
Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) 
Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 

 

 

30 Kasım 2008 Pazar günü, Ahmet Bozkurt’un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun 

organize ettiği “Beypazarı Köyleri” fotoğraf gezileri kapsamında Hırkatepe köyüne gidiyoruz. 

Bu, 2008-09 döneminin ilk Beypazarı Köyleri etkinliği. Etkinliğe toplam 22 kişi katılıyor. 
 

 
           Foto: A. Bozkurt 

 

Ankara’dan saat 08.40 gibi ayrılıyoruz. Yolumuzun üstündeki Ayaş’ta her zaman olduğu gibi 

çay molası veriyoruz (evet çaylar FSK’dan).  Çaylarımızı, Kıymet hanımın pastalarını hayal 

ederek içiyoruz (Kıymet Hanımın dizinden dolayı bu etkinliğe gelemediğini düşünüyorum, 

yoksa kaçırmazdı) Molanın ardından saat 09.30’da Ayaş’dan ayrılıyoruz. Beypazarı’nı 

geçtikten hemen sonra Hırkatepe köyü yol ayrımında anayoldan ayrılarak sağa dönüyoruz.  

Döner dönmez, Beypazarı’ndan gelecek olan ve bu etkinliğimizde yerel rehberliğimizi 

yapacak olan Hırkatepe köy muhtarı Hüseyin Yaman’ı bekliyoruz. 

 

Hüseyin Bey arabası ile hemen geliyor.  Hüseyin Beyin arabasını takip ederek 

Beypazarı’ndan 18 km uzaktaki Hırkatepe köyüne doğru yarı toprak yarı asfalt yolda bir süre 

gidiyoruz. Köy yolundan (Kozağaç) ayrılarak, sonradan muhtarın abisinin çiftliği olduğunu 

öğrendiğimiz tavşan çiftliğine uğruyoruz.  Çok kısa kaldığımız bu çiftlikte kısıtlı zamanda ve 

kapalı havada fotoğrafı çekilebilecek her şeyi çekiyoruz.  Çiftlikte kurulu olan güneş ve su 

gücüne dayalı elektrik üretimi çiftlikteki fotoğraf kareleri kadar ilgimizi çekiyor. 

 

  
Hırkatepe Köyü-Beypazarı              Ertuğrul Gazi’nin babası Gazi Gündüzalp’in kabri-Hırkatepe 



Çiftlikte fazla zaman kaybetmeden ayrılarak Hırkatepe köyüne doğru yöneliyoruz. Saat 

11.30’da köyün girişine ulaşıyoruz. Köyün hemen girişinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

kurucusu Osman Beyin dedesi Ertuğrul Gazi’nin babası Gazi Gündüzalp’in kabri bulunuyor. 

Kısa bir süre burada zaman geçirerek Kabri ve buradan köyü fotoğraflıyoruz. 

 

Köy merkezine giderken meraklı bakışları ile bizi izleyen köylülerle selamlaşarak meraklarını 

giderip sohbet ediyoruz.  Köyü ayrıntılı gezmeden önce köy odasında toplanıp muhtarın ikram 

ettiği ayran ve gözleme yiyoruz.  Köy odasına gelen köyün yaşlıları ile çaylarımızı 

yudumlarken bir yandan da sohbet ediyoruz. Köylülerin büyük çoğunluğu yakında bulunan 

kömür madeninden emekli. Köylüler, madende çalıştıkları günlerini anlatıyorlar. 

 

  
Köyodası          Kapısına kilit vurulan bir anadolu köy okulu 

 

Karnımızı doyurup çaylarımızı içtikten sonra köye yayılarak köyde hem ilginç bulduklarımızı 

fotoğraflıyor hem de rastladığımız köylülerle ayak üstü sohbet ediyoruz. Bir günlügüne 

gittiğimiz Beypazarı’nın bu güzel köyünü hareketlendirip insanların bu günlerini varlığımızla 

diğer günlerinden bir parça farklı kılıyoruz. Yanımızda getirdiğimiz şekerlemeleri çocuklara 

paylaştırıyoruz. 

 

  
Fotoğrafcılar iş başında 

 

Anadoludaki birçok köyde olduğu gibi bu köydeki ilköğretim okulunun kapısına da kilit 

vurulmuş.  Bu, köydeki az sayıdaki öğrencinin oluşu ve taşımacılık sisteminin ucuzluğu ile 

açıklansa da bu durumun sonucu olarak, köyde köylülerin ufkunu açabilecek aydın bir 

Cumhuriyet öğretmeninin istihdam edilmeyişi uzun vadedeki olası etkisi göz önüne 

alındığında oldukça düşündürücü. 

 

 

 



 

 

  
 

 

Köy, üç köyün zamanla bir araya toplanması ile bir parça büyümüş.  Buna rağmen köyün 

nüfusu yine de az. Bir çok ev boş durumda, terk edilmiş. Çocuk sayısı ise, dağıtmak için 

getirdiğimiz çikolataların sayısından da az. Köydeki neredeyse herkesin emekli geliri var. 

Köyün gelir durumunun iyi olduğunu ağaçlar üzerinde toplanmamış meyvelerden de anlamak 

mümkün.  Neredeyse her eve sarılmış asmalarda üzümler, bahçelerde ağacından toplanmamış 
elmalar var. Bu meyvalar, kışın birçok canlı için besin kaynağı oluyor. 

 

 

  
Hırkatepe 



 
 

Beypazarı köylerinde görmeye alışık olduğumuz insan manzaralarını bu köyde de 

görebiliyoruz.  Eğer evde yaşayan var ise her camın başında huzur ve dinginlik dolu bakışlarla 

pencereden bakan bir anadolu kadını.  
 

  
Hırkatepe 
 

Köylülerle vedalaşarak köyden ayrılıyoruz. Ankara’ya dönmeden önce köyün yakınında 

bulunan mağaraları görmek için Sekli köyü tarafına doğru aracımızla gidiyoruz .  Mağaraların 

bulunduğu bölgeye geldiğimizde mağaraların araç yoluna uzak olduğunu fark ediyoruz, 

günlerin kısalığını da düşünerek gitmekten vazgeçiyoruz. Yol üstünde akşam güneşi ile 

görüntüsü keskinleşen kayalıkları ve buranın farklı coğrafyasını fotoğrafladıktan sonra saat 

15.20’de Ankara’ya dönüş için yola koyuluyoruz. 
 

 
Hırkatepe-Beypazarı 



Dönüşte, gelirken gördüğümüz ters dönmüş nalpaK ve lığaıraS köy yol işaret tabelasını 

düzelmek için duruyoruz.  Sami, vida deliklerinden biri açıldığı için tek vida ile duran 

tabelayı, yanımızda bu iş için kullanabileceğimiz tek araç olan koli bantı ile düzeltmeye 

çalışıyor. Bizim çözümümüzün de kalıcı olmadığını bilmemize rağman yöre insanlarına bir 

mesaj olması açısından 5 dakikalık zamanımızı harcıyoruz bu iş için. 

 

  
 

 

Bu topraklardan ayrılmadan günün son ışıklarının aydınlattığı bu farklı coğrafyayı 

fotoğraflamak için, yeni kurulan Eti soda fabrikasını tepeden gören yerde kısa bir fotoğraf 

molası veriyoruz.  Günün son ışıklarının da topladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. 

 

 

 
 

 

Daha önceki FSK etkinliklerinde, yolumuzun üzerinde bulunan Bağözü köyünden alınan 

cevizli sucukların nefis tadını herkes hatırlıyor. Yörenin ekonomisine bir parça katkıda 

bulunmak için Bağözü köyüne uğrayarak muhtardan çevizli sucuk alıyoruz. Bağözü’nden 

ayrılarak doğruca Ankara’yı hedefliyoruz. Akşam saat 20.00 gibi Ankara’ya ulaşıyoruz. 

 

 
Hüseyin Sarı 

01 Aralık 2008, Ankara 

 



Rota 
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