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Rapor Tarihi: 14/05/2017-15:25

1 Olay Bilgileri

Olay Tarihi : 8/27/2014
Olay No : 6

Olay Tipi : Düşme
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2 Olay Anlatımı

Bir Sezon Kapatma Hikayesi: Nam-i Diğer Kaza Raporu
Güneşli ve sıcak bir güne Aamet’in “MERVEÖÖ” nidaları ile uyandım. Çadırın

kapısını açtığımda derisi yüzülmüş körpe bir kuzu bedeni karşımda salınıyordu. “ay
yazık”, “aman çok küçük” diye bağırışımı duyan ahali yavaş yavaş uyandı. Kimi gün
yüzü görmeden mideye inecek kuzuya üzülüyor, kimi akşam yiyeceği etin azlığından
yakınıyordu. Hep beraber kahvaltı ettik. Kahvaltıyı takiben iki kişi kuzuyu parçalamaya
girişti. Kör bıçaklarla saatlerce cebelleşildi. Sonunda körpe kuzunun parçaları karlığa
indirildi, eller temizlendi. Saat ikiye geliyordu. Ben ise körpe kuzuya üzülmüş olsam da
ana kolun ölçümünü düşünüyordum. İki gece önce ana kolun sifonla bittiğini söyleyen
Aamet dip kısmın ölçümünü beraber almayı teklif etmişti. Ben de hemen kabul etmiştim.
Önce Bengisu ile bir kısmını ölçecekler, geri kalanı ise beraber ölçecektik. Aamet’in
bengisu ile ölçüme girdiği gün kampta kalıp dinlendim zira ertesi gün epey zor olacaktı.

Aşağı Katı Gölü Düdeni. . . Bir önceki sene jandarmanın koy vermediği, bu sene
azimle yeniden kavuştuğumuz, her yerden kollarla devam eden, görkemli, heybetli, sulu,
soğuk, gelecek vaat eden katil mağara. . . Son derece zinde, keyifli ve ölçüme hazırdım.
-220’ye kadar hızlıca inip, ölçerek dibe ilerleyecektik. Mağara, dibe yakın bir yerde
iki kola ayrıldığında; önce döşeli kolu ölçüp diğer kola devam ederek, ufak bir sifon
geçip ölçümü bitirmeyi planladık. Sonrasında uygun bir yerde kuru içliklerimizi giyip,
ispirto ocağında bir çorba kaynatıp konforumuzu iyice arttırdıktan sonra çıkışa geçmeyi
umuyorduk. Allahım! Çok heyecanlıydım.

Hazırlanmaya başladık. İçlikler giyildi, yedek içlikler çantalandı. Kuruyemiş, ton
balığı, portakallı orello, çay, su, taze ekmekten oluşan yemek seti itina ile toparlandı.
Yanına sekiz dal Camel ve her ihtimale karşı üç çakmak konduruldu. Lazermetre, klino,
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pusula, ölçüm defteri alındı ve sonunda inişe başladık. Önden ben gidiyordum. Yavaş
ama emin adımlarla yeraltına, gizeme, kendi sonuma doğru ilerliyordum. İlk bolt ve stresi
geçip ikinci bolta bağlandığımda yukarı baktım. Aamet hızlıca bana doğru geliyordu.
Gün ışığı üzerinden süzülüyor, sağ yanında şelale patlıyordu. Allahım bu ne romantik
bir şiftti.

İnişe devam ederken çaktığım bir adet bolta baktım, hafif bir duygusallık çöktü
üzerime. Bütün bir sene Munzur’un mağaralarını beklediğimi, on iki ayın üç haftası
için bir dünya plan yaptığımı falan düşündüm ergen gibi. . . bolt beni saçma duy-
gusallıklara itmeye devam ediyordu. Tek bir bolt. Yeni döşemecilerin hayat boyu
aklından çıkmayacak cinsten bir güzellik abidesi. Boltuma bağlandım, desandörümü
ipten geçirdim, şelalenin döküldüğü yere indim. Mağaraya ilk girişimde, döşenirken
şelalenin altında kalıp fuzuli bir şekilde ıslandığım aptal yere geldik. Yaklaşma hattına
girip yukarıdan alınan doğal bağlantıya bağlanmam sonra da inişe geçip kendimi bolta
doğru çekmem gerekiyordu. Bağlantıya bakıp bir önceki girişimde de yaptığım gibi çıkış
yaparcasına geçmenin daha mantıklı ve acısız olacağını düşündüm. Sağımdaki solumdaki
kayalardan destek alarak doğal bağlantıya bağlandım. Bu sırada yanıma gelen Aamet
cumarımı ipte görüp “neyin peşinde olduğumu?” sordu. Ben de böylesinin daha kolay
geldiğini hatta geçen sefer de böyle geçtiğimi söyledim. Ardından diğer ipe bağlanıp
boşunu aldım. Kayanın üzerinde yükselip göbek bağımı çıkarıp kendimi yavaş yavaş
salmayı, ufak bir pandül ile hayatıma devam etmeyi düşünüyordum. Göbek bağımı
çıkarıp kendimi yavaşça bıraktığım an sağımdaki duvarda patladım. Bu küçük anda
kendimi korumak amacıyla şuursuzca dizlerimi karnıma doğru çekmişim. Duvara ilk
patlayanlar o zavallılar oldu. Yüzüm gözüm de kayada patladı ama onlara fazla bir
şey olmadı. Sağımı solumu düzelttim. Allah korudu diyerek bolta bağlanıp bir müddet
oturdum. Ne yalan söyleyeyim sesli bir şekilde döşemeye sövdüm. Aamet o bağlantıyı
geçmenin aslında çok kolay olduğu konusunda beni ikna etti. Şoku atlatmam için bir
iki şarkı söyledi ve inişe devam ettik. Biraz daha ilerlemiştik ki, ipten çıkıp diğer ipe
bağlanmak için eğilerek geçmem gereken bir yerde sağ adımımı atım ve dizimde his-
settiğim dayanılmaz acıyla bağırmaya başladım. Aamet geldiğinde öne doğru eğilmiş
ve sağ bacağımı hareket ettiremez bir haldeydim. Hafif inlemeler eşliğinde İffet’ten
farksız öylece kala kalmıştım. Kaldığım yerde aşırı miktarda serpinti yiyor dolayısıyla
üşüyorduk. Aamet’in yardımı ile sağ ayağıma basmadan bir kuytuya çöktük ama serpin-
tiden tam anlamıyla uzaklaşamamıştık. Bir süre bekleyip durumun gidişatını belirlemeye
karar verdik. Bu sırada dizim tarifsiz acılar içerisindeydi. Sinirlerim harap olmuş bir
halde hıçkırarak ağlamaya başladım. Dizimin ağrısı bir yana ölçüm yapamayacağıma
ağlıyordum. Sonra birden aklıma dizim yüzünden bir daha mağaraya giremeyeceğim
geldi. Bir iki hıçkırık daha şiddetli çıktı. Planları aksatma düşüncesi de işin içine
girdi. Artık kendimi kontrol etmeye çalışmadan hüngür hüngür ağlıyordum. Aamet
ağladığımı fark edince, koca pençeleriyle gözümün yaşlarını sildi ve beni teskin etmeye
çalıştı. Kendimi toparlar gibi oldum. Gözüme mağaraya düşüp kalmış ve dışarı çıkması
hayal olan bir kurbağa ilişti. Tıpkı bu kurbağa gibi ben de düdenin derinliklerinde
hoş bir yolculuğa çıkmıştım ve geri dönmem geri dönmem her geçen dakika biraz daha
imkansızlaşıyordu. Bu esnada iniş yapan Kara Özgün geçmiş olsun dileklerini sunarak
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devam etti. Bir müddet Kara Özgün ile birlikte olan Uğur’un inişini bekledik. Uğur,
Kara Özgün’e yetişme çabası içerisinde olan bitenden habersiz devam etti. Artık vakit
gelmişti. Yavaşça doğrulup ipe girmeyi, sağ ayağıma hiçbir şekilde ağırlık vermeden
yukarı çıkmayı hedefliyordum. Ama hiçbir şekilde sağ ayağımı hareket ettiremiyordum.
Çaresizlik denizinde yüzdüğümü anlayan Aamet beni bu katil düdene yar etmeyeceğini,
her şekilde dışarı çıkaracağını söylüyor, yanağımdan süzülen yaşları siliyordu.

Olacak gibi değildi sanki. Aamet cumarını ipe taktı. Beni dipsiz kuyuda yapayalnız
bırakıp yardım istemeye gideceğini düşündüm. Hemen arkasından göbek bağımı kendi
kuşamına takınca ağzımdan bir “OHA” çıkıverdi. Tüm malzemeleri tereddüt etmeksizin
olması gereken noktalara bağladı, ipin boşunu aldı. Yüz ifadesinde en ufak bir değişim
olmaksızın bana bakıp “kendini yavaşça bırak” dedi ve cumarlamaya başladı. Ağrılarımı
unutmuş onun yüzüne dikkatlice bakıyordum. Yüzünde ufacık bir zorlanma belirtisi
olmaksızın sadece biraz serpinti yiyip ıslanacağımdan bahsediyordu. Ben ise Aamet’in
götünden bir çanta gibi sarkarken verdiğim zahmetleri, aksattığım işleri düşünüp dur-
madan özür diliyordum. Bu sırada benim tek başıma çıkığımdan çok daha hızlı bir
şekilde yol alıyorduk. Mahcubiyetim her geçen dakika artıyordu. Menderese gelip ipten
ayrıldık. Ağzımdan birkaç kelime son derece kendine güvensiz bir şekilde dökülüverdi:
“sen yürü, ben sürüneyim..” Arkadan sesli bir şekilde gülen Aamet beni sırtına aldı ve de-
vam ettik. Duvarda patladığım yere geldiğimizde biraz sakinleşmiş, hafif gülümsemelerle
kendime gelmeye başlamışım. Sadece ıslanmam nedeniyle üşüyordum. Hızlıca ilerlemeye
devam ettik. Artık gün ışığını görebiliyorduk. Çıkıştan önceki takıl-geç’e vardığımızda
Aamet’ e bağlı olursam çok aşağıda kalıp kayalara çarpacağımı anladık. Yine cılız bir
sesle “beni göbek bağımdan ipe bağla, tek ayakla giderim” dedim. Sonra bulunduğumuz
boltta ayaklarımızın yere basmadığını ve Aametin kuşamına bağlı bulunduğumu hatırlayıp
söylediklerimiz saçmalığı ile yüzleştim. Tam bu sırada hayvan Aamet kısa göbek bağımdan
tutmak suretiyle beni takıl-geçin ipine bağladı. Bir süre afalladıktan sonra takıp-geçi
bitirip Aamet’i bekledim. Sonra yine birbirimize bağlanıp yukarı çıktık. Sağ olsun
çıktıktan sonra da sırtında kampa kadar götürdü beni. Kampta yeni şift mağaraya
girmek için hazırlanıyordu. Neden çıktığımızı merakla sordular. Anlatırken içeride
hissettiğim çaresizliği, başarısızlığı inceden yine yaşadım. Gözlerim nemlendi. Bana
sarıldılar. Teselli ettiler. Tatlı bir hafifleme hissettim. Hafiflememin üzerinden otuz
saniye geçmeden Ilgın “artık mağaraya girmeyeceksen göğüs kuşamını kullanabilir miyim?”
dedi. Şaşkınlıkla karışık “evet” derken öbürü “tulumunu da ben alayım mı?” dedi. Bir
diğeri kaskımı aldı ve beni tentenin altında bırakıp mağaraya doğru gittiler. BÜMAK
gerçek bir sevgi kulübüymüş. . .

Sonuç olarak inişe çıkış muamelesi yaparak büyük bir günah işledim. Bir yıl sabırsızlıkla
beklediğim düdeni, hevesimi alamadan bir sonraki seneye kadar terk etmek durumunda
kaldım. . .

p.s: pek hatırşinas mağaracı, tüpçü Aamet olmasaydı bu satırları alüminyum bat-
taniye içinde, düdenin derinliklerinde iyileşmeyi beklerken yazıyor olacaktım. Selam
olsun kendisine.

p.s2: sakatlığımı fırsat bilip kuşam, kask ve tulumumu parça parça paylaşan akba-
balar.. çok tatlısınız!
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Merve Mergen, 30 Ağustos 2014 (Zafer Bayramı), Ovacık, DERSİM
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