GÜMÜŞHANE (TORUL-KÜRTÜN) ÇEVRESİNDE
HEYELAN OLAYLARI
Arş. Gör. ERTUĞ ÖNER*
ZUSAMMENFASSUNG:
Anfang März 1989 haben viele Erdrutsche in der Kreisstadt von Kürtün
(Torul-Gümüşhane) und in deren Umgebung stattgefunden. Die Bedeckungs
materialien, die durch die Verwitterungsverhältnisse von vulkanischen Ges
teine entstanden sind, liegen anden Hängen. Weil die N iederschlägefälle be
sonders im Frühling ergiebig und die Schneeschm elzen nehmen plötzlich zu,
sind auch die Wassermenge in verwitterten Materialien hoch, so daß es Erd
rutschen bereit liegt. Ferner war das Pflanzenkleid zum größten Teil durch
antropogenen Einflüsse zerstört und wurde das Gleichgewich von Hängen verhändert, wiederum durch die Bautätigkeit der M enschen (wie die Straßenund Staudammbau usw.). Als Folge von allen genannten Bedingungen wird das
Erdrutsch verständlich und damit kann man solche Ereignisse auch im Zu
kunft erwarten.

GİRİŞ:
Gümüşhane ili Torul ilçesine bağlı Kürtün kasabası ve çevre köylerinde
1989 yılı Mart ayı başlarında çeşitli heyelan olayları meydana gelmiştir. Sözkonusu tarihte hava ve yol şartlarına bağlı olarak bu alanlara ulaşmanın güç
lüğü nedeniyle, Mayıs ayı başlarında yöreye gidilerek incelem e imkanı
bulunmuştur, iki günlük bir süre içinde bu heyelanlar genel olarak incelen
meye çalışılmıştır. Aradan geçen iki aylık süreye rağmen küçük değişmeler dı
şında heyelanlar meydana geldikleri zamanki görünüm lerini korumuşlardır.
Gümüşhane-Torul yöresi Doğu Karadeniz bölüm ünde Karadeniz kıyı dağ
ları gerisinde yeralnıaktadır. (Şekil: 1). Bu coğrafi konumu yörenin iklimi üze
rinde etkisini gösterir. Doğu Karadeniz kıyı bölüm ünün oldukça yüksek yıllık
ortalama yağış tutarlarına sahip olmasına karşılık, Gümüşhane ve çevresinde
yağış değerleri düşüktür. Gümüşhane’de yıllık ortalama yağış tutarı 50 yıllık
rasat ortalamalarına göre 424,2 mm’dir. (Tablo: 1). Gümüşhane’ nin yaklaşık
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20 km. kuzeybatısında yeralan Torul’da ise yıllık yağış tutarı biraz daha dü
şük olup 15 yıllık rasat ortalam alarına göre 304,1 mm’dir. Gümüşhane’de ya
ğışlar ilkbahar aylarında oldukça yüksektir, (ilkbahar yağış tutarı 166,6 mm).
Buna karşılık Yaz aylarında en az yağış tutarları gözlenir. (69,5 mm). Sonba
har ve Kış mevsimlerinde ise yağış tutarları birbirine yakındır. (Kış mevsiminde
yağış 94,7 mm, Sonbaharda 93,3 mm).
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Tablo 1 — Gümüşhane ve T oru l’da aylık ortalama yağış tutarları, (mm)

Torul’da da en fazla yağışlı mevsim İlkbahardır. (112,1 mm). Kış ayların
daki yağış tutarları ise ikinci sırada gelir. (80,2 mm). Sonbahar ve Yaz yağış
değerleride 6 0 ’ar mm kadardır.
Gümüşhane’de yıllık ortalama sıcaklık 9,7 °C ’dir. (Tablo: 2). Kıyı bölü 
müne oranla bu değer yine düşük olup O cak ve Şubat aylarında sıcaklık orta
laması 0 °C ’ nin altına inmektedir. En yüksek sıcaklık ortalamaları Yaz aylarında
gözlenir, ilkbah ar aylarında ise aylık sıcaklık ortalamaları giderek yükselir.
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Tablo 2 — Gümüşhane’ nin aylık ortalama sıcaklık değerleri (°C ).

Gümüşhane-Torul yöresinde yağış ve sıcaklık değerlerinin genel olarak incelenm esindende görüldüğü gibi bu alanda, Karadeniz kıyı bölüm ünden iç ke
simlerdeki karasal iklim e doğru b ir geçişin olduğu ve yöre iklim inin daha çok
karasal etkileri yansıttığı gözlenir. Yağış tutarlarının İlkbahar mevsiminde ol
dukça yükselm esi, aynı şekilde bu mevsimde sıcaklığında artmasına bağlı ola
rak Kış mevsiminde yağan karların hızla erimesi sonucu, yöredeki örtü
formasyonlarının su içeriği fazlalaşmakta ve heyelan oluşumuna uygun bir o r
tam doğmaktadır. Yöredeki heyelan olaylarının çoğunlukla İlkbahar başlarında
meydana gelmesi bu etkileri yansıtır.
Yörede, 2500-3000 m’ lere ulaşan Doğu Karadeniz kıyı dağlarının Harşit
Çayı ve kolları tarafından derin bir şekilde yarılması nedeniyle arızalı bir to
pografya dikkati çeker. (Şekil: 1). Özellikle bu alanlarda yamaçların eğimi çok
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fazladır. Heyelanların meydana geldiği yamaçlarda eğim değeri bazan % 70’ i
bulur. Bu durum yörenin jeom orfolojisi açısından gelişimin gençlik dönem in
de olduğunu gösterir. Buna bağlı olarak da yöre yam açlarında güçlü bir rölief
enerjisi bulunmaktadır. Torul ve Kürtün çevresinin, Doğu Karadeniz Dağla
rının zirve kesimlerinin Harşit Çayı tarafından yarıldığı alanda yeralmaları,
bu özellikleri biraz daha kuvvetlendirir. Yöredeki yamaçlar ise her yerde dengeli
bir gelişim göstermezler. Özellikle dik eğimli ve yamaç gelişiminin dengeli bir
şekilde sürmediği alanlarda bir enerji birikim i meydana gelmektedir. Bunun
yanında, jeo lo jik yapıyı oluşturan Üst Kretase yaşlı volkanik seriye ait kayaçların (Şekil: 2) geniş alanlarda, çözülm e süreçleriyle ayrışıp kalın bir örtü fo r
masyonu oluşturarak topoğrafya yüzeyini kaplam aları da, heyelan olaylarına
bol miktarda malzeme hazırlamaktadır. Bu ayrışma örtü formasyonlarının dü
zenli bir şekilde aşındırılıp taşınamadığı yam açlarda dengesiz b ir gelişim gö
rülmektedir. Orman örtüsünün hızlı b ir şekilde tahribi de bir ölçüde ağaç
kökleriyle, yüzeyi kaplayan örtü form asyonları stabil şekilde tutulurken, bu
örtüyü oluşturan tane ve bloklar arasındaki bağı gevşetmektedir. Aynı zamanda
yağışlı mevsimde su içeriğinin artmasıda kohezyonu azaltmakta ve heyelana
uygun koşullar sağlanmaktadır.
SÜME KÖYÜ (KARAGÖZ M AH ALLESİ) H E Y ELAN I
Torul ilçesine bağlı Süme Köyü Karagöz Mahallesinde 4 Mart 1989 günü
sabah saat yaklaşık 05.00 dolaylarında heyelan olayı meydana gelmiştir. Bu
rada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi ağır şekilde yaralanmış, ayrıca 8 büyük
baş ve 3 küçükbaş hayvanda telef olmuştur. Aynı zamanda bu olayda 6 konut
yıkılmış 1 konutta hasar görmüştür. Heyelan olayı nedeniyle önlem olarak çev
redeki 20 ev de boşaltılmıştır. (Şekil: 3, Foto; 1).
Karagöz Mahallesi, Kürtün (Cayra)’ ün 2 km. kadar kuzeydoğusunda Har
şit Çayının bir kolu olan Süme Deresi yam açlarında yeralmaktadır. Çevrenin
jeolojisi temelde Paleozoik yaşlı m etam ofikler (gnays ve biotitşist) olmak üze
re Ust Kretase yaşlı volkanik fasiyese ait kayaçlardan oluşmaktadır. Heyelan
sahasında Üst Kretase volkanik fasiyese ait genellikle bordom su, yeşil renkli
andezitlerin yanısıra yer yer dam ar kayaçları olarak m ikrodiyoritler gözlen
mektedir. Karagöz mahallesinin bulunduğu alanda ise zemini sözkonusu vol
kanik kayaçların aberasyonu sonucu oluşmuş yamaç molozları oluşturmaktadır.
Karagöz Mahallesi, Süme Deresi vadisi içinde ve hemen akarsu kenarında
yeralır. Akarsu yatağı ile çevredeki yükseklikler arasında 1000 m. civarında
yükselti farkı bulunmaktadır. Karagöz Mahallesi ile gerisindeki Pazaryolu Sırtı
arasında kuzeybatıdaki yamaç eğimi oldukça fazladır. (2 0 °-3 0 °). Kuzeydoğu
daki karşı yamacın eğimide fazla olup, bu kesim çoğunlukla kayalıklardan oluş-
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Şekil 3 — Kürtün kasabası ve Süme Köyü çevresinin je o m o rfo lo ji haritası.

Şekil 4 — K araçukur Köyü çevresinin je o m o r fo lo ji haritası.
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jnuştur. (Şekil: 3). Karagöz M ahallesinin yerleştiği alanda zemini oluşturan
unsurların dengeli b ir şekilde aşınmaması ve ayrıca Süme Deresinin yamacı
alttan oyması sonucu, buradaki volkanik kayaçların ayrışmış unsurlarının durayhlığı bozulm uş, yağışlar nedeniyle de içsel sürtünmesi (kohezyonu) zayıf
layan örtü formasyonu Süme Deresine doğru kayarak harekete geçmiş ve heyelan
olayı meydana gelmiştir. Bu alandaki heyelanın boyutları küçük olmasına kar
şılık, kayan kütlenin üstünde yeralan 7 konuttan 6 ’ sı yıkılmış, bir konutta ha
sara uğramıştır. (Foto: 2) Kayan m alzeminin bir kısmı Süme Deresi tarafından
Harşit Çayına kadar kısa zamanda taşınmış, ayrıca Sevincek Deresi ağız kıs
mında oluşan büyük birikinti konisinin m alzem esininde etkisiyle Kürtün yer
leşim m erkezinin bulunduğu kesimde biriken bol miktarda malzeme Harşit
Çayının akışını b ir m üddet engellemiştir.
ÇAK M A K LI M A H A LLE Sİ H E Y E LA N I (SÜME KÖYÜ)
Karagöz M ahallesinin 200-250 m. kadar güneyinde aynı yamaçlarda yera
lan Çakmaklı M ahallesinde de daha küçük boyutlu heyelanlar gözlenmiştir.
Heyelan belirtilerinin görülmesi nedeniyle burada yeralan 10 kadar ev ön ce
den boşaltılmıştır. Bu alanda zeminde yeryer çatlaklar bulunmaktadır. Bu çat
laklar çevresinde 1 m.’ ye varan kaymalar olmuştur. Aynı zamanda burada
büyüklükleri 2-3 m3’ ü bulan serbest kaya blokları heyelan etkisiyle yamaç aşağı
yuvarlanmıştır. Düşen kayalardan biri de boşaltılan bir evi yıkmıştır. (Şekil: 3)
Çakmaklı Mahallesinde, yine anakayacm çözülm e olaylarıyla ayrışması so
nucu oluşmuş örtü form asyonu eğim fazlalığı nedeniyle, su içeriğinin arttığı
zamanlarda harekete geçmektedir. Bu hareketlerin yamaç gelişimi dengeli hale
gelinceye kadar sürmesi mümkündür.
KİREÇ DERE M A H A LLE Sİ H E Y E LA N I (SÜME KÖYÜ)
Pazaryolu Sırtının batı yam açlarında yeralan K ireçdere Mahallesinde de
heyelan olayı görülmüştür. (Şekil: 3). Pazaryolu Sırtından K ireçdereye doğru
olan yamaç eğimi %60 civarındadır. K ireçderenin yamacı alttan oymasına bağlı
olarak, mahallenin zem inini oluşturan volkanik kayaçların ayrışması sonucu
oluşmuş örtü tabakasında yer yer kaymalar gözlenmiştir. Şu anda mahallede
yer alan konutlarda fazla bir etki yapmamış görülen bu kaymaların ileride
boyutların büyüyebilecek ve daha büyük kaymalara neden olabileceklerdir,
kireçderenin etkisiyle zaten fazla olan yamaç eğimi giderek artmaktadır. K i
reçdere Mahallesinin yeraldığı yamacın gelişimi dengeli bir şekilde sürmeme
si nedeniyle bu hareketlerin büyüm esi mümkündür. Bu nedenle bu alanda
gerekli önlem ler alınmadığı taktirde daha büyük boyutlu heyelanın meydana
gelmesi olasıdır.
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K ARAÇU K UR KÖYÜ (ENGİRGE M AH ALLESİ) H EYELAN I
6 Mart 1989 tarihinde Torul ilçesi Kürtün kasabasına bağlı Karaçukur Köyü,
Engirge (O kçular) Mahallesinde büyük boyutlu bir heyelan meydana gelmiş
tir. olaydan birkaç gün öncesinde görülen heyelan belirtileri nedeniyle kayan
kütle üzerinde yeralan konutlar bütünüyle terkedilmiştir. Bu nedenle olayda
can kaybı olmamıştır. Evlerdeki eşyaların b ir gün öncesinden büyük ölçüde
taşınmasıyla da mal kaybı enaza inmiştir.
Engirge M ahallesinin boşaltılm asından b ir gün sonra, 6 Mart sabahı saat
07.00 sularında esas kütle hareketi başlamış ve üzerindeki çok sayıda evle b ir
likte büyük bir kütle hemen aşağıdaki Kuşak Dereye kaymıştır. (Şekil: 4, Fo
to: 3-4)
Yörede eskidenberi küçük boyutlu heyelanlar gözlenegelmiştir. Fakat bu
hareketler bu olaya kadar yerleşim alanlarını fazlaca etkilememiştir. Bu yüz
den zaman zaman bu çevre ilgililerce etüd edilmiştir. Örneğin 1979 yılında
Afet işleri Genel Müdürlüğünce, Engirge mahallesinin kuzeydoğusundaki alan
da yamaçlarda görülen küçük boyutlu heyelanlar incelenm iş, sonuçta bu ha
reketlerin yerleşim yerlerini etkilemeyeceği belirtilmitir.
Yörenin je o lo jik yapısını Ust Kretase yağışlı volkanik seriye ait kayaçlar
oluşturmaktadır. (Şekil: 2). K araçukur Köyü ve çevresinde ise, zemin bu vol
kanik seriye ait kayaçların ayrışması sonucu oluşmuş kalın bir örtü form asyo
nuyla kaplıdır. Asıl harekete katılan kütlenin büyük bir miktarını da ana ka
yanın ayrışması sonucu ortaya çıkan Bu malzeme oluşturmaktadır.
Daha ön cede belirtildiği gibi, bu bölge Harşit Çayı ve kolları tarafından
derin bir şekilde yarıldığı için, topoğrafya dik yamaçlardan oluşmaktadır. Bu
dik yamaçların bir bölüm ü kayalıklarla kaplıdır. Yamaçlar arasında sırtlar
uzanmakta, bazı alanlarda omuz yüzeyleri halinde az eğimli düzlükler bulun
maktadır. (Şekil: 4, Foto: 5)
Heyelan H apanlarkıranı Sırtıyla, Zalim ar Tepe arasındaki Kuşak Deresi
vadisinin sağ yamacında meydana gelmiştir. H apanlarkıranı Sırtından Kuşak
Deresine uzanan bu yamacın eğimi % 50’den fazladır. Heyelanın sökülme ala
nından (taç kısmından) yığılma alanına kadarki uzunluğu 750-800 m.’ yi bul
maktadır. Genişliği ise ortalama 300 m. kadardır. Heyelana uğrayan alanı
kateden Kuşak Deresinin kolu olan küçük bir derede, bu hareketle yamaç aşağı
kaymıştır.
Engirge Mahallesi heyelanında dönel bir kayma gözlenmektedir. (Şekil: 5)
Heyelanın taç kısmı gerisinde gerilme çatlakları yeralmaktadır. Taç kısmın
dan itibaren çökm e bölgesine kadar iki adet tali ayna seçilmektedir. Hareket
sırasında kütle içindeki su oranının fazlalığı, özellikle yüzeydeki ince unsur-
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Şekil 5 — Engirge (Okçular) Mahallesi heyelanının kesiti.

Şekil 6 — Sevincek Deresi heyelanının krokisi.
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ların çam ur halinde akıntı göstermesine neden olmutur. (Foto: 6). Çökme b öl
gesinden sonra heyelanın topuk kısmında bir kabarma gözlenmektedir. Burada
ana kayaca ait kaya blokları yüzeye çıkmıştır, bu alandan Kuşak Dereye ka
dar eğim fazlalaşmakta ve burada akma halinde bir hareket görülmektedir.
Kabarma bölgesinden aşağı akan malzeme Kuşak Deresi yatağında birikm iş
tir. Bu malzemenin bir kısmı Kuşak Deresi tarafından Harşit Çayına taşınmıştır.
Heyelanda ana kopmanın yanında, ikinci bir kopma gözlenmektedir. Çök
me bölgesi hizasından itibaren ana heyelanın sol kesiminde küçük boyutlu ikinci
bir taç bölgesi bulunmaktadır. Heriki sökülme alanından hareket eden kütle
ler, akma bölgesinde birleşerek Kuşak Deresine yığılmışlardır.
Bu heyelanda dikkati çeken bir nokta, heyelanın sökülme bölüm ünün (taç
kısmının), hemen ormanın tahrip edildiği alandan başlamış olması ve heyela
na uğrayan alanda orman örtüsünün büyük ölçüde ortadan kaldırılm ış olm a
sıdır. Aslında orm an örtüsünün heyelan olaylarında iki yönlü etkisi
sözkonusudur. Bunlardan birincisi, ağaç köklerinin zemini tutucu etkisi olup
olumlu (heyelanı önleyici) yöndedir. Buna karşılık aynı zamanda orman örtü
sü yağışların toprağa işlemesini fazlalaştırarak ve zem inde ağırlığı arttırarak
olumsuz yönde de etkili olur. Bu olayda orm an örtüsünün tahribi heyelanın
etkisini arttırmış görünmektedir.
Engirge Mahallesi heyelanı dışında, karşı yamaçlarda da küçük ölçülü kütle
hareketleri gözlenmektedir. Zütahlı, Dolum lu ve Cami M ahallelerinin yeraldığı yamaçların alt kesim lerinde, yine Kuşak Deresine doğru küçük boyutlu
yüzeysel kaymalar meydana gelmiştir. (Şekil: 4). Bu hareketler daha çok örtü
form asyonlarında oluşan kaymalar şeklinde olup, yerleşim yerlerini şimdilik
etkilememektedirler.
3 u bölgedeki heyelan olaylarının oluşumunda, su, olayı başlatan etken ola
rak görülmektedir. Bu alanda ana kayacın çözülm e olayları sonucu ayrışmış
unsurları, eğimin fazlalığı nedeniyle, heran harekete hazır durum da yamaç
larda yeralmaktadır. Yağışın bol olduğu mevsimlerde, bu form asyonları oluş
turan unsurların su almasıyle, içsel sürtünmeleri azalmakta ve harekete
geçebilm ektedirler. Bu olayda da oluşum jeo m orfolojik gelişim süresince ha
zırlanmış (çözülm e-ayrışm a olayları, yamaçların dengeli bir gelişme göster
memesi gibi), su etkeninin artması, yine bunun yanında Kuşak Deresinin yamacı
alttan oyması ve bu günlerde Harşit Çayı boyunca yeralan karayolu genişlet
me çalışmaları sırasında yamaçlarda oluşan titreşimlerinde, hareketin başla
masında tetik çek ici rol oynamaları sözkonusu olmuştur.
Engirge (Okçular) Mahallesi ve çevresinde meydana gelen heyelan olayla
rı, henüz dengeye ulaşmamış olup, yer yer yüzeyde görülen çatlaklar ve kü
çük boyutlu kaymalar bu alanda bundan sonrada heyelanların oluşabileceğini
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göstermektedir. (Foto: 7). Bu nedenle yöredeki yerleşim yerleri ve yakın çev
relerinde bu konuda ayrıntılı araştırmalar yapılm alı, heyalana yatkın alan
larda gerekli önlem ler alınmalıdır. Çünkü bu sahadaki gibi, jeom orfolojik
açıdan yam açların heryerde dengeli bir gelişim gösterememesi nedeniyle olu
şacak bir enerji birikim i, zaman içinde burayı etkileyecek bir olay (yağışların
fazlalığına bağlı su içeriğinin artması gibi) sonucu yıkıcı bir yamaç kayması
na yeni yeni bir heyelanın meydana gelmesine neden olacaktır.
İN CİBLİ M AH ALLESİ H E Y E LA N I (K ABAÇU KUB KÖYÜ)
K araçukur Köyüne bağlı İn cirli M ahallesinde de heyelan olayı meydana
gelmiştir. Yeni yapılmakta olan Torul-Tirebolu karayolu kenarında ve Kürtün’e
yaklaşık 4 km. uzaklıkta yeralan İn cirli Mahallesinde jeo lo jik yapıyı yine Üst
Kretase yaşlı volkanik seriye ait kayaçlar oluşturm aktadır. Bu kayaçların çö 
zülmesi sonucu oluşan örtü tabakası zemini kaplamaktadır.
İncirli Mahallesi, Kazıkkayalığı Tepe ve Gavurkesmesi Sırtından doğan iki
küçük derenin arasında ve Gavurkesmesi Sırtından Harşit Çayına uzanan ya
macı, çaydan 60-70 m. yükseklikteki kesiminde yeralmaktadır. (Şekil: 4). Bu
mahalledeki heyelanın asıl nedeniyse, birkaç yıldır süren karayolu yapım ça
lışmalarıdır. Harşit Çayı ve İn cirli Mahallesi arasından geçen yol için yamaç
ta kazı çalışm aları yapılmıştır. Açılan şev nedeniyle yamaç eğimi birden
değiştiğinden mahallede yer yer kaymalar başlamıştır. Şu anda karayoluna yakın
üç evi etkilemiş olan kaymalar, zamanla mahallenin yukarı kesim lerindeki evleride etkileyecektir. (Foto: 8)
SEVİNCEK DEBESİ H E Y E LA N I (GÜNDOĞDU KÖYÜ)
Torul’ un Gündoğdu Köyüne bağlı Sevincek M ahallesinin kuzeyinde yera
lan Sevincek Deresinin vadisi boyunca, yaklaşık 1 km.’ lik mesafede toprak ak
ması şeklinde kütle hareketi meydana gelmiştir. (Şekil: 3). daha öncede gözlenen
bu hareket birkaç kez etüdedilmişti.* ’ **
1989 Yılı Mart ayı başlarında yörede başlayan heyelanlar sonuçu, Sevin
cek Deresinin kaynak noktalarında oluşan bol miktarda malzeme, vadi boyunca
harekete geçerek, akarsuyun ve eğimin etkisiyle (eğim 2 0 °-2 5 °) hemen aşağı
daki Harşit Çayına ulaşmıştır. (Şekil: 6), (Foto: 9-10)

*

25.11.1988’de DSİ tarafından incelem e yapılmış, Sevincek Deresinin 1 km. aşağısında yapılmakta

olan garajın ve Kürtün kasabasıyla hemen yakınındaki köprünün bu heyelandan etkileneceği belirtilmiştir.
** 16.12.1988’de de Afet işleri Genel M üdürlüğünce yapılan incelem ede, heyelanın çevredeki Sevin
cek ve Dutluca m ahallelerine etkisinin olm ayacağı, ancak yapılmakta olan Kürtün Barajı ve Kürtün kasa
basının bu heyelandan etkilenebileceği belirtilm iştir.
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Bu olaya kadar da Sevincek Mahallesinin üst kesim lerindeki alandan ge
len ayrışmış unsurlar Sevincek Deresi içinde birikmiştir. Yatak eğimi fazla
olan bu yan dereye yağışlarla gelen sular, zaman zaman heyelan malzemesini
sulu akmalar halinde sürükleyerek Harşit Çayı yatağına getirmiş ve bu dere
ağzında büyük bir birikinti konisi oluşturmuştur. Bu birikinti konisi hemen
yakınındaki köprüyü ve yerleşim m erkezi olan Kürtün’ ü olumsuz yönde teh
dit etmiştir. 1989 Yılı Şubat ayı sonlarında başlayan yağışlar Mart ayının ilk
günlerinde de sürmüştür. 4 Mart sabahı Kürtün’ ün kuzeyindeki Süme Köyü
ne bağlı Karagöz Mahallesinde meydana gelen heyelanın bol miktarda malzemeside Süme Deresi tarafından Harşit Çayına sürüklenmiştir. Aynı anda
Sevincek Deresinde de mevcut malzemelerin çoğunluğu akarsuyla birlikte Har
şit Çayına doğru hızla akmış, birikinti konisinin oldukça gelişmesine neden
olarak Harşit Çayının akışını engellemiştir. Süme ve Sevincek dereleriyle ge
len bu tonlarca malzeme çay üzerindeki köprüyü de yıkarak bu alanda birik 
miştir. Bu arada Kürtün kasabasının Harşit Çayı vadi tabanındaki konutların
büyük bölüm ü sular ve gelen malzemeyle örtülmüştür.
Yöreye, bu olaydan 2 ay sonra gittiğimizde Harşit Çayı yatağını kaplayan
bu ayrışmış malzemenin büyük çoğunluğunun kaldırıldığını gördük. A ncak
bu olayların izleri halen durmaktaydı.
Genel olarak yörenin jeolojisin i Ust Kretaseye ait volkanik fasiyes ve Ter
siyer yaşlı iç püskürük kayaçlar oluşturmaktadır. (Şekil: 2). Heyelan kütlesini
oluşturan malzeme de granodiyorit ve diyabazların çözülmesi sonucu oluşmuş
killi, siltli yamaç m olozu şeklindedir, bu unsurların su almasıyla zaten sınır
da olan duraylılığı bozulmuş ve Sevincek Deresi vadisi boyunca sulu akma şek
linde harekete geçmiştir.
Heyelanın Sevincek Mahallesi yakınındaki taç kısmında, asıl hareket ön 
cesi, 20-40 cm . genişliğinde gerilme (tansiyon) çatlakları, ağaçların hareket
yönüne doğru eğilm eleri, topoğrafyanın birden değişmesi, kütle içinde kay
ma ve çökm eler, oturma ve kabarm alar gözlenmiştir.
Sevincek Mahallesi yakınındaki heyelan ve akma olayları şu şekilde açık
lanabilir; Bu yöredeki kayaçların alterasyonu sonucu, yamaç eğiminin fazla
oluşu (2 0 °-2 5 °), ayrıca bölgedeki su yoğunluğununda yüksek olması, içsel sür
tünmenin azalmasına neden olmuş ve killi-siltli ayrışmış m alzem eler başlan
gıç kısmında kütlesel şekilde harekete geçmiş, daha aşağılara doğruda vadi
içinde sulu akma halinde Harşit Çayına kadar sürüklenmiştir.
Bu harekette, je o lo jik yapının ve jeom orfolojin in etkisi birlikte işlemiştir.
Heyelan olaylarında b irçok etmenin etkili olduğu bilinmektedir. Bu olayda da
bu etkenler oluşumu hazırlam ış, son etki ise o günlerde yağışların çokluğun
dan kaynaklanmıştır.

GÜM ÜŞHANE ÇEV R ESİN D E H E Y E LA N O L A YLA R I
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Sevincek Deresi vadisi içinde oluşan bu hareket henüz dengeye kavuşma
mış olup, hem Kürtün yerleşim m erkezini, hem de 1 km. kadar aşağıda yapıl
makta olan Kürtün Barajını bundan sonrada etkileyebilecek niteliktedir. Kürtün
yerleşim birim i, baraj inşaatı nedeniyle b ir zaman sonra terkedilecek, buna
karşın asıl sorun Kürtün Barajı için doğacaktır.
Yerleşim birim leri ve yakın çevrelerinde gözlenen heyelanlar yanında il
ginç bir durumda, Kürtün-Torul karayolu kenarında yeni yapılmakta olan DSFne ait inşaatlarda görülmüştür. Kürtün’den Torul yönüne doğru birkaç
kilom etrelik m esafede ve hemen karayolundan 30-40 m. yüksekliğindeki ke
simde, yam açlar tesviye edilip, üzerinde D SI’ ne ait lojm an ve idare binaları
yapılmaktadır, inşaatların sürdüğü dönem de, aynı zamanda karayolu geniş
letme çalışmalarıda sürmekteyken, karayoluna doğru yamaçta kayma hareket
leri gözlenmiştir. Bunun üzerine, yamaç hareketini durdurm ak amacıyla bu
alanda beton istinat duvarları ve yine beton dolgular yapılmıştır. Bütün bun
lara rağmen kütle hareketlerinin henüz durm adığı gözlenmektedir. (Foto: 11)
Bu olayda en ilginç ve akla takılan nokta, yerleşim birim lerinin gelişimin
de (köy ve m ahallelerin), başlangıçta herhangi bir etüd yapılmaması nedeniy
le, daha sonra bu alanların heyelan olayı gibi doğal afetlere uğrayabilmelerine
karşılık, devletin her türlü imkanına ve teknik elemanlara sahip bu gibi ku
ruluşların, m ilyonlarca ve hatta m ilyarlarca liralık yatırım larında niçin bu
tür olayların görüldüğüdür.
SONUÇ
Gümüşhane ili Torul ilçesine bağlı Kürtün kasabası ve çevresinde heyelan
olaylarının meydana gelmesinde başlıca etkenler, yörenin jeolojik yapısı ve je o 
m orfolojisidir. Ust Kretase yaşlı volkanik kayaçların ayrışmasıyla oluşan mal
zeme dengeli bir şekilde taşınamayıp, kalın örtüler halinde yamaçları kapla
maktadır. Yörenin jeom orfolojik gelişimine bağlı olarak yamaçlar oldukça dik
eğimlidir. Yöredeki yerleşm elerin bazıları, gözlendiği kadarıyla genellikle es
ki heyelanların yam açlarda küçük om uzlar halinde oluşturdukları düzlükler
üzerinde kurulmuştur. Bunların yanında gerekli teknik etüdlerin yapılması
na rağmen bazı inşaatlar da bu gibi alanlarda bulunmaktadır.
Bu şekildeki düzlüklerde örtü m alzem eleri ço k daha kalın olup, herhangi
bir etkenle kolayca dengeleri bozu labilecek durum dadır. Bu nedenle genel
likle yağışların arttığı, mevcut karların yükselen sıcaklığa bağlı olarak hızla
eridiği dönem lerde örtü form asyonlarının su içeriği artmakta ve tutucu etki
ler zayıflamaktadır. Bunun yanında yamaçların alttan oyulması da (akarsular
ve yol inşaatları nedeniyle) yamaç dengesini daha hızlı bozabilm ektedir. Aynı
zamânda yamaç eteklerinde yapılan yol çalışm aları sırasında oluşan titreşim
ler de, bu m alzem eleri oluşturan unsurları harekete geçirebilm ektedir.
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Foto 2 — Karagöz Mahallesi heyelanında yıkılan evler.

Foto 3 — Engirge (O kçular) Mahallesi (K araçukur Köyü) heyelanı.

Foto 6 — Engirge (Okçular) M ahallesi heyelanında görülen çam ur akmaları.

Foto 7 — Engirge (Okçular) M ahallesi heyelanının taç bölüm ü gerisinde görülen yarıklar.

Foto 8 — İn cirli Mahallesi yakınlarında karayolu çalışm aları sırasında oluşan heyalanlar.

Foto 9 — Sevincek Deresi heyelanı.

Foto 11 — Kürtün-Torul karayolu kenarında DSİ’ ne ait binaların yeraldığı alanda görülen heyelan.

