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Aşk çeşmesinden su içtim, Sırat Köprüsü’nden geçtim

(Sevgililer günü özel)
Ebru Altunok

altunokebru@gmail.com

E
şimle Isparta 
yolu üzerinden 
Antalya’ya giderken 
tahminen merkeze 

30 km kadar kala bir 
tabela dikkatimizi çekti. 
Tabelada, “Karataş 
Mağarası. Mutlaka 
görmelisiniz” yazıyordu. 
“Mutlaka görelim o 
zaman” dedik ve tabelanın 
gösterdiği tarafa döndük. 
5 dakika kadar gittikten 
sonra Yeşilkaraman 
Köyü’nün içindeki 
“mutlaka görmemiz” 
gereken yere ulaştık.
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Girişte orada çalışan bayanlar tarafından 
karşılandık ve onların yol göstermesi ile 
gezimize başladık. Mağara hakkında kısaca 
bilgi verelim. Mağara 213 m uzunluğunda 
olup ilk başta alçak tavanlı bir galeriye 
girilmektedir. Daha sonra yüksek tavanlı bir 
galeri ve ortasında bir bar bulunmaktadır. 
Buradan dar bir geçitten yürürseniz bir 
sonraki galeriye ulaşılmaktadır. Tahta bir 
köprüden geçerek mağara içerisindeki 
yıllardır seviyesi aynı olan göle ve şelaleye 
ulaşabilirsiniz.
 
Bunlar teknik bilgiler olduğu için kısaca 
geçiyorum ve asıl anlatmak istediğim hikâyeye 
geliyorum. Elif ile Kerim adında iki gencin aşk 
hikâyesi… Rivayete göre, bu mağara girişinde 
bir delik vardır ve bu deliğin altında her gece 
şeytanlar toplanmaktadır. Bu sebepledir ki 
korkudan kimse mağaraya yaklaşamaz. MS. 
1400 civarı Yörük kızı Elif ile köyün delikanlısı 
“Asi”lerden Kerim birbirlerine âşık olurlar. 
Ancak o dönemde “Yörük”ler ile “Asi”lerin 
birbirleri ile evlenmeleri yasaktır. Aileler 
bu yüzden gençleri linç etmek isterler. İki 
sevgili tek çözümü bu mağaraya sığınmakta 
bulurlar. Sevgililer mağarada şeytan olduğu 
inancıyla kimsenin giremeyeceğini düşünerek, 
“Besmele” ile mağaraya girerler ve mağara 
içindeki göl kenarında akan çeşmeye kadar 
gidip, saklanırlar. Gölün kenarında, mağaranın 
içindeki çamurla yaralarını tedavi ederler 
ve oradaki sudan içerek hayatta kalırlar. 
Bu gün bu çamurun şifalı olduğuna inanılır. 
Sevgililerin hayatta kalmasını sağlayan 
suya “Aşk Çeşmesi” ve âşıkların ailelerinin 
barışması için kenarında dua ettikleri göle 
ise “Barış Gölü” ismi verilmiştir. Ayrıca 
“Bekir Kuyusu” adı verilen bir kuyu ağzından 
da Kerim’in annesinin âşıklara ekmek attığı 
söylenmektedir. 
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Günümüzde mağaranın içinde 
kurumuş dallardan getirilip 
oraya oturtulmuş bir dilek 
ağacının da olduğunu aktarmadan 
geçemeyeceğim. Biz bu 
ağacı transit geçtik tabii ama 
yurdum insanı yine dilekleri ile 
doldurmuştu üzerini.
  
Eşimle Aşk Çeşmesi’nden su içtik. 
Çıkışta eşimin söylediğine göre, 
bana olan aşkı birkaç kat daha 
artmıştı. Mağara çıkışının birkaç 
metre ötesindeki “Sırat Köprüsü” 
yazan köprüden geçerek gezimizi 
sonlandırdık.
Hikâyenin herhangi bir sonu 
yok rivayet edilen, o yüzden ben 
yazacağım sonunu… 

Elif ile Kerim’in duaları kabul 
görür, aileler barışır,  mağarada 
kendilerine mutlu bir ev kurarlar 
ve küçük mağara adamları (biri 
kız biri erkek) iki çocukları olur. 
Mutlu Son.

Çıkışta gözleme yapan bayanların 
yanından geçip tekrar yolumuza 
devam etmek üzere arabamıza 
bindik. Bir aşk hikâyesi 
dinlemenin sarhoşluğu ile tam 
köyü çıkmıştık ki bir kamyonun 
arkasında yazımın başlığına da 
ilham kaynağı olan güzel bir aşk 
şiiri gördüm. 

Yurdum insanı ne yüce duygulara 
sahip. “Öyle bakma güzelim. Atla 
gezelim.”


