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EXECUTIVE SUMMARY OF 
MORCA EXPEDITION 2019

TASELİ REGION

Morca cave, with the other two deepest caves in Turkey, is 
located at Middle Taurus mountains, a high plateau called 
Taseli (Home of Stones). This plateau is about 900 square 
kms. Also, Morca cave is situated within the same geological 
formation of the two deepest caves in Turkey with an 
entrance at 200 meters higher elevation compared to both. 
Theoretically it can reach to -1600 meters depth. It has the 
potential to be the deepest cave in Turkey and among the 
first 10 deepest caves in the world. 

Since 2011, as ASPEG, we have been exploring and fınding 
new caves in Taşeli  with Morca being the deepest and the 
longest. 

MORCA CAVE EXPLORATION HISTORY

As one of the founders of ASPEG, Ender Usuloglu started 
caving at BUMAK, Boğaziçi University Caving Club. During 
Çukurpınar expeditions between 1989-1996, a village 
counselor showed him some dolines and caves including 
Morca while they had a visit to villagers settled at Camurlu 
Taseli. Test of throwing stones to the caves did not yield 
excitement but caves and coordinates stuck in his head 
until 2012 when he came back with 3 caver friends during 
spring time, looking for sinkholes. He didn’t forget about the 
dolines that the counselor had shown him and they visited 
them again. To his surprise every doline the counselor had 
shown actually was a sinkhole. ASPEG, in summer 2013, 
during Çukurpinar expedition, had time to start exploring 
Morca cave. 2013 expedition yielded a depth of -120 meters 
and prospects of going deeper. 2014 expedition yielded 
-427 meter deep exploration in Morca. Expeditions to Morca 
stopped by another prospective cave in the region, Yarık 
Sinkhole (-564 meters deep). When ASPEG finished with Yarık 
Sinkhole, attention was turned back onto Morca in 2017 and 

2018. By the end of the 2018 summer, Morca cave was -919 
meters deep, still continuing with almost 3 km total length. 

This summer, 2019: 31 cavers from Turkey, Bulgaria, Lebanon 
and USA spent 30 days to further explore Morca Cave from 
its current depth of -919 meters. In August, despite 6 days 
of raining tampered with  the exploration but we have 
managed to reach to a depth of -1210 meters. The last team 
left the exploration where there was a 15 meter pit with no 
rope at hand. 

Due to karstic character of Taseli Plateau, it was our dream 
to reach an underground river and we have managed to do 
that. From the entrance to -1210 meters, 8 side galleries are 
joining to Morca and only one of them is fossil, the rest carry 
water in variations of volume.  This shows that Morca is a 
system cave yet waiting to be fully explored. Total surveyed 
length is over 4 kms. 

Aside from sportive exploration, we had scientific studies 
conducted. Our geologist(s) cavers took samples of stones, 
mud, debris to determine the characteristics of Morca 

geologically and morphologically. Study is not completed 
yet. We also did a dye test at the end of the cave and put 
active carbon traps to possible surgences.  We collected 
biological samples and they are yet to be examined.

We also documented the exploration by video. We aim 
to reflect all aspects of the explorations with a dedicated 
production. 

Apart from  Morca Cave, we have also explored other 
potential caves that might connect to side galleries of Morca.

MORCA 2019 EXPEDITION IN DETAILS

We’ve started the expedition on the 5th of August setting up 
the base camp over ground. The teams started rigging Morca 
and we managed to descend to 2018 year’s depth of -919 
meters in 12 days. We made many changes to the rigging 
and laying of the ropes. During these 12 days, seperate 
groups explored other caves with the high probability of 
connection to Morca. In couple of the caves we have used 
small explosives to remove the blocking stones and widen 
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the narrow parts. Unfortunately the work did not yield a 
connection to Morca so we surveyed the caves and mapped 
them. We have also made a lot of surface search to find new 
caves and we have found close to 10 caves with potential 
connection to Morca. 

From 17th of August onwards we were in terra incognito. Last 
time we had left at the top of a pit with a stone throw yield 
of ca 25 m which now ended up being a 50 meter pit. We 
rigged this 50 meter pit with a lot of deviated rebelays to the 
left in order to escape the waterfall. After 50 meters, a small 
drop followed with 7 meters. The cave got bigger.  There 
was a very long drop with wide conical shape. We could not 
descend on the wall and one of our members, Ümit, had to 
spent like 1-2 hours just to get near to the wall. Finally with 
determination he managed to pull himself almost 5-6 meters 
to reach the rock and started rigging the 71 meter pit. While 
we went down we have observed from right side of the wall, 
10 meters away from the rope and 17 meters high from the 
ground another gallery joins the main gallery with a loud 
waterfall. At the end of the 71 meters, by swinging to the left, 
we managed to bypass the big lake. 

It was a big excitement because roughly 20 years later, we 
were again under -1000 meters in a new cave. It took Turkish 
cavers more than 20 years to find the 4th -1000 meter cave in 
Turkey and after 71 meters drop, we were there!.

After the 71 meter pit, the gallery continued with a small 
drop of 3 meters and right after the tall pit, we have 
discovered another gallery opening opening on the right. 
While some of us were busy with rigging, the survey team 
climbed to the opening and found out a fossil gallery full 
of formations connecting to the main gallery in about 
200 meters. There is water trickling from 6 meters up in 
the gallery which is yet to be explored. The main gallery 
continued with small pits and we were really excited. 
However, all of a sudden, after gray limestone, we hit to sand 
rock and discovered that geologically cave had changed. 
We ended up with a huge gallery of fallen rocks with no 
continuation at first glance. We were really dissapointed. The 
water, which had become a small river, had beautifully carved 
the limestone thru a meander but it was blocked with fallen 
sand rocks.

The last team for exploration set up a new camp called Ümit 
(Hope) at the fossil gallery. They have managed to find a 
passage thru the rocks of the collapsed gallery named as 
“Mars” and to our joy we have been able to pass the fallen 
rocks and saw that the cave still continues. Team consisted 
of 4 cavers: 2 cavers surveyed the newly found passages, 
the other 2 cavers rigged and explored the continuation 
of Morca. The main gallery was cut off by a fault line 
perpendicularly where the cave continues to the left. To the 
right, they found a 40 meter tall waterfall, yet to be explored 
and a siphon at the end of the gallery. To the left , Morca 
continues with small pits and finally the team had to stop at 
the top of a 15 meter pit due to lack of rope. Before reaching 
the final stop of 15 meter pit, the team also found another 
side gallery that  continues and needs to be explored. They 
advanced in that side gallery and found some bizarre “sticky 
saliva” like formation on the walls, due to lack of time, they 
could not collect samples and when they saw that side 
gallery continued, they had to return. 

After all surveys and exploration were done, next came the 
dye test. From the last point, the team poured the dye (to our 
surprise it was purple and goes well with the name of Morca-
Purple-ish). Before the dye test, above ground, we had found 
4 water springs that we thought the water in Morca has 
possible outlet so we had laid active carbon traps to catch 
the dye.

After everthing was done, we started hauling the equipment. 
Knowing that the cave continues we left most of the ropes, 
steel carabines and hangers inside the cave. We also left 
Ümit and Baraka camps as they were. The final suryeved 
depth became -1210 meters, it was a success. Some of 
the shortcomings that need to be dealt with in the next 
expedition: We could not rig the telephone line to the last 
camp at -1100 meters, it was left at -700 meters which was 
bad for communication. We also did not have the manpower 
to extend the exploration at the side galleries at depths of -80 
meters and -110 meters. We have tried aid climbing the wall 
where we had left off at the -80 m side gallery but the rock 
was so bad bolts came off and one of the cavers dropped 3 
meters with no harm. 

For personal reasons, 13 invited cavers did not show up 
and cancelled their participation to the expedition at the 
last minute. We have managed to get extra help but lack of 
experienced manpower certainly effected further success 

Photo by Ender Usuloglu: Yorgi and Deena, part of the last team out of Morca

of the exploration. On top, 6 days of rain shortened our 
exploration time. 

One of the Lebanese cavers, Alaa injured his right palm when 
he dropped 3 meters to ground from the rebelay that he 
has done when a natural anchor broke. Than dislocated his 
shoulder while they were trying to get out of the cave. On 
top, the news of a beloved young Turkish caver’s drowning 
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during canyoning with rapid flood did have  a negative moral 
on the team. 

Nevertheless, we have managed to explore further and 
realized most of the objectives.

SCIENTIFIC STUDIES

GEOLOGY

Morca doline is located at the contact of Miocene and 
Jurassic-Cretaceous limestone in the southern part of the 
Taseli Plateau. This area contains overlappings like fault, fold 
and systemic joint assemblies controlled by NW direction 
tectonic line, also contains NE sloping limestone, argillaceous 
limestone and shelf sediment. The cave, which is affected 
by all of the Quaternary glacial periods, continues its 
formation with snow and rainfall. Calcite veinlet and dendritic 
structure Mn were observed in the foliation of N34W/ 55NE 
argillaceous limestone, which is exposed to the compressive 
stress, on the shunts formed parallel to the regional tectonics 
and continuing to form with water leaking from the potholes 
located southwest of the entrance of the cave. In addition, 
crack surface bearing traces of hydrothermal fluids were 
observed with euhedral quartz clusters. The cave is fed 
continuously with water inlets at -80, -120, -1030, -1040 
and -1015 meters. Depending on rainfall and snowmelt 
the siphon at the gallery -1120 meters also feeds the main 
stream. The  dye trace test still in the analysis process and also 
detailed geological and geomorphological exploration of the 
cave will continue in next expedition.

BIOLOGY

In biological studies we had two objectives in mind: one, to 
find a new bacteria or fungus for a possible new antibiotics 
and/or drug. Secondly, the impact of cavers to the caving 
environment before and after the exploration. So we 
collected a lot of samples bearing the two objectives in 
mind. One of the problems we have encountered is that 
we had hard time keeping the samples safe and sound at 
the temperatures of 30 degrees celcius. We are looking 
into option of some kind of special gel to keep the samples 
preserved as they are. Since still in the works, we cannot write 
in details about the findings.

By the first of September 2019, we have managed to haul 
the equipments, set off the base camp and head down to 
Anamur city, officially ending the expedition.

List of TURKEY’s Deepest caves (2018)

1.EGMA Peynirlikönü   -1,429 meters 
2.Kuzgun Düdeni  -1,400 meters
3.Çukurpınar Düdeni -1,1196 meters
4.Morca Düdeni      - 919 meters

CONCLUSION

With -1210 meters of depth, Morca became the 3rd 
deepest cave in Turkey for now. With potential leads on 
the 8 side galleries and total depth estimated to be below 

-1,400 meters, Morca is not only have potential to become 
deepest cave but one of the longest caves in Turkey. As 
Claude Chabert, a prominent French caver who had a lot of 
contribution to Turkish Caving Arena said “ Who knows where 
the caves will lead?”,  may be Morca will go deeper than we 
expect!  

We do have a lot of possible caves,connections, to yield 
another entrance at the surface thereby solidifying that 
Morca is a system cave. We just have to persistent to come 
over and over the years and realize the progress in the cave 
and surroundings. We also need to have a good strong team. 
As we continue in our endeavor, we will continue to seek 
international cooperation. 

BUDGET (Preliminary presented)

Equipment    2,640 Euros
Food and Provisions   1,760 Euros
Logistics      880 Euros
TOTAL    5,280 Euros

BUDGET (Actual)

Equipment   1,000 Euros
Food and Provisions  2,000 Euros
Logistics      300 Euros
TOTAL    3,300 Euros

SPECIAL THANKS  TO!

Major of Anamur City Mr. Hidayet Kılınç for providing 4*4 
truck for transporting equipment and cavers

Officials of Anamur City, helping us with the transportation 
and logistics

Officials of the department of National Parks of Ministry of 
Forestry helping us with logistics 

Kris Fausnight, Boston Grotto member, caver who helped us 
to put together cave phones

John Fioroni, Boston Grotto president who helped us to find 
sponsors

Barış Can Ateş, ASPEG member who helped us to find 
sponsors
Yusuf Uktar, A shephard from Çamurlu region who has been 
helping us to find new caves over the years

Turkish Speleological  Federation for their patronage

ITUMAK Cavers: Efe Temur, Eren Kenan and Türker Türkyılmaz, 
who came to help us with a short notice!
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BIG THANKS TO OUR SPONSORS!

We thank 2019 below official sponsors for their support to 
the exploration

SPELEOLOGICAL FEDERATION OF EUROPE

SPELEO CLUB DU LIBAN

AVENTURE VERTICALE FRANCE

THE ROBERTSON ASSOCIATION USA

HIGHLINE ROPES AND ACCESSORIES CANADA 

Photo by Ender Usuloglu: Base Camp view
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MORCA CAVE MAP LAID ON GOOGLE EARTH AND OTHER CAVES WE ARE 
WORKING AT OUR SURROUNDINGS
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Morca Güncesi
3 AĞUSTOS 2019

Ender Usuloglu, Alper Utku ve Büşra Karatay alışverişten 

sonra Antalya’dan saat 13:00 gibi yola çıktılar. Alanya 

Metro’dan ek alışveriş yapıldıktan sonra Anamur’a 17:00 

gibi varıldı ve Tayfun Otel’de bir akşam kalındı. Tayfun Otel, 

mağaracıları tanıdığı için bir sonraki etkinliklerde bize 

yardımcı olacağını söyledi. Bir takım konularda sponsor 

olabileceklerini belirttiler. Oda kahvaltı 2019 yaz tarifesi 

75 TL’ sıdır. Akşam tantuni ve sahilde bira eşliğinde derin 

muhabbetlerle günü tamamladık.

4 AĞUSTOS 2019

Morca Etkinlik 
Tarihi 
04/08/2019-01/09/2019

Morca Etkinliği 
Ekibi
1.Alaa Raiyhe     Speleo Club Du Liban   

Lübnan 

2.Ali Annouss    Speleo Club Du Liban   

Lübnan 

3.Alper Utku     ASPEG     Türkiye

4.Baris Can Ateş      ASPEG     Türkiye

5.Batu Çolak      ASPEG     Türkiye

6.Burhan Uysal     MAD     Türkiye

7.Buğra Demirkıran AKÜMAK Türkiye

8.Bülent Efe Temur İTUMAK Türkiye

9.Büşra Karatay      ASPEG     Türkiye

10.Dilyana Hristova     Bulgarian Caving 

Society    Bulgaristan

11.Can Özcan     MAD     Türkiye

12.Connor Williams     Boston Grotto  ABD

13.Devrim Yetkin      ASPEG     Türkiye

14.Ender Usuloğlu      ASPEG     Türkiye

15.Eray Güngör      ASPEG     Türkiye

16.Eren Çankaya     MAD Türkiye

17.Eren Kenan İTUMAK, Türkiye

18.Esra Acar      ASPEG     Türkiye

19.Hakan Eğilmez     ASPEG    Türkiye

20.Georgi Georgiev Berov  Bulgaristan

21.İlker Tunay      ASPEG     Türkiye

22.John Fioroni      Boston Grotto  ABD

23.Kıvanç Kalaba      ASPEG     Türkiye

Marwan Atallah     Speleo Club Du Liban   

Lübnan

24.Mert Gürbüz      ASPEG     Türkiye

25.Mustafa Özkılıç      MAD     Türkiye

26.Özge Kahraman      ASPEG     Türkiye

27.Teodor Kisimov     Speleo Club Prista Ruse     

Bulgaristan

28.Türker Türkyılmaz  İTUMAK Türkiye 

29.Tolga Ayzit EMAK Türkiye

30.Tom Kinsky     Boston Grotto  ABD

31.Ümit Günhan      EMAK    Türkiye

32.Volkan Baltacı      ASPEG     Türkiye
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Kahvaltıdan sonra Orman Bölge den 4*4 

kamyonet ayarlandı. Belediye ile görüşüldü, 

oradan da, Fen işlerinden, 4*4 kamyonet 

ayarlandı. Boston Grotto’dan etkinliğe katılan 

Tom Kinsky ve Connor Williams’la Anamur 

belediyesinde buluşuldu. O sırada eksikler 

giderilirken İstanbul ekibi otogara ulaştı. Barış 

Ateş ve Kıvanç Kalaba, dernek malzemesiyle 

geldiler. Mersin’den ise aynı zamanda Eray 

Güngör ve Mert Gürbüz ekibe katıldı. Yemek 

yenildikten sonra eksikler alındı ve 16:00 gibi 

Anamur’dan 3 araba arka arkaya Morca için 

yola çıktık. Akşam 18:00 gibi kamp yerine 

varıldı. Hemen çadırlar atıldı ve teknik malzeme çadırı 

kuruldu. Mutfak malzemeleri Yusuf’un deposunda olduğu 

için mecburen gece depoya gidildi ve oradaki herşey 

alındı. Akşam mantı yemeği ile sonlandı.

5 AĞUSTOS 2019

Her sabah 8’de kalkışa karar verildi. Kahvaltı da Ender 

tarafından Türkçe İngilizce kamp kuralları konusunda bilgi 

verildi ve ilk 3-4 günün mağara giriş planı yapıldı. Buna 

göre 5 ağustos’ta ilk ekip Eray, Alper ve Connor, Gofret 

galerisine kadar olan döşemeleri yapmak üzere öğlen 

15:45 de ilk girişi yaptılar. Ekip, Gofret galeriye inen iniş ve 

öncesi takıl-geç’i yapamadan akşam 22:45 gibi geri döndü. 

Bu sırada kamp düzenlenmeye devam edildi. Gölgelikler 

kuruldu. Mutfak yeri değiştirildi. İlk yüzey tarama ekibi 

Ümit, Mert ve Ender, -120 m deki yan kolun uzantısı olan 

yüzeyden bölgeye ve Ümit’in geçen yıl bulduğu yaklaşık 

40 m’lik bir mağaraya (fay 3 isimli mağara) bakmaya gitti.  

Birkaç ek potansiyel yerler bulundu. Asıl girişi dar ve 40 m 

olan, içinde kar ve cula olan mağara henüz bulunamadı. 

Girişteki, lapyalardan kurtulmak için patlatmak gerekiyor. 

Ekip akşam 20:00 gibi kampa geri döndü. Ender akşam 

yemeği olarak soğanlı bulgur, türlü yaptı, Ümit salata 

hazırladı. Gün içinde Ender ve Eray hem suya gittiler hem 

de Ayşe Teyze’nin oradaki aileyi ziyaret edip, tekrar ekmek 

yaptırmak için unu teslim ettiler.

6 AĞUSTOS 2019

Sabah 8’de kalkıldı. Mert, kahvaltıyı hazırladı ve saat 

11:00 gibi ikinci ekip Büşra, Tom ve Barış, birinci ekibin 

döşemelerini düzeltmek ve döşemeyi 180 metredeki 

rekreasyon alanına getirmek için giriş yaptı. Dün 

akşamdan Barış ve Tom, yeni TİT malzemeleri olduğu için 

ilk inişte kontrol ve deneme için giriş yapmıştı. Birinci 

ekip, çelik askılara aluminyum karabin kullandıkları için, 

askılar karabinleri aşındırmaya başladığından hepsi 

çelik karabinlerle ikinci ekip tarafından değiştirilecek. İlk 

inişten sonra birinci takıl geç ve 8 metrelik inişte iki ayrı ip 

birbirine bağlı olarak ve düğüm geçmek zorunda kalındığı 

için, orası da değişecek.

Eray ve Alper telefonlarla uğraştı ve kamptan mağara 

ağzına ve birinci inişin sonuna kadar telefon kablosunu 

çekecek.

İki gündür, Kıvanç devamlı olarak çekim yaptı, telsizlerle ve 

güneş panelleriyle uğraştı. Ayrıca 5 Ağustos akşamı güneş 

batmadan drone’u uçurarak, kamp üstünde çekim yaptı. 

Döşeme  işi yavaş ve aksamalı olarak gitse de beklenen bir 

şeydi.  Halihazırda programdan geri kalmış değiliz.

Ümit ve Mert Fay 3 mağarasına gidip döşeme yaptılar. 

Fay 3 büyük bir çöküntünün içinde ağzında sıkışmış 

büyük kayayla 3’e ayrılan ağızdan giriş yapıldı. Kayanın 

altında oldukça fazla miktarda kar ve buz var. Öncelikle 

derin olmadığını düşündüğümüz mağaraya giriş yapıldı. 

3 dübel çakılarak, iki doğal bağlantıyla yaklaşık 20-25 

metre iniş yapıldı. İniş karla kaplı olmakla birlikte ufak 

bir delikten mağaranın gittiği görüldü. Kar temizlendi ve 

genişletildi, büyüyen delikten 30-40 derece eğimle karın 

üzerinden iple kayarak 7 metre inildi. Genişleyen kolda, 



Morca 2019

Fotoğraflı Günce
Kıvanç Kalaba, Hakan 
Eğilmez, Ender A Usuloğlu
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Mert’in bastığı kar çökünce aşağıya doğru iniş 

olduğu gözlemlendi. Yaklaşık 10 metre olduğu 

tahmin edilen iniş yapılmadı ve oradan geri 

dönüldü. Yandaki girişten döşeme yapılarak nasıl 

ilerlediğine bakıldı. 4 dübelle yaklaşık 22 metre 

iniş yapıldı. Bu iniş yapıldıktan sonra dar şekilde 

ilerleyen 15 metre daha bir inişin başından 

dönüldü. Sabah 11’de gidilen mağaralardan 

15:45 de geri dönüldü. 

Ümit ve Connor yüzey tarama ekibi 

çıkış 16:30 geliş 19:00

Kamp alanından Morca’ya doğru giderken 

Morca’nın hemen kuzey doğusunda bulunan 

tepeden çıkarak kuzeye doğru yüzeyi tanıma 

amaçlı bir gezi gerçekleştirdik. Bu alanda 

bulunan kayaçlar miyosen yaşlı olduğundan 

göze çarpan bir düdene rastlanmadı. Ardından 

biraz daha kuzeye devam edip yol ile paralel 

KKB yönlü taramaya devam ettik. O sırada 

büyükçe bir havzanın sularını toplayan düden 

bulduk fakat bu düdenin ağzı tıkalı duruyordu. 

Hemen bir metre sol tarafında bulunan diğer 

ufak delikten ise güçlü bir hava akımı gelmekte. 

Bu kısmın patlatılması gerektiği kanısına varıldı. 

Hemen arkasında bulunan su bölümü çizgisinin 

arkasında bulunan devasa su havzasının 

sularını toplayan bir düden bulunmakta ve bu 

düden yatay iki kola ayrılmakta. Bu düdenin 

kollarına yanımızda herhangi bir ışık kaynağı 

bulunmadığından bakılamadı. Ardından 

kuzeybatıya doğru giden yoldan batıya sapıldı ve 

giderken sağda bir patika bulundu. Bu patikada 

yayladakilerin kar almak için kullandıkları 

tavanı göçmüş bir mağaraya denk gelindi. 

Mağara ağzındaki karlı iniş iki kola ayrılarak 

devam etmekte. Oldukça geniş bir mağara ve 

tabanı tamamen kar ile kaplı. Buradan, önce 

kuzeybatıya ardından da güneybatıya doğru 

dönüp bir obruk ile karşılaştık. Bu obruğun 

kuzeybatı kısmında bir mağara daha bulundu. 

Girişi yaklaşık 10 metre kadar tavanı geniş bir 

şekilde gitmekte ve hafif eğimli tabanda eğim 

doğrultusunda ilerlendiğinde bulunan delikten 

mağara devam etmekte. Yaklaşık 5 metre 

bir dikeyi bulunmakta ve devamı bilinmiyor. 

Giriş büyüklüğüne göre devam etme ihtimali 

yüksek olduğu düşünülmekte. Ardından kampa 

doğru dönüldüğünde yol üstünde karşılaşılan 

bir obruğun yamacında bulunan başka bir 

mağaranın içine atılan taştan yaklaşık 25-30 

metre dikey gittiği anlaşıldı. Bu mağaranın 

girişinde yapılacak bir patlatma ile  bu kısmına 

ulaşılabileceği tahmin edilmekte. Kampa 

gidilerken çoban Saim amca ile karşılaşıldı. 

Hemen yakında bulunan 10 metre dikeyi 

bulunan başka bir mağara gösterdi. Saim amca 

kendisinin keçileri güttüğü yerde bulunan bir 

tepelik alanda yer alan başka bir mağaradan 

daha söz etti. Bu mağaranın  içine cula girdiğini 

ve taş attığında sesinin gelmediğini söylemekte.

Büşra, Tom ve Barış döşeme ekibi saat 11:00 

de girdiler. -60 metreden (Gofret galerisinin 

üzerindeki inişten) -150 metreye kadar (Y 

ile biten takıl-geçin olduğu istasyona kadar) 

döşemeyi tamamlayıp ertesi sabah saat 01.15’de 

mağaradan çıkış yaptılar. 2. istasyonda, geçen 

yıl bir ip bırakıldıysa da bulunamadı. Döşeme 

“Morca is a 
good cave 
but very hard 
cave” 
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esnasında çelik askılar ve karabinler kullanıldı.

7 AĞUSTOS 2019

Mert ve Ümit yapılan plana göre, -425 metreye kadar 

döşeme yapacaklar. Büşraların bıraktığı yerden alıp 

özellikle Zavallılar kampına giden yüksek takıl-geç’lerde 

düzeltmeler yapacaklar. Saat 13:00 de mağaraya giriş 

yaptılar. Kıvanç Drone çekimleri yaptı Ender ve Büşra 

yardımcı oldular.

Eray ve Alper patlamalar için düzenekleri hazırladılar 

ve onunla uğraştılar. Bu sırada Çamurlu yolu altında 

kalan düdenin ağzını genişletmek ve patlatmak için 

ekip oluşturuldu. Tom, Connor ve Barış yürüyerek saat 

12:00 gibi gittiler.  Alper ve Eray ise saat 14:00 de onlara 

katıldı. 2 girişi olan düden’e yatay girişi olan ağızda kazma 

kürek temizleme ve genişletme çalışması yaptılar. Eray 

ve Alper patlatma için geldiğinde ekip diğer girişteki dar 

deliğe yoğunlaştı. Patlatmalarla genişletilen ağızdan içeri 

Barış girdi ve 2,5*3 metre 1 metrelik yürüyebileceğin bir 

odadan sonra aşağıya giden su yolu olduğu görüldü.  

Fotoğrafları çekildi ve çıkıldı.

Büşra malzemeyı düzenledi ve saydı. Kıvanç telsizlerle 

çalıştı ama röleyi çalıştıramadı. Mert ve Ümit döşeme  

ekibi, baştan döşemelere bakarak giden ekip, bazı 

yerlerde döşemeleri değiştirdi. Perlon takıl-geçin orada 

bir önceki ekibin bıraktığı yerden döşemeye başladılar ve 

- 300 m’ye kadar 60 metrelik inişin başına kadar döşediler. 

Geç girdikleri için, gece döşemesi yaptıklarından 

ekip uykulu ve yorgundu. Sabah yedide ekip mağara 

dışındaydı. 

8 AĞUSTOS 2019

Ender, Alper ve Büşra döşemeyi ilerletmek için sabah 

9:00’da giriş yaptı. Bir iki ufak değişiklik haricinde 

60 metrenin başına gelip döşemeye başladılar. Ekip 

değişerek döşemeyi Zavallılar kampına kadar getirdi. 

M
or
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Bu sırada yemek yenirken Büşra ve Alper dübel çaktılar 

ve Zavallılar kampına olan geçişi değiştirip ip köprüsü 

yaptılar. Döşeme devam ederek, ekip -510 m’deki kampa 

vardı. Kampa inen son inişte çok su olduğundan ve ip 

yetmediğinden iki ip birbirine bağlanarak iniş yapıldı 

fakat ekip yorgun olduğu ve de matkap çalışmadığı için 

sadece perlonla saptırma yapıldı ama yetmedi ve ıslanıldı. 

Telefon hatları da kontrol edildi. İlk ağızdaki kopukluk 

giderildi. Gofret salonuna ve Reaksiyon salonuna paralel 

hatlar çekildi. -510 m’deki çadırı da kontrol eden ekip halen 

işlevsel olduğunu gördü ve içerde ısınmak için yarım saat 

dinlendi, yemek yedi, malzeme sayımı yaptı ve yukarı çıktı. 

Ertesi gün saat 6:30 da mağaradan çıktı. 

Ümit ve Mert dinlendikten sonra patlatma yapılan düden 

ağzına Eray’la beraber gidip, aşağıya iniş yapıldı. Mert 

yanında TİT seti getirmemişti o yüzden patlatılan ağızdan 

inip malzemeleri gönderdi.  Ümit, Barış’ın 30 metre olarak 

ifade ettiği 7-8 metrelik inişi doğal bağlantılarla döşeyip 

indi. Aşağıda ufak bir oda bulunuyordu. Bu odanın dibinde 

taşlar ile tıkalı 3 kol olduğu görüldü. Bu kollar gerçekten 

bir insan kolu genişliğindeydi.  Taş atılıp devam ettiği 

öğrenildi. Burada pasaj genişletilmeden devam etmenin 

imkansız olduğu anlaşıldı. 

Fay 3 e ve Buz mağarasına Eray, Connor, Tom ve Barış 12:00 

de gitti. Tom ve Connor Buz mağarasına girip kazma kürek 

çalışma yaptılar. 10 metre iniş yapılmış olan mağarada 

5-6  metre çalışıldı ve delik genişletildi ve Tom yaklaşık 

10 metre daha indi. İpin gidiş yönünde ilerleyen Tom, 

mağaranın karla tıkalı olarak bittiğini gördü çıkarken karın 

öbür tarafında mağaranın ilerlediği gözlemlendi. Fay 3’e 

giren diğer ekipten Eray, son bir dübele bağlantı yaparak 

iniş yaptı ve 5 metre indi. İnişin dibinde bulunan dar delik 

zorlandı ama geçilemedi.

Kazaya Ramak Kala 1: Fay 3’ de Eray’ın bastığı taş kayıp 

Barış’ın koluna düştü. Yaralanma olmadı. 

9 AĞUSTOS 2019

Ümit, plana göre 4 günlük yapılacak olan giriş için geceden 

şarpalara verilecek olan malzemeleri hazırladı. Şarpa olarak 

yorgun olmayan İlker, Tom ve Connor -510 kampına göre 

hazırlanan 3 çantayı bırakmak üzere sabah 11:00 de giriş 

yaptılar. Connor’un ağır çantayla istasyonlarda takılması 

üzerine ilerlememesine karar verildi ve yerine Barış girdi.  

Ekip mağaranın acemisi ve çantaların ağır olması üzerine 

-180 metredeki Rekreasyon (kuru yan) galerisine kadar 

çantaları götürüp akşam 22:30 gibi çıktılar. 

Kazaya Ramak Kala 2: Tom Gofret galerisine inen inişte 

ipten çıkarken ayağı kaydı ve kayanın üstüne sırt üstü 

düştü. Birşey olmadı. 

Kazaya Ramak Kala 3: Perlon takıl geç’in olduğu yerde 

İlker geçiş yaptıktan sonra ipten çıkarken el bileği üzerine 

düştü. Birşey olmadı

Ümit ve Mert akşam 22:30’de direk -510 kampına gitmek 

üzere iki çanta ile yola çıkıp şarpa ekibinin bıraktığı ek 3 

çanta ile birlikte, bırakılan tüpü de alan ekipte, çantalardan 

bir tanesinin ilk kulpu ilk inişte koptu. Devam eden ekip, 

Tarzan geçişinde diğer kulpu da kopan çantadan dolayı 

morali bozulan ekip, çıkışa geçmeye karar verdi ve 23:30 

da kampa geri döndü.

Ümit ve Büşra Morca’nın güney batısına düşen ve bir 

önceki yıl bulunan M5 diye kayıtlı olan mağarayı bulmak 

için gittiler. Geçen sene yazılan yüzey tarama raporu 

incelenerek gidildi. Büşra raporda gördüğü fotoğrafla 

mağarayı buldu. Gidilen bölgede başka mağaralar da 

bulundu. GPS koordinatları alındı. Kampta kalan ekip suya 

gitti temizlendi ve telefonlar edildi , lojistik ayarlanmaya 

çalışıldı.

Kazaya Ramak Kala 4: Çantanın kopmasına morali bozan 

Mert, hızlı inerek farkında olmadan zemine geldiğini fark 

etmediği için cadıkazanına düştü. Birşey olmadı.

10 AĞUSTOS 2019

Morca’ya giriş, ekip zayıflığından yapılmadı. Kalan herkes 

yorulduğu için tam bir gün civardaki Morca’ya bağlanma 

potansiyeli olan mağaralara bakıldı. Eray, Alper, Büşra ve 

Ümit geçen sene bulunan dar bir girişi olan mağara da 

patlatma yaparken, Ender, Mert ve Tom Fay3 mağarasında 

giriş yaparak mağaranın devam ettiğini gördüler. Bu sırada 
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yine hemen yandaki mağarada Connor ve İlker ölçüm 

aldılar. 

Barış, ihtiyaçların giderilmesi ve çantaların tamiri için 

gelen arabayla aşağıya indi. Lübnanlılar ve Batu kampa 

akşam 18:30 gibi vardılar. Akşam yemekten sonra herkesin 

morali yükseldi ve güzel bir yemek yendi. Gelen günlerin 

planlaması yapıldı buna göre, 11 Ağustos’ta Lübnanlılar 

-180 metredeki Rekreasyon alanında bırakılan 3 tane 

çantayı Ümit ve Mert’le beraber girerek -510 m kampına 

ulaştıracaklar. 

11 AĞUSTOS 2019

Yaklaşık 3 gündür hava bulutsuz ve sıcaklık 33 derece 

de. Sıcak ekibin enerjisini alıyor. Civardaki mağaralara 

genelde öğleden sonra 15:00’den sonra gidiliyor. Su 

sorun olmaya devam ediyor. Ender ve Mert dün telefona 

gittiğinde kampa çok yakın 4 m derinlikte bir kar çukuru 

tespit etti. Bugün oraya kazma kürek girilip en azından 

bulaşık suyunu kar suyunu eriterek halletmeye çalışacağız. 

Mutfak ve teknik malzeme yerleri iyi olmakla beraber, 

kazdığımız tuvalet doldu. Yeniden tuvalet çalışması 

yapmamız gerekiyor. Yapılan plana göre Büşra, Tom ve 

Connor kampın ve Morca’nın doğu-güneydoğusuna düşen 

ve fay kırığı boyunca oluşmuş vadi tabanında yeni mağara 

aramak için sabah yedi de yola çıktılar. Geçen akşamdan 

ekibe Google Earth üzerinden brifing verildi. 11.00’da  

Mert, Ümit, Ala, Ali ve Marwan mağaraya giriş yaptı.

Lübnan ekibi kampa malzeme götürüp, geri çıkarken Ümit 

ve Mert Y’Allah inişine kadar döşemeyi ilerleteceklerdi. 

Ümit ve Mert 14.30’da -510 kampına vardı. 15.30’da Ali 

yanlarına vardı. 16.30’da son Lübnan’lı kampa varmıştı. 

Dediklerine göre, “Morca is a good cave but hard cave”. 

Lübnanlı’lar çok üşüdüklerinden hemen çıkışa geçtiler. Bu 

sırada diğer ekip, kampı düzenledi. Kamp, geçen seneden 

bu yana pek değişmemişti sadece bir miktar nemlenmiş 

ve ipleri gevşemişti. Bir akşam kalındıktan sonra ekip 

döşemeyi Y’Allah inişinin başına kadar ilerletti. Marwan, 

Ali ve Alaa, -180 m deki çantaları alıp -510 m deki kampa 

indiler ve sonra çıktılar. Eray, Batu ve İlker öğleden sonra 

Fay3 mağarasını ilerletmek için döşeme girişi yapacaklar.  

Aynı ekip saat 12:00 gibi suya ve bulaşık yıkamaya gitti.

Kıvanç mağaraya giren ekiplerin drone ve video 

çekimlerini yaptı. Yapılan planlamaya göre bu akşam 

röportajlar yapılacak ve bitirilmeye çalışılacak.

12 AĞUSTOS 2019

Lübnanlı Ali bileklerindeki tendon ağrısından dolayı 

kampta kaldı. Sürpriz olarak sabah 10:00 gibi kampa Engin 

ve Alptuğ geldi. 

Marwan ve Alaa -80 m deki galeriye bağlanan kolda 

tırmanış yapmak üzere 13:30 da Morca’ya giriş yaptılar. 20 

metre denen duvar, yaklaşık 8 metre olarak gözlemlendi ve 

5 metre çıkış yapıldı. Matkap dübellerinin çok kısa olması 

ve devamlı yerinden çıkmasından ve serpinti olarak gelen 

sudan ıslanan ekip, akşam 17:30 mağaradan çıktı.

Tom ve Connor 200 m ipi -180 m deki kuru galeriye 

götürmek üzere onlarda 13:30 da giriş yaptılar. Ender, 

Alper, Büşra, Ayla ve İlker Peynirlikönü civarına yürüyüş 

yaptı.

Ümit ve Mert, Ekip Raporu

“05.00’da uyandık fakat ana kamp ile telefon bağlantısı 

kuramadığımızdan saat 9’a kadar telefon bekleme kararı 

aldık. Saat 9 gibi kampla iletişim kurduk ve ardından 

kurtarma saati verip hazırlandıktan sonra 10.15’te 

döşemeye başladık. Hedefimiz Morca Plajı’na kadar 

döşemekti fakat kurtarma saatine yetişmek ve bir sonraki 

gün dinç bir şekilde daha fazla iş yapabilmek için bir 

önceki sene patlatılan darala kadar döşeme yapıldıktan 

sonra kampa dönme kararı alındı. Kampa vardığımızda 

saat 23.15 olmuştu. “I’ll be back” inişinin döşemesi 

sudan kaçırıldı. Ekstra dübel çakıldı ve hatlar biraz daha 

soldan alındı. Ayrıca bu inişin başlangıcındaki sulu daralı 

iptaledebilmek için fosil bir kol bulundu ve döşeme biraz 

daha yukarıdan başlatıldı. Böylece hem ilk istasyondaki 

ip sürtmesinden hem de daral geçmekten kurtulduk. Can 

Ümit ve Volkan salonuna gelen takıl geçler düzeltildi ve 

böylece daha güvenli bir hale getirildi. Malzemelerin bir 

kısmı bu son noktada bırakıldı.”

Alper ve Batu’nun telefon döşemesine girmesi sabaha 

bırakıldı.
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13 AĞUSTOS 2019

Alper ve Batu Morca’ya telefon kablosu döşemek 

üzere 12:00 gibi girdiler. Aşağıya inen ekip -510 m deki 

kampa vardıklarında, yukarıdaki ana-kamp ve mağara 

ağzındaki kablonun kopuk olmasından dolayı iletişim 

kuramadıklarından ve Alper’in özel işlerinden dolayı 

bir an önce yukarı çıkmak istemesinden, dönüşe geçip, 

akşam gece 24:00 de kampa geri döndüler. Gün boyunca 

kamp-mağara ağzına olan kabloda 4 kırık tespit edildi ve 

düzeltildi. 

Sabahtan Alptuğ ve Engin -230 m’de bırakılan teknik 

malzeme çantaları -510 kampına bırakmak için mağaraya 

saat 12:00 gibi girdiler. Akşam 20:00 gibi çıktılar. 

Eray, Büşra ve İlker Fay3’e giriş yaptı ama verimsiz bir 

etkinlik oldu. Ekip bir şey yapamadan geri döndü.

Kıvanç, Barış, Tom ve Connor kamptan ayrıldı. Devrim ve 

John kampa geldi.

Ümit ve Mert Ekibi

“13.15’te kamptan çıkıldı ve inişe başlandı. Son 

bıraktığımız noktaya gelene kadar ipteki çamurun fazla 

miktarda kum içerdiğini ve desandörlerimizin bittiğini 

farketmemiz bizi çok üzdü. Neyse ki Mert’te stop desandör 

vardı. Ben de kampa geri dönmek yerine karabin feda 

etmeyi göze alınca inişe devam ettik. Bugün biraz yavaş 

ilerliyorduk ve bu hiç hoşumuza gitmedi. Son bıraktığımız 

noktada malzemeleri saydık ve kendimize yetecek kadar 

malzeme çantaya aldık. Bu işlem de bayağı uzun sürmüştü. 

Ayrıca Mert’in taşıdığı çantanın tek kolu kopunca iniş 

daha da zulüm bir hale geldi. Morca plajının döşemesini 

değiştirdik ve biraz daha yukarıya taşıdık. Sudan kaçmak 

için değiştirdiğimiz döşeme çok işe yaramadı ama hatta 

giriş ve çıkış kolaylaştı. Ukrayna stili döşemelerimizle 

malzeme arttırıp döşemeye devam ettik. Saat 22:00 gibi 

ancak Y’Allah inişinin başındaki fosil kola gelebilmiştik. Bu 

noktada kahve içip devam ettik. Mert kendine alüminyum 

battaniyeden yer yapmıştı ve beklemek için hazırlanmıştı. 

Saat en geç 04.00’a kadar döşeme yapacağımı söylemiştim. 

Yanımda perlon kalmadığı için bir çok yere dübel çakmak 

zorunda kalmıştım. Bu inişi döşemek te yaklaşık 3 saat 

sürdü. Bu esnada Mert bana seslendi ama zaten çıkışa 

geçmiştim. Bıraktığım son noktada perlon ile bağlantı 

alınacak güzel noktalar mevcuttu ve dübel çakmak 

istemedim. Ayrıca 90 metrelik ipin de sonuna gelmiştim. 

Çıkışa geçtiğimde Mert’i neredeyse hipotermiye girmiş 

buldum. Sesi değişmiş rengi beyazlaşmış ve anlamsız 

cümleler kuruyordu. Hemen çıkışa geçmesini söyledim. 

Çıkışa geçtikten sonra kendine geldi. Ben de arkasında 

bıraktıklarını  toplayıp çıkışa geçtim. Mert, alüminyum 

battaniye içinde ocağı açık unutup uyumuş ve bu sırada 

tulumunun sol bacağı yanmıştı. Kampa vardığımızda 

saat 06.30’du. Yemek yedik ve hemen uyuduk. 15.00’da 

Lübnanlılar kampa varmıştı. Ardından birlikte yemek 

yedik ve 17.00 gibi çıkışa geçtik. O sırada Ali arkadaşlarıyla 

birlikte kalmak istemediğini söyledi ve elindeki ağrıyı öne 

sürerek çıkışa geçti.”

Kazaya ramak kala 5: Mert Ümit’i beklerken alüminyum 

battaniye içinde uyuyakalmış ve bu sırada bacakları 

arasında bulunan ocak tulumunun bacağını yakmış ve 

bunun sayesinde uyanan Mert uyuyup hipotermiye 

girmekten son anda kurtulmuştur.

14 AĞUSTOS 2019

Büşra, Alper Eray kamptan ayrıldı.

John ve Ender Fay3 e girdi, ilerlemediğini görünce ölçüm 

aldı ve haritası yapıldı. Toplam 5 saat mağarada kalındı. 

Ümit ve Mert 21:00’de kampa çıktılar. Marwan, Alaa ve 

Ali mağaraya -900 m ye döşeme yapmak için girdiler. Ali, 

Ümit ve Mert’le eli ağrıdığı için geri çıktı. Kampla telefon 

teması yapıldı. Kamptan mağara ağzına olan tel kalın telle 

değiştirildi.

15 AĞUSTOS 2019

John ve Batu saat 12:00 gibi -80 m’deki yan galeriye 

tırmanış için giriş yaptılar. Lübnanlıların bıraktığı boltları 

kullanıp tırmanış yaparken 1,5 saat kadar oyalandılar. O 

sırada çıkan dübel yüzünden John 3 metre düştü. Sadece 

dirseği örselenen John’a bir şey olmadı. Daha sonra 

tırmanışı bırakan ekip, takıl-geç’lerdeki askılı karabinleri 

değiştirmek için -180 m ye indi ve değişimleri yaptı. Akşam 

saat 18:00 gibi mağaradan çıkış yaptılar. İlker ve Devrim 
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telefon hattını -500 m altına döşemek için 13:00 gibi giriş 

yaptılar. 3 gün 2 gece çalışmak üzere planlama yapıldı.

Lübnan ekibi tüm malzemeleri Y’Allah inişini de döşeyip 

Desperado salonuna kadar getirdiler. 

Kazaya ramak kala 6:  John tırmanış yaparken, sağlam 

gördüğü dübelin üzerinde yükselirken, dübel yerinden 

çıkmış ve yaklaşık 3 metre emniyete düşmüştür. Dirseği 

hafif örselenen John’a bir şey olmamıştır.

16 AĞUSTOS 2019

Ümit, Volkan ve John saat 12:00 gibi mağaraya döşeme 

yapmak için girdiler. Bu sırada Lübnanlılar çıkışa geçmişti. 

-500 m kampına gelen inişte Alaa, kendi yaptığı doğal 

bağlantılı döşemedeki kaya kopması ile 3 metre düştü. 

Sol elinin avuç içindeki kemikleri kırılan (daha sonra 

kırılmadığını, zedelendiğini öğrendik) Alaa, çıkmaya 

devam etti. Sol elini kullanamayan Alaa, 100 m’deki 

takıl-geç’lerden geçerken kolunun tümünü kullandı ama 

çantanın ağırlığıyla savrularak sol omzu çıktı. Bir şekilde 

kendi omzunu yerine sokan Alaa, çıkışa Marwan’la devam 

edip saat 17:00 gibi kampa vardılar. 

Ümit’in giriş raporu

“Ümit, Volkan ve John ekibinin kendi kişisel ihtiyaçları 

ve kamp malzemeleriyle birlikte 5 çanta ile iniş yaptı 

ve Baraka kampına kadar geldi. Fakat bu noktaya 

ulaşıldığında John rahatsızlığını dile getirdi. Normal 

şartlarda -700’e inip kampı kurup dinlenecek ekip bu 

noktada bekleme kararı aldı. John uyku tulumuna girdi, 

sıcak bir şeyler içti, ilaçlarını aldı ve artık kendini daha iyi 

hissediyordu. Bu esnada kampa vardığımızı yüzeye haber 

vermek için telefon ettiğimde, İlker ve Devrim “Ekipman 

Düşmanı” inişinin altında telefon döşemeye devam 

ediyordu ve onlarla telefonda konuştuk. Ekibin telefon 

kablosu kalmadığı için dönmek istediklerini ilettiler. O 

esnada biz de “I’ll be back” inişinde karşılaşmamamız 

gerektiğini ilettim ve kabloyu kendilerine ileteceğimizi 

söyledim. Volkan ip ile kabloyu saldı ve İlker’lere ulaştırdı. 

O sırada john devam etmek istemediğini ve ilker ile çıkışa 

geçeceğini iletti. Yüzeye bu durum aktarıldı. İki kişi 5 

çanta ile 700’e gitmenin imkansız olduğu yüzey ekibine 

aktarıldı. Uzun süren tartışmalardan sonra Devrim ve ilker 

beklendi ve Devrim Baraka kampına vardığında devam 

etmek istediğini söyledi. Devrim ve İlker de “I’ll be back” 

inişinin başına kadar telefon hattını ilerletmişlerdi. Sonuç 

olarak plan, Ümit, Volkan ve Devrim -700’e ulaşıp kampı 

kurup döşemeyi ulaşılan son noktadan itibaren devam 

ettirme şeklinde güncellendi. Baraka kampında o gece 

beşimiz birden uyuduk. İlker ve Devrim bu durumdan 

rahatsız oldu, dün de sıkışık uyuduklarını ve bu gece 

yayılarak uyuma hayaliyle kampa çıktıklarını dile getirdiler. 

O gece bir çoğumuz farklı rüyalar görmüştük. Devrim 

rüyasında mağara kampına inecek çantalardan terlik 

çıktığını görünce rüyasında çok mutlu olmuştu. Fakat bazı 

şeyler sadece rüyada gerçekleşebilirdi. Devrim’in rüyasını 

bir dahaki ekspedisyonda gerçeğe dönüştürmek için çok 

çalışacağımıza söz veriyoruz.”

Ender tek başına Morca’nın yan kollarına doğru 

olan bölgede yüzey taramasına çıktı. Telsizle gelen 

“Lübnanlılar’dan birinin eli kırılmış” anonsuyla acilen 

Orman Bölge’den yardım istedi. Akşam 21:00 gibi 

Ormancılar geldi ve Anamur’a Alaa ve Marwan gittiler. 

Her ne kadar kötü bir olay olsa da kısa sürede Alaa’nın 

moralinin düzgün olmasıyla kamptaki moral de düzeldi.

Mert tandır et yaptı.

Kaza 1 ve 2: Alaa, -500 m’deki kampa inen inişin yaklaşık 

son 15 metresinde sudan kaçabilmek için sağa doğru kayıp 

taşa doğal bağlantı yapmıştı. Birçok ekip bu istasyondan 

geçmesine rağmen, Alaa ve ekibi çıkarken, Alaa’nın ağırlığı 

ile perlon döşemesi yaptığı kaya koptu. 3 metre yere 

düşerken, Alaa insiyatifle elini yere koymak isterken sağ 

avuç içi ciddi şekilde zedelendi ve kullanamaz hale geldi. 

Bu şekilde çıkmaya devam eden Alaa, -100 metredeki 

takıl-geç’lerden birinde, ağır çantası kendisini geriye 

doğru çektiği için kayıp, omuzunu çıkarttı. Bir şekilde 

kendi omuzunu kasları sıcakken yerine takan Alaa ve ekibi 

mağaradan başka bir sorun olmadan çıkmayı başardılar. 

Her ne kadar daha sonra kendisi “kontrol ettim” dediyse 

de büyük ihtimalle döşeme yaparken ıslanmamak için 

acele davranıp, döşemenin sağlamlığını tam olarak kontrol 

etmeden devam ettiği için kaya kopmuş olabilir.
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17 AĞUSTOS 2019

Hakan, Nurkan, Esra ve Tolga kampa vardı. Ender Mert 

ve Özge yarın giriş için hazırlık yaptı. Ümit, Volkan ve 

John -700 m derinlikteki kampa giriş yaptılar. John 

rahatsızlandığı için -500 m kampında  İlker ile kaldı ve 

akşam İlker’le beraber fiziksel durumu kötü olduğu için 

yukarı çıktı. Devrim, John’un yerine Volkan ve Ümit’le 

-919 m altına döşeme girişine devam ettiler. Ekip “Y’allah” 

inişinin başındaki sonradan “Köstebek” ismini verdiğimiz 

tünelde iki gece kalıp yaklaşık -1070 metreye döşeme 

yaptı.

Ümit’in raporu

“Sabah uyanan ekip hazırlıklarını tamamladı ve öğlen 

kampı boşalttı. Devrim, Volkan ve ben hedefimiz 

doğrultusunda yola çıktık. Mağaranın en zor kısımlarının 

“I’ll be back” inişinin dibi ile “Y’Allah” inişinin başı arası 

olduğunu çantalar sayesinde bir kez daha anlamış olduk. 

Ancak 5 saatte hedefimize ulaşmış olduk. Bu esnada 

planlamaya giriştik ve Devrim kampı kurarken Volkan ve 

ben mağaranın daha önce görmediğimiz kısımlarında 

Lübnanlıların bulamadığı pasajı arayacaktık. Ardından 

gidebildiğimiz kadar döşemeye devam edip kampa geri 

çıkacaktık. Fakat o esnada mağaraya alışmadan bir anda 

bu kadar derine inen Volkan’da bazı halsizlik belirtileri baş 

gösteriyordu. Volkan kusup rahatladıktan sonra devam 

etmek istediğini söylese de ekip olarak o gece kalıp 

dinlenip ertesi gün birlikte devam etme kararı almıştık. O 

gece kampı kuracağımız alanı düzledik ve kamp alanını 

kurduk. Kamp alanı en fazla üç kişilikti. İki kişi yan yana 

yatabilirdi ama üçüncü kişi diğer iki kişinin ayak ucuna 

kafasını koyup uyuyabilirdi. Kamp alanı ufak fosil bir 

pasajdan oluşuyordu. Tavan yüksekliği en fazla bir buçuk 

metreydi ve sürekli olarak kafamızı vuruyorduk. Pasajın iki 

tarafını da alüminyum battaniye ve Mert’in eski çadırı ile 

kapattık. Böylece esintiyi de engellemiş bulunduk. Kamp 

alanımız selden asla etkilenemeyecek çok güvenli bir 

alandaydı. Ayrıca mutfak ve diğer ekipmanlar için doğal 

raflarımız bile bulunuyordu.”

18 AĞUSTOS 2019

Ümit’in raporu

“Ertesi gün uyanıp devam ettik. Bu sefer sadece birer 

çantamız vardı ve hepimiz mutluyduk. Hızlı bir şekilde 

Desperado galeriye ulaştık ve bu noktadan sonra 

Ender’lerin bulduğu geçişi Ender’in tarifine göre arayıp 

bulduk. Burada bulunan ipler de çok çamurluydu ben o 

esnada çantaları getiren Volkan ve Devrim’i beklerken ipleri 

cadı kazanında yıkadım durdum. Aynı zamanda üstümdeki 

ekipmanlardan kulak ve karabinleri de cadı kazanlarındaki 

su sayesinde çamurlarından arındırmış bulundum. Geçen 

sene bırakılan son nokta olan -919 metre derinliğe ulaşmış 

bulunduk. Bu noktadan sonra ben döşeme yaparken 

Volkan ve Devrim beni bekliyorlardı. Ender’in söylemiş 

olduğu 25 metrelik iniş, 52 metre çıkmıştı. Menderesten 

bir anda uçuruma açılan bu iniş ara istasyonlarla sola 

kayılarak döşeme serpintiden uzaklaştırılmıştı.  Bu inişten 

sonra oynak kayaların bulunduğu bir ufak dar pasaja 

açıldık. Burada iki kıvrımlı ufak menderesvari pasajdan 

geçtikten sonra Volkan 7 metrelik inişi döşedi ve bu bir 

ufak salona açıldı. Bu salonun bir kısmı cadı kazanından 

bir kısmı da çok hafif eğimli üzeri 1 cm kadar kil ile kaplı 

bir zeminden oluşuyordu. Köstebek kampını taşımak 

için ideal bir yer olarak düşündük. Yukarıda yağışlı 

zamanlarda buraya çok az su getirdiğini düşündüğümüz 

bir kol bulunuyordu. Bu odadan sonra Morca, büyük 

bir inişe açılıyordu. Birkaç taş attık ve ne kadar gittiğini 

tahmin edemedik. Volkan, bu inişi döşemem için matkabı 

bana verdi. Ben de bu onurlu görevi layığıyla yerine 

getirmek için sevinçle üzerime malzeme kuşanıp, 150 

metre ip aldım. Döşemeden önce su kaynatıp çorba ve 

erişteleri gömdük. Soğuktan etkilenmeyen bekleme ekibi 

gerçekten harika bir ekipti. Onlardan inişi döşemek için 4 

saat süre istedim. Aşağıdan bağırarak anlaşabileceğimiz 

bağırma kodları oluşturduk. Ardından döşemeye girdim. 

Önce takıl geç ile tavana kadar ilerleyip inişe başladım. 

10 metre indim, 20 metre indim ve daha da inmeme 

rağmen inişin ortasında ip üzerinde boşlukta kalmıştım, 

tam ortadaydım ve iniş aşağı indikçe genişliyor ve 

duvarlardan daha da uzaklaşıyordum. İp hiç sürtmeden 

en aşağıya kadar inecekti biliyordum ama hem serpinti 

altında kalacaktık hem de çok uzun bir iniş olacaktı. Belli 

bir süre altımdaki çantaları sallayarak kendimi sallamayı 

denesem de duvarlara erişemedim. En sonunda, biraz 

aşağıda perlonla doğal bağlantı alabileceğim çok güzel 

bir anakaya çıkıntısı gözüme ilişti. Bu seviyeye kadar inip 
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ipten kement yapıp salladım birkaç sallama sonucunda 

bu kayaya kementi geçirmeyi başarmıştım ve sevinçten 

bağıramadım çünkü bir sorun olduğu düşünülebilirdi. 

Ardından kementi çektiğimde kaya koptu ve ben o 

esnada kaya üzerime düşmesin diye kementi açtım. Başka 

küçük bir çıkıntıya kementi atmayı başarmıştım çünkü 

aynı zamanda artık bir kere sallanmayı başardığım için 

duvara daha fazla yaklaşabiliyordum. Duvara eriştikten 

sonra kopan kayayı güvenli bir şekilde aşağıya yolladım 

ve çıkan gümbürtü sesi çok büyüktü. Böylece aşağıda bir 

göl olduğunu anlamış oldum. O esnada Volkan ve Devrim 

sesten irkilip bağırarak durumumun iyi olup olmadığını 

sordu. İnişe bu duvardan devam ettim artık bir süre inişe 

duvardan devam edebilecektik. Aşağı indikçe iniş daha 

da genişledi ve halüsinasyon sandığım su sesi artmaya 

başladı. Bu ses bir şelalenin aktığına işaretti. Artık ışığımla 

aşağıdaki kayaları ve gölü seçebiliyordum. Bu esnada 

içimden ‘Carving a Giant’ parçasını mırıldanıyordum.  

‘Carving the eye of a god’ sözleri tam olarak bu inişe 

uygun düşüyordu. Bu sayede bu görkemli inişin ismi de 

belli olmuş oldu: “Gorgoroth” İnişi.  En son farklı mağara 

kolunun bağlandığı bir noktada duvar bitti ve duvarın 

son noktasından negatif bir şekilde aşağı göle kadar iniş 

yaptım. Mağaranın bu kısmında karşılaştığım görkemli 

manzara karşısında büyülenmemek elde değildi, bir 

süre durdum ve tek başıma bu muhteşem görüntünün 

keyfini sürdüm.  Yerden 17 metre kadar yukarıda bir 

şelaleden sular göle boşalıyordu ve sol tarafta büyük 

kaya çöküntülerinin oluşturduğu kayalık bölüm vardı. Bir 

süre bu manzaranın tadını çıkarıp daha fazla gecikmeden 

yukarı çıkmaya karar verdim. Mağara bu noktadan sonra 

devam ediyor mu diye kontrol etmedim, ki bir sonraki 

ekibe süpriz olsun. Ardından çıkışa geçtim ve inişi 

anlatıp hemen çıkışa koyulduk. Önden Volkan, Devrim 

ve en arkadan da ben yola koyulduk. Her cumarlamada 

içimi acıtan ve kart kurt eden bol kumlu çamurlu ipten 

gelen zımparalama sesi cumarımı dağlıyordu. Kampta 

keyifli vakitler geçirdik. Volkan önden çıkıp sularımızı 

doldurmuştu. Devrim beyazlarını giyip ellerini temizleyip 

kampa kuruldu. 15 yılı aşkın süreden sonra Türkiye’de ilk 

kez 1000 metre altına inilmişti. Bunun gururunu taşıyor ve 

yiyip içiyorduk.”

Ender Mert ve Özge sabah 10:30’da giriş yaptı. Amaç, 

-625 metredeki yankola bakıp ilerleyip ilerlemediğini 

anlamaktı. Ekip, -625 m ye vardıklarında Özge, psikolojik 

ve fizyolojik olarak kötüleşti. Bir akşam Morca plajında 

kalan ekipten Mert ve Ender -625 m deki yaklaşık 8 

metre yukarıdaki galeriye üstten giriş yaptı. Çok dar 

ilerleyen galerinin  ilerlenemeyecek şekilde çatlak olarak 

gittiği gözlemlendi. İlerlenen yere kadar ölçüm alınırken 

aşağıdan gelen Volkan ve Devrim Özge’yi alarak yukarı 

devam ettiler. Ender ve Mert ise Köstebek kampına devam 

etti. 

Ümit Ender ve Mert aynı akşam kampta kaldılar, ertesi 

gün aşağıya döşemeye devam etmek için 16 saatlik bir 

çalışma yaparak mağaranın bir önceki inişte erişilen son 

noktasında fosil galeri buldular. Ölçümlenen galeri devam 

ederek, litolojinin değişmesiyle kum kayalarından oluşan 

çöküntü galeriyle karşılaşıldı. Menderes yaparak akan 

suyun yığma kayaların arasında çok dar bir şekilde devam 

ettiği görüldü. Galerinin üst taraflarında bir geçiş bulmak 

için zaman harcayan ekip, hem yorgunluktan hem de 

geçit bulamadığından geri dönüşe geçtiler.

Saat 12:00’de Esra ve Batu teknik malzeme indirmek 

için -180 metreye iki çanta indirdiler. Nurkan ve John, 

Morca’nın üstündeki yarık Dj3 ile kayıtlı mağaraya döşeme 

yapmaya gittiler. Mağaranın devam ettiği görüldü. Ekip 

akşam 20:00 gibi döndü. Tolga, Marwan ve Ali yüzey 

araştırması için Düğünalanı mevkii ile Büyük obruk 

arasında araştırma yaptılar. Yapılan araştırmada iki tane 

daha mağara bulundu. 

Kazaya ramak kala 7: Özge, kondisyonun yetmeyişi ve 

psikolojik olarak soğuğa hazır olmadığından, mağara 

içinde oldukça yavaşlamıştır. Mide ülseri, soğukla beraber 

azmış ve ekibe uykusuz bir gece yaşatmıştır. Yanında 

olan mide ilaçları sayesinde biraz rahatlamış ve sıkı bir 

kahvaltıyla kendine biraz olsun gelmiştir. Sorunsuz çıkış 

yapmıştır.

19 AĞUSTOS 2019

Bugün hava kapalı ve yağışlıydı. Mağaraya giriş yapılmadı. 

Marwan, Tolga, John ve Ali Düğünalanı (ATM) mağarasına 

girmek için kamptan ayrılmasına rağmen, dolu ve yağmur 
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yağmasından dolayı, mağaraya giriş yapmadan geri 

döndüler. Saat 00:30 da Devrim Volkan ve Özge Morca’dan 

çıkış yaptılar.

Ümit’in Raporu

“Bugün Volkan ve Devrim çıkışa geçip 20 metre yukarıdan 

Özge’yi alacak ve yüzeye çıkacaklardı. Ender ve Mert ise 

bana katılacaktı. Ben bitmeye ramak kalan desandörüme 

bakıp hayıflanırken Volkan gitmeden önce bana 

desandörünü verdi. Bu sayede benim için bir kere daha 

dibe inme şansı doğmuştu. Tek başıma iki mutlu saat 

geçirip mutlak karanlıkta Morca’yı dinleyip, dinlenme 

fırsatı bulmuştum. 15.00 gibi Ender ve Mert yanıma ulaştı 

ve kamp malzemelerini kampa yığdılar. Ender’in meşhur 

lafı “eşekler gibi taşır krallar gibi yaşarım” idi ve bizi 

mağara kampında krallar gibi yaşattı. Ekip o gece dinlenip 

bir gün sonra hayvanlama girişi yapmaya karar verdi. O 

akşam kampta yenilip içildi ve bol bol muhabbet edilip 

geleceğe yönelik mağara araştırma çalışmaları planlandı. 

Yattığımız yerden, yerin -700 metre altında tam bir 

toplantı havasında geçen bu geceden sonra yatışa geçildi. 

Ender ilk başta yerini çok yadırgasa da daha sonrasında 

kampı çok sevdi ve tıpkı köstebekler gibi yaşadığımız bu 

kampa, köstebek kampı ismi verilmiş olundu. İlk etapta 

sadece geçici bir kamp olacaktı ama artık kalıcı bir kamp 

olma yolunda hızla ilerliyordu.”

20 AĞUSTOS 2019

Nurkan ve Hakan Morca’ya saat 10:30 giriş yaptılar ve 

11:00’de yağış başladı. Yaklaşık 4 saat yağan yağmurun 

ardından Morca’daki ekibi uyarmak için ağızdan ve 

muhtelif düdenlerden boya dökülerek -1000 metredeki 

ekibi uyarmaya çalıştılar.

Hakan ve Nurkan -625 m deki Morca plajına ulaşıp burayı 

kamp zannedip mesaj bırakmaya çalıştılar. Ekip -500 m 

de ki kampta beklemeye geçti ve ertesi gün saat 14:45’de 

çıktılar. Boya aşağıya ulaşmadı ve -100 m derinlikte kaldı.

 

Ümit’in Raporu

“Erken uyanıp geç kalktığımız bir mağara kampı gecesi 

daha geçirdik. Bugün mağaranın devamına inecek ekip, 

hem keşif yapıp mağarayı devam ettirecek hem de ölçüm 

alacaktı. Ana kampta konuşulana göre telefon ekibi olacak 

olan Nurkan ve Hakan telefon döşemesini bu kampa 

kadar ilerletecekti. Biz de onlara çok güzel bir not bıraktık, 

hem selam çaktık hem de malzeme ihtiyaçlarımızı ilettik. 

Ekip ilerlemeye devam ederken aynı zamanda Ender, bazı 

noktalarda döşemeleri düzeltti ve video çekimi yaptı. 

Ulaştığımız son noktaya vardıktan sonra göllü galeride 

bir kola çıkıldı ve kolun devam ettiği anlaşıldı. Mert ve 

Ender çok fazla döşeme yaptığımdan bana döşeme 

yasağı getirdi ve ben de ölçüme geçmek durumunda 

kalmıştım. Mert gölden dökülen suyun yolunda yer alan 

ufak bir inişi döşedi ve arkasından bu ufak salonda yemek 

yedik ve planlama yaptık. Ardından Mert bu noktadan 

döşemeye devam ederken ben de Ender ile ulaşılan yan 

kolda ölçüm alacak ardından Mert’in yanına gelecek ve 

devam edecektik. Mert, iki ufak iniş döşedikten sonra 

döşemeye devam ederken, biz de yan koldan Mert’in 

önüne bağlanmış olduk. Yan kolda mağaranın fosil bir 

kolunu keşfetmiş olduk. Burada iki katlı bir yapı vardı 

üzerinde yürüdüğümüz kumlu zeminin altında döküntü 

kayalar mevcuttu ve bu kayaların altından da bu fosil 

kola bağlanan bir yan koldan gelen su, alttan akışına 

devam edip ardından ana kola bağlanıyordu. Ender 

döşemeye Mert ile devam ederken ben de ölçüme devam 

ediyordum. İki ufak ama güzel iniş sonrasında mağara 

tamamen yataylaştı. Ender son döşediği inişte “burası 

sürtecek ama yapacak bir şey yok” sözünü etti ve yeni 

mottomuzu da literatürümüze kazandırmış oldu. Ender’le 

ufak bir konuşmadan sonra ölçümü belirli bir noktada 

bırakıp mağaranın önce keşfini yapmaya ardından ölçüme 

devam etmeye karar kıldık. O noktadan sonra litoloji 

değişti ve kumtaşları içerisinde ilerlemeye devam ettik. 

Ender bu durumdan çok rahatsızdı çünkü bu geçirimsiz 

kayaç ile mağaranın biteceğini düşünüyordu. Aynısını 

Yarık düdeninde de yaşamıştı. Tuttuğumuz, bastığımız 

tüm kayaçlar kolayca kırılıyor ve elimizde kalıyordu. 

Yüzeyinin aşındırma sonucunda kazandığı girintili-çıkıntılı 

şekilleriyle ekipmanlarımıza ve bize takılan bu kayaç 

yapısı moralimizi bozuyordu. Ardından döküntülü bir 

salona geldik ve bir noktada döküntülerin altından devam 

eden sudan Ender gitti ardından Mert de devam etti. Ben 

de yukarıdan döküntülerin üstünden galeriye devam 

ettim ve bayağı ilerledim. Galerinin devam ettiğini görüp 

Ender’lerin gittiği rotaya, yatıp sürünerek geçtiğimiz 
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çakıllı kısımdan sonra yine bir döküntü ile karşılaşmıştık. 

Su alttan dar bir alandan akmaya devam ederken, döküntü 

kayalar üstten mağaranın devamını tıkamışa benziyordu. 

Mert önden gidip kayaların arasından alternatif bir 

yol aradı. Arkasından ses kontağını kaybetmemek için 

ben de devam ettim. Ender bizi bekledi. Mert çok dar 

olduğunu ve Ender’in geçemeyeceğini düşünmüştü. Bir 

miktar taş düşürüp tekrardan su yoluna bağlandıktan 

sonra Mert suya indi, çok dar gittiğini ve kendisinin bile 

sığmadığını ancak su içinde ilerlenebileceğini savundu. 

Ardından üste, galeriye dönüp bu noktada kol aramaya 

koyulduk. Ender’in gösterdiği bir iki deliğe Mert girdi 

ve aynı küçük salona çıktığını görmüş oldu. Ardından 

yorgunluk belirtileri baş göstermeye başlamıştı. Ölçüme 

devam etmeliydik. Ender ile geri dönüp ölçüme devam 

etmeye karar verdik ama Mert bekleyip dinlenmek 

istedi. Ölçüm alarak son bıraktığımız noktaya dönüş 

yaptık ve bu noktada Mert’de soğuk algınlığı başlangıcı 

var gibiydi. Uyuyor gibi olan Mert’i uyandırıp sıcak bir 

şeyler yiyip neler yapabileceğimizi konuştuk. Kumlu 

galerinin ölçümünü bir sonraki girişe bıraktık. Bulgarlar 

geldiğinde Teo ile patlatma yapılıp kayalar açılarak 

mağarayı devam ettirebileceğimizi düşündük fakat Mert 

moral bozukluğuyla mağaranın devam etmeyeceğini 

düşünüyordu. Ardından çıkışa geçtik. Ben önden çıkışa 

geçip suları dolduracak ve kampı düzenleyecektim. 

Arkamdan Ender ve en arkadan da Mert çıkışa geçti. 

Mert istasyon geçişlerinde kendini çok fazla çektiğinden 

kolunu zorlamış ve kol ağrısı çektiğini söylemişti. Aynı 

zamanda istasyonlar arası mesafe uzun diye bana birtakım 

iltifatlarda bulundu. Çıktıktan iki saat sonra Mert ve Ender 

de kampa ulaşmıştı.  Saat gece 3’ü geçmişti ve biz 16 

saatlik bu şiftin sonrasında bol bol yemek yedik. En büyük 

hayal kırıklığını kampa vardığımızda yaşamıştık. Mağara 

kampına ne telefon hattı ilerlemiş ne de kimse gelmişti. 

Unutulmanın hüznünü yaşıyorduk. Daha çalışabileceğimiz 

iki gün vardı. Fakat biz son noktaya tekrar ulaşıp 

malzemelerimizi bitirmek yerine çıkışa geçip ardından 

bir sonraki ekipte giriş yapıp mağarayı devam ettirmeyi 

planladık. İniş ekipmanları bir kere daha bitmiş ve biz 

yorulmuştuk. Mert soğuk algınlığı geçirmiş ve kolunun çok 

ağrıdığını söylüyordu. Benim ise elimdeki ve ayağımdaki 

yaralar iltihap kapmış, canımı çok yakıyordu.”

Kazaya Ramak Kala 8: Mert geçişlerde kollarını çok fazla 

kullandığından, kolları ağrımaya başladı ve çıkışı yavaşladı. 

Neyse ki, kamp yakındı, dinlendikten sonra kendine geldi.

21 AĞUSTOS 2019

Can, Mustafa ve Buğra Kampa vardı. Lübnanlılar ve Batu 

dönüşe geçti. 

Ümit’in Raporu

“Ekip zaten sabaha karşı uyumuştu ve hayvanlama 

şifti sonrası yorulmuştu. Öğleden sonra uyanan ekip 

yemek yiyip tekrar uykuya daldı. Telefon hattının kampa 

ulaşmaması yüzey ile iletişim kuramamamıza sebep 

olmuştu. Çıkışa geçmek için birden fazla sebep olmuştu. 

Tekrar uyanan ekip toparlanmaya başladı ve gece yarısına 

gelindiğinde kamptan çıkışa geçilmeye başlanmıştı.”

22 AĞUSTOS 2019

Saat 11:00 de Ender ve Ümit Morca’dan çıktı. Mert -500 

m de kas ağrısından dolayı bir gece kaldı. Ekip aşağıda 

ölçüm döşeme yaptı. Nurkan, Tolga ve Esra üst taraftaki 

mağarada (Dj3) çalışmaya devam ettiler. Döşeme yapıldı ve 

mağaranın devam ettiği gözlemlendi.

Buğra, Tolga, Can ve Mustafa 500 m’deki Baraka 

kampındaki malzeme ve çöpleri çantalayıp Mert’i de alarak 

-180 metreye kadar 5 çantayı getirdiler. Kamptan biyolojik 

numuneler alındı. Gazipaşa’ya inen Ender araba kiralayıp 

kampa geri döndü.

Ümit’in Raporu

“Morca plajından hiçbir malzeme çıkarılmaması ekibin 

moralini bozmuştu fakat matkabın çıkması gerekiyordu. 

Ender ve benim aksime tek çanta ile çıkan Mert’i matkap 

için ikna girişimlerimiz sonuç verdi ve en sonunda 

matkabı kabullendi. “I’ll be back” inişine kadar elden ele 

çantaları aktaran ekipte önden ben çıkmış ve beklemeye 

başlamıştım. Ardımdan Ender geldi ve o da beklemeye 

koyuldu. Mert kol ağrısından ötürü yavaş çıkıyordu. Uzun 

bekleyişten sonra yanımıza ulaştı. Çıkarken matkap ağır 

geldiğinden istasyona astığını belirtti. Ardından Mert 

Baraka kampında kalmak istediğini söyledi. Ender ile 



konuşup kalmasına onay verdikten sonra kampa ilk onun 

gitmesini ardından bizim de gönlümüz rahat bir şekilde 

çıkışa devam edebileceğimizi söyledik. Mert çıktı ve 

ardından bize kahve yaptı. Ender iki çantadan bir tanesini 

bu kampta bırakıp devam etmek istediğini söyleyince ben 

de kendi çantalarımdan bir tanesini bu noktada bıraktım. 

-200. metrelerde Croll’ümün dış duvarının eridiğini ve 

eğer ipe oturursam jilet gibi kesebileceğini fark ettim. 

Dikkatli bir şekilde  Ender ile çıkışa devam ettik. -120’de 

ki yan koldan sonra suların renginin değiştiğini fark etmiş 

olsam da halüsinasyon sanmıştım. Fakat biz ilerledikçe 

renk daha kesin bir şekilde yoğunlaşmaya devam ediyordu. 

Ender de aynı değişimi gördüğünü iletince suya boya 

atıldığı konusunda mutabık olduk. Kendimizce sebebini 

sorgulamaya devam ettikten sonra çıkışa devam ettik. 

Çıkışa devam ettikçe boyayı mağara ağzından döktüklerini 

anlamış olduk. -700’den tam 11 saatte yüzeye çıkabilmiştik. 

Çıktığımızda güneşli bir gün bizi karşılamıştı, ekip üyeleri 

bize sarıldığında karşılıklı bütün olayları anlatmaya 

koyulduk.”

23 AĞUSTOS 2019 

-500 m kampına inen ekip geri döndü. Ümit, Tolga Ender 

ve Mert Anamur’a indi, numuneler kargolandı, Jandarma 

ve Orman bölge ziyaret edildi. Yukarı Kükür mahallesi 

muhtarı ile görüşülüp Sazak deresine aktif karbon izleyici 

bırakıldı.

Bu gece Teo, Didi ve Yorgi kampa geldi

24 AĞUSTOS 2019

Didi, Yorgi, Ümit ve Teo fasılalı olarak mağaraya giriş 

yaptılar. Önden Can ve Mustafa -500 m kampına son 

ekibin çantalarını taşıdılar. Ender ve Tolga Güngören 

mahallesi muhtarı ile görüşüp, 3 kaynağa aktif karbon 

bıraktılar. Akincir Uludere, Suyun önü (Tamtır) ve Çınarlı su 

kaynaklarına bırakıldı.

Ümit’in Raporu

“Ümit, Teo, Yorgi ve Didi ile şarpamız Can ve Mustafa 

dan iki saat sonra giriş yaptık. Girmeden önce gün 

boyunca patlayıcıların ve mağara kampının hazırlığını 

yaptık. İlk planımız şarpaların -700 m kampına bırakacağı 

malzemeleri alıp, -1050-1100 m arasına gidip kamp 

kurmak, dinlenip uyuduktan sonra, mağarayı devam 

ettirmekti.  Şarpa ekibinden gelen telefon ve pazarlıklar 

sonucu çantaların Baraka Kampı’nda kalmasında karar 

kıldık. Biz de planımızı değiştirmek zorunda kaldık. 

Böylece -500 m’de bir gece kalıp ardından tüm çantaları 

alıp Köstebek kampından bir sonraki kamp kurulacak yere 

de karar kılacaktık. Önden Didi ve Yorgi mağaraya giriş 

yaptı, 2 saat sonra da Teo ile ben giriş yaptık. Girerken 

daha -80 m’e varmadan uzun göbek bağımın karabininin 

kapısı patlamıştı. Karabini değiştirdikten sonra yola devam 

ettik. Önden Teo arkasından da ben devam ettim. Kampa 

vardığımızda Can ve Mustafa çıkışa geçmişti. Ne yazık 

ki -500 m’de kalma planını Didi’lere aktarmamışlardı. 

İnişe devam eden Didi’ye Teo seslenmiş ve kampa geri 

çıkarmıştı. Kampı düzenledik ve güzel bir gece geçirdik. 

25 AĞUSTOS 2019

Çekim ekibi Ertuğrul Eren ve Burhan geldi. Yağmur 

yağdı. Yağmurdan dolayı giriş yapılmadı. Mali’nin  

Peynirlikönündeki levhası yapıştırıldı. 

Ümit’in Raporu

“Ekip öğlen saatlerinde kamptan ayrıldı ve ilk durak olan 

Köstebek kampına vardı ve buradan da kamp ve döşeme 

malzemelerini aldı. Teo mağara devam etmiyorsa daha 

da ileri noktaya kampı taşımanın kötü bir fikir olduğunu 

savunmuştu fakat köstebek kampından da memnun 

değildi. Ardından ufak bir konuşmadan sonra devam 

etme kararı aldık. Kamp alanı için fosil kolu tercih etmiştik. 

Burada en büyük sıkıntı su idi, ya iki ufak tırmanmalı 

iniş çıkış yapıp şelaleden dolduracaktık ya da fosil kol 

içinde kayaların arasından inip aşağıdan akan suya erişip 

dolduracaktık ama sorun; kayalar hem çamurlu hem de çok 

lapyalı idi. 2 saat boyunca özellikle Yorgi sayesinde kamp 

yapılacak zemindeki taşlar kaldırıldı ve zemin düzlendi. 

Ben de o sırada kamptan mikrobiyolojik numuneler 

topladım. Birlikte kampı kurduktan sonra kampa yerleştik 

ve dinlenmeye koyulup bir gün sonranın planını yapmaya 

koyulduk”

26 AĞUSTOS 2019
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Çekim ekibiyle konuşulup nerelerde plan çekimler 

yapılacak, planlama yapıldı ve ekip saat 14:00 itibariyle 

inişe geçti. Ender Mert ve Mustafa kamp alanının yaklaşık 

1.3 km güneydoğusundaki Düğünalanı Mağarası (ATM) 

adlı mağarayı keşfe gittiler. Hava bulutluydu, yağmur 

çiseledi. Ekip saat 14:00 gibi gidip saat 17:00 gibi döndü. 

Çekim ekibi -180 m ye indi ve şarpa olarak -180 m ye inen 

Alper ve Buğra 5 çantayı çıkartmak için saat 16:00’da giriş 

yaptılar. Çekim ekibi şarpa ekibini çekti. Can ve Tolga -80 m 

deki yankolu ölçmek ve röportaj yapmak için saat 21:00 de 

giriş yaptılar. Tüm ekipler sırayla sabah 1:00-5:00 arasında 

çıkış yaptı.

Ümit’in Raporu

“Didi ile ben ölçüm alırken Teo da Yorgi ile mağarayı 

devam ettirecek ve gerekirse patlatma yapacaklardı. 

İki iniş yaptıktan sonra malzemelerimizi bu noktada 

bırakabileceğimizi çünkü mağaranın yatay devam ettiğini 

söyledim. Döşeme malzemelerine dokunmadık ve TİT 

setlerimizi de bu noktada bıraktık. Son bıraktığımız 

noktaya vardık ve bu noktada Teo ve Mert’in çok dar 

ve geçilemez dediği noktadan devam ederken Yorgi de 

Teo’nun hemen üstünden kayalar arasından alternatif geçiş 

güzergahları arıyordu. Biz de o esnada ölçümü alınmayan 

galerinin ölçümüne başladık. Ardından galeriden sesler 

geldi ve Yorgi ile Teo buradan yanımıza geldi. Galeri ile 

su yolu birbirine bağlanıyordu ve daha güzeli ise mağara 

devam ediyordu. Teo “nasıl geçemediniz, geçmem sadece 

15 dakikayı buldu” diye sitem etti ve Yorgi’de geride 

bırakılan döşeme ve TİT setlerini almaya gitti. Ardından 

Yorgi ve Teo döşemeye devam etti ve biz de bu sırada 

Didi ile galerinin ölçümüne devam ettik. Yorgi geri gelip 

bize taşların arasındaki geçiş rotasını gösterdi. Biz de bu 

rotayı öğrendik ve geri çıkıp Didi ile TİT setlerimizi almaya 

döndük. Ardından ölçüm ala ala devam ettik. Teo ve Yorgi 

ise döşemeye devam ettiler. Ben açtım ve yemeklerin 

Teo’lardaki çantada olduğunu düşünüyordum. Ölçüme 

ara verip yemeğe ulaşıp devam etmek istesem de Didi 

saatin geç olduğunu ve biraz daha ölçüm alıp çıkışa 

geçebileceğimizi söyledi. Teo’lara bir not bıraktık ve bu 

notu istasyona astık. Ardından çıkışa geçip kampa vardık. 

Kampta en zor şey su doldurmaktı ve lapyalı kayaların 

arasına inip az akan sudan tasla bidonuma su doldurdum. 

Bu esnada Teo’lar da kampa varmıştı ve mağaranın 

nasıl devam ettiğini anlattılar. Ardından güzel bir gece 

geçirdik ve mağaranın devam etmesi hem kampın boşuna 

atılmadığı için sevindirirken hem de hepimizin morallerini 

yükseltmişti. Mağaranın devam etmesi en çok da Yorgi’yi 

sevindirmişti, çünkü artık mağarayı toplamamıza gerek 

kalmamıştı.”

27 AĞUSTOS 2019

Can ve Mustafa kamp alanından ayrıldı. Esra, ve İTUMAK 

tan Eren, Efe ve Türker geldiler. Mert ve Buğra Düğünalanı 

Mağarası  (ATM) 15:30’da mağaraya gittiler. Mağarada biraz 

daha ilerlendi ve ölçüm alındı. Mağara devam ediyor.

Ümit’in Raporu

“Bir gün önce uyguladığımız planı bugün de uygulamaya 

devam ettik ve önden Teo ile Yorgi döşemeye devam 

ederken biz de Didi ile ölçüme devam ettik. Teo’ların 

yanına ulaştığımızda, Teo bir cadı kazanı ve inişi takıl-geç 

ve inişle bypass edip ardından tahmini 15 metrelik bir iniş 

yapacağımızı söyledi fakat ona yetecek kadar ipimiz yoktu. 

Geri dönerken Teo ve Yorgi bir yan kola tırmanmış ve bu 

yan kolun da devam ettiğini söylemişlerdi. Mağarada artık 

çok fazla sayıda yan kol ve şelale bulunuyordu. Bu yan 

kollardan en büyüğünde bir de sifon bulunuyordu. Kampta 

bir gün sonrayı planlamaya koyulduk. Didi ile ölçüm alıp 

örnek toplamak için halen daha bir günümüz vardı fakat 

Didi çıkışa geçmek istiyordu.””

28 AĞUSTOS 2019 

Eren Efe ve Türker DJ3 mağarasını ilerletmek ve ölçüm 

almak için saat 9:30 gibi çıktılar. Çekim ekibi saat 10:30 da 

eksik kalan çekimleri yapmak üzere Morca’ya giriş yaptılar.

Ümit’in Raporu

“Didi ile Georgi -500 m kampında kalacaklarını söyleyip 

çıkışa geçmiş olsalar da orada da durmayıp direkt olarak 

yüzeye çıkmışlar. Biz de Teo ile boya deneyini sifonlu sulu 

yan kol ile ana kolun birleştiği noktada yaptık ve kampa 

geri döndük. Daha akşam olmamıştı ve enerjimiz vardı 

fakat bir gün daha kalma talebimi Teo kırmadı ve o gece de 

mağara kampında dinlenip ertesi gün çıkışa karar vermiş 

bulunduk.”



29 AĞUSTOS 2019 

Morca’da artık keşif bitmiş ve toplamaya geçilmişti. Yapılan 

plana göre Mert, Türker ve Ender Köstebek kampına kadar 

inip, oradan itibaren -500 m deki Baraka kampına kadar 

toplama yapacaklardı. Son dakika’da Buğra’nın ekibe dahil 

olmak istemesiyle, Ender sonraki ekibe kaydı ve Mert, 

Türker ve Buğra toplama için aşağıya indi.

Mert’in Raporu

“Mert, Buğra ve Türker Köstebek kampını toplamak ve 

-700 m’den -500 m’ye kadar olan kısmıda toplamak 

için giriş yaptılar . Yavaş yavaş inişe geçtik ilk Baraka 

kampına Mert vardı ondan yarım saat sonra Türker ve 

Buğra geldi. Kampta bir şeyler yedikten sonra -700 m’ye 

devam ettik, patlatılan daralda Ümit ve Teo ile karşılaştık. 

Köstebek kampına vardık. Kampı toplayıp, 5 çanta ile 

çıkışa geçtik çoğu yer dar olduğu ve çanta sayısının fazla 

olmasından çok yavaş ilerliyorduk.  Sabaha karşı 3 gibi 

Baraka kampından önceki son iniş, “Ekipman Düşmanı” 

inişini çıkmaya başlamıştım, 2 çantayla yukarı çıkmıştım, 

yorgundum o yüzden yavaş çıkıyordum, arkamda Türker 

ve Buğra vardı ben kamp alanına gelip üstümü çıkardıktan 

15-20 dk sonra Türker geldi. ip boştu, Türker Buğraya 

bağırıyor, ipe girmesini söylüyordu ama cevap alamıyordu.  

10 dakika falan seslendikten sonra inmeye karar verdik. 

Türker yeni gelmişti 2 çantası da ağırdı, ona beklemesini 

küçük bir kurtarma çantası hazırlamasını istedim ve 

yanıma birkaç parça bir şey alıp aşağıya indim. İndiğimde 

büyük kayanın üstüne Buğranın yattığını ve uyuya 

kaldığını gördüm, sesleniyordum uyanmıyordu neyse  ki 

en sonunda uyandı. Türker’e sorun olmadığını söyleyip 

Buğra’nın çantasını alıp Buğrayı çıkışa gönderdim. Kampta  

yemek yedikten sonra uyuduk saat 6 gibiyd. Sabah 11:00 

gibi diğer ekip geldi, uyanmamızı ve çıkışa geçmemizi 

söylediler. Dışarıda bize çantalar hazırlanmıştı. Bir iki lokma 

bir şeyler yiyip çıkışa geçtik çantamız fazla olduğundan 

yavaş çıkıyorduk.  -180 m’ye kadar beraber gittik,  ben 

kendimi iyi hissettiğimi ve önden hızlıca çıkmak istediğimi 

söyledim, kurtarma saati alıp ekipten çıkışa geçtim saat 

18:45 gibi mağardan çıkmıştım mağaranın önünde Teo ve 

Ümiti gördüm çantamı aldılar ve kamp alanına gittik gece 

saat 10:30 da Türker ve Buğra geldi.”

 

Bu sırada kampın büyük kısmını Alper, Esra ve Ender 

toparladı ve teknik malzeme çadırında ne kadar çamurlu 

malzeme varsa, yıkandı, kurutuldu ve paketlendi.

Ümit’in Raporu

“Kampı toparladık ve çıkışa geçtik, “Gorgoroth” inişinde 

çıkışa geçtiğim sırada pantinim koptu ve bu durum beni 

çok üzdü. Hep merak ettiğim Çukurpınar ve Egma’dan 

zamanında pantinsiz nasıl yüzeye çıktıkları düşüncesi 

benim için de gerçek oldu ve önümde pantinsiz 

çıkmam gereken 1050 metre bulunuyordu. Önden Teo 

arkasından da ben çıkışa geçtim ve toplaya toplaya 

ilerledik. Desperado galeriye kadar toplamayı ben yaptım 

ardından Teo’ya devrettim. Teo’da Köstebek Kampına 

kadar toplama yaptı. Toplama yapmayan kişi çıkarken iki 

çanta taşıyordu.  Anlaşma güzeldi. Köstebek kampında 

dinlendik ve çantaları bırakıp devam ettik. “Ümit Can ve 

Volkan” galerisinin en dar yerinde  Mert, Buğra ve Türker 

ile karşılaştık. Tam 11 buçuk saat sonra yüzeye ulaşmıştık. 

Mutluyduk.”

Kazaya Ramak Kalma 9

Buğra, Baraka kampına giden uzun inişin altında kaya 

üstünde uykuya dalmış ve ekipte yukarı çıkmış. Daha 

sonra durumu fark eden Mert tekrar geri dönerek, Buğrayı 

uyandırıp, olası bir hipotermi olayından kurtarmıştır.

30 AĞUSTOS 2019

Ikinci toplama ekibi olarak Ender, Esra, Eren, Efe ve 

Alper’den oluşan ekip -500 m deki Baraka kampından 

-180 m deki Rekreasyon alanına kadar olan döşemeleri 

toplamak için erkenden giriş yaptı.

Ümit’in Raporu

“Ender’lerin ekibi toplamaya inmişken biz de Tolga ile 

yıkanmaya ve eşyalarımızı yıkamaya çeşmeye gittik. 

Öğlen başlayıp akşam üzerine kadar süren yıkanma ve 

temizlenme safhasından sonra kampta Teo’ların yapmış 

olduğu mercimek yemeğinden yedik. Ardından bir gün 

sonrayı planladık. Teo ve Tolga ile güneş batarken patlatma 

yapıp giremediğimiz ve Morca’nın yan kollarına bağlanma 

potansiyeli bulunan mağaranın ağzına vardık. Ardından bir 

gün sonrayı planladık ve kampta takıldık.”

Morca 2019
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31 AĞUSTOS 2019

Morca’daki döşemelerin toplanması tamamen bitmişti. 

Sıra malzemeleri yıkama, kurutma ve toplaması yapıldı. 

Bu arada, Esra Bulgar arkadaşlarla  Gazipaşa’ya indi. Ender 

ve Alper’de inmek için toparlanırken, arabanın iki lastiğini 

birden yardılar. Geç saatte Anamur’a yine 3 lastiğini 

patlatan bir kamyonet sahibiyle bize ekmek yapan ailenin 

Reno’sunu alarak gece 12:00 gibi Anamur’a vardı. Tanıdık 

bir lastikçi de yeni lastikler alındı ve o gece Anamur’da 

geçirildi.

1 EYLÜL 2019

Sabahtan tekrar kampa, yemekle çıkıldı. Hazır bekleyen 

ekip, kamyonet sahibiyle tekrar aşağıya iniş yaparken, 

Ender ve Alper’in sürdüğü arabada bu seferde rot çubuğu 

kırıldı. Kaşpazarından telefonla ayarlanan bir çekiciyle 

nihayet geç bir saatte son ekipte, yayla’dan inerek etkinlik 

bitti.



Mağaraların mikrobiyolojik çeşitliliğinin araştırılması da o 
mağaralardan izole edilen bakterilerin biyoteknolojik amaçlar 
için kullanılma potansiyelleri de çok değerlidir.
 
Morca Mağarasından 2018 ve 2019 ekspedisyonlarında 
mağaranın mikrobiyolojik çeşitliliğini araştırmak ve Morca 
Mağara florası olan bakterileri izole edip onların biyoteknolo-
jik potansiyellerini belirlemek amacıyla toprak, su ve mağara 
yüzey örnekleri alınmıştır.

Morca Mağarası’ndan 2018 yılında yapılan ilk ekspedisyonda 
100m, 170 m ve 550 m derinliklerinden 3 toprak örneği, 140. 
metreden 1 su örneği ve 50, 60, 110,150, 500 ve 550. metrele-
rden mağara oluşum yüzeylerinden mikrobiyolojik araştırma-
lar için 2 şer tekrarlı örnekler alınmıştır. 

Bu tekrarlı örneklerin 1’er tanesi -20°C de mikrobiyolojik 
çeşitliliğin belirlenmesi için yapılacak metagenomik analiz 
için saklanmaktadır. Tekrarlı örneklerin diğerleri ise bakteri 
izolasyonları yapılmıştır. Bu izolatların da isimlendirilmeleri 
yapılana kadar -20°C de saklanmaktadır.

Morca Mağarası’nın 2. Ekspedisyonu esnasında 700 m derin-
likteki 3 toprak 3 yüzey örneği daha alınmıştır.  Bu örnekler-
in de birer kopyaları metagenomik analiz için örneklerde 
olduğu gibi -20°C de saklanmaktadır. Diğer örneklerden ise 
bakteri izolasyonları yapılmıştır. Bu izolatlar da isimlendirilm-
eleri yapılana kadar -20°C de saklanmaktadır. Kaynak bulun-
duğunda bu çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Morca Mağarası’ndan izole edilen izolatların antimikrobiyal 
madde üretme yetenekleri araştırılacaktır. Onun dışında biyo-
degredasyon yetenekleri incelenecektir. 

2019 Morca ekspedisyonu sırasında 500 ve 700 kampların-
dan kamp öncesi ve kamp sonrası yüzey ve toprak örnekleri 
alınmıştır. Metagenomik analiz yapılarak mağaracı etkilerinin 
mikroorganizma çeşitliliğini nasıl etkilediği araştırılacaktır. 
700 kampından alınan örneklerin mikrobiyolojik araştırması  
proje önerisi ile İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 
Proje birimine sunulmuş ve desteklenmesi kabul edilmiştir.

Morca Biyoloji Raporu
Nihal Doğruöz Güngör
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Morca Düdeni Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde 
bulunan Torosların orta kesiminde, Taşeli Platosu güneyinde 
yer almaktadır. Taşeli Platosu yapısal bir düzlük olup genel 
olarak KB doğrultulu faylarla şekillenmiştir. Bu platonun 
ortalama yükseltisi 2000-2200 metrelerde olmaktadır. Plato 
üzerinde kuzeye veya doğuya doğru gidildikçe bu ortalama 
yükselti genel olarak azalmaktadır. Taşeli platosu yaklaşık 
1600 metreye varan bir kalınlıkta farklı yaşlarda kireçtaşları 
bulundurmaktadır. Plato üzerinde yer alan Egma (1429m) 
ve Çukurpınar (1192m) düdenleri bize bölgenin mağara 
potansiyeli hakkında fikir vermektedir. Mağara ağzı rakımının 
2150m ve muhtemel su çıkışlarının 730 m olduğunu 
varsayarsak mağara potansiyelinin yaklaşık 1420m olduğu 

düşünülmektedir.

Harita 1: Morca Düdeni’nin yeri 
 
Taşeli Platosu üzerinde bulunan Morca 
Düdeni ise Platonun güneye yakın kesiminde 
miyosen ile jura-Kretase yaşlı kireçtaşlarının 
dokanağında bulunmaktadır (Harita 1). 
Morca’nın bulunduğu bölge yaklaşık KB 
doğrultulu tektonik hattın kontrolünde 
bindirmeye bağlı fay, kıvrım ve sistemli eklem 
takımlarının geliştiği genel olarak KD eğimli 
kireçtaşı, killi kireçtaşı ve şelf çökellerini 

Foto 1:Morca Düdeni girişi ve drenaj alanı

barındırmaktadır.  Morca Düdeni 27 metre 
derinliğinde bir obruk ile başlar ve bu obruğun 
içinde yer alan düden ile devam etmektedir. 
Morca düdeni, yer aldığı dolinin sularını yer 
altına drene etmektedir. Bulunduğu havzanın çok 
büyük olmaması ve fazla miktarda moren veya 
killi sediman/toprak ihtiva etmemesi sonucunda 
civardaki birçok tıkalı düden gibi girişine yakın 
bir yerlerde tıkanmaktan kurtulmuştur (Foto 1) . 
Ayrıca bulunduğu alanda yılın büyük bir bölümü 
kar örtüsü kalmaktadır ve kar erimeleri ile 
oluşan drenaj sistemi ani yağışlarla gelen sel tipli 
drenaj sistemine göre daha düzenli ve daha az 
yıkıcı olduğundan Morca Düdeni oluşabilecek ani 
tıkanmalardan korunabilmiştir. Bölge yükseltisi 
itibariyle son buzul çağlarından etkilenmiş ve 
üzerinde morenler bulundurmaktadır. O dönemin 
buzullarından eriyen sular günümüzde de 
araştırdığımız birçok düdenin gelişmesinde etkili 
olmuştur. Aynı zamanda bölgesel yükselme de bu 
düdenlerin oluşumunda ve enerji kazanarak daha 
da derinleşmesinde etkili rol oynamıştır. 
   

Foto 2: Bahar’da Morca Düdeni ağzı

Morca Düdeni’nde son 3 yılda yapılan 5 
ekspedisyon sonucu alınan ölçümlere göre 
1210 metre derinliğe ve yan kollarıyla birlikte 
4068 m bir uzunluğa sahip olduğu sonucuna 
varılmıştır. Derinliğe oranla uzunluğun fazla 
olması mağaranın planda da görülebileceği üzere 
mendereslerden ve hafif eğimli uzun pasajlardan 

Morca Jeoformolojik Gözlemler
Ümit GÜnhan, Tolga Ayzit
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oluşması ve yan kolların bulunması gibi 
etkenlerden kaynaklanmaktadır.

Morca’nın güncel girişinde yer alan obrukta 
bulunan kar kütlesi kış aylarında yağan kar 
ve ilkbaharda yağan yağmurlara bağlı olarak 
her sene farklı seviyelerde ve şekilde yer 
almaktadır. Kışın yağan karların yanı sıra 
ilkbahar döneminde bu karların erimesiyle 
mağara ağzından bu mevsimlerde sürekli bir 
su girişi olmaktadır (Foto 2). Yaz mevsiminde 
oluşan orta enlem depresyonu etkisinde 
gelişen gök gürültülü sağanak yağışlar 
dışında yağış almamakta ve girişinden su 
girişi bulunmamaktadır. Sonbaharda yağan 
yağmurlar sonucu oluşan yüzeysel akış ile 
su girişi gerçekleşmekte ve bu dönemde 
mağaraya, havzasında bulunan dolinden 
tortul taşımaktadır. Morca Düdeni 80 metre 
derinlikte bulunan Gofret Salonu’na kadar 
güncel olarak sadece girişinden gelen sular ile 
şekillenmektedir. Bu galerinin güney batısında 
bulunan bir koldan sürekli sızıntı halinde bir 
su akışı bulunmaktadır. Bu suyun kaynağının 
Morca’nın GB’sında bulunan obruklardan sızan 
kar erime suları olduğu düşünülmektedir. 
Bölge tektoniğine paralel olarak gelişen bu yan 
kolda, yaklaşık K34B/ 55KD konumundaki killi 
kireçtaşının sıkışma kuvvetine maruz kalmış 
foliasyon yüzeylerinde dentritik yapılı Mn? Ve 
kalsit damarcıkları gözlemlenmiştir. Bunun yanı 
sıra hidrotermal ergiyik izleri taşıyan öz şekilli 
kuvars minerallerinin bulunduğu çatlak yüzeyleri 
gözlemlenmiştir. 

Foto 3: -120 metre derinlikteki kristal oda

Mağaranın 120 metre derinliğine ulaştığımızda 
ise Morca Düdeni mağara sistemini asıl besleyen 
suların burada bulunan bir koldan aktığı 
görülmektedir. En kurak zamanda dahi akışına 
devam eden bu su dışında Mağaranın 1030m 
derinliğine kadar Morca Düdenini besleyen 
herhangi bir su kaynağına rastlanılmamıştır. 
Bu metrelerde Morcaya birinin debisi yüksek 
diğerinin düşük olmak üzere iki faklı su 
kaynağının aktığı gözlemlenmiştir. 71 metrelik 
bir şaft olan Gorgoroth inişinin dibinden yaklaşık 
7 metre yükseklikteki bu salonun DKD’sundan 
gelen bir su akışı bulunmaktadır. Bu sular, 
şaftın dibinde nispeten küçük ama Morca içinde 
karşılaştığımız en büyük göle dökülmektedir. Bu 

salonun GGB’sında bulunan fosil kola bağlanan 
bir su kaynağı bulunmaktadır. Nispeten debisi 
düşük olan su, fosil kolun altından akışa geçerek 
mağaranın 1065. metrelerinde tekrar ana 
drenaj sistemine bağlanmaktadır. Mağaranın 
1120. Metrelerinde sifon (Foto 4) ile son bulan 
koldaki şaftta yaklaşık 68 metre yükseklikten 
dökülen sular mağaranın diğer önemli su 
kaynağını oluşturmaktadır. Yerden yaklaşık 
yarım metre yükseklikte gözlenen su seviyesi 
izlerinden, yağışlı dönemlerde yükselen sifon 
suları ile mağaranın buradan da hidrolojik 
olarak beslendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 
buradan sonra bulunan birçok yan kolun ise 
fosil olduğu anlaşılmıştır. Özellikle bünyesine 
daha fazla CO2 alabilen soğuk kar suları ile 
beslendiği anlaşılan Morca Düdeninde suyun 
kimyasal aşındırmasının fazla olduğu mağaranın 
pasajlarının genişlemesinden anlaşılmıştır.

Foto 4: -1120 metredeki sifon

Mağaranın 120 metre derinliğinde bulunan 
ve yaklaşık 300 metreden fazla bir uzunluğu 
bulunan yan kol, 3 katlı ve menderesvari 
bir özellik göstermektedir. Bu katlar suyun 
aşındırması veya bölgesel olarak taban suyu 
seviyesinin düşmesi ile zaman içerisinde 
şekillenmiştir. En üst katında yer alan 
sarkıt, dikit ve diğer oluşumlar kimi yerlerde 
geçebilmeye imkan vermeyecek ölçüde pasajı 
kapatmıştır. Oluşumların fazlalığı sebebiyle 
mağaranın bu kısmında ilerlemek oldukça 
zordur. Bir alt katında ise yine oluşumlar 
bulunmakta fakat büyük bir kısmını daha 
dayanımlı olan kireçtaşından çok konglomera 
ve killi kireçtaşları oluşturmaktadır. Bu kısımda 
fiziksel aşındırma fazladır ve kayaçların 
aşınması sonucu biriken tortullar duvarlarda 
yer almaktadır. Bu yan kola bağlı yaklaşık 13 
farklı kolun daha bu kola bağlanmış olduğu 
gözlenmiştir. Bu yan kollardan bazılarında 
yukarı doğru giden şaftlar da bulunmaktadır. 
Bu kolun 300. Metrelerine yakın kısımlarında 
yer alan yarı saydam oluşumlar, içerisinde 
kalsit dışında farklı bir mineral almadığının 
göstergesidir. Aynı zamanda bu oluşumların 
büyük bir kısmının oluşumu durmuştur. 
Kristal salonunda yer alan oluşumların saydam 
görünümde olmaları oluştukları dönemde bitki 
örtüsünden yoksun bir yüzeyden sızan sular 
tarafından şekillendiğini de ortaya koymaktadır 
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(Foto 3). Kristal Salonunda yer alan uzun 
soda çubukları ise bu oluşumları meydana 
getirmeye yardımcı olan çatlakların uzun zaman 
boyunca tıkanmadığının göstergesidir. Uzun 
süreli tektonik durgunluk, yüzeyde toprağın 
kalın olmaması ve su içine farklı minerallerin 
taşınmaması gibi birçok etken ile 2 metreyi 
bulan soda çubuklarının bulunuşu yakından 
ilgilidir. Bu kolda sadece kalsit ile değil farklı 
mineraller ve/veya mikrobiyolojik aktiviteler 
sonucunda meydana gelmiş oluşumlar da göze 
çarpmaktadır. Bu kol geçmiş dönemde yerel 
karstik kaide seviyesini oluşturmaktadır. Bu 
yerel karstik kaide seviyesi bölgesel olarak 
düşünce kol fosilleşmiş ve sadece bölgede 
yer alan obruklarda bulunan kar suları ile 
beslenmeye devam etmiş, aşındırmadan çok 
biriktirme faaliyetlerine girmiştir. Devamlı 
gerçekleşen su akışı, sedimanları sürekli 
taşıyarak pasajın kapanmasını engellemiştir.

Mağaranın 1050-1150 metre aralığında 
kuvvetle muhtemel Triyas-Jura yaşındaki 
Kaşyayla formasyonuna ait kumtaşı tabakası 
gözlemlenmiştir. Enerjinin yüksek olduğu bu 
alanda, mağara kimyasal aşındırmadan ziyade 
fiziksel aşındırmaya maruz kalmıştır. Bu sürece 
bağlı olarak meydana gelen çökmeler sonucunda 
1 metreye varan kayaç blokları kümeler halinde 
gözlemlenmiştir.

Mağaranın 1030. metrelerinde yer alan fosil 
pasaj polisiklik bir oluşum süreci geçirmiştir. 
İlk olarak, farklı kaynaklarla beslenen kol 
ardından bu kaynakların su akışının durmasıyla 
gençlik evresini tamamlamış, akabinde çökme 
ve sediman birikimi sürecine girmiştir. Ardından 
tekrar aktif hale gelen kaynak sonucu tabanda 
yer alan kayalar aşınmaya başlamış ve böylece 
zeminde bulunan sedimanlar suyun alttan 
aşındırma süreçlerine maruz kalmıştır. Aynı 
zamanda fosil pasajda yer alan, üzerinde lapyalar 
bulunan aşınmış traverten ve dikit de bu kolun 
gençleşmesine iyi bir örnektir.

Mağaranın ikinci oluşumlu kısmı olarak 
görebileceğimiz bu pasajda, yer yer küçük 
dikitler ve sarkıtlar bulunmaktadır. Bu 
oluşumlar, mağaranın aşındırmadan çok birikim 
faaliyetlerinin etkili olduğu yaşlılık aşamasına 
girdiğinin göstergesidir.

Morca Düdeni’nde tabaka alınlarının aşınması 
sonucu oluşmuş küçük yükselti farkları dışında 
genel olarak faylarla oluşmuş derin şaftlar 
da bulunmaktadır. Bu şaftlar 40 metreden 80 
metreye kadar değişmektedir. Aynı şekilde bu 
şaftların oluşma nedeni bölgesel yükselme ile 
ilgilidir. Mağaranın 80. Metresinden sonra yan 
kolların bulunması ve bu pasajların dikeyden 
çok yatay bir özellik göstermesi bu kısmın bir 
zamanlar karstik kaide seviyesinde oluştuğunu 
düşündürmektedir. Fakat bölgesel olarak 
Taşeli Platosu’nun yükselmesi ile birlikte 

enerji kazanan sular, tıpkı akarsularda olduğu 
gibi enerji kazanarak derine doğru aşındırma 
yapmıştır.

Morca’nın 1050. Metrelerinden itibaren bağlanan 
kollardan gelen su miktarının artması ile birlikte 
zeminde çok sık sayıda mağara tarağı ve mağara 
flüdü oluşumları gözlemlenmiştir. Mağara 
tarakları yerden yaklaşık 2 metre yukarıya kadar 
duvarlarda gözlenebilmektedir. Bu da bizlere 
kar erimeleri veya yazın gök gürültülü sağanak 
yağışlar ile gelen suların aşındırmasının ne 
boyutlarda olduğunun göstergesidir. 

Bu alandan sonra mağaraya yüzeyden veya 
içeride aşınarak taşınan, yer yer 20 cm çapa 
ulaşan iyi yuvarlaklaşmış bloklar ve çakıllar 
sadece geniş cadı kazanlarında veya odalarda 
birikme imkanı bulabilmişlerdir. Zemininin 
genişliği 1 metreyi bulan pasajlarda ve menderes 
tabanlarında çakılların görülmemesi bizlere 
yağışlı dönemlerde mağaraya giren suyun debisi 
hakkında net bilgiler sunabilmektedir.

2019 ekspedisyonunda mağaranın yer altı drenaj 
ağını daha iyi anlayabilmek adına boya deneyi 
(dye trace) ve tortul örneklendirme çalışmaları 
yapıldı. Örnek sonuçları, analiz sürecinde 
olduğundan dolayı daha sonra yayınlanacak 
olan raporda ortaya koyulacaktır. Muhtemel 
su çıkışlarına yerleştirdiğimiz aktif karbon 
örneklerini, mağaranın ulaşabildiğimiz en alt 
seviyesinden döktüğümüz boya ile buluşturup 
mağaranın bulunduğu sistem konusunda fikir 
sahibi olacağız. Mağara içinde yapılan jeolojik 
gözlemler ile bölge jeolojisi kıyaslanıp mağarayı 
besleyen yan kolların muhtemel yüzeye çıkış 
noktalarını belirleyebilmek için arazi çalışmaları 
yapılmıştır ve gelecek yıl devam edilecektir.
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EKLER 
ANNEXES 

FOR FUTURE EXPEDITIONS 
WHAT TO BRING TO MORCA BASE CAMP  AND TO CAVING?

CAMP CONDITIONS

Altitude

2000 meters, ca 6000 feet

Temperature

In August generally, during day time temperature varies generally between 25-35 degrees celcius. 

During the night time temperature goes down to 10-13 degrees celcius.

Water

There is no water at the camp. A safe drinkable water is from a spring about  1-1,5 km away from the 

camp. We have to bring it. We will try to melt snow and ice for cleaning purposes.

Forest /Shade

The campsite is on a patch of hard grass and soil, the rest of the place is barren rock.

What to bring with you?

1. Tent. A good ventilated tent is a must.

2. Sleeping bag, depending how you are getting cold easily, comfort level 0 degrees celcius bag 

should be enough

3. of course mat. Inflatable mat, you cannot use on the grass due to thorns.

4. Additional personal 

1. At night to wear, polar fleece.

2. Slippers BUT be aware of scorpions

3. swimming wear

4. sunscreen, protector

5. hat to protect your head

6. cream. Skin tend to get dry at those conditions.

7. Sunglasses

8. personal medicines, vitamins etc.

9. Water bottle and other useful items for daily trekking and your own cooking utensils and 

bottle

For Caving

1. It is a must that every caver SHOULD have rescue blanket AT ALL times when you are in 

Morca and other caves. The temperature at Morca is ca 5 degrees celcius, it is cold. Most of 

friends used their blankets while we were exploring. If you dont have it, pls buy one, you may 

not be allowed to enter MORCA if you dont have it.

2. It is always useful to have a ranch at hand. Due to lot of movements in the cave and on the 

ropes, hangers tend to loosen, it will be good if you have it to tighten it. So pls bring it with you 

and have it with you all the times when caving.

3. SRT equipment, helmet and other personal stuff. Pls bring your caving suits NOT workers suit 

made with cotton. 
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GENERAL RULES FOR MORCA 2019 EXPEDITION

CAMP RULES

THERE WILL BE A RESPONSIBLE PERSON FOR THE CAMP SO GENERALLY HE/SHE WILL BE RESPONSIBLE 

FOR SHARING THE WORKLOAD OF THE CAMP, ASSIGNING PEOPLE TO CHORES. PLEASE TAKE INITIATIVE 

AND JUST TAKE A RESPONSIBILITY AND DO ONE OF THE CHORES INCLUDING PREPARING MEALS.

ESPECIALLY AFTER MEALS, PLS CLEAN UP THE TABLES AND YOUR UTENSILS.

DO NOT WONDER AROUND THE PLATEAU WITHOUT LETTING ONE PERSON WHO STAYS  AT THE CAMP. 

PLEASE BE PRECISE WHERE YOU ARE GOING TO GO AND WHEN YOU ARE GOING TO RETURN.

DO NOT WONDER INTO KITCHEN OR PROVISION TENT AND EAT FROM THE PROVISIONS, ASK THE 

RESPONSIBLE PERSON FOR THE KITCHEN. THERE WILL BE 3 MEALS A DAY, IN BETWEEN ESPECIALLY 

AFTER LUNCH LIKE LATE AFTERNOON THERE COULD BE SNACKS.  YOU CAN PREPARE TEA OR COFFEE 

WHENEVER YOU WANT IT BUT BETTER IF MORE THAN ONE PERSON DESIRES TO DRINK.

ALCOHOLIC DRINKS AT THE CAMP; WE ARE ALL GROWN UP AND EXPERIENCED CAVERS, UNLESS YOU 

DONOT ENTER CAVE TOMORROW, YOU CAN DRINK BUT PLEASE LIMIT YOUR DRINK TO NOT TO CLOUD 

YOUR JUDGEMENT BECAUSE MOST PROBABLY THERE WILL BE TEAM(S) IN THE CAVE, WE MUST BE 

ALWAYS PREPARED TO ENTER TO CAVE ANYTIME, GOD FORBIDS IF THERE WOULD BE AN ACCIDENT.

ALCOHOLIC DRINKS AT THE CAVE CAMP; AGAIN SAME RULE ABOVE APPLIES HERE. 

NO ALCOHOLIC DRINKS IN THE CAVE WHILE YOU ARE ACTIVELY DOING CAVING!

PLEASE HAVE THE WAIVER PRINTED AND SIGNED AND GIVE IT TO ALPER AT THE CAMP, IF YOU DO NOT 

KNOW HIM, WELL GET TO KNOW HIM :)

WE WILL HAVE ONE OR TWO TOILETS. PLEASE DONOT SHIT AROUND THE CAMP, WE ARE GOING TO STAY

THERE FOR ONE MONTH!. PISSING NO PROBLEM! :)

ALWAYS RESPECT THE LOCALS PLEASE, WE WILL BE VISITED FREQUENTLY BY THEM AND WE WILL 

VISIT THEM.

EQUIPMENT TENT RULES

PLEASE DO NOT TAKE EQUIPMENT UNLESS IT IS OK ED BY THE RESPONSIBLE PERSON.

IF YOU SEE EQUIPMENT LAYING AROUND PLEASE TAKE INITIATIVE TO WARN THE RESPONSIBLE PERSON

OR JUST COLLECT YOURSELF AND PUT IT INTO TENT AND GIVE THE INFORMATION TO THE 

RESPONSIBLE PERSON.

IF YOU HAPPEN TO BORROW SRT OR PERSONAL EQUIPMENT, PLS RETURN IT AFTER USING IT.

CAVING RULES 

FROM LAST YEAR, WE DECIDED TO EXPLORE THE CAVE WITH TEAMS OF 3 CAVERS. IN CASE OF AN 

ACCIDENT HAPPENS, SOMEONE SHOULD BE ABLE TO WARN THE OTHERS AND IF NECESSARY HAVE THE 

MANPOWER (TWO CAVERS) TO MOVE THE VICTIM (IF IT IS OK OF COURSE) TO A SAFE PLACE IN THE 

CAVE AND PROTECT HIM/HER FROM HARSH CONDITIONS BEFORE RESCUE PARTY ARRIVES.

EVERYONE WHO EXPLORES CAVE, NOT ONLY MORCA BUT ANY CAVE, MUST HAVE A RESCUE BLANKET 

WITH HIM/HER AT ALL TIMES. ESPECIALLY MORCA IS A COLD CAVE.

ONE MEMBER IN EVERY TEAM SHOULD AT LEAST HAVE A RANCH (TO TIGHTEN THE BOLTS), AND A 

POCKET KNIFE. SO MAKE SURE THAT YOUR TEAM HAS IT AT ALL TIMES
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MORCA CAVE RESCUE SCHEMATIC

Don’t be a second victim.

Morca 

Ümit Günhan

Tulga Şener

Ender Usuloğlu

Teodor Kisimov

+90 532 527 0456
Bülent Genç

+90 532 453 2802

Command Post

Rigging Team

Surface Team

Explosives Team

Leads the whole operation
Coordinates all teams and other services
Comprises representatives of all involved 
  services (gendarme, medics, mountain resc.)
Public relations

Scout Team

First underground team if no one reported from the cave
Sets underground bivouac and camp
Takes care of casualty’s good spirit

Removal of obstacles in the cave

They will enlarge the passages 
speci�ed on the map before 
MKK arrives
Communicates with Cave entrance

Takes care of equipment transport to the cave
Helps other teams
From its members Transport and 
Logistics teams are formed
Communicates with Command post

Cave Entrance

Marks and secures cave entrance and surrounding area
Controls cave entries and exits
Communicates with:
–Underground teams
–Command post

They will rig the pits for rescue
team toward to surface.

A trial of the rigging before the stretcher
 itself passes will help to ascertain 
its satisfactory operation.
Communicates with Cave entrance

+90 324 814 5001 +90 312 585 12 71
+90 312 585 14 00

Morca 2019 etkinliğimiz hava muhalefeti, 
planladığımızdan daha az insan sayısına 
rağmen başarılı geçmiştir. Özellikle 
2018 ve 2019 yıllarında bölgede bulunan 
mağaralarda göz önüne alınırsa, Morca 
düdenini sistem mağarasına getirecek 
başka ağızlar ve girişler bulunması 
yakındır. 2019 yılı etkinliğimizde 
Morca’da derinlik olarak -1210 metreye 
ulaşmış, toplan alınan ölçümlerin 
uzunluğu ise 4 km’yi geçmiştir. Türkiye 
derinlik sıralamasında 3.üncü seviyeye 
gelmiştir. Bu yıl ki etkinliğimizde 
başladığımız biyolojik ve jeolojik 
çalışmalar 2020 yılında da devam 
edecektir, bize mağara ve bölge açısından 
oldukça güzel bilimsel veriler sunacaktır.

Yıllar içinde ve bu yılki etkinliğimizde 
bize yardımcı olan Anamur Belediye 
Başkanımız Hidayet Kılınç ve Belediye 
çalışanlarına, Milli parklar Anamur Bölge 
Müdürlüğüne ve çalışanlarına, mağara-
içi telefonların yapımında emeği geçen 
Kris Fausknight’a, sponsor konusunda 

yardımcı olan John Fioroni ve Barış Can 
Ateş’e, bölgedeki üyemiz Yusuf Uktar’a 
yardımları için, Türkiye Mağaracılık 
Federasyonu’na patronajlığı ve İTÜMAK’lı   
arkadaşlar Efe Temur, Eren Kenan ve 
Türker Türkyılmaz’a yardımlarından 
dolayı çok teşekkür ederiz.

Ayrıca Sponsorlarımız, Avrupa 
Mağaracılık Federasyonu’na, Lübnan 
Mağaracılık Derneği’ne, Mağara çantaları 
ve göğüs çaprazları için Aventura 
Ventura’ya, Boya Deneyi finansmanı için 
The Robertson Association ABD’ye ve son 
olarak verdikleri ek statik mağara ipleri 
için Highline Ropes and Accessories’e çok 
ama çok teşekkür ederiz.

SONUÇ ve TEŞEKKÜRLER
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