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Murat Eğrikavuk, Levent Engin ve Ece Verdioğlu mağarayı döşeyip ölçmek için sabah-
tan kamptan ayrıldılar. Bize mağaranın yerini gösteren Yatağan’lı bir ziraat mühendisi
vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü mağaranın tepelik bir yerde, çalıların arasında
küçücük girişi vardı. Öğlene doğru bir kaza olduğu haberi geldi, Üç mağaracı hemen
hazırlanıp mağaraya gitmek üzere yola çıktık. Kaza haberini kim getirdi hatırlamıyorum,
bahsettiğim mühendis olabilir. Taş düşmüştü ve yedek kask istenmişti. Mağaraya
geldiğimizde 2.mağaracı mağaranın girişinde bizi bekliyordu. 2.mağaracı bize girişteki
taşlardan birinin 1.mağaracının başına düştüğünü ve kaskını kırdığını söyledi. 3.mağaracıyla
dikkatlice mağaranın girişine yaklaştık. Aşağıdan 1.mağaracının çığlıkları geliyordu.
İkinci inişin ortasındaydı ve bize yaklaşmamamız için bağırıyordu. Taş düşürmemizden
korkuyordu. 5.mağaracı ise daha aşağıdan 1.mağaracıyı sakinleştirmek için bağırıyordu.
Murat üçüncü inişin ve mağaranın dibindeydi.

Bu durum (rescue) hepimizin başına ilk defa geliyordu ve ne yapmamız gerektiğini
bilmiyorduk. 3.mağaracı bu olaydan 2 sene önce Aksel Keribar ile Kastamonu, Pınarbaşı,
Kapaklı Kuylucu’nda bir ramak kala olayı (Aksel Keribar’ın sonunda düğüm olmasına
rağmen inişin ortasında biten ipte panik olup, yakındaki bir çıkıntıya tüneyip ken-
dini ipten çözmesi, 3.mağaracının onu gidip alması) yaşadığı için, yine göreceli olarak
tecrübeliydi. 3.mağaracı ilk inişe geçip, ikinci inişin boltuna geçip 1.mağaracıya yardım
etmek istedi. Fakat 1.mağaracı çığlık çığlığa inişe geçmememizi bağırıyordu. Hem
yukarıdan ben, aşağıdan da 5.mağaracı onu sakinleştirmeye çalışıyorduk. Bu şekilde
yaklaşık 1-2 saat geçti. 1.mağaracı tahminimce şoktaydı çünkü uzun süreler boyunca
hiç ses çıkarmıyordu, bize cevap vermiyordu, sonra aniden avazı çıktığı kadar bağırmaya
başlıyordu. Zamanla ona ipe çıkmamız gerektiğini, kaskının kırık olduğunu, ona yedek
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kaskı verebilmek için mutlaka yaklaşmamız gerektiğini anlatabildik. 3.mağaracı çok
dikkatlice ilk ipe geçti ve ikinci inişe yaklaşmaya başladı. 1.mağaracının bağırtıları devam
ediyordu. İkinci inişin başından yedek kaskı 1.mağaracıya sarkıttı. O zamanlarda kasklar
genelde işçi baretinden bozmaydı ve çoğunda karpit lambasına bağlamak için iğreti bir
metal boru ve hortum olurdu, elektrik fenerli kask çok azdı. Yanılmıyorsam kaskı karpit
lambasına bağlama problemi olmaması için fenerli bir kask getirmiştik. 1.mağaracı so-
nunda kaskı aldı ve taktı. Sonra uzunca bir süre onun desandörden cumarlara geçmesini
bekledik. Epey dil döktük, gaz verdik. 1.mağaracının kendine gelmesi epey sürdü. Ni-
hayet çıkışa geçtiğinde 5-6 saattir ipteydi. 3.mağaracı onu boltta bekledi, bolt geçişi
yapmasına yardım etti. Ben de yukarı geldiğinde yardım ettim. 1.mağaracının çıkışı
boyunca 3.mağaracı yerinden kımıldamadı, yeni bir taş vakasına karşı risk almak is-
temedik. Bunun için yapabileceğimiz en iyi şey mağarada sadece bir kişinin herhangi bir
anda iniş ve çıkış yapmasıydı.

1.mağaracı mağaradan çıktığında hala şoktaydı, 2.mağaracı ve 4.mağaracıyla beraber
onunla ilgilenip ısıttık. Hava kararmaya başlamıştı ve ayaz vardı. Hatta mühendis bizi
ısıtmak için etraftaki çalıları yaktı!! Bir süre sonra 5.mağaracı yukarı geldi. 3.mağaracı
aşağıya inmiş ve onu göndermişti. 3.mağaracının mağaranın ölçümü ve toplanması
için bizi beklediğini söyledi. 4.mağaracıyla hazırlandık, 2.mağaracı de girmek istediğini
söyledi. Mağaraya girmek için bütün gün beklemişti. Bunun onun ilk SRT mağarası
olduğunu, mağaranın tehlikeli olduğunu ve risk almamamız gerektiğini söyleyerek onu
girmemeye ikna ettim. Biz 4.mağaracıyla ile inişe geçtik. Daha tecrübesiz olduğu için
önden 4.mağaracıyı yolladım. 4.mağaracı üçüncü inişin başındaki bolt geçişinde takıldı
ve yarım saat ampul oldu. Kaba kuvvetle (o zamanların tabiriyle ”hagada” yaparak)
bir şekilde boltu geçti. Ben üçüncü inişin başına geldiğimde neden takıldığını anladım:
yukarıdan gelen ip çok kısa bir loop yapıyordu ve 4.mağaracının göbek bağı uzun gelmişti,
bu yüzden de desandörle loop’a oturmuştu. Normalde el cumarını yukarıdaki ipe takıp
desandörü kurtarması gerekirken aynı şeyi göğüs cumarıyla yapmıştı. O gün bugündür
nasıl bir ayı kuvvetiyle alt ipe desandörünü takıp ağırlığını göğüs cumarından kurtardı
merak ederim. Sonradan sorduğunda kendi de emin değildi. Loop’a oturduktan sonra
ne yapması gerektiğini ona ben tarif etmiştim fakat o el cumarıyla göğüs cumarını
karıştırmıştı. O bolttaki döşeme de eğreti ve alelacele yapılmış olması, göbek bağı uzun-
luklarının da standart olmayışı işi bu hale getirmişti.

Sonunda hepimiz mağaranın dibine indiğimizde bitkin haldeydik. Karnımız çok açtı,
fakat ne yemek ne de suyumuz olmadığını farkettik. Karpit lambaları için yedek suyumuz
bile yoktu. O dönemlerde girdiğimiz mağaraların hemen hepsi aktifti ve yanımızda
yedek su taşımak gibi bir alışkanlığımız pek yoktu. 3.mağaracının karpit suyu bitmek
üzereydi. Bunu üzerine hızlıca kısmen ölçüm aldık, neyse ki bizi beklerken 3.mağaracı
kesit çizimlerini vs yapmıştı. Son çare olarak da karpit lambası su haznelerine işedik ve
çıkışa geçtik. Çok tehlikeli olduğu için hiç birimiz bu mağaraya geri gelmek istemiyorduk,
bu yüzden de toplayarak olaysız bir şekilde çıktık.
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