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Coğrafya Bölümü öğretim üyeleri ve yardımcılarından oluşan grup,
başlarında Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özdoğan Sür, Fiziki Coğrafya Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Sür, aynı anabilim dalının diğer öğretim
üyeleri Prof. Dr. Oğuz Erol ve eşi coğrafyacı Handan Erol, Prof.Dr.Erdoğan
Akkan ve eşi coğrafyacı Yüksel Akkan, Doç.Dr.İlhan Kayan, Araşt.
Görevlisi A. Fuat Doğu ve Cana Doğu; Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Aydoğan Koksal, Yrd. Doç. Dr. Mesut Elibüyük ve eşi
öğretmen Özden Elibüyük, Araşt. Görevlisi Ali Özçağlar ve Beşeri ve
İktisadi Coğrafya Anabilim Dalından Doç.Dr.Hamdi Kara, Yrd. Doç. Dr.
Yalçın Karabulut, Araşt. Görevlisi Yılmaz Özden, 19 Mayıs Üniversitesi
Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Ertuğ Öner, İngiltere Durham
Üniversitesi Coğrafya Bölümünden doktora öğrencisi Jonathan Mitchell,
Elibüyük ailesinin oğlu Şafak şoförümüz Yaşar Kartal ve eşi 6 Tem m uz
1986 Pazar günü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi önünden saat 7.30 da,
önce Erzincan’a gitmek üzere hareket ettiler (Foto:!).
Samsun yolundan Kırıkkale istikametine yol alan otobüsümüz,
Elmadağı rampalarını çıkarken, 1940’11 yıllarda bu sahada doktora yapmış
olan Erol’un anıları ve bilhassa peneplenlerle ilgili verdiği bilgiler dikkatle
dinlendi. Kırıkkale’ye kadar devam eden çift yol, bu ilçemizden (1986 da
henüz il olmamıştı) itibaren, Kırşehir yol ayrımından sonra, geliş-gidişli tek
yol halinde Yozgat yönüne doğru uzanıyordu. Y o zg at’a girerken şehre
hakim Yozgat Çamlığı Tepesi dikkati çekiyordu. 1960’lı yıllardan sonra
Yozgat şehri de büyümüş, karayolunun iki tarafında yeni binaların inşa
edilmiş olduğu görülüyordu. Bu sırada otobüsün arka tarafında oturanlar
Akkan hocadan lise yıllarının yatılı okul hatıralarını dinliyor ve coğrafi
gözlem yorum lan yapıyorlardı. Neojen yaşlı volkanik ara tabakalı bir yapıya
sahip olan Bozok Platosu’nu kateden otobüsümüz Yıldızeli’ni geçtikten sonra,
S ivas’a varmadan, karayolları dinlenme parkında öğle yemeği molası için durdu.
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Foto : 1 Kuzeydoğu Anadolu gezisine başlarken (6 temmuz 1986). Ön sıradakiler :
H. Erol, Y. Akkan, Prof. Dr. A. Sür, C. Doğu, Ö. Elibüyük, S. Elibüyük, İkinci
sıradakiler: Prof. Dr. O. Erol, Prof. Dr. E. Akkan, Prof. Dr. A. Koksal, Y. Kaıtal-S.
Kartal (şoförümüz ve eşi), Doç. Dr. M. Elibüyük, Arka sıradakiler : Doç. Dr. H.
Kara, Aras, G.E. Öner doktora öğrencisi J. Mitchell, Doç. Dr. İ. Kayan Yrd. Doç.
Dr. A. Özçağlar, Aras. G.L. Özden, B. Özden
Yeni yol Sivas’ın yakınından, güneyinden geçiyor. Sivas’dan sonra
jips topografyası içinde yol aldık ve bu sırada Prof. Cemal A rif Alagöz
Hocanın '‘Sivas Çevresi Jips Karstı Olayları” adlı kitabı hatırlanarak, yer yer
ilginç jips karstı topografyası üzerinde gözlemlerde bulunuldu. Hafik
ilçesinin 3 km kadar kuzeybatısında jipsli arazide bir karstik depresyonun
içinde yer alan ve çapı 500 - 600 metreyi bulalı bir göl buraya güzel bir
manzara kazandırmış. Daha doğuya doğru gidildiğinde, Hafik’den Z ara’ya
kadar yer yer genişleyen vadi, bir dizi göl görünümüne sahip bir özellik
kazanmış. Vadiyi takiben yol alıp, daha sonra 2190 m yükseklikteki Kızıldağ
G eçidi’ne tırmandık (Foto: 2 ). Yolun bu -kesimi kışın çetin şartlarına
dayanabilmesi ve vasıtaların kaymaması için parke taşı ile döşenmiş.
Yokuşu çıkarken, karşımızda, üzerinde yer yer kar kalıntılarından oluşmuş
beneklerin görüldüğü, aynı zamanda. Kızdırmağın doğduğu Kızıldağ (3025
m) bütün haşmeti ile durmaktaydı. Kızıldağ’ı aşınca, bu kez yeni bir
akarsuyun havzasına, Yeşilırmak’ın Kelkit Çayı havzasına girdik. Daha
sonra gene tırmanmaya başladık. Bu kez, 2160 m yüksekliğindeki Sakaltutan
geçidini aşma çabasındaydık. Geçidi aşınca Fırat’ın bir kolu olan Karasu
havzasına dahil olduk. Erzincan’a vardığımızda saat 21.00’i gösteriyordu.
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Foto : 2 Kızdırmağın doğduğu Kızıldağa (3015m) tırmanışta mola.
7
Tem m uz 1986 pazartesi sabahı, Akkan Hocadan 1950' 1i yıllarda
doktorası için çalıştığı ve aynı zamanda memleketi olan Erzincan ve ovası
hakkında bilgi aldık. 1939 yılı depremi ile tamamen yıkılan ve 1 3.000'in
üzerinde insanın hayatını kaybettiği eski Erzincan, 1939 yılında yeniden inşa
edilen yeni şehrin güneyinde bulunmaktadır. Hemen hemen hiç bir binanın
ayakta kalmadığı bahçe ve tarla alanı içinde kalmış.
Yolumuza, ova içinde güneydoğuya doğru devam ettik. Erzincan’dan
39 km uzakta bulunan ve eşsiz güzelliği ile insanı büyüleyen Girlevik
Şelelesi’ne vardık (Foto: 3). Çevresinin kirletilmiş halini görmemezlikten
gelerek, kendimizi rüya aleminde gibi hissettik. Erzincan Ovası, tipik bir
depresyon ovası. Kuzeyinde yer alan Esence Dağları (Keşiş Dağlan) 3549 m
yükseklikte, güneyinde ise Mercan Dağlan (M unzur Dağları) 3462 m
yüksekliktedir (Foto: 4, 5). Erzincan O vası’nın deniz seviyesinden
yüksekliği 1185 m olduğu halde, ovanın yaz aylarında sıcaklığının 30 C °yi
aşmasının sebebi jeomorfolojik özelliği ile ilgilidir. Dağlar arasında adeta
sıkışmış, batı ve doğusunda yer alan boğazlar dışında yüksek dağlarla çevrili
olduğundan hava hareketlerinden nasibini alamaz. Kışın da çevresine göre
daha mülayim bir iklime sahiptir.
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Foto : 3 Erzincan’dan 39 km uzaklıktaki Girlevik Şelalesi

Foto : 4 Erzincan’ın kuzeyinde yer alan Kesiş dağlan (3537 m).
Öndeki küçük tepe, kırık hattı üzerinde oluşan volkanik tepe.
Şelalenin önünde öğle yemeği molası verildikten sonra, bıı kez
Erzincan’ın güneybatısında 50 k m ’lik bir mesafede yer alan Kemah
kasabasına doğru yol almaya başladık (Foto : 7, 8, 9). Yol boyu çok ilginç
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yerşekiİleri ve bu arada boğazlar katettikten sonra Karasu vadisinin sol
kenarında M unzur dağları’ndan inen Tanasur Deresi’nin kenarında kurulmuş
K em ah’a vardık. Kemah, bir kalenin etrafında yerleşik 10 mahalleden
oluşmuştur. Kasabanın karşısında, akarsu diğer yakasında 8 köşeli Melik
Gazi Türbesi dikkati çekiyordu (Foto : 6). İlçenin içinde ise, tamamen ahşap
olan Gülabibey Camii ayakta kalan en eski yapısıdır .

Foto : 6 Erzincan’ın güneybatısında yer alan Kemah İlçesi girişindeki
Melik Gazi Türbesi.
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Foto : 7 Kemah yolu üzerinde Karasuyun oluşturduğu bir yarma vadi.

Foto : 8 Karasu vadisinde Munzurlara bakış.
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Foto : 9 Kemah yolu üzerinde Karasuyu’nun açtığı bir boğaz.

8
Tem m uz sabahı E rzurum ’a gitmek üzere Erzincan’dan ayrıldık. Yol
boyunca, O v a ’nın kuzey yarısında bir kırık hattı üzerinde yer alan volkan
konilerini gördük (Foto: 4). Şehre 10 km mesafede bulunan Ekşisu maden
suyu tesislerini gezdik. Ovanın bir çok yerinde jeotermal kaynaklara
rastladık. Bunlarla ilgili yeni tesisler de kurulmaya başlanmıştı.
Demiryoluna paralel olarak doğuya doğru uzanan yolum uz Tanyeri
kasabasından sonra Erzincan O vası’nı terketti. Önce Tercan O vası’na, sonra
da Tuzla Çayı vadisini takiben Erzurum O vası’na dahil olduk. A şkale’yi
geçtikten sonra saat 13.00 dolaylarında Erzurum Atatürk Üniversitesi
kampüsüne vardık. Yemekten sonra Palandöken Dağları’nın yamaçlarına
çıkarak E rzurum ’un görüntüsünü fotoğraflarla tespit ettik. Daha sonra
“K öşk” adı verilen tarihi bir binaya giderek bahçesinde dinlendik. Şehrin,
Yukarı ve Aşağı Yoncalık mahallelerini, Çifte M inare’yi, Kars Kapısı ve
çevresini gezdik (Foto: 10). Palandöken Dağı yamaçlarında yerleşik bulunan
Erzurum Şehri, Atatürk Üniversitesi’nin kurulmasından sonra ovaya doğru
gelişmiş. Kışları -20.1° C altında değerler gösteren sıcaklık, 13.01.1940
yılında -30.0° C olarak tesbit edilmiştir. Yaz aylarında gündüzleri +20
derecenin üstünde olan sıcaklıklar 1934 yılında 33.4° C olarak
kaydedilmiştir.
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Foto : 10 Erzurum’da Çifte Minareler ve geride Palandöken Dağları (3124 m).
Ertesi gün, K ars’a gitmek üzere Erzurum ’dan ayrıldık. Deve
B oynu’nu aştıktan sonra Pasinler Ovası’na girdik. Boynu aşınca kuzeyde,
yamaçlarda, taş almak üzere açılmış ocaklarda volkanik ara tabakalı Miosen
çökelleri ve kaolen yatakları, kirli beyaz görünüşleri ile dikkati çekiyordu.
Ovanın kuzeyinde yer alan Kargapazarı Dağları 3000 m ’yi aşan (3288 m) bir
yüksekliğe sahip. Çobandede boğazı ile doğudaki Horasan O vası’ndan
ayrılan Pasinler Ovası’nın batı-doğu yönünde, Deve boynu ile Çobandede
köprüsü arasındaki uzunluğu yaklaşık 40 km, en geniş yeri ise, kuzey-giiney
yönünde 16 kın kadardır. Pasinler Ovası da, Erzurum gibi batı-doğu uzantılı
tektonik zon üzerinde yer almış bir çöküntü ovasıdır. Aşağı Pasinler Ovası
da denilen Horasan O vası’na, Çobandede B oğazı’nı geçince girilir.
Ç obandede köprüsü yakınlarında Hasankale Çayı ile birleşen Bingöl Çayı bu
noktadan itibaren Aras nehri adını alır.Aras’ın her iki yakasında Mio-Pliosen
çökellerinde gelişmiş iki seki seviyesi dikkati çekiyordu (11).
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Foto : 11 Pasinler ovasının doğusunda Çobandere Köprüsü biraz
ilerde, Hasandere Çayı Aras Irmağı ile birleşiyor.
Volkanik ara tabakalı Mio-Pliosen çökellerinin üzerlerini örten, yer
yer ignimbrit ve bazen de bazaltlar, bu kesimde, Aras ve kolları tarafından
yarılarak platolar oluşturmuş. Sarıkamıştan sonra bu volkanik platoların
üzerine doğru tırmanan yol, nihayet bizi çam ormanları ile kaplı yüksek
düzlüğün üzerine ulaştırdı. Bu çevredeki volkanizmanın son ürünleri olan
volkan camları, yolun her iki tarafında da tepeler teşkil etmiş. Aflörman
verdikleri yerlerde, siyah ve bazen kahverengi görünüşleri ile dikkati
çekmekteydiler. Yolumuza devam ederek volkanik platonun üzerine çıkıp,
Selim kasabasına doğru yol aldık. Yeni yapılan yol, daha önce olduğu gibi
kasabanın içinden geçmiyordu. S elim ’den Kars’a kadar, gözün alabildiğine
uzanan yola devam ettik. Kars’a ulaştığımızda, burada da 1960’lı yıllardan
sonra büyük değişikliklerin olduğunu farkettik. Şehir, güneye, ovaya doğru
gelişmiş (Foto : 12).
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Foto : 12 Kars Kalesi, bir çevrik tepe üzerinde inşa edilmiş.
Kars şehri, ovanın kenarında, Kars Çayı vadisi tarafından ovadan
ayrılmış bir tepe üzerinde kurulmuş. Erzurum 'dan 223 km uzakta bulunan
Kars şehrinin biri eski, diğeri de yeni olmak üzere iki kısmı var. Şehrin eski
bölümü Kars Ç ay ı’nm gömük vadisi kenarındadır. Bu kısmın esas çekirdeği
doğu-batı yönünde uzanan, eski Kars kalesinin içinde yer alan Kaleiçi
mahallesidir. Eski Kars, güneyde, orta kapı vasıtasıyla Yeni Kars ile birleşir.
Şehir, gördüğümüz bu şeklini 1878 yılında bir imar planının tatbiki ile
almıştır. O tarihten sonra şehir güneye doğru büyümüştür. Yeni şehir
birbirini dik olarak kesen 8 ana caddeden oluşmuştur. Ancak, son yıllarda
çevre kasabalardan şehre büyük göçler sebebiyle ilin düzenli hali bozulmuş.
Araştırmanın 10 Tem m uz perşembe günü programında, Arpa Çayı üzerinde
Sovyetler Birliği ile müştereken inşa edilen Arpa Çayı Barajı ve Ani
Harabelerini ziyaret bulunmaktaydı. Kars’ın 5*0 km kadar doğusunda X.
Asırdan kalma Ani Harabelerini gezdik. Çıldır Gölü ve kasabası da
programda olduğundan, sabah incelemeleri biraz hızlı oldu. Öğleden sonra
Çıldır G ölü’ne doğru yolumuza devam ettik. Kars ili içinde yer alan göl,
kabaca bir üçgen şeklindedir. Denizden yüksekliği 1960 m olup, elde edilen
bilgilere göre en derin yeri 130 m kadardır ve suları tatlıdır (Foto : 13).
Gölün yüzeyi aralık ayından nisan ayma kadar bir buz tabakası ile kaplıdır.
Bu sırada üzerinden kızakla karşıdan karşıya kolayca geçilir. Gölün
yüzölçümü 120 k n r dir. Taşkın suları gö l’ün ayağını oluşturur ve güneye
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doğru akarak A rpaçay’ı meydana getirir, daha sonra A ras’a karışarak
Türkiye ile Rusya (şimdi Ermenistan) arasında doğal bir hudut teşkil eder.
Kars ilinin en zengin çam ormanları Sarıkamış ilçesi içinde bulunur.
Allahüekber D ağı’nın 2500 m yükseklikteki yamaçlarına kadar yer yer çam
ormanlarına rastlanır.

Foto : 13 Çıldır Gölü, Denizden yüksekliği 1960 m olan gölün suları tatlıdır.
Kışın kalın bir buz tabakası ile örtülüdür.

11
Tem m uz günü Kars’tan ayrıldık. Üzerinde Kars kalesinin de
bulunduğu ve bir çevrik tepe olan yüksekliğin etrafını dolaşarak, önce Susuz
(Cilavus), sonra da Göle kasabasına doğru yol aldık. Oltu yol ayrımından
sonra Oltu Çayı vadisine girdik. Yusufeli yol kavşağından sonra da Çoruh
Nehri vadisine dahil olduk. Vadisi içinde çok gür akan Çoruh Nehrinin iki
yamacı arasındaki ulaşım asma köprüler ile sağlanmaktadır. A rtvin’e kadar
Çoruh vadisi, her türlü yapı çeşidinin yer aldığı birbirinden güzel kesitlerin
bulunduğu doğal bir laboratuar halindedir. Herhalde, Çoruh vadisinin yalnız
bir kesimini bile kateden dikkatli bir coğrafyacı, yeteri kadar jeom orfoloji ve
jeoloji bilgisine ve deneyimine sahip olacaktır. Kıvrımlı, kırıklı, fleksürlü....
yapılar, sili’ 1er, dayklar...... ve başkaları ders kitaplarına örnek olacak
güzellikte bu vadi içinde yer almıştır.
Artvin şehri, Çoruh vadisi nin batı yamaçlarına adeta tırmanmış,
vadinin yamaçlarında kademe kademe yükselmektedir. Ç oruh’un bir küçük
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kolu olan Fabrika deresi şehri ikiye ayırmış, kuzeyindeki Çarşı mahallesi,
güneyindeki ise Dere mahallesi, ikisi arasındaki de Orta mahalle adını
almıştır. Bütün resmi daireler ve iş yerleri Çarşı mahellesinde
bulunmaktadır.
A rtvin’den sonra Borçka’ya kadar, Çoruh vadisinde birbirinden güzel
manzaraları seyretmeye doyum olmuyordu. Borçka, Hopa-Artvin yolu
üzerinde, Çoruh vadisinin yamaçlarında kurulmuş bir kasaba. Güneydeki
Murgul bakır işletmesine 22 k m ’lik muntazam bir yol ile bağlanmıştır.
B orçka’dan sonra yokuşu tırmanmaya başlayan otobüsümüz 690 m
yükseklikteki Cankurtaran Geçidi’ni aşarak H opa’ya doğru meyil aşağı
inmeye başladı.
Hopa, Artvin ilinin ikinci büyük merkezi olup; A rtvin’e 85 k m ’lik bir
yolla bağlıdır ve küçük bir koyun kenarında kurulmuştur. 12 Tem m uz
sabahı, sahil boyunca doğuya doğru giderek Kemalpaşa bucağım geçtikten
sonra, bir yarısı Türkiye, diğeri ise Sovyetler Birli.ği sınırları içinde bulunan
Sarp’a ulaştık. Aynı gün öğleden sonra R ize’ye gitmek üzere sahil boyunca
batıya yöneldik. Hava yağışlı ve sisli olmasına rağmen fotoğraf çekmeyi
denedik. Önce Arlıavi ve Fındıklı kasabalarını geçtikten sonra A rdeşen’e
vardık. Niyetimiz Ç am lıhem şin’e gitmekti ve bu gaye ile güneye, vadi içine
girdik. Ancak, yapım ve yağışla balçık haline gelen yol buna imkan vermedi.
Batıya yönelip, Pazar ve Çayeli’ni geçtikten sonra R ize’ye vardık.
Rize yurdun en çok yağış alan bir köşesi, yıllık yağış tutarı 2441
m m 'yi buluyor ve yılın 140 günü yağışlı geçiyor. Rize’de tarım alanı çok dar
olduğundan ekim imkanı bulunan yerlerde mısır ekiliyor. Yamaçlar ise çay
bahçeleri ile yemyeşil ve bu ürün Rize’nin geçimini sağlamaktadır. Çay
fabrikaları bura insanının başlıca iş yerleridir.
R ize’den batıya doğru Derepazarı ve İyidere ilçelerini geçtik, güneye
saparak, İyidere vadisinden İkizdere ilçesine kadar gittik. Çamlarala örtülü
yamaçlardan çağlayanlar yaparak inen kol dereler İyidere’ye ulaşıyorlar
(Foto : 15). Yamaçlarda dağınık iskanın e n - g ü z e l örnekleri dikkati
çekiyordu. Buralarda birer kuş yuvası gibi duran evlere nasıl ulaşıldığını
düşünmek bile güçtü. Yeni inşaatlara havai hatlarla işçi ve malzeme
taşındığım gördük. Şayet, İkizdere’den sonra yolumuza devam edebilseydik
Soğanlı Dağları’nı aştıktan sonra Erzurum ’a ulaşacaktık. Öğle yemeğimizi
İkizdere yakınında. Eski Erzurum yolu üzerindeki köprüde yedik (Foto: 14 ).
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Foto : 14 İyidere vadisinden ¡kizdere kasabasına giderken, eski
Erzurum yolu üzerinde bir köprü

Foto : 15 Doğu Karadenizde İyidere vadisi.
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14 Tem m uz günü Trabzon’a doğru hareket ettik. Yol üzerinde sırayla
Sürmene, Araklı, Arsin, Yomra ilçelerini geçtikten sonra T rabzon’a vardık.
Bir üniversite şehri haline gelmiş bulunan Trabzon, deniz seviyesinden
başlayarak 100 ırı’ye kadar kademeler halinde yükselmektedir. İçinden geçen
iki dere şehri üç kısma ayırmış. Zigana ve Kop geçitlerini aşan yol ile
Erzurum ’a bağlanan Trabzon’un iklimi mutedil ve bol yağışlıdır. En soğuk
ay ortalaması 6.9° C, en sıcak ay ortalaması ise 23.2° C dir. Mısır, fındık,
tütün gibi ürünler başlıca geçim kaynaklarıdır. T rabzon’un 54 km kadar
güneyinde, Altındere vadisi içinde Sümela (=Meryem Ana) manastırı
bulunmaktadır. Beşinci yüzyılda yapılıp daha bir çok kez onarılmış olan
manastır, her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. 72
odası bulunan manastırın çevresi çam ormanları ile kaplıdır. Duvar resimleri
Bizans sanatının seçkin eserleri arasındadır.
Trabzon’un 10 km kadar batısında, Sera köyünden 2.5 km kadar
güneyde, 1950 yılında meydana gelen ve aglomeradan oluşan heyelen
kütlesi vadiyi tıkayarak bir heyelan şeddi gölü oluşturmuştur. Gölün
uzunluğu 400-500 m, genişliği ise 150 m ’yi bulmaktadır ve en derin yeri 20
m olarak saptanmıştır.
14 Tem m uz günü Sam sun’a doğru yola çıktık. A kçaabat’dan sonra,
artık, çay bahçeleri yerlerini fındıklara bırakmıştı. Giresun ve O rd u ’da mola
verdikten sonra, akşam üzeri Sam sun’a varabildik.
1960’ lı yıllardan sonra Sam sun’u görmek bizi şaşırttı. Kıyısı ile,
yerleşim alanı ile eski Sam sun’dan izler görmek bir hayli zordu. Şehir
büyümüş, üniversitenin de varlığı şehrin gelişmesinde başlıca etken olmuş.
S am sun’da bir gece kaldıktan sonra A nkara’ya doğru yolum uza
devam ettik. Merzifon, Çorum ve Sungurlu’dan sonra, Delice’den biraz
ilerde, seyahatimizin başlangıç yoluna Yozgat-Sivas yoluna kavuştuk.
Akşam 19.00 da Fakültemizin önündeydik.

