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Özet
A nadolu’nun önemli dağ sıralarından biri olan, Doğu K aradeniz
Dağları, yükseltileri 4000 m.ye yaklaşan doruklara sahiptir. Batıda, Giresun
D ağları’ndan, doğuda Karçal D ağları’na kadar, yaklaşık 300 km. boyunca
uzanan bu dağlık alan A nadolu’nun önemli buzullaşma alanlarından biri
olarak çeşitli araştırmalara konu olmuştur.
Doğu K aradeniz D ağları’nın, iç kısım da yer alan ikinci sırasında
bulunan yüksek kütlelerden biri olan Karadağ da (3331) Pleistosen
glasiasyonuna ait önemli izler taşım aktadır. Çoğunluğu kuzey sektörüne
bakan pek çok sirk, bunların önünde uzanan buzul vadileri ve diğer buzul
şekillerinin yanında, aktüel sirk buzulları ile dikkat çeken yöre, son
zam anlarda ivme kazanan doğa turizm i bakım ından da önem li bir
potansiyele sahiptir.
D oğu K aradeniz B ö lg e si’nin kırsal kesim inde yaygın olarak
uygulanm akta olan yaylacılık etkinlikleri eski önemini yitirmiş olm akla
birlikte, yörede varlığını sürdüren
ekonom ik uğraşlardan biri olm aya
devam etmektedir.
Giriş
Pleistosen’de etkili olan iklim koşullarının doğal bir sonucu olarak,
A nadolu’nun yüksek kesim lerinde m eydana gelen glasiasyona ait izler,
çeşitli dağlarım ız üzerinde yer alm aktadır. Doğu Karadeniz Dağları da
önem li buzullaşm a alanlarından biri olarak zirvelerden, buzul vadileri
boyunca 2000 m.lere kadar inen glasyal topoğrafyası ile dikkat çekmektedir.
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Buzulların oluşturduğu şekiller pek çok dağlık alanda önemli bir yer
kaplamasına karşın, Holosen’den itibaren hava sıcaklığının artmasına bağlı
olarak, buralardaki buzullar yavaş yavaş erimiş ve büyük oranda ortadan
kalkm ışlardır. Bu nedenle A nadolu’daki buzullaşma alanlarında varlığını
koruyabilen aktüel buzullar son derece azdır.
Kuzey A nadolu D ağları’nın kıyı kesim indeki ilk sırası üzerinde,
özellikle Kaçkar Dağı ünitesinin kuzeye bakan yamaçları üzerinde bulunan
aktüel sirk ve vadi buzullarının varlığı bu bölgeyi glasyal m orfoloji
araştırmaları için cazip hale getirmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarla bu
dağ sırası üzerindeki glasyal topografya ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir
(Erinç; 1945-1949, Yalçınlar; 1951, Doğu, vd; 1993-1994-1996-1997). Kuzey
Anadolu D ağları’nın iç kısm ındaki ikinci sırasında bulunan K aradağ,
Giresun Dağları’nın doğu kesiminde yer almakta ve bu kütlenin en yüksek
zirvesini (3 3 3 İm ) üzerinde barındırm aktadır. Harşit Ç ayı’nın GD-KB
yönünde açmış olduğu derin vadi ile kuzeydeki ilk sıradan ayrılan bu dağ
sırası, yükseltileri yer yer 3000 m.yi aşan zirveleri ile önemli bir buzullaşma
alanı olarak dikkat çekmektedir.
Karadağ’ın Glasyal Morfolojisi
A nadolu’da, W ürm glasiasyonunun etkili olduğu alanların başında
gelen Kuzey Anadolu D ağları’nın iç kısım daki ikinci sırasında yer alan
Karadağ, önemli bir buzullaşma alanıdır1. Karadağ kütlesi birbirini kesen,
1

Gümüşhane il merkezinin 4 0 km. kadar güneybatısında yer alan Karadağ’da (Şekil:

yapılan önçeki çalışm alar in celendiğind e, Beret (1944)

ve B ilg in ’in

(1969) çalışm aları

dikkat çeker. Bunlardan B eret’e ait olanı kısa bir not olarak belirtilm iş olm asına karşın bu
alanla ilgili ilk literatür bilgisi olduğu için önem taşımaktadır. T .B ilgin tarafından yapılan
diğer çalışm a ise “Gavurdağı K ütlesinde G lasiyal ve Periglasyal Topografya Şekilleri “adıyla
y a y ım la n m ış, ayrıntılı bir çalışm ad ır. 1998 y ılın d a G üm üşhane ve T oru l’daki yerel
g ö r ev lile rle yapılan değerlen dirm eler sonucunda bu b ölgen in ö z e llik le dağ

turizm i

bakımından taşıdığı potansiyelin belirlenebilm esi am acıyla yapılm ası planlanan çalışm am ız,
2000 yılı ağustos ayının, son günlerinde gerçekleştirilmiştir.
B ilg in tarafından 1964 yılında yapılan ve 1969 da yayım lanan çalışm a, zor arazi
koşullarına karşın gerçekleştirilm iş ayrıntılı ve değerli bir araştırma örneğidir.Bu nedenle,
tarafım ızdan gerçek leştirilen çalışm a planlanırken arazinin jeom orfolojik özellik lerin in
b elirlen m esi düşünülm em işti. A ncak, yapılan arazi çalışm ası sonucunda elde ed ilen bazı
önem li bulgular nedeniyle yörenin glasyal m orfoloji özellik lerin in de çalışm am ıza ilave
edilm esinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Bu dağlık kütlenin adlandırılmasında görülen kargaşa, ele alınması gereken bir diğer
önem li konudur. T .B ilgin , bu dağın, çeşitli kaynaklarda “Alucra D ağları” veya “Balaban
D ağları”olarak adlandırıldığını, oysa 1:25.000 ö lçek li paftalarda ve halk arasında buraya
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“G avurdağı” denildiğini belirterek bu ism i kullanm ayı uygun bulmuştur. A nadolu’da pek çok
yerde bu isim le anılan dağlar bulunmakla birlikte, Tabii Yer Adları Kılavuzunda yöre için bu
isim kullanılm am aktadır. B ahsedilen paftalardaki isim ise , dağlık kütle için d eğil, bu dağ
üzerinde bulunan bir yöre için, m evkii adı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca
bir doruk veya tepe de bulunmam aktadır.Bu dağlık

bu isim le anılan

alana, bazı kaynaklarda G üm üşhane

D a ğ la n ’da denilm esine karşın, çeşitli atlaslarda ve duvar haritalannda “Karadağ” (3331 m )
olarak belirtilmektedir. Karadağ üzerinde yükseltisi 3000m .yi aşan birçok tepe bulunmaktadır.
Bunlardan en yüksek olanı 3 3 3 İm yüksekliğindeki “A bdalm usa”zirvesidir. Karadağ Tepe
( 3 0 9 2 ) ise bu zirven in 3 km . kadar gü n eyd oğu su n d a yer alm aktadır. Y apılan bu
değerlendirm eler sonucunda bu kütle için “ Karadağ
olacağı görüşündeyiz.

ism inin kullanılm asının daha uygun
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keskin sırtlarla parçalanmış bir görüntüye sahiptir. Bunlardan, güney-kuzey
yönünde uzanan sırt, çalışma alanı güneyinde, Cankurtaran T. (3278) ile
başlar ve kuzeye doğru sırasıyla Artabelinbaşı T. (3305), Apdalm usa
T.(3331), Camboğul T. (3251), Yılanlı T.(2959) zirveleri ile bu kütleyi adeta
iki bölüme ayırır. Yedigözelerinbaşı T. (3039) ve Kangelinbaşı T.(2989)
zirvelerini kateden sırt, bu yüksek hatta batıdan bağlanırken, Nebisazıtaşı
T.(2958) ve Sofrataşınınbaşı T.(3188) zirvelerinden geçen hat da doğudan
bağlanır. Cankurtaran T epe’den doğuya uzanan ve üzerinde K aradağ’ın
3092 ve 3106 m.lik zirvelerini barındıran bir diğer sırt hattı da, çalışma
alanını güneyden çevrelemiş ve bu hatlar arasında kabaca dört üniteye
ayırm ıştır. Belirtilen bu ünitelerin zirve kısım larında ve daha çok kuzeye
bakan yamaçlarında oluşan sirklere yerleşen buzullar, Pleistosen’deki iklim
koşullarına bağlı olarak beslenm esini sürdürmüş ve eski fluviyal vadiler
boyunca aşağılara doğru akarak buraları, tekne vadilere dönüştürmüşlerdir.
G enellikle andezit, tü f ve kısm en de bazaltik karakterdeki volkanik
kayaçlardan oluşan dağlık kütlenin zirve noktalarında, glasyal aktivitenin
etkisiyle oluşan, piram idal tepeler yer alm aktadır (F o to :l). Piram idal
tepelerin yamaçlarına yerleşen sirklerden itibaren uzunlukları 6-7 km .ye
ulaşan U şekilli
vadilerin
içlerinde
glasyal
topografyanın
k a ra k teristik şek illerin d en olan m oren depo ve se tleri, e şik le r,
hörgüçkayalar, cilalanmış yüzeyler ve çok sayıda buzul gölü bulunmaktadır.
İçlerinde akmakta olan akarsuların isim leriyle anılacak olan buzul
vadileri; Kangel, Güm üştuğ, A rtabil, Çataltaş ve Çorakdere tekneleridir
(Şekil: 2).
Kangel Buzul Vadisi
K angel vadisi çalışm a alanının batı
kısm ında, güney-kuzey
doğrultusunda açılmış bir teknedir. Kangelinbaşı T. (2989) nin kuzeye bakan
yamaçlarına yerİeşen sirkler grubundan kuzeye doğru açılmış bulunan buzul
vadisi 2300 m.ye kadar devam eder. Kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerine
bakan pek çok sirkten beslenen yan kollar bağlanm aktadır. Ana buzul
vadisinin uzunluğu 4 km. kadardır. Ortalam a yükseltisi 3000 m.yi aşan
zirvelerin yamaçlarına yerleşen sirklerin dağılışları incelendiğinde, vadide
bir asimetri söz konusudur. Vadinin, batı .yamaçlarına yerleşen sirklerden
(Kuzeydoğu sirkleri) Yedigözelerinbaşı T. (3039) kuzeyindeki sirk, Taşbaşı
yaylası yakınlarında ana vadiye kadar uzanan bir tekne durumunda olup,
uzunluğu yaklaşık; 2.5 km. kadardır. Yaklaşık aynı uzunlukta olan ve
Kangel V adisi’nin en batısında yer alan bir diğer yan kol ise Teknecik
yaylası yakınlarında ana vadiye ulaşamadan, glasyal karakterini kaybeder.
Vadinin diğer yamaçına yerleşen sirkler ve vadiler, gerisindeki zirvelerin
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daha yüksek olmasının da etkisiyle (Camboğul T.3251, Abdalmusa T.3331)
daha gelişmiş durum dadır. Abdalmusa zirvesinin güney kısmında açılan
sirke yerleşen buzul, 3.5 km. kadar akarak, ana tekneye bağlanmaktadır. İki
kademeden oluşan sirklerin önünde açılan vadi, tipik bir tekne olup, içinde
farklı yüksekliklerdeki eşikler, cilalanm ış yüzeyler ve taban m orenleri
bulunmaktadır.
C am boğul T e p e ’nin kuzeybatı yam açlarına yerleşen sirklerden
kaynağını alan kollar, Kangel v ad isi’nin en iyi gelişmiş birim leridir.
Özellikle, belirgin moren depolarıyla dikkat çeken bu yan kollar, uzunlukları
fazla olm am asına karşın sirk çukurluklarına yerleşen göller ile glasyal
topografyanın güzel bir örneğini oluştururlar. Sirkler bölümünün, basamaklı
bir yapıda olm ası nedeniyle birbirlerine yakın m esafelerde birçok göl
bulunm aktadır. Bu göllerin derinlikleri fazla olmadığı için, beslenmenin
yeterli olm adığı yıllarda bazıları kuruyabilmekte ya da fazla miktarda su
gelen dönem lerde, birleşerek daha büyük göllere dönüşebilm ektedirler.
İçlerinde Yıldız gölü ve Acembol göllerini barındıran yan vadilerin bir diğer
özelliği de bu kolların birer asılı vadi olm alarıdır (Foto:2). Bunlardan
güneyde bulunanı; Kürtmezarı yaylasının 1 km. doğusunda ana vadiye göre
yaklaşık 200 m. kadar yukarıda, asılı kalmıştır. Gölönü yaylasının hemen
altında glasyal karakterini kaybeden diğer vadi de asılı durumdadır. Ancak,
ana tekne bu bölüme kadar ulaşmadığı için, burası fluviyal vadiye göre asılı
kalmaktadır. Aynı özellik, Teknecik yaylası gerisinde bulunan buzul vadisi
için de geçerlidir.
Kangel buzul vadisinde, belirtilen şekil gruplarının yanı sıra önlerinde
birer vadi oluşturamadan asılı durumda kalan sirklerle, nivasyon sirklerinin
oluşturduğu çukurluklar, yamaçların üst bölümlerinde yer almaktadırlar.
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Gümüştuğ Buzul Vadisi
Karadağ buzullaşma alanının en gelişmiş buzul vadisi Güm üştuğ’dur.
3300 m.yi aşan zirvelerin yamaçlarına yaslanan sirklerden itibaren, 2000
m.ye kadar inen, buzul vadisinin uzunluğu 7 km.yi bulm aktadır (Foto:3).
Ana vadiye ulaşan kolları oluşturan sirklerin büyük bölümü kuzeydoğuya
bakmaktadır. Bu özellik, Kuzey Anadolu Dağları’ndaki birçok buzullaşma
alanında da izlenmektedir. Gümüştuğ buzul vadisinin en önemli özelliği hiç
kuşkusuz, Karagöller ve Beş göller gerisindeki yam açlarda aktüel sirk
buzullarını barındırıyor olmasıdır. Bu bulguya daha önceki araştırmalarda
değinilmemektedir2.
Gümüştuğ vadisi başlıca üç bölüm halinde incelenebilir. Bunların
başında ana tekneyi besleyen sirk grupları gelmektedir. Camboğul T.(3251),
Abdalm usa T.(3331) ve Sofrataşım nbaşı T. (3188) zirvelerinden geçen
sırtların oluşturduğu yayın kuzeyinde gelişen sirkler ve önlerindeki buzul
vadileri, burada K aradağ’ın en önemli buzullaşma alanını oluşturmuştur.
Gümüştuğ buzul vadisi, sirk gruplarının batısında yer alan ünitesi , Yılanlı
T. (2959) ve Cam boğul T.(3251) yamaçlarındaki sirklerden başlar ve
uzunlukları 2-2.5 km.yi bulan vadiler oluşturur. İçlerinde bulunan moren
depoları ve eşikler bu yan kollara dalgalı, engebeli bir görünüm
kazandırmıştır. Etrafında yüksek piramidal tepelerin yer aldığı bu kolların
her ikisi de asılı vadi karakterindedir. Yılanlı yayla yakınlarında glasyal
özelliğini kaybeden vadiler, ana tekneye göre 200 m. kadar yukarıda
kalmıştır.

2 B ilgin (1969) tarafından gerçekleştirilen çalışm ada, belirtilen buzulların varlığına
ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bunun iki nedeni olabilir; ilki, belirtilen çalışm anın yapıldığı
dönem deki koşulların, olanakların yetersizliği nedeniyle oldukça sarp ve engebeli bir alanda
bulunan buzullara ulaşılam am ış olm asıdır. İkincisi ve belki de daha ö n em lisi çalışm anın
yapıldığı dönem de buzulların bulunduğu yamaçların karlarla örtülü olm ası olasılığıdır. Zira,
B ilg in ’in ifadelerinden, adı geçen çalışm anın ağustos başlarında yapıldığı anlaşılmaktadır.
B izim , ağustosun son günlerinde yaptığım ız çalışm a sırasında b ile, dağın yüksek kesimlerinin
yer yer benek karlarla örtülü olduğu gözlenm iştir. Ancak, burada belirtilm esi gereken önem li
bir husus, 2000 yılı yaz aylarının Türkiye genelinde çok sıcak geçm iş olm ası ve yaklaşık 150
istasyonda maksimum sıcaklık değerlerine ulaşılm ış olm asıdır. Bu nedenle, yüksek kesimleri
örten kar tabakasının diğer yıllara göre daha fazla ve daha erken erim iş olm ası ihtimali çok
yüksektir. Sirk buzullarının bulunduğu yerlerin, güneş ışınlarını almayacak konumda
bunların pek çok
olmalıdırlar.

yıl karların altında kalm asını sağlam ış, bu nedenle de

olm ası,

belirlenem em iş
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Karadağ buzullaşm a alanında dikkat çeken asılı vadilerin en iyi
örneğini Gümüştuğ buzul vadisinin doğu kısmındaki Aksu teknesi oluşturur.
D aha önce değinilen asılı vadilerin hemen hepsi, boyları yeterince uzun
olm adığından, ana tekneye ulaşam am ışlar ve bir anlamda ana tekneyle
aralarındaki bağlantı fluviyal vadilerle sağlanmıştır. Bu özellik nedeniyle
belirtilen vadiler, fluviyal vadilere göre asılı durumdadır.
Keskin ve yüksek sırtlara yaslanan kademeli sirklerden başlayan Aksu
vadisi, önce kuzeydoğu yönünde 2 km. kadar uzandıktan sonra, kuzeybatıya,
ana vadiye yönelir. Vadiyi oluşturan sirklerin önünde yer alan dik eşiğin
gerisinde olduğu gibi aşağı kısm ında da belirgin m oren yığınları
bulunm aktadır. Aksu vadisindeki buzul 3 km. uzunluğa erişerek, ana
tekneye kadar ulaşmış ancak, hacm inin fazla olmaması nedeniyle ana
teknenin yamacında asılı kalmıştır. Tipik bir asılı vadi olan Aksu vadisinin
önündeki yamacın yüksekliği de 200 m.yi bulmaktadır.
K aradağ’daki en gelişm iş buzul vadisi olan, Güm üştuğ teknesini
besleyen ve oluşumunu sağlayan asıl sirkler grubu, Karagöller ve Beşgöller
civarında yer alırlar. Bunların batısında bir kol daha bulunmakla birlikte bu,
diğerlerine göre daha sade görünm ektedir. Ana vadinin kök kısm ını
oluşturan bu sirkler grubu Pleistosen buzullaşmasının en etkili olduğu yerdir.
Ana vadiye kadar, uzunlukları 2-3 km .yi bulan kollardan, Kara göllerin
içinde yer aldığı vadi bölüm ü çok iyi gelişm iş glasyal şekilleri
barındırm aktadır. Bu bölüm deki doğu sirkinin yam açlarında varlığını
sürdüren sirk buzulu, buradaki buzullaşmanın diğer bölümlere göre daha
şiddetli olduğunun da bir kanıtıdır. Kara göller mevkiinde, çok dik olan
yam açlar üzerinde bulunan buzul, ana tekneyi oluşturan kollardan biri
olarak, vadisi boyunca aşağılara doğru uzanmıştır. Würm sonrasında değişen
iklim koşullarının etkisiyle hacm ini kaybetm eye başlayan buzul, dil
kısmından itibaren giderek geriye çekilmiş ve günümüzde çok küçük bir
bölümü kalm ıştır. 3100-3050 m. yükseltide, konum olarak kuzeybatıya
bakan ancak, kuzey dışında diğer yönlerin yüksek sırtlarla çevrili olması
nedeniyle güneş ışınlarına karşı korunaklı bir yerde bulunan sirk buzulu
yaklaşık 100 m.lik bir uzunluğa ve 100-150 m.lik bir genişliğe sahiptir
(Foto:4). Üzerinde yer yer enine ve boyuna çatlakların yer aldığı sirk
buzulunun dil kısmı moren ve fiziksel ayrışma ürünü olan molozlarla örtülü
durum dadır. Bu bölümün aşağı kesim inde 10-15 m. yüksekliğinde, hilal
biçimli bir moren deposu yer almaktadır. Gerisinde bulunan ve eğimi yer
yer 90 dereceye yaklaşan yamaçları oluşturan volkanik kayaçlarda, çok
şiddetli bir mekanik ayrışma söz konusu olduğundan, sürekli olarak kaya
düşmeleri görülmektedir. Kara göller sirk buzulu ve batısındaki sirklerin
önlerinde hörgüçkayalar ve cilalanm ış yüzeylerin bulunduğu engebeli
yüzeyin, çukur kesim lerine yerleşm iş durum da bir çok buzul gölü
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bulunm aktadır. Bu küçük buzul göllerinin bazıları o kadar korunaklı bir
yerde bulunm aktadır ki, eylül ayı başlarında bile üzerleri buzlarla kaplı
durumdadır (Foto:5).
G öllerin aşağısında bulunan ana sirkten itibaren daha sade bir
topoğrafyaya sahip olan vadi, 150 m.lik çok dik bir eşikle ana tekneye
bağlanmaktadır.
G üm üştuğ buzul vadisinin bir diğer önemli kolu da Beş göller
m evkiinde yer almaktadır. Adından da anlaşıldığı üzere, içinde beş tane
buzul gölü barındıran bu vadideki sirkler, belirgin olarak kuzeydoğuya
bakmaktadır. Bunların, en güneyinde bulunan sirkin yamacında da küçük bir
buzul bulunmaktadır (Foto:6). Kara göller buzulu gibi, Beş göller buzulu
da erim eler sonucu iyice gerileyerek sirk yamaçlarına yamanmış haldedir.
3050-3000 m.lerde yer alan buzulun görünür uzunluğu 100 m. kadar olup,
dil kısm ı m orenlerle örtülü durum dadır. Buradaki m oren deposunun
oluşturduğu set 10-15 m. yüksekliğinde ve kaya buzulu
form unda bir
yapıya sahiptir. Buradaki dalgalı ve arızalı yüzeyin çeşitli kısım ları
buzulların işlemesi sonucunda cilalı yamaçlar ve hörgüç kayalara dönüşmüş
olup, aralarında irili ufaklı beş göl bulunmaktadır. Yörede dördüncü göl
olarak bilinen, buradaki göllerin en büyüğü;150 m. genişliğinde ve 280-300
m. uzunluğunda bir moren şeddi gölüdür. Gölün ayağı bu şeddi yararak,
aşağıdaki küçük göllere ulaşır. Gümüştuğ vadisinin, Beş göller kolu, 2.5 km.
uzunluğunda olup, yüksek bir eşikle ana vadiye bağlanmaktadır. Karadağ
buzullaşm a alanının en gelişm iş glasyal vadisini oluşturan G üm üştuğ,
karakteristik bir U vadi şekli gösterir. Vadinin tabanında bulunan moren
deposu, Dulağa yaylası yakınlarında derin bir şekilde yarılarak, taraça
şeklini alm ıştır (Foto:7). Güm üştuğ vadisi bu kadar gelişmiş olm asına
karşın, glasyal izlerin kaybolduğu dil kısmında belirgin bir ön moren deposu
bulunmamaktadır. Tekneyi oluşturan buzulun hacmi çok fazla olmadığı için,
tekne önünde biriken m oren deposunun da çok büyük olam ayacağı
düşünülm ektedir. Ayrıca, postglasyal dönemde güç kazanan akarsuların
aşındırıcı etkisi ve vadi içindeki geriye aşınım dalgasının, bu bölüme kadar
ulaşm ış olm ası nedeniyle, cephe m orenlerini oluşturan depolar, büyük
oranda tahrip edilerek taşınmış olmalıdır.
Artabil Buzul Vadisi
Artabelinbaşı T.(3305) nin doğu yamaçlarındaki sirklerden kaynağını
alan tekne, önce doğuya, daha sonra kuzeydoğuya yönelerek, Esentepe’nin
2 km. kadar batısında 2150 m.lerde glasyal karakterini kaybeder (Şekil:3).
S irklerden itibaren uzunluğu 4 km .yi bulan ana teknenin güney
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yamaçlarında kuzey ve kuzeydoğuya bakan çok sayıda sirk bulunur. Sayıları
20 yi bulan bu sirklerden kaynaklanan buzullar, 1-2 km. uzunluğunda kısa
yan kollar halinde ana tekneye yönelmişlerdir. Artabelinbaşı tepesinin 3300
m.yi bulan zirvesinin kuzeydoğu ve doğu yamaçlarına yerleşen sirklerden
kaynaklanan buzulların aşındırıcı etkisiyle işlenen vadi, kademeli sirkleri ve
eşikleriyle, basamaklar halinde aşağıya uzanır. Buradaki kuzeydoğu sirki ve
çevresi, A rtabil vadisinin, glasyal karakteri en iyi yansıtan alandır.
Yüksekliği 200 m.yi aşan, çok dik bir yamaca sahip olan, sirkin kuzeydoğu
yam açlarında bir buzul bulunm aktadır. Büyük bölümü bir enkaz örtüsü
altında kalan buzulun ön kısmında çok taze bir moren deposu yer almaktadır
(Foto:8). Bu bölümdeki sirklerden bir eşikle, aşağıdaki merdiven yapılı
sirklere geçilir. Burada yer alan ve Artabel vadisinin en büyük buzul gölü
olan Karanlık göl, 250 m. çapında, kabaca daire biçimli ve derinliği fazla
olmayan bir moren şeddi gölüdür.
G lasyal topoğrafyanın belirgin şekil özelliklerinden olan eşikler,
m orenler, cilalı yüzeyler ve hörgüçkayalarla bezenm iş olan A rtabil
teknesinin güney yamaçları da geniş alanlı bir sirkler topluluğu halindedir.
Bu sirklerden, Cankurtaran Tepe (3278) kuzeyinde ve Karadağ Tepenin
(3092) batı bölümünde kalanları daha iyi gelişmiş durumdadır. Bunun bir
göstergesi de bu bölümde yer alan basamaklı sirklerin oluşturduğu yan
kollarda bulunan buzul şekilleridir. K arakteristik örneklerine diğer
vadilerde rastlanılam ayan yan moren depoları da bu kesim de gözlenen
glasyal şekillerdendir. Karadağ T.(3092) doğusunda açılan ve birbirine
paralel şekilde kuzeye, ana vadiye yönelen iki yan kol ise, asılı vadi
k arakterinde olup, bunların önündeki yam acın yükseltisi 300 m .yi
bulm aktadır (Foto:9). Artabil buzul vadisinin çevresinde ve daha aşağı
kesimlerde bazı sirk ve nivasyon çukurlukları da gözlenmektedir.
Çataltaş ve Çorakdere Buzul Vadileri
K aradağ buzullaşm a alanının güneybatısında
birbirine paralel
doğrultuda açılan bu iki tekne, bakı faktörünün etkisiyle doğal olarak, diğer
vadilere göre daha kısa ve içerdiği şekil grupları bakımından daha sadedir.
Kök kısım larındaki sirklerin bazıları kuzeydoğuya baktığı için, batı ve
güneybatıya bakan sirklere göre daha iyi beslenmişler ve bunun sonucunda
da uzunluğu 2-2.5 km .yi bulan yayvan görünüm lü buzul vadilerinin
oluşmasına daha büyük bir katkı sağlamışlardır. Yamaçlarında çoğunlukla
periglasyal şekillerin yer aldığı vadilerden Çataltaş, pek yüksek olmayan
eşiklerle güneybatıya yönelir ve uzunluğu 2.5 km . olan bir vadi
oluşturduktan sonra, 2600 m. civarında fluviyal özellik kazanır. Çataltaş
teknesine oranla daha iyi gelişm iş olan Çorakdere vadisi de benzer
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özelliklere sahiptir. Yayvan yapılı bir tekne olarak, önce batıya, daha sonra
güneybatıya yönelen vadi, 2450 m. yükseltide fluviyal karaktere bürünerek
son bulmaktadır.
K aradağ’daki Pleistosen buzullaşm ası ve buzulların oluşturduğu
şekiller incelendiğinde dikkat çekici bazı sonuçlar elde edilm ektedir.
K aradağ buzul vadilerindeki sirkler ve tekne vadilerin hipsografik
özellikleri, genel koşulları itibarıyla Kuzey Anadolu D ağları’nın, deniz
tarafında kalan ilk sırasıyla büyük benzerlikler gösterirler. Daha önceki
çalışm alarda da kullanılan çevre-dil yöntem ine göre Karadağ buzul
vadilerindeki Pleistosen daimi kar sınırı, Kangel vadisinde; 2600, Gümüştuğ
vadisinde 2600, Artabel vadisinde 2700 ve güneybatıya dönük olan Çataltaş
vadisinde 2800 m. olarak belirlenmiştir. Buna göre; genel ortalama 2675,
kuzey sektörü ortalaması 2630 m. civarındadır. Günümüzde küçük birer sirk
buzulu olarak kalan aktüel buzulların dil yükseltileri de 3050m. lerdedir.
Kuzey Anadolu D ağlan’mn kuzey sektörüne bakan yamaçlarındaki ortalama
Pleistosen kalıcı kar sınırının 2630-2650 m. aktüel buzulların dil
yükseltilerinin 3000-3200m. olduğu (Doğu,A.F, vd. 1993-1994-1996-1997)
düşünülürse, buzullaşmanın da benzer koşullarda gelişmiş olması beklenir.
A ncak, Doğu K aradeniz D ağları’nın yüksek ilk sırasının ardında ve
denizden 80-100 km. içeride bulunm ası, iklim koşullarının daha karasal
özellikte olmasına neden olmuş, bunun doğal sonucu olarak da Karadağ ve
çevresinde meydana gelen buzullaşma daha farklı bir yapıya bürünmüştür.
Şekil 3 incelendiğinde görüleceği üzere, K aradağ’daki sirk bölgelerinin,
oldukça yüksek olmasına karşın, buradan kaynaklanan buzulların çok uzun
m esafelere ulaşam adığı anlaşılm ak tad ır. B uzul vadilerinin yukarı
bölüm lerinde, çoğunlukla birkaç basam ak halinde bulunan sirkler ile
eşiklerin yer aldığı kesim lerde çok yüksek olan eğim dereceleri, 2600
m.lerden itibaren belirgin şekilde azalır. Profillerde de görüldüğü üzere,
buzul vadilerinin aşağı bölüm leri % 15-20 civarında ve düzgün eğim
koşulları gösterirler.
K aradağ’da yer alan buzullardaki beslenm e,
kuzeydeki ilk sıra
üzerinde gelişen buzullara göre karasallığın etkisiyle, daha kısıtlı olmuştur.
Bunu kanıtlayan bir bulgu da, araştırm a alanında görülen asılı vadilerin
çokluğudur. B elirtilen asılı vadilerin bir kısm ı ana teknelere dahi
ulaşamadan, yani fluviyal vadilere göre asılı durumda kalırken, bir kısmı da
sirkler bölgesinin oldukça yüksek olm asına karşın, buzul kütleleri fazla
olm adığından ana teknenin seviyesine inebilecek oranda aşındırm a
yapam am ışlardır. Buzul vadilerinin şekil özellikleri değerlendirildiğinde,
tekneleri oluşturan buzulun kü tlesin in daha az olm ası nedeniyle
genişliklerinin en fazla 500-600 m. civarında olduğu, bu değerin Kaçkar
Dağı buzullarında ise 1000 m.yi geçtiği bilinmektedir.
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Sonuç olarak; Pleistosen buzullaşması ve bunun etkileriyle gelişen
glasyal topografya şekillerinin karakteristik örneklerini yansıtan, Karadağ’ın
önemli bir buzullaşma alanı olduğu ve bu dönemde oluşan buzulların, Würm
sonrası iklim koşullarının etkisiyle yavaş yavaş gerileyerek, sirkler bölgesine
çekildikleri ve büyük kısm ı eriyerek ortadan kalkarken, bazılarının
to p o ğ rafik k o şu lla r ve bakının etk isiy le v arlığını sürdürdükleri
anlaşılmaktadır.
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Karadağ Çevresi Doğal ve Beşeri Ortamının Turizm Potansiyeli
Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölüm ü’nün iç kısmında yer
alan Gümüşhane ili, engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Doğal kaynaklarının
yetersizliği, tarımsal potansiyelinin kısıtlı, ulaşım olanaklarının pek iyi
olmaması ve buna bağlı olarak sanayinin gelişmemiş olması sebebiyle, fazla
miktarda göç veren Gümüşhane, ülkemizin en az gelişmiş illerinden biridir.
Bu özellikler nedeniyle adeta içe kapalı bir yapıya bürünen ilin, tanıtılması,
gelişm esi ve
ekonom isinin canlandırılm ası için çeşitli çabalara
başvurulm uştur. Kuşburnu (Rosa canina) bitkisinin tanıtım ıyla gündeme
gelen Gümüşhane ilinde, son zamanlarda keşfedilen doğal m ağaralar, bu
yörenin turizm potansiyelini önemli oranda arttırmıştır. Buna bağlı olarak
özellikle, Doğu Karadeniz Bölüm ü’nün kıyı kuşağında, Trabzon ve Rize
civarında yoğunlaşan doğa turizmi etkinlikleri, günü birlik turlar halinde de
olsa, Güm üşhane’ye kadar uzatılmıştır. Gümüşhane’nin, turizm olgusundan
daha fazla yararlanmasını sağlayabilecek doğal değerlerinden birisi de, bu
yazıya konu olan K aradağ’dır. Bu alandaki turizm potansiyelinin
d e ğ e rle n d irilm e siy le , ilde günü b irlik o rg an iz asy o n la r şeklinde
gerçekleştirilen turizm etkinlikleri, daha geniş zaman dilimlerine yayılacak,
bu da yöre ekonomisine bir canlılık getirecektir.
K aradağ, fiziki özelliklerinin yanında, yörenin kırsal kesim indeki
beşeri etkinlikleri bakımından da dikkat çekicidir. Bu dağın, özellikle kuzey
yönünde, orman üst sınırı civarında kurulmuş olan köyler ve bunların çok
sayıdaki yaylaları geleneksel yaşam biçiminin büyük oranda korunabildiği
yerlerdendir. T orul’a bağlı Dağdibi (Fidikar), Gümüştuğ (Avliyana) ve
Esentepe (Artabel) köylerine ait yaylalar ve buralardaki etkinlikler, turizm
amacıyla yöreye gelecekler için de ilgi çekecektir.
T orul’dan hareketle, isimleri belirtilen her üç köyden de bu alana
ulaşılabilmektedir (Şekil:4). Ancak, Torul ilçe merkezine, bir bölümü asfalt
olan 23 km.lik bir yolla bağlanan Gümüştuğ köyü, yöreye ulaşmak için en
uygun rotadır. Yaylacılık etkinlikleri için de örnek olarak, Gümüştuğ köyü
seçilm iştir (Foto: 10). Gümüştuğ köyünde daimi ikamette bulunan hane
sayısı 50 civarındadır. Köyün en kalabalık m ahallesi, 17 haneyle; Orta
mahalledir. Diğer üç mahalle ise, Balcılar mahallesi; 11 hane, Baş mahalle 14
hane ve Yayıkçılar mahallesi; 5 hanedir. Belirtilen hane sayıları, çalışmak
am acıyla başka yerlere göç edenlerin köye dönm eleriyle yaz aylarında
artm aktadır. Köyde geleneksel tarım etkinliklerinin yanında orman
ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarla, arıcılık gibi uğraşlar da
yapılmaktadır. Yaz aylarında yapılan yaylacılık etkinlikleri ise, en önemli
uğraşlardan biri olarak gözlenmektedir. İklim koşullarına bağlı olarak yıllar
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arasında 10-15 günlük değişiklikler olmakla birlikte, genel olarak, yöredeki
yaylalara haziran ortalarında çıkılmakta ve eylül sonlarında dönülmektedir.
Gümüştuğ köyü mahallelerinin bazıları bir yaylayı tek başına kullanırken,
bazı m ahalleler de aynı yaylaları kullanırlar. Ayrıca, birden fazla yayla da
kullanılabilm ektedir. Ancak, bu yaylalar arasında belirgin yükselti farkları
bulunmadığı için kademeli bir yaylacılık uygulanmayıp, genel olarak aynı
dönem lerde y ararlanılm aktadır. Y ayıkçılar ve B alcılar m ahalleleri,
Gümüştuğ kuzeyinde bulunan, Kavraz,Yayıkçılar (Mavranos) ve Balcılar
(Sarpuşka) yaylalarını kullanm aktadırlar. Bu yaylalarda, 1200-1500
civarında küçükbaş ve 130-150 kadar büyükbaş hayvan beslenmektedir. Orta
m ahalle, D ulağa yaylasını kullanm akta olup, burada da yaylacılık
etkinliklerini sürdüren toplam 16 hane bulunmaktadır. Dulağa yaylasında
küçükbaş hayvan sayısı 35, büyükbaş hayvan sayısı ise 120 civarındadır.
Baş m ahallenin kullanm akta olduğu Y ılanlı yaylasında, yaylacılık
etkinliklerine katılan 20 hanede, 100 kadar küçükbaş, 150 civarında da
büyükbaş hayvan beslenm ektedir .Yaylacılık etkinliklerinin eski önemini
yitirmesiyle birlikte, hayvan sayılarının son yıllarda, Anadolu’nun pek çok
yöresinde olduğu gibi, burada da azaldığı gözlenmektedir. Ancak, burada
yaylacılık yapan ailelerin fazla azalmadığı, buna karşın ekonomik getirisinin
azalması nedeniyle, hane başına beslenen hayvan sayılarında belirgin bir
azalma olduğu anlaşılmaktadır.
Yörede “kelif” adı verilen yayla konutları, bir kısmı yere gömülü
şekilde, taştan yapılmıştır. Eskiden, hartama ile örtülen çatıların yerini, son
zamanlarda sac levhalar almıştır. Genel olarak 5x10-15 m. ebatlarında ve
2.5m. yüksekliğinde inşa edilen yayla evleri ortadan ikiye ayrılmakta ve bir
bölümü hayvan barınağı olarak kullanılm aktadır. Hayvan barınağı olarak
kullanılan bölüm ün bir kısmı da odunluk olarak değerlendirilm ektedir.
Yaylacıların kullandığı bölüm ise, tek odadan oluşur ve yatak odası olarak
kullanılan bu odanın bir kenarında soba, bir kenarında da süt işleme
makinesi yer alır. Elde edilen sütler günlük olarak işlenmekte ve çoğunlukla
peynir yapım ında kullanılm aktadır. Elde edilen ürünler, yaylacı ailelerin
kendi ihtiyaçlarını karşılam ak için kullanılm asının yanında, T orul,
Gümüşhane ve Trabzon’da pazarlanarak, belirli bir gelir sağlanabilmektedir.
Jeomorfolojik ve beşeri ortam özellikleri belirtilen Karadağ, önemli
b ir
tu riz m
p o ta n s iy e lin e
s a h ip tir .
B u ra d a k i
p o ta n s iy e lin
değerlendirilebilmesinin ilk koşulu ise, yörenin tanıtımından geçmektedir.
G üm üşhane’ye, yöredeki m ağaraları gezmek için gelenlerin bir kısm ı,
kolaylıkla bu alana yönlendirilebilinir. Ayrıca, son dönemler de giderek
artan, dağ ve yayla turizmi etkinliklerine katılmak isteyenler için önemli bir
alternatif olan yöre, çeşitli sportif etkinlikler için de uygun koşullar
sunmaktadır.
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K arad ağ ’a ulaşım , Torul ilçe m erkezi üzerinden yapılm aktadır.
Ç o ğunlukla K aradeniz sahil karayolundan sağlanan ulaşım için,
Trabzon’dan hareket edilebileceği gibi, D oğankent (Harşit) tünellerinin
tam am lanm asıyla, kaliteli bir yola dönüşen, Tirebolu-Doğankent- Torul
güzergahı da kullanılabilm ektedir. Daha az kullanılan bir hat olmakla
birlikte, bölgeye iç kısım dan, Erzincan-Erzurum karayolundan, Bayburt’a
dönerek, bu hat üzerinden de Gümüşhane’ye ve oradan da 20 km. uzaklıkta
bulunan T o ru l’a ulaşılabilm ektedir. B ölgeye, havayoluyla
ulaşm ak
isteyenler ise, A nkara ve İstanbul üzerinden T rabzon’a gelerek, eşsiz
m anzaralarla dolu vadilerin içinden, 1-1.5 saatlik bir yolculuk sonucu
T orul’a varabilirler. T orul’dan, K aradağ’a ulaşım için, daha önce de
belirtildiği üzere, çeşitli seçenekler bulunmakla birlikte, Gümüştuğ köyü
yolu en iyi rotalardan birini oluşturur. Torul’dan, bu alana ulaşmak üzere
özel araç kiralanabileceği gibi, köye ait m inibüslerden de yararlanm ak
olasıdır. Haftanın hemen her günü bu hat üzerinde düzenli olarak çalışan
m inibüslerin bazıları, yaylalara kadar çıkm aktadır. Yaylalardan, örneğin
Dulağa yaylasına kadar, bir vasıtayla ulaşım sağlandığında, 2100 m.
yükseltide, kamp alanı olarak değerlendirilebilecek niteliklere sahip bir yere
varılmış olunur.
Y aylalar çevresi ve daha yukarı kesim lerdeki dağlık alanlarda
gerçekleştirilecek aktiviteler için, kamp alanı olmaya uygun pek çok yer
b ulu n m ak tad ır (Ş ek il:4 ).
B uralarda kurulacak çadırlı kam plarda
konaklanarak, çok zengin doğal güzelliklerle dolu buzul vadilerine,
içlerinde alabalıkların yüzdüğü akarsulara, bazıları metrelerce yüksekten
dökülen çağlayanlara ve her biri ayrı güzelliklere sahip olan buzul gölleri ile
aktüel buzullara, günü birlik yürüyüşlerle ulaşılabilir. Karadağ çevresindeki
sirk bölgelerinin çeşitli yerlerinde bulunan irili ufaklı çok sayıdaki buzul
gölü, yörenin en özgün doğal değerlerini oluştururlar (Foto: 11). Bazı
göçmen su kuşlarının
geçiş rotaları üzerinde bulunan, bu göllerin
kenarlarında kamp kurm a olanağı da bulunm aktadır. A ncak, yükselti
nedeniyle buralardaki gece sıcaklıklarının daha düşük olacağı dikkate
alınmalıdır.
Karadağ ve çevresi dağ yürüyüşleri (trekking) için olduğu kadar, dağ
tırm anışları gibi, daha profesyonel etkinlikler için de uygun koşullara
sahiptir. Yükseltisi 3331m. olan Apdalmusa T.ve 3251m. yükseltiye sahip
olan Camboğul T. başta olmak üzere bu zirvelere bağlanan keskin sırtlar ve
yamaç eğimleri bazı yerlerde 90 dereceye, yükseltileri 150-200 m.lere ulaşan
sirk yam açlarında çeşitli zorluklarda, tırm anış alanları bulunm aktadır.
B uzulların bulunduğu sirk yam açlarının üst bölüm lerinden, kayaçların
yapısal özellikleri ve fiziksel ayrışmanın çok şiddetli olması nedeniyle
sürekli olarak kaya düşmeleri olduğu için, bu alanlarda dikkatli olunmalıdır.

K A R A D A Ğ (G Ü M Ü ŞH A N E )

K U ZEY İN D E

A R A Z İD E N

FA YDALANM A

H A R İTA SI
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Haritada belirtilen rotaları takiben (Şekil:4), yüksek zirveler hattı üzerinde
bulunan geçitlere ulaşıldığında, çok geniş bir alanı yükseklerden görme ve
görüntüleyebilme olanağı doğmaktadır. Yüksek dağlara özgü bitki türlerinin
çeşitli örneklerini de barındıran (Foto: 12) Karadağ çevresi, yayla ve dağ
turizmine ilgi duyanlar, doğa severler, doğa bilimciler ve doğa fotoğrafçıları
için eşsiz olanaklar sunmaktadır.
Son yıllarda dağ ve yayla turizmi etkinliklerinin giderek yaygınlaştığı
gözlenm ektedir. Ancak, bu etkinliklerin plansız ve düzensiz yapılması
nedeniyle eşsiz güzelliklere sahip olan bazı doğal değerlerim izin hızla
bozulduğu da bilinen bir gerçektir. B enzer sorunların bu bölgede de
yaşanmaması için mutlaka bazı önlemler alınmalı ve bunlara titiz bir şekilde
uyulm alıdır. Bu konuda yararlı olabilecek önlemlerden bazıları aşağıda
sıralanmıştır.
-Ulaşımın daha kolay sağlanması amacıyla, pek çoğu yaylalara kadar
çıkan yollar, daha yukarılara uzatılmamalı ve yürüyüş rotaları korunmalıdır.
-Yöreye gelenlerden istekli olanlar için rehberlik hizmetleri sağlanmalı
ve belirli noktalara, rotaları gösteren zarif levhalar konulmalıdır.
-Çadırlı kamp alanları başta olmak üzere, çevrenin korunması ve temiz
tutulm ası için önlem ler alınm alı ve turizm dönem lerinde görevli
bulundurulmalıdır.
-Bölgenin doğal değerleri arasında yer alan bitki ve hayvan varlığı
envanteri çıkartılmalı ve korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır.
-Yaylacılık etkinliklerinin azalmasıyla birlikte boş kalan yayla evlerinin
bazıları yeniden düzenlenerek, konaklam a ihtiyacının karşılanm asında
kullanılabilmelidir.
-Bu tür etkinliklerin yapıldığı yerlerde görülen en büyük tehlikenin,
sağlıksız yapılaşma olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, aşırı bir yapılaşmaya
gidilmemeli, yeni yapılara ihtiyaç duyulması halinde ise yörenin geleneksel
m im arisi k orunm alı ve doğal ko şu llarla uyum lu olm asına özen
gösterilmelidir.
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Foto 1:Yörenin en yüksek doruğunu oluşturan Apdalmusa T. (3331)
glasyal topografyanın karakteristik örneklerinden olan piramidal tepelerden
biridir.

Foto 2: Kangel teknesinin yan kollarından birini oluşturan Acembol
asılı vadisi. Yayvan bir görünüme sahip olan vadide aynı isimle anılan ve
birbirinden küçük eşiklerle ayrılan buzul gölleri yer alır.
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Foto 3:Karadağ’ın en iyi gelişmiş buzul vadisi olan Gümüştuğ, 7 km.
uzunluğa ulaşan tipik bir tekne vadidir.

Foto 4:Kara göller buzulu, 3000 m.nin üzerinde yer alan bir sirk
buzuludur. B uzulun önünde bulunan m oren deposu, yüksek bir set
oluşturarak, buzul dilini çevrelemektedir.
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Foto 5:K ara göller m evkiindeki göllerden biri. G ölün suları,
çevresindeki topoğrafik koşulların etkisiyle yılın büyük bölümünde buz
halinde bulunmaktadır.

Foto 6:Beş göller buzulunun, sirk yamaçlarındaki üst bölümünden bir
görüntü. Buzulun gerisindeki andezitlerde şiddetli bir fiziksel ayrışma
gözlenmektedir.
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Foto 7:Gümüştuğ vadisinin aşağı kısımlarındaki dip morenleri derin
şekilde yarılarak taraçaya dönüşmüştür. Solda, Aksu asılı vadisinin ağız
kısmı ve ortada bir piramidal tepe görülmektedir.

Foto 8:Artabil teknesi gerisindeki yüksek zirvelerin yamaçlarındaki
sirk, şekil özellikleri itibariyle çok iyi gelişmiştir. Sirkin yamaçlarında küçük
bir aktüel buzul ve bunun önünde taze bir moren deposu yer alır.
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Foto 9:Artabil vadisinin güney yamaçları. Kuzeye bakan bu yamaçlar
üzerinde çok sayıda sirk bulunm aktadır. Buradan kaynaklanan buzullar
birbirine koşut asılı vadiler oluşturmuştur.

Foto 10:Gümüştuğ Köyünden bir görüntü. Ahşap ve taştan yapılan
evlerin çatılarında örtü m alzem esi olarak hartam a veya sac levhalar
kullanılmıştır.
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Foto 11 .Yörede bulunan çok sayıdaki buzul göllerinden biri. Beş göller
mevkiinde yer alan ve yörede “Dördüncü Göl” olarak bilinen bu gölün
çevresi kamp alanı olarak değerlendirilebilecek özelliklere sahiptir.

Foto 12:K aradağ’ın, yüksek kesim lerinde çok sayıda dağ bitkisi
bulunur. Bunlardan, dağ soğanları (Allium cepa) çiçeklenme dönemlerinde
çok güzel görüntüler oluşturur.

