KÜRE DAĞLARI
KARANLIĞIN GİZEMİ

Mencilis Mağarası,
Safranbolu’nun 10 kilometre
kuzeybatısında, Manastırtepe
ile Mağara Deresi’nin
başlangıç noktasında yer
alıyor. Toplam uzunluğu 6.052;
girişe göre son noktanın
derinliği 281 metre. Yatay
olarak gelişen, çok katlı, aktif
ve fosil bölümlerden oluşan bir
mağara Mencilis...
En alt katta, Safranbolu’nun
içme ve kullanma suyuna
katkıda bulunan kaynak var;
üzerinde de son derece
güzel görünümlü sarkıt ve
dikitler, sütun, duvar ve perde
damlataşlarına sahip olan orta
kat yer alıyor.
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KARANLIKTA SAATLER SÜREN İNİŞLER... BOŞLUKTA
YANKILANAN ŞELALE GÜMBÜRTÜSÜ, TURUNCU SARI
SARKITLAR VE DİKİTLER... AYILARIN KIŞ UYKUSUNDA
YARATTIĞI ÇUKURLAR VE ERİŞİLMESİ ZOR NOKTALARDAKİ
GİZEMLİ İSKELETLER... DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 44 MAĞARA
FOTOĞRAFÇISININ KÜRE DAĞLARI’NIN DERİNLİKLERİNDE
GEÇEN MACERASI MAGMA’DA.
yazı: OKTAY ULUDAĞ / fotoğraflar: RAINER STRAUB

Fotoğrafçı ışığın peşinde koşar. Mağara
fotoğrafçısı için durum biraz tersidir; o
önce karanlığın peşinden gider. Fotoğrafa
ulaşmak için zor bir yolculuğa çıkar. Derinlere iplerle zor inişler yapar, yeraltı göllerini botlarla geçer, traverten duvarlara
tırmanır. Bir mağaracının fotoğraf çekmesi karanlık, ıslak, nemli, çamurlu ve soğuk
bir boşlukta uzun bir macera demektir.
Dünyanın kendi alanında adını duyurmuş 15 ülkeden 44 mağara fotoğrafçısı
böyle bir macera için Kastamonu, Pınarbaşı’nda bir araya geldi. Bu yıl 25 Temmuz
- 1 Ağustos tarihleri arasında üçüncüsü
düzenlenen Uluslararası Mağara Fotoğrafçıları toplantısının amacı Küre Dağları
Milli Parkı’ndaki mağaraları keşfetmekti.
Bir hafta süren etkinlikte uluslararası katılımcılar hem bölge mağaralarında fotoğraf
çalışmaları gerçekleştirdi hem de deneyimlerini, bilgilerini paylaşma fırsatı buldu.

Dünyaca ünlü mağaracılar, Küre Dağları
Milli Parkı’ndaki Mencilis, Atak, Buzluk,
Dağlı, Kapaklı, Ilgarini, Mantar, Ejder ve
Top Meydanı Mağaralarına girdi. Bu organizasyon bölgenin doğal güzelliklerinin
tanıtılmasına da önemli katkı sağladı.
Dünya çapında adını duyurmuş mağara fotoğrafçılarını bir araya getiren bu
organizasyonun ilki 2011’de Fransa’nın
Olargues bölgesinde, ikincisi 2013’te
İtalya Trieste’de yapılmıştı. Türkiye’deki
organizasyon Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği (BUMAD), Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG),
Mağara Araştırma Grubu ve Dergisi (OBRUK), İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (İTÜMAK), Mağara Araştırma Derneği (MAD) tarafından
desteklendi. Bu yılki organizasyona katılan önemli uluslararası fotoğrafçılar, çalışmalarını Magma okurlarıyla paylaştı.

Kastamonu’da Pınarbaşı ve Azdavay ilçeleri
arasında Karafasıllı Köyü yakınında yer alan
Buzluk Mağarası 83 metre uzunlukta ve 22
metre derinlikte. Karafasıllı’dan yaklaşık bir
saatlik yürüyüşle ulaşılan mağara olağanüstü
sarkıt ve dikitleriyle dikkat çekiyor. Mağara,
üç büyük galeriden oluşmakta. Yatay uzanan
mağarada, dev mantarlara benzeyen bu sarkıt
benzeri birçok oluşum görülebilir.
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PHILIPPE CROCHET

Küre Dağları’ndaki en özel mağaralardan Ilgarini’ye ulaşmak için
ormanlık alanda yürümek gerekiyor. Mağaranın büyük bölümü yatay
uzanıyor; teknik ekipman olmadan da hareket etmek mümkün. Bu kolay
ulaşılan bölümde ortaçağ ve Bizans döneminden bir köy kalıntısı, su
sarnıcı ve 11 adet mezar görülebiliyor. Bu noktadan sonra ilerlemek için
teknik ekipman şart. İnişlerde çok dikkatli olmak gerek çünkü dik rampalar
mevcut. Denizden 1.250 metre yükseklikteki Ilgarini Mağarası, 858 metre
uzunluğunda ve derinliği 250 metre. İçindeki kalıntı ve buluntulardan
mağaranın hem yerleşim alanı hem de dini mekân olarak kullanıldığı
anlaşılıyor. Fotoğrafı çeken Philippe Crochet yaklaşık 45 yıldır mağaracılık
yapmakta. Tecrübelerine dayanarak mağara fotoğrafında özellikle
arka ışığın çok önemli olduğunu; böylece kayaların ve genel ortamın
aydınlandığını söylüyor. Bu fotoğrafta biri modelin arkasında, diğerleri
yerde, ortada ve solda olmak üzere üç flaş kullanıldı; arkadaki mavi duman
modelin nefes nefese kalmasından kaynaklanıyor.
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Yatay uzanan Buzluk Mağarası’nın
duvarları, birbiri ardına sıralanan
görkemli sarkıtlarla kaplı; 2008 yılında
keşfedildiğinde henüz bir özelliği fark
edilmemişti. Mağara özellikle nisan ayına
kadar buzdan sarkıt ve dikitlerle kaplanıyor,
hatta duvarlarda buzdan travertenler
oluşuyordu. Alman fotoğrafçı Rainer
Straub, ağustos ayında girdikleri mağarada
farklı bir bakış açısı aradı. Bir sporcu
mağara tavanına tırmanırken galerinin
tabanından görüntülendi.
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Atak Mağarası’nın içindeki bu iskeletleri ilk
görüntüleyenlerden biri Alman fotoğrafçı
Rainer Straub. Gizli ve erişilmesi çok zor bir
noktada bulunan iskelet kalıntılarına uzun
ve dar geçitlerden ulaşmak saatler sürdü.
Rainer, keşfini şöyle anlatıyor: “Gizemli bir
yerdi; asistanıma fısıldıyordum ve ikimiz de
hiçbir yere dokunmamaya özen gösteriyorduk.
Kemiklerin üzerinde sinter ve sarkıt oluşmuştu.
Sanki kafatası oraya sonradan konmuş izlenimi
veriyordu. Kemikler üzerinde yaklaşık 12 - 15 cm
yüksekliğinde dikitler vardı.” Kemiklerin buraya
nereden, nasıl geldiği net değil. Ulaşılması
zor bir yer olduğundan henüz herhangi bir
arkeolojik veri yok.

DANIEL LEE

Ayılar, Pınarbaşı çevresindeki
mağaraları yüzyıllar boyunca kış
uykusu için kullandı. Bu keşif sırasında
birçok mağaranın zemininde ayıların
ağır vücutlarıyla şekillenmiş yuvarlak
çukurlar görüldü. Rainer Straub, Atak
Mağarası’nda çektiği bu fotoğrafta
daha mistik bir ortam oluşturmak
için her çukura uzaktan kumandalı
elektronik flaş üniteleri yerleştirdi.
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Çavuş Köyü yakınlarındaki Atak
Mağarası 1.365 metre uzunluğu
22 metre derinliğiyle bölgenin en
büyüklerinden. Mağaranın ekipmansız
7 metrelik çıkışı var. Yaklaşık 25 yıl önce
keşfedilen mağaranın iç kesimlerinde
derinlik 22 metreye ulaşıyor. Rus
fotoğrafçı Daniel Lee bu fotoğrafı, çıkış
noktasına yakın dar bir pasajda çekti.
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