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ÖZET
Doğu K aradeniz B ölüm ünde, K açkar ile Verçenik dağlan ara
sında yer alan Göller Dağı'nda Pleistosen'e ait pek çok buzul şekli
vardır. B unlan, genel hatlanyla güney kuzey doğrultusunda uzanan
Elevit, Trovit ve Palovit buzul vadileriyle bunlann içinde yer alan
sirk, m oren depolan, hörgöçkaya, eşik gibi şekiller oluşturm akta
dır.
Buzul vadileri içerisinde bulunan şekillerden, yan moren depolannın farklı iki seviyede olması bu alanda iki buzullaşm anın oldu
ğunu gösterm ektedir.
G öller D ağında, kaya buzullan, soliflüksiyon taraçalan, girlandlar, taş halkalan gibi periglasyal şekiller de bulunm aktadır.
A raştırm a alanında, kış aylannda sık sık tekrarlanan çığlar sonu
cunda oluşan şekiller de dikkati çeker.
G öller Dağı'nın bu kesim inde geleneksel olarak sürdürülm ekte
olan yaylacılık etkinlikleri, önem ini büyük oranda yitirmiştir. Bü
yük şehirlere yerleşen yöre halkının yaz tatilini geçirm ek için ter
cih ettiği bu yaylalar, artık sayfiye olarak da kullanılm aya başla
mıştır.
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Dağ-yaylâ turizmi, doğa yürüyüşcülüğü gibi aktiviteler için uy
gun olan G öller D ağında, turizm amaçlı yatırım lara ihtiyaç vardır.
Ancak, bu yapılırken, doğal ortam ın korunabilm esi için bazı ön
lemlerin alınm ası gereklidir.
G İR İŞ
G öller (Hunut) Dağı, Doğu Karadeniz B ölüm ünde yeralan R i
ze D ağlan'nın bir ünitesidir. P leistosene ait buzul izlerinin yaygın
olarak görüldüğü Göller Dağı, K açkar ve Üçdoruk (V erçenik) dağ
larının arasında bulunur (Şekil: 1). 1991 yılı Ağustos ayında K aç
kar Dağı ve yakın çevresinde yapılan çalışm alarda K açkar D ağı'nın
yam açlarında yer alan 4 buzul vadisinde (Hastaf, Dübe, Ceym akcur
ve Kavran) Pleistosen ve aktüel buzullaşm aya ait şekiller incelen
miş ve bu alanda bulunan yaylalar konumları ve fonksiyonları itiba
riyle ele alınarak, yörenin turizm aktivitesi ve potansiyeli saptan
m ıştır (A.F. Doğu vd 1993). 1992 yılı Ağustos ayında ise Göller
Dağı ve yakın çevresinde yürütülen çalışm alarda Pleistosen buzul
laşm asına ait izler ile periglasyal şekiller saptanm ış ve bu alandaki
yaylalar, yaylacılık faaliyetlerinin yanı sıra turizm potansiyeli ince
lenm iştir (F oto:l). G öller D ağında 1992 yılında yapılan bu çalış-

F oto 1: E levit V adisi kökündeki sirklerden birisinin içinde y e r alan kar beneği üzerinde
araştırm a ekibi. (Soldan sağa A li Fuat doğu, Gürcan G ürgen. M ehm et Somuncu. Harun
Tunçel, Ihsan Çiçek).
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mada dağın kuzeye bakan yam açlarında yer alan Elevit, Trovit, Palovit, Hacıvanak, Nafgar buzul vadilerinin oluşturduğu birim ler ve
bu vadiler içerisinde bulunan Elevit (Yaylaköy), Hacıvanak, Apivanak, Karmik, Palovit, Trovit, Karunç, N afgar ve M eydan yaylaları
incelenmiştir.

Göller Dağı’nda Buzul Şekilleri
Göller Dağı'ndaki buzul şekilleri üç büyük tekne vadi ve onlara
kavuşan yan kollarda gözlenir (Şekil: 2). Bu ana buzul vadileri ile
kollan, içlerinde yer alan yayla isimleri ile adlandırılmıştır. Bu üç
büyük vadi sisteminden Elevit ve Trovit vadileri sirkler bölgesin
den itibaren güney-kuzey yönünde birbirlerinden ayn olarak uza
nırlar. Bunlardan Elevit vadisi, Hacıvanak vadisi ile Hacıvanak
Yaylası'nda, Trovit Vadisi ise, Trovit Y aylasında batıya doğru bir
dirsekle döner ve Karunç Y aylasında N afgar Vadisi'yle birleşir. Bu
iki büyük buzul vadisi Elevit'de birleşerek, batıda Çilinç Y aylasına
dek buzul vadisi karakterini koruyarak uzanır (Foto: 2). Üçüncü bü
yük vadi olan Palovit teknesi ise sirkler bölgesinden kuzeye doğru
düz bir uzanış gösterir.

F oto 2: E levit ve T rovit buzul vadisi E levit ( Y aylaköy) de birleşm ektedir. Tabam akarsu
larla derince yarılm ış olan vadi, tekne karakterini 2 km kadar daha sürdürm ektedir. G eri
planda, yam açlardaki orm an örtüsünde çığların yaptığı tahribat görülm ektedir.
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Elevit V adisi: Elevit vadisi Göller Dağı su bölümünün kuze
yinde 3190 m. deki Soruhaşıtı'nın kuzeydoğusunda yer alan sirkle
başlar. Uzunluğu 12 km. olan vadinin ortalama eğimi % 12, sirkler
kısmındaki eğim ise % 17 kadardır (Şekil: 3). 3050-3100 m. deki
sirk önünde düzgün sıralar halinde moren depolan vardır. Diri ve
genç görünüşlü bu moren dizilerinin hemen önünde geniş bir eşikle
vadi basamaklanmıştır. Bu basamakta yan moren sıralan iyi korun
muş şekilleriyle dikkati çeker (Foto: 3). Buzul vadisine bu moren
dizilerinin olduğu kesimde, batıdan bir küçük kol kanşır. Bu küçük
teknenin sirk kısmında bir moren deposuyla birbirlerinden aynlan
iki göl vardır (Foto: 4). Eşiklerle devam eden vadi içinde yer alan
bir başka gölden sonra, tekne asılı vadi karakterinde ana vadiye ka
vuşur. Bu vadiye daha aşağıda batıdan iki kol daha kavuşur. Asılı
karakterdeki bu vadiler içerisinde eşikler ve bunlann gerisinde de
göller dikkati çeker. Elevit teknesine bu kesimde, doğudan büyük
bir eşikle Hacıvanak vadisi de katılır. Elevit buzul vadisinin en bü
yük birimini oluşturan Hacıvanak teknesi ayn bir ünite olarak ele
alınabilecek özelliklere sahiptir.
H acıvanak V adisi: Uzunluğu 4,5 km, ortalama eğimi %11
olan Hacıvanak vadisi, Hoducur Geçidi batısında taban yükseltileri
3100 m. civanndaki iki sirkle başlar. Ortalama eğimi % 20 olan bu
sirklerden, doğudakinin önünde muntazam sıralar halinde moren
dizileri dikkati çekeri Kuzeybatıya doğru uzanan vadiye, güneyden
üç sirkle beslenen bir kol kanşır bu iki teknenin birleştiği kesimde
yer alan eşikle (2420 m) vadi devam eder ve Hacıvanak yaylasında
Elevit vadisine kavuşur. Daha önce yapılan araştırmalarda bu çev
rede bir buzul döneminin farklı devrelerine ait izler bulunabilece
ğinden söz edilmiştir (İ. Yalçınlar 1951). Hacıvanak Vadisinin en
önemli özelliği bu vadi içerisinde farklı seviyelerde yan moren dizi
lerinin bulunmasıdır. İki buzullaşmaya ait izler olarak nitelenebile
cek bu moren dizileri vadinin, özellikle güneye bakan yamaçlannda, biri 2850 m. diğeri ise 2900 m. lerde olmak üzere iki sıra
halinde rahatlıkla izlenebilmektedir (Foto: 5). Ayrıca Hacıvanak
Vadisine güneyden kanşan vadinin batı yamacında da iki sıra ha
linde yan moren deposu bulunmaktadır. Benzer moren sıralan diğer
buzul vadilerinde de tespit edilmiştir.
Elevit Vadisinin, Hacıvanak Vadisi ve diğer kollannı aldığı
kesimde, bir genişleme sözkonusudur. Bu genişleme tüm yan kolla
rın aynı yerde birleşmesinden kaynaklanmaktadır Bu birleşme ala
nının güneyinde kalan sirkler kısmı havza olarak da nitelenebilir.
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F oto 3 : Araştırma alanının p ek ço k kesim de görülen yan moren depolarına, Elevit vadisi
yukarı kesiminden bir örnek. Bu depo, düzgün bir şerit halinde uzanmaktadır.

F oto 4 : Bir asılı vadi eşiği gerisindeki moren depoları arasında oluşmuş buzul gölleri.
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F oto 5 : Araştırma alanındaki buzul vadileri içerisinde, çeşitli y erlerde belirlenen, farklı
iki seviyedeki moren depoları (H acıvanak Vadisi).

Buzul teknesine buradan itibaren asılı olarak kavuşan, batıdan beş,
doğudan da bir yan kol daha vardır. Vadinin özellikle doğuya ba
kan yamaçlarında periglasyal şekiller dikkati çekmektedir. Bunların
yanısıra tekne içerisinde pekçok moren depolan ve dizileri, hörgüçkaya, eşikler ve cilalı-çizikli yüzeyler de vardır. Elevit Vadisi yak
laşık 1700 m de bulunan Çilinç yaylası'na kadar tekne karakterini
sürdürür.
T rovit V adisi: Kebut Tepenin (3329 m) kuzeyindeki sirklerle
başlayan bu teknenin boyu Elevit'e kadar 10,5 km. dir. Vadinin or
talama eğimi % 12 dir. Trovit Yaylası'na kadar güney kuzey yönün
de uzanan vadi, buradan itibaren bir dirsek çizerek batıya yönelir
ve Elevit'de (1870 m) diğer buzul teknesine kavuşur. Trovit Vadi
sine biri Karmik Yaylası güneybatısından, diğeri Nafgar Yaylası
güneyinden olmak üzere iki büyük kol karışır.
Trovit Vadisinin başlangıcında, 3050 m. lerde bulunan sirkle
rin eğimi % 20 kadardır. Elyak Geçidi kuzeyinde, önünde moren yı
ğınlarının bulunduğu büyük bir sirkle başlayan vadiye batıdan asılı
küçük bir vadi birleşir. Sözkonusu sirkler önündeki büyük bir eşik
le devam eden vadinin doğusunda iki asılı sirk yeralmaktadır. Vadi
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ye, Karmık Yaylası güneybatısından büyük bir kol katılır. İçinde
değişik yükseltilerde göllerin bulunduğu bu asılı vadi, sirkleri, moren depolan ve diğer buzul şekilleri ile karakteristik bir ünitedir. Bu
vadide bulunan Yıldızlı Göl, bir "moren şeddi gölü" dür. Trovit V a
disinin eğimi, Karmik Yaylasından Trovit Yaylasına kadar gide
rek azalır. Vadinin bu bölümünde, özellikle doğu yamaçlanndaki
yan morenler düzgün bir sıra halinde uzanmaktadır. Trovit Vadisi'nin bir dirsek yaparak batıya döndüğü kesimde (kuzeye bakan ya
maçlarda), Hacıvanak Vadisi'nde olduğu gibi, iki farklı seviyede
yan moren sırası vardır. Vadiye, batıya doğru devamında, Nafgar
Yaylası civarında büyük bir yan kol katılır. Nafgar Vadisi, gerisin
deki basamaklı sirkleri ve basamaklanndaki gölleri ile ona asılı ola
rak karışan yan kollanyla 5 km. boyunda, ortalama % 18 eğimiyle
kısa ama en dik vadidir. Nafgar Vadisi'nin Trovit Vadisi'ne katıldı
ğı kesimdeki kalın moren depoları iki vadinin getirdiği malzemenin
birleşmesiyle oluşmuş orta moren karakterindedir. Buradan itibaren
vadi, moren deposunun önündeki büyük eğim kırıklığıyla Elevit'e
ulaşır. Trovit'le Elevit arasında vadinin bu kesimi dar ve derin bir
fluviyal yanntıyla dikkati çeker. Trovit'le Elevit arasında vadinin
içindeki fluviyal yanntı moren depolannın kalınlığı hakkında fikir
vericidir (Foto: 6).

F oto 6: Buzul vadileri günümüz koşullarında akarsular tarafından işlenmektedir.
Fotoğrafta. Nafgar Vadisi önündeki moren deposunda akarsuyun açtığı, yaklaşık 50
metre derinlğindeki V şekilli yarıntı görünmektedir.
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Yaylaköy'de birbirlerine bağlanan, Trovit ve Elevit vadileri,
Göller Dağı'nm en büyük sistemini oluşturur.
Palovit V adisi: Elevit buzul vadisi sisteminden ayn olarak,
güney-kuzey yönünde uzanan Palovit Vadisi 11 km boyunda olup
ortalama eğimi % 10 dur. Vadinin kökünde, taban yükseltileri 30003050 m.'lerde yedi sirk vardır. B ir havza niteliğindeki bu sirkler ke
siminin eğimi, diğer vadilerde olduğu gibi % 20 civarındadır. Buzul
vadisi sirkler bölgesindeki düzgün moren sıralan, gölleri ve moren
yığınlanyla dikkate çeker. Sirklerin, bazılannın içinde göller vardır.
Bu göller oluşum şekilleriyle değişiklik gösterirler. Bu göllerden
bir kısmı sirk gölü, bir kısmı moren şeddi gölüdür. Vadinin yukan
kesiminden aşağıya doğru her iki yamaçta yan moren sıralan gözle
nir. Bu moren dizileri de diğer buzul teknelerinde olduğu gibi iki
farklı seviyede bulunmaktadır. Üstteki moren dizisi vadi yamaçlannın pek çok yerinde izlenebilirken alttaki depo ise daha sınırlı bir
alanda gözlenebilmiştir. Alttaki yan moren deposunun en belirgin
olarak bulunduğu yer Apivanak Yaylasının güneyidir. Buradan iti
baren eğimi azalarak devam eden teknenin Palovit Yaylası çevre
sindeki eğimi %4'e kadar düşer. Diğer vadilere göre düz uzamşlı
olan Palovit vadisi çok tipik bir U karakteri arzeder (Foto: 7). Vadi
Amlakit Y ay lasın ın kuzeyine kadar tekne karakterinde devam

Foto 7: Palovit teknesi. Apivanak ve Palovit yaylalarının da içinde yer aldığı bu vadi
araştırm a alanındaki karakteristik buzul vadilerinden birisidir.
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eder, 2000 m.'lere kadar inen tekne buradan itibaren fluviyal karak
ter kazanır. Palovit ve Apivanak Yaylası arasında vadi tabanı akar
sularla derin olarak yarılmıştır.
Diğer vadilerde olduğu gibi Palovit Vadisi'nde de yer yer periglasyal şekiller görülür.
Göller D ağının buzul şekillerinin incelenmesi sonucunda şu
sonuçlar elde edilmiştir:
Çevre dil metoduna göre Pleistosene ait kalıcı kar sının Elevit
Vadisi'nde 2525 m.'de Palovit Vadisi'nde ise 2600 m. olarak hesap
edilmiştir. Bu değerler daha doğudaki Kaçkar D ağının kuzeye ba
kan buzul vadilerine ait kalıcı kar sının değerleriyle birlikte ele
alındığında (Kavran Vadisi'nde 2635 m, Ceymakcur Vadisi'nde
2675 m.'dir) (A.F. Doğu vd. 1993). Doğu Karadeniz Dağlan'nın
Kaçkar-Göller Dağı yöresi için kuzey yamaçlardaki Pleistosen kalı
cı kar sının 2600 m. olarak belirlenmiştir.
Araştırma alanındaki Elevit ve Palovit vadilerinin tekne karak
terleri farklı seviyelerde son bulmaktadır. Palovit Vadisindeki bu
zul etkileri 2000 m.' ye kadar izlenirken, Elevit Vadisi'nde buzul iz
leri 17000 m.' ye kadar takip edilir. Kısa mesafedeki bu farklılık
Elevit Vadi sisteminin Palovit Vadisine göre çok daha büyük olma
sı ile ilgilidir.
Ülkemizde yapılan buzul m orfolojisi araştırmalanna göre, Ple
istosen buzullaşması Würm'e aittir. Çeşitli araştırmalarda Würm'de
etkili olan buzullaşmanın iki aşamalı olduğu belirtilmektedir. Araş
tırma alanındaki buzul vadilerinden Hacıvanak, Trovit, Nafgar ve
Palovit'de de farklı iki seviyede yan moren deposunun bulunması,
bu alanda iki buzullaşmanın olduğunu göstermektedir. Bu moren
depolan vadilerin sirklere yakın kesimlerinde görülebildiği gibi
(Hacıvanak Vadisi- Elyak Geçidi yakınlan) aşağı kesimlerinde de
(Trovit Yaylası gerisinde) bulunmaktadır. Ancak mutlak yaş tayini
nin yapılamaması nedeniyle, bunlann ayn buzul dönemine mi, yok
sa bir buzul döneminin safhalanna mı ait olduklan, aynntılı laboratuvar analizleriyle belirlenebilir.

Göller Dağı'nda Periglasyal Şekiller
Pleistosen'de buzullaşmaya uğrayan araştırma alanında, kalıcı
kar sınınna yakın olması sebebiyle yer yer periglasyal şekiller de
görülür (Şekil:2). Bu şekiller değişik tiplerde, yerlerde ve boylarda
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dır. Günlük ve mevsimlik donma çözülme farklarının oluşturduğu
bu şekillerden kaya buzulları, soliflüksiyon taraçalan, taş halkaları
ve girlandlar, zirveler kısmından 2000 m.'lere kadar çeşitli yerlerde
görülebilmektedir. Vadilerin en belirgin periglasyal şekillerini kaya
buzulları oluşturur (Foto: 8). Göller Dağı'nda yer alan kaya buzulla
rı, moren depolan ve fiziksel ufalanma malzemesinin içindeki su
yun donup-çözülmesine bağlı olarak hareketiyle oluşmuşlardır.
Kaya buzullannın, Elevit teknesi içinde görüldükleri kesimler
Elevit ve Hacıvanak Vadisi kökünde yer alan sirklerdir (Foto: 9).
Elevit sistemi içerisindeki sirklerde yer alan kaya buzullan, en batı
da 2900-3000, 3050-3100 ve en doğudaki 3100-3150 m.'lerde yer
alırlar. Trovit Vadisi'ndeki kaya buzullan ise, Karmik Yaylası gü
neyinde sirk içinde olanlan 3000 ve 2900-2950 m.'de yaylanın gü
neybatısında, asılı vadi önünde gelişeni 2750-2850 m.'lerde ve Tro
vit Vadisi güneydoğusunda yer alanı ise 2500-2800 m.'ler arasında
yer almaktadır. Palovit sistemi içinde yer alan kaya buzullanndan
sirkler kısmında yer alanları 2900-3000 m.'lerde, Apivanak Yaylası'nın güneybatısında yer alan kaya buzulları ise 2 7 5 0 -2 8 5 0
m.'lerdedir. Çalışma alanındaki kaya buzullarından özellikle sirk ta
banlarında bulunanlan aktif haldedir. Diğer kaya buzullannda ise,
moren depolan ve fiziksel ufalanma malzemesi toprakla kanşık yı
ğınlar halinde ve bitkilerle kaplanmış olup bunlar günümüzde bü
yük ölçüde artivitesini yitirmiştir.
Araştırma alanındaki diğer periglasyal şekiller, kaya buzulları
kadar gelişkin ve yaygın değildir. Bunlardan solüflüksiyon taraça
lan Elevit Vadisi boyunda, Yaylaköy güneyinde, buzul vadisinin
doğuya bakan yamaçlannda ve Elyak Geçidi çevresinde, güneyba
tıya bakan yamaçlarda görülürler. Palovit Vadisinde ise, Palovit
Yaylası güneyinde teknenin her iki yamacında yer alırlar. B ir diğer
periglasyal şekil olan girlandlar ise, Elyak Geçidi çevresiyle, Soruhaşıtı kuzeyinde görülürler. Bunlann dışında Soruhaşıtı kuzeyinde
ki küçük buzul vadisi içerisinde, 3050 m.'de, çok dar bir alanda ti
pik olmayan taş halkalan da vardır.
Araştırma alanında ele alınabilecek bir diğer konu da çığlardır.
Çığlann oluşturduklan şekiller, Elevit Yaylası çevresinde, Palovit
ve Apivanak Yaylası arasında yaygındır (Şekil: 2). Bu şekiller, ya
maçlar üzörinde yer alan, dar derin U profilli çığ olukları ve bunla
nn önünde bulunan çığ konileriyle karakteristik şekillerdir (Foto:
10). Çığlann oluşturduğu oluklar ve koniler, orman içlerinde şerit
ler halinde açıklıklar oluşturmuşlardır (Foto: 2).
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Foto 9: H acıvanak buzuI vadisi kökündeki piram idal tepeler, sirkler, sirk önünde yer alan
kaya buzulları ve ön planda iki seviye halinde bulunan moren depoları.
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Foto 10: Araştırma alanının çeşitli kesimlerinde bulunan çığ
şekilleri dikkati çekecek yoğunluktadır. Bunlar U biçimindeki
dar-derin olukları ve konileriyle belirgin şekillerdir.

Göller Dağı'nda Yaylalar
Doğu Karadeniz'in önemli sosyo-ekonomik etkinliklerinden bi
risi olan yaylacılık faaliyetleri araştırma alanında da yaygındır. Ele
vit (Yaylaköy-1870 m), Hacıvanak (2570 m), Nafgar (2260 m),
Karunç (2250 m), Meydan (2420 m), Trovit (2450 m), Karmik
(2670 m), Apivanak (2520 m), Palovit (2350 m) yaylaları bu alan
daki geçici yerleşmelerdir (Şekil: 4). Buzul vadileri içerisinde çe
şitli yükseltilerde bulunan bu yaylalar fonksiyonları açısından iki
grupta ele alınabilirler.
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Şekil 6: G öller (Hunut) Dağında Yaylacılık D evreleri

ELEVİ T Y A Y L A S I

YAYLA EVİ PLANLARI

Şekil 7. Yayla Evi Planları
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İlk grupta yer alan Elevit, Trovit ve Palovit yaylalarında hay
vancılık faaliyeti önemini büyük ölçüde yitirmiş bunun yerine say
fiye fonksiyonu gelişmeye başlamıştır. Hacıvanak, Apivanak, Karmik, Karunç, Meydan ve Nafgar yaylalarında ise hayvancılık
amaçlı yaylacılık sürmektedir.
Araştırma alanındaki en önemli yerleşim birimi Yaylaköy (Elevit) dür (Foto: 11). Burası, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana
idari açıdan köy statüsünde olmakla birlikte, yayla ve mezraa gibi
niteliklere de sahip bir yerleşmedir. Çatköy, Ülküköy, Şenköy, Yolköy, ve Zilkale, köyleri burayı hem mezraa hem yayla olarak kul
lanmaktadır. İdari açıdan köy, fonksiyonel açıdan ise mezraa ve
yayla olarak kullanılan Elevit, son yıllarda daha çok sayfiye ama
cıyla kullanılır olmuştur. Genel olarak Doğu Karadeniz Bölümü nü
fusunun, göçle buradan ayrılması, mevcut genç nüfusun da başka
işkollarına yönelmesi, yaylacılık etkinlikleriyle uğraşanlarda bir
azalma meydana getirmiştir. Buna bağlı olarak yayla konutlarının
bir kısmı kullanılmamaktadır. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük
şehirlere yerleşmiş olan yöre halkı, ancak tatil amacıyla yaz ayla
rında buraya gelmektedir. 1990 yılı sayımında 24 kişi görünmekle
birlikte, kış aylarında bu sayı 2-3 kişiye kadar düşmekte, yaz ayla
rında ise 500-600 kişiye kadar yükselmektedir. Yaz aylarında nüfu
sun artması, burada birtakım hizmet birimlerinin kurulmasını sağla
mıştır. Haftanın belirli günlerinde Pazar İlçesinden düzenli olarak
minibüs seferi yapılan Yaylaköy'de elektrik ve telefon da vardır.
Elevit'in 4 km doğusunda yer alan Trovit Yaylası, yörenin bir
diğer önemli yaylasıdır. Araştırma alanında karayolunun ulaştığı
son yayla olan Trovit'e, Pazar İlçesi'nden haftanın belirli günlerinde
minibüs gelip gitmektedir (Foto: 12). Çevredeki diğer yaylalara git
mek isteyenler buraya kadar araçla geldikten sonra yolun kalan kıs
mını yaya olarak tamamlamaktadır. Trovit Yaylası'na, Bilen, M ey
dan, Levent ve Yaltkaya köylerinden çıkılm aktadır. Ancak bu
yaylada da Elevit'de olduğu gibi hayvancılık faaliyetleri önemini
büyük oranda yitirmiştir. Buraya gelenler yaylayı daha çok yaz tati
lini geçirmek amacıyla kullanmaktadır. 50 kadar konutun olduğu
Trovit'de kışın kimse kalmamaktadır. Yaylanın, yaz aylarındaki nü
fusu ise 300 kişiye ulaşmaktadır.
Araştırma alanının en büyük yaylası olan Palovit'de 100'e ya
kın mesken vardır. Yayla, vadi tabanında akarsuyun her iki tarafın
da kurulmuş olan ve yaylaya çıkan tarafından "mahalle" olarak
isimlendirilen 5 birimden oluşur. Bunların her birini farklı bir köy
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Foto I I : Ç alışm a alanında bulunan yaylalar içerisinde, konumu ve fonksiyonları
nedeniyle önemli bir yere sahip olan Elevit.

F oto 12: Trovit Yaylası'nda bulunan dağ evi. Karayolunun ulaştığı yaylaya, haftanın
belirli günlerinde dolmuş seferleri yapılmaktadır.
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kullanmaktadır. Çilingir, Melezkiir (Ortayol), Ortaköy, Aşıklar,
Nurluca köyleri halkının çıktığı Palovit Y aylasına ulaşım, ya Trovit ya da Amlakit üzerinden yapılmaktadır. Palovit Yaylasının nü
fusu yaz aylarında zaman zaman 500'ü bulmaktadır. Elevit ve Trovit yaylaların da olduğu gib i burası da yaz ta tili am acıyla
kullanılmaktadır. Ancak, buradaki hayvancılık faaliyetleri diğer iki
yaylaya göre daha fazladır.
Yukarıda özellikleri anlatılan bu üç yayladaki konutlarda or
mana yakınlık sebebiyle, ahşap malzeme fazlaca kullanılmıştır. Y ö 
renin geleneksel mimarisini yansıtan konutların en güzel örnekleri
Elevit'dedir (Foto: 13). Çoğunlukla iki, üç katlı olan Elevit evlerin
de alt kat taştan ve ahır olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Bu-

F oto 13: Elevit'de yöre mimarisinin güzel örneklerini görm ek
mümkündür. Bunlar, iki ve üç katlı ve büyük konutlardır.
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nun üzerinde yer alan katlarda ise mutfak, depo gibi bölümlerin yanısıra 3-4 oda bulunmaktadır (Şekil: 7). Meskenlerin çatıları çinko
ile kaplıdır.
Trovit ve Palovit yaylalannda ise evler bir-iki katlıdır. İki katlı
evlerin alt bölümleri taştan yapılmıştır. Tek katlı olanlarda ise bir
ya da iki cephe ahşap diğer kısımları taştır (Foto: 14). Bu yaylalar
daki konutlar daha küçüktür. Genellikle iki-üç odası bulunan bu ev
lerde, mutfak depo gibi diğer bölümler de vardır. Çatı kısımları çin
ko ya da hartama ile örtülmüştür.
Her üç yayladaki konutların özenli yapılmış ve bakımlı olmala
rında, yükseltinin diğer yaylalara göre daha az olmasının, ulaşım
kolaylığı ve bunlara bağlı olarak kullanım sürelerinin uzun olması
etkilidir.
Araştırma alanındaki yaylalara mayıs ayının ilk yansında çıkıl
maya başlanır. Mayıs-haziran aylannda aşağı yaylalara (mezraa)
gelinmekte, daha sonra da yukandaki yaylalara çıkılmaktadır (Ş e
kil: 5). Örneğin Elevit'e gelenlerin bir kısmı, burada bir süre kaldık
tan sonra Hacıvanak gibi daha yukanda yer alan yaylalara çıkarlar.
Bunlar için Elevit, aşağı yayla (mezraa) dır. Ancak, yukarıda yer
alan yaylalara çıkmayanlar için ise, Elevit bir yayladır. Daha yük
seklerde yer alan Hacıvanak, Karmik ve Apivanak yaylalanna hazi
ran ayında çıkılmaktadır. Yaylalardan geri dönüş eylül-ekim aylanndadır (Şekil: 6).
Hacıvanak, Karmik ve Apivanak yaylalan daha önce anlatılan
diğer yaylalardan, konut tipleri, kullanım süresi ve burada yürütü
len etkinlik açısından farklı özelliklere sahiptir. Yükseltileri 2500
m.’nin üzerinde olan bu yaylalarda doğal olarak, ahşap malzeme,
sağlanmasının güç olması nedeniyle çok az kullanılmış, konutlar
büyük oranda taştan yapılmıştır. Diğer yaylalarda olduğu gibi bu üç
yayladaki konutlarda da farklı özellikler görülür. Örneğin Hacıvanak'da taş yapılar çoğunlukla ahşap malzemeyle örtülmüştür (Foto:
15). Bu mekanlar duvarlarla aynlmamış olmakla birlikte oda, seki,
depo gibi bölümlere sahiptir (Şekil: 7). Palovit teknesi içinde yer
alan Apivanak Yaylasında ise "pak" tipi meskenler yaygındır. Pak
lar taştan yapılan, penceresiz, basık yapılardır. Üzerleri bez, naylon
gibi malzemeyle kapatılarak bunun üstüne toprak örtülmüştür. Bu 
zul vadisinin yamaçlannda yapılmış olanlannın duvarlan kısmen
gömülü durumdadır. Apivanak yaylası çevresine sık sık çığ düşme-
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F oto 14: P alovil Yaylası evleri. Bu konutlarda ahşap ve taş malzeme birlikte
kullanılmıştır.

F oto 15: H acıvanak Yaylası'nın taş konutları. Bunların çatıları genellikle hartam a ile
örtülmüştür.
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si, meskenlerin bu tipte yapılmasını zorunlu kılmıştır. Karmik Y ay
lası meskenleri de Apivanak ve Hacıvanak gibi taştan yapılmış ol
makla birlikte, 1989-1990 kışında bir çığ ile tamamen yıkılmış, da
ha sonra bunların bir kısmı yeniden yapılm ıştır. Hayvancılık
amacıyla kullanılmakta olan bu yaylalara çıkanların sayısı son yıl
larda çok azalmış olup, bunlar da çoğunlukla yaşlılar ve çocuklar
dan oluşmaktadır. Yaylalara çıkanların sayısının azlığına bağlı ola
rak, buraya getirilen hayvan sayısı da giderek azalmaktadır. 30-40
yıl kadar öncesinde Hacıvanak'a 5000 dolayında hayvan getirilir
iken, bu sayı 1992 yılında 200'e düşmüştür. Aynı durum Apivanak
ve Karmik için de geçerlidir.
Trovit batısında yer alan Meydan ve Nafgar yaylaları, Trovit'e
çıkan halkın daha sonra yerleştikleri ufak birimlerdir. B ir kaç ko
nuttan meydana gelen Nafgar, Meydan ve Karunç yaylalarında da
hayvancılık yapılmaktadır.
Elevit, Apivanak, Trovit ve Karunç yaylalarında taşlarla çevrili
çayırlıklar vardır (Foto: 16). Buralardaki çayırlar biçilerek kurutu
lup evlerde bırakılmakta ve yaylaya ilk çıkışta hayvanlar bununla
beslenmektedir. Yayladan iniş öncesinde bu tip çayırlıklara hayvan

F oto 16: Apivanak Yaylası'nın Karmik doğusundaki geçitten görünüşü. Bu yaylaya sık sık
düşen çığ nedeniyle, konutların büyük kısmı p ak tipinde yapılmıştır. Trovit ve Karunç'da
olduğu gibi bu yayla çevresindeki çayırlılar da taş duvarlarla çevrilmiştir.
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gübreleri bırakılarak bir sonraki yılda otların gür çıkması sağlan
maktadır.
Çalışma alanında büyükbaş hayvanlar buzul vadilerinin taban
ları, yamaçlarının alt kısımları ile kısmen sirk içlerindeki çayır ve
jetasyonuyla beslenmektedirler. Özellikle Hoducur ve Elyak geçit
leri çevresinde küçükbaş hayvanlar da görülür. Bunlar G öller
Dağı'nın güneyindeki yaylalardan (Davalı Yayla gibi) getirilmekte
dir.
Yaylalarda elde edilen hayvansal ürünler halkın kendi ihtiyaç
larını karşılamaya yöneliktir.

Göller Dağı'nda Turizm
Son yıllarda ülkemizdeki turizm aktiviteleri çeşitlenerek, bu et
kinliklere dağ ve yayla turizmi de eklenmiştir. Doğu Karadeniz
Dağlan, doğal ve beşeri değerleriyle doğa turizmi açısından büyük
bir potansiyele sahiptir. Kaçkar ve Verçenik zirveleri arasında yer
alan Göller Dağı da, bu açıdan önemlidir.
Araştırma alanı, ulaşım olanaklan, yaylalan, sarp dorukları, çe
şitli tiplerdeki buzul gölleri, vadileri, akarsulan, yaban hayatı, ve
doğal vejetasyonuyla turizm konusunda zengin bir potansiyele sa
hiptir.
Kıyıdaki devlet karayolundan, Ardeşen İlçesinde güneye dö
nülerek Fırtına Deresi boyunca Çamlıhemşin İlçesi'ne dek asfalt bir
yolla gelinir. Çamlıhemşin'de yol ikiye aynlır, buradan Zilkale,
Çat, Çilinç yoluyla Elevit'e ulaşılır. Ayrıca, Ayder Yaylasından, or
man yolu ile Amlakit Yaylasına buradan da bir patika ile Palovit'e
gelinebilir. Ardeşen'le Elevit arasındaki yol 60 km. kadardır. An
cak, yolun yer yer bozuk olması sebebiyle bu yol, araçla 3,54 saat
sürmektedir. Çatköy ile Ardeşen arasında hergün gidip gelen dol
muş vardır. Bunun yanında, Pazar'dan Elevit'e haftada iki gün, Trovit'e ise haftada bir gün dolmuş çalışmaktadır (Foto: 12).
Yukarıda değinilen diğer konularda olduğu gibi ulaşım açısın
dan da Elevit bir merkez konumundadır. Elevit'den sonra karayolu,
Trovit Yaylası'na kadar kevam etmekte, diğer yaylalara ise ulaşım
patikalarla yapılmaktadır (Şekil: 4). Yaylalar arasında, tarihi dö
nemlerden bu yana kullanılmakta olan yolların bir kısmı taşlarla
örülmüştür. Yaz aylarında Yusufeli, İspir gibi güneydeki yerleşme
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lerde yetiştirilen bazı meyve ve sebzeler katır ve atlara yüklenerek,
yaylalar arasındaki bu yollar aracılığıyla getirilip, G öller D a
ğındaki yaylalarda satılmaktadır. Araştırma alanındaki yaylalar
arasında da ulaşım için katır ve atlardan yararlanılır.
Doğu Karadeniz dağ sırasının Erzurum, İspir vb. iç kesimlerle
olan bağlantısı çok eski dönemlerden bu yana Hoducur, Elyak, Da
valı gibi geçit ve aşıtlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bunlar, sirk ge
risindeki dik yamaçlarda ya da buzul vadilerini birbirlerinden ayı
ran sırtlar ve dik yamaçlar üzerinde yer alırlar. Bunlardan geçiş
kolay ise "geçit" (Elyak Geçidi gibi), zor ise "aşıt" (Soruhaşıtı gibi)
olarak nitelendirilmektedir.
Yöredeki turizm etkinlikleri için bir başlangıç noktası duru
mundaki Elevit Yaylasında pekçok ihtiyacın karşılanabileceği bak
kallar, kahvehaneler, manav, otel, lokanta ve cami bulunmaktadır.
Aynca, buradaki yerli halkın akşamlan toplanarak eğlendiği (horon
teptiği), kapalı bir mekan da vardır. Bu, yörenin sosyo-kültürel ya
pısını yansıtması bakımından önemlidir. Turizm amacıyla buraya
gelenler yük taşıtmak amacıyla Elevit'ten katır da sağlayabilir.
Yöreye turizm amacıyla gidenler, Elevit'teki 20 yataklı otelde
kalabilecekleri gibi, Trovit'de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'ne ait
dağ kulübesinde de konaklanabilir (Foto: 12). Ancak, bu tesisin
kullanılabilmesi için sözü edilen kuruluşla önceden irtibat kurulma
sı gerekir. A ynca izin almak koşuluyla yaylalardaki boş evlerde de
kalınabilmektedir. Çalışma alanında vadi içlerinde ve yayla yakın
larında da kamp kurulabilecek pek çok uygun alan vardır (Şekil: 4).
Yörede dağcılık, doğa yürüyüşçülüğü vb. amaçlarla düzenlene
cek geziler için vadilerden yararlanılmaktadır. Elevit ile Hacıvanak
arasındaki patika, yükle 6-7 saatte, yüksüz 2 saatte çıkılabilmektedir. Hacıvanak'dan Elyak geçidini aşarak, Karmik Y aylasına yük
süz 3 saatte, Karmik Yaylası'ndan Trovit'e 1 saatte, Trovit'den Elevit'e ise 1,5-2 saatte gidilebilir. Karmik-Apivanak arası 1,5 saat,
Apivanak, Davalı aşıtı arası 2 saat, Apivanak-Palovit arası ise 1 sa
at sürmektedir.
Dağ ve yayla turizmi, ülkemizde adından son yıllarda çok sık
sözedilen bir etkinliktir. Doğu Karadeniz Bölümünün dağlık ke
simleri ve buralardaki yaylalar, bu amaçla turizmin gelişmesi için
tanıtılmakta, turizm amaçlı yatırımlar ve insanların buraya gitmele
ri teşvik edilmektedir. Ancak, ülkemizin pekçok kesiminde yaşanan
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plansız ve düzensiz turizm yapılaşmasının burada da tekrarlanma
ması için, bu çevre turizme açılmadan önce alınması gereken bazı
önlemler vardır:
Araştırma alanında, Elevit ve Trovit yaylalarına ulaşan karayo
lu iyileştirilmeli, Ayder Yaylası'm Palovit'e bağlayan orman yolu
ve patika daha nitelikli hale getirilmeli ancak, bu yol daha yukarıla
ra çıkarılmamalıdır. Elevit, Palovit, Trovit yaylaları turizmin geliş
mesi için en uygun yerleşmelerdir. Bu yaylalardaki kullanılmayan
evler turizm amacıyla yararlanmak üzere, özgün mimarisi koruna
rak restore edilmelidir. 1992 yılı Eylül ayında, büyük kısmı ahşap
ve tarihi değeri olan Elevit evlerinden bazıları yanmıştır. Bu sebep
le yayla evlerinin özellikle yangın tehlikesine karşı korunabilmelerine yönelik önlemler alınmalıdır. Yöredeki turizm etkinliklerini
arttırmak üzere buraya yeniden yapılabilecek tesislerin de yöre mi
marisine uygun olması gereklidir. Çünkü, bu alandaki yayla konut
larına ve doğal ortamla bütünleşen yayla görüntüsüne uygun olma
yan bir yapılaşm a burada beklenen turizm hareketliliğini ve
özellikle doğal çevreyi olumsuz yönde etkileyecektir.
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