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Evren Günay (1970 - 1993)

“

Evren Günay’ı anmak için arkadaşlarımdan gelen yazılara bakıyorum. Hepsinde
benimle aynı duygular...
Hatıralarda kalan; hep gülen bir yüz,
yaşam sevinci, kızamadığımız bir dost,
neşe, hergelelik, umarsız, hesapsız...
Ve biz hepimiz ona hiçbir zaman kaybını
yakıştıramadık. Hep varsın aramızda Evren, hep anılıyorsun ama burukuz çünkü
daha çok güzel şeyler paylaşacak, yaşayacaktık.
Seni özlüyoruz.

“

Düdenyayla mağarasını sel bastığında su miktarı o
kadar çoktu ki sabah ancak girebildik ikimiz. Ben
hani eski felanım ya, Evren’e “istersen girme risk
var” dedim. Sadece saçını arkaya atıp hiç ses etmeden bakışıyla “saçmalama “ dedi ve galiba 50 dakikada -250 metreye iniverdi.

When the Düdenyayla cave was flooded with
our fellow cavers inside, we had to enter the
cave for rescuing them. When I suggested Evren
that it was too risky and maybe he shouldn’t enter, he just threw his hair back and went his way.
Next thing I know, we were at -250 m.

Çok meşhur anısı bahriyeye kırmızı donla teslim
olması, sevgililerine yazdığı mektupları karıştırması,
bankacılığı boşverip Marmaris’e gitmesi, durmadan
ama durmadan suratında adeta bu dünyayla alay
eder bir tebessüm bulunması.

His quintessential stories are turning up for the
Navy in red underwear, mixing up letters to his
multiple girlfriends, quitting everything and
moving to the coastal town of Marmaris and his
smile at the whole world.

Dostum! Seninle mağaraya girmek büyük keyifti!
Hayatımızdan geçtin hepimizi sadece mutlu ederek.

My friend, it was an amazing pleasure caving
with you. You left behind only happy memories.

Mehmet Ali Özel (1979-2001)
Mali ile ilkokulun ilk günü bahçede del
danalar gibi koştururken tanışmıştım. Bana
ilk lafı “Nasıl hızlı koşuluyo” olmuştu.
13 yaşında ilk mağaracılık gezime gittikten
bir kaç sene sonra Mali’nin de aralarında bulunduğu arkadaş grubumu Dupnisa
Gezisi’ne götürdüm. Yakın zamanların en
sefil gezisiydi. Sadece zemini su geçirmeyen çadırlar, yemeksiz, kuru kıyafetsiz bir
iki gün olmuştu. Ama mağara her zaman
mağaraydı. Tüm sefilliğe rağmen (belki de
o yüzden?) o ekibin hepsi damardan mağaracı oldu. Mali’yi tüm mağaracılardan neyin
ayrıştırdığı, sadece mağaracıların anlayabileceği bir kelime ile özetlenebilir: Şibumi

”

Osman Demirel

I look at the quotes from my frıends about Evren and they all carry the
same feelings. The memory of a person
with a smiling face, full of life, a friend
too happy to stay mad at, joy, mischief,
care-free...
Not one of us saw the untimely death.
You remain among us Evren, you are
always being remembered, albeit with
a drop of sadness, in the regret of experiences we don’t get to share anymore.
We miss you.

Bülent Genç

EGMA

I’ve met Mali when I was 6 years old.
We met at the play yard where I was
running around like crazy and he approached and asked how he could run
as fast as me.
I went on my first caving trip when I
was 13 and in a few years, I took him
along with a couple of friends to Dupnisa Cave. It was one of the most miserable trips in a long time, tents water
proofed only at the bottom, no dry
clothes, no food... But the cave was as
usual and despite all the misery (maybe because of it?) everybody in that
group became a hard core caver. What
distinguished Mali can be summed up
in a word only cavers could truly understand: Shibumi

”
“

Yaman Özakın

Bir şey kesin ki Evren, sen
bizi aslında hiç bırakmadın.
BÜMAK her bir araya geldiğinde kadehimizi senin
şerefine kaldırıyor, çocuklarımıza senden bahsediyoruz.
Sen kocaman bir kalbe sahip
yakışıklı, eğlence ve cesaret
dolu genç bir mağaracısın.
Gelecek bahara tekrar bir Ayvacık ekspedisyonu ayarlayıp
ilk inişin dibinde ıslandıktan
sonra kamp ateşi, kızarmış
soğan ve BÜMAK’ın güzel
kızlarının dedikodusunu yapalım mı?

One thing is clear Evren,
you actually never left us..
We raise our glasses and remember you each time BÜMAK gets together, we tell
our children about you. You
are a handsome brave young
caver with a big hearth, full
of fun and courage. Can we
arrange an expedition to Ayvacik Cave again next spring
and get an ice cold shower
after the first pit, enjoy the
campfire, fry onions and
gossip about the beautiful
girls of BÜMAK?

Cenk Borluk

1921 yılında İstanbul’da doğan ve 1938 yılında Boğaziçi Lisesi'ni bitiren Temuçin Aygen, 1945'te İsviçre’de Cenevre Üniversitesi, Jeoloji
ve Mineraloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 1947 yılında yurda
dönen Aygen, 1950'ye kadar İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde asistan olarak çalışmış, 1951'de İstanbul Üniversitesi'nden Ord.
Prof. Hamit Nafiz Pamir nezdinde "Balya Bölgesi'nin Jeolojik İncelenmesi" konulu doktora teziyle doktor unvanını almıştır.
1950–1951 yılları arasında MTA’da saha jeoloğu olarak çalışmalarına devam etmiş, 1952'den sonra İller Bankası'nın su mühendisliği
bölümünde uzman olarak çalışmaya başlamıştır. Bu birimde çalışmalarını sürdürürken birçok ilde karstik alanlardan su temin edilmesi ve hidroelektrik santrallerin verimliliği üzerine incelemeler
yapmıştır. Bu çalışmalar sırasında ilk mağaracılık tecrübelerini yaşamaya başlamış ve 1958'de hidrojeoloji üzerine araştırma yapmak
için gittiği Fransa ve İsviçre’de speleoloji kulüpleriyle temasa geçmiştir.
Yurda döndükten sonra DSİ’de çalışmaya başlayan Aygen, 1959'da
"Mağaralar ve Yeraltı Irmakları" isimli ilk kitabını yayımlamıştır.
1964 yılında Ankara’da Türkiye'deki ilk mağara araştırma derneğini
kuran Aygen, aynı yıl Fransız mağaracıları Türkiye’ye davet etmiş,
1965'den itibaren özellikle Speleo Club de Paris üyesi araştırmacılarla birlikte Toroslar'da birçok mağarayı araştırmıştır.
Dr. Temuçin Aygen 1963–1968 yılları arasında da DSİ Genel Müdürlüğü’nde müşavir ve uzman jeolog olarak çalışmış, 1968–1977

yılları arasında ise İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde Jeoloji Fen Heyeti Müdürlüğü
yapmıştır. 70'li yıllarda, Toroslarda sürdürdüğü mağara araştırmalarını Batı Karadeniz’e kaydırmış ve Avrupalı araştırmacılarla
birlikte bu bölgede birçok mağara keşfetmiştir. 1970'te İspanya’dan gelen bir grup
ile Ayvaini, Çayırköy ve Ilıksu Mağarası’nı
incelemiş, 1975'de ise İngiliz mağaracılarla birlikte Kızılelma, Cumayanı ve Gökgöl
mağaralarını günışığına çıkarmıştır.

”

Mali'nin 110 kg'dan 70 küsür kilolara inme süreci tam bir
irade timsali idi. Köy ekmeğinin arasına 15 köfte dizip yiyen
adam, kalori var diye bira bile içmez olmuştu. Onun yerine
ne idüğü belirsiz bir takım sıvılar tüketmeye başlamıştı. Evler
yakın olduğu için o süreçte koşu arkadaşı idik. Bakırköy Ruh
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde 8-10 tur başlayan
koşularımız, bir çok deli ve serseri ile muhatap olmak zorunda kalarak 15-20 tur yani 15 km'ye kadar çıkmıştı. Haftada
üç beraber koşardık, Mali bir de onun üzerine okula gym'e
giderdi. Belgrad'da bir turu 30 dakikanın altında koşmayı
başarmıştık. Kulüp odasındaki barfiks yarışları da değişimin
parçasıydı. Bu hayvani motivasyonun arkasında kaya tırmanışı ve tabi ki Peynirlikönü Düdeni vardı. Bütün bu çalışmaların
sonucunda 2000 m irtifada kuş gibi taşınan çantalar ve 200
metrelik telefon tepesine terlemeden koşarak çıkmak ödülü
olmuştu. Hey gidi Mali, daha da öyle motivasyon gaz arkadaşım olmadı.

Mehmet Emre Döker

Dr. Temuçin Aygen
(1921-2003)

1984 yılında ikinci kitabı "Türkiye’nin Mağaraları"nı yayımlamış, ardından 1988'de
üçüncü kitabı olan "Türkiye’nin Bilinmeyen
Doğal ve Arkeolojik Değerleri" basılmıştır. Aygen’in, bu eserlerinden başka, 80’den
fazla yayımlanmış makalesi ve tebliği mevcuttur.
Dr. Temuçin Aygen, ömrünün son yıllarında Kaş’da denize karışan yeraltı kaynakları
ile ilgili bilimsel araştırmalarını sürdürmüş ve yoğun bir şekilde
konferans ve yayın faaliyetleriyle uğraştıktan sonra, uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek 25 Ocak 2003'te, 82 yaşında Antalya’da hayata gözlerini kapatmıştır.

On his way to becoming 70 kg starting from 110 kg,
Mali (M. Ali) was a true inspiration of will power. The
guy who’d eat 15 meatballs inside ona big bread stopped drinking beer, worrying about calories. Instead
he was drinking weird shakes of unknown origin. Our
apartments were close, which made us run-buddies.
We started with 8-10 laps in the nearby mental hospital
campus. Dealing with lots of crazies and bums, our lap
count rose to 15-20 (15 km) very soon. On top of running together for three times a week, Mali also trained
in the gym. We managed to run a full lap at Belgrad Forest under 30 minutes. Pull up contests in the club room
were also part of the transformation. This huge motivation behind this effort is of course Peynirlikönü (Now
EGMA after him and Evren) Expedition. Our training
paid of well when carrying phone lines at high altitude.
Never again hadve I such motiaveted training partner.

Temuçin Aygen was born at 1921. Aygen graduated from Boğaziçi Highschool in 1938
and from the Geology Department of University of Geneva in 1945. He moved back
to Turkey in 1947 and worked as a research
assistant until 1950 in İstanbul University
Geology Department. He got his PhD degree
under Ord. Prof. Hamit Nafiz Pamir with the
dissertation of “Geological Analaysis of Balya
Region”.
He worked at the Mining Detection Searching agency in 1950-1951. He started working as a hydrological engineer in 1952. He
conducted many studies on the effectiveness
of water acquisition through hydroelectric
dams in karstik regions. During these studies, his caving experience has begun and in
1958, during his research visit to France and
Switzerland, he conducted local caving clubs.

and explored many caves in Taurus Mountains
together.
Dr Temuçin Aygen worked at DSI (Department
of Water) as a specialist geologist between 19631968, and at Regional Governmental Organization as head of Geology and Infrastructure
between 1968-1977.
In the ‘70s, his cave exploration efforts shifted
to western Black-Sea region and explored many
caves with European cave explorers. In 1970,
he explored Ayvaini, Çayırköy and Ilıksu caves
with a group of Spanish students. In 1975 he
explored Kızılelma, Cumayanı and Gökgöl caves
with British cavers.
In 1984 his second book, “Caves of Turkey”, and
then in 1988 his third cook, “The Lesser Known Natural and Archeological Resources of Turkey” have been published. Apart from
mentioned books, he has more than 80 papers and proceeding presentations.

After returning to Turkey, he released his first
book, “Caves and Underground Rivers”.
During his last years, Dr Temuçin Aygen was working on subterrenean rivers flowing into the sea in Kaş. After a busy period of conAt 1964, he founded Turkey’s first caving society, MAD and same
ference proceedings and publications, he lost his long lasting battle
year, he invited several members of Speleo Club de Paris to Turkey to a disease at January 25th, 2003, at the age of 82.

