Elmalı ve Elören Köyleri-Çamlıdere (22 Kasım 2009)
Yazı ve foto÷raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

22 Kasım 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt’un öncülü÷ünde Foto÷raf Sanatı Kurumu
tarafından organize edilen “Çamlıdere Köyleri” foto÷raf gezilerimizin 8. ve son dura÷ında
Çamlıdere’nin sınır köylerinden Elmalı ve Elören’e gidiyoruz.

Çamlıdere, Ankara

Saat 07:30 gibi Ankara’dan özel aracımız ile yola çıkıyoruz. Etkinli÷e eski üyelerimizin
yanısıra çiçe÷i burnunda yeni foto÷rafcılar da katılıyor. Otobandan (Anadolu otoyolu) giderek
Çamlıder sapa÷ından ayrılıyoruz, Çamlıdere’ye do÷ru yöneliyoruz. Burada bizi bekleyen ve
Çamlıdere Köyleri etkinliklerimizde hep eúlik eden yerel rehberimiz Çamlıdere
kaymakamlı÷ından Halil Can ile buluúuyoruz.
Halil’i alarak Çamlıdere’den ayrılıyoruz ve ilk dura÷ımız olan Elmalı köyüne yöneliyoruz.
Sonbahar ile birlikte Çamlıde ve köyleri de farklı renklere bürünmüú. Yol üstünde foto÷raf
iútahımızı kabartan noktalarda durarak foto÷raf çekiyoruz. Bugün gidece÷imiz Elmalı köyü
dört mahalleden oluúmakta; Kavutcu, Çurman, Kargalar, Elmalı.
ølk dura÷ımız Kavutçu mahallesi. Bu mahalleye gelince aracımızdan iniyoruz ve köyün içini
dolaúarak karúılaútı÷ımız köylülerle sohbet ediyoruz. Sonbahar ile birlikte köyde de hayat
yavaúlamıú durumda, çok fazla insan göremiyoruz ortalıkta. Bu köyden Çamlıdere baraj
gölünü görebiliyoruz.

Çurman-Çamlıdere, Ankara

Kavutcu mahalesinden sonraki dura÷ımız Çurman mahallesi. Bu köy daha hareketli
görünüyor. Araçımızdan inerek köye da÷ılıyoruz ve ilginç bulduklarımızı foto÷raflıyoruz.
Köylülerin sundu÷u çayı içtikten sonra köyün altında bulunan eski de÷irmeni görmeye
gidiyoruz.

Çurman-Elmalı, Çamlıdere

Kargalar-Elmalı, Çamlıdere

Çurman-Elmalı, Çamlıdere

Çurman mahallesinin ardından bir sonraki dura÷ımız olan Kargalar mahallesine gidiyoruz.
Bu mahalle Elmalı köyünün en büyü÷ü. Köy meydanında eski bir cami ve özenle inúa
edilmiú büyükçe bir de çeúmesi var. Yanımızda getirdi÷imiz küçük hediyeleri ve TÜBøTAK
Bilim ve Çocuk dergilerini çocuklara veriyoruz. Köy, büyük úehire yakın olmasına ra÷men
kültürel de÷erlerini yitirmemiú. Kapısının önünden geçti÷imiz herkes birúeyler ikram etmenin
yarıúında.

Çurman-Elmalı, Çamlıdere

Kargalar-Elmalı, Çamlıdere

Kargalar-Elmalı, Çamlıdere

Kargalar’da kaymakamlı÷ın ikramı olan ayran ve pidelerimizi köy odasında hep birlikte
yiyoruz. Yeme÷in ardından, derne÷imizin kurucularından ve Onursal Baúkan Dursun Ali
Sarıkoç’a bir sürpriz yaparak, yanımızda getirdi÷imiz do÷umgünü pastası ile do÷umgününü
kutluyoruz.

Elmalı-Çamlıdere, Ankara

Elmalı, Çamlıdere

Pidelerimizi yedikten sonra köye da÷ılarak köyü foto÷raflıyoruz. Kısa sürede ortalı÷ı
foto÷raflayıp köylülerle sohbet ettikten sonra köylülere ve çocuklara da÷ıtmak için
getirdi÷imiz küçük hediyelerimizi muhtara bırakıyoruz. Burada Halil ile vedalaútıktan sonra
bu mahalleden ayrılarak Elmalı’nın son mahallesi olan 4. mahalleye Elmalı’ya gidiyoruz. Bu
son mahallede Turna Özkaplan’ın akrabası olan ùerafettin øpek 4. mahalle azası köy derne÷i
baúkanı ve eúi Naciye øpek bizleri evine davet ederek çay ikram ediyorlar.

Elmalı-Çamlıdere, Ankara

Elören-Çamlıdere, Ankara

Elmalı’dan ayrılarak, bugünkü son dura÷ımız olan Elören köyüne do÷ru yollanıyoruz. Bu
sınır köyde bir süre oyalandıktan sonra Ankara’ya dönmek için hazırlık yapıyoruz. Dönüúte
farklı bir yoldan gitmek için Mahkemeagacin köyü üzerinden otobana ulaúıyoruz.

Mahkemeagacin-Kızılcahamam

Mahkemeagacin köyüne çok kısa bir süreli÷ine u÷radıktan sonra otobana çıkarak Ankara’ya
dönüyoruz.
Teúekkür...
Bu etkinli÷e destek veren Çamlıdere Kaymakamlı÷ı’na ve Kaymakam Sn. Hüseyin Parlak’a,
etkinli÷imizin köylerdeki koordinasyonunu sa÷layan ve yerel rehberli÷imizi yapan Çamlıdere
Kaymakamlı÷ı’ndan Halil Can’a, Elmalı köyü 4. mahalleden ùerafettin øpek ve eúi Naciye
hanıma, Elören köy mühtarına ve sa÷ladı÷ı Bilim ve Çocuk dergilerini köy çocuklarına
da÷ıtmamızı ve çocukların yüzlerindeki sevinci görmemizi sa÷layan TÜBøTAK’a Foto÷raf
Sanatı Kurumu (FSK) olarak teúekkür ediyoruz.
Hüseyin Sarı
15 Aralık 2009, Ankara

