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Murat Eğrikavuk ve Canan Gürel (Usuloğlu) ile Yerköprü mağarasına akşam girişi yap-
mak için geldik. Bir kişi bizi Suçıktığı Mevkii’inden kamyonetiyle getirmişti. Plan, sabah
7-8 civarı geri gelip bizi almasıydı. Mağaraya daha bir ön giriş yapılmıştı ve yatay gittiği
tespit edilmişti. Bizim mümkün olduğunca ilerleyip mümkünse mağarayı bitirmemiz
planlanmıştı. Yatay olduğu için de o günün şartlarında merdivenleri yüklenip gelmiştik.

Mağarada aktifti ve su girişi vardı. Suyu takip ederek hızlıca ilerledik ve 2 saat
sonra bir uçuruma geldik. Burada mağaraya giren dere şelale yapıyordu, inişin en
az 20 metre civarında olduğunu tespit ettik. Yanımızda sadece merdiven malzemesi
vardı ve bir karar vermek gerekiyordu. 1.mağaracı devam etmek istediğini söyledi.
Bense yanımızda 2.mağaracının olması sebebiyle uygun olmadığını söyledim. 2.mağaracı
yeniydi ve potansiyeli çok yüksek olsa bile bu onun ilk büyük gezisiydi. 1.mağaracı
ısrar etti, benim 2.mağaracıyla kalabileceğimi ama kendisinin mutlaka inip aşağıya bak-
mak istediğini söyledi. İniş travertendi ve yumuşak bir çeyrek daire yaparak boşluğa
bırakıyordu. 1.mağaracının emniyetini aldım ve inmeye başladı. Biraz indikten sonra
yukarıya seslendi ve 5 metre aşağıda bir balkon olduğunu, oraya gelmemizi söyledi. Is-
rar edince 2.mağaracı aşağıya indi, ben de emniyet ipini bir karabinden geçirip loop
yaptım, 1.mağaracı aşağıdan emniyetimi aldı ve indim. Aşağıda 1.mağaracıyla tekrar
tartıştık. İnişin sonunu görmek konusunda çok ısrarcıydı. Tek emniyet ipimiz vardı
ve yukarıdaki loop karabininden geçip 2 ucu yanımıza geliyordu. Yaklaşık 25 me-
trelik bir dinamik ipti. 1.mağaracıya emniyet ipinin uzun ucunun yettiği kadar inip,
bakıp, geri gelmesini söyledim, tamam dedi. Bir ucu yukarıda olan ipin uzun ucuna
1.mağaracıyı bağladım. Üzerinde olduğumuz balkon da travertendi ve yarım daire
şeklindeydi. 1.mağaracıyı yarım dairenin sağ tarafından indirdim çünkü yukarıdan gelen
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merdiven ve ip o taraftaydı. Bir süre sonra şelale yüzünden birbirimizi duyamaz olduk
(sonraki girişlerde bu inişte SRT yaparken düdükle haberleşebildik). Dediklerinden hiç
bir şey anlaşılmıyordu. 1.mağaracı bir süre durdu, bu arada geri gelmesi için devamlı
bağırıyordum. Sonra bir anda emniyet ipi boşaldı. Aşağıya indiğini varsaydım. Işığı
görünüyordu ve hareket ediyordu ama dediklerinden bir şey anlamak mümkün değildi.

Tam o sırada aşağıdan bir gürültü geldi ve ışığı söndü. Ben de 2.mağaracı da
çığlık çığlığa 1.mağaracıya seslendik. Birkaç saniye sonra ışık geri yandı ama ışık şimdi
balkonun sol tarafından geliyordu. 1.mağaracı birşeyler söylüyordu ama hiç bir şey
anlaşılmıyordu. Emniyet ipine kendimi bağlayıp balkonun sol tarafından biraz sarktım.
1.mağaracıyı biraz görebiliyordum, bir yere tırmanmaya çalışıyordu ama kayıp geri düşüyordu.
Merdivene ulaşamıyordu. Orada bir karar vermek gerekti. 1.mağaracıyı tek başına
bırakamazdık. Ben de 2.mağaracıyı tek başına bırakamazdım. 1.mağaracı tek başına
dışarı çıkıp yardım istemeye de gidemezdi. Bu durumda ya hep beraber rescue saatini
bekleyecektik, ya da hep beraber çıkacaktık, başka alternatifi yoktu. O anda aklıma bir
şey geldi. Yukarıdan gelip balkonun sağ tarafından giden merdiveni yukarı çektim ve
balkonun sol tarafından sarkıttım. Emniyet ipini de sarkıttım ama ip epey kısa gelmişti.
Aşağıdan bir süre gürültüler geldi, 1.mağaracı merdivene yetişmeye çalışıyordu. Bir
süre sonra merdiven gerildi, belli ki 1.mağaracı erişmişti. 1.mağaracıya emniyet ipine
gelince bulin yapıp bağlaması için birkaç kere bağırdım. Birkaç dakika sonra 1.mağaracı
geldi. Emniyetsiz çıkmıştı ve zangır zangır titriyordu. Çok üşümüştü ama titremesi
sadece soğuktan değildi. Aşağıda eğimli bir düzlemde merdivenden indiğini, etrafa
bakarken kayıp bir cadı kazanına düştüğünü söyledi. Onu biraz sakinleştirip ısıttık,
yemek verdik. Biraz kendine gelince, yukarı çıkmak için toplandık. 1.mağaracıya bir üst
balkona çıkışa geçmesini söyledim ama yapmak istemedi. İlk benim çıkmamı istedi. Bu
arada yukarıda bir karabinden loop yapan emniyet ipinin sıkıştığını farkettim. Ben mer-
diven ve ipi balkonun sağından soluna alırken, ip bir şekilde merdivenin altına girmişti
ve ben ağırlığımı merdivene verince sıkışıp kımıldamıyordu. İpi boşa almak için epey
uğraştım ama mümkün olmadı. Bu durumda 1.mağaracının aşağıdan emniyetimi alması
mümkün değildi. Aklıma yanımızda bir sürü karabin olduğu geldi. Kendimi bulinle
kısa ipe bağladım, buline de iki tane ikili karabin grubu taktım. İki karabinin uzunluğu
yaklaşık 20cm’di. Merdivenle her basamak çıktığımda karabin gruplarından önce birini,
sonra da ötekini bir yukarıdaki basamağa takarak emniyet aldım. Böylece herhangi bir
anda merdivene karabinle bağlıydım. Ama bu şekilde 5 metre tırmanmak 15 dakikamı
aldı.

Yukarı çıkınca emniyet ipini kurtardım ve 1.mağaracıyla 2.mağaracı yukarıya em-
niyetli bir şekilde tırmandılar. Sonra da mağaradan çıktık. Saat gece 3-4 civarıydı ve
soğuktu. Hepimiz ıslaktık ve üşümüştük. Dolunay vardı ve tepeler parlıyordu. Sabahı
beklemek istemedik, moralimiz de iyiydi. Kampın olması gereken istikameti de haritadan
biliyorduk. Yerköprü ve Hadim çevresi zaten tamamiyle 25 binlik haritalardan bizim
bulduğumuz bir yerdi, dolaysıyla haritayı epey çalışmıştık. Karpit ışığında patikaları
(ve manda boklarını) takip ederek bir-iki saat yürüdük ve Hadim’den gelen ana asfaltı
bulduk. Ama kampın yolun hangi tarafında kaldığından emin değildik. Sol tarafa, yani
Hadim’den uzaklaşan tarafta olduğunu tahmin edip yürümeye başladık. Bir süre sonra
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uzaktan gelen bir araba gördük, bir Murat 124’tü. İçinde 2 kişi vardı. Elimle işaret ed-
erek arabayı durdurdum, “Suçıktığı bu yönde mi?” diye sordum. Yolcu tarafında oturan
adam endişeli bir şekilde “hee” dedi, “hadi iyi akşamlar” deyince de basıp gittiler. On
dakika sonra kampı bulduk, gün ağırıyordu, hemen yattık.
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