Çukurören Köyü-Çamlıdere (10 Mayıs 2009)
Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

10 Mayıs 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt’un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun
organize ettiği “Çamlıdere Köyleri” fotoğraf gezilerinin 5. durağında Çukurören ve Ozmuş
köylerine gidiyoruz.

Çukurören köyü-Çamlıdere, Ankara

Saat 07:30 gibi Ankara’dan özel aracımız ile yola çıkıyoruz. Dışarıda çok güzel bir bahar
havası var. Bugün aynı zamanda Anneler Günü, tüm annelerin “Anneler Gününü” kutluyoruz.
Çamlıdere yolunda Fikriye Kaya, günün anısına otobüste yaptığı güzel konuşmanın ardından
fotoğrafçılar için hazırlamış olduğu güzel hediyeleri dağıtıyor. Fikriye Hanıma teşekkür
ediyoruz.
Otobandan (Anadolu Otoyolu) giderek Çamlıdere sapağından yoldan ayrılıyoruz.
Gideceğimiz Ozmuş, Çukurören köy tabelalarını takip ederek ilerliyoruz. Fotoğrafcılarla
gelmenin ayrıcalığını yaşayarak fotoğraflık noktalarda durup baharla birlikte canlanan doğayı
fotoğraflıyoruz.
Yeni yapılmış olan yollardan veya tabelasız olan kavşaklardan dolayı bir parça kayboluyoruz.
Çukurören köyüne gitmeyi beklerken kendimizi Osmansin köyünde buluyoruz. Köylülerden
yol tarifini aldıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Varmayı planladığımız Çukurören
köyünün Hatipler mahallesine saat 11.30’da ulaşıyoruz.
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Çamlıdere kaymakamlığından gelen ve bize etkinliğimiz boyunca eşilik edecek olan yerel
rehberimiz Halil Can ile burada buluşuyor. Habipler’den saat 12:00’de ayrılıyoruz. Saat 12.10
gibi Çukurören köyüne ulaşıyoruz.

.
2/8

Çukurören köyünde Halil Beyin beraberinde getirdiği Çamlıdere kaymakamlığının ikramı
olan pideleri köy odasında yedikten sonra fotoğraf çekmek için köye dağılıyoruz. Civardaki
diğer köyler gibi Çukurören köylüleri de yaylaya çıkmış, köyde çok az aile var.

Habipler mahallesi-Çukurören
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Çukurören köyü

Köyden ayrılmadan önce toplandığımız köy odasının önünde köylülerin ikram ettiği çayı
içiyoruz. Saat 13.30’da Güney köyüne gidiyoruz. Bu köydekiler de yaylaya çıkmış, çok az
insan var ortalıkta. Fazla zaman harcamadan köyden ayrılmayı planlıyoruz. Köyden
ayrılırken, uzun süre Ankara’da çalışmış olan ve emekliliğinin keyfini bu köyde çıkarmak için
yeni ev yapan Fazlı Yeşil evine çay içmeye davet ediyor, bu samimi teklifi kıramıyoruz.
Çevreyi keşfetmek için zamanımızın olduğunu fark ederek bu bölgeden ayrılmadan buraya
çok yakın olan Benli yaylasına da gidebileceğimizi düşünüyoruz. Yolumuzun üstündeki
Ozmüş köyünü gezmeyi dönüşe saklayarak buradan 10 km uzaktaki Benli yaylasına çıkıyoruz.
Anışlı deresi boyunca dolanan keyifli yoldan yükselerek yaylaya gidiyoruz. Saat 16.10 gibi
yaylada oluyoruz. Dağlar arasında çok geniş bir düzlüğe kurulu olan yaylayı yedi köy ortak
kullanıyor. Kenarlarda köylere ait yayla evleri var. İlk durağımız Çukurören köyünün yaylası.
Henüz bütün köylüler yaylaya çıkmadığı için yaylada da fazlaca bir hareket henüz yok.
Yaylanın yanında yükselen ve yangın gözlem kulesinin olduğu Yedidedeler tepesinin (1878 m)
üstünde hala kar var.
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Hava biraz kapalı olduğu için fotoğraf çekmektede sıkıntı yaşıyoruz. Yanımızda getirdiğimiz
küçük hediyeleri yayladaki çocuklara veriyoruz.
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Benli yaylası

Benli yaylası

Havanın kapalı oluşu ve bir parçada soğukdan dolayı yaylada fazla oyalanmadan son
durağımız olan Ozmuş köyüne doğru geldiğimiz yoldan gidiyoruz. Saat 17.20 gibi köyde
oluyoruz. Bu köy halkı henüz yaylaya çıkmadığı için diğer köylere göre çok daha hareketli.
Köy meydanında toplanmış olan köylülerle selamlaşıp, burada oluş sebebimizden
bahsediyoruz. Buradaki çocuklara da yanımızda getirdiğimiz hediyelerden dağıtıyoruz.
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Ozmuş-Çamlıdere, Ankara

Köydeki hareketliliğin bir sebebi de köyde düğün olması, köylüler de güzel kıyafetleri ile
ortalıkta dolaşıyorlar.
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FSK gezginleri

Karanlığa kalmamak için saat 18.30 gibi Ankara yoluna düşüyoruz. Gelişimiz yoldan biraz
farklı olarak Tokarı yaylası üzerinden dönüyoruz. Halil Bey ile Çamlıdere yol ayrımında
vedalaştıktan sonra Ankara’ya doğru yollanıyoruz.

Hüseyin Sarı
12 Mayıs 2009, Ankara
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