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ULUDAĞ GEÇİŞİ ( 5-7 Ekim 2007) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Turhan Tetikcan, Songül Sonal ve Meltem Çetin’in katkılarıyla)  

Fotoğraflar: Hüseyin Sarı 
 

 
Uludağ kaşifleri 

(soldan sağa) Meltem Çetin, Bahri Uç, Ahmet Turhan, Fevzi Özkan, Turhan Tetikcan (rehberimiz), Songül Sonal, 
Yaşar Öztürk, (oturanlar-soldan sağa) Hüseyin Sarı (ben), Naci Beytekin, Mümin Özkan ve Naci Beytekin’in çantası 

 

   
 
 
 
1. Gün  05 Ekim 2007 Cuma (Kuş uçuşu yürüyüş mesafesi 7.5 km) 
Songül ile Uludağ Kaşifleriyle buluşacağımız eski batı garajına yürüyoruz.  Garajda Turhan 
Tetikcan, Meltem Çetin, Yaşar Öztürk, Naci Beytekin, Mümin Özkan ve Fevzi Özkan ile buluşup 
hasret gideriyoruz.  Turhan bey ve Fevzi bu etkinlikte rehberliğimizi yapacaklar. Uludağ transı 
geleneksel hale geliyor, geçen yıl da aynı grupla bir gün arayla trans yapmıştık ve çok keyif 
almıştım.  Bu sefer, Uludağ’ın farklı güzelliklerini görmek için geçen yılki rotamızdan farklı bir 
güzergahtan yürüyeceğiz. Bu etkinliğe Denizli’den Ahmet Turhan ve Bahri Uç’da katılıyor. 
 
Saat 09:50’de Keles’e giden dolmuşlardan birini kiralayarak yola koyuluyoruz. Keles’e giden 
düzenli dolmuşlar yürüyüşe başlayacağımız nokta olan Dağdibi köyüne çıkmıyorlarmış. 
 
Yol üzerinde, DSİ’de çalışan Naci beyin emeğinin çok olduğu ve su tutulmaya yeni başlanan ancak 
bu yılın kuraklığının burada da hissedildiği üzere, barajın önünde daha çok suyun olduğu Nilüfer 
barajına uğruyoruz. Su toplandıktan sonra bir daha göremeyeceğimiz göl alanın boş halini görme 
şansımız oluyor. 
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Dağdibi köyü-Keles 
 
Baraj alanından ayrılarak saat 11:05 gibi yürüyüşe başlayacağımız Dağdibi köyüne ulaşıyoruz.  Köy 
meydanında son hazırlıklarımızı yaparken köylülerle sohbet edip meraklı sorularını yanıtlıyoruz. 
Köy meydanındaki muhtarın evi ise çok ilginç, üstünde köyde kullandıkları aletlerin resimleri, yerel 
dildeki isimleri ve birkaç tasviri süsleme var. Çantalarımızı yerleştirip son düzenlemeleri yaptıktan 
sonra saat 11:25’de üç gün sürecek yürüyüşe başlıyoruz. Köy içinden geçen ve meyve ağaçlarının 
sarktığı yoldan, “kısmetimiz deyip” aldığımız meyveleri yiyerek yürüyoruz. 
 
Köyün dışına çıktıktan sonra yolumuzun üzerinde, gölgesinde oturmamızı istercesine duran alıç 
ağacının bu isteğine nazlanmadan uyuyoruz ve ilk molamızı veriyoruz.  Böylece bu yılın ilk alıcını 
da yiyorum(uz).  Moladan sonra traktör yolundan çıkarak diklemesine orman içine giriyoruz. Karışık 
ağaçlardan oluşan orman içindeki ağaçlar renk dönüşümüne yavaş yavaş hazırlanıyor.   
 

   
 
Orman içinde sararmış yaprakların arasında yürümek ve bastığımız her adımda yapraklardan çıkan 
güzel sesi duymak çok keyifli. Yaprakları kırmızılaşmaya yüz tutmuş kayın ağacının meyvesinin 
olduğunu, bunun yenilebildiğini ve üstelik de tadının çok güzel olduğunu bilmezdim, bu etkinlikte 
ilk kez kayın meyvesini (çekirdeğini) tadıyorum, çok hoşuma gidiyor. Bu yürüyüşte de yeni birşey 
öğrendim.  Yol boyu gözüm kayın ağaçlarında, aklım meyvesinde; kayın meyvesine öyle çok 
kaptırmışım ki doğal dengeyi tehdit ettiğim bile dilleniyor grup arasında. 
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Saat 13:50’de Görecek yaylasına ulaşıyoruz. Yolumuzun üzerinde kırmızıya bürünmüş bir başka alıç 
ağacına dadanıyoruz bu sefer, yiyebildiğimiz kadar kırmızı alıç yiyoruz, yiyemediklerimizi de sonra 
yemek için topluyoruz.  Orman içinden yükselen dik bir patikadan girip bir süre yürüdükten sonra 
orman yoluna çıkarak Küçük Boğazova’ya ulaşıyoruz.  Buradaki çeşme akıyor. Su içip kamp 
yerinde su bulamama olasılığına karşı az da olsa su şişelerimizi doldurduktan sonra geceyi 
geçireceğimiz daha yukarıdaki Büyük Boğazova’ya doğru yürüyoruz. 

 

   
Büyük Boğazova    Çatalkaya  Büyük Boğazova’daki kamp yerimiz 
 
Kayın ağacının çoğunlukta olduğu karışık orman içinden yürüyerek saat 16:30’da geceyi 
geçireceğimiz Büyük Boğazova’ya ulaşıyoruz.  Çadırlarımızı Çatalkaya’nın eteğine, geçen yıl kamp 
yaptığımız yere kuruyoruz. Ancak burası boğaz olmasından dolayı çok şiddetli rüzgar alıyor, İnegöl 
yaylasından yükselen hava Keles yaylasına doğru akıyor. Rüzgarda yemek hazırlama işi ile fazla 
uğraşmadan Ahmet beyin getirdiği ev tarhanasından hemen sıcak çorba yapıyoruz, ana yemek ve 
diğer çeşniler ise Fevzi’nin eşi Nevin’den. 
 
Rüzgar çok şiddetli estiği için yemek sonrası çayımızı, rüzgar almayan sıcak bir yerde içmeyi 
planlıyoruz. Belden biraz aşağıya indikten sonra uygun bir ağaç altı buluyoruz. Çaydan önce, Yaşar 
beyin hazırlamış olduğu ev yapımı iksiri içiyoruz, Meltem çabuk bitmesin diye sadece koklamakla 
yetiniyor. Pınarcık köyünden çoban Hüseyin Çetinkaya sürüsü ile önümüzden geçiyor.  Geçen yıl da 
Hüseyin bey ile bu noktada karşılaşmıştık.  Kendimizi tanıtıyoruz, bizi hatırlıyor; bir bardak 
çayımızı içtikten sonra sürüsünü önüne katarak köye doğru yollanıyor. 
 
Çay sonrası çadırlarımıza çekilip erkenden uyuyoruz.  Yarın İnegöl’e bağlı Çayyaka köyünün 
Boğazova yaylasına kadar yürüyüp kamp kurmayı planlıyoruz. 
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2. Gün  06 Ekim 2007 Cumartesi (Kuş uçuşu yürüyüş mesafesi 15 km) 
Saat 06:30’da uyanmamıza rağmen etrafta dolanarak oyalanıyoruz.  Akşamki rüzgardan eser yok.  
Gün doğumunu izliyoruz hep birlikte, burada güneşin doğuşu çok farklı oluyor burda, zaten dünkü 
şiddetli rüzgara rağmen burada kamp kurmamızın, farkında olmasak da altında yatan sebep bence bu 
muhteşem gündoğumu.  Geçen yıl burada yaptığımız kahvaltıyı aratmayacak güzel bir kahvaltıdan 
sonra saat 10:15’de yürüyüşe koyuluyoruz.  Sırası ile Avtaş (1983 m), Göktaş (2001 m), 
Kocapınarbaşı (2001 m), Delimalan (2010 m), Yanoluk ve Çukurçayır tepelerinin üstünden 
geçiyoruz. Manzara çok güzel. Buradan, Epçeler (içinden geçtiğimiz), Dağdibi, Pınarcık, Aşağı ve 
Yukarı Deliller köyleri ve Keles’in bir kısmını uzaktan da olsa seçebiliyoruz. 
 

   
Uludağ dağ sırası 

 
Uzunca bir süre bodur yayılıcı ardıç ağaçlarının üzerinden yürüdükten sonra saat 13:45’de Tepel 
Tepe’ye (2051 m) ulaşıyoruz ve kısa bir öğle yemeği molası veriyoruz. Buradan, yanından 
geçeceğimiz Tepelli’yi görebiliyoruz. Yemek molasının ardından Tepelli’ye giden araç yoluna kadar 
inerek yol boyunca yürüyoruz.  
 

   
İbrahim çoban 
 
Yol üzerinde koyunlarını otlatan İbrahim ve oğlu Ahmet ile karşılaşıyoruz.  Yürüyeceğimiz yolun 
durumu hakkında bilgi alıyoruz. Ahmet heyecanla, sürüye dadanan ve çoban köpeği tarafından 
öldürülen yavru yaban domuzunun leşini göstermek istiyor bizlere.  Ayı ve yaban domuzu buralarda 
sıkça görülebiliyormuş.  Yolumuzun üzerinde, yakın köyden karşılaştığımız bir başka çobanın 
köpeğine de yaban domuzları saldırmışlardı, köpeğin yarası hala iyileşmemişti. 
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Tepelli (1779 m)              Tepelli’deki orman gözetleme klübesi 
 
Saat 16:30’da Tepelli’ye (1779 m) ulaşıyoruz.  Burası hakim bir nokta olduğu için orman gözetleme 
kulübesi var ancak şu anda kalan kimse yok.  Geceyi geçireceğimiz Boğazova yaylasına gitmek için 
orman içinden, vadi yatağına diklemesine iniyoruz. Karışık ağaçlardan oluşan ormanın içinde 
yürümek çok zevkli.   
 
 

   
Tepelli-Boğazova arası 
 
Yol üzerinde fotoğraflık çok güzel görüntüler var.  Bunlardan bir mantara, çok fotojenik göründüğü 
için fazla zaman harcıyorum ve grubu gözden kaçırıyorum.  Fevzi’nin, ormana girdikten sonra yolu 
tanımlarken “sürekli diklemesine aşağı ineceğiz” dediğini hatırlıyorum ve grubu bulmayı ümit 
ederek diklemesine aşağı doğru iniyorum.  Orman yoluna ulaştığımda duruyorum, grup hala ortada 
yok ve bu kadar hızlı inmiş olamazlar, hem benim eksikliğimi fark ederlerse kesin yürümeyi 
durdurup beni beklerler diye düşünüyorum. Aldığımdan bu yana hiç kullanmadığım düdüğü 
çantamdan çıkarıp grubun beni duyması için öttürüyorum.  Uzunca bir süre sesimi duyurma 
çabalarımdan sonra nihayet uzaktan grubun sesini duyuyorum. 
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Armillaria 

 
Bu küçük kaybolma macerasından sonra ormanda daha dikkatli olunması gerektiğini tekrar 
hatırlıyorum(uz). Aramızdaki mesafeyi fazla açmamaya dikkat ederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
Saat 18:20’de yeni ismi Çayyaka olan Bedre köyünün Boğazova yaylasına ulaşıyoruz.   Yayla evleri 
Bedre deresinin kenarında yapılanmış. Geceyi burada geçireceğiz.  Evlerin karşısında Bedre 
deresinin hemen yanında kamp kuruyoruz. 
 

   
Boğazova yaylasındaki kamp yerimiz Boğazova  yaylası ve kampımız  Boğazova kamp yerinde kahvaltı 
 
Akşam yemeğinin ardından kamp ateşi yakarak hem ısınıyoruz hem de sıcak çaylarımızı 
yudumlayarak sohbet ediyoruz.  Yarın Erikli köyüne, oradan da gidebilirsek Oylat’a kadar gitmeyi 
planlıyoruz ama bunun için sabahı beklememiz gerekecek, çünkü Oylat’ın ne kadar uzakta 
olduğunu, üstelik yolunu da tam olarak bilmiyoruz, buradaki köylülere sorarak bir plan yapacağız. 
 
3. Gün  07 Ekim 2007 Pazar (Kuş uçuşu yürüyüş mesafesi 11.5 km) 
Gece nemden ıslanan çadırlarımızı kuruttuktan sonra saat 10:15’de kampı toplayarak ayrılıyoruz.  
İnegöl istikametine doğru tozlu araç yolundan yürüyoruz ve bir an önce bu keyifsiz yoldan 
kurtulmak istiyoruz bu keyifsiz yoldan. Hedefimiz, öncelikle Erikli yaylasına gitmek, eğer mesafe 
kısa olursa Oylat kaplıcalarına kadar yürüyerek yürüyüşü sonlandırmak. Ancak buradaki köylüler 
Oylat’a gitmemizin zor olduğunu söylüyor, Erikli’de köylülere soracağız . 
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Erikli’ye giderken   Başalan yaylası-Erikli   Erikli 
 
Tozlu yoldan ayrılarak, Bedre deresinin üstündeki köprüden geçip Erikli yoluna giriyoruz.  Yol 
ileride çatallaşıyor, köylülerden aldığımız tarife göre sola giden yoldan gitmemiz gerekiyor, öyle 
yapıyoruz. Yaşar bey de yolu bildiğini söylüyor, güvenle yürüyebiliriz. Orman yolunu takip ederek 
sık orman ağaçlarının içinden yürüyerek yükseliyoruz. 

 

   
Güz çiğdemi 
 
Saat 12:20’de  Erikli köyünün Başalan yaylasına ulaşıyoruz.  Bu yayla tek kelimeyle muhteşem bir 
yer! Bu yaylanın keyfini çıkarmak için uzun süreli mola veriyoruz, çantalarımızda kalan son 
yemişleri tüketme bahanesi ile daha uzunca kalmaya çabalıyoruz. Herkes, sadece bu yaylaya gelip 
kamp kurmanın ne kadar keyifli olacağını dile getiriyor. Başalan yaylasını, Domaniç’e yürüme 
planlarımızın başlangıç noktasına da koyuyoruz. 
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Yayladan istemesek de ayrılıyoruz ve Erikli’ye giden araç yolunu takip ediyoruz.  Yol, dere boyunca 
alçalarak gidiyor. Yaklaşık 1.5 saat yürüdükten sonra Mindos olarak bilinen kayalık yerden 
geçiyoruz.  Burada yol kenarında ağaç kesimi yapanlar var, mevsimlik olarak Adana’dan gelmişler.  
Sohbet ediyoruz, Yaşar bey yanında getirdiği balonları ormancı ailelerin çocuklarına veriyor. 

 

  
Başalan yaylası-Erikli 
 
Yol boyu ceviz, elma ve hatta devasa mantarları toplayarak keyifle ilerliyoruz.  Songül,  mantarları 
lezzetli yemeklere dönüştürmeden önce şemsiye olarak kullanmakta ısrarlı! Saat 14:30’da, yeni adı 
İclaliye olan Erikli köyüne ulaşıyoruz.  Ahıska Türkleri’nden olan köylülerle kısa da olsa sohbet 
ettikten sonra İnegöl’e giden dolmuşa doluşarak İnegöl’e doğru gidiyoruz. 
 

   
Erikli yolu üzerindeki devasa mantarlar Erikli (İclaliye) köyü 
 
Yolumuzun üzerinde bulunan Kestanealan, Karakadı, İsaören köylerini geçtikten sonra saat 15:00 
gibi İnegöl’e ulaşıyoruz. İnegöl köftesi yemek için lokanta arayışlarımız sonuçsuz kalıyor, 
Ramazan’dan dolayı açık olsalar da servis yapmıyorlar. 
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Gece 24:00’de olan Bursa-Ankara biletimi İnegöl’den saat 16:00 Nilüfer arabasına değiştiriyorum.  
Ahmet ve Bahri’de aynı otobüs ile Eskişehir’e gelerek oradan Denizli’ye geçecekler. Bursalı 
dostlarla, hafızamıza bir güzel anı daha katarak vedalaşıp ayrılıyoruz. 
 
Yürüyüşün Ardından... 
Kestel’in Dağdibi köyünden başlayıp İnegöl’ün Erikli (İclaliye) köyünde sonlandırdığımız ve 
Uludağ kütlesinin güneyinden başlayıp doğusuna yürüdüğümüz bu üç günlük geçişte kuş uçuşu 
birinci gün 7,5 km, ikinci gün 15 km, üçüncü gün ise 11,5 km yol yürüyerek toplamda 34 km yol 
katettik. Karışık orman içinden geçen bu güzergahta renk dönüşümü başlamış durumda, 2 veya 3 
hafta sonra çok daha renkli olacaklarını tahmin ediyoruz.  Ancak bu sene ağaçların yaprakları geçen 
yıla göre biraz soluk gibi bunu da kuraklığa bağlıyoruz.   
 

 
Yürüyüş rotamız 

 
Teşekkür.. 
Bu güzel yürüyüşü organize eden, yürüyüşe davet eden ve bu yürüyüşü çok keyifli kılan tüm Bursalı 
dostlara, bizler için güzel yemekler hazırlayan Nevin Özkan’a çok teşekkür ederim. 

Hüseyin Sarı 
15 Ekim 2007, Ankara 


