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2 Olay Anlatımı

Mağara bir önceki ekip tarafından bir yere kadar döşenmişti. Biz de 1.mağaracı ve
2.mağaracı ile birlikte mağaranın döşemesini bitirmek için girmiştik. Kısa birkaç inişi
döşedikten sonra büyük inişe geldik. Döşemeye ben girdim. Alttaki son bolta geldim,
onu da taktıktan sonra aşağı doğru bakarak inmeye başladım. ’Mağaranın sonu mu orası
la?’ diye dibe doğru bakarken saçımın desandöre takıldığını fark ettim. O zamanlar
saçım belime kadar falandı. Mağaraya girmeden önce saçımı güzelce arkadan örmüştüm
ama mağarada ben farkında olmadan tokam kaymış ve saçım biraz gevşemiş, saçımın bir
kısmı örgüden ayrılmış. Ben sağ tarafımdan aşağı doğru bakarken, kafamın sol tarafından
ayrılan bir tutam saç desandöre sıkışmış. Fark edince sol elimle hemen desandörü tuttum,
saçı çekip çıkarmaya çalıştım ama kurtaramadım.

Desandör hafif hafif kaydıkça daha fazla sıkışıyordu. Aşağıda ayağımı koyup ağırlığımı
verebileceğim bir yer baktım ama yoktu. Yarım kilit atarak kendimi durdurdum yalnız
bu saçımın daha fazla sıkışmasına neden oldu. Kafam desandöre iyice yaklaşmıştı ve
sadece sağ tarafa doğru bakabliyordum. El cumarını takayım, el cumarında yükselip
ağırlığımı desandörden alıp, saçı kurtarırım diye düşündüm ama ip çok kalın değildi
ve yarım kilit tam olarak tutmuyordu. Ufacık kaymalar kafamın desandöre daha fazla
yaklaşmasına neden oluyordu ve canım yanıyordu. El cumarını malzeme karabininden
çıkarıp takmayı denedim ama ben hareket ettikçe desandör daha fazla aşağı kayıyordu.
Daha doğrusu bunlar en fazla santimlik kaymalardı ama her santimde kafamın desandöre
daha fazla yaklaşması beni iyice strse sokuyordu.

Elimle kafamla desandör arasındaki mesafeyi ölçtüm, 4-5 cm kalmıştı. Yapabileceğim
tek şey saçımı kesmekti. Ön cebimde taşıdığım çakıyı çıkardım. Desandörle aram-
daki mesafenin bu kadar az olması ve çakının gergin ipe dokunma ihtimali beni iyice
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korkutuyordu. Gergin ipe çakıyı dokundurmamak için çakıyı kafama değdirerek, saçı
olabildiğince dipten kestim. Kafamı düzeltebildiğimde yavaşça biraz indim. Saçın bir
kısmı yukarıdaki ipin üzerine çıktı, bir kısmı hala desandörün içindeydi. Tam kilit atıp
çıkışa geçmeye hazırlandım. Desandörü açtığımda içinde büyük bir parça saç tutamı
vardı, saçları çakının yanına ön cebime koydum. O sırada 1.mağaracının sesini duy-
dum. Bana sesleniyordu ip boş mu diye. O esnada fark ettim ki boltu takıp alttaki ipe
geçtikten sonra 1.mağaracıya seslenmemiştim. Hala yukarıda uzun inişin başında bekliy-
ordu. Sonra 1.mağaracı yanıma geldi. Birlikte çıkışa geçtik. Bacaklarım zor tutuyordu,
herhalde mağaradan çıkmam yıl aldı ya da bu süre bana çok uzun geldi.

Kazazededen Ek Not: Desandör kayıyordu yarım kilit daha hızlı bır çözümdü. Bir
buçuk kilit atabilirdim fakat o da saçın bır kısmını daha alacaktı. Aslında ilk etapta
hemen tam kilit atmam gerekirdi ama saçı çekip çıkarabileceğimi düşününce oyalanmis
oldum ve bu da saçın daha fazla sıkışmasına, kafamın yan dönüp desandoru göremez
hale gelmeme neden oldu. O saatten sonra tam kilit atarak saçın kalan kısmının da kilit
içine girmesi canımı yakacak gibi gelmişti. Tabi bunların hepsi çok hızlı oldu ve hızlı
karar vermem gerekti. Mesafe çok azalınca en ufak hareketimde desandörun kayması
beni strese soktu. Olabildiğince hareket etmemeye çalışıp saçı kestim.

3 Yorum

İnişte aşağı bakarken (karpit lambalı zamanlardaki gibi) omuz üzerinden bakılması gerektiği
öğretilmeli. Saç sıkışması durumunda ne yapılması gerektiği eğitimlerde anlatılmalı.
Çakı çıkarmanın ne kadar tehlikeli olduğu ısrarla belirtilmeli.
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