Dağşeyhler Köyü-Beypazarı (13 Nisan 2008)
Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

13 Nisan 2008 Pazar günü Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun (FSK) organize ettiği “Beypazarı
Köyleri” kapsamında Dağşeyhler köyüne gidiyoruz. Etkinliğe toplam 24 kişi katılıyor: Bu
etkinliği FSK’dan Ahmet Bozkurt organize ediyor.

Dağşeyhler Köyü-Beypazarı

Ankara’dan saat 08.40 gibi ayrılıyoruz. Ayaş’da, Kıymet hanımın hazırladığı kekleri yemek
için çay molası veriyoruz. Mola yeri, Ankara’dan Beypazarı yönüne giden birçok yürüyüşcü
grubu için de durak yeri, tanıdığımız doğa gezginleri ile sohbet ediyoruz. Saat 10.50’de
Beypazarı’na ulaşıyoruz. Yolumuz uzun olduğu için burada fazla oyalanmadan Çayırhan
istikametinde ilerliyoruz. Çayırhan’ı geçtikten sonra Uluköy 6 ve Dereköy 12 yön levhalarını
gördüğümüz yerde ana yoldan ayrılarak sağa dönüyoruz.
Saat 11.15’de yol üzerindeki Uluköy’den geçiyoruz. Sol tarafımızda Koca çay akıyor, bahar
yağmurlarından dolayı çok fazla su taşıyor yılın bu zamanında. Baharla birlikte doğanın
canlanmasını görmek için çok güzel bir zaman. Ankara il sınırlarında olmamıza rağmen batı
Karadeniz bölgesinde bulunuyoruz, iklim ve coğrafya da değişmeye başlıyor kuzeye doğru
ilerledikçe. Koca çayın açtığı geniş vadinin kenarlarındaki dik yamaçlar çam ormanları ile
kaplı ve yol üzerinde anıtsal ağaçları görebiliyoruz, iç anadoludan çok farklı bir yer burası.
Koca çayın akış yönünün tersine ve çaya paralel giden araç yolu üzerinde kuzeye doğru
giderek Dudaş köyü sapağına ulaşıyoruz. Yoldan ayrılmadan Dudaş sapağından yaklaşık 50
m daha gittikten sonra “Yıldız 6 km” yazan yön levhasının gösterdiği yöne sapıyoruz. Genç
çam ağaçlarının arasından yükselerek çıkan yoldan bir süre ilerledikten sonra saat 12.00’de
mimarisi henüz bozulmamış olan Yıldız köyünün içinden geçiyoruz. Sırt boyu yükselen yolun
sağında ve solunda çiçek açmış ağaçları arabadan fotoğraflayarak çok keyifli ve günü
geçirmek için iyi bir yer seçmiş olduğumuzu düşünerek bir sonraki köye, Nuhhoca köyüne
ulaşıyoruz.
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Nuhhoca köyünü geçer geçmez yol ikiye ayrılıyor; yolun bu beklenmedik çatallaşması ve
hangisinin Dağşeyhler’e gittiğini tahmin edemediğimizden Nuhhoca köyündekilere uzaktan
sesleniyoruz. Köyden Durmuş ve oğlu İsmail Eken sola dönmemiz gerektiğini söylüyorlar;
seslerini duymadığımızı düşünerek yanımıza doğru çıkıyorlar. Gönüllü olarak yerel
rehberimiz olup bizimle birlikte onlar da Dağşeyhler köyüne geliyor.
Araçla çok az daha yükselip sırtı aşıyoruz ve yaklaşık bir km yokuş aşağı indikten sonra saat
12.20’de Dağşeyhler köyüne varıyoruz. Köyde bizi muhtar Mehmet Koçan ve Ali Uysal
karşılıyor. Gecikince gelmekten vazgeçtiğimizi düşünmüşler bir ara. Dağşeyhler köyü bir
yamaca kurulu ve adrese dayalı nüfus sayımına göre 51 hanelik, ama görünüşe bakılırsa bu
kadar kalabalık değil. Köyde sadece 2 öğrenci olduğunu ve bunların da Beypazarı’nda
okuduğunu öğreniyoruz. Bu köy ve yaklaşık 500 m ilerde bulunan Yukarı ve Aşağı Güney
köyleri Ankara’nın sınır köyleri, yamacında Güney köyleri bulunan dağın sırtı Ankara-Bolu il
sınırı, dağın arkası Bolu iline ait.

Çekirge sürüsü misali köyün içine dağılarak köylüler için sıradan olup biz şehirliler için sıra
dışı olduğunu düşündüğümüz her şeyi neredeyse her açıdan ve detayları ile fotoğraflıyoruz.

Lütfiye teyze (Çobanoğlu)

Köylü çocuklar ve Fatma Tanrıkulu

Köy içinde dolaşıyoruz, köylüler ve çocuklarla sohbet edip yanımızda getirdiğimiz
şekerlemeleri çocuklara veriyoruz. Güler yüzlü, altın takıları ile dikkatimizi çeken Lütfiye
teyze (Çobanoğlu) cömertçe ve üşenmeden poz veriyor herkese. Köyü dolaşırken yolumuzun
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üstünde tipik bir Türk konukseverlik örneği gösteren Ali Uysal ve eşi önceden bizim için
hazırlamış oldukları ayranları ikram ediyor.

Dağşeyhler köyü

Karşılaştığımız neredeyse bütün köylüler fotoğraflarının çekilmesini istiyorlar, belki çok
azının fotoğraf çektirme şansı olmuştur şimdiye kadar. Çektiğimiz fotoğrafları basıp
sonradan köylülere göndereceğimizi söylüyoruz. Aramızda doktor olduğunu öğrenen köylüler
ağrıları için Dr. Ahmet Ergün’ü soru yağmuruna tutuyor. Yanımızda getirdiğimiz giyecekleri
ihtiyaçları olanlara dağıtması için muhtara veriyoruz.

Dağşeyhler köyü

3/8

Dağşeyhler köyünden Yukarı Güney köyü

Köyü dolaştıktan sonra köyün üst başına çıkarak gecikmiş öğle yemeğimizi yiyoruz.
Yanımızda getirdiğimiz kumanyalarımızın yanında köylülerin ikram ettiği ayran, yoğurt,
terayağı ve bazlamayı açık havada iştahla yiyoruz. Vaktimizi verimli kullanmak için köylüler
çay hazırlarken bizler de karşıdan köyün panoramik fotoğrafını çekmek için minibüs ile Aşağı
Güney köyüne doğru gidiyoruz.

Hamdi Tanrısever ve Fatma Tanrıkulu ve Durmuş Eken

Öğle yemeği

Karşıdan köyün görünüşü çok daha etkileyici. Hava biraz puslu, köylüler puslu havaya
“pısaruk” diyorlar ve ekliyorlar, “eğer bugün hava pisaruklu olmasaydı şu karşıda (Nallıhan
tarafında) gördüğünüz dağları hemen şurada, yanınızda görürdünüz” diyorlar.
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Aşağı Güney köyünden Dağheyhler köyü

Dönüşte demlenmiş çaylarımızı zevkle yudumluyoruz. Uzun zamandır odun ateşinde
hazırlanmış çay içmemişiz. Çay sonrası Nuhhoca yakınında bulunan gölleri görmek için
köylülerle vedalaşarak bu konuksever, değerleri henüz bozulmamış ve doğa harikası güzelim
köyden ayrılıyoruz. Köyden ayrılmadan köyün üstünde bulunan gözeyi de görmemiz
gerektiğini vurguluyor köylüler, yol üzerinde araçlarımızdan inerek burayı da görüp
fotoğraflıyoruz.

Sabah gelirken içinden geçtiğimiz Nuhhoca köyüne uğrayarak köylülerle bir süre sohbet
ediyoruz. Koca çayın aktığı vadi buradan çok daha iyi görünüyor, pisuruklu havaya rağmen
vadiyi fotoğraflıyoruz. Köylülerle bir süre sohbet ettikten sonra araçlarımıza binerek köyün
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yakınında bulunan gölleri görmeye gidiyoruz. Yol üzerinde gölü gördüğümüz yerden araçtan
inerek göllere doğru yürüyoruz. Aracımız bizi burada bırakarak, buradan görünmeyen yol
üzerindeki büyük gölün yanında bizi bekleyecek, biz de yürüyerek oraya gideceğiz.

Göller

Küçük iki gölün yanından geçerek büyük gölün olduğu yere doğru gidiyoruz. Büyük gölün
kenarında bir kaç ev var, gölün çevresinde de keçi sürüsü otluyor. Büyük göle ulaştığımızda
aracımız gelmiş bizi bekliyor.

Balıklı göl

Buralara doyamasak da yolumuz uzun olduğu için dönüş için hazırlanıyoruz. Saat 17.30’da
yola koyuluyoruz. Beypazarı’na giden ve köylülerin yaklaşık 30 km daha yakın olduğunu
söylediği başka bir araç yolunu kullanmak istesek de aracımızın lastiği iyi durumda
olmadığından dönüşümüzü de geldiğimiz yoldan yapıyoruz. Yolda, sabah gelirken
gördüğümüz ve çok güzel bir köy olduğunu dile getirdiğimiz Koca çayın öteki tarafında
bulunan Nallıhan’a bağlı Gökçeöz köyünü fotoğraflamak için kısa bir fotoğraf molası
veriyoruz.
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Gökçeöz köyü-Nallıhan

Dönüşte arabanın sorunlu lastiklerini dinlendirmek için Beypazarı’nda kısa bir duraklıyoruz
ve daha sonra Ankara’ya doğru ilerliyoruz. Akşam saat 20.00 gibi Ankara’ya ulaşıyoruz.
Hüseyin Sarı
15 Nisan 2008, Ankara

Rota
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