Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak
üzere Pınar Doğan ile birlikte Uşak’a gidiyoruz. Bu etkinlikte, Murat Dağı’na tırmanışın yanı sıra,
Uşak’ın yürüyüş yolları potansiyelini araştırmak için Ulubey Kanyonu’na ve civardaki diğer
kanyonlara UDOSK Başkanı Sadi Yalgın ile birlikte keşif gezisi yapmayı da planlıyoruz.

Murat dağı (2312m)

03 Ekim 2015 Cumartesi (1. Gün)
Saat 09.00’da Sadi Yalgın ile Uşak Arkeoloji Müzesi’nin önünde buluşuyoruz. Önce müzeyi
dolaşıyoruz. Müze küçük, yapılmakta olan yeni müzeye taşınılacağı için eserlerin birçoğu
sergilenemiyor. Müzenin en popüler kolleksiyonu olan ve Uşak ile özdeşleşen Karun Hazineleri’ni
geziyorum. Müze ziyaretinin ardından Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk ve Kurtuluş
Anıtı’nı yakından inceliyorum. Sanatçı Tankut Öktem tarafından yapılan bu 30mx17m
boyutlarındaki devasa eser kurtuluş savaşını ve cumhuriyetin üzerinde kurulduğu değerleri
simgeliyor.
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Sanatçı Tankut Öktem tarafından yapılan Uşak’daki Atatürk ve Kurtuluş Anıtı

Gezimize kısa bir ara vererek UDOSK Kurucu Üyesi ve Saymanı İsmail Başer’i ofisinde ziyaret
edip çayını içiyoruz. Ardından, Sadi Bey’in hazırladığı gezi planı çerçevesinde şehir merkezindeki
tarihi yapıları zamanımız ölçüsünde gezmeyi sürdürüyoruz.
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Otel Dülgeroğlu

Tarihi binası ile dikkat çeken Otel Dülgeroğlu’na giriyoruz. Tiritoğlu Mehmet Paşa tarafından han
olarak ve üçgen planda yaptırılan bu görkemli yapı 3 yıllık bir sürede tamamlanarak 1898 yılında
hizmete girmiş. Otele meraklı gözlerle girişimizi fark eden otel yöneticisi çay ikram ediyor; tarih
kokan otel lobisinde çayımızı içerken Sadi Bey ile sohbetimizi sürdürüyoruz.
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Otel Dülgeroğlu’nun ardından şehir merkezindeki Bedesten, Sarraflar Çarşısı, Ulu Cami, Burma
Cami, Kırık Minare, Uşak Etnoğrafya Müzesi’ni, tarihi Uşak Halı ve Kilimleri Müzesi’ni (Eşme
Kilimleri) ve tarihi Uşak evlerini geziyoruz.

Uşak evleri, Tirit Sokak

Şehir turunun ardından, kanyon keşif etkinliğinde bize katılacak olan Mehmet Özgür Duran’a
uğruyoruz. Özgür’ün çayını içtikten sonra, önceden sipariş verilen yemeğimizi de yanımıza alarak
(döndürme) saat 12.15’de Özgür’ün aracıyla Ulubey ilçesine yöneliyoruz. Ulubey ilçesine ulaşınca,
ilçe merkezine girmeden önce, Sülümenli Köyü yakınında bulunan Blaundos Antik Kenti’ni ziyaret
ediyoruz.
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Blaundos Antik Kenti

Üç tarafı kanyonlarla çevrili, atnalı şeklindeki bir yükselti üstünde kurulu olan Blaundos Antik Kenti
MÖ 3. yy’da Makedonya’dan gelenler tarafından kurulmuş. Kentin sadece görkemli giriş kapısı ve
kentin orta yerinde bulunan birkaç sütün ayakta, henüz kazı çalışmaları yapılmamış.

Blaundos Antik Kenti’nden kanyon
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Blaundos Antik Kenti

Blaundos Antik Kenti’nden sonra Ulubey ilçesine geçiyoruz. Çamlık mesire alanında yanımızda
getirdiğimiz kabaklı ve ıspanaklı döndürmeyi yedikten sonra bu noktadaki ahşap terastan kanyonu
seyrediyoruz. Cam terasa çıkmaktansa Sadi Bey’in önerisi üzerine kanyonun daha iyi görülebileceği
bir noktadan kanyonu izliyoruz; buradan kanyonun derinliği çok daha iyi hissediliyor.

Ulubey Kanyonu
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Kanyonun en görkemli bölümünü bu noktadan fotoğrafladıktan sonra araçla Karahallı ve Sivaslı
yönüne giden araç yolundan vadi tabanına iniyoruz. Vadinin içinden akan Ulubey Kazancı Deresi
üstünde kurulu köprüde durup etrafı izliyoruz. Kirli ve temiz suyun karıştığı çay yatağını
inceliyoruz. Ulubey’den gelen ve aşağıda Kazancı Deresi adını alan kirli su, temiz akan Banaz
Çayı’na karışıp Adıgüzel Barajı’na dökülüyor. Vadiden çıkıp Avgan yönüne doğru hareket ediyoruz.
Avgan yol ayrımının alt ucundaki köprüye kadar geldikten sonra soldan ana yoldan çıkarak Külçen
ve Avgan’a doğru yöneliyoruz. Yol ayrımında Avgan Kasabası’nı gösteren biri yeni, diğeri eski iki
yön tabelası dikkatimizi çekiyor, ikisinde de mesafeler farklı yazıyor; biri 10, diğeri ise 9 km!
Doğrusuna karar vermek için biz de gps aletimizi açıp ölçüm yapıyoruz; Avgan’a vardığımızda
mesafeyi 9.3 km olarak ölçüyoruz.
Avgan Kasabası’ndan kanyona inen yoldan bir süre gittikten sonra bir noktada aracı park edip,
kanyonun kıvrımlar yapışını izleyecebileceğimiz hakim bir noktaya kadar yürüyoruz. Avgan
Kanyonu’nu yukarıdan izlemek oldukça keyifli. Bu noktadan kanyon içindeki doğal oluşumları ve
Pepuza Antik Kenti’ni uzaktan seçebiliyoruz. Bu antik kent, MÖ 2. yy’da Hristiyanlığın kayıp
mezheplerinden Montanizm’in başkentidir.

Avgan Kanyonu

Kanyondan ayrılıp Clandras Su Kemeri’nin olduğu noktada vadiye yeniden iniyoruz. Burası mesire
yeri ve hala çalışan küçük bir HES var. Kanyonun daraldığı noktada bir su kemeri var. Su kemeri,
Karayolları tarafından restore edilerek köprüye dönüştürülmüş! Su kemerinden kanyonun karşısına
geçirilen suyu Pepuza Antik Kenti’ne götürmek için kayaya oyularak yapılmış yaklaşık üç kilometre
uzunluğunda su arkı gerçekten çok görkemli. Bazı noktaları riskli olduğu için su arkını fazla takip
edemiyoruz ama daha sonra buraya bir keşif etkinliği düzenlemeyi konuşuyoruz.

7/12

Clandras Su Kemeri

Clandras Su Kemeri’nden sonra kanyonun başlangıcını görmek için Budaklar Köyü’ne gidiyoruz.
Köyü geçtikten sonra kanyona giriyoruz. Kanyonun başlangıcını gördükten sonra bu günkü etkinliği
tamamlayarak Uşak’a geri dönüyoruz. Yarın Murat Dağı’na çıkacağız.

04 Ekim 2015 Pazar (2. Gün)
Atatürk ve Kurtuluş Anıtı’nın önünde katılımcılarla buluşuyoruz. Etkinliğe çeşitli illerden 31 kişi
katılıyor; Saat 07.50’de Uşak’tan yola çıkıyoruz.
08.15’de Bozkuş Köyü'nde kahvaltı molası veriyoruz. Molanın ardından sırası ile Bozköy, Aşağı
Karacahisar, Çamyuva, Baltalı, Ayrancı köylerini geçerek Banaz’a bağlanan ana yoldan bir süre
devam ettikten sonra yoldan ayrılarak Küçükler (2 km) köyüne dönüyoruz. Saat 09.20’de Küçükler
Köyü’nden geçerek yürüyüşe başlayacağımız Sarıçiçek Yaylası’nın üst başına ulaşıyoruz.
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Yürüyüş hazırlıkları, Sarıçiçek Yaylası

Yürüyüş hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra Sadi Bey, il dışından gelen konukları tanıtmasının
ardından saat 09.30’da Sarıçiçek Yaylası’ndan yürüyüşe başlıyoruz. Öncü Önder Yıldız, artcımız ise
Mahmut Çarpıcı.
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Yürüyüş için oldukça elverişli bir hava var; keyifle zirveye doğru yürüyoruz. Sırt hattı boyunca
yürürken sol tarafımızda Kütahya, sağ tarafımızda ise Uşak topraklarını izleyerek yükseliyoruz.
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Murat Dağı zirvesi (2312m)

Saat 12.40’da zirvede oluyoruz. Uşak ve Kütahya illerinin doğal sınrını oluşturan Murat Dağı, bu iki
ilin de en yüksek noktası. Zirvede grup fotoğrafı çektirdikten sonra yanımızda getirdiğimiz
nevalelerimizi yiyoruz. Yemeğin ardından dönüş için yola koyuluyoruz. Geldiğimiz rotadan
dönüyoruz. Saat 16.45’de yürüyüşe başladığımız Sarıçiçek Yaylası’nın üst başında oluyoruz. Araçla,
geldiğimiz güzergahtan Uşak merkeze dönüyoruz. Saat 18.30’da Uşak’da oluyoruz. Saat 19.10
Anadolu ile Ankara’ya hareket ediyoruz.

Teşekkür…
Bu etkinliği organize eden Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü başkanı Sadi Yalgın’a, bizi
evlerinde ağırlayan İffet ve Ahmet Ayyıldız’a, kanyon keşfimize eşlik eden Mehmet Özgür Duran’a
çok teşekkür ederim.

17 Aralık 2015
Ankara
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Rota

1. Gün

2. Gün

Murat Dağı
zirve (2312m)

Sarıkız Yaylası
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