık cidden 

çok güzel ve görkemli bir mağara, fakat tabi çok 

soğuk. -419 metredeki çöküntü salona 

geldiğimizde anlıyoruz ki bir sene önce ulaşılan 

son noktadayız. Oranın döşemesini yaptıktan 

sonra mağarayı yaklaşık 50 metre daha 

ilerletiyoruz. Sonra dinlenmek üzere mağara 

kampına geri dönmeye karar veriyoruz. Kampa 

ulaştıktan kısa bir süre sonra Yaman ve Çuka 

çıkıveriyor karşımıza, yukarıda olup bitenleri 

anlatıyorlar. Hayaller gerçek olmuş meğer, iki 

mağara birleşmiş. Ekipler arı gibi çalışıyormuş, 

kamp alanına yakın noktalardaki diğer mağaralar 

da keşfedilmekteymiş. Bu güzel haberler bizi 

mutlu ediyor, biz de hemen -419’a ulaştığımızı, 

mağaranın tüm görkemiyle devam ettiğini 

müjdeliyoruz. Kamp alanı yine soğuk falan ama 

yüzler acayip gülüyor.  

3 Ağustos Çarşamba yine efsane günlerden biri. 

Kahvaltımızı ettikten sonra soğuğa daha fazla 

dayanamıyor ve mağaradan çıkmaya karar 

veriyoruz Hakan, Tulga ve ben. Sencer ise Yaman 

ve Çuka ile mağaraya devam etmeye karar 

veriyor. Bugün benim için unutulmaz bir gün, 

çünkü Tulga ile Hakan tutturuyor İnilti 

Pazarı’ndan dışarı çıkalım diye. Her şey çok 

fantastik. Yaylacık’a girip, iki gün sonra İnilti 

Pazarı’ndan çıkmaktan bahsediyoruz! Ben önce 

karşı çıkıp ‘En iyi yol bidiğin yol.’ desem de 

beyleri ikna edemiyorum. Çıkışa geçiyoruz, bir 

ara mağaranın içinde ‘İnilti’ye gider.’ gibi bir yol 

ayrımı görüp kahkahayı patlatıyoruz. İnilti Pazarı 

mini şelaleleri, tulumlarınızı paramparça ediveren 

dar kolları, arada düşüp heyecan yaratan minik 

taşlarıyla aksiyonu bol bir mağara. Aynı günün 

akşamı 18.30 suları büyük çıkışı tamamlayıp 

gökyüzünü gördüğümde cidden hayatımın en 

keyifli dakikalarından birini yaşadığımı 

düşündüm. Tulga tabi komik adam, mağaradan 

çıkar çıkmaz ilk iş ‘Aferin sana kız çocuğu’ 

demek oldu. 😊 

4 Ağustos Perşembe, saat 12.30 suları sevdiceğim 

Senc, yanında Yaman ve Çuka ile Yaylacık’tan 

çıkıp kamp alanımıza ulaşıyor. Öğreniyoruz ki 

Yaylacık – İnilti Pazarı Mağara Sistemi –595 

metrede çamurlu bir sifonla son buluyor. 5929 

metre uzunluğuyla ise Türkiye’nin en uzun 

üçüncü mağarası ünvanını elde ediyor.  

Çalışmalarımızın onuncu gününde artık yavaş 

yavaş toparlanmaya başlıyoruz. İki hafta olarak 

planladığımız ekspedisyon boyunca derinlikleri 16 

ile 229 metre arasında değişen mağaralar saptayıp 

kayıt altına aldık. Çalışmaları yaklaşık 35 kişilik 

bir ekip gerçekleştirdi. Yöre halkı heyecanımızı 

bizimle paylaştı. Yine hep beraber keşfettik, yine 

hep beraber arkamızda çok güzel anılar bıraktık… 
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TOPMEYDANI MAĞARACILIK ŞENLİĞİ, 28-30 

AĞUSTOS 2010 
Havva YILDIRIM ÇOLTU 

A social event was organized in August 2010 

with 37 participant, 11 of which were children, 

including non-caver friends. The camp was in 

Topmeydanı near Valla Canyon located in the 

Küre Mountains Natural Park in Northern 

Turkey. Visits to nearby caves, cave movie 

night, short tour in the canyon, swimming in 

the pool below the Ilısu waterfall made the 

event unforgettable. 

11’i çocuk 37 kişilik kalabalık bir kamp ve üç gün 

boyunca doğayla-mağaralarla iç içe oluşumuz her 

şeyi özetliyor aslında: Çok eğlendik. 

Sencerle ben Cumartesi sabah 8:00 sularında 

Topmeydanı kamp alanındaydık. Önce kahvaltı, 

ardından öğle yemeği derken “Ankara ekibi 

nerede kaldı??” endişelerimiz 16:00 sularında 

sona erdi. 

Topmeydanı Kuylucu hemen Topmeydanı kamp 

alanının yanıbaşında bulunmakta. 80li yıllarda 

BÜMAK tarafından araştırılan bu mağara dışında, 

civarda ayrıca Çıkrıkkapı Kuylucu, Kapaklı 

Kuylucu, Döngelyanı Kuylucu bulunuyor. 

Kaptırırsanız soluğu Sorkun ve Ilgarini’nde de 

alabilirsiniz. BÜMAK Deltaları, ASPEG 

Bültenleri, TAY haritaları derken tüm bilgileri 

çantaya atıp acayip bir gazla soluğu Topmeydanı 

kamp alanında aldık.  

Hasret gidermek, Yaylacık’ın yorgunluğunu 

atmak, geceleri dev ekranda film keyfi yapmak, 

minik mağaracı adaylarımıza doğa sevgisinin yanı 

sıra biraz da mağaracılık aşılamak, belgesel için 

bazı çekimler gerçekleştirmek gibi amaçlar 

içerisindeydi tüm ekip. 

İlk gün gaz ekibi Ayşenur, Maho, Senc ve benden 

oluşuyordu. Mağaranın (Topmeydanı Kuylucu) 

minicik bir yataydan sonra hemen cadı kazanı ile 

başlayan bir girişi ve yine minik bir sürünmeden 

sonra birkaç metrelik inişle hemen o cadı kazanına 

inilen bir başka giriş kısmı bulunuyordu. Önce ilk 

girişte çekim yaptık. Yan geçiş için döşeme yapan 

Senc, Maho’nun hünerli elleriyle kaydedildi. 

Coşku (çekimler için kullandığımız ışık olur 

kendisi), Ayşenur ve ben diğer ağızdan girmiş 

arka fona dönüşümlü olarak ışık tutuyorduk. 

Oradaki çekimler bittikten sonra Sencer ve 

Maho’nun bizim olduğumuz kısma geçmeleri ile 

buradaki minik inişe döşeme yapmaya karar 

verdik. Çünkü bu kısımdan cadı kazanının hemen 

kenarındaki hafif çamurlu alana iniyorduk ve 

ıslanma tehlikemiz yoktu. Sencer ile Maho’nun 

yönlendirmeleriyle buranın döşemesini ben 

yaptım. Hayatımda hiçbir mağara girişinde bu 

denli güldüğümü hatırlamıyorum. Çekim 

sebebiyle mağarada toplamda dört saat kaldık ve 

bir rekora imza atarak sadece -9 m civarı ilerleme 

gösterdik !!! 😊 

 
fotoğraf: Hakan ERDEMİR 

Dışarıda film keyfi hazırlığında olan mağaracılar 

ara ara ziyaretimize geliyor ve “Haydi film 

başlıyor, bırakın şimdi mağarayı, gündüz gözüyle 

girin!” geyikleri çeviriyordu. Maho’nun ellerine 

sağlık: Yıllardır beklediğimiz para, şan, şöhret 

artık bizim olacak. Maho bir ara dertlendi, “Ulan 

kaç senelik mağaracıyım, benim böyle döşeme 

görüntülerim yok.” diye. Havalı bolt çakışlarım, 

Sencer’in sırtına çıkıp üst kolları mini araştırma 

gezim falan derken meşhur oldum gibi, Sencer 

desen muhteşem mağara arka fonu, elde matkap 

falan, olsun tüm kızlar hasta, hadi bakalım. Her 
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şey mağaracılığın tanıtımı için tabi 😊 Birkaç 

metrelik inişi başka görüntülerle harmanlayıp 150-

200 m döşüyormuşum efekti de yaratacak Maho, 

daha ne olsun 😊 Derken geldik kampa, izledik 

Descent’ı. Topmeydanı Kuylucu’nu çok sevdim, 

bir ara dibini görmek arzusuyla hep beraber. 

Kampın ikinci gününü Döngelyanı Kuylucu’nda 

geçirmeye karar verdik. Topmeydanı’nın 

doğusunda kalan bu mağarada da oldukça keyifli 

dakikalar geçirdik. Kamptaki mağaracılar ise 

minik canavarlarla Topmeydanı’ndaydı.  

Döngelyanı oldukça kaygan bir zeminden oluşan 

yatay kısımdan sonra 40 metrelik büyük inişi ile 

güzel görüntüler almamızı sağladı. Su üzeri bacak 

açma şovları, artistik baca geçişleri derken 

Maho’yu iyice gaza getirdik. Maho’nun 

gözündeki o ışıltıyı gördük ya artık gerekirse buz 

gibi sulara atlar, ip üstünde akrobatik hareketler 

sergileyebiliriz.  

Sahalara geri dönen Cengiz ve tabi yine Ayşenur, 

Maho, Senc ve ben keyifli bir mağara girişi 

yaptık. 40 metrelik büyük inişten sonra biraz daha 

ilerleyip çekim yaptıktan sonra geri döndük. Yine 

Döngelyanı da çok güzel bir yer ve dibini görmek 

güzel olacak. Mağaranın giriş kısmı fotoğraf için 

inanılmaz güzellikte. Bu kısımda üstten bir ip 

sarkıtıp görüntü almayı ihmal etmedik elbette. 

Maho kaptırmış bu işe, çift kamera, çift ışık 

çalışıyor. Motivasyon konusunda keyifli bir ekip 

olduk, sanatsal çekimlerden teknik çekimlere çok 

acayip görüntüler çıktı ortaya ve acayip eğlendik, 

çok da gaza geldik. 

(Not: Döngelyanı Kuylucu ilk olarak 80’li yıllarda 

BÜMAK tarafından araştırılmıştır. Mağara ile 

ilgili ayrıntılı bilgiye BÜMAK Delta’larından 

ulaşılabilir.) 

Kampa geldiğimizde elimize tutuşturulan et ve 

şarap her şeyi özetler nitelikteydi: Hastasıyım 

mağaraların ve mağaracıların... İkinci gecemizde 

de Touching the Void izledik. Güzel bir 

belgeseldi. Simon sağlam küfür yedi 😊 

Pazartesi erkenden kalktık ve kahvaltının ardından 

soluğu Ilıca Şelalesi’nde aldık. Muhteşem bir 

manzara ve eğlencenin tadını çıkaran mağaracılar 

belleklerdeki yerlerini aldı. Sonradan fotoğrafları 

gören ve kampa gelemeyen mağaracılar çok 

üzüldü, çok söylendi. 

 
fotoğraf: Hakan ERDEMİR 

Bu şenlik pek nefisti, mağaralar da kamp da çok 

eğlenceliydi. İyi ki gittik, iyi ettik, bir sonraki 

etkinlikte buluşmak dileğiyle. Arayı 

soğutmayalım...  

Bir de kimler vardı hatırlayalım: Çoltular, 

Şenerler, Erdemirler, Aytekinler, Leloğulları, 

Gülfem, Vedat, Ayşenur, Maho, Cengiz ve 17 

konuk. Güzeldi 😊  
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BURSA GÜNDOĞDU KURTARMA ÇALIŞTAYI 2-4 

EKİM 2010 
Havva YILDIRIM ÇOLTU 

Turkish Federation of Caving organized a cave 

rescue workshop on October 2010 in Bursa. 

Two instructors from France, Christian 

Dodelin and Bernard Tourte, led the workshop 

to which 35 cavers from various clubs 

attended. 

Türkiye Mağaracılık Federasyonu’nun 

organizasyonuyla ekim ayının ilk haftası Bursa’da 

bir kurtarma çalıştayı gerçekleştirildi. 

Organizasyona MAD, BUMAD, BÜMAK, 

TAMAK, İTÜMAK, HÜMAK, EMAK, 

EGEMAK, İZMAD, ESMAD, ANADOSK ve 

AKUT’tan üç misafir olmak üzere toplam 35 kişi 

katıldı. Her şeyden önce organizasyonda büyük 

emeği geçen Tulga Şener’e (MAD) çok 

teşekkürler. 

Çalıştayda görev alan eğitmenler Fransa’dan iki 

önemli mağaracıydı: UIS Mağara Kurtarma 

Komisyonu Başkanı Christian Dodelin ve 

mağaracıların başucu kitaplarından biri olan 

Alpine Caving Techniques’in yazarı Bernard 

Tourte. 

Bernard 30 Eylül perşembe akşamı 23.25’te 

İstanbul’da idi. Christian’ın uçağı 1.25’te 

İstanbul’da olacağı için o gelene kadar bol bol 

sohbet etme şansımız oldu. Sohbetin ana konusu 

elbette mağaracılıktı. Hemen magazinsel bilgiler 

vereyim: Bernard mağaracılığa 12 yaşında 

başlamış. Christian 62 yaşında ve yokuşları 

koşarak çıkıyor, hâlâ mağaracılık yapıyor ve 

kurtarma eğitimlerine katılıyor. Hayran kalmamak 

mümkün değil. Fransızların, federasyona bağlı, 

aktif 7000 mağaracısı bulunuyormuş. Toplam sayı 

10.000’in üzerindeymiş. Federasyona bağlı 

mağaracılık okulları bulunuyormuş. Belirli 

periyodlarda srt teknikleri, kurtarma, mağara 

dalışı, patlatma vb. pek çok alanda eğitimler 

veriliyormuş. Ne harika… İstanbul’dan en yakın 

yer 4-5 saat iken, bizler bazen 14-15 saatimizi sırf 

mağaraya gitmek üzere yollarda geçirirken onların 

bir saatte mağara ağzına vardıkları bir coğrafyada 

yaşamaları ne şans!!! Christian’ın da gelmesiyle 

havaalanından ayrıldık. 

Cuma günü erken başladı. Ortaköy-Beşiktaş-

Galata Kulesi üzerinden minik bir İstanbul turu 

yaptık Sencer, ben ve misafirlerimiz. Galata 

Kulesi’nde İstanbul’un önemli yerleri ile ilgili 

konuşurken sohbet birden kulenin 70 metre 

oluşuna, aşağıda birazdan yemek yiyeceğimiz 

Kiva Restorana kuleden trolyen kurup zıııttt diye 

inme fantazilerine kaydı. Kule gezimiz sona 

erince soluğu Türk mutfağının leziz tatlarını 

denemek üzere Kiva’da aldık. Şarap servisimiz, 

bizzat Christian ve Bernard tarafından yapıldı. 

Çok iyi mağaracılar olmanın yanı sıra çok da tatlı, 

mütevazı insanlardı… Christian beni evlatlık alsa, 

tekrardan Fransızcaya başlasam da Fransa’ya 

göçsem, bir saatte bir mağaranın ağzında olmanın 

mutluluğunu yaşasam diye hayallere kapıldım… 

Cuma akşamı Sencer, Memo, Bernard, Christian 

ve ben çalıştayın yapılacağı Bursa Gündoğan’a 

doğru yola koyulduk. Güneş batmadan oraya 

ulaşmak ve kayaların yapısını, çalışılacak alanı 

görmek istemişlerdi. Bu çalıştay için Bursa’nın 

seçilme sebebi daha önce o bölgede iki kurtarma 

çalıştayının düzenlenmiş olması, bölgede önceden 

de bolt çakılmış oluşu ve İstanbul’a yakınlığı idi. 

Cuma akşamı pek çok grup Bursa’ya ulaşmıştı. 

Çalıştay Cumartesi sabahı erkenden başladı. Önce 

eksik malzeme ile iniş çıkış teknikleri çalışıldı. 

Partner kurtarma çalışması da yapıldı. Haftasonu 

bu çalışmalarla geçti. Her grup, her katılımcı tek 

tek gösterilen teknikleri uyguladı. Farklı yerlere 

pek çok hattın kurulması hızla çalışmak için 

büyük katkı sağladı, eş zamanlı olarak pek çok 

kişi aynı şeyleri çalışma fırsatı buldu. Akşamları 

da çeşitli sunumlar ve video gösterimleri oldu. Srt 

malzemeleriyle ilgili önemli noktalara işaret etti 

ikili. İzlediğimiz sualtı kurtarma organizasyonu 

oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle 1 km’nin 

üzerindeki trolyen hattın hikayesi ise oldukça 

eğlenceliydi. 
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fotoğraf: Sencer ÇOLTU 

Çalıştayın son günü sedye taşıma teknikleri 

üzerine çalışıldı. İlk kez sedye içine girip kendimi 

Türk Mağaracıları’nın kollarına emanet ettim, 

Eğitmenler de katılımcılar da başarılıydı, 

sedyeden sağ salim indim. 

 
fotoğraf: Sencer ÇOLTU 

Etkinlik sonrası iki eğitimciyle genel hatlarıyla 

çalıştayı değerlendirdik: 

-Türk Mağaracılarını çok sevmişlerdi. 

-Şaka bir yana özellikle her mağaracının mutlaka 

self rescue tekniklerini bilmeleri gerektiğinin 

önemle altını çizdiler. Öncelik verilmesi gereken 

en önemli konunun bu olduğunu söylediler. 

-Partner kurtarma konusunda verdikleri pratik 

bilgileri sıklıkla tekrarlamanın önemine 

değindiler. 

-Temel sedye taşıma tekniklerini yakın zamanda 

mutlaka bir mağarada da uygulamak gerektiğini 

vurguladılar. 

-Setlerimiz değişecek gibi. Kurulan güzel 

ilişkilerden sonra umuyorum ki yurtdışından 

malzeme getirme konusunda hızlı çözümlere sahip 

olacağız.  Özellikle Bernard’ın alt koşumu 

sayesinde 6 cm hesabı hafızalardaki yerini almıştı 

bile çoktan. 

 
fotoğraf: Sencer ÇOLTU 
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 “Cave Rescuer’s Manual” Tulga Şener’in 

çalıştaya gelecekler için önerdiği önemli bir 

kitaptı. Çalıştay sayesinde yakın arkadaşlık 

kurduğumuz ikiliyle, kitabın Türkçeye çevriliyor 

olduğu bilgisini paylaşıp telif hakkı konusunu da 

konuşma şansımız oldu. Güzel bir gelişme oldu: 

format ve fotoğrafları Fransa’ya geçtikten sonra 

göndereceklerini söylediler. 

 
fotoğraf: Sencer ÇOLTU 

Ayrıca Christian pek çok ülke mağaracılarının 

kullandığı temel sözcüklerle ilgili bir çalışma 

yaptıklarından bahsetti ve bu diller arasında 

Türkçenin de olmasını dilediklerini söyledi. 

Çalıştay sayesinde, öğrenilen tekniklerin yoğun 

bir biçimde uygulandığı eğitim programı, günlüğü 

110 Euro’dan verilmekte. İki eğitimci de 

düzenlenen bu organizasyon için bir ücret talep 

etmedi. Bunu başaran Tulga’ya tekrar teşekkürler. 

İkilinin uçak ve temel masraflarını karşılamak 

üzere her katılımcıdan 60 tl gibi sembolik bir 

rakam toplandı. Eğitim çok temel bir eğitimdi 

fakat sevindirici bir başlangıçtı bu hiç kuşkusuz 

hepimiz için. Çalıştayın hemen ardından ekiplerin 

kendi aralarında bir araya gelip öğrendikleri 

teknikleri pekiştirmesi ve organizasyona 

katılamayanlarla paylaşması Türkiye Mağaracılığı 

açısından çok sevindirici bir gelişme kesinlikle. 

Çalıştay MAD’dan Muharrem Samuk tarafından 

videoya alındı. Editleme bittikten sonra isteyen 

katılımcılarla paylaşılacak, ayrıca çok sayıda 

fotoğraf da çekildi. 

Çalıştayın ardından Pazartesi gecesi 

İstanbul’daydık. Memo evinin kapılarını Fransız 

mağaracılar dışında bize de açmıştı. Cave 

Rescuer’s Manual kitaplarımızı ismimize 

imzalatmanın haklı mutluluğu sonrası hepimiz 

keyifle uykuya daldık. Salı günü önce Christian, 

Bernard ve ben BÜMAK kulüp odasını ziyarete 

gittik. Ardından, İstanbul’a gelip rakı-balık-

İstanbul-deniz temalı bir yemek yemeden 

misafirleri Fransa’ya yollamanın imkansız 

olacağını düşünüp Rumelihisarı’ndaki Recai 

Ağabey’in mekanında aldık soluğu. BÜMAK’tan 

Ahmet, Kayhan ve Elif de bizleydi. Akşam ise asıl 

eğlence başladı. Taksim’e geçtik ve BUMAD-

BÜMAKlı mağaracıların katılımıyla kalabalık ve 

oldukça keyifli bir akşam geçirdik. 

Arkadaşlarımızdan biri iki adet İstanbul 

kartpostalı almış ve katılan herkes kartlara bir 

şeyler yazmıştı. Bernard ve Christian için, teslim 

anı çok hoş oldu. Nasıl olsa Türkiye’deyim, bir 

daha alırım herkesten diye düşünüp sahip 

olduğum pek çok dernek ve kulüp çıkartmasını 

Christian’a verdim, mutlu olduğunu görmek 

güzeldi. Misafirlerle tek tek vedalaşılıp evlerin 

yolu tutuldu. 

Kısa süre sonra, Makedonya’dan dönen ve 

ayaklarının tozlarıyla Çoltu Ailesi’ne Makedonya 

Sunumu yapan Barış ve Özgün’e de çok 

teşekkürler. Fotoğraflar ve videolar üzerinden iki 

çalıştayın değerlendirmesini yaptık hep beraber. 

Hemen hemen aynı şeyler öğrenilmişti. Fakat 

onlar aynı zamanda bir mağarada pratik yapma 

şansı bulmuşlar, ayrıca kurtarma planı 

organizasyonu konusunda tecrübe edinmişlerdi. 

Bir de minik bir patlatma deneyimi yaşamışlardı. 

Partner kurtarma konusunda birkaç farklı şey 

görmüşlerdi ve paylaştılar. Fakat yapılacak en 

güzel şeyin her daim en basiti yapmak olduğu 

konusunda hemfikir olduk. Bu arada eğitimi veren 

Sloven mağaracılar da kendi eğitimlerini 

Bernard’dan almışlar. 

Eğitmenler öğrenilenlerin sıklıkla tekrarını 

önermişlerdi. Yakın bir zamanda Sencer’le eksik 

malzemeyle srt ve partner kurtarma çalışıp pratik 

yapma imkanı bulduk. 

Eğitim şart, öğrenmek güzel… Bir sonraki 

çalıştayda görüşmek üzere…  
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DOĞADA İLK YARDIM EĞİTİMİ, 5-6 ŞUBAT 2011 
Havva YILDIRIM ÇOLTU 

A tarining on first aid in nature held by 

Gürkan Özel in Ankara. The training, 

organized by Tulga Şener, was composed of 

theoretical and practical parts. 

Tulga’nın ellerine sağlık, yine güzel bir işe imza 

attı. Gürkan Özel’in verdiği Doğada İlk Yardım 

Eğitimi sayesinde çok temel de olsa güzel ve çok 

önemli bilgiler edindik. 

 
fotoğraf: Sencer Çoltu 

Yaralı Değerlendirme Sistemi eğitimin çıkış 

noktası oldu. Yetişkinlerde Kalp-Akciğer 

Canlandırması, Kanama ve Şok, Omurilik 

Yaralanmaları, Kafa Yaralanmaları, Yumuşak 

Doku Yaralanmaları ve Doğada Yara Bakımı, 

Enfeksiyon, Yanıklar, Kas-İskelet Sistemi 

Yaralanmaları, Sıcağa-Soğuğa Bağlı 

Yaralanmalar, Boğulma, Yıldırım Çarpması, 

Bilinç Değişikliğine Neden olan Durumlar, 

Doğada Sık Karşılaşılan Sorunlar gibi önemli 

konu başlıkları ele alındı. 

Yaralı hareket ettirme ve taşıma yöntemleri sınıfta 

heyecanlı dakikalar yaşamamızı sağladı. Her 

teorik bilginin ardından gelen pratik aşaması 

bizleri eğlendirirken bilgilendirdi. Eğitim Selçuk 

Hoca’yı sarıp sarmaladığımız hipotermi çadırı ile 

son buldu. 😊 

Elimize tutuşturulan İlk Yardım Kayıt Formları ve 

Doğada İlk Yardım Eğitim Notları için 

teşekkürler... 

 
fotoğraf: Sencer Çoltu 

Kazasız kamplar-mağaralar dileğiyle.  
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MAĞARA KURTARMADA PATLAYICI KULLANMA 

EĞİTİMİ, 26-27 ŞUBAT 2011 ANKARA 
Tulga ŞENER 

On February 2011, a course on use of 

explosives in caves for cave rescue operations 

was delivered by Ukranian cave rescue expert 

Andrey Verchenko in Ankara. 18 people from 

various caving groups participated the 

training. 

2000’li yılların başlarında bir akşam saati 

(hiçbirimiz kesin tarihi hatırlamıyoruz). Ümitköy 

Yaşlı Bakım Merkezi önündeki boş arazideyiz. 

Uğur, Vedat ve ben koşarak kaçıyoruz. Biraz önce 

hiç ummadığımız kadar büyük bir gürültüye neden 

olduk. 

Uzun zamandır, yabancı mağaracıların galeri 

genişletmek amacıyla patlatma yaptıklarını biliyor 

ve bunu denemek istiyorduk. Tabii önce dışarıda. 

Fünye, barut, matkap, uzatma kablosu vb. herşey 

hazırdı. Bizim evin yakınındaki boş arazide 

bulunan büyük parça kayaları kullanacaktık. 

Kayaya uzunca bir matkap ucuyla delik açtık, 

içine kablosu dışarıda kalacak şekilde hazır fünye 

yerleştirdik ve deliği barutla doldurduk. Deliğin 

ağzını epoksi ile kapattıktan sonra uzatma 

kablosunu bağladık ve başka bir kayanın arkasına 

geçerek matkap aküsünü kablonun uçlarına 

değdirdik. Evet makul bir gürültüyle beraber, 

büyük kayadan küçük bir parça kopmuştu. Yani 

ilk deneme başarılıydı. Ancak ikinci denemede 

inanılmaz bir gürültü koptu ve çok sayıda kaya 

parçası etrafa sıçradı. Oradan koşarak uzaklaştık. 

Koşarken de kahkahalar atıyorduk. İşte derneğin 

ilk patlatma tecrübesinin hikayesi. 

2011 Mağaracılık Federasyonu Kurtarma 

Komisyonunun en yoğun çalıştığı dönemdi. O yıl 

konusunda çok iyi birkaç yabancı mağara 

kurtarmacıyı ülkemize davet etmiş ve eğitim 

etkinlikleri düzenlemiştik. Ukraynalı 

mağaracıların, mağara galerilerini genişletmek 

için kendi yaptıkları patlayıcıları kullandıklarını 

biliyorduk. Koray aracılığıyla Klimcuk’tan, her 

türlü masraflarını bizim karşılayacağımız ve 

patlatma konusunda eğitim verecek bir kişi 

göndermesini rica ettik. Yanıt olumluydu. Ancak 

sonradan gördük ki bu işin en kolay kısmıydı. 

 
fotoğraf: Sencer ÇOLTU 

Pratik çalışmanın yapılacağı alanı bulmak 

zorundaydık. Güzel bir tesadüf, o günlerde, görevi 

taşocaklarını denetlemek olan bir zabıtanın kızını 

ameliyat etmiştim. Taşocağı fikri güzel fikirdi 

ancak arada bu zabıta olmasına rağmen, kimse 

izin vermiyordu. Sonunda sevgili zabıtamız 

Ankara yakınlarında, Hasanoğlan’daki bir 

taşocağını ikna etti. Taşocağı sahibine defalarca 

ne yapacağımızı anlattım. Kendisine herhangi bir 

kaza anında hiçbir hak talep etmeyeceğimize dair 

taahhüt vereceğimizi belirttim. Evet, bir yerden 

başlamıştık. Ama inanılmaz bir izin prosedürü 

vardı. Tabii bu arada sevgili Baturay devreye 

girdi. O günlerde karımla konuştuğumdan daha 

fazla konuşuyorduk Baturay’la. Çünkü her adımda 

önümüze başka bir engel çıkıyor, yeni belge ve 

bilgi isteniyordu. Barut alınması için izin, valilik, 

noter, emniyet vs. derken iş öyle bir hale geldi ki, 

bir taşocağı işletmecisi ne izin alıyorsa biz de 

Mağaracılık Federasyonu adına o prosedürü 

tamamlamıştık. Bu işler yaklaşık iki ay kadar 

sürmüştü. Bu arada işler uzayınca, zaman zaman 

cayan taşocağı sahibini de tekrar tekrar ikna etmek 

zorunda kalıyorduk. Bu arada Ukrayna 

Mağaracılar Birliği Kurtarma Komisyonu üyesi 
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Andrey Verchenko ile yazışıp, istediği 

malzemeleri temin ettik. 

 
fotoğraf: Sencer ÇOLTU 

26 Şubat 2011 sabahı MAD dernek evinde 

buluştuk. İlk olarak kısa teorik bilgilendirme ve 

hemen ardından fünye hazırlama eğitimine 

başladık. Eğitime Türkiye’nin farklı gruplarından 

18 kişi katıldı. Herkes çok sayıda ve farklı 

uzunlukta fünye yapmayı denedi. Fünye 

hazırlamak için çok basit ve ucuz malzemeler 

gerekiyordu (burada fünye yapımıyla ilgili bilgi 

özellikle verilmemiştir). Andrey hepimizle ayrı 

ayrı ilgilendi. Öğleden sonra Hasanoğlan’daki 

taşocağına gittik ve orada hazırladığımız fünyeleri 

kullanarak ilk patlatmalarımızı yaptık. Ertesi gün 

taşocağında daha çok zaman geçirdik. Farklı 

büyüklükteki fünyelerin kayadaki etkilerini 

deneyerek gözlemleme şansımız oldu. Tabi bu 

öğrendiklerimizi mağarada deneme şansımız 

olmadı ve olamazdı da. Ancak Andrey her 

aşamada bize mağaradaki tecrübelerini de 

aktarmaya çalıştı. 

Üniversitede öğretim görevlisi olan Andrey, 

Ukrayna Mağaracılar Birliğinin, Gürcistan 

Abhazya’da bulunan ve dünyanın en derin 

mağarası olan Krubera ekspedisyonlarına katılmış 

ve bu mağarayı derinleştirmek için patlatma yapan 

ekibin içinde yer almıştı. Sempatik tavırlarıyla ve 

özverisiyle, neşe içinde geçen eğitim için 

kendisine çok teşekkür ederiz. 

Bu eğitimle, bir eksiğini daha tamamlayan Türk 

mağaracılarının önünde bir etik tartışması yer 

alacaktır: Patlatmanın kurtarma dışında kullanımı. 

Bu ayrı bir makalenin konusu olabilir ve bu 

konuda farklı görüşler çıkabilir. Ancak şimdilik 

bize düşen dilek; patlatma yapmayı gerektirecek 

kadar dar bir mağarada kurtarma operasyonu 

yapmak zorunda kalmamak.  

 
fotoğraf: Sencer ÇOLTU 
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5. ULUSAL SPELEOLOJİ SEMPOZYUMU 18-20 MART 

2011 İSTANBUL 
Havva YILDIRIM ÇOLTU 

5th National Speleology Symposium was held 

in Istanbul on March 18-20, 2011. Organized 

by Bosphorus University and Istanbul 

Technical University caving clubs, the event 

brought all Turkish cavers together. 

2008 yılında düzenlenen son sempozyumdan 

sonra 5. Ulusal Speleoloji Sempozyumu, 

Mağaracılık Federasyonu (MF), Boğaziçi 

Uluslararası Mağara Araştırma Derneği 

(BÜMAD) ve İstanbul Teknik Üniversitesi 

Mağara Araştırma Kulübü (İTÜMAK) 

organizasyonuyla 18-20 Mart tarihinde 

İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Sempozyum öncesi çok koşturduk: İTÜ’de 

halletmemiz gereken prosedürler, sponsor peşinde 

koşmalar, konukların ağırlanması, kokteyl ve 

sempozyum yemeği planlarından yaka kartlarına 

kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 

Ama keyifli ve verimli bir sempozyum geçirmek 

tüm bu yorgunlukları unutturdu. 

Pek çok konuda değişik sunumlar vardı: Mağara 

korumadan haritalamaya, biospeleolojiden 

jeolojiye çeşitli alanlarda gerçekleştirilen 

sunumlar sayesinde yeni bir şeyler öğrenme fırsatı 

yakaladık. MAD’dan sunumlar: 
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 Pınar’ın bilgilendirici sunumu, turizme 

açık olan Mencilis’in yosunları 😊 

 Gülfem’in değişik ve eğlenceli Mağara 

Sanatı Sunumu 

Ayrıca Federasyon’a bağlı kurulların da 

gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarla ilgili bir 

komisyon sunumları oldu.  

 Tulga’nın Kurtarma Komisyonu Sunumu 

 Baturay’ın Federasyon çalışmalarıyla ilgili 

sunumu 

 
fotoğraf: Sencer ÇOLTU 

Bildiriler dışında her kulüp-dernek-topluluk 

yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir sunum 

gerçekleştirdi. Böylece birbirimizin neler 

yaptığından haberdar olduk. 

Katılımcılara, bildiri sunanlara, poster 

hazırlayanlara, sponsorlara, herkeslere çok 

teşekkür ederiz... Seneye Eskişehir’de görüşmek 

üzere...  
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MAĞARA KURTARMA İDARESİ EĞİTİMİ 16-17 NİSAN 

2011 İSTANBUL 
Havva YILDIRIM ÇOLTU 

On 16th April 2011, a training on cave rescue 

management was organized at the Bosphorus 

University. We thank Aleš Strazar from 

Slovenia for the training. 

Mağara Kurtarma İdaresi Eğitimi 16 Nisan 

Cumartesi sabahı erken saatlerde başladı. Boğaziçi 

Üniversitesi’nde düzenlenen eğitimde 

Slovenya’dan gelen Aleš Strazar bizlere çok 

önemli konulardan bahsetti. Organizasyonda 

emeği geçen sevgili Tulga’ya bir kez daha 

teşekkür ederiz. 

 
fotoğraf: Sencer ÇOLTU 

Aleš önce kendi ülkesindeki mağaracılık 

faaliyetlerinden ve kurtarma işlerinin nasıl 

yürütüldüğünden bahsetti. Kendisi kurtarma 

idaresi konusunda çok tecrübeli bir mağaracı. Aleš 

sözkonusu eğitimde bir kaza durumunda kurtarma 

organizasyonunun nasıl yürütülmesi gerektiğini, iş 

bölümünün nasıl yapılıp kimlerin hangi görevleri 

üstleneceğini, malzemelerin ve ekiplerin hazırlık 

sürecini, medya ile iletişim kurarken nelere dikkat 

etmemiz gerektiğini ve stres ile başa çıkmanın 

yollarını paylaştı. Kendi ülkesindeki sistemi, 

örnek olması açısından en ince ayrıntılarına kadar 

bizlerle paylaştı. Çeşitli videolar da izledik. 

Ayrıca bir de hayali bir kurtarma organizasyonu 

yaptık. 

Eğitimden aklımda kalanlar şu şekilde: 

Slovenya’da her derneğin-kulubün vs. kurtarma 

konusunda bir sorumlusu varmış. Toplamda 53 

kişi bulunuyormuş ve kurtarma işleri yedi bölgeye 

ayrılıyormuş. Altı uzmanlık alanı mevcutmuş: Bir 

doktor, bir helikopter sorumlusu, bir dalgıç, bir 

iletişim sorumlusu, bir lojistik sorumlusu ve bir de 

patlatma sorumlusu. Bu arada Sloven mağaracılar 

senede yaklaşık 1500 araştırma 

gerçekleştiriyorlarmış, yok artık !! 😊 

Eğitimde “Müdahale Yöneticisi” (Intervention 

Manager) diye bir kavramdan bahsedildi. Kendisi 

kurtarma organizasyonunda dışardaki her şeyi 

kontrol eden kişi oluyor. İçerde neler olup bittiği 

bilgisi kendisine iletiliyor. Kurtarma İdaresi’ndeki 

her şeyi sürekli kontrol ediyor. Son olarak kaza 

raporunu hazırlıyor. 

Bir de “Operasyon Yöneticisi” (Operational 

Manager) olmalı, kendisi mağara içinde müdahale 

yöneticisinin gözü kulağı oluyor. Mağara içi 

organizasyon ise bu kişinin sorumluluğunda. 

Ekipleri o belirliyor. Malzemelerin sorumluluğu 

da kendisinde. Görev dağılımını da o yapıyor. 

Mağaradakilerin tahliye kararını o veriyor. 

Müdahale yöneticisine her türlü bilgiyi iletmek 

zorunda aynı zamanda. Sedyenin mağaradaki 

yolculuğundan dışarda ilk yardım ekiplerine 

teslim edilmesi sürecine kadar her şey onun 

sorumluluğunda. 

Aleš’in medya konusundaki tavsiyesi ise şuydu: 

medya için bol bol fotoğraf çekmek ve hiçbir şeyi 

kamudan gizlememek, spekülasyonlara sebep 

olmamak.  
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O GÜNLER IV (NETİCE İTİBARI İLE BİR MAĞARA 

KORUMA DENEMESİ) 
Emrah SINMAZ

A memory from 1989 about a visit to Ballıca 

cave in Tokat by two medical students. MAD 

members convinced the governor not to open 

the cave to touristic visits, however, the 

inevitable fate was just delayed for several 

years. 

Yıl 1989, Tulga ile ortopedi stajındayız. Bir gün 

kaytarıp, Tokat “Ballıca” mağarasına yapılacak 

araştırmaya katılmak niyetindeyiz. Ortopedi 

profesörlerimizden Rıdvan Ege, bir önceki derste 

“benim dersime gelmeyen, staj bitirme sınavına 

benden girerse geçemez” şeklinde bizi uyarmıştı. 

Şans bu ya, onun dersini kırmak zorundayız. Bari 

gidip izin alalım diye düşündük. 

Fakültede tüm uğraşmamıza karşılık kendisine 

ulaşamadık. Mecburen, hocamızın öğleden sonra 

çalıştığı Trafik Hastanesin gitmek zorunda kaldık. 

Sekreteri, randevular bitince bizi içeri 

alabileceğini söyledi. Yani, hocanın aktif ve 

çalışkan biri olduğunu biliyorduk ama, bu kadar 

ziyaretçisi olabileceğini bilmiyorduk. Zaten 

heyecanlıyız, gelenleri gördükçe iyice tuhaf olduk. 

Çeşitli bakanlıklardan bürokrat mı istersin, 

yabancı elçilik temsilcileri mi istersin… 

Yaklaşık iki saat sonra odaya alındık. Ortasında, 

kare şeklinde dizilmiş koltukların durduğu geniş 

bir oda. Tulga ile, birbirimizden güç almak 

istercesine bir kişilik yere sıkıştık 😊 “Hocam, 

pazartesi dersinizden izin istiyoruz, biz MAD 

üyesiyiz ve Tokat’a mağaraya gideceğiz…” Hoca 

bir an durdu ve gülümsedi “Mağarayı nereden 

buldunuz?”. İzin verdikten sonra da ekledi “Gidin, 

doktor olun ama kuru doktor olmayın”. Ne güzel, 

işte Ankara Tıp eğitimi. Faaliyet böyle başladı. 

Beş kişiyiz: Faysal, Tulga, Beyhan, Ümit ve ben. 

Tokat’ta, Valilik Kültür Turizm Müdürlüğü 

aracılığı ile köy hizmetleri misafirhanesine 

yerleştik. Ertesi gün mağaraya girmek üzere yine 

valiliğin tahsis ettiği araç kullanıldı. Tabi bizim 

geldiğimiz, o günlerde Tokat Valisi olan Recep 

Yazıcıoğlu’na da bildirilmiş. 

Ballıca, o güne kadar gördüğüm en güzel yatay 

mağara. İlk geniş salon, büyük sütunlarla dolu. 

Daha sonra, mağaranın sonuna doğru salonda dev 

bir sütun, her yerde yaprak oluşumlar, sarkıtlar ve 

en nihayetinde soğan tavan sarkıtları… Harita 

yapamamıştık ama çok güzel bir mağarayı da 

keşfetmiştik. Kısaca mağaraya hayran kaldık 

desek yalan olmaz. 

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Ertesi gün, valinin bizimle görüşeceği ya da 

görüşmek istediği bize bildirildi. Hayatımızda vali 

görmemiştik. Şehrin en büyük mülki amiri olması 

dışında, bir vali ne iş yapar onu bile bilmiyorduk. 

Recep Yazıcıoğlu, o yıllarda, daha sonradan 
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olduğu kadar ünlü değildi. Elimizi kolumuzu 

sallaya sallaya, umarsız bir şekilde valiliğe doğru 

yola çıktık. 

Valinin makamı, Rıdvan Hocamınki kadar olmasa 

da büyücek bir odaydı. Recep Yazıcıoğlu otoriter, 

ciddi görünümlü… Masasının karşısına bizim için 

beş sandalye çekilmişti. Dışarıdan bakar gibi 

odayı, giren çıkanı izlemeye başladık. Evrak 

imzalatanlar, ezilip büzülerek makama çıkan 

memurlar… İzlenimlerimiz arasında, gelen 

memurlardan birsinin, geri yürüyerek odayı terk 

etmesi en ilginciydi.  

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ 

Hoşbeş, sohbet derken konu Ballıca mağarasına 

geldi. Valimiz mağarayı turizme açmak istiyordu. 

Muhtemel, yarı zamanlı mağara canlısı 

olmamızdan kaynaklanan doğal bir tepkiyle, 

mağarada çalışmanın çok zor olduğu, çok fazla 

çamur ve geçilmesi gereken engel olduğu gibi 

söylemlerle kendisini ikna etmeye çalıştık. Bir 

süre sonra vedalaşıp, ikinci amacımız olan Nebi 

köydeki ritüel araştırmasına doğru yola çıktık. 

Ama bu başka bir hikaye. 

Recep Yazıcıoğlu’nu iknada başarılı olduğumuzu 

1999 yılında, mağarayı tekrar ziyaret ettiğimde 

öğrendim. Mağara, 1995 yılında başka bir vali 

zamanında turizme açılmıştı. İşletmeci ile bu 

anıları konuşurken, Recep Bey’in mağarayı 

gezdiğini ve “Bize, bu mağarayı turizme açmayı 

kaçırttılar” diye sitem ettiğini öğrendim. 

Sonra ne oldu? 2008’de, Çevre ve Orman 

Bakanlığı Doğa koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü Mağara Koruma Birimi adına 

mağarasıda denetleme yaptık. Denetlemede, ışık 

kaynaklarının projeye uygun olmadığı ve 

dikitlerin kırılarak merdiven olarak kullanılmasına 

kadar varan birçok tahribat olduğu saptandı. 

Mağara Çevre bakanlığı tarafından rehabilitasyon 

programına alındı. Bugün halen turizme açık olan 

mağarayı bedeli karşılığında ziyaret edebilirsiniz.  

Recep Yazıcıoğlu malumunuz vefat etti. Trafik 

hastanesi, Vakıf Üniversitesi olan Ufuk 

Üniversitesine dönüştürüldü. Hocam Prof. Dr. 

Rıdvan Ege 1925 doğumlu olmasına karşılık, 

bugün (2015) halen Ufuk Üniversitesinde 

mütevelli heyeti başkanı olarak çalışmaya devam 

etmektedir. Kendisine selam ederim. 

 
fotoğraf: Emrah SINMAZ 

İlk ve amatör mağara koruma denememiz, Ballıca 

mağarasını ancak altı yıl koruyabildi. Sonrasında, 

başka mağaralar için de koruma girişimlerimiz 

oldu. Önce Oylat, Ayvaini ve hemen geçen yıl 

başlayan Avdancık mağarası girişimleri… Gerçi, 

daha sonraki denemelerimizde de çok başarılı 

olduğumuz söylenemez. Ama huyumuz; 

doğrudan, mantıklıdan ve doğadan yana olmak. 

“Ayının on türküsü varmış, hepsi de armut ve bal 

üzerineymiş” der Faysal Baba. Bizim türküler de 

hep doğa ve mağara üzerine.  
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KADİM MAĞARACILARIN SESSİZ ÇIĞLIĞI 
İsmet Ceyhun YILDIRIM1

                                                
1 Uludağ Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Öğretim Görevlisi, Koruma Ekolojisi Dalı Doktora 

Öğrencisi 

Abstract: Silent Yelling of Ancient Spelunker 

Hyenas are obviously exceptional vital 

components for health of African and Asian 

ecosystems when considered their scavenging 

behaviour. The striped hyena Hyaena hyaena 

living in convenient habitats of Africa, Asia and 

Asia Minor has a wider range than the other 

members of the family Hyaenidae. However, 

today, populations of this cavernicolous hyena 

species are presumed decreased and extirpated in 

many localities due to habitat destruction and 

poaching and exposed to genetic deterioration. 

Similarly, Turkish populations have a sporadical 

distribution throughout isolated habitats in 

consequence of anthropogenic activities and 

landscape invasion. They usually avoid forested 

areas and occur steppe, maquis, semi-desert, 

rocky places, sparsely vegetated areas where 

caves or dens are avaliable and inhabitable. The 

striped hyena is a bone-accumulating, cave 

dwelling organism just like Pleistocene cave 

hyena Crocuta crocuta spelaea. Caves provide a 

cool shelter, water, secure space for food storage, 

birth and death for them. The striped hyena is 

specialized in caving as a course of its nature. By 

surveys on hyena caves and populations, 

biological, ecological, behavioral, taphonomical 

data can be obtained to improve our knowledge 

regarding biospeleology and hyena-related 

biocommunities. Therefore, effective conservation 

planning can be achieved by establishing actual 

distributional research initiative with the aid of 

professional or amateur cavers. Otherwise, this 

wise denizen of caves will go extinct in the near 

future. Thus, Hark! Yelling of this spelunker 

before it is too late. 

Birçoğumuz en azından belgesel filmler sayesinde 

onların ölü ve çürümekte olan hayvan leşlerini 

ortadan kaldırarak çevre sağlığına katkıda 

bulunduklarını ve organik materyallerin 

bileşimlerinin sistem döngüsüne yeniden 

katılmasını sağladıklarını biliyor olmalıyız. Onlar, 

Asya ve Afrika ekosistemlerinin yegâne hayati 

bileşenlerinden sırtlanlar (Hyeanidae). Günümüze 

dek varlığını sürdürmüş dört ayrı tür; benekli 

sırtlan, kahverengi sırtlan, yeleli sırtlan ve çizgili 

sırtlan ile temsil olunan bir aile. Asya kıtasının 

belirli bölümleri ve Anadolu’da bu ailenin 

yalnızca tek bir türü olan çizgili sırtlan, Hyaena 

hyaena, elverişli yaşam koşulları bulabiliyor. 

Çizgili sırtlanın dünya üzerindeki geniş dağılımı 

ve bölgesel adaptasyonları morfolojik 

varyasyonlara yol açmış; bu türün Hyaena hyaena 

syriaca alttürünün tip lokalitesi Matschie 

tarafından 1900 yılında benim de 2008-2010 

yılları arasında saha çalışmaları yürüttüğüm 

Antakya’dan verilmiş. 

İşte bu yazı, hakkında bilinenlerin hala çok kısıtlı 

olduğu bu gizemli yaratığa ilişkin. Peki, ne işi var 

MAD bülteninde çizgili sırtlanın? Bu sorunun 

yanıtını vermeden önce gelin onu biraz daha 

tanıyalım. 

 
Jeolog William Conybeare tarafından Kirkdale mağarasında 

bulunan fosillerin analizine öncülük eden William 

Buckland’ın onuruna Buckland’ın bir sırtlan mağarasındaki 

incelemesini tasvir ettiği çizimi (Kaynak: Wikipedia) 

Rohland ve ark. (2005), “Geçmişteki ve 

Günümüzdeki Sırtlan Türlerinin Populasyon 
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Tarihi” isimli araştırmalarında, çizgili sırtlanların 

dünya üzerindeki doğal yayılışının genişlemesine 

yol açan Afrika’dan Avrasya’ya gerçekleşen 

holosen göçünden bu yana 0.1 milyon yıldan daha 

az bir zaman geçtiğini tespit etmiştir. Ayrıca bu 

yazarlar, çizgili sırtlanlar (Hyaena hyaena) ve 

kahverengi sırtlanlar (Hyaena brunnea) arasında 

düşük oranlarda genetik farklılık bulunduğunu 

göstermişlerdir.  

Çizgili sırtlan Kuzey Batı Anadolu’da andık, 

Hatay yöresinde dab’a, Güneydoğu Anadolu’da 

heftar yerel isimleriyle anılan yarı leşçil bir 

etobur. Bir zamanlar Güney Marmara, Ege, 

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde 

yaygın olarak bulunan ve yaşam ortamı genel 

karakteri itibariyle bozkır, maki, yarı çöl, kayalıklı 

seyrek ağaçlı/örtülü yamaçlar olan çizgili sırtlana 

dağılım alanının batısında artık daha nadiren 

rastlıyoruz. Bugün bu türün ülkemizdeki son 

bireyleri, doğal yayılış alanlarından artakalan 

habitatlarını temsil etmektedir ve bunlar 

geçmişteki sayılarının çok küçük bir yüzdesini 

oluşturur. Geride kalan bu bireyler de yakın 

gelecekte yok olabilir. Tümden yok oluş söz 

konusu olmasa bile insanların faaliyetleriyle 

giderek daha dar alanlarda yaşamak zorunda kalan 

son çizgili sırtlanlar genetik çeşitliliği ciddi 

boyutlarda düşen eş soylu hayvanlara (yaşayan 

ölülere) dönüşmektedirler. 

 
Kasparek ve ark. (2004)’na göre ülkemizdeki çizgili sırtlan 

dağılımı 

Ülkemizde türün dağılımı ile ilgili ilk bilgiler 

Kasparek ve ark. (2004)’nın “On the Status and 

Distribution of the Striped Hyaena, Hyaena 

hyaena, in Turkey” isimli çalışmasında da referans 

alınan Kumerloeve (1967) tarafından yazılmış 

“Zur Verbreitung Kleinasiatischer Raub – und 

Huftiere so wie einiger Grossnager” adlı makalede 

bulunuyor. Kasparek ve ark. (2004) da 

çalışmalarında çeşitli dönemlerden sırtlan 

kayıtlarını habitatlarıyla ele almış ve müze 

örneklerini değerlendirmişlerdir. Bu araştırma 

sonuçlarına göre, günümüzdeki dağılımı parçalı 

olup, son 25 yıl içerisinde gelen varoluş kayıtları 

Çanakkale-Çan, İzmir-Bergama, Bafa Gölü civarı, 

Antalya-Termessos, Bolkar Dağları, Amanos 

Dağları ve Güneydoğu Anadolu’dandır.  

Çizgili sırtlanlar yaşamsal gereksinimlerini 

karşılayabildikleri takdirde insan yerleşimlerine 

yakın bozuk habitatlarda da hayatlarını idame 

ettirebilirler. Gittleman (1989), çizgili sırtlanın 

gececil tabiatının su kaybını önlemek ve aynı 

alanda yaşayan gündüzcül diğer etçil/leşçil türler 

ile arasındaki rekabeti düşürmeye yönelik bir 

uyum olabileceğini iddia etmiştir. Gececil 

olmaları ve köpeği andırır bir görünüşe sahip 

olmaları çoğu zaman bir numaralı düşmanı olan 

insandan korunabilmeleri için de avantaj 

sağlamaktadır. Çizgili sırtlanların insan 

hâkimiyetinin baskın olduğu çevrelerde 

yaşamlarını sürdürebilme yeteneği çoğu zaman 

bol bulundukları ve koruma durumu bakımından 

emniyette oldukları değerlendirilmelerine sebep 

olmuştur. Ancak günümüzde durum bundan 

farklıdır. Dünya genelinde çizgili sırtlanlar, 

zehirlenerek, yem ve çukur tuzaklarıyla veya 

köpekler yardımıyla yaygın olarak 

avlanılmışlardır. Ülkemizde de çizgili sırtlanlar 

görüldükleri yerlerde ateşli silahların yanı sıra 

tuzak ve kapanlar yoluyla da avlanılmaktadır. 

Türün populasyonları, habitatlarının tahribatı ve 

parçalara bölünmesi nedeniyle yalıtılmakta ve 

küçülmektedir. Bu da geride kalan bireylerin 

beslenmesi için uzun mesafeler kat etmesi 

mecburiyetini doğurmakta, antropojen alanlarda 

dolaştıklarında ölüm riskini artırmaktadır. Son 

yıllarda otoyollarda ezilen bireylere yönelik 

basında çıkan birçok haber bu duruma örnek teşkil 

etmektedir. Sırtlanlar, özellikle doğal leşlerin ve 

avladıkları türlerin populasyonlarının azalan bir 

seyir göstermesi veya bunların yokluğuna bağlı 

olarak insanların organik atıklarına yönelmekte ve 

şansları var ise gecenin sonunda yuvalarına dönüp 

hayatta kalabilmektedirler. Dahası, düşük 

yoğunluklar ve mesken alanlarının (dolaşım alanı) 

geniş olması populasyonlarının küçük ve varlığını 

sürdüremeyecek derecede parçalanması riskini 

artırmaktadır. İnsan-etçil çatışmasını en az 
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seviyeye indirgeme yollarının tespit edilerek kırsal 

alanlarda çizgili sırtlanların yaşamlarını 

sürdürebilmesinin garanti altına alınması, özel 

olarak ilgilenilmesi gereken bir konudur.  

Her ne kadar tüm dağılım alanlarında etüt-

envanter çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak bir plan 

doğrultusunda hareket edilmeksizin hayata 

geçirilecek koruma eylemlerinin yeterince etkili 

olamayacağı düşüncesi doğru olsa da, günümüzde 

türün var olduğu bilinen doğal alanlarımızda 

gereken önlemler alınmamakta ve bu alanlardaki 

çalışmalar kağıt üzerinde koruma alanı ilanından 

öteye gitmemektedir. Bunun en güzel örneği de 

yüksek lisans çalışmamın büyük kısmını 

gerçekleştirdiğim Hatay Altınözü Yaban Hayatı 

Geliştirme Sahası’ndaki durumdur. Altınözü ilçesi 

sınırları içerisinde çizgili sırtlan varlığının tesadüfi 

keşfiyle Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 

statüsünde ayrılan bir miktar alanda, avcılık ve 

saha kullanımı denetimi, bilgi ve uyarı 

levhalarının konulması, besin takviyesi, yerel 

halkın bilinçlendirilmesi vb. gibi aktif koruma 

tedbirleri uygulanmamaktadır. Bunun yanı sıra, 

ayrılan bu sahanın sınırlarının çizgili sırtlanların 

dağılım gösterdiği ve faal olarak bulunduğu yaşam 

alanlarını yeterli ve doğru derecede yansıtmadığı 

da saha çalışmalarıyla görülmüştür. Aynı durum 

Lübnan’da Abi-Said tarafından yürütülen bir 

çalışmada ortaya çıkmıştır. İki resmi tabiat rezervi 

içerisinde, bu rezervlerin dışında yer alan kırsal ve 

kentsel mıntıkalara göre daha az dolaylı sırtlan 

belirtisine rastlanmıştır.  

Yaşam ortamlarının tahribatı ve parçalanmasının 

ana etkenleri tarım alanları, yerleşimler ve 

taş/maden ocaklarıdır. Populasyonların 

sığındıkları son habitat parçaları adeta bir okyanus 

üzerindeki adacıklar gibi kopuk vaziyette 

konumlanmaktadır. Bu yüzden bahsi geçen 

etkenlerin genişlemesi artık durdurulmalıdır. 

Mevcut habitat parçaları aralarındaki biyolojik 

bağların ise genetik kirlenmeye engel olmak için 

gen akışını sağlayacak göçlerin sürekliliğinin 

doğal geçitler korunarak ve gerektiği hallerde 

habitat köprüleri tesis edilerek sağlanması gerekir. 

Özellikle ana habitat parçalarına öncelik verilip 

mekânsal ölçekte koruma çalışmaları 

yürütülmelidir. Tabi bu yapılırken sığınmak, 

barınmak, gizlenmek ve üremek için örtü - ki bu 

bitki örtüsü veya jeolojik bir formasyon da 

olabilir-, beslenmek için besin ve ilaveten su gibi 

habitat unsurlarının değişkenlikleri/yeterlilikleri 

esas alınıp günlük yaşamsal gereksinimlerini 

karşılayabilecekleri mesken alan (dolaşım alanı) 

boyutunun bilinmesi gerekir. Bu değer günümüze 

kadar yürütülmüş telemetri çalışmalarının 

ortalamasına göre 58 km2’dir. Ancak mesken alan 

boyutunun habitat unsurlarının nicelik, nitelik ve 

konumsal örüntüsüne göre ülkemiz şartlarında 

farklılık arz edebileceği de unutulmamalıdır. 

 
Sanatçı Winifred Austen tarafından illüstre edilmiş çizgili 

sırtlanlar ve kayalıklar (Kaynak: Wikimedia) 

Çirkin görünümlü ve itici oldukları yönündeki 

insanoğlunun bakış açısı çoğu zaman bu canlının 

batıl inançlarla ve büyü ile ilişkilendirilmesine yol 

açmakta ve hatta bilimsel ilgiyi hak etmediği 

görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Frembgen (1998), 

“The Magicality of the Hyena: Beliefs and 

Practices in West and South Asia” başlıklı 

çalışmasında büyüye ilişkin vasıflar atfedilmiş 

olan bir hayvan olarak çizgili sırtlanın yalnızca 

Afrika’da değil aynı zamanda Batı ve Güney 
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Asya’da da mit ve ritüelde belirgin bir rol 

oynadığına değinmektedir. Ayrıca yazar, Asya’da 

çizgili sırtlanların canlı yakalanarak hayvan 

dövüşlerinde kullanıldıklarını belirtmiş ve yeni 

ölmüş bir sırtlanın bütün kısımlarının aşk 

büyüsünde ve şeytanı savmada nasıl kullanıldığına 

dair bilgi vermiş. Sırtlanlar, yaygın biçimde 

geleneksel tedavi kaynağı olarak değerlendirilmiş, 

afrodizyak olarak kullanılmış ve tarımsal ürünler 

ile çiftlik hayvanlarına zarar verdiği düşüncesi ile 

öldürülmüşlerdir. Hatay’da yürüttüğüm 

araştırmalar sırasında gerçekleştirdiğim bir 

mülakatta da sırtlan beyninin şifalı olduğuna 

inanan kimselerin yerel bir avcıdan sırtlan temin 

etmesi konusunda talepte bulunduklarını 

öğrenmiştim. Mülakata katılanlar arasında 

kaçakçıların narkotik köpeklerini uyuşturucudan 

uzak tutmak maksadıyla sırtlan derisinden 

yararlandıklarını ifade eden birisi de bulunuyordu. 

Zaten yörede birçok insan köpeklerin sırtlanlardan 

ürktüklerine inanıyor. Yakın dönemde basında, 

tarihi sırtlan dağılım alanı içerisinde kalan batı 

illerimizden birkaçında köylerdeki köpeklerin 

bilinmeyen bir canlı tarafından bir bir 

tüketildiklerini okumuştum. Bu köylerdeki arazi 

yapılarını incelediğimde sırtlan için habitat 

uygunluğu göze çarpıyordu. Besin tercihi 

konusunda bir diğer bilinen gerçek sırtlanların 

hurma, iğde ve kavunu severek tükettikleridir. 

Kavunuyla meşhur Kırkağaç yöresi geçmişte 

sırtlanların bol bulunduğu ve bostanlık alanlarda 

gözlendikleri yerlerdendir. Horwitz (1988) ve 

Leakey (1999), çizgili sırtlanların birçok yerde 

insan mezarlarını yağmaladıklarını ve kemikleri 

uzak noktalara taşıdıklarını bildirmişlerdir. Dünya 

genelinde olduğu gibi ülkemizde de sırtlanların 

mezar yağmacılığına ilişkin sayısız söylenti 

vardır. Çukurova bölgesinde geleneksel bir 

uygulama olarak ölüler mezara defnedildiğinde 

dikenli çalılar ile örtülüp gömüldüklerini 

işitmiştim. Benzer bir şekilde sırtlan bulunan 

memleketlerimizde yaramaz çocukların sırtlan 

(andık) korkusu ile uslandırıldıklarını 

öğrenebiliyoruz.  

Gelelim sırtlanın bültenimizde yer bulma 

nedenine; konunun mağaralar ve mağaracılık ile 

bağdaşan yanı çizgili sırtlan Hyaena hyaena ve 

fosil bir sırtlan alttürü olan Crocuta crocuta spalea 

nın mağaralara bağımlı formlar olmasından ileri 

geliyor. Zaten spelaea da latince mağara anlamına 

gelmektedir. İşte tamda bu noktada çizgili 

sırtlanların mağara kullanımı özelinde özgün bir 

araştırmanın bulgularına yer vermek gerekir. Bu 

araştırma, Kempe ve ark. tarafından 2003-2006 

yıllarında Ürdün’de keşfedilmiş on dört ayrı lav 

mağarasında gerçekleştirilmiş ve mağaraların 

sekizinin çizgili sırtlan belirtileri taşıdığı 

belirlenmiştir. Bu sekiz mağaradan birisi ise tıpkı 

Hatay yöresinde sırtlana verilen isim gibi Arapça 

Dabié (sırtlan) mağarası olarak tanınıyor. Türün 

mağara kullanımını kanıtlar nitelikteki bulgular 

sırtlan kafatasları ve kemikleri, yatak yerleri, su ve 

mağaranın devamını arayış için kazılmış 

çukurluklar, koprolitler (fosilleşmiş dışkılar), ayak 

izleri, pençe izleri, uzun süreli sırtlan trafiğinden 

cilalı görünüm almış kaya yüzeyleri ile çoğunluğu 

develere ait olmak üzere at, sığır, keçi, koyun, 

köpek, kurt, tilki ve antiloplara ait kemik 

birikintileri, mumyalaşmış sırtlan bedenleri ile 

birkaç insan kafatasından oluşmaktadır. 

Sırtlanların mümkün olduğu kadar uzun mesafede 

(490 metre) mağara derinliklerine kadar 

sığındıkları tespit edilmiştir. Mağaralar içerisine 

kemik taşıma alışkanlığı soyu tükenen Crocuta 

crocuta spelaea ile uyuşurken günümüz 

sırtlanlarından benekli sırtlan Crocuta crocuta ve 

kahverengi sırtlan Hyaena brunnea ile 

uyuşmamaktadır. Çizgili sırtlanın, kendisinin 

mağaralarla ilişkili etolojisine ilaveten, mağara 

sırtlanına yönelik taponomi (gömülüm) 

çalışmalarında iyi bir model olarak 

değerlendirilebileceği önerilmiştir. 
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Kempe ve ark. (2006) tarafından haritalanmış Ürdün’deki 

sırtlan mağarası ve bu mağarada tespit ettikleri kuru sırtlan 

mumyası 

Antakya çevresinde gerçekleştirmiş olduğum 

incelemelerde gözlemlediğim can sıkıcı bir 

durum, sürü sahiplerinin sırtlan mağara veya 

inlerinin girişlerini kaya parçalarıyla kapatıyor 

olmalarıydı. Yazarlar aynı uygulamanın Ürdün 

Bedevileri tarafından da sırtlanları sürüleri ve 

arazilerinden uzak tutmak için gerçekleştirildiğini 

belirtiyorlar. Bir diğer bulgu araştırmacıların 

geçmekte zorlandıkları ve genişlettikleri 30 

santimetrelik geçitlerin sırtlanlar tarafından 

kullanıldıklarının anlaşılması olmuştur. 

Sırtlanların mağara içerisinde zifiri karanlıkta 

yollarını nasıl bulduklarını da tartışan yazarlar, 

bunun kayaları idrar ile işaretlemeleri, mağara 

içerisindeki hava akımı ve yankılardan 

yararlanmaları ve bıyıkları vasıtası ile mümkün 

olabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Son olarak mağaraların sırtlanlar tarafından niçin 

bu derece kullanıldıklarını açıklığa kavuşturan 

bilgiler vermişlerdir. Buna göre mağaralar, 

kavurucu sıcaklarda serin sığınma ortamı 

sunmaları, kıtlık günlerinde tüketilmek üzere 

kemik depolama olanağı vermeleri, rahatsız 

edilmeden beslenebilmeyi mümkün kılmaları, 

doğum yapmak ve yavrularını güvenle 

büyütebilmelerini sağlamaları dolayısıyla ve 

ayrıca (huzurla!) ölmek ve su temin etmek için 

hayati yapılardır. Bu tip mağaralar ülkemizde de 

tespit edilebildiği takdirde yukarıda sayılan 

buluntular üzerinden sırtlanların diyeti, geçmişe 

dönük bölgesel biyolojik çeşitliliğin (biyolojik 

birliklerin) tespiti, insanlar ile ilişkisi, mağaraları 

ziyaret eden diğer karasal memeliler ve fosilleşme 

gibi birçok konuda veri üretmek mümkündür. 

Türün ekolojisi, etolojisi ve dağılım noktalarına 

ilişkin her bir veri karar vericilerin koruma 

planlarına bilimsel altlık oluşturacak, rehberlik 

edecek kıymet/katkı sağlayacaktır. Dağılım 

bilgilerini güncellemede en etkin katkı sağlayacak 

kesim de şüphesiz mağaracılar olacaktır. Yüksek 

lisans tezime müteakiben Mohamed Bin Zayed 

Tür Koruma Fonundan adlığım destek ile ‘İki 

İnvaziv Olmayan Teknik; Ayak İzi Teşhisi ve 

Kamera Tuzaklama ile Hatay İlinde Çizgili Sırtlan 

İzleme’ adlı proje sonuçlandığında Antakya ve 

Altınözü çevrelerinde uygun habitatlarda 4-6 adet 

sırtlanın varlığı ortaya konulmuştu. Ama maalesef 

maden ocaklarının faaliyetleri ve denetimsizlik 

nedeniyle mağara ve habitat tahribatının sürdüğü 

alan etkin olarak korunmuyor. En az üç sene 

boyunca toplamış olduğum verilerin ise yönetim 

sürecinde ne derece yer bulduğunu bilemiyorum. 

Her ne kadar bilimsel bulgular yönetime gerektiği 

gibi dahil edilmese de biz işimizi tutkuyla 

sürdürüyoruz. Vebali karar vericilerin boynuna!  
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Hatay’daki sırtlan araştırmalarımdan bazı kareler 

Benekli ve çizgili sırtlanların karşılaştırması 

 Benekli sırtlanlar, diyetinin de % 50 sini 

teşkil eden, iri cüsseli hayvanları sürüler 

oluşturarak avlayıp gıda sağlamaktayken, 

çizgili sırtlan çoğunlukla leş arayışında 

olan ve yalnız dolaşmayı yeğleyen nadiren 

küçük avlar ve diyetini takviye eden 

meyve ve böcekleri de tüketebilir. Wagner 

ve ark.(2008), elde ettikleri verilerle besin 

kaynaklarının oldukça dağınık halde 

olmasına karşılık olarak dişi çizgili 

sırtlanların yalnız hareket etmeleri ve 

besinleri gibi dağınık halde bulunmalarının 

sonucunda da erkek çizgili sırtlanların da 

buna karşılık olarak yalnız bulunduklarını 

öngören grup oluşumu varsayımını 

sınamışlardır. Bu çalışmada, hem dişi hem 

de erkek çizgili sırtlanların davranışsal 

olarak yalnız hareket ettikleri 

kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra bir dişi ve 

birden fazla erkeğin bulunduğu değişmez 

ve poliandri yapıda konumsal gruplar 

oluşturdukları da vurgulanmıştır. 

 Benekli sırtlanlar gıda depolamazken 

bunun aksine çizgili sırtlanlar çok fazla 

miktarda gıda saklama davranışı 

gösterirler.  

 Her iki türün erkekleri dişilerine göre daha 

göçebe bir hayat sürer ve daha az alan 

benimseme eğilimindedirler. 

 Her iki tür çok uzun gebelik süresine (3-4 

ay) sahip olup yaklaşık on beş ay boyunca 

yavrularını inlerde tutarlar ve ortalama on 

iki on beş ayda sütten keserler. 

 Benekli sırtlanlar yavrularına et taşımazlar. 

Çizgili sırtlanlar ise yavrular 12 aylık 

olduğunda onlara et getirmeye başlarlar. 

 Benekli sırtlan ortalama iki, çizgili sırtlan 

ise üç yavru dünyaya getirir. 

 Her iki türün yavruları onlara yetecek 

genişlikte küçük ve dar inlerde 

büyütülürler. 

 Çizgili sırtlanlar kendilerine av kaynağı 

oluşturan orta ve küçük boyutlu 

hayvanların tükenme derecesine varıncaya 

kadar avlandığı ve serbest bırakılan veya 

kesilen büyükbaş veya küçükbaş 

hayvanlardan geriye kalan büyük 

kemiklerin geride bırakıldığı insan egemen 

çöl koşullarına adaptasyon göstermiş 

olabilir. 

 Çizgili sırtlanlar köpek saldırısında veya 

insanlar tarafından peşlerine düşüldüğünde 

numara yaparlar; defalarca ısırılsalar bile 

ölü gibi dururlar. Benekli akrabaları gibi 

gülüşleriyle ün yapamamışlardır, gürültücü 

değildirler; onlara nazaran daha sınırlı tipte 

çağrılar kullanmaktadırlar.  

Sonuç olarak, sırtlanlarımız sükutla ve militanca 

yaşamak mecburiyetindedirler; zaten ağlanacak 

hallerine gülecekleri yok ya. Aksi halde evlerini 

işgal eden ve katle ferman yazacak düşman hemen 

her yerde cirit atıyor. İşte onların çığlığı bu 

yüzden sessiz çığlık! Ve sormak lazım acaba kim 

daha mağaracı onlar mı bizler mi? Zira 

sırtlanlardan mağaralar ve mağaracılık konusunda 

öğreneceklerimiz daha da fazla olmalı. 

Teşekkür 

Başta MAD ile tanışmama vesile olan güzel 

arkadaşım Meriç Ş. Tiryaki’ye ve MAD Bursa 

ekibinden Emrah Sınmaz ve Attila Ülgen’e sıcak 

karşılamaları dolayısıyla ve bu özel canlıya olan 

hassasiyetime kulak verdikleri için minnetlerimi 

sunuyor; yazımın Türkiye tabiatının muhafazası 
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ve mağara bilimine faydalı olmasını ümit 

ediyorum.  
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YAYLACIK-İNİLTİ PAZARI-ÇADIRÇUKUR-YELLİBEL 

MAĞARA HARİTALARI İÇİN AÇIKLAMA 
Uğur Murat LELOĞLU

In the following pages, the maps of a group of 

caves from the same area are presented. Since 

surveys are done by different people and the 

maps are drawn much later, the quality of 

maps may vary from map to map or between 

different sections of the same cave. 

Devam eden sayfalarda dört ayrı mağaranın 

haritaları bulunuyor. Aslında Yaylacık ve İnilti 

Pazarı mağaraları iki ayrı mağara olarak 

başlamakla birlikte yer altında birleşince tek 

mağara oldular. Çadırçukur ayrı bir mağara 

olmakla birlikte sisteme birleştirilmesi mümkün 

gözüküyor. Yellibel’in de aynı çatlak üzerinde 

geliştiği gözüküyor. Bu nedenle bu mağaraların 

planlarını bir arada çizdik. Bölgede başka 

araştırılmamış mağaralar da olduğu için, ileride 

aynı haritaları güncellenmiş olarak tekrar 

çizmemiz gerekebilir. İlk üç harita coğrafi bilgi 

sistemi ile çizildiği için çok zor olmayacağını 

tahmin ediyorum. 

Ölçümler değişik zamanlarda, değişik ekiplerce ve 

değişik ayrıntı seviyelerinde yapıldı. Tüm 

ölçümlerin bir araya getirilmesi sırasında 

ayrıntılar da hafızalardan silinmişti. Bu nedenle, 

ölçümlerin bir araya getirilmesi epey zor oldu. 

Ayrıca, giriş noktaları bilinen mağaralar 

birleşince, ölçüm hataları nedeniyle, epey jeodezik 

dengeleme yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Maalesef, 

Yaylacık ölçümlerinde, İnilti Pazarı’ndan gelen 

kol işaretlenmediği için bağlantı noktasını da biraz 

tahmini olarak belirtmek zorunda kaldık. 

 

Mağaraların planları ve açılmış kesitleri dışında 

mağara sisteminin (bir grup başka mağara ile 

birlikte) üç boyutlu görselleştirilmiş hallerini de 

ayrıca takip eden sayfalarda bulabilirsiniz. Bunun 

dışında, mağaraların planlarını ortofoto üzerine 

yerleştirilmiş şekilde de görebilirsiniz. 

Sistem büyük olduğu için, mağaralar A3 

boyutunda plan ve kesit olarak verildikten sonra, 

daha büyük ölçekte A4 boyutunda paftalar 

hazırlanarak ayrıntılar bu paftalarda gösterildi. 

Dolayısıyla sayfalar A4 ve A3 olarak karışık 

durumdadır. 

Aynı haritaları başka mağaralarla birleştirerek 

tekrar çizmek umuduyla.
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