Eğerli Köyleri-Kızılcahamam (20 Haziran 2010)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

20 Haziran 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt’un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu
tarafından organize edilen “Kızılcahamam Köyleri” fotoğraf gezilerimizin 3. durağında Eğerli
köylerine; Eğerlidereköy, Eğerlikuzören, Eğerlibaşköy ve Eğerlialören’e gidiyoruz. Bugün
aynı zamanda Babalar Günü, tüm babaların bu güzel gününü kutluyoruz.
Saat 07:30 gibi Ankara’dan özel aracımız ile yola çıkıyoruz. E-5 yolunu takip ederek
Kızılcahamam’a ulaşıyoruz. Burada, gezimiz boyunca bize rehberlik edecek Eğerlidereköy
derneğinden Adnan Dursun’u alıyoruz.
E-5’den, Çerkeş yol ayrımında ayrılıyoruz. İlk durağımız Eğerlidereköy. Saat 10.15’de köye
ulaşıyoruz. Köy merkezinde köylüler karşılıyor bizi, ayak üstü bir süre sohbet ettikten sonra
köy kahvesine giriyoruz. Köylülerin ikramı çaylarımızı yudumladıktan sonra köyün
yakınında bulunan, köylülerin “Kale” dedikleri yere doğru bir grup üyemiz ve köylü ile
birlikte gidiyoruz. Kale’ye gelmeyen fotoğrafçılar ise köyde kalarak köyü fotoğraflıyorlar.

Eğerlidereköy, Kızılcahamam, Ankara

Kale’nin yakınına kadar yürüyoruz. Zamanımız kısıtlı oluşundan dolayı kaleye kadar
çıkmıyor, uzaktan izliyoruz. Yağan yağışlardan dolayı hala yeşilliğini koruyan otlakların
içinden yürüyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca yürüyerek yolumuzun üstünde gördüklerimizi,
özellikle makro poz verenleri kelebekleri, böcekleri, çiçekleri fotoğraflıyoruz.
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Eğerlidereköy, Kızılcahamam, Ankara
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Saat 12.00’de köyden ayrılıyoruz. Bir sonraki durağımız Eğerlikuzören. Köye varmadan yol
üstünde Eğerlikuzören’in Alacabayır mahallesinde kısa süreliğine durup köylülerle, bu burada
bulunan ve mahalleye adını veren maden üzerine fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Alacabayır mahallesinden ayrılarak Eğerlikuzören köyüne doğru gidiyoruz. Saat 12.30’da
köye ulaşıyoruz. Köyde verdiğimiz yarım saatlik serbest zamanda köy içinde dolaşarak ilginç
bulduklarımızı fotoğraflıyoruz.
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Saat 13.00 gibi köyden ayrılıyoruz, yemek yemeyi planladığımız Eğerlibaşköy’ün
Değirmenciler mahallesine yöneliyoruz. Yol üstünde, köye gelirken farketmediğimiz ancak
dönerken gördüğümüz mor çiçeklerle dolu tarlanın yanında durarak bu güzel renkleri
fotoğraflıyoruz.

Eğerlikuzören-Kızılcahamam, Ankara

Çekebileceğimiz kadar fotoğraf çektikten sonra Değirmenciler mahallesine gitmek üzere
tekrar yola koyuluyoruz. Saat 14.00’de köye ulaşıyoruz. Bizi Eğerlibaşköy muhtarı Nasip
Ergün karşılıyor. Köylülerin bizim için hazırladıkları güzel yemekleri yiyoruz. Menüde
mercimek çorba, kavurma, prinç pilavı ve meyve olarak da karpuz var.
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Değirmenciler Mah (Eğerlibaşköy-Kızılcahamam, Ankara)

Yemeğin ardından, çayı başka bir eğerli köyüne saklayarak bir süre köy içine dağılıp köyü
fotoğraflıyoruz. Diğer köyleri de gezebilmek için burada fazla oyalanmadan saat 14.30’da bu
mahalleden ayrılarak Eğerlibaşköy’e doğru gidiyoruz. Köye yaklaştığımız bir noktada yol
dikleşiyor, araçtan inerek köye yürüyerek çıkıyoruz. Kısa süreliğine köyde oyalandıktan
sonra Eğerlibaşköy’ün yaylaşı olan Sarıçam a gitmek için yola koyuluyoruz.

Eğerlibaşköy-Kızılcahamam, Ankara
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Sarıçam yaylaya giderken yol üstünde bulunan küçük göletin yanında fotoğraf molası
veriyoruz. Gölün etrafını dolaşıyoruz. Hala bahar renklerinin hakim olduğu yöre oldukça
güzel fotoğraflar sunuyor.

Eğerlibaşköy Kızılcahamam, Ankara

Saat 16.25 gibi Sarıçam yaylaya ulaşıyoruz. Köylülerin hazırladığı çayı çeşme başında
içiyoruz. Arada hava kapatıyor ve soğuyor. Fazla oyalanmadan, muhtar Nasip Ergün ile
vedalaşarak yayladan saat 16.50 gibi ayrılıyoruz.
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Sarıçam (Eğerlibaşköy Yayla)- Kızılcahamam, Ankara

Dönüşte, yaylaya gelirken yol üstünde gördüğümüz Sarıçam göletinde mola veriyoruz.
Göletin üst ucunda araçtan inerek gölet boyunca yürüyerek fotoğraf çekiyoruz. Çok sade
görünen gölette fotoğrafcılar için çekilecek çok kareler var.

Sarıçam göleti (Eğerlibaşköy Yayla)- Kızılcahamam, Ankara
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Sarıçam göleti (Eğerlibaşköy Yayla)

Günün son ışıklarını yakalamak için son uğrak yerimiz olacak olan Eğerlialören köyünün
Alperen mahallesine doğru gidiyoruz. Eğerlibaşköy üzerinden geçerek saat 18.50’de Alperen
mahallesine ulaşıyoruz. Köy meydanında oturan köylülerler sohbet edip, kısa süreliğine de
olsa köyü dolaşarak fotoğraflıyoruz.

Alperen Mahallesi, Eğerlialören, Kızılcahamam

Saat 19.20’de köylülerle vedalaşarak ayrılıyoruz, geldiğimiz yoldan Ankara’ya geri
dönüyoruz.
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Teşekkür…
Bu etkinliğe destek veren Kızılcahamam Kaymakamlığı’na ve kaymakam sayın Bila Çelik’e,
yerel rehberliğimizi yapan Adnan Dursun’a, Eğerlibaşköy muhtarı Nasip Ergün’e Fotoğraf
Sanatı Kurumu (FSK) olarak teşekkür ederiz.

Hüseyin Sarı
19 Temmuz 2010, Ankara
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