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2 Olay Anlatımı

Mağara kampını -440 metreden toplamak üzere akşam 6 gibi mağaraya girdik. Bir başka
kazaya ramak kala meselesi (bir mağaracının ipte kusma mevzusu) nedeniyle mağarayı
toplamaya gece geç saatte başlayabildik. Bir mağaracı önden gidiyor ve ben bir bolt
geriden onu takip ediyordum. -440m kampına inen 100 metrelik inişin başında (-340m)
karşı duvara bağlı bir stres bulunuyordu. Stres karşı duvara bir bolt ile bağlıydı. Bu
stresi döşemek için bir üstte yer alan bolttan yeni bir iple iniş yaparak salınımı azaltmak
gerekiyordu. Bu stres 2 ya da 3 metrelik bir perlondan oluşuyor ve negatif bir kayanın
ucuna ipin sürtmesini engelliyordu (ters bardak gibi, kenarda ince bir kaya duvarı var).
Döşemeyi bu noktaya kadar toplamak bir kaç saatimizi aldı. Bu noktada uykusuzdum
ve oldukça yorulmuştum.

Döşemeyi toplamak için bir üstteki bolta kadar tırmanıp bu boltu çözdükten sonra
iniş yaparak stres boltunu çözmem gerekiyordu ancak bu sıkıcı çözüm yeni bir kazaya
ramak kala hikayesi olamazdı. Kendimi bolta kadar perlondan tutunarak çektim. Boltu
sökmeye başlamıştım ancak boltun hemen dibinde olduğum için çok fazla pandül yiyeceğimi
düşünerek bu metotdan vazgeçtim. Perlonu kesmek hem daha kontrollü olacak hem
de bolta çok fazla yaklaşmak zorunda olmayacağım için daha az pandül yiyecektim.
Perlon tek kattı ve ben onca perlonu ziyan etmek istemiyordum. Bolta bağlı düğümü
kesmek en tasarruflu yol gibi görünüyordu. Diğer mağaracıdan bolta bağlı perlonu kesme
konusunda onay aldım. Aşağıda ne türlü çılgınlıklar yapabileceğimi tahmin edemeyen
diğer mağaracı perlonu kesmeme onay verdi.

Kendimi hazırladım, savrulacağım duvarı gözüme kestirdim, çakımı hazırladım. Per-
lonu kestikten sonra 100 metrelik inişin tepesinde elimde açık bir çakıyla savrulacağımın
farkındaydım ama karar bir kez verilmişti, geri dönemezdim. Perlonu kesmemle kendimi
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karşı duvarda bulmam bir oldu. Planladığım kayaya uçuşa geçmiştim ancak kayaya
çarptıktan sonra sağa doğru savrulmamak için bir şey yapamamıştım. Savrulurken
en başta ipi korumaya çalıştığımız kayanın köşesine ip boylu boyunca olanca hızıyla
sürttü. Tekrar sola salındığımda kontrolü sağladım ve durmayı başardım. İpi kontrol
ettikten sonra hayatım pahasına kurtardığım perlondan bir takdir alamamış olmamın
üzüntüsüyle mağarayı toplamaya devam ettim. -330 m’deki balkonda biraz dinlek-
ten sonra toplamaya daha fazla devam etmemenin en mantıklı karar olduğuna diğer
mağaracıyı ikna ederek çıkışa geçtim.
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