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2 Olay Anlatımı

Mağaranın dibine hepimiz indikten sonra sırayla çıkışa geçmeye başladık. İlk olarak
1.mağaracı çıktı daha sonra 2.mağaracı. 2.mağaracıdan sonra da ben çıkışa geçecektim.
Hızlı çıkarım ve ipte beklerim diye 5 dk daha bekledim o sırada 2.mağaracı freefall’ı
bitirmişti. Ve ben de çıkışa geçmeye başladım. Freefall’ın sonunda yaklaşık yere 5
metre mesafede düğüm geçişi vardı. Çantayı sırtıma takmıştım ve çantanın sırtımda geri
doğru çekmesinden dolayı düğümüde biraz oyalandım. Geçtikten sonra sorunsuzca sakin
bir şekilde çıkmaya başladım çünkü 70 metre ip hayvan gibi esniyor şok bindirmeden
çıkmaya çalışıyordum. Başıma geleceklerden habersiz ipin 40 metresini çıkmıştım. Her
şey o anda olmuştu. 2.mağaracının bağırma sesini duydum. Ses yankılandığı için ne
olduğunu tam olarak anlamamıştım.

Hayvan gibi bir kayanın düşme sesini duyunca ne olduğunu anladım. Üstüm tama-
men açıktı ve korunmama imkan yoktu. Ayrıca duvardanda 3-4 metre uzaktaydım. İlk
kaya düşerken fazla hızlı geliştiği için sadece el cumarıma sıkıca sarılabildim. Bu kadar
büyük bir kayanın gelmesini beklemediğim için çok korkmamıştım. Kayanın 2-3 metre
yanımda geçip yere düşmesinden sonra olayın ciddiyetinin farkına vardım. 2.mağaracıya
bir kaç kez bekle diye bağırdım. Bağırırken küçük bir tane daha düştü. Çarpsa muhteme-
len o da sakatlardı. Onun düşmesiyle birlikte ben korku ve sinirle birlikte küfür etmeye
başladım bu kadar peş peşe düşürülürmü vs. O sırada son kaya düşmeye başladı. Koca-
man bir kayanın ilk düşmeye başladıktan sonra hayvan gibi yankılanan çarpma sesleriyle
kalbim yerinden çıkacaktı. O anda bu sefer kesinlikle öldüm diyerek çaresizse 2-3 saniyede
ne yaptığımı bilmiyorum. Ölüme yaklaşınca film şeridi gibi gözünün önünden geçer der-
ler ya aynen o anı yaşamıştım. Çok değişik hiç aklımın ucundan bile geçmeyecek olaylar
2-3 saniye gibi kısa bir sürede gözümün önünden geçmişti ve gözüm karardı. Kayanın ve
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küçük parçaların gelme sesi ve sana gelip öldüreceğini başka şansının olmadığı düşüncesi
bu şekilde hissetmemin sebebi olur diye düşündüm.

Neyse kaya çarparak bana yaklaşıyordu. Yaklaşık 2-3 metre üstümde kaya bir yere
çarptı ve sekti. Sektiği anda parçalanmamıştı sadece bir kaç küçük parçası kopmuştu. Ve
yaklaşık 2 metre yanımda geçerek yere düştü. Muhtemelen kayanın oradan sekmesiyle
birlikte ben hayatta kalmıştım. O düştükten sonra aşağıdan başka bir mağaracı aşağıdan
”Duvara yapış!!” diye bağırdı. Zaten şuursuzca bakınırken bir de aşağıdaki mağaracının
bağırması yerinde duran kalbimi söküp çıkardı. O anda duvara baktım çok uzaktı. Ve
korkuyla 2.mağaracıya bağırdım. Bekle, bekle, bekle diye...

2.mağaracı tamam dedi ve daha sonra yukarıda ne olduğunu anlatmaya çalıştı hiç bir
şey anlaşılmıyordu. Ben tekrar bekle diye bağırdım. Eğer bir yere takıldıysa küçük bir
harekette tekrar taş düşebileceğini düşündüm. Her neyse şoku atlattıktan sonra tekrar
çıkışa devam ettim. Bütün gücümle normalden daha hızlı çıkıyordum o anda ipe şok
binmesini pek düşünmemiştim. 5-6 metre daha çıktıktan sonra aşağıdaki mağaracı ipi
ve bağlantıları kontrol etmem için bağırdı. Daha hızlı çıkmak için çantayı aşağı atmayı
düşündüm. Çünkü psikolojik olarak kötüydüm ve sadece bolta ulaşmayı düşünüyordum.

Neyse ipi kontrol ederek bolta ulaştım. Göbek bağını taktım. Nedense büyük bir
rahatlama hissetmiştim. O sırada başka bir mağaracıya bağırdım. Ben yukarı kadar
çıkayım sen ondan sonra ipe gir diye.. Kayanın düşebiliceği yer girişe yakın biryerlerde
olacağını düşünüyordum. En azından orayı geçeyim ondan sonra çıkamya başlasınlar
diye. Çıkışa çok yaklaştım son bolt kalmıştı ve artık yukarıdaki mağaracıya çıkması için
bağırmam gerektiğini düşündüm. Mağaranın dibinden gökyüzü gözüküyordu. Son boltu
çok yavaş geçtim. Aklımda tek şey vardı buraya kadar geldim hata yapıp aşağı inmek
istemiyorum:) Yaklaşık 5 dakikada boltu geçtim. Yukarı çıktığımda 1. ve 2.mağaracı
ateşin başında bekliyordu. Daha sonra olayı konuştuk onlarda çok korkmuştu. Olayın
gerginliğini üzerimden daha atamamıştım onlara çaktırmıyordum ama hala kötüydüm.
Hatta bir ara 2.mağaracı çöp poşetine koyulmuş temiz eşların üstüne oturucunca poşet
patladı ve şıçradık.
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