İncegeliş Tuz Yolu / İncegeliş Salt Road (31 Mart-03 Nisan 2016)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)
“Yağız atları kişnetip, meşin kırbacı şaklatan sadece Faruk Nafiz Çamlıbel değildi Anadolu'da. Nice
Ahmed'ler, nice Mehmed'ler önlerine kattıkları at, eşek ve katırlarına yükledikleri tuz kayalarını, sofralara tat,
turşulara dirilik versin diye Anadolu'nun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, sürüyorlardı. Mağaranın
karanlık derinliklerinden gün ışığına çıkartıp, kağnı arabalarına doldurdukları tuz kayalarıyla tek sıra halinde
uzaklaşıyorlardı kıraç topraklardan. "tuz" değil "altın"dı yükleri. Dirhemi para eden, dirhemi katılmazsa aşın çorbanın tadı olmayan "beyaz altın” dı. Kağnı arabalarının gıcırtılarına dudaklarından dökülen sevda türküleri
eşlik ediyordu...”
Ömer Faruk Eryılmaz

Sadece isminden etkilendiğim ve görmek için kendimi yollara verdiğim yerler var bu coğrafyada.
Anadolu insanının algısının somutlaşarak dile yansımasının bir sonucu olan bu adlandırmalardan biri
de, Çankırı tuz mağaralarından çıkarılan tuzun karadeniz kıyısına (Bartın) taşımak için kervanların
izlediği Çankırı-Kurşunlu arasındaki İncegeliş tuz yoludur.

İncegeliş Tuz Yolu

Kurşunlulu yazar ve araştırmacı Ömer Faruk Eryılmaz ile gezgin ve gezi yazarı Timur Özkan’ın fikir
babası oldukları İncegeliş tuz yolu ve bu yolun hayata geçirilmesi için önayak oldukları keşif
yürüyüşüne davetli olarak, aralarında benim de bulunduğum Ankara’dan İhsan Alboğa, Arzu
Temizsoy Duman, Derya Duman ve Cabbar Yıldız; Kurşunlu'dan Ruhi Ceylan, Ercan Şeker ve
Muharrem Hançerli katılıyor. Dört gün sürecek bu etkinliğimizde amacımız Çankırı tuz
mağarasından çıkarılan ve İstanbul Tuzkapanı’nda tüccarlarla buluşturulan tuzu Bartın’a götüren
kervanların izlediği Tuz Kervan Yolu’nun Çankırı-Kurşunlu arasını (İncegeliş) yürümek, kaybolmuş
bu tuz rotasını ortaya çıkarıp ileride tematik kültür yoluna dönüştürmek için güzergah çalışması
yapmak ve unutulmuş bu kültürel değerimizi kamuoyunun dikkatine getirmek.
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Endüstri devrimi ile başlayan ve etkisi her yerde hissedilen makineleşmenin unutturduğu kültürel
değerlerden biri de eski kervan yollarıdır. Anadolu’da bu dönüşümden nasibini almış yollarından biri
de şüphesiz İncegeliş Tuz Kervan Yolu’dur. İncegeliş yolundan en son hangi kervan geçmiştir
bilinmez ama yıllardan sonra bu kervan yolunu yürüyen belki de ilk biz olacağız; adımlarımız tam
olarak kervanların izlerini takip edemese de ruhumuz onların yolunu takip edecek, konakladıkları
hanlarda dinledikleri hikayeleri ise belki de hiç öğrenemeyeceğiz.

31 Mart 2016 Perşembe
Saat 09.00’da Timur arabası ile Eryaman Okyanus AVM önünden beni alıyor. Çankırı’ya iki araçla
gidiyoruz; birinde ben ve Cabbar Yıldız’ın olduğu Timur’un aracı, diğeri ise İhsan Alboğa, Arzu ve
Derya Duman’ı taşıyan Ruhi Ceylan’ın aracı.
Ankara’dan farklı nokta ve zamanlarda çıkan araçlarla sözleştiğimiz gibi Baykuş Boğazı’nda
buluşuyoruz. Kahvaltı yapmama rağmen Timur’un ballandıra ballandıra anlattığı ekmek arası
yumurtayı yemeden kendimi alamıyorum.
Molanın ardından birlikte Çankırı’ya doğru hareket ediyoruz. Çankırı’da bize katılacak Ömer Faruk
Eryılmaz, Muharrem Hançerli, Ercan Şeker ve yerelden birkaç kişiyi alarak Çankırı’ya 20 km
mesafedeki Tuz Mağaraları’na doğru gidiyoruz.
Çankırı Tuz Mağaraları Türkiye’deki en büyük kaya tuzu rezervine sahip. Hititler döneminden bu
yana tuz çıkarıldığından derin galeriler (mağara) oluşmuş. Tuz mağarasının turizme açılacak bir
galerisinin yanısıra arka tarafta olan iki galerisi ticari işletme olarak hala kullanılmakta.
Saat 12.50’de Tuz Mağarası’nda oluyoruz. Burada, eskiden tuz kervanlarının yüklerini yükledikten
sonra yola koyuldukları anı temsilen canlandırmak ve yıllardan sonra bu kervan yolunu yürüyecek
bizlerin bu havayı soluması için önceden ayarlanmış iki eşşeğe tuz yüklüyoruz.
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Temsili tuz kervanı

Tuz yükleme seramonisinin ardından saat 14.00’de Arzu, Derya ve ben Çankırı’ya doğru tuz yolunu
yürümeye başlıyoruz. Ekibin geri kalanı ise basın toplantısı için Çankırı’ya araçlarla geri dönüyor.

İncegeliş Tuz Yolu rotasının son kez gözden geçirilmesi
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Çankırı Tuz Mağarası

Tuz mağaralarının önündeki vadi yamacından eski bir patika yolu takip ederek yükseliyoruz.
Balıbağı köyünün alt ucunda harap durumdaki bir ağılın önünden geçerek tuz mağaralarını gören bir
çeşmeye varıyoruz. Çeşmenin suyu bu bölgenin kaya yapısından dolayı çok da içilesi değil. Burada
karşılaştığımız bir köylü ile ayak üstü sohbet ederek rotamızı doğrulamak adına yol tarifi alıyoruz.

Çankırı Tuz Mağaralarının Balıbağı Köyü’nden görünüşü
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Balıbağı Köyü

Çeşmeden sonra traktör yolundan yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Tuz mağaralarına giden araç yolunu
diklemesine geçtikten sonra kah yeni yeşermeye başlamış ekin tarlalarının sınırlarından kah tarlalara
giden traktör yollarından önceden kabaca belirlediğimiz güzergahı izleyerek, tuz mağarasına giden
araç yoluna paralel Çankırı’ya doğru yürüyoruz.
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Bakkal göletini geçtikten sonra geniş bir vadiye iniyoruz. İlaçlama için arazide bulunan Esentepeli
bir köylü köyün girişinde bulunan azgın köpeklerden korunmak için traktörüne binmemizi teklif
ediyor; yürüyüşümüzü riske atmamak adına tavsiyesine uyuyoruz. Yaklaşık 500 metre traktör
üzerinde giderek Esentepe köyüne geliyoruz.

Esentepe Köyü

Köy içinde köylülerin meraklı bakışları altında ilerliyoruz. Evinin önünden geçtiğimiz bir köylü
önce çay, ardından da çay içecek vaktimiz yoksa ayran içmemiz için ısrarlı davranınca teklifi geri
çeviremiyoruz. Hemen hazırlanıp getirilen ayranı davet edildiğimiz evinin bahçesinde içiyoruz;
beklediğimizden de lezettli ayrandan her birimiz 4-5 bardak içiyoruz.
Teşekkür edip ayrılıyor ve Çankırı’yı tepeden gören noktaya kadar köyün içinden yürüyoruz. Uçak
gövdesi yerleştirilmiş kent parkına gelince şehir içinden yürümemek için ekibi arayarak bizi
almalarını istiyoruz. Ruhi aracı ile bizi alarak Çankırı merkeze götürüyor.
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Çankırı şehir merkezi

Saat 18.30 gibi Çankırı şehir merkezinde oluyoruz. Bugün yaklaşık 16.7 km yol yürümüşüz. Otele
gitmeden tuz satışının yapıldığı arastayı ziyaret ediyor, eski tacirler gibi biz de tuz alıyoruz.
Ardından, Kanuni Süleyman’ın emri ile Mimar Sinan’ın kalfası Sadık Kalfa tarafından inşaa edilen
Büyük (Sultan Süleyman) Camii’yi geziyoruz.
Kısa şehir turunun ardından etkinliğimizin sponsorlarından olan Sim Otel’e yerleşiyoruz. Otelin
sahibi ve geçen yılki Yaren başağası İhsan Güröz bizim için özel yemekler hazırlatmış; keşkek’in
ardından güveç yemeği, yanında da kızılcık şerbeti. Yorgunluğumuzu unutturan bu lezzetli
yemeklerle yarın yürüyeceğimiz zorlu etap için de enerji topluyoruz. Yemeğin ardından yarınki
planımızı gözden geçiriyor ve dinlenmeye çekiliyoruz.
Yarın Çankırı merkezde bulunan Taş Mescid’in önünden başlayıp Ildızım köyüne kadar yürümeyi
planlıyoruz.

01 Nisan 2013 Cuma
Otelde yaptığımız kahvaltının ardından hazırlıklarımızı tamamlıyoruz ve saat 07.55’de otelin
önünden yürüyüşe başlıyoruz. Çankırılıların meraklı bakışları altında şehir merkezinin içinden
yürüyerek Taş Mescit’e geliyoruz.
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İncegeliş ekibi (Soldan sağa): Derya Duman, Arzu Duman, İhsan Alboğa, Timur Özkan, Ruhi Ceylan, Muharrem
Hançerli, Ömer Faruk Eryılmaz, kaptan Mustafa Civek, Cabbar Yıldız, Ercan Şeker (Fotoğrafta yok)

Yürüyüşümüzün görüntülerini Cabbar Yıldız kayda alıyor, eşyalarımızı taşıyan aracımızı kullanan
Mustafa Civek bizi araç yolundan takip ediyor.

Taş Mescid, Çankırı
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Çankırı Turizm ve Kültür Şube müdürü Nusret Acar bizi Taş Mescid’de karşılıyor. Bir Selçuklu
eseri olan Taş Mescid şifahane ve darülhadis (Hadis ilminin öğretildiği medrese) olarak inşaa
edilmiş. Sadece darülhadis kısmı ayakta kalan Taş Mescid’in mimarisi ve konumu oldukça ihtişamlı.

Ken (Kefen) Bağları (Deve Yolu), Çankırı

Mescid’i gezip bilgilendikten sonra Ken (Kefen) Bağları mevkiinden tuz kervanlarının geçtiği ve
Deve Yolu olarak bilinen yoldan Yenice köyüne doğru yürüyoruz. Eski yolların üstüne yeni yollar
yapıldığı için asfalt yoldan yürüyoruz. Günümüzde bu bölgede tarımdan kopan insanlar için yapılmış
hobi bahçeleri var. Solumuzda doğal oluşumların şekillendirdiği paralel vadiler sıralanıyor.
Yolumuzun üstünde bulunan mesire alanı olarak kullanılan kent parkında bir süre oyalandıktan sonra
Yenice yönünde yürüyüşümüze devam ediyoruz.
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Yenice köyüne doğru Deve Yolu’nda İncegeliş ekibi

Saat 10.40’da Yenice köyünde oluyoruz. Burada kısa bir mola verip köylülerin ikram ettiği ayranı
içiyoruz. Molanın ardından ana yoldan ayrılarak Yenice köyünün eski yerleşiminin olduğu
İçyenice’ye doğru toprak araç yoldan yürüyoruz.

Yenice Köyü
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İçyenice mevkiinde bizi ziyaret eden ve yiyecek getiren vali yardımcısı Fatih Yılmaz, il Turizm ve Kültür Şube müdürü
Nusret Acar ve Çankırı Turizm Derneği Başkanı Zeki Tekin ve İncegeliş ekibi.

Sarıdağ’ın eteklerindeki İçyenice mevkinde Çankırı vali yardımcısı Fatih Yılmaz, Çankırı Turizm ve
Kültür Şube müdürü Nusret Acar ve Çankırı Turizm Derneği Başkanı Zeki Tekin bizim için
hazırlttıkları pideler ve kızılcık şerbeti ile ziyaretimize geliyorlar.

İçyenice mevkii
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Yemek molasının ardından yeniden yürümeye koyuluyoruz. Sarıdağ’ın etrafından saat yönünde
dolanarak Çankırı Ken Bağları’na bağlandığını düşündüğümüz bir vadi içine giriyoruz. Geçtiğimiz
bu güzergaha alterntif olabilecek rotaları keşfetmek üzere Derya arada keşif yürüyüşleri yapıyor.
Yürüdüğümüz vadinin daralmaya başladığı noktada, hedeflediğimiz Alpsarı köyüne çıkacağını
düşündüğümüz küçük bir vadi içine girerek yürüyüşümüzü bu vadi içinden sürdürüyoruz.
Vadi içinden giden belirgin bir patika bizi hakim bir noktaya çıkarıyor. Bu noktadan Alpsarı
olduğunu düşündüğümüz, ancak daha sonra Karatekin olduğunu öğrendiğimiz köyü ve önündeki
Alpsarı göletini görebiliyoruz.
Korgun ilçesine bağlı Alpsarı köylülerinin İstanbul’un denizinde iki asır kayıkçılık yaptıklarını
anlatan "Denizsiz Memleketin Denizci Çocukları" hikayesini Ercan’dan dinliyoruz. Rivayete göre
padişahın pehlivanını yenen ecnebi bir pehlivanı Alpsarılı bir pehlivan yenince Sultan Aziz Kadıköy
iskelesini Alpsarılılara verir. 1900-1990 yılları arası Kadıköy-Haydarpaşa arasındaki dolmuş
kayıkçılığı yapanların tamamının Alpsarılı olduğu söylenir. Yakın zamanda yapılan bu göletin bu
konuyla ilgisi varmıdır bilinmez!
Orman içinden keyifli bir yürüyüşün ardından saat 16.30’da başlangıçta Alpsarı olduğunu
düşündüğümüz Karatekin köyünde oluyoruz.

Karatekin Köyü ve arkada Alpsarı göleti

Köy meydanında bir süre soluklandıktan sonra saat 17.00 gibi Arzu, Derya, İhsan, Ruhi ve ben
bugünkü hedefimiz olan Ildızım köyüne doğru yola yürüyoruz; ekibin geri kalanı araçla Ildızım’a
gidecek.
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Karatekin Köyü

Alpsarı göletinin çevresinden dolanarak göleti besleyen dere yatağı boyunca ilerliyoruz. İki derenin
birleştiği noktada sağdaki dereyi takip ederek buradan geçen demiryoluna kadar çiçek açan badem
ağaçları arasından nefis bir manzara eşliğinde yürüyoruz.
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Ildızım-Korgun arasındaki Karabük-Çankırı tren yolu
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Saat 18.30’da Ildızım köyünde oluyoruz. Taş ustaları ile meşhur bu köyde bir değil iki müze
olduğunu öğrenince şaşkınlığımız daha da artıyor! Geceyi geçireceğimiz köy odasına yerleşip yanan
sobanın etrafında ısınıyoruz. Köyün muhtarı Mehmet Türkyılmaz hoşgeldine geliyor. Bugün
yaklaşık 30 km yol yürümüşüz.
Ildızım adı, Yıldızım adından zaman içinde değişerek oluşmuş. Köyün, kervan yolunda olduğumuzu
hissettiren gizemli bir havası var; belki bunda, kervanların gelip topluca hana girip kalışı gibi bizim
de gelip köy odasına yerleşmemizden dolayı bu hisse kapılmış olabiliriz. Köyün hemen yanından
tren yolu geçiyor. Çok güzel bir istasyonu olan köyde birçok kişi tren yolunun yapımında ve
“Yolbekcisi” olarak adlandırılan demir yolunu yürüyerek kontrol eden işte çalışıyor. Cumhuriyet
döneminde yapılmış en uzun tren tüneli olan Batıbel tüneli (3.5 km) bu bölgede bulunan Göllüce
köyünde.
Akşam köylülerin bizim için hazırladığı mantıyı yiyoruz. Ekibe moral vermek için saz sanatçısı
Metin Gül ile birlikte etkinliğimize destek veren Sim Otelin sahibi İhsan Güröz, uzun yıllar
Kurşunlu belediye başkanlığı yapmış İbrahim Doğu ve mali müşavir Kurşunlulu Ömer Lütfi Özenç
bizi ziyaret ediyorlar. Müzik eşliğinde çaylarımızı yudumlayarak 30 km yürüyüşümüzün
yorgunluğunu atıyoruz. Çankırı’dan getirilen yerel gazetelerin ana sayfalarına konu olduğumuzu
görüyoruz. Umarım bu ilgi yürüyüşümüzden sonra da canlı kalarak devam ettirilir.

Yürüyüşümüz Çankırı yerel basında

Yarın yola ismini veren İncegeliş ayağını yürüyeceğiz ve günün sonunda Hanönü mevkiinde kamp
atacağız. Evsahibi misafirlerimizi uğurladıktan sonra uyku tulumlarımıza girerek tuz taşıyan
kervancıların yaptığı gibi geceyi bu güzel köyde, köy odasında geçiriyoruz.
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02 Nisan 2013 Cumartesi
Sabah Derya’nın hazırladığı nefis sucuklu yumurta ile kahvaltımızı yapıyoruz. Toparlandıktan sonra
saat 08.20’de İncegeliş kervan yoluna adını veren mevkiye doğru yola koyuluyoruz.

Ildızım Köyü

Köyün yanından geçen tren yolunun üstünde bulunan köprüden geçtikten sonra ince patikalarını
uzaktan gördüğümüz sırtttan yükseliyoruz

Ildızım tren istasyonu
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İncegeliş kervan yoluna ismini vermiş ve kalıntıları hala görülebilen İncegeliş yolu

Yamaç boyunca yükselince kervan yoluna adını veren İncegeliş yolunun kaybolmaya yüz tutmuş
ama yol olduğu hala çok belli olan kalıntılarını fark ediyoruz. Olabildiğince kervan yolunu takip
ederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Küçük bir göletin yanında verdiğimiz kısa bir moladan sonra
bir aşıta ulaşıyoruz. Kervan yolu aşıttan sonra, daha belirgin olarak devam ediyor.

İncegeliş’de yemek molası
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Kervan yolundan bir süre daha yürüdükten sonra saat 12.40’de yol kenarında ayaküstü yemek molası
veriyoruz.

İncegeliş’de Mola

Meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık bir alandan geçtikten sonra küçük bir vadi içine giriyoruz. Bir süre
vadi içinden su akarı yönünde ilerledikten sonra vadiyi kesen araç yoluna ulaşıyoruz. Araç yolundan
giderek bir sonraki paralel vadiye geçiyoruz ve saat 15.00’de Hanönü (Hocahasan Köyü) kamp
alanına ulaşıyoruz. Aracımız bizden önce kamp alanına ulaşmış. Bugün de 15.3 km yol yürümüşüz.
Yüklerimizi indirip biraz nefeslendikten sonra hanın önünde dere kenarındaki düzlükte kamp
kuruyoruz.
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Hanönü’ndeki kampımız

Araştırmacı yazar Bahattin Ayhan kampımıza ziyarete geliyor. Çankırı hakkında birçok kitabın
yazarı olan Bahattin Bey ile kısa bir sohbet ediyoruz. Bu etkinlik anısına özel hazırlanan minyatür
tuz çuvalı, etkinliği organize eden ekip tarafından kendsine hediye ediliyor.

Hanönü kamp alanını ziyaret eden yazar Bahattin Ayhan’a etkinlik anısına hazırlanan özel minyatür tuz çuvalının
hediye edilişi.
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Yarın başka bir programı olan Derya, Bahattin bey ile Ankara’ya geri dönüyor. Yemeğe kadar kamp
alanında oyalanıyoruz. Destek ekibimiz, Kurşunlu’da yaptırdıkları nefis güveç yemeğini buraya
kadar getiriyorlar.

Hanönü kamp alanında akşam yemeği

Han Önü’ndeki kamp alanımızın handan görünüşü (Hocahasan Köyü)
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Güneşin batması ile soğuk daha çok kendini hissettiriyor. Bu kadar soğuk olacağını beklemeyen ve
malzemeleri uygun olmayan ekipteki bir kaç kişi geçeyi geçirmek üzere Kurşunlu’ya gidiyor. Kamp
malzemesi sıkı olan Timur, İhsan, Ercan ve ben kamp alanında kalıyoruz. Akşam kamp alanında ateş
yakıyoruz. Hava o kadar soğuk ki ateşin başında bile ateş görmeyen yanımız üşüyor.
Yarın etkinliğimizin son günü. Kurşunlu’ya kadar yürüyüp etkinliğimizi sonlandıracağız.

03 Nisan 2013 Pazar
Malzemesi uygun olmayan ekip üyelerinin geceyi Kurşunlu’da geçirmesi gayet isabetli olmuş çünkü
gece çok soğuk oldu, kuş tüyü tulumlarımızın içinde bile çok üşüdük.
Sabah Kurşunlu’da kalan ekibin getirdiği kahvaltılıklarla kamp alanında güzel bir kahvaltı
yapıyoruz. Kampı topladıktan sonra saat 08.55’de yürüyüşe başlıyoruz. Çocukluğu bu bölgede
geçmiş Ruhi bugün rehberliğimizi yapacak. Bugünkü yürüyüşümüze Kurşunlu’dan Muzaffer
Coşkun’da katılıyor.
Hocahasan köyüne giden toprak yol boyunca bir süre gittikten sonra yoldan ayrılarak Devrez
Vadisi’ne doğru yöneliyoruz. Vadinin üst başından vadiye inen, uzun zamandır kullanılmadığı için
üstünde ot biten yoldan vadi yatağına iniyoruz.

Devrez Vadisi ve Devrez Çayı
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Vadiye girerken, Kurtuluş Savaşı yıllarında otorite boşluğundan türemiş eşkiyalarıın bol olduğu
dönemde İç Anadolu ile İç Batı Karadeniz yöresinde; Kurşunlu, Çerkeş, Ilgaz, Safranbolu, Ovacık
ve Karabük yöresinde baskınlar düzenleyen, kamu otoritesine baş kaldıran ünlü eşkıya Eğri
Ahmet’in hikayesini Ruhi anlatıyor. Kemal Tahir’in Körduman romanında adı geçen Eğri Ahmet,
askere gitmemek için dağa çıkmış, yapmışı olduğu çeşitli baskınlarla adını duyurmuş ve nam
salmıştır. Fakir fukaranın hakkını koruyan, haksızlığa ve adaletsizliğe karsı mücadele eden bir eşkıya
olarak tanındığı için yöre halkı tarafından sevilirmiş. 1924 yılında Kurşunlu’nun Köpürlü köyünün
yakınında bulunan Kışla mevkiinde, orada bulunan değirmenin de sahibi olan Kışlalı Hatip
yaşamaktadır. Eğri Ahmet’in zaman zaman burada saklandığını haber alan güvenlik güçleri ihbar
etmesi konusunda Kışlalı Hatip’e baskı yapmaktadır. Bu baskıların sonucu, ziyaretlerin birinde, Eğri
Ahmet’i jandarmaya ihbar eder. Pusuya düşürülerek ağır yaralanan Eğri Ahmet bu halde kaçmaya
çalışır; Orta ilçesinin Kanlıca Köyü Yaylası’nda hayatını kaybeder.
Suyu bol ve temiz görünen Devrez Çayı’nın sağ kenarından bir süre yürüyoruz. Vadinin geçit
vermediği noktada grup ikiye ayrılıyor. Bir gurup Devrez Çayı’nı geçerek karşı kıyıdan ve vadi
tabanından yürürken benim de aralarında olduğum diğer grup vadinin üstbaşına çıkarak yürüyüşü
yukarıdan sürdürüyor. Üstten gidince vadinin güzel kıvrımlarını ve Devrez çayını daha iyi
görebiliyoruz.

Devrez Vadidi ve Devrez Çayı

Uzaktan Mamu köprüsünü ve çukura saklanmış ve adının hikayesini hemen ele veren Çukurca
Köyü’nü gördügümüz noktada eski kervan yolu olduğunu düşündüğümüz eski bir yolda buluyoruz
kendimizi. Köprünün konumu ve yönelimi düşünüldüğünde yolun buralardan geçtiğini düşünmek
çok da yanlış değil.
Saat 12.20’de Mamu mevkii olarak adlandırılan bölgede oluyoruz. Devrez Çayı üstünde bulunan ve
adını bu mevkiden alan Mamu köprüsü, güçlü bir selden dolayı yıkılmış ve şu an sadece iki gözü
ayakta; köprünün yanına yeni köprü inşaa edilmiş. Köprünün yakında aynı adla adlandırılan bir de
değirmen var. Vadi tabanından yürüyen grup da bizden hemen sonra köprüye ulaşıyor.
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Devrez Vadisi ve Devrez Çayı

Devrez Vadisi üstünden Mamu Köprüsü’ne doğru
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Devrez Vadisi ve Devrez Çayı
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Mamu köprüsünün yanında yemek molası veriyoruz. Lojistik desteğimizi sağlayan Ömer Lütfi
hazırlattığı kıymalı ve kaşarlı pidelerle Mamu köprüsüne geliyor. Yemeğin ardından hareketlenip
yola koyulmak üzereyken, bizim gibi kenelerin de baharla birlikte şenlenip açlıklarını gidermek
isteyeceklerini düşünerek, olası kene yapışmasına karşı vücudumu kontrol etme gereksinimi
hissediyorum. İçgüdülerim beni yanıltmıyor; kalçamda vücuduma yapışmış bir kene fark ediyorum.
Ömer Lütfi Özenç’in aracı ile Ömer Faruk beyin refakatinde Kurşunlu Devlet hastanesine gidiyoruz.

Mamu Köprüsü

Doktor, kene yavru olduğu için cımbız kullanmanın daha riskli olacağını söyleyerek bir peçete ile
kolayca keneyi vucudumdan çıkarıyor. İncegeliş Kervanı’nı bekletmemek için kan vermeyi dönünce
Ankara’da yaptırabileceğini söylemesi üzerine araçla geri dönüyor ve Çukurca Köyü’nün Ekinli
(Manasur) Mahallesi’nin üst başında tuz kervanına yeniden katılıyoruz.
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Çukurca Köyü, Ekinli (Manasur) Mahallesi (Ruhi’nin köyü)

Kurşunlu karayolunu geçtikten sonra İğdir Ovası’na iniyoruz. Vadi içinden keyifli yürüyüşün
ardından Kurşunlu’ya ulaşıyoruz.

İğdir Ovası
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Saat 15.20’de Kurşunlu ilçesinde oluyoruz. Doğrudan İncegeliş Konağı’na gidiyoruz. Bugün de
Etkinliğin bu son gününde 16.7 km yol yürümüşüz. 4 gün süren İncegeliş etkinliğimizi
yürüyüşümüzün adını taşıyan bu konakta sonlandırıyoruz. Planladığımız Kurşunlu Çavundur
Kaplıcası’na ise maalesef gidemiyoruz.

İncegeliş Konağı, Kurşunlu

Kıyafetlerimizi değiştirip yorgunluk çaylarımızı içtikten sonra iki araç ile saat 17.30’da
Kurşunlu’dan ayrılarak Çankırı’ya dönüyoruz. Otele bıraktığımız araçlarımıza binip saat 18.30’da
Ankara’ya dönmek üzere Çankırı’dan ayrılıyoruz.
Baykuş Boğazı’nda verdiğimiz molada İhsan ekibe kavurma ve çorba ikram ediyor. Karnımızı
doyurduktan sonra Ankara’ya doğru hareket ediyoruz.
Teşekkür…
Etkinliği organize eden Ömer Faruk Eryılmaz ve Timur Özkan’a, otelini bize açan İhsan Güröz’e,
lojistik destek veren Ömer Lütfi Özenç ve İbrahim Doğu’ya, destek için bizi ziyaret eden Bahattin
Ayhan’a, Çankırı vali yardımcısı Fatih Yılmaz’a, Çankırı Turizm ve Kültür Şube müdürü Nusret
Acar ve Çankırı Turizm Derneği Başkanı Zeki Tekin’e, Ildızım Köyü muhtarı Hasan Beye ve kamp
malzemelerimizi sağlayan Tempo Tur’a teşekkür ederiz.
25 Nisan 2016
Ankara
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Rota
1. Gün: Tuz Mağarası-Çankırı Şehir Merkezi (16.7 km)
Çankırı

Çankırı Tuz Mağarası

Ildızım

2. Gün: Çankırı Şehir Merkezi-Ildızım Köyü (30 km)

Çankırı
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3. Gün: Ildızım Köyü- Hanönü (Hocahasan)- (15.3 km)

Hanönü

Ildızım

4. Gün: Hanönü-Kurşunlu (16.7 km)

Kurşunlu

Hanönü
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Kategori: Öykü
Okunma Sayısı: 840
12 ubat '10

İncegeliş
Ömer Faruk ERYILMAZ

http://blog.milliyet.com.tr/omerfarukeryilmaz

Yağız atları kişnetip, meşin kırbacı şaklatan sadece Faruk Nafiz Çamlıbel değildi
Anadolu'da. Nice Ahmed'ler, nice Mehmed'ler önlerine kattıkları at, eşek ve
katırlarına yükledikleri tuz kayalarını, sofralara tat, turşulara dirilik versin diye
Anadolu'nun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, sürüyorlardı. Mağaranın
karanlık derinliklerinden gün ışığına çıkartıp, kağnı arabalarına doldurdukları tuz
kayalarıyla tek sıra halinde uzaklaşıyorlardı kıraç topraklardan. "tuz" değil "altın"dı
yükleri. Dirhemi para eden, dirhemi katılmazsa aşın - çorbanın tadı olmayan "beyaz
altın” dı. Kağnı arabalarının gıcırtılarına dudaklarından dökülen sevda türküleri eşlik
ediyordu. "Çankırı'da tuz dağı, Kar Yağdı bastı dağı, Öyle bir yar sevmişim, Eski
yara gözdağı..." Bir - iki türküyle de bitmiyordu ki yollar.
Günler kararıp, ay çıkınca ulaşılmıyordu ki menzile. Bacaklarda kalmayan derman,
çarıklarda delinen taban aşmaya yetmiyordu ki dağları. Bitecek gibi değildi ki
dağlar. Aşılan her tepe yeni tepeler doğuruyordu, kızaran akşamlarda… Atının
üstünde bir öne bir arkaya koşturup duran kervancı başı da "ha gayret, ha gayret" demekten başkaca laf bilmiyordu
sanki. Arkada kalan Korgun'un bacalarından tüten dumanlar Kadıkıran yaylasından bakınca "cigara" dumanı gibi
görünürken, Hocahasan Hanı bir türlü görünmek bilmiyordu. "Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali, Sonunda
ademdir diyor, insana yolun hali." Taşyakası'nın kapkara taşlarından atlayan tekerleklerin çıkarttığı seslerİncegeliş'in
vadilerinde yankılanıyor, kağnı arabalarının bağırırcasına çıkan gıcırtıları, dallarda kalmış son alıçları da ıslak toprağa
düşürüyordu. Kağnının tekerlekleri de kırılsa, öküzler çamura da saplansa, yere bir parçası düşmeyecek, gökten ister
yağmur, isterse kar yağsın, bir dirhemi ıslanmayacaktı yükün. Güneşte bırakılmayacak, suda ıslatılmayacak kadar
"kutsal"dı bu "yük". Yük değil, sanki "beyaz altın"dı.
Çakır’ın sırta gelince, Hocahasan'ın toprak damları değil ama, hanın bacasından çıkan duman göründü. Görünen
duman ıslak ayakların, üşüyen ellerin ısınacağı, midelere bir kaşık sıcak çorbanın gireceğinin muştucusuydu. Handan
önceki son tepeye tırmanırken sol taraftaki Hamza tepe koruluğundan gelen bir el silah sesi, hem öküzlerin hem de
kağnıyı sürenlerin dalgın kafalarını havaya kaldırdı. İncegeliş'in vadilerinde yankılandı da yankılandı silah sesi.
Kabaş'ın mavzerinden çıkan bu sesi iyi tanıyan kervancı başı Sadık; omzundan attığı harp ganimeti “Alaman
Filintası”nı havaya kaldırarak iki ellik atışla cevap verdi. Kabaş'da Cingöz de iyi bilirlerdi bu sesin Sadık'ın emektar
grasından çıktığını. İncegeliş yollarından geçen en büyük kervanlar hep Mehmed Ali Ağanın olur, kervanın başında
da onun has adamı Sadık bulunurdu. Dilenciyi bile soydukları dilden dile dolaşan bu asker kaçaklarının hadlerine
düşmezdi koskoca Mehmed Ali'nin kervanına saldırmak. İyi bilirlerdi ki, Mehmed Ali Ağa, Eğri Ahmed'in arkadaşıdır.
Eğri Ahmed ki, altındaki Kırkkanat atının üstünde Ovacık'tan Tosya'ya kadar her yerde, her an bulunur, kâh Dumanlı
dağlarında, kâh Bayramören deresinde, kâh da İncegeliş'de görünürdü. Onun görünmesi demek, çapulcu haydutların
yok olması demekti. Hızlı hızlı sürdü atını kervancı başı Sadık. Kervanın başından sonuna dek gidip geldi. Bir iki
arabanın örtülerinin açık olduğunu görüp kapattırdı. Kervana sahip olduğunu, her şeyin yolunda gittiğini gösterdi
arabacılara.
Deringöz gölünü arkada bırakan kervan, Çakırın sırtı da aşmış, kararan havaya karşın, "Han" tüm azametiyle görünür
olmuştu. Önden gidenlerin hızını artırdıklarını gören Kervancıbaşı onları yavaşlatıp, kervanın birbirinden
kopmamasını sağlayarak, askeri bir düzen sağlıyordu. Hocahasan camisinden okunan akşam ezanıyla birlikte ilk
arabası da hanın önüne gelmişti kervanın. Hanın arkasındaki ağıllara peş peşe yanaşan arabalardan öküzler
çözülürken, yük kontrol ediliyor, açıkta kalan yerleri keten örtülerle sıkı sıkı kapatılıyordu. Yol boyu susuz kalan
öküzler başlarındaki arabacıları dinlemiyor, söz birliği etmişçesine birbirlerini ite kaka olukların başına koşuyorlardı.
Son gelen arabalardan çözülen öküzler neredeyse yalakların dibinde kalan suyu içebildiler. Suyunu içen hayvanları,
hanın altındaki ahıra götüren kervancılar, arabalarından getirdikleri saman torbalarını öküzlerin boyunlarına takınca
bu kez kendileri koşuyorlardı pınar başına. Kana kana içtikleri sudan sonra çamur içindeki çarıklarını yıkıyor,
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arkasından da abdestlerini alıyorlardı. Elini yüzünü yıkamış, çarıklarını temizlemiş arabacılar teker teker handan içeri
girerken, giriş kapısı üstünde duran taş kaidedeki yazıyı okumadan ve her okuyuşlarında da önce gülümseyip, sonra
da düşünmeden edemiyorlardı. “Sakla samanı, Gelir zamanı. Sakladım samanı, Geldi zamanı. Balta sapı kar yağdı,
Kiraz zamanı. Sattım sarı samanı, Yaptırdım bu hanı."
Yüzlerindeki tebessümle hana ayak basan arabacılar, kandillerin aydınlattığı büyük odada, ocağa en yakın yeri
kapmak için acele ediyor, biraz önce gelip ısınanlarsa yeni gelenlere yer veriyorlardı. Çıtırdayarak yanan meşe
odunlarının güçlü harı bile odanın her yerini ısıtmaya yetmiyor, arkada kalanlar, ocağın başına üşüşenleri, mırıltı
homurdanma arası bir ses tonuyla sözüm ona ikaz ediyorlardı. Kandil ışıklarının gölge oyunlarında herkes birbiriyle
selamlaşıyor, aç karınlarını bir an önce doyurabilmek için gözlerinden akan uykularına aldırmıyorlardı. Odanın
ortasına serilen örtünün üzerine büyük bir kasnak koyan hancının yardımcısı, kasnağın üzerine de kocaman meydan
sinisini yerleştirdi. Koşar gibi gidip geliyor, sininin üzerine tahta kaşıkları, maşrapaları koyuyordu. Bugün yapıldığı belli
olan yufka ekmeği örtünün üzerine konulunca, kervancı başı Sadık oturduğu sedirden doğrularak "hadi buyurun
arkadaşlar, ekmeğimizi yiyelim" dedi. Herkes birbirine bakınıyor, bir an önce oturmaları için büyükleri "buyur"
ediyorlardı. Kervancı başı yer sofrasına oturmuş, göz ucuyla etrafındakileri kontrol ediyor, olmayanları belirlemeye
çalışıyordu.
Akşam namazını kılmakta olanların ayak sesleri merdivende duyulunca onların oturmaları için biraz daha sıkıştılar
sofra başında. Kervancı başı bir taraftan ucundan böldüğü ekmeği ağzına götürürken, bir taraftan da "Hadi Azizzzzz"
diye bağırıyordu ki, elindeki kocaman, siyah, bakır tencereyle kapıda göründü Hancı Aziz. Sininin ortasına konulan
tencereden gelen tarhana çorbasının sarımsaklı kokusu hepsinin elini kaşıklarına götürdü. Sadık ağanın yüksek sesle
söylediği "Bismillahirrahmanirrahim" sözüyle birlikte kaşıklardan üçü beşi giriyor, üçü beşi çıkıyordu tencerenin içine.
Kimsenin ağzından tek laf çıkmıyor, kollar kaşık sallamaktan yoruluyordu. Orta boylu bir tepsinin içinde gelen bulgur
pilavını da ayran eşliğinde kaşıklayan arabacıların karınları doyunca kaşık sallamaları da yavaşlamıştı. Hancının
çömezi olan çocuğun, ocağa attığı iri meşe kütükleri, odanın hararetini artırmıştı. Yavaş yavaş yemekten kalkan
sedire oturuyor ve “ossaat” cigarasını yakıyordu. Koskoca siniyi üzerindekilerle kaldıran hancı ile çömezi, yerdeki
örtüyü de kaldırınca oda daha bir büyümüş geldi gözlerine. Kimi öküzünden, kimi kağnısından söz etmeye başlamış,
hayat yorgunu bir ikisi de yarınki yolu konuşmaya başlamıştı. Konuşanın da, konuşmayanında gözleri uykudan
küçülüyor, yorgun bedenleri kıvrılıp uyuyacak yer arıyordu. Bir ikisi ezana ne kadar kaldığı konusunda anlaşamayıp
sustular.
Kervancı başı Sadık'la iki yaşlı arabacı üst katta, hancının kendilerine ayırdığı odaya uyumak için çıksalar da, kalanlar
bu odada oturdukları yerde uyuklayacaklarını biliyorlardı. Bazıları arabaları kontrol edip, ahırdaki öküzlerin saman
torbalarını yenileyerek döndüler odaya. İki kişi yatsı namazını kılıyor, ocak başını kapmış gençler mecalsiz
kahkahalarla Cingöz'ün atmaca, şahin, doğan gibi hayvanlara olan ilgisinden konuşuyorlardı. Geçirdikleri günün
yorgunluğu, odaya yayılan sıcağın rehavetiyle de buluşunca daha fazla uykusuzluğa direnemeyenler, sağlı sollu
sedire uzanmış ve çoktan uykuya geçmişlerdi bile. Biliyorlardı ki yarın da zor bir gün olacaktı; tıpkı öncekiler gibi…
Hancının odaya girip çıkması ve ortaya kurmakta olduğu sofranın gürültüsü, teker teker uyandırdı arabacıları. Gün
daha ağarmamış, horozlar bile ötmeye başlamamıştı. Ama hepsi de biliyorlardı ki, Kurşunlu'ya varmak için oldukça
uzun yolları vardı. Katık eşliğinde içilen çorbalar, ayaklara geçirilen çarıklar ve arabalara yeniden koşulan öküzlerden
sonra yola koyulan kervan, Hocahasan köyünü sağında bırakarak gıcırtılarıyla İncegeliş'den aşağı hızlandığında,
minareden müezzin yanık sesiyle bozuk makamdaki sabah ezanını okuyordu.
Buraya İncegeliş adını kim vermiş, bilen yoktu ama "Katır yolu", "Eşek yolu", "Tuz yolu" denildiğini herkes bilirdi. Öyle
ya bu yolu en iyi kat eden hayvanlar katır ve eşeklerdi. Katır ya da eşek yolu denmesi de gayet uygundu, ama katır
olsun, eşek olsun hepsinin de sırtındaki yük "Tuz" olduğuna göre en güzel ad, "Tuz Yolu" olmasıydı. Peki ya ince ince
kıvrımlarına bakınca ne denmeliydi. Hani yazarın betimlediği "ince belli çay bardağı" gibi, "yarin beli" gibi, haline
bakınca ne derdin adına? İşte o zaman bal gibi "İNCEGELİ" olurdu yılların yolunun adı. Kervancıbaşı bir kaç kez
daha atını koşturarak önden arkaya kontrol etti kervanı. Gördüğü aksaklıkları gidermeleri için arabacıları uyardı.
Arabacıların "gahhh" ları, "hoooo" ları eşliğinde yürüyen kervan Mamu köprüsüne geldiğinde, güneş de Manasur
köyünün kavaklarının üstüne kadar yükselmişti. Önlerinde tüm azametiyle akmakta olan Devrez'e baktılar.
Öküzlerden bir ikisi suya yönelmek istediyse de, izin çıkmadı arabacılardan. Su arklarını onarmakta olan değirmenci
Yusuf'u selamlayarak geçtiler Manasur köyünün önünden. Önlerindeki eşeklere yükledikleri buğdayları değirmene
götürmekte olan İğdirlilerle karşılaştılar. Konuşmak için oyalanan kervancılar, iki çift lakırdının cezasını eşek ya da
arabasının peşinden koşarak ödediler!. Üçler tepesini de aştıklarında, İğdir Ovasındaki bostanlarını bozmuş
Kurşunluluları, eşekleri üzerinde götürdükleri deveklerle gördüler. Çarşı içinden geçerken hepsinin de yürüyüşleri
değişmiş, şapkaların terekleri yukarı kaldırılmış, arabalarının başında gururlu komutanlar gibi görünüyorlardı. Bir
kaçının çocukları koştu yanlarına. Tosya işi büyük sarı mendillerine sardıkları çıkınlarını verdiler çocuklarına.
Kendilerinden önce hediyeleri gitsin eve diye düşündüler. Mehmed Ali'nin konağına geldiklerinde açılan depolara
yıktılar yüklerini. Alınlarından akan teri, Müslüm pınarının buz gibi suyunda yıkadıklarında yorgunlukları da akıp
gitmişti üstlerinden. Her biri, bir kahraman edasıyla girdikleri evlerinde, başkomutan gibi karşılanıp buyur edildiler.
Haksız da değillerdi bu gösteriyi yapmakta. Onların arabalarındaki yükün adı "tuz" değil "altın" dı. Hem de "beyaz
altın". Tıpkı yüreklerinde eşlerine ve çocuklarına besledikleri sevginin beyazlığı kadar beyazdı taşıdıkları yükleri…
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