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KOZBUCAĞI DÜDENĐ GEZĐ RAPORU 

(Eylül 2009) 
1. GEZĐNĐN YAPILDI ĞI   
Mağara: Kozbucağı Düdeni 
Köy: Süleymaniye 
Đlçe: Seydişehir 
Đl: Konya 
 
2. GEZĐ TARĐHĐ   
19-22 Eylül 2009 
 
3. KATILANLAR   
1- Sencer Coltu 
2- Havva Yıldırım Coltu 
3- Barış Kurt 
4- Mehmet Emre Döker 
5- Aslı Döker 
6- Elif Canseza Kaplan 
7- Melis Oktay 
8- Gülfer Duran 
9- Özgün Sarısoy 
10- Hazal Akpınar 
11- Burak Barmanbek 
12- Ozan Küçükbağiş 
 
4. GEZĐNĐN AMACI    
Daha önce 1994 yılında Sencer’in gittiği gezide su çokluğundan ilerlenemeyen Kozbucağı 
Düdeni’nin keşfini tamamlamak, ölçmek. Civardaki yüzey araştırması yapmak. Dönüşte 
Pınargözü Mağarası’nın ağzına uğrayarak su durumuna bakmak. 

 
5. ULAŞIM  
Đstanbul’dan kiralanan minibüs ile. 
 
6. SPELEOLOJĐ  
Geniş bir kapalı havzanın suyunu toplayan mağara yaklaşık 30 metrelik bir dikey bölümle 
başlıyor. Bu girişten sonra menderesler ve kısa kısa inişlerle kuru mevsim olduğu için bazıları 
boş, bazıları dolu ama berrak ve durgun cadı kazanlarına iniliyor. Her cadı kazanından sonra 
kısa tırmanışlarla dar pencerelerden geçilerek bir sonraki inişe geliniyor. Yaklaşık -70 
metreye kadar bu şekilde devam eden mağara birden geniş ve uzun iki inişle  – 130 metre 
civarına kadar inen mağara dar bir çatlak şeklinde devam ediyor, buradan sonra malzeme ve 
zaman bittiği için geri dönüldü. Klasik bir düden görünümünde yer yer çok daralan mağaranın 
oluşum ve kaya yapısı döşeme için doğal bağlantılara müsait, ama bazı yerlerde bolt çakmak 
gerekiyor. Sudan kaçmanın mümkün olmadığı bazı dar iniş ve mendereslerde sel riskine karşı 
dikkatli olunması gerekmekte. 
 
Yüzey araştırmasında ise 20-30 metrelik  iki obruk bulundu ve araştırıldı. 
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7. BĐOSPELEOLOJĐ 
Mağaranın girişindeki ilk inişte Meta sp. olması muhtemel örümcekler, karasinekler 
(Muscidae) ve sivrisinekler (Mycetophilidae) görüldü. Derinlere indikçe mağara duvarlarında 
beyaz mağara Isopoda’ları (Ligidium sp.) ve cadı kazanlarında bol miktarda Amphipoda’lara 
rastlandı. Mağaranın ilk    -100 metrelerine kadar su birikintilerinde larvaları ve duvarlarda 
bol miktarda çiftleşen ve duran  Trichoptera sp. cinsi kınkanatlılar görüldü. 
 
8. GEZĐ GÜNCESĐ 
19.09.2009,  
14:15 Süleymaniye köyüne varıldı. Kahvehanede yöre halkı ile konuşmak ve varsa ihbar 
toplamak üzere çay içildi.  
21:00 Sencer, Özgün ve Hazal’dan oluşan ilk döşeme ekibi mağaraya girdi.  
00:40 -55 metrelere kadar döşeyen ilk ekip mağaradan çıktı. Mağara devam ediyor, ip lazım! 
 
20.09.2009, 
13:00 Sencer , Havva, Özgün, Barış, Hazal’dan oluşan bir ekip, yüzey araştırması yapmak 
üzere kamptan ayrıldı. 
16:00-18:00 Elif, Mehmet ve Aslı’dan oluşan ikinci döşeme ekibi ve Burak, Ozan ve 
Melis’ten oluşan fotoğraf ekibi mağaraya girdi. 
18:00 Trekking ekibi kampa döndü. 
20:45 Fotoğraf ekibi çıktı. 
00:20 -90 metreye, uzun inişin başına kadar inen döşeme ekibi kalan malzemeyi aşağıda 
bırakıp çıktı, Mağara devam ediyor! 
 
21.09.2009, 
12:30 Sencer, Havva, Elif ve Özgün’den oluşan üçüncü döşeme ekibi mağaraya girdi. 
15:40-16:00 Mehmet, Özgün, Aslı ve Ozan’dan oluşan toplama ekibi döşeme ekibine 
bindirme yapmak üzere girdi. Çünkü ipimiz yetmedi ama mağara devam ediyor. Toplama 
ekibine Ozan yerine döşeme ekibinden Özgün dahil oldu. 
19:40-20:30 Döşeme ekibi mağaradan çıktı. 
00:15 Toplama ekibi mağaradan çıktı. 
 
22.09.2009, 
10:10 Arabadaki aksilikler sebebiyle 1 saat geç yola çıkıldı. Bu mağarada daha fazla vakit 
harcamayalım başka bir zaman uzun zaman ve uzun iple gelelim kararı alınıp Pınargözü’ne 
doğru yola çıkıldı. 
14:00-15:00 Pınargözü Mağarası’nın ağzına varıldı, su durumuna bakıldı, fotoğraflar çekildi. 
 
Đhbarlar: 
-Hayvanların girip çıktığı eğimli bir mağara (köydeki amcalar biliyor) 
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9. HARĐTA 
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10. RAPORU HAZIRLAYANLAR: 
Mehmet Emre Döker 
Hazal Akpınar 
 


