F IR T IN A DERESİ Y U K A R I ÇIĞ IR IN IN Ü Ç
K Ö Y Ü N D E C O Ğ R A F Î M Ü ŞAH ED ELER

Alâeddin T A N D O Ğ A N
Ü lk eler C oğrafyası A sistanı

I

Giriş

Türkiye’nin kuzey kıydarı boyunca uzanan Karadeniz D ağ
ları, Rize bölümünde 4000 metreye yaklaşan bir yüksekliğe erişir.
Deniz kıyısından 50-55 Km . gibi kısa bir mesafe dahilinde, 3000
metreyi aşan doruklara sahip bu çok arızalı, akarsularla derin şekil
de parçalanmış yörede, sahilden dağlık mıntıkaya doğru gidildikçe
ekonomik faaliyette farklılıklar görülür. K ıyı şeridinde ekonominin
temelini ziraat, bilhassa çaycılık teşkil eder. Ç ay ziraati, halkın en
önemli gelir kaynağıdır. Deniz kıyısından uzaklaştıkça, ekonomik
faaliyette bazı değişiklikler göze çarpar.
Sahili dağlık bölgeye bağlayan akarsular boyunca sıralanmış
iç kısım köylerinde, topoğrafyanın ziraat yapm aya elverişli düzlük
leri ihtiva etmeyecek şekilde arızalı olması, tarım yerine hayvancı
lığın önem kazanmasına sebep olmuştur. Ayrıca, bölge ormanları
nın üst sınırından sonra görülen dağ çayırları sahası, yaylacılık faa
liyetine zemin hazırlamıştır. Otların yeşerdiği yaz mevsiminde hay
vanlarla yaylaya çıkılır, Eylül ayı ortalarında da köye inilir. H ay
vancılık ve ziraatin birbirini desteklediği bu ikinci tip köy toplulu
ğundan başka, sadece hayvancılıkla meşgul olan bazı köyler de mev
cuttur.
Verçem bek Dağının karşısında, Fırtına Deresi yukarı çığırın
daki buzul vadisinin sol yam acında yerleşmiş bulunan Ortaklar,
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O rtayayla ve Sıraköy’de hayvancılık, yegane ekonomik faaliyet
olarak karşımıza çıkar (i). 1967 yılı Ağustos ayında kısa bir müd
det için uğramak fırsatını bulduğum bu üç köy, yazım ızın konusu
nu teşkil etmektedir. Bu makalede, müşterek özelliklere sahip O r
taklar, Ortayayla ve Sıraköy’ü, beşerî ve ekonomik Coğrafya yö
nünden tanıtmağa çalışacağım.
II- K öylerin C oğrafî M evkii ve T a b iî Çehresi

Ortaklar, O rtayayla ve Sıraköy,
İdarî bakımdan
R ize’nin
Çamlıhemşin ilcesine bağlıdır. Ü ç köy, Doğu Karadeniz Bölgesinin
en bol su taşıyan akarsularından biri olan ve Rize il merkezinin 49
K m . doğusunda denize dökülen Fırtına Deresinin yukarı çığırında
yer alır. Deniz kıyısından kuş uçuşu 42 Km . içerde bulunurlar. K a 
radeniz Dağlarının ikinci en yüksek noktası olan Verçem bek tepesi
(3711 m.) ile köyler arasında 9250 metrelik bir mesafe vardır.
Dik ve derin bir vadiye sahip olan Fırtına Deresi yoluyla, deniz
kıyısından Sıraköy, Ortayayla ve O rtaklar’a ulaşılır. K ıyıda ençok
500 m. genişliğe ulaşan Fırtına Deresi vadi tabanı, dağlık sahaya
doğru gidildikçe daralmağa başlar. Buna paralel olarak, vadi ya
macı da dikleşir. Deniz kıyısından 14 K m . içerde bulunan Çamlıhemşin ilce merkezi, bu dik vadinin sol yam acında, dar bir sahada
kurulmuştur. İri taş blokları arasından bembeyaz köpükler yapa
rak büyük bir gürültü ile akan Fırtına Deresinin her iki yam acı, gür
ve sık ağaçlarla kaplıdır. V adi yamacı, bilhassa Çat köyü yukarı
sında, 500-700 metrelik bir duvar gibi yükselir (Resim: 1). Bu dik
liğe rağmen, her tarafı kaplamış bulunan çam ağaçları, 1800 m.
yükseklikteki K ale köyüne yaklaşırken küçülüp seyrekleşmeğe baş
lar. Bu köyün biraz yukarısında, vadi tabanını takip ederek içeriye
doğru sokulan bodur ve seyrek çamlar, 1950 metreden sonra yerini
dağ çayırlarına terk eder (Resim: 2). Bu sahada, papatyalar, kır
mızı gelincikler; mavi, sarı, mor, beyaz çiçekler tabiatı renklendi
rir. Fırtına Deresinin doğu-batı yönünü aldığı bölümde, 1900 m.
nin yukarısında kertik vadinin yerini, buzul aşındırmasının eseri
olan U şeklindeki tekne vadi alır. Konumuzu teşkil eden üç köy,
bu tekne vadinin kuzey yam acında sıralanmıştır (Harita: 1, Resim:
(1) O rta k la r köyünün eski ismi, H em şin Başköy; O rta y ay la ’nın , H em şin O rtaköy;
Sıraköy’ü n ise, H em şin A şağıköydür. Evvelce H em şin Bucağına bağlı olan b u üç köy, b u 
g ü n Ç am lıhem şin ilçesinin İd a rî sınırları içindedir.
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3). Söz konusu köylerin güneyinden, Rize Dağlarının 3000 m. yi
aşan doruk hattı geçer. Arazi, zirvelerin eteklerinden itibaren uza
nan buzul vadileri tarafından parçalanmıştır.
O rtayayla köyünün tam karşısında bulunan 9250 m. uzunlu
ğundaki buzul vadisi, Verçem bek Tepesi eteklerinde son bulur (Re
sim: 4). Bu vadi içinden akan dere, piramidal zirvelerin eteklerinde
bulunan 15 buzul gölünden kaynaklarını alır. V adi tabanında, O r
tayayla köyünün İşmer ve Verçem bek yaylaları kurulmuştur.
Ortaklar köyünden itbaren güneybatıya doğru uzanan diğer
bir vadi, Çirmeşk Yaylasının bulunduğu yerde ikiye ayrılır (Resim:
5). Doğudaki vadinin içinden akan Çirmeşk Deresi kaynağını, Çirmaniman Dağı (3425 m.) kuzey eteğinde yer alan üç buzyalağı gö
lünden alır. Ortaklar köyüne ait K ılınçhaç Yaylasının bulunduğu
diğer vadi, Çim il Dağı (3345 m.) eteklerinde son bulur. Kılınçhaç
Deresini, bu dağın kuzeyinde yer alan bir sirk gölü besler.
Dördüncü Zaman buzulları tarafından işlenen bu yöre, fizikî
Coğrafya yönünden olduğu kadar, beşerî Coğrafya bakımından da,
etüd edilmeğe değer özellikler arz eder. 1900 m. den yukarda, ker
tik vadinin yerini tekne vadiye terk etmesi, konumuzu teşkil eden
eden üç köyün kuruluşuna sebep teşkil edecek kadar önemlidir. Böl
ge halkının beşerî ve ekonomik faaliyeti, dağ çayırlarından istifade
edilmesini sağlayan yayvan şekilli buzul vadileri üzerinde cereyan
eder.
III- Beşerî C oğrafyası

1) Yerleşme
Doğu Karadeniz Bölgesinin orman içi ve kıyı köylerinde, ziraate müsait alanların arazinin her tarafına serpilmiş olmasından
dolayı, dağınık yerleşmenin bulunduğu, bilinen bir husustur. Ziraatin söz konusu olmadığı inceleme sahamızda ise, toplu yerleşme
görülür. U zun süren kış mevsiminde 1-2 m. kalınlığa erişen kar
tabakası, topoğrafya eğiminin fazlalığı sebebiyle, çığ halinde aşağı
lara doğru kayar. Bu husus göz önünde bulundurularak köylerin,
çığa maruz kalmayan yerlerde kurulmasına dikkat edilmiştir. Bu
sebepten evler, rüzgâra karşı mahfuz, oluk şeklindeki kuytu yerlerde
değil,yüksek sırtlar üzerinde inşa edilmiştir.
Denizden 2060 m., Fırtına Deresinden 140 m. yüksekte bulu
nan Sıraköy, küçük bir sırt üzerine yerleşmiştir (Resim: 6). Evlerin
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dağılış şekli, tepesi yukarda olan bir üçgeni andırır (Resim: 7).
Bazı evler, birbirine bitişik olarak inşa edilmiştir.
Sıraköy’ ün 750 m. batısındaki O rtayayla K öyü, Verçem bek
Tepesinin eteğinden itibaren kuzeye doğru uzanan buzul vadisinin
tam karşısında kurulmuştur (Resim: 4). Evler, bir sırt üzerinde teş
bih tanesi gibi sıralannrşiardır (Resim: 8, 9). Çığ korkusuyla mes
kenler, sırtın sağına veya soluna taşımamış, bir hat üzerinde yukar
dan aşağıya doğru dizilmişlerdir.
Deniz seviyesinden 2140 m. yüksekte bulunan Ortaklar K öyü,
iki küçük akarsu arasındaki yayvan bir sırt üzerine yerleşmiştir (Re
sim: 10). Meskenler, eşyükselti eğrilerine paralel bir hat üzerinde
dizilerek, bazı guruplaşmalar meydana getirmişlerdir.
2) Mesken

Tipleri

Yerleşmede olduğu gibi, köy meskenlerinin de müşterek özel
likleri ihtiva ettiği görülür. Binaların inşa tarzında, malzemelerin
de ve plânlarında bu birlik kolayca farkedilir. înşa malzemesi ola
rak kereste ve taş kullanılır. Evvelce belirttiğim gibi, daha alçak
irtifalarda gür ve sık bir orman örtüsü mevcuttur. İğne yapraklı
ların hakim olduğu ve aralarında gürgenle kızılağacın bulunduğu
bu ormanlardan halk, mesken yapım ında geniş ölçüde istifade eder.
Ev, ahır veya samanlık inşası için lüzumlu olan kereste, katırlarla
köye taşınır. Yalnız, binaların inşasında, ahşap malzemenin her üç
köyde aynı miktarda kullanıldığı söylenemez. Orm an sahasına ya
kın olan Sıraköy’de, kereste bol miktarda kullanılır. Buna mukabil,
daha içerde ve yüksekte yer alan Ortaklar K öyü meskenlerinde ah
şap malzemenin azaldığı ve onun yerini, çevrede bol miktarda bu
lunan taşın aldığı görülür.
Meskenlerin diğer bir müşterek özelliği de, çatılarının “H ar
tam a” denilen özel surette hazırlanmış çam tahtalariyle örtülmüş
olmasıdır (Resim: 11). Çam ağaçlarının boyuna yarılması ile m ey
dana getirilen tahta parçaları birbiri üzerine dizilir ve rüzgâr tara
fından uçurulmaması için üzerlerine taşlar konur. Ayrıca, iki yü
zeyden müteşekkil olan çatı örtüsünün, evin duvarlarını yağmur
ve kardan koruması için binanın dışına doğru uzatılmasına dikkat
edilmiştir.
Oldukça meyilli arazide inşa edilmiş olan meskenlerin ön cep
heleri güneye, Verçem bek Dağına doğru bakar. Ahır olarak inşa
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edilen zemin katın duvarları taştan yapılmıştır (Resim: 12). A hı
rın üstünde bulunan katın ön ve yan cepheleri, kalın çam tahtalariyle inşa edilmiştir. Tahtalar, köşelerde birbirleriyle kenetlenmiş va
ziyettedir. Ev halkının ikâmetine tahsis edilmiş olan ve ocak, mut
fak, yatak odası v. s. nin bulunduğu bu kısmın arka cephesi, taşlar
la örülmüştür. Y atak odası, daima ahırın üstündedir. Böylece, bu
soğuk bölgede hayvanların sıcaklığından istifade edilir (Şekil: 1).
Çevre ile irtibatın güçleştiği kış aylarında, ev halkının yiyecek ihti
yacına cevap vermek üzere, yazın temin edilen malzemeyi koymak
için evin bir tarafına erzak deposu inşa edilir. K öylü, un, şeker, tuz,
yağ, peynir gibi yiyecek maddelerini burada muhafaza eder. Ze
mini toprak olan ocağın bulunduğu kısım, oturma yeri olarak kul
lanılır.
Çatı katı diyebileceğimiz en üst bölüm, ot ambarı vazifesi gö
rür. H ayvanlara kış aylarında yedirmek üzere yazın kurutulan ot
lar, burda muhafaza edilir. Hayvanı fazla olan aileler, evlerinin
yanında ayrıca ahır ve ot ambarı inşa ederler (Resim: 11). O t am
barları, uç kısımlarında çentik açılarak birbiri üzerine konulan çam
kalaslariyle meydana getirilir.
3) Nüfus ve Nüfus Hareketleri
Özelliklerini kısaca izaha çalıştığımız meskenlerin, köylere
genel olarak eşit miktarda dağıldığını söyleyebiliriz. Sıraköy 35;
O rtayayla 32; Ortaklar ise 36 evi ihtiva eder. Elde ettiğim bu rakam
lara göre üç köyde, toplam olarak 93 adet mesken vardır. Halbuki,
normal büyüklükte bir kıyı köyü, bu miktardan daha fazla eve sa
hiptir. Bu husus, incelediğimiz köylerin çok küçük yerleşme sahaları
olduğunu ifade eder. Kaldıki, herbiri ortalama 35 haneden müte
şekkil olan bu üç köyde, evlerin hepsi devamlı meskûn değildir. N ü
fus miktarı, mevcut iki mevsimde ayrı değerler arz zeder. Boş evler,
dağ çayırlarının yeşerdiği yaz mevsiminde, kıyı köylerinden hareket
ederek hayvanlarını yaylaya çıkaran insanlarla şenlenir. Böylece,
yayla mevsiminde köylerin nüfusu birdenbire artar. H avaların so
ğumağa başladığı eylül sonlarında, yaylaya çıkan kıyı köyü halkı,
burayı terk ederek kışlaklarına döner. Y a z mevsiminde dolu olan
evlerin çoğu, yaylacılık faaliyetinin sona ermesi ile boşalır. Geride
Sıraköy’de 12-14, O rtayayla’ da 5-6 O rtaklar’da ise 7 aile kalır.
K ıyı köylerinden gelip yaz mevsiminde bu üç köydeki boş ev
lere yerleşenlerin, aslında buranın yerli halkından olduğunu belirt
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mek isterim. Bunlar, bölgedeki güç hayat şartları sebebiyle, zam an
la arazi satın almak suretiyle sahil köylerinde yerleşmişler; fakat,
doğup büyüdükleri yeri, alışmış oldukları ekonomik düzeni tam a
men terk edememişlerdir. K ıyıda ziraat ve diğer işlerle uğraşan ai
lenin bir kısmı, yazın hayvanlariyle beraber yaylaya yani, eski köy
lerine çıkar. Y a yla mevsiminden sonra, sahil bölgesindeki yeni kö
yüne döner. K ıyıd a arazisi, evi bulunmayanlar, konumuzu teşkil
eden üç dağ köyünde güç tabiat şartlariyle mücadele ederek yaşa
mak zorunda kalır. Demek oluyor ki, devamlı iskâna sahne olan
üç köyde nüfus miktarı, yaz ve kış mevsimlerinde büyük değişiklik
ler arz eder. Y aylaya çıkanlarla yazın şenlenen ve hareketlenen köy
lerde nüfus miktarı, Eylül ayından sonra birdenbire düşer. Aynı
durumu, Çayeli’nin İncesu; Çamlıhemşin’in Y azlık, Hisarcık ve
Y a yla Köylerinde de görmekteyiz. Meselâ, 15 Ekim 1965 genel nü
fus sayımında 17 kişinin tesbit edildiği Y a yla K ö y ’de, sayımdan
tahminen bir ay kadar önce, 200 e yakın nüfus vardı.
Nüfusun yıl içindeki değişikliklerini ifade ettikten sonra, üç
köyün nüfus miktarını, aşağıdaki tablo ve Şekil: 2’deki grafik yar
dımıyla inceleyelim: Grafikte ilk bakışta, Fırtına Vadisi tabiî yolu
nun ağzında bulunan Sıraköy’ün, diğer iki köye nazaran daha faz
la nüfusa sahip olduğu görülür. Ortaklar ile O rtayayla Köylerinin
nüfusu, 30 yıllık devrede hiçbir zaman Sıraköyünkine ulaşamamış
tır. Sıraköy’ün 1935 yılında 120 olan nüfusu, 1940 yılında 85’ e in
miş ve bu değer 1945, 1950, 1955 nüfus sayımlarında da muhafaza
edilmiş; 1960 yılında h afif bir yükselişle m ’e çıkmıştır. 1965 sayı
mında Sıraköy nüfusunun, anormal derecede artarak 2 11’e ulaşma
sı dikkati çeker. Beş sene öncesine nazaran, nüfusun % ıo o ’e yakın
bir oranla yükselerek 2 11’e çıkmasının nedenlerini, ancak m ahal
linde yapılacak ikinci bir araştırma sonunda izah etmek mümkün
dür.
1935

1940

1945

1950

1955

120

85

87

80

O rtay ay la

61

18

33

O ra k lar

49

46

51

Sıraköy

1960

1965

O rta la m a

84

111

211

111

39

19

58

36

38

23

31

44

50

42

Birbirine yakın değerler arz eden O rtayayla ve Ortaklar köy
lerinin nüfus miktarları, 1935 yılından bugüne kadar dalgalı bir
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seyir takip etmiştir. O rtayayla’ nın nüfusu 18 ilâ 6 ı; Ortaklar K ö 
yünün ise, 31 ilâ 51 kişi arasında değişmiştir.
Ü ç köyün son sayımda tesbit edilen nüfus miktarları toplamı,
ancak 297 yi bulur. Halbuki, herhangi bir kıyı köyünün nüfusu,
bu rakamın iki katma ulaşır. Meselâ, Çayeli köyleri ortalama 940,
Pazar köyleri ise, 620 kişilik nüfusu ihtiva eder. Bunun yanında,
Çayeli, Pazar ve Çamlıhemşin’de nüfusu ıooo’ nin üzerinde köy
lerin bulunduğu; hatta, Çayeli’nin Madenli Köyünde bu miktarın
1775’e ulaştığı dikkate alınırsa, Ortaklar, O rtayayla ve Sıraköy’ün
çok az insanı barındırdığı anlaşılır.
Nüfus bahsinde dikkati çeken bir husus da, aşağıdaki 1965 yı
lına ait tabloda da görüldüğü gibi, kadın sayısının erkeklerden da
ha fazla olmasıdır. Sadece hayvancılıkla geçinmenin imkânsızlığı
sebebiyle köy erkeklerinin, çalışmak için gurbete çıkmış olmaları,
kadın sayısındaki fazlalığın nedenini izah eder.
NÜ FUS
T o p la m
211

Sıraköy

K a d ın
115

E rkek
96

O rtay ay la

36

21

15

O rta k la r

50

27

23

IV - Ekonom ik C oğrafyası
1) Hayvancılık ve Yaylacılık Faaliyeti

Daha önce, üç köyde ekonomik faaliyetin temelini, hayvan
cılığın teşkil ettiğini ifade etmiştim. Ziraate imkân vermeyen tabiî
şartlar, hayvancılık için müsait bir ortam hazırlamıştır. Kuaterner
buzullarının, kertik vadileri yontarak dorukların eteklerindeki göl
lere kadar uzanan tekne vadiler şekline sokması, tabiî dağ çayır
larından insanın geniş ölçüde istifade etmesini sağlamıştır. Böylece, vadi boylarında, köy halkının yazın hayvanlarını otlatmağa
çıkardığı yaylalar kurulmuştur.
Bölgemizdeki yaylalar, Verçembek, Çermaniman, Çimil dağı
eteklerine kadar uzanan vadilerin tabanında yer alır. Yaylaya,
hayvanlarını otlatmak için çıkan insanlar, “ P A K ” ismi verilen, du
varları basit taş yığınlarından ibaret, üstü çadır bezi ile örtülmüş yer
lerde barınırlar. Çatıyı teşkil eden beyaz çadır bezleri, uzaktan henüz
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erimemiş kar parçaları gibi görünür. Bu basit evin içinde, sütü pi
şirmek ve ısınmak için bir ocak, kapların konduğu mutfak ve top
rak zeminden 10-15 cm. yükseltilmiş oturm a veya yatm a yerleri
vardır. Basit bir tahta perde, hatta bir keçe parçası, kapı vazifesi
görür. Diğer Çayeli, Pazar, Çamlıhemşin yaylalarının da, böyle
basit evlerden müteşekkil olduğu zannedilmesin. Faso, Yediçukur,
Am barlı, Elevit, K ale gibi birçok yaylanın, taş ve ahşap malzeme
ile inşa edilmiş gayet muntazam evleri ihtiva ettiğini belirtmek is
terim. Y ayla meskenleri arasındaki bu büyük farkın en önemli se
bebi, o yerin, ormana uzak veya yakın olmasıdır. Orm ana yakın
olan yaylalarda, ahşap ve taş malzeme ile muntazam evler inşa edil
miş; bizim inceleme sahamızın yaylaları gibi ormana uzak olanlar
da ise, ahşap malzemenin taşıma güçlüğünden dolayı insan, basit
Paklarda barınmak zorunda kalmıştır.
Hayvanlar, gece guruplar halinde, yayla evleri arasında, et
rafı alçak taş duvarlarla çevrili üstü açık yerlerde barınır. Çoban
köpekleri, fırsat kollayan kurt ve ayılara karşı sürüyü korur.
Çayeli, Pazar, ve Çamlıhemşin’in sahil kesiminde yerleşmiş
bulunan üç köyün eski sakinleri, belirli tarihlerde ve muayyen yol
ları takip ederek yaylaya çrkarlar. Çayeli ve Pazar köylerinde bulunan
lar, Hemşin Bucak Merkezi doğusundaki Üsküt Dağını aşıp, Fırtı
na Vadisini takip ederek yaylaya ulaşırlar. Bugün kıyıdan başlayıp
Çamlıhemşin İlce Merkezinden geçerek Ç at’a, oradan da Yaylaköy’e varan araba yolu sayesinde yayla yolculuğu, eskiye nazaran
daha çabuk ve kolay geçmektedir. Bu yol güzergâhında yaylacı
lar, Ülkü (Mollaveys) ve Çat Köylerinde konaklarlar. Üçüncü gü
nü, Sıraköy, O rtayayla ve O rtaklar’ a çıkmak mümkün olur. K ıyı
bölgesinden 20-25 Nisan tarihlerinde hareket eden kafileler, doğ
rudan doğruya yaylaya çıkmazlar. Yaylada, karın henüz yerden
kalkmamış olması buna sebep olur. K ıyı kesiminden getirilenlerle
kışı bu üç köyde geçirmiş bulunan hayvanlar, hazirana kadar köy
lerin çevresinde otlatılır. Yayılım a müsait olmayan günlerde hay
vanlar, önceki sene depo edilen otlarla beslenir.
Yaylada her aileden, hayvanların sağımı, peynir, yağ, çökelek
imali ile meşgul olan bir kadın; çobanlık yapan birkaç çocuk bulu
nur. Kadınların ve onların yardımcısı olan 10-15 yaşlarındaki ço
cukların yaylada devamlı bulunmasına mukabil, aile reisi olan er
kek, daha ziyade bu faaliyetlere belirli zamanlarda iştirak eder.
¡[Erkekler, hayvanlan yaylaya çıkarıp indirmek ve ot biçmek sure
tiyle hisselerine düşeni yaparlar.
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Y a yla halkı, hayvanlardan elde ettikleri süt ve sütten mamul
yiyecekler müstesna, diğer bütün ihtiyaçlarını Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Çamlıhemşin gibi merkezlerden temin eder. Otel, fırın,
kahve ve dükkânların bulunduğu Çat mevkiine kadar kamyonla
getirilen un, şeker, tuz gibi temel gıda maddeleri, hatta bazı meyve
ve sebzeler, buradan itibaren katırlara yüklenerek, 4-5 saat mesa
fedeki yaylalara çıkarılır.
Sahamızda yiyecek kadar, yakacak temini de hayli güçtür. Bir
saatlik mesafede bulunan ormandan ağacın kesilip parçalanması,
ağır bir madde olan odunun taşınması, gerçekten zor bir iştir. Sığır
gübrelerinin, kışın yakmak için duvarlara yapıştırmak suretiyle ku
rutulması, odun temininin güç olduğunu ifade eder (Resim: 12).
Köylerden daha uzakta olan yaylalara odun nakli, daha da zordur.
Konum uzu teşkil eden köylerin ayrı ayrı yaylaları vardır. Sıraköy, Çirmeşk
ve Şarinçor; O rtayayla, İşmer ve Verçem bek;
Ortaklar ise, K ılınçhaç yaylasına sahiptir. Daha önce belirttiğim
gibi, bu yaylalardan, üç köyde devamlı oturan halk ile aslen buralı
olmalarına rağmen, kıyı köylerinde yerleşmiş bulunanlar istifade
eder. Müşterek özelliklere sahip olan bu yaylaların herbirini, tek
rara meydan vermemek düşüncesiyle, ayrı ayrı etüd etmek yerine,
birini örnek olmak üzere incelemeyi daha münasip buldum. Sıraköy’e ait Çirmeşk Yaylasını, diğer 4 yaylanın özelliklerini aksettiren
bir misal olarak ele alabiliriz.
Ortaklar Köyünün güneybatısında, Çimil ve Çermaniman
dağlarından gelen iki akarsuyun birleştiği yerde, dik bir kayalığın
eteğinde kurulmuş bulunan Çirmeşk Yaylasına, Sıraköyde devamlı
oturan 12 aileden başka, 1967 yılında, Çayeli’nin Sefalı Köyünden
(4), Aşıklar’dan (3), Çilingir’den (1); Pazar’ın Kuzeyce Köyünden
(4), Subaşı’dan (1); Çamlıhemşin’in M eydan Köyünden (5), Ç at’
tan (2) aile olmak üzere, aslen Sıraköylü olan 20 aile daha gelir (Re
sim: 5, 13). 1967 Y ılı yaz mevsiminde Çirmeşk Yaylasına çıkan 33
aile, 1050 koyun, 380 inek ve 30 keçi beslemiştir. Bölgemizdeki 5
yaylada, köylülerden elde ettiğim rakamlara göre, ortalama 3600
koyun, 1330 keçi, 1280 sığır otlatıldı. K oyun ve K eçi sürüleri,
birkaç kişinin elinde toplanmıştır. H ayvancılıktan gelir temin eden,
bu sürü sahipleridir. Halkın büyük bir kısmı yaylaya, 5-10 ineği
otlatmak için çıkar. Çoğunluğu teşkil eden bu gurup, hayvan ürün
lerini satarak para kazanmak için değil, kışlık yağ, peynir, çökelek
ihtiyacını sağlamak gayesiyle hayvanlarını yaylaya çıkarır.
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Ü ç dağ köyü halkı, çevre ile irtibatın güçleştiği kış mevsimin
de kullanmak üzere, yaz aylarında her türlü malzemeyi, bu arada
hayvanların yiyecek ihtiyacını temin etmek zorundadır. Bunun için de çevredeki tabiî dağ çayırlarından istifade eder. Resimlerin
çoğunda görüldüğü gibi, Ortaklar, O rtayayla ve Sıraköy civarında,
50-100 cm. yüksekliğindeki taş duvarlarla çevrili arazi parçaların
da ot yetiştirilir. Buralar, bölge hayvancılığı için hayatî öneme sa
hiptir. Bu sebepten, üç köyün çevresinde, otlakların geniş yer kap
ladığı görülür. K öye yakın sahalar gübrelenerek, ot istihsalinin art
tırılması için gayret sarf edilir. Köylerde kışın beslenen hayvan sa
yısının, yaz mevsiminde depo edilen ot miktarına bağlı olduğunu
söyleyebiliriz. Y azın çok yağışlı olması veya kurak geçmesi, ot is
tihsaline menfi tesir yapar. Devamlı yağış, otların biçilemeyip çü
rümesine; kuraklık ise, iyi gelişememesine sebep olur. 1967 yaz mev
siminde ancak 5-6 gün güneş yüzü gören bu bölgede köylü, devam
lı sis ve yağış yüzünden otları biçmekte güçlük çekmiştir. Biçenler
de, kurutamamaktan yakmıyordu. İklime bağlı olarak ot istihsalin
de meydana gelen azalma, hayvanların bir kısmının satılmasına
sebep olur. Ağustos ayı sonlarında kadın ve erkekler tarafından tır
panlarla biçilen çayırlar, kurutulduktan sonra, evin çatı katında
veya ot ambarında depo edilir (Resim: 11, 14). K ıyı köylerine inen
ler, gelecek yayla mevsiminin ilk günlerinde hayvanlarına yedirmek
için otların bir kısmını muhafaza eder, geriye kalan kısmını kışı bu
dağ köylerinde geçirenlere satarlar. Bu şekilde Ortaklar, O rtayay
la, ve Sıraköy sakinleri, hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını temin et
miş olurlar.
2) Z^raat
İncelediğimiz üç dağ köyü ile yaylalara, deniz kıyısındaki mer
kezlerden uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra, bir çok gıda mad
delerinin çıkarıldığını önceki bahiste belirtmiştim. Yalnız, iklimin
sertliğine rağmen, bu sahada bazı sebze çeşitlerinin yetiştirildiğini
müşahede ettim. K öy evlerinin yakınında, etrafı alçak taş duvar
larla çevrili 20-30 metrekarelik küçük arazi parçalarında, gübrele
mek suretiyle soğan, patates, ıspanak, pazı, turp, marul ve karalahana yetiştirilmektedir. Böylece köylü, yeşil sebze ihtiyacının bir
kısmını sağlamış olur. Bunun yanında, ekime müsait düzlüklerde
arpa ziraati de yapılmaktadır.
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3) Ulaşım ve Ticaret
Ortaklar, Ortayayla ve Sıraköy, ekonomik bakımdan sahil
bölgesine bağlıdır. K ıyıdaki merkez ve köylerle irtibat, Fırtına V a 
disi yoluyla kurulur. Bu tabii yolla, Çamlıhemşin İlce merkezine
ve deniz kıyısındaki Ardeşen, Pazar, Çayeli ve R ize’ye gitmek müm
kün olur. Yalnız, köyleri bu merkezlere bağlayan yolun bir kısmın
da motorlu vasıtalar işleyebilir. Ormanların işletilmesi maksadiyle
yapılan ve Çat Köyüne kadar çıkan dar yol, vadi yamaçlarının çok
dik olması sebebiyle tehlikeli virajlar yapar. Karşılaşan iki vasıta
nın birbirine yol vermesi çok zordur. Yolun dar ve virajlı olması
sebebiyle Çat Köyünden hareket eden bir oto, deniz kıyısına an
cak 3-4 saatte varabilir. Kaldıki, bu yoldan her mevsim istifade
etmenin mümkün olduğunu söyleyemeyiz. Yağm ur ve kar halin
deki yağışın, heyelan ve çığlara sebep olarak yolu kapatabileceğini
de göz önünde bulundurmak lâzım.
Çat köyünden sonra ulaşım güçleşir. Buradan daha yukarı,
yaylalar bölgesine patika bir yolla çıkılır. Yükler, katır veya atlarla
taşınır. Bazen Fırtına Deresi vadi tabanındaki çakıllar üzerinden,
bazen çam ağaçları arasından geçen 9-10 Km . lik dağ yolu ile Çat
düzlüğünden Sıraköy’e, sıkı bir yürüyüşle 2,5 saatte gidilebilir. Bu
yolculuk esnasında devamlı yokuş çıkmaktan ter içinde kalan bir
insan, çevredeki haşin manzarayı, çam ağaçlarını, beyaz köpükler
yaparak gürül gürül akan Fırtına deresini seyretmekle yorgunlu
ğunu unutur. Fakat, havanın müsait olmadığı günlerde ulaşımın
güçleşeceği aşikârdır. Bölgedeki diğer dağ köyleri için de, aynı ula
şım güçlüğü bahis konusudur. Meselâ, Ç ayeli’nin orman sınırı üs
tünde yer alan İncesu K öyü ile aşağıdaki yerleşme sahaları arasın
da irtibat çok güç tesis edilir (1). Dağ köyleri arasında bu bakımdan
en şanslısı, bugün artık devamlı iskân sahası olmaktan çıkmış bulu
nan Y ayla Köyüdür (Elevit Yaylası). İdarî bakımdan köy olarak
gözüken bu mevkiye, orman yolunun ulaşmış olması sebebiyle, yaz
aylarında yaylanın temiz havasını teneffüs etmek, karlı dağları,
yeşil ormanları seyretmek için gelenler çoktur.
(') Bu bölgede yaptığım b ir gezi esnasında b an a, Ç ataldere K öyünden sonra İncesu
V adisini takib ederek, çam orm an ları arasın d an kıvrıla kıvrıla uzan an dağ yolu vasıtasiyle
5 saatte b u köye gidilebileceği söylenmişti. S abahın yedisinde hareket ederken, saat 12 .
00 de köyde olacağım ı tah m in e d iyordum ; am a, y orgunluktan perişan b ir vaziyette İn 
cesu K öyüne çıktığım z am an sa a t 16.30 u gösteriyordu. O an d a, köylülerin b u eziyetli
h a y ata nasıl k atlandığını düşündüm . K öy h alkı b u sebepten, yol problem lerinin halledil
mesi gerektiğini h e r vesileyle ifade etm ektedir.
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Fırtına Vadisi, Ortaklar, O rtayayla ve Sıraköy’ün çevre ile
irtibat tesis ettiği tek yol değildir. Y a z mevsiminde, doruklar arasın
daki boyunlardan geçilerek güneydeki İspir, batıdaki Çayeli yayla
ve köyleriyle temas kurulur. Bilhassa, İspir yöresiyle irtibatın daha
sık ve gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Farklı coğrafî özelliklere
sahip iki saha arasındaki ticari münasebet ilgi çekiçidir.
Rize Dağlarının güneyinde, Çoruh Vadisi sol yamacındaki
Salaçor, Hunut, Hodiçor Dereleri boyunca sıralanmış ve bu akar
suların isimleriyle anılan köylerde, iklim farklılığı sebebiyle ziraî
ürünlerin cinsleri değişir. Buğday, arpa, mısır gibi tahılların yanın
da, çeşitli sebze ve meyvenin yetiştirilmesi, dorukların kuzeyindeki
yaylalarla İspir köyleri arasında ticarî münasebetin gelişmesine
sebep olmuştur. Halkın izahatından anladığımıza göre, bu ticarî
faaliyet, İspir köylülerinin ziraî ürünlerini satması şeklinde cereyan
etmektedir. Y az mevsiminde İspirli, katırlara yüklediği mahsülünü,
Çamlıhemşin Yaylalarını teker teker dolaşarak satmağa çalışır.
İki saha arasındaki ticarî münasebet bundan ibaret değildir.
Ortaklar, O rtayayla ve Sıraköyü halkı, bir hafta süren 25 Eylül
İspir Panayırına giderek buradan, at, katır ile ucuz olduğundan
dolayı satmak veya kesip kavurma yapmak maksadiyle sığır satın
alır. Dut kurusu, pekmez gibi yiyecekler de getirilenler arasındadır.
Bunlara karşılık, İspir’e keçi kılı götürülüp satılır.
Ü ç K öy halkı, 25-30 sene öncesine kadar daha geniş ve daha
büyük kapasitede ticarî faaliyette bulunuyordu. Türkiye’nin kendi
yağıyla kavrulduğu, endüstri tesislerinin bulunmadığı devirde halk,
hayvancılığın yanında bazı Doğu Anadolu merkezleriyle ticarî faa
liyette bulunarak geçimini temin etmeğe çalışıyordu. K ıyı Köylerin
den çok ucuza alman portakal ve mandalina, Ardahan ve Çıldır’a
götürülüp satılırdı. Rize köylerinden tanesi 40 paradan daha ucuza
alınan portakallar, burada 20-30 kuruştan alıcı bulurdu. Dönüşte
de, Karadeniz sahil köylerinde satmak için yağ, peynir, yün, çarık
derisi v.s. satın alınırdı. K atır ve atlarla yapılan bu çok yorucu yol
culuk 18-20 gün sürerdi. Bu ticarî faaliyet, 1940 yılından sonra ya
vaş yavaş önemini kaybetmiştir.
Bugün gene hayvancılıkla uğraşan Ortaklar, Ortayayla ve Sıraköy halkı, ihtiyaç fazlası hayvan mahsullerini ve besledikleri hay
vanları satarak geçimini sağlamaktadır. Yalnız bu faaliyetin, köy
sakinlerinin ihtiyacına cevap vermediğini belirtmek isterim. Bu
sebepten, hemen bütün Doğu Karadeniz Köylerinde görüldüğü
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gibi erkekler, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışmak zo
runda kalır.
V

Sonuç

Bazı coğrafî özelliklerini kısaca izah etmeğe çalıştığım Ortaklar,
Ortayayla ve Sıraköy’ün geleceği hakkındaki düşüncelerimi belirte
rek yazım a son vermek istiyorum.
R ize’nin Çamlıhemşin ilcesine bağlı, orman sınırının üstünde,
tabiî alp çayırları sahasında, Doğu Karadeniz Dağlarının en yük
sek zirveleri karşısında kurulmuş bulunan ve ekonomisi hayvancı
lığa dayanan bu üç köyde insan, hayatını devam ettirebilmek için,
haşin tabiat şartlariyle mücadele etmek zorundadır. Başta sağlık
ve eğitim olmak üzere (i), bir çok temel hizmetlerden yoksun bu
lunan Ortaklar, O rtayayla ve Sıraköy’ün, bugünkü şartlar altında
gelişmesinden bahsetmek zordur. Hatta, köy olarak varlıklarını
güç devam ettirebileceklerini söylersek, mübalâğa etmiş sayılmayız.
Bunu, müşahade ettiğimiz bazı olaylar teyid eder. Sıraköy’ün 1965
nüfusunda görülen anormal artış haricinde, nüfus miktarının aşağı
yukarı 30 sene öncesi kadar olduğunu; evvelce bugünkünden daha
fazla hayvan beslendiğini; O rtayayla köyüne ait Varyem ez yay
lasının, bugün artık bu köy tarafından kullanılmayıp, sahil bölge
sinden gelenlerin istifadesine terk edildiğini dikkate alırsak, hayvan
cılık faaliyetinde, dolayısiyle köylerin ekonomisinde bir gerileme
nin mevcudiyetinden bahsedebiliriz. Kanaatim izce, üç dağ köyü
nün önem kazanması; burda barınan insan sayısının azalıp çoğal
ması; memleketimizin ekonomik durumu ile yakından ilgilidir. T ü r
kiye’ nin kalkınması; endüstrinin gelişmesi, üç köy halkının bura
ları terk ederek, geçim şartlarının daha müsait olduğu yerlere göç
etmelerine sebep olacaktır. Neticede, bugün devamlı iskâna sahne
olan üç köyün, zamanla, yaz mevsiminde uğranılan yaylalar haline
gelmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.
M art 1968 Ankara.
Alâeddin Tandoğan.

(') Ü ç köyde de ilkokul m evcut değildir.
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R esim : 1- F ırtın a Deresi, d erin ve dik yam açlı b ir vadi içinden akar. Ç a t K ö y ü n ü n biraz
yukarısında çekilmiş o la n b u resim de, kanyon v adinin çam ağaçlariyle kaplı b u lu n 
d uğu dikkati çekm ektedir.
(F oto: A. T andoğan)
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R esim : 2- 1850 M etre yükseklikte çekilmiş olan b u resim de, F ırtın a Deresi kertik vadisi
nin, yerini U şeklindeki buzul vadisine terk edişi ve o rm an üst sınırına ulaşmış b u 
lu n an küçük çam ağaçları görülm ektedir. G eri p lân d a , sola doğru V erçem bek buzul
vadisi u zan m ak tad ır.
(Foto: A. T andoğan)

R esim : 3- B atıdan doğuya doğru çekilmiş olan bu fotoğrafta, F ırtın a V adisi kuzey y am a
cında sıralanm ış üç köy görülm ektedir. E n aşağıda Sıraköy, o rtad a O rta y ay la ve ön
p lâ n d a O rta k la r K öyü.
(Foto: A. T andoğan)
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R esim : 4- O rtay ay la K öyünden güneye, V erçem bek buzul vadisine bakış. G eride, V erçem bek tepesinin batısındaki zirvelerden biri yükselm ektedir. V ad i tab a n ın d a , e t
rafı taş d u v a rla rla çevrili çayır a la n ları dikkati çeker.
(Foto: A. T andoğan)

R esim : 5- O rta k la r K ö y ünden itibaren kuzeydoğu-güneybatı istikam etinde u zan a n Çirmeşk V adisi, karşı kayalıkta ikiye ayrılm aktadır. Sağ taraftak i kol üzerinde, K ılınçh a ç Y aylası yer alır. R esim in o rta yerinde yükselen kayalığın h em en aşağısında Ç ırm eşk Y aylası bulunm aktadır.
(F oto: A. T andoğan)
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R esim : 6- F ırtın a Deresi vadi ta b a n ın d a n Sıraköy’e bakış. K öyün bir kısm ının görüldüğü
b u resim de, küçük b ir sırtın yerleşm e sahası olarak seçildiği m üşahade edilm ektedir.
(F oto: A. T an d o ğ an )

R esim : 7- Sıraköy’ü n d oğu d an görünüşü. E vler, d a r b ir a la n a yerleşm iştir. Aşağı kısım
la rd a a rp a tarlala rı beliriyor.
(Foto: A. T andoğan)
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R esim : 8- Sıraköy’den O rta y ay la K öyüne bakış. G e ri p lân d a , sağda B altaş B oynu; solda
Çirm eşk V adisi görülm ektedir.
(F oto: A. T an d o ğ an )

R esim : 9- O rtay ay la K öyünde evlerin, F ırtın a D eresine do ğ ru u z a n a n b ir sırt üzerinde
teşbih tanesi gibi dizilişi.
(F oto: A . T andoğan)
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R esim : 10- İki küçük akarsu arasında u z an a n b ir sırt üzerine yerleşmiş olan O rta k la r K ö
y ü n ü n doğudan görünüşü. K arşıdaki vadi yoluyla Baltaş Boynu aşılarak, Çayeli
yayla ve köylerine gidilir.
(F oto: A. T an d o ğ an )

R esim : 11- Sıraköy’de tipik b ir ev ve ot a m b a rı. G ö rü ld ü ğ ü gibi, b in aların a lt kısım ları taş;
y ukarı bölüm leri ise, ahşap m alzem e ile inşa edilm ektedir.
(Foto: A. T andoğan)
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R esim : 12- O rtay ay la K öyünde birkaç ev. Resim de, kışın yakacak olarak k ullanm ak g a 
yesiyle, a h ır d u v a rla rın a sığır gübresi yapıştırıldığı görülm ektedir. Ü stteki binan ın
çatısı, çinko ile örtülm üştür.
(F oto: A. T an d o ğ an )

R esim : 13- O rta k la r K ö y ü yolundan, Çirm eşk Y aylası pak ların ın ve Ç irm an im an D ağına
doğru u z an a n Çirm eşk V adisinin görünüşü.
(F oto: A. T an d o ğ an )
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R esim : 14- K öylerin civarında, taşlard an ayıklanm ış sa h alard a, h ay v an ların kış ihtiyacını
karşılam ak üzere ot yetiştirilm ektedir.
(Foto: A. T andoğan)

R esim : 15- Ç at-K ale K öyü arasındaki p atik a yol orm an içinden geçer. Y ükler, k a tır veya
a tla ra taşıtılır. Resim de, o rm an içindeki yolda karşılaşan iki kafilenin birbirlerine
yol verişi görülm ektedir.
(F oto: A. T andoğan)
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