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ULUDAĞ GEÇİŞİ ( 6-8 Ekim 2006) 
Yazan: Hüseyin Sarı (Turhan Tetikcan ve Songül Sonal’ın katkılarıyla) Fotoğraflar: Hüseyin Sarı-Songül Sonal 
 
 

 
(soldan sağa) Hüseyin Sarı, Meltem Çetin, Songül Sonal, Necla Türemen, Berrin Hacalioğlu, Turhan 
Tetikcan (rehberimiz), Yaşar Öztürk, Figen Solmaz, Muzaffer Balban, Attila Ülgen, Naci Beytekin.  

(oturan) Fevzi Özkan  
 
0. GÜN  05 Ekim 2006 Perşembe (Ankara’dan Bursa’ya gidişimiz) 
Nilüfer otobüs firmasının saat 17:00 seferi ile Bursa’ya gitmek üzere Ankara’dan ayrıldık (20 YTL).  
Bu etkinliğe Ankara’dan benimle birlikte Berrin Hacalioğlu da katılıyor.  Gece saat 23:00 gibi 
Bursa’ya ulaştık. Bizi terminalde Songül karşıladı.  Songül’ü Konya Ereğli-Tarsus yürüyüşünden 
beri ilk kez görüyorum.  Geceyi Songül’ün evinde geçireceğiz.  Songül’ün ablası Emine ile tanıştık.  
Bir tarafdan laflarken bir tarafdan da Songül’ün bizim için ayırdığı siyah incirleri ve yarınki yürüyüş 
için hazırladığı nefis börekleri çayla birlikte sıcağı sıcağına yiyiyoruz.  Yarın saat 10:00 gibi yola 
çıkacağız. 
 
1. Gün  06 Ekim 2006 Cuma (Kuş uçuşu yürüyüş mesafesi 10.3 km) 
Saat 10:30’da Topane’de (Hisar semti) yürüyüşe katılacaklarla buluştuk. Burada, rehberliğimizi 
yapacak olan Turan bey ve diğer katılımcılar Figen, Necla, Muzaffer, Fevzi ve Attila ile tanıştık.  
Naci, Yaşar ve Meltem ile daha önceden Ereğli-Çamlıyayla yürüyüşünden tanışıyorduk.  Uludağ 
minübüsü ile oteller bölgesine gittik. (7 YTL).  Daha önceden Bursa’ya birkaç kez gelmiş olmama 
rağmen Uludağ’a hiç çıkmamıştım.  Oteller bölgesine giden ağaçlı güzel araç yolunu takip ediyoruz.  
Geyik üretme çiftliğinin olduğu Dolubaba’nın yanından geçerek saat 11:30’da oteller bölgesine 
ulaştık.  Beden Terbiyesi tesisinin önünde indik. Burda sularımızı doldurup yürüyüş için son 
hazırlıklarımızı yaptıktan sonra saat 12:03’de yürüyüşe başladık.  Hava az bulutlu ve açık.  Yürüyüş 
için ideal bir gün, daha güzeli olamazdı.  Bugünkü planımız küçük zirve sırtından göller bölgesine 
gidip kamp kurmak ve geceyi Kilimligöl kenarında geçirmek. 
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Cipyolu 

 
Oteller cip yolundan yürüyerek saat 13:09’da ilk molamızı verdik. Klasik volfram maden yolunu 
değil de küçük zirve sırtına, Tutyeli mevkiine tırmanarak yürümeyi planlıyoruz.  Mola sonrası dik 
bir tırmanışla Tutyeli’ne çıkıyoruz. Sağ tarafımızdaki vadi, Nilüfer deresinin kaynaklarından olan 
Aras şelalesinin olduğu vadi.  Kuşaklı kaya (novil) yolu boyunca yürüyoruz. Solumuzda volfram 
maden tesislerini görebiliyoruz.  Bu tesis artık işletilmiyor.  
 

  
İlk molamız           Tutyeli mevkiine çıkarken 
 
Küçük zirveye, diğerleri sayısız kez çıktıklarından sadece Berrin ve ben çıkıyoruz.  Muzaffer bey ve 
Fevzi bizi yanlız bırakmıyorlar, onlar da bizimle küçük zirveye çıkıyorlar.  Biz küçük zirve 
yolundayken grup da yan geçerek yürüyüşünü sürdürüyor.   
 
Önce zirve yapıp sonra kamp yapacağımız göller bölgesine gitme fikri, zirvenin yarın yürüyeceğimiz 
rotamızın üzerinde oluşundan dolayı pek rağbet görmüyor.  Göller patikasına doğru yürüyüşümüzü 
sürdürüyoruz.  Saat 16:32’de Kilimligöl’ü tepeden görüyoruz.  Bu göller bölgesinde toplam dört göl 
var:  Kilimligöl, Karagöl, Buzlugöl ve Aynalıgöl.  En büyüğü Kilimli, en yüksekte olan ise 
Buzlugöl. Aşağıya inip Kilimligöl kenarında kamp kuracağımız yeri belirledikten sonra çadırlarımızı 
kurduk (saat 17:09).  Kamp yerinde akan su var, çadırlarımızı göle sıfır yerde kuruyoruz.  Toplam 
altı çadır kuruluyor.  Yemek hazırlığına koyuluyoruz.  Songül ve Yaşar’ın hazırladığı güzel 
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yemekleri ve herkesin çantasından çıkardığı yiyecekleri yiyip iyice karnımızı doyuruyoruz.  Dolunay 
bulutların arasından göründü.  Bulunduğumuz yerde sadece alpin bitki örtüsü var, Alaçam köyünden 
göllere toprak bir yol var. Bu yoldan traktör ve arazi araçları gelebiliyor. Araçlarla taşınmış ağaç 
parçalarından kalan artıkları yerden toplayarak cansız bir ateş yakabildik. 
 
Ortalık çok aydınlık. Ay ışığında zirveye çıkma fikri Aynalı göle yürüyüşe dönüşüyor, bu romantik 
ve yüksüz yürüyüş fikri birden herkesin iştahını kabartıyor.  Saat 20:30’da Karagöl üzerinden 
çıktığımız bu yürüyüşten gece 22:30’da geri dönüyoruz, ateş başında küçük bir sohbetten sonra 
çadırlarımıza çekiliyoruz. Yarın zirve yapıp Çavuşdüzü’ne kadar yürümeyi ve orada kamp kurmayı 
planlıyoruz.  

 
Kilimligöl’de mehtap 

 
2. Gün 07 Ekim 2006 Cumartesi (Kuş uçuşu yürüyüş mesafesi 15.3 km) 
Sabah gün doğumunu kaçırmamak için saatimi 06:30’a kurdum. Kilimligöl’de gün doğumu 
muhteşem, iyi ki erken uyanmışım. Ben fotoğraf çekerken ekip de yavaş yavaş uyanmaya başlıyor.   

 

  
Kilimligöl’de gün doğumu (saat 07:07)        Kilimligöl kıyısındaki 1. kampımız 
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Ortak hazırlayıp yediğimiz çok güzel bir kahvaltıdan sonra saat 09:57’de yola koyuluyoruz.  
Karagöl’ün üstünden bol taşlı patika bir yoldan geçerek zirve düzlüğüne çıkıyoruz. 

 

  
Kilimligöl kamp yerinden ayrılışımız      Karagöl 

 
Sırt çantalarımızı burada bırakarak saat 11:49’da zirveye doğru hareket ediyoruz.  Hava pamuklu 
bulutlarla dolu, zirve için çok güzel bir gün.  Bu yürüyüşü havanın kapalı ve yağışlı olmasından 
dolayı iki haftadır erteliyorduk, ama gerçekten bu ertelemelere değmiş, hava bizden yana. 
 
Saat 12:09’da zirveye ulaşıyoruz.  Eski yunan tanrılarının ve keşişlerin mekanı olan dağın zirvesi 
2543 metre yüksekliğinde. Diğer dağlar gibi çok yüksek olmamasına karşın manzarası çok güzel.  
Zirveden, yunan tanrılarının yaptığı gibi bir süre etrafı izleyip “buraya biz de geldik” demek için 
zirve defterini yazdıktan sonra inişe geçiyoruz. 
 

  
Uludağ (Olimpus) zirvede modern yunan tanrıları      Zirve defteri 
 
Sırt hattından yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Yürüyüş tempomuz iyi, arada açılmalar oluyor ama bu 
daha çok koyu sohbetten. Arada bir kısa molalar verip sayımızın hala 12 olduğundan emin olmak 
istiyoruz. 
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Uludağ üzerinden Çavuşdüzü’ne giderken 

 

  
Al gözüm seyreyle        Çavuşdüzü 
  
Dik bir inişden sonra saat 17:50’de Çavuşdüzü’ne ulaşıyoruz.  Planımız Çavuşdüzü’nde kamp 
kurmaktı; ancak kamp alanında bu mevsimde su olmadığından kamp yerini daha aşağıya, Küçük 
Boğazova’da kurmaya karar veriyoruz.  Kısa bir yürüyüşe eşlik eden sağımızdaki günbatımının ve 
solumuzdaki bulutların yarattığı güzel manzarayı izleyerek saat 18:30’da Boğazova’ya varıyoruz, 
hızımızı engelleyen günbatımının muhteşem görüntüsü.  Koyun sürüsünün çıkardığı çan seslerini 
uzaktan da olsa duyuyoruz, ağıllarına doğru gidiyorlar galiba.  Boğazova kamp yeri tam orman 
kuşağı sınırında. Kamp yeri düzlük ve bir de çeşme var, çeşmenin yanında çadırlarımızı kurup 
hemen yemek işine koyuluyoruz. 

 
Yorgun olmanın güzel yanı nedir bilirmisin? 
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Çavuşdüzü-Küçük Boğazova arasını yürürken 

 
Akşam yemeğinde Yaşar Bey’in hazırladığı nefis domates ve kara lahana çorbasını içtikten sonra 
soslu makarna ve ton balıklı salatayı iştahla yiyiyoruz.  Arkasından çay ve ateş başında Naci beyin 
getirdiği kestaneleri yerken okunan türkü ve şiirlerden sonra saat 23:00 gibi uyumak için 
çadırlarımıza çekiliyoruz. Gece yürüme fikrine bu akşam Meltem ve Muzaffer beyden başkası pek 
sıcak bakmıyor, bugün tahminimizden de uzun yürüdük, herkes biraz yorgun gibi iyi bir uyku 
herkese iyi gelecek. 
 

 
Küçük Boğazova’daki kamp ateşimiz 

 
Yarınki rotamız Baraklı göletine kadar yürüyüp bu yürüyüş etkinliğini sonlandırmak ve oradan da 
araçla Bursa’ya geçmek. 
 
3. Gün 08 Ekim 2006 Pazar (Kuş uçuşu yürüyüş mesafesi 7 km) 
Sabah erkenden, gece hiç uyuyamayan Meltem’in heycanlı sesiyle uyanıyoruz.  Meltem, 
gündoğumunu izlememiz için hepimizi ayaklandırıyor.  Güneşin doğuşunu daha iyi izlemek için 
güneşe daha da yaklaşıyoruz.  Bulutlar ayaklarımızın altında, gün doğumu bulutların üstünde, tek 
kelimeyle nefes kesici. Çok iyi bir kamp yeri seçmişiz.  
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K. Boğazova düzlüğündeki kamp yerimizden gündoğumu      K. Boğazova düzlüğü 
 
Kahvaltı hazırlıyoruz, bu son kahvaltımız. Bugün Pazar olduğundan mı nedir? Kahvaltı da Pazar 
kahvaltılarını aratmıyor: sucuk, binbir çeşit peynir, helva ve daha nicesi.  Sofrada en uzun ben 
oturmama rağmen eminim tatmaya sıranın gelmediği yiyecekler de vardı.  Meltem ve Muzaffer bey 
hiç yorulmamış gibi sağda solda gördükleri küçük  tepelere çıkıyorlar, yorgunluk belirtisi yok. 
 

 
Boğazova da Pazar kahvaltımız 

 
Kahvaltı sonrası saat 11:07’de yola koyuluyoruz.  Orman kuşağına giriyoruz.  Bu yolu bu mevsimde 
yürümek bir ayrıcalık, gerçekten öyle.  Yaprakların rengi muhteşem.  Yolumuzun üstünde Pınarçık 
köyünden çoban Koyuncu Hüseyin ve sürüsü ile karşılaşıyoruz.  Üç aylık yavru köpek birden ilgi 
odağımız oluyor. 
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Baraklı’ya giderken 
 
Çoban Hüseyin ile vedalaştıktan sonra yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Araç yoluna çıkıyoruz, burda 
da bir pınar var hemen bir mola daha veriyoruz.  Arkadaki renk cümbüşünü içine alan grup fotoğrafı 
çektirdikten sonra yol boyu yürümeye devam ediyoruz. 
 

   
Rehberimiz Turhan Tetikcan 
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Küçük Boğazova’dan Baraklı göletine yürüyüşümüz 
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Araç yolu boyunca yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Songül, yolumuzun üstünde gördüğü yenilebilir 
mantarları topluyor, Attila da ona yardım ediyor.  Benim de ilk kez gördüğüm ilginç mantar türleri 
var buralarda. 
 

    
Yolumuzun üzerinde gördüğümüz ilginç kaya ve mantarlar (ortadaki, posteki mantari, ebem sapkasi-Shaggy ink cap, 

Lawyer's wig, sağdaki dede börkü lepiota procera, parasol mushroom) 
 

Yol boyu geride bıraktığımız yerlere bakıp ne kadar yürüdüğümüzü tahmin etmeye çalışıyoruz.  Yol 
üstünde gördüğümüz meyve ağaçlarından göz hakkı alarak keyifle yürüyüşü sonlandıracağımız 
gölete doğru sohbet ederek yürüyoruz. 
 

   
 
Ceviz, ayva, armut ve elma ağaçlarının yol boyu sıralandığı yolu yürüyerek Baraklı köyünün yaylası 
olan Baraklı göletine saat 14:45’de ulaşıyoruz. Burda, Songül’ün “dağcıların amcası” dediği İbrahim 
Alıç’a uğruyoruz.  Ayaküstü kısa bir sohbetten sonra İbrahim amcamızı internetin olmadığı ancak 
çok huzurlu olan bu mekanda bırakarak ayrılıyoruz.  Çantamızda kalan son yiyecekleri de burada 
arabayı beklerken tüketiyoruz. 
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Baraklılı İbrahim amca ile sohbet ederken      Baraklı göletinde İbrahim amcanın sürüsü 
        
Saat 16:36’da Baraklı göletinden Bursa’ya dönmek üzere minübüsle ayrılıyoruz. (15 YTL). Baraklı, 
Karaislah ve Çaybaşı köylerini geçtikten sonra Doğancı Barajı (Nilüfer-1 Barajı)’nda mola verip 
gölü tepeden izliyoruz, bu sene su seviyesinin düşük olduğu konusunda herkes hemfikir.  Saat 17:30 
gibi Bursa’ya ulaşıyoruz. 
 
Yürüyüşün Ardından... 
Oteller bölgesinden başlayıp Baraklı göletinde sonlandırdığımız ve Uludağ kütlesini boylamasına 
yürüdüğümüz bu üç günlük geçişte kuş uçuşu olarak birinci gün 10,3 km, ikinci gün 15 km, üçüncü 
gün ise 8 km yol yürüyerek toplamda 32 km yol katettik.   
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Yürüyüş rotamız 

 
Teşekkür.. 
Bu güzel yürüyüşü organize eden, bizi bu yürüyüşe davet eden ve bu yürüyüşü çok keyifli kılan tüm 
katılımcı Bursalı dostlarıma çok teşekkür ederim.  

Hüseyin Sarı 
15 Ekim 2006 

 
 


