EĞERLİ KÖYLERİ-KIZILCAHAMAM (20 Haziran 2010)
Sabah erkenden uyandım. Dün Kırsal Çevre’yle Zonguldak-Yenice ormanlarına
yaptığımız harika geziden sonra bugün de Fotoğraf Sanatı Kurumu’yla birlikte
Kızılcahamam köylerine yaptığımız gezilerimize bir yenisini ekleyeceğiz. Yarım saat
öncesinden FSK’nın önündeydim. Hareket saatine doğru katılımcılar gelmeye başladı.
Arabaya bindiğimizde hava biraz kapalıydı ve yağmur sanki eli kulağında bizim
kalkışımızı bekliyor gibiydi. Olsun varsın. Gezi ekibimiz o kadar şeker insanlardan
oluşuyor ki kötü hava keyfimizi bozamaz. Bugün Kızılcahamam’ın Eğerlidereköy,
Eğerlikuzören, Eğerlibaşköy ve Eğerlialören köylerine gideceğiz. Kızılcahamam’da
aracımıza bize rehberlik edecek Eğerlidereköy derneğinden Adnan Dursun’u da aldıktan
sonra saat 10.15’te ilk durağımız Eğerlidereköy’e geliyoruz. Burada köy kahvesinde
çaylarımızı yudumladıktan sonra köylülerin Kale dedikleri eski kaya mezarlarını andıran
kalıntıların olduğu yere doğru yürüyüşümüze başlıyoruz. Köyün çıkışında dizlerimize
kadar otların arasından süzülerek ilerlemek istiyoruz fakat aman Allah’ım o otların her bir
sapında ki böcek çeşitliliğini görüntüleyebilmek için durmaktan ilerlemek ne mümkün.

Burası bana inanılmaz büyüleyici geldi. Turkuaz mavisi bir gökyüzünün altında, teninizde
rüzgarın esintisi, sadece kuşların şarkısını dinleyerek yol almak harikaydı.

Hiç istemesek de saat 12.00’de bir sonra ki durağımız olan Eğerlikuzören Köyü’ne gitmek
için tekrar aracımıza bindik. Eğerlikuzören’de yarım saat köy içine dağılarak bir taraftan
köylülerle sohbet ederken bir taraftan da görüntü almayı ihmal etmedik.

O güzel köylerimizin içinde gezerken açlık hiç aklımıza gelmedi bile. Yemek molası için
duracağımız Eğerlibaşköy’ün Değirmenciler Mahallesine giderken yol kenarında bir
tarlanın büyük bir kısmını kaplayan mor çiçekler yemeği bir müddet ertelememiz sinyalini
veriyor. Böylesine güzel bir manzarayı fotoğraflamadan geçmek olmaz. Araba durur
durmaz hepimiz kendimizi mor çiçeklerin arasına atıyoruz.

Nihayet 14.00’te Değirmenciler Mahallesine geldiğimizde mercimek çorba, pilav üstü
kavurma ve karpuzdan oluşan yemeklerimiz hazır tarafımızdan yenilmeyi bekliyordu.
Hava o kadar güzel ki ben de birkaç kişiyle birlikte yemeğimi alıp dışarıda piknik
havasında yemeği tercih ettim. Eğerlibaşköy’e vardığımızda bizleri görünce selamlayan,
soran, meraklı gözlerle süzen köylülere kah gülümseyerek kah onlarla sohbet ederek
parmağımız makinelerimizin deklanşöründe her an tetikte köyü bir uçtan bir uca yürüdük.

Eğerlibaşköy’ün Sarıçam yaylasına giderken yol kenarında gördüğümüz küçük gölet
öylesine davetkâr ve çekiciydi ki adeta çevresinde dolanmamızı istiyordu. Bu cazip teklife
hangi fotoğrafçı hayır diyebilir ki! Anlaşıldı bugün Eğerliköyleri tüm güzelliklerini
sergileyerek bizi baştan çıkaracak. Eee bizde zaten buna gönülden razıyız.

Bu esnada Gönül yollarda topladığı kır çiçeklerinden bizlere taç yapıyor. Cennet gibi bir
yer, kır çiçeklerinden bir taç, birbirinden güzel kızlar… Hüseyin bu üçlüye dayanamayıp
tacı başına takınca bizde onu günün kralı ilan ediyoruz. Havaya girmeye dünden hazır
olan Hüseyin’in yanında tabi bize de tebası olarak birlikte fotoğraf çektirmek düşüyor.

Hüseyin’i gerçek hayatta fena değil kendine gel diyerek zorda olsa ikna ettikten sonra
ancak yolumuza devam edebiliyoruz. Sarıçam yaylasına vardığımızda bizlere demlenen
çayımızı çeşme başında, hafiften çiseleyen yağmur altında keyifle içmek harikaydı.

Sarıçam yaylasından dönüşteki mola yerimiz Sarıçam Göleti. Bu arada yağmur hala
yağmaya devam ediyor. Bizlerse yağmura aldırmadan bu güzel günün sonuna
yaklaştığımızı duyumsayarak ellerimizde fotoğraf makinelerimizle son karelerimizi çekme
telaşındayız.

Sarıçam Göleti’nin etrafını dolaştıktan sonra son durağımız Eğerlialören köyünün Alperen
Mahallesi. Köyde ilk gördüklerimiz derin tatlı bir sohbete dalmış dört sevimli ihtiyar.
Onları sohbetlerinden alıp fotoğraf çekmeye başlayınca şaşırsalar da bizleri kırmayıp
sohbetlerine bir süre ara verip bize poz veriyorlar.

Saat 19.30’da arabamıza binip geri dönmeye başladığımızda gök gürültüsü eşliğinde
inanılmaz bir yağmur bize eşlik ediyor. Bir güzel gezinin daha sonuna geldiğimizin
verdiği tatlı bir yorgunlukla cama vuran yağmur damlalarının altında bu güzel yerlere bir
kez de yağmur altında bakarak Ankara’ya doğru yol alıyoruz.
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