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1. GEZĐNĐN YAPILDI ĞI   

Mağara: Al(i) Kaya 

Köy: Akçakertil 

Đlçe: Kepsut 

Đl: Balıkesir 

 

2. GEZĐ TARĐHĐ   

8-10 ARALIK 2008 

 

3. KATILANLAR   

1. Nükhet Şentürk 

2. Sencer Çoltu 

3. Havva Yıldırım Çoltu 

4. Mehmet Emre Döker 

5. Aslı Döker 

 

4. GEZĐNĐN AMACI    

Daha önce 2002 yılında yaptığımız gezide malzeme yetersizliğinden tamamlayamadığımız Aklaya 
Mağarası Keşfini tamamlamak, ölçmek. Civardaki diğer yatay mağarayı bulmak. 

 

5. ULAŞIM  

Özel araçlarla 

 

6. SPELEOLOJĐ  

9 Aralık günü 2 grup halinde, mağaranın sonuna kadar gidilip ölçüldü. Fotoğraf çekildi. 

  

7. RAPORU DÜZENLEYEN 

Havva Yıldırım Çoltu 
 
 
 
 
 



 
8. GEZĐ GÜNCESĐ 
 
Bayram demek mağara demek, mağaracıların mağarada olması gerek'' mantığı ile 8 aralık pazartesi 
günü  Dökerler, Çoltular ve bir adet Nükhet'ten oluşan mağaracı topluluğu olarak yola koyulduk. 
Kıymalı, patatesli böreklerimizin muhteşem kokusu ve bayram tebrikleri eşliğindeki yolculuğumuz 
oldukça keyifli başladı. Nükhet'in beraberinde getirmiş olduğu Gaziantep yöresinin pek bir muhteşem 
fıstık ezmesi, mutluluğumuzun zirveye ulaşmasını sağladı. Feribotta çay keyfimizin hemen ardından 
martıları izlemeye koyulduk. Elindeki simidi martılara yedireyim çabasındaki Mehmet'in kafasına inen 
martı, görülmeye değer enfes bir sahne oluşturdu. Her daim aç olan mağaracılar olaraktan karnımızı  
doyurup mutlu mesut yola devam ettik. Kısa süreli kaybolmanın ardından kendimizi Akçakertil 
sınırlarında bulduk. Köy kahvehanesinde hiç bitmeyecekmiş gibi gelen sohbetin ardından bize eşlik 
eden iki gençle birlikte kamp alanına doğru yola koyulduk. Sencer'in azmedip ateş yakma eylemini 
gerçekleştirmesi ile hoş bir sohbete koyulduk ateş başında ve ertesi gün için planlama yaptık.  
 
 9 Aralık sabahı güzel bir kahvaltıdan hemen sonra toparlanıp mağaralara doğru yol aldık. Mehmet'in 
yolu bildiği inancı ile ona eşlik ettik, ettik, ettik... Nirengi noktası olarak belirlenmiş bir tünel bulduk 
bulmasına ama, o tünel bizim mağarayı bulmamızı sağlayacak olan tünel değildi her nedense.. Yine de 
hoş bir manzara ve yemyeşil ağaçlarla dolu bir ormanın içinde olmak ve mağarayı bulma inancını 
taşımak mutluluğumuzu perçinliyor idi. Saatler süren yürüme eylemimiz Mehmet'in sonunda mağarayı 
bulmuş olduğu düşüncesi ile son bulup ''Hakikaten mağara varmış.'' cümlesini kurmamıza vesile oldu. 
Mağaranın birinci değil de ikinci tünelin karşısında bir yerlerde olduğunu gözlemledik. Mağara orada 
olmasına orada idi; fakat nedense biz ona pek bir uzakta idik. Aramızda uçurumlar söz konusu 
olduğundan doğal emniyet alınıp malzemeler giyinip kuşanıldı önce. Aylar sonra ipin üzerinde olmanın 
verdiği mutluluk pek bir güzeldi benim için. Mağaranın ağzında görülen nesnenin kaya parçası değil de 
ayı olduğuna dair yapılan geyikler eşliğinde mağaraya doğru yol aldık. Dökerler döşeme yapmak üzere 
önden gittiler. Mağara ağzında kocaman kocaman örümcekler vardı. Ben nedense önceki gezide 50 
metre döşeme yapıldığını ve sonra ip yetmediği için dönüldüğünü sanıyordum. Nükhet de mağarada 
sadece 50 metrelik bir inişin olduğunu sanıyordu. Bunları duyan Mehmet daha önce mağaraya girilip 
yanlarında malzeme olmadığı için dönüldüğünü söylüyordu. Biz de bu değişik 50 metre savlarını 
neremizden uydurmuş olduğumuzu düşünüyorduk. Sonuç olarak saatlerce aradığımız mağara yaklaşık 
65 metre civarında, 30 metre derinliğinde çıktı.  
 
 Ölçüm alınması işleminden sonra kampa doğru yol aldık. Đçilen sıcacık çorba, ateşte kızaran 
sucuklarımız, peynirlerimiz ve onlara eşlik eden şarap pek bir muhteşem idi. Ertesi sabah Dökerlerin 
neşeli kahkahaları ile uyandık. Kahvaltıdan sonra bir müzik ziyafetidir aldı başını gitti. Sencer'in 
getirmiş olduğu flüt, neşeli dakikalarımıza daha bir neşe kattı. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın, 
Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çıktık açık alınla on yılda her savaştan ve nice parça kamp 
alanını dolduruverdi. Flüt keyfinin ardından yatay mağarayı bulma telaşına düştük. Aradık, aradık, 
aradık ama bulamadık. Arada bir geçen trenlerin sesi akan nehrin sesine karışsa, biz tüm inancımız ile 
muhteşem doğanın içinde mağarayı bulmaya çalışsak da onu bulmayı başaramadık. Kamp alanına 
dönüp malzemeleri topladıktan hemen sonra Đstanbul'a dönmeye koyulduk. Verilen yemek molasında 
kamp boyunca bir şey yemeyip de o an çorbayı, tostu, üstüne bir de karışık pideyi yiyeceğini düşünüp 
hepsini birden sipariş eden Nükhet hepimizi gülme krizine soktu. Her telden seslendirdiğimiz parçalar 
yolculuğumuza daha bir tat kattı ve oldukça eğlenceli geçen gezi Mehmet'in evlere servis hizmetiyle 
son bulmuş oldu. Daha nicelerine... 
 
 
 



 
10. HARĐTA 
 

 


