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2 Olay Anlatımı

Bir mağaracı ile birlikte az miktardaki malzemeyle o zamanki adıyla Peynirlikönü (EGMA)
Mağarasından Batı yönündeki yaylalarda mağara arıyorduk. Geniş bir ağzı olan bir
mağara bulduk. İlk iniş yaklaşık 45-60 derecelik bir eğimde ve dikey kesilmiş bir ters
koni şeklindeydi. Koninin dikey kesilmiş kısmı içe doğru eğimli olduğu için o duvardan
iniş yapsak bile yine eğimli kısma denk geliyordu. O yüzden eğimli yüzey tek iniş al-
ternatifiydi ve çarşak şeklinde irili ufaklı taşlarla doluydu. Doğal bir bağlantı yaptım
dikkatlice inişe geçtim. Taşları temizlemek için birkaç deneme yaptım, fakat o kadar çok
taş vardı ki, hepsini süpürmek mümkün görünmüyordu. Kendime ufak bir yol açıp usul
usul indim. Koninin dibinde mağara daralıp helezon bir inişle devam ediyordu. Bir bolt
çakıp bağlantı yaptım ve diğer mağaracıya benim indiğim yeri takip etmesini ve kayaları
fazla oynatmamak için malzeme çantasını sırtına alıp gelmesini söyledim. Ben de alttaki
ipe geçip helezona doğru alçalmaya başladım (yaklaşık 50 derece eğim). Diğer mağaracı
çarşaktan yavaş yavaş inmeye başladı, ama hemen başlarda bir yerde dengesi bozuldu
ve yana doğru devrildi.

Kocaman çanta taşlara vurunca büyük birkaç taş kaydı, ve bunlar bir yer kaymasını
tetikledi. Yaklaşık 60-70m uzağımda(30m dikey) bir taş seli bana doğru akmaya başladı.
O noktada ben de bağlantıdan yaklaşık 4-5 metre aşağıdaydım. Yaptığım bağlantının
hemen altında üzerinde bolt çaktığım iri kayaya gözüm ilişti bir an, ve ani bir refleksle
desandörü bırakıp kollarımla ipi çekerek yukarı doğru hızla tırmandım. Taş çığı giderek
büyüdüğü için aşağıya kaçarsam şansımın yukarıdan daha az olduğunu düşündüm. İp
iri kayanın yanından geçip yukarı devam ediyordu. Kayanın yanından tırmanırken taş
selinin ilk kayaları ayak bileğim seviyesine gelmişti. Neyse ki önden gelen taşlar ufak
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taşlar oluyor. Can havliyle kendimi kayanın üstüne atıp ayağa kalktım ve dizlerimi kırıp
beklemeye başladım.

Yukarından diğer mağaracının çığlıkları geliyordu. İnanılmaz bir süratle aşağı yağan
irili ufaklı taşlar korkunç bir gürültü ve toz bulutu yaratıyordu. Taşların seviyesi hızla
yükselmeye başladı, üzerinde durduğum kayanın boyunu geçti. Yaklaşık 45 derece eğimle
duran ipe asılıp olduğum yerde önce bir ayağımın üstüne, sonra diğerine zıplamaya
başladım. Taşlar bir ayağımı sararken diğerine bastım ve sarılan ayağımı kurtardım,
sonra diğerine aynısını yaptım. Çok iri bir taşı plonjon yaparak atlattım. Bir süre
sonra taş çığı yavaşladı ve durdu. Tüm bunlar yaklaşık 30-45 saniye sürdü. Toz
bulutu dağılmaya başladı ama ben kımıldamadan pür dikkat 15-20 saniye daha bek-
ledim. Diğer mağaracının çığlıklarını o zaman tekrar farkettim. Kendisine sakin ol-
masını, iyi olduğumu, ve kımıldamamasını söyledim. İkimiz de sakinleştikten sonra diğer
mağaracı yukarı tırmandı, yeni bir ip bağladı ve aşağıya attı, taşlar altında kalmış iplere
güvenmedik. Ben diğer ipleri alıp yavaşça ilk indiğim yoldan geri tırmandım. Çıkardığım
ipler ıskarta oldu. Sonradan o mağarayı çok tehlikeli ilan edip araştırılmaması için har-
itada işaretlemiştik.
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