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ÖZET
Doğu Karadeniz Bölümü’nde, yer alan Verçenik (Üçdoruk)
Dağı’nda Pleistosen’e ait pek çok buzul şekli vardır. Bunları, genel
hatlarıyla güney kuzey doğrultusunda uzanan Tatos, Verçenik,
Sarınçof, Çermeç ve Çimil buzul vadileriyle, içlerinde yer alan sirk,
moren depolan, hörgüçkaya, eşik gibi birimler oluşturmaktadır.
Verçenik vadisi içerisinde bulunan yan moren depolannın farklı iki
seviyede olması bu alanda iki buzullaşmanın olduğunu
göstermektedir.
Çalışma alanında, geleneksel olan yaylacılık etkinlikleri
önemini büyük oranda yitirmiştir. Büyük şehirlere yerleşen yöre
halkının yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği yaylalar, artık
sayfiye olarak da kullanılmaya başlamıştır.
Kaçkar Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan çalışma alanında
dağ-yayla turizmi, doğa yürüyüşcülüğü gibi aktiviteler ve diğer
turizm etkinlikleri için yatınmlara ihtiyaç vardır. Ancak, doğal
ortamın korunmasına yönelik bazı önlemler alınmalıdır.
1 Verçenik ve Tatos Dağlan’mn isimleri Üçdoruk ve Dilek olarak İçişleri Bakanlığı
tarafından 70'li yıllarda değiştirilmiş olmakla birlikte, gerek yöre halkı gerekse bilim
camiası ve diğer ilgililer tarafından kabul görmemiştir ve hâlâ eski isimleri
kullanılmaktadır. Bu sebeple çalışmamızda, özellikle haritalarda eski isimler kullanılmış
ancak ilgilileri yanılgıya düşürmemek ve yeni isimlerin de kullanımını sağlamak için
metin içerisinde her iki dağın da hem yeni hem de eski isimleri birlikte verilmiştir.
2 * Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.
** Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
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GİRİŞ
Anadolu,
coğrafi
konumu
nedeniyle
doğal
olarak
Pleistosen’deki buzullaşmadan, Kuzey Avrupa’ya göre, çok daha
az etkilenmiştir. Ancak yine de ülkemizin yüksek dağlık
kesimlerinde Pleistosen’e ait buzul topografyası şekilleri
azımsanmayacak ölçülerdedir. Fakat ülkemiz aktüel buzullar
bakımından zengin değildir, sadece Ağrı (5137 m.), Cilo (Buzul
Dağı 4116 m.), Süphan (4058 m.), Kaçkar (3932 m.), Erciyes (3917
m.) gibi az sayıdaki yüksek dağlık alanda aktüel buzul vardır.
Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Rize dağlarının buzul
şekilleri, yaylacılık faaliyetleri ve turizm özelliklerini araştırmaya
yönelik olarak 1991'de Kaçkar dağı yamaçlarında yer alan 4 buzul
vadisinde (Hastaf, Dübe, Ceymakcur, Kavran vadileri ve bunlarla
aynı adı taşıyan yaylalarda) çalışılmıştır (Doğu vd. 1993). 1992 yılı
Ağustos ayında ise Kaçkar dağının batısında bulunan Göller dağı
ve yakın çevresinde yürütülen çalışmalarda dağın kuzeye bakan
yamaçlarında yer alan Elevit, Trovit, Palovit, Hacıvanak, Nafgar
buzul vadilerinin oluşturduğu birimler ve bu vadiler içerisinde
bulunan Elevit (Yaylaköy), Hacıvanak, Apivanak, Karmik, Palovit,
Trovit, Karunç, Nafgar ve Meydan yaylaları incelenmiştir (Doğu
vd.1994). 1993 yılında da Göller dağının batısında yer alan Dilek
(Tatos) - Verçenik (Varşamba/Üçdoruk) - Çimil dağlarının
oluşturduğu kesimdeki buzul vadileri ile yaylalar ele alınmıştır
(Şekil: l)sözü edilen her üç çalışmada yörenin turizm imkanları
potansiyeli de ortaya konmuştur3.
Verçenik dağı (3709 m.), Kaçkar’dan (3932 m.) sonra Doğu
Karadeniz dağlarının ikinci yüksek zirvesidir (Foto: 1). Çalışma
alanı her ne kadar Verçenik dağı olarak adlandırılmış ise de bu alan
içerisinde Verçenik dağının yanısıra başka üniteler de yer
almaktadır.
Bunlar Verçenik
(Yöre halkının
deyimiyle
(Verşembek) dağının doğusunda bulunan Tatos (Dilek) dağı ile
batısındaki Çimil dağıdır. Bu alan içerisinde doğudan batıya doğru
sırasıyla Tatos, Sannçof, Verçenik, Çermeç ve Çimil buzul
vadilerinde incelemeler yapılmıştır.
3
Araştırma ekibimiz tarafından 1991-1993 yıllan arasında Kaçkar, Göller ve
Verçenik Dağlannda yapılan coğrafi çalışmalann bilimsel bulgulanna dayanarak Doğu
Karadeniz Dağlannın büyük bir bölümü Orman Bakanlığı Milli Parklar Av-Yaban Hayatı
Genel Müdürlüğü tarafından planlanarak Bakanlar Kurulunun 11.7.1994 tarih ve 94/5863
sayılı karan ile Kaçkar Dağı Milli Parkı olarak kabul edilmiş ve bu karar 31.8.1994 tarih
ve 22037 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.
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Foto 1: Ortayayla’dan 3709 metre yüksekliğindeki Verçenik dağının görünüşü.

Verçenik Dağında Buzul Şekilleri
Doğu Karadeniz dağlarında kıyıdan iç kesimlere doğru
gidildiğinde ilk sırayı oluşturan Kaçkar, Göller ve Verçenik
grubunun oluşturduğu dağlar asimetrik bir morfolojiye sahiptir. Bu
ünitede kuzeye bakan yamaçlarda zirveden denize kadar olan genel
eğimin sürekliliği, güney yamaçlarda görülmez. Bu durum hem
buzul vadilerinin uzanışlarını hem de kuzey yamaçlardaki
yaylacılık faaliyetlerini etkilemiştir. İşte bu sebeple ilk iki
çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da daha çok sözkonusu dağlık
ünitenin kuzeye bakan yamaçları ele alınmıştır.
Tatos Vadisi:
7,5
km uzunluğundaki Tatos buzul vadisi, Tatos gediğinin
(3190 m.) kuzeybatısında bulunan, içerisinde Sülek gölünün yer
aldığı ve taban seviyesi 2850 m. olan, bir sirkle başlar (Foto: 2). Bu
göllerin bulunduğu sirk, kuzeybatısında taban seviyesi 3000 m. de
bulunan bir diğer sirkle birleşerek, üzerinde tipik hörgüç kaya ve
cilalı yüzeylerin bulunduğu, 120 metre yüksekliğindeki büyük bir
eşikle, tekne vadiye kavuşur (Foto: 3). Eşiğin doğusundan ana
vadiye asılı olarak kavuşan yan kol, çalışma alanının dışında 3250
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m.lerde bulunan yüksek bir sirkle başlar. Sirkler önünde yer alan
eşik ile asılı yan kolun önünde şelaleler yer alır. Vadi bu kesimden
itibaren kuzeye doğru tipik U profil çizerek hemen hemen düz bir
şekilde uzanır. Vadinin her iki yamacında da çeşitli boyutlarda yan
kollar ve sirkler bulunur (Şekil: 2).
Daha önceki çalışmalarda araştırılan Kavran ve Apivanak
vadilerine benzer şekilde (Bkz. Doğu vd. 1993 ve 1994) kuzey
güney yönünde düz bir hat boyunca az eğimle (%10) uzanan bu
tekne vadinin tabanı oldukça engebesiz bir uzanışa sahiptir (Şekil
3).
Vadinin üst kesiminde yer alan ve yukarıda sözü edilen eşiğin
bir kilometre kadar kuzeyindeki hörgüçkayanın dışında, Ortasırt
yaylasının güneyindeki eşiğe kadar, vadi hemen hemen hiçbir
önemli eğim kırıklığı göstermeden giderek alçalmaktadır. Tüm vadi
boyunca tabanda kalın bir moren deposunun varlığı dikkati
çekmektedir.

Foto 2: Tatos gediği ve önündeki sirk içerisinde yer alan Sülek Gölü.
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Foto 3: Tatos buzul vadisinin kökünde bulunan büyük eşik ve gerisindeki piramidal tepe.

Tekne vadinin her iki yamacında kayşat konileri de yaygın
olarak görülür. Ortasırt yaylanın güney doğusundan, güneydoğukuzeybatı yönünde uzanan büyükçe bir yan kol Tatos tekne
vadisine kavuşur. Vadi, tekne karakterini Ortasırt yaylası
kuzeyinde 2000 m. yüksekliğe kadar sürdürür ve buradan itibaren
fluvyal karakter kazanır.
Sarınçof Vadisi
Tatos ile Verçenik vadisi arasında 3302 m. yüksekliğindeki
tepenin kuzeyinde küçük bir buzul vadisi yer almaktadır. 2800 m.
taban yükseltisi olan bir sirkle başlayan vadi 3,5 km.
uzunluğundadır. İçerisinde birbirlerinden eşiklerle ayrılan çeşitli
büyüklükte beş tane göl vardır (Foto: 4). Bunların dışında vadide
hörgüçkayalar, cilalı çizikli yüzeyler, yan moren sıralan ve küçük
bir kaya buzulu yer almaktadır. Vadinin eğimi Sarınçof yaylası
kuzeyine kadar %18 civarındadır, vadinin buradan itibaren eğimi
giderek azalır ve Sıraköy (Aşağıköy) güneydoğusunda 2350 m.de
tekne karakterini yitirir.
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Foto 5: Çalışma alanındaki en büyük buzul vadisi olan Verçenik buzul teknesi.
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Foto 6: Verçenlik dağının batısında yer alan Kapılı göller.

Verçenik Vadisi:
Çalışma alanının en büyük birimi olan Verçenik vadisi sirkler
alanından itibaren Ortayayla (Ortaköy)'ya kadar 10 km uzunluğa
sahiptir (Foto: 5). Vadinin eğimi ortalama %10'dur. Çok sayıda
sirkin birleşmesiyle oluşan sirkler alanıyla başlayan bu vadiye
önemli birkaç yan kol karışır.
Verçenik zirvesi (3709 m), Hemşin gediği (3185 m), Salur
gediği (3190 m) ile çevrelenen sirkler alanı, havza olarak da
nitelenebilir. Yaklaşık olarak 3 km2'lik geniş bir alan kaplayan bu
sirkler bölgesinde, buzul aşındırması ve biriktirmesine ait güzel
örnekler yer alır.
Bu havza içerisinde Hemşin gediği kuzeyinde Kapılı göller
olarak bilinen ve bir dizi halinde bulunan, eşiklerle veya moren
sedleriyle birbirinden ayrılmış, değişik seviyelerde 6 adet göl vardır
(Foto: 6). Bunlardan bir kısmı sirk, bir kısmı moren şeddi gölüdür.
Sözü edilen göller kısmından batıya doğru birbirinden küçük
sırtlarla ayrılan sirkler bir dizi halinde Salır gediğine kadar uzanır.
Bu kesimde bir öncekinde olduğu kadar yüksek eşikler görülmez
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Foto 7: Satır gediği doğusunda, farklı iki seviyede bulunan yan moren sıraları.

ve böylece bu alan tümüyle daha emles bir görüntü arzeder (Foto:
7). Bu hal sirklerden beslenen buzulların sirk ağızlarında birleşerek
geniş bir alanı topluca işlemeleriyle ilgilidir.
Bu kesimin en önemli ve dikkat çekici birimi ise, daha önceki
çalışmalarda (Doğu vd. 1994) Hacıvanak ve Palovit vadilerinde de
gözlenmiş olan farklı seviyelerde yer alan yan moren dizileridir
(Foto: 7). Bu moren dizileri birbirlerine paralel şeritler halinde
yaklaşık birer kilometre uzunluğundadır (Bkz. Şekil 2). Bu iki
moren dizisi laboratuvar analizi yapılamadığı için çevredeki
buzullaşmanın yaşlandırması ve dönem/fazlan hakkında kesin
yargı yapma imkanı olmamıştır, bu nedenle sadece morfolojik
analiz ile yetinilmiştir.
Verçenik vadisinin başlangıcını meydana getiren bu alanın
doğusunda, Verçenik zirvesinin kuzeyinden de yan kollar katılır.
Bunlar zirvenin hemen kuzeyinde yanyana sıralanmış sirklerin
oluşturduğu kısa fakat geniş buzul vadileridir. Bu birimler,
içerisindeki yüksek sirkler ve çok sayıda kaya buzulu
barındırmasıyla karakterlenmiştir. Bu yan kollar ana vadiye büyük
eşiklerle kavuşur.
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Foto 8: Çermeç yaylası ile Başköy arasında, vadi tabanı Göller deresi tarafından derince
yarılmıştır.

Verçenik tekne vadisi Orta yayla civarında batıdan kavuşan bir
yan kolla birleşerek olgun bir tekne karakterinde, güney-kuzey
yönünde düz bir hat boyunca, önemli bir eğim kırıklığı
göstermeden Ortay ay la (Ortaköy) önlerine kadar uzanır. Vadinin
tabanını dolduran kalın moren depolan, İçmer yaylasının
kuzeyindeki eşikten itibaren Ortayayla (Ortaköy)'ya kadar
Leğendere tarafından yanlarak moren sekisi haline dönüşmüştür
(Şekil 3).
Çermeç ve Çimil vadileri
Çimil Dağı’nın doğusunda (Çermeç vadisi) ve kuzeybatısında
(Çimil vadisi) birbirine yakın boyutlarda iki buzul vadisi bulunur.
Bunlardan Çermeç vadisi sirkler alanındaki basamaklı göllerle
başlar. Vadinin boyu Çermeç yaylasına kadar 5 km, eğimi ise
ortalama %15'dir. Bu vadinin içinde üç farklı kesimde ön moren
depolannın oluşturduğu setler vardır. Bu depolar vadiyi oluşturan
buzulun geri çekilmesi sırasında meydana gelen duraklamaların
eseri olmalıdır. Benzer şekilde Çimil vadisinde de moren
depolanna rastlanır. Vadi, 4.5 km uzunluğa ve ortalama %10 eğime
sahiptir.
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Bu iki vadi Çermeç yaylasında birleşerek kuzey doğuya doğru
4.5 km daha uzanır. Bu kesim, tabanındaki fluvyal yarıntılar ile
dikkati çeker (Foto: 8). Yarıntı, Çermeç yaylası ile kuzeyindeki
eşik arasında, Verçenik vadisinde olduğu gibi morenler içerisinde
değil, anakaya içerisinde açılmıştır (Şekil: 3). Bu yarıntı ve vadinin
buradaki darlığı Çimil ve Çermeç vadilerinden gelen buzulların
birleştikten sonraki kesimde çok etkili olamadıkları, bundan dolayı
gelişkin bir tekne vadi oluşturamamalan ile açıklanabilir. Nitekim
burası ile Verçenik ve Tatos vadilerinin aynı seviyeleri
karşılaştırıldığında, bunlara göre daha dar ve tipik olmayan bir vadi
profili topografyadan da gözlenebilir. Benzer bir durum, Ortaklar
civarında araştırma alanına batıdan katılan yan kolda da vardır, bu
kol uzanışı ve fluvyal yarıntısıyla tipik bir buzul vadisinden çok
akarsu vadisine benzemektedir.
Ortaklar (Başköy)'de birleşen bu vadiler Ortayayla (Ortaköy)
batısında da Verçenik vadisine ulaşır, burası karakteristik orta
morenleriyle dikkati çeker, buzul vadisi Sıraköy (Aşağıköy)
önündeki moren depolarından itibaren “U” karakterini tümüyle
yitirir.
Bu araştırmada dikkati çeken en önemli bulgulardan biri her ne
kadar laboratuvar analizleri yapılamamış olsa da dönemselliği
düşündüren farklı seviyede iki sıra halinde yan moren depolarının
varlığıdır. Şekil üniteleri gözönüne alındığında çalışma alanının en
tipik özellikler taşıyan buzul vadisi Verçenik vadisidir. Çok sayıda
yüksek seviyedeki sirkle beslenen bu vadi çalışma alanındaki
morfolojik karakterin tümünü yansıtmaktadır.
Çalışma alanı gözönüne alındığında Pleistosen’deki kalıcı kar
sının, çevre dil metoduna göre, Çimil vadisinde 2580 m., Çermeç
vadisinde 2610 m., Verçenik vadisinde 2640 m., Sannçof vadisinde
2775 m., Tatos vadisinde ise 2650 m.dir. Dilek, Üçdoruk ve Çimil
dağı topluca değerlendirildiğinde bu ünitenin kuzey yamaçlan için
bu sınır 2650 m. civanndadır. Pleistosen daimi kar sının daha önce
yapılan çalışmalarla birlikte değerlendirilerek Kaçkar dağı
doğusundaki Çimil dağı batısına kadar olan alan içerisinde kuzeye
bakan yamaçlar esas alındığında ise 2630 m.dir.
Üçdoruk ( Verçenik) Dağında Yaylalar ve Yaylacılık
olsa

Türkiye’de yaylacılık etkinliklerinin geçim amacını kısmen de
hâlâ koruduğu alanlardan birisi de Doğu Karadeniz
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Bölümü’dür. Tatos (Dilek), Verçenik (Üçdoruk), Çimil dağlarında,
Kaçkar ve Göller dağı çalışmalarıyla (Doğu vd. 1993 ve 1994) ele
alınan yaylaların benzer fonksiyonlu örneklerini görmek
mümkündür. Çalışma alanı içerisinde farklı seviyelerde ve değişik
karakterler taşıyan Sıraköy (Aşağıköy), Ortaköy (Ortayayla),
Başköy (Ortaklar), Hisarcık, Orta yayla, Kılınçhaç, îcmer, Çiçekli,
Ortasırt, Çermeç yaylaları yer alır (Şekil 4). Bunlar dışında bugün
artık terkedilmiş durumda olan yaylalar da vardır. Bu yaylalardan
Sannçof 2640 m.de ve 1/25.000 ölçekli topografya haritasında adı
bulunmadığı için tarafımızdan “Çermeç 2" olarak isimlendirilen
terkedilmiş yayla ise 2790 m. de bulunmaktadır. Ayrıca, Rut
mevkiinde bir yerleşme ile Ortasırt yaylanın güneyinde, Ören yayla
terkedilmiş durumdadır. Çalışma alanı içerisinde oldukça yüksek
seviyede bulunan Sarınçof ve Çermeç 2 yaylaları yörede yakın bir
zamana
kadar
ekonomik
faaliyetlerin
yoğun
olarak
sürdürülmelerinden dolayı yaylaların böylesine yüksek seviyelerde
dahi kurulmalarını adeta zorunlu kılmıştır. Çalışma alanı dışında
kalmakla birlikte topografya haritalarından yapılan incelemeyle
çevrede benzer şekilde terkedilmiş durumda daha pek çok yaylanın
(Hisarcık’ın 3 km kuzeydoğusundaki Düzbel, Tahkur yaylasının 1
km kuzeyindeki Curmeniman ve Ortaklar’m (Başköy) 2 km.
kuzeybatısındaki Tapur yaylaları gibi) varlığı da bu görüşü
desteklemektedir.
Çalışma alanı içerisinde, kullanımları günümüzde de süren
yaylalar özellikleri itibariyle farklı gruplar halinde ele alınıp
incelenebilir.
Buzul vadilerinin en aşağı kesimleri ile bu vadilerin fluvyal
karakter kazanmaya başladığı kesimlerdeki yerleşmeler olan
Hisarcık (1800 m.de), Sıraköy (Aşağıköy-2050 m.de), Ortayayla
(0rtaköy-2080 m.de) ve Ortaklar (Başköy-2150 m.de) idari
bölümleme açısından köy statüsünde olmakla birlikte bu
özelliklerini yitirmişlerdir. Günümüzde bunların tümü, sadece
belirli dönemler arasında kullanılan ve fonksiyonları gözönüne
alındığında mezraa/yayla özelliklerinin her ikisini de bünyesinde
ağırlıklı olarak barındıran yerleşmelerdir.
Söz konusu yerleşmelerden Hisarcık ile bunun güneyinde
bulunan Çiçekli yayla (2320 m.) ve Ortasırt yaylası (2200 m.)
fonksiyonları itibariyle diğerlerinden ayrı olarak topluca ele
alınabilir. Bunlardan Hisarcık ve Çiçekli yayla buzul topografyası
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Foto 9: Ortasırt yaylasında yakın dönemlerde yapılmaya başlanan sayfiye amaçlı
konutlar eski yayla evleri ile içiçedir.

dışındadır, Ortasırt yaylası ise buzul vadisinin son bulduğu kesimde
yer alır. Bu yerleşmelerden Hisarcık 1990 nüfus sayımına göre 76
nüfusa sahip görünmekle birlikte arazi çalışmaları sırasında elde
edilen bilgilere göre kış aylarında tamamiyle terkedilmektedir. Bu
yerleşmelerde Ağustos ayında 150 hanede nüfus bulunduğu (yöre
halkının deyimiyle “şenlikli” olduğu) tesbit edilmiştir. Sözkonusu
olan yerleşmelerden Hisarcık ve Ortasırt yaylaya Pazar’ın bazı
mahalleleri ile ilçeye bağlı Ülküköy ve Şenyuva köylerinden
gelinmektedir. Çiçekli yaylaya Çamlıhemşin’in Çayırdüzü köyü ve
Ardeşen’e bağlı Salenköy’den gelinmektedir. Yaylaya çıkış mayıs
ayında başlamakta ve ekim ayma dek kalınmaktadır (Şekil: 5).
Birbirine yakın olan bu yerleşmelerde ekonomik faaliyet
amacıyla
600
büyükbaş,
700
de
küçükbaş
hayvan
bulundurulmaktadır. Ancak bu sayının bundan birkaç on yıl
öncesinde 10000'e kadar çıktığı yöre halkından öğrenilmiştir.
Yaylalarda yöre halkı, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yağ,
peynir gibi hayvansal ürünler de elde etmektedir. Hisarcık’da
dikkati çeken bir başka özellik de buradaki meskenlerin önlerindeki
küçük bahçelerde patates, mısır, kara lahana, fasulye gibi bazı
ürünlerin yetiştirilmesidir.
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Foto 10. Tümüyle Paklardan oluşan Çermeç yaylası.

Bu çevredeki yerleşmelerde bulunan meskenlerin eski
olanlarının çoğu taştan yapılmıştır. Hisarcık, Çiçekli yayla ve
Ortasırt yaylada, meskenlerin daha yeni dönemlerde yapılmış
olanlarında ise ahşap kullanılmıştır. Yerleşmelerin kullanımının
günümüze doğru değişiklik göstermesi ve ekonomik kaygının
yerini yaz tatilini geçirme amacına bırakmasıyla, daha modem,
birkaç katlı ve betonarme meskenlerin yapılmaya başladığı görülür
(Foto: 9). Bu tip meskenlerde dekoratif amaçlı ahşap kullanımı da
dikkati çeker.
Ortasırt yaylasının güneyinde, buzul vadisinin yukarı
kesimlerinde ise, meskenlerin “pak” olarak adlandırılan tipe
dönüştüğü görülür. Bunda inşaat malzemesi getirmenin
zorluklarının yanısıra, pakların kullanım süresinin diğerlerine göre
daha az olmasının da etkisi büyüktür. Son derece basit yapılar olan
paklar, yakın çevreden toplanan taşların üstüste yığılmasıyla
oluşturulan ve üzerleri plastik yahut branda benzeri bir malzemeyle
örtülen yapılardır (Foto: 10 ve 11). Hatta bunlardan bir kısmı
yamaçlarda yer alan küçük doğal oyukların önüne yapılan basit
barikatlarla meydana getirilmiştir (Bu konuda ayrıntılı bilgi için
bkz. Tandoğan 1977, 1988).
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Foto 11: Yaylalarda barınak olarak kullanılan paklar, taşların yığılmasıyla meydana
getirilen basit yapılardır.

Çevredeki
yaylaların
ekonomik
etkinlik
amacıyla
kullanılmasının azalması bu amaçla yaylaya çıkan insan sayısını da
son derece azaltmıştır. Ancak, diğer taraftan yöre halkının yaylaları
tümüyle terkettiğini düşünmek yanlış olur. Çünkü geleneklerine
çok bağlı olan yöre halkı, günümüzde yaylaları farklı amaçla
kullanmaya başlamıştır. Bu çevredeki yaylalar, şehirlere yerleşmiş
olanların sıla hasretini gidermek amacıyla geldikleri sayfiye yerleri
haline gelmeye başlamıştır. Bu değişim doğal olarak yaylaların
fiziksel görünümlerinde de birtakım değişikliklere sebep olmuştur.
Gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Ortasırt
yaylasında 2 adet bakkal ve buraya gelenlerin kalabilecekleri 12
yataklı bir de otel hizmete açılmıştır. Yaylaların kullanım
özelliklerinin değişmesinde şüphesiz elektriğin bundan 7-8 yıl
öncesinde buraya getirilmiş olmasının yanısıra stabilize bir yolun
bulunması ve Pazar ilçesi ile yayla arasında hergün düzenli olarak
ulaşımı sağlayan minibüs seferlerinin de etkisi vardır.
Özellikleri gözönüne alındığında Sıraköy (Aşağıköy),
Ortayayla (Ortaköy) ve Ortaklar (Başköy) ile bunlara organik
olarak bağlı olan Kılınçhaç, İçmer, Çermeç ve Orta yayla birlikte
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ele alınabilirler. Bunlardan Sıraköy, Ortayayla ve Ortaklar
yerleşmeleri Hisarcık’ta olduğu gibi köy statüsü taşımakla beraber
(1990 yılı nüfus sayımına göre Sıraköy 48, Ortayayla 76, Ortaklar
130 kişi) kış aylarında tamamiyle terk edilen bu yerleşmeler
günümüzde yayla ve mezra olarak kullanılır olmuştur. Bu
yerleşmelere Pazar ilçesinin Hamidiye, Derebaşı, Tektaş köyleri ile
Ardeşen ve Çayeli’nin bazı mahallelerinden gelinmektedir.
Yaylaya çıkış nisan-mayıs aylarında başlamakta, ekim-kasım
aylarında ise geri dönülmektedir.
Yaylalara çıkan yöre halkından, hayvancılığı hala bırakmamış
olanlar nisan-mayıs aylarında ilk önce köylerinden Ortayayla,
Sıraköy ve Ortaklar’a gelmektedirler. Mayıs ayının sonunda da
Çermeç, Kılınçhaç yaylalarına çıkılmaktadır. îçmer yaylasına
çıkanlar ise temmuz ayının sonlarında daha yukarıda yer alan Orta
yaylaya geçmektedirler. Eylül ayının sonu ile ekim ayı başlarında
Orta, Kılınçhaç ve Çermeç yaylalarının bulunduğu kesimlerde kar
yağmaya başlaması ile birlikte yaylacılar ilk önce Ortayayla,
Sıraköy ve Ortaklar’a geri dönmekte ardından kasım ayında ise
köylerine dönmektedirler. Yukarı yaylalara çıkmayanlar da vardır.
Bunlar için Sıraköy, Ortayayla ve Ortaklar birer yayla özelliği
taşımaktadır. Ancak daha yükseklerde yer alan yaylalara (İçmer,
Orta, Kılınçhaç, Çermeç) çıkanlar için bu yerleşmeler birer mezraa
niteliğindedir.
Yukarı kesimlerde yer alan yaylaların kullanımını kolaylaştıran
faktörlerden birisi de Kılınçhaç ve Orta yaylaya kadar stabilize bir
yolun varolmasıdır. Orta yayla ile Pazar ilçesi arasında günaşırı
düzenli olarak minibüs seferleri yaylaya çıkışta kolaylıklar
sağlamış ve kullanımını arttırmıştır. Hatta 1/25.000 ölçekli
topografya haritalarında harabe olarak gösterilen Kılınçhaç yaylası
yolun buraya ulaşmasıyla birlikte yeniden kullanılır olmuştur.
Bu çevredeki yaylalarda 1000 kadar büyükbaş ile 5000
civarında küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Yay lalarda üretilen
hayvansal ürünler sadece kişisel ihtiyaçlara yönelik olmayıp ticari
bir amaç da taşımaktadır.
Kaçkar Dağı ile Çimil Dağı arasında kalan yaylalarda
genellikle büyükbaş hayvan beslenmektedir. Ancak, Verçenik,
Çermeç ve Çimil vadilerinde yürütülen yaylacılık faaliyetlerinde
küçükbaş hayvancılığın da yaygın olduğu görülmektedir. Bu
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Foto 12: Günümüzde yayla olarak kullanılmaya başlamış olan yerleşmelerden Ortayayla
(Ortaköy).

durum, vadilerin özellikle birleştikten sonra (Ortaklar ile Rut
mevkii arasında) batı-doğu yönünde uzanışı ve böylece bölgeye
kuzeyden vadi içlerini doldurarak sokulan nemli hava kütlesinin
Çimil, Çermeç, Verçenik vedilerine girmesine engel olmasıyla
ilgilidir. Böylece söz konusu vadiler içerisinde sis oluşumunun
(yöre halkının deyimiyle “duman”) azalması küçükbaş hayvancılığı
mümkün kılmıştır. Çünkü sisin sürekli olduğu alanlarda küçükbaş
hayvanların hastalanması ve yoğun sis içinde kaybolmaları bu tür
hayvan beslemeye engel olmaktadır.
Sisin Sıraköy, Ortayayla, Ortaklar da daha az etkili olması
alpin
floradaki
zenginliğin
burada
arıcılık
yapılarak
değerlendirilmesine imkan tanımıştır. Bu köylerde yaklaşık olarak
300 kadar kovan bulunmaktadır. Yörede elde edilen bal yıldan yıla
değişiklik göstermekle birlikte yılda ortalama 1 ton kadardır, elde
edilen bal yöre halkının ihtiyacını karşılamanın yanısıra ilçe pazarı
ve Rize’de de satılmaktadır.
İdari bölümlemeye
göre
köy
olan
yerleşmelerdeki
meskenlerde, ormana yakınlığın ve ulaşım kolaylığının da etkisiyle
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ahşap kullanımı yaygındır. Sıraköy, Ortay ayla ve Ortaklar’da
meskenlerin büyük kısmı iki katlıdır (Foto: 12). Bunlarda
çoğunlukla alt kat taştan, ikinci kat ise tümüyle ahşaptan
yapılmıştır. Geleneksel olarak çatı kaplama malzemesi hartamadır,
ancak yeni yapılan yahut onarım görenlerde çatı kaplaması olarak
çinko ve kiremit de kullanılmıştır. Yine aynı şekilde son yıllarda
yapılan meskenlerde briket ve tuğla da inşa malzemesi olarak
kullanılmaktadır.
Buzul vadilerinin yukarı kesimlerinde ve doğal olarak daha
yükseklerde yer alan Orta, Çermeç, Kılınçhaç gibi yaylalarda ise
mesken tiplerinde önemli değişiklikler göze çarpar. Bunlarda ahşap
kullanımı hemen hemen yoktur, hem kullanım süresinin azlığı hem
de malzeme getirmenin zorluğu sebebiyle yayla meskenleri
çoğunlukla pak tipindedir (Foto: 10 ve 11).
Tatos, Verçenik, Çimil Dağlarında Turizm
Son yıllarda ülkemizdeki turizm aktivitelerine dağ ve yayla
turizmi de eklenmiştir. Doğu Karadeniz’de turizm açısından önemli
bir yer tutan Kaçkar dağları gibi Tatos, Verçenik ve Çimil dağlan
da, ulaşım olanaklan, yaylalan, sarp doruklan, çeşitli tiplerdeki
buzul gölleri, vadileri, akarsulan, yaban hayatı ve doğal
vejetasyonuyla turizm açısından zengin bir potansiyele sahiptir
(Foto: 2, 4). Ancak bu dağlar sahip olduğu zenginlikler oranında
değerlendirilememektedir.
Kıyıdaki karayolundan, Ardeşen İlçesi’nden güneye dönülerek
Fırtına deresi boyunca Çamlıhemşin İlçesi’ne dek asfalt bir yolla
gelinir. Çamlıhemşin’de sonra yol ikiye ayrılır, buradan Zilkale
üzerinden Çat’a ulaşılır. Çat köyünün 5 km. güneyindeki yol
aynmının hemen güneyinde Hisarcık’a ve batıya doğru 4 km kadar
daha gidildiğinde ise Ortayayla’ya ulaşılır. Ardeşen’le Hisarcık
arasındaki yol 60 km kadardır. Ancak, yolun yer yer bozuk olması
sebebiyle bu yol, araçla 3 saat kadar sürmektedir. Çatköy ile
Ardeşen arasında hergün ulaşım imkanı vardır. Bunun yanında,
Pazar’dan Hisarcık’a ve Ortayayla’ya hergün, Orta yaylaya ise
günaşın minibüs bulmak mümkündür. Çermeç ve Kılınçhaç
yaylalarına da araçlann çıkabileceği yollar vardır (Şekil 4). Köyler
ile yaylalar arasında ulaşım ve yük taşıma için at, katır ve
öküzlerden de yararlanılmaktadır.
Dilek (Tatos), Üçdoruk (Verçenik) ve Çimil dağlannın
Erzurum, İspir vb. iç kesimlerle olan bağlantısı çok eski
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dönemlerden bu yana doğuda Tatos (3190 m.), güneyde Hemşin
(3185 m.) ve batıda Salır (3190 m.) gibi geçitler aracılığıyla
yapılmaktadır (Foto: 2). Geçitler, sirk gerisindeki dik yamaçlarda
ya da buzul vadilerini birbirlerinden ayıran sırtlar ve dik yamaçlar
üzerinde yer alırlar.
Ortasırt yaylasında bazı ihtiyaçların karşılanabileceği 2 bakkal,
12 yataklı bir otel bulunmaktadır. Burada yaylacılık etkinliklerinin
geleneksel karakterini yitirerek sayfiye amaçlı bir hale gelmesi ile
birlikte bazı temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak
bakkalların açılmış olması, yine aynı şekilde bir otelin birkaç
yıldan bu yana hizmete girmesi buranın turizm amaçlı bir
planlamada önemli bir merkez olması için bir nüve oluşturacak
şartlan şimdiden hazırlamıştır. Burayı turizm açısından cazip hale
getiren bir başka unsur da ılıcanın varlığıdır. Ancak burası
günümüzde sadece yöre halkının yararlandığı bir su kaynağı
durumundadır. Ilıca mevkiinde yapılacak titiz araştırmalar ve
sondajlarla su miktarının artırılması ve buna dönük olarak bazı
tesislerin hizmete sokulması da Ortasırt, Çiçekli yayla ve
Hisarcık’ın turizm açısından önemini artıracak faktörlerdendir.
Ortasırt yaylasındaki bakkallarda kamp ocağı tüpü, konserve
yiyecek, fotoğraf filmi gibi dağcılık-kampcılık, bilimsel vb.
amaçlarla yöreye gelenlerin temel ihtiyaçlarına da cevap
verebilecek şekilde çeşitli ihtiyaç maddelerinin satışa sunulması
burasının Yaylalar köyü ve Yaylaköy (Elevit) (Bu konuda bkz.
Doğu vd. 1993 ve 1994) gibi önem taşıyan bir yer halini almasına
yardımcı olacaktır. Yörede turizm aktivitesinin artmasıyla birlikte
doğal olarak yapılaşma da hızlanacaktır. Ancak böyle bir
yapılaşmada dikkat edilmesi gereken bazı konular da göz ardı
edilmemelidir. Bu süreçde yeni yapılacak mesken, otel, barınak vb.
binalarda mutlaka geleneksel mimariye uygun, doğal görünüşe
aykırı olmayan tek katlı ve ağırlıklı olarak ahşap malzemenin
kullanıldığı bir tarz tercih edilmelidir.
Ortasırt yaylası, başlangıç noktası olarak düşünüldüğünde
Tatos (Dilek) Dağına yapılacak yürüyüş, tırmanma vb. faaliyetler
için en uygun yerleşimdir. Ortasırt yaylası ile Sülek gölü arasındaki
mesafe yürüyerek yükle 6-7 saat, yüksüz 3 saat sürmektedir. Tatos
vadisinden güneye doğru gidildiğinde vadi kökündeki göllerin
çevresinde uygun kamp alanları vardır. Burası doğal güzelliğiyle
çok etkileyicidir. Buradan Tatos zirvesine ulaşılabileceği gibi
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batıya gidilerek Verçenik vadisine de geçilebilir. Buradan da
Verçenik dağına ulaşmak mümkündür. Verçenik’e gidiş için bu
rota, dönüş için ise Verçenik vadisi kullanıldığında iki farklı vadi
de görülmüş olacaktır.
Ortayayla da Hisarcık gibi yöre için önemli bir yerleşim birimi
durumundadır. Buradan Verçenik vadisi boyunca güneye doğru
Orta yaylaya kadar araçların çıkabildiği bir yol vardır. Bu yolun
varlığı Verçenik yakınlarına kadar ulaşımı kolaylıkla sağlamakta ve
bu rotayı çekici kılmaktadır. Ancak günümüzde Verçenik dağının
dağcılık vb. amaçlarla kullanımı Kaçkar’la karşılaştırıldığında çok
sınırlıdır. Buraya dağcılık amacıyla nadiren bazı küçük gruplar
gelmektedir, gelenlerin bir kısmının yabancı dağcılık ekipleri
olması da dikkat çekicidir. Yöre sahip olduğu doğal değerleriyle
büyük bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Verçenik dağının,
İsviçre’nin tanınmış zirvelerinden M attemhom ’a benzetilmesi
buranın dağcılık açısından önemini vurgulamaktadır. Burayı çekici
kılan sadece Verçenik zirvesinin heybetli görünüşü değil ard arda
sıralanmış basamaklı buzul göllerinin varlığı, doyumsuz
güzellikteki manzara ile flora ve faunanın nadir örneklerini de
barındırmasıdır (Foto: 1).
Ortayayla’nın Verçenik’e doğrudan gidiş için karayolu
üzerindeki büyük yerleşmelerden biri olmasının yamsıra, Kaçkar
Dağı Milli Parkı sınırlan içerisinde, geliştirilmesi gereken yayla
olarak belirlenmesi de önemini artırmaktadır. Söz konusu karara
bağlı olarak burada da pekçok yatırım gerçekleştirilecektir. Ancak
bu yatırımlar yapılırken de dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
Burada bazı temel ihtiyaçların karşılanabileceği alışveriş
yapılabilecek işyerlerinin açılması gereklidir. Ayrıca gelenlerin
kalabilecekleri otel vb. tesislere de ihtiyaç vardır. Ancak bunların
yapımında geleneksel yöre mimarisine uygunluk gözardı
edilmemelidir. Buradaki yerleşim birimlerinde mevcut olan ancak
günümüzde kullanılmayan yapılar bu amaçla yeniden düzenlenerek
hizmete açılabilir. Yörede bir kısmı ahşap olan yayla evlerinin
özellikle yangın tehlikesine karşı korunma tedbirlerinin alınması
gereklidir.
Ortayayla (Ortaköy)'dan Orta yaylaya çıkış araçla yarım saat
kadar sürmektedir. Ancak bu yol yaya olarak sırt çantasıyla 3-4
saatte gidilebilmektedir. Orta yayla kamp kurmak için elverişli bir
alandır. Orta yayladan Verçenik zirvesine gidişte iki farklı rota
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izlenebilir. Bunlardan ilkinde Orta yayladan güneye, Hemşin
gediğin doğru buzul vadisi takip edilerek ve buradaki büyük eşik
aşılarak Kapılı göllere ulaşılır (Foto: 6). Göllerin civan da kamp
kurmak için uygundur. Kapılı göllerden doğuya yönelerek zirvenin
güneyinden Verçenik’e çıkılabilir. Diğer rota ise Verçenik dağının
kuzeyindeki basamaklı eşikler aşılarak gidilen rotadır, bu rota
izlendiğinde ise dağın zirvesine doğu yamacından tırmanılabilir.
Her iki rotada da Orta yayladan zirvenin dibine ulaşma süresi 4-5
saat kadardır.
Kaçkar Dağı Milli Parkı sınırlan içerisine alman çalışma alanı
flora ve fauna yönünden de dikkat çekicidir. Pek çok endemik
bitkinin yanısıra dağ keçisi, ayı, keklik, balık gibi yaban hayatı
açısından da zengin bir varlığa sahip olan yörede bu konularda da
bilimsel incelemeler yapılması gereklidir.
Sannçof vadisinde bazı Rhododendron türlerinin 3100 m.ye
kadar çıkmış olması da dikkat çekicidir. Bu konu bir başka
çalışmada aynca ele alınacaktır.
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