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2 Olay Anlatımı

Safranboluda grubumuza katılan ve bize kalacak yer konusunda da yardımcı olan köyden
genç bir adam da bizimle mağaraya girdi. Adını da hala hatırlarım, Kemal. Zaten
ilk hata burada başlıyor. Mağaracılık eğitimi olmayan birini eskiden beri tanıdığımız
gerekçesiyle ve kendisi defalarca elinde meşaleyle mağaraya girmiş olduğunu ve mağarayı
avucunun içi gibi bildiğini söylediğinden bizimle girmesine izin verdik. Sonra SRT
eğitimi almayanların ayrılıp çıkışa yöneleceği noktaya kadar bizimle geldi. Bu nok-
taya geldiğimizde ben o zaman henüz SRT eğitimi almamış olduğumdan çıkışa doğru
gidecektim.

Deneyimli kişilerden birinin de bana eşlik edeceğini düşünürken şimdi hatırlamıyorum
ama bi şekilde herkesin devam etmesine sadece Kelam ile benim çıkışa doğru gitmem-
ize karar verildi. Bir tek o zaman klüpten bir mağaracı dönüp bana bununla ilgili
fikrimi sormuştu. Ama karar verildi ve biz iki kişi çıkış yoluna yöneldik. Kim kime
yol gösterecekti tam olarak bilmiyorum. Yolda ikimizin de kartuşları bittiği için (ne
de olsa biz çıkışa gidiyoruz ve yolumuz az diye dolu kartuşları diğer arkadaşlar almıştı)
sadece kafa lambalarıyla ilerlemeye başladık. Onlar da bi yanıyor bi sönüyor, ben tekrar
kartuşumu sallayıp yakmayı deniyorum ve biraz yanıp yine sönüyor vs. Çıkışa kadar
stres içinde gittikten sonra 150 mt kadar kaldığında taşlardan atlaya zıplaya giden Ke-
mal karakteri düştü etrafta hiç ışık kalmadı. Sadece Kemalin bağırdığını duyuyodum.

Sonra kartuşumu tekrar zorlayıp yaktığımda yerdeki kanı gördüm. Baktım Kemal’in
avucunun içi kesilmiş. Kafamdaki tülbenti çekmeyi akıl ettiğim sırada kafamda yanan
ateşi az kalsın unutuyordum ve nerdeyse saçlarımı yakıyordum aceleden. Sonra Kemal’in
elini tülbentle sıkıca bağlayıp kan akışını durdurmaya çalıştım. Sonra ben öne geçtim ve
çıkışa geldik neyse ki. Bu arada hikayenin taciz kısmından hiç bahsetmiyorum. Fırsattan
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istifade etmeye çalışan, köydeki arazilerini ve mal varlıklarını anlatmaya çalışan köylü
çocuğun şehirli kızla elele tutuşmaya çalışmak için bahaneler yaratma çabaları gibi tra-
jikomik kısımları da vardı hikayenin. Mağarada tacize uğrayacağımı hiç hayal etmezdim.
Ki sadece fiziksel kazaları değil işin sosyolojik ve psikolojik boyutunu da eğer dikkate
alıyorsak bu da apaçık bir kazaydı bence. Ya da kaza öncesi de diyebiliriz çünkü çok
daha kötü şeyler olabilirmiş o zaman aklıma gelmemişti. Çıktığımda arkadaşlarıma
bayağı bir sitem etmiştim ama ateş başı içki muhabbetine geçildikten sonra her şey un-
utulup gitmişti. Sonrasında toplantıda da anlatmıştım ama hiç kayda geçmiş miydi onu
hatırlamıyorum.
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