
 
POSOF ÇAYI HAVZASI’NDA YERLE MELER 
                                                                                

                                                                                           Günay KAYA* 
 

Özet: Ara t rma sahas nda, Posof Çay  Vadisi’nin her iki taraf nda ortalama 
1550–1750 m yükseklikte, kuzeydo u-güneybat  do rultusunda, bir ku ak halinde 
yo unla an k rsal yerle meler;  toplu dokulu küme köy niteli ine sahiptirler. 
Toplu ve biti ik mesken gruplar n  dar ve dolambaçl  sokaklar birbirinden ay r r. 
Bu doku ve fizyonomisiyle, Do u Anadolu Bölgesi’ndeki k rsal yerle melere 
benzeyen köyler, tamamen ah aptan in a edilmi  serende ve ambarlar yla da, 
Do u Karadeniz konutlar n  an msatmaktad rlar. Nüfus ve fonksiyonel aç dan 
ara t rma sahas n n en önemli yerle mesi olan Posof kasabas ’nda ise,  nispeten 
planl  bir geli im dikkati çekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Posof, Ulgar, Türkgözü, Yerle me. 

 
I.Giri  

Ara t rma sahas n  olu turan Posof Çay  Havzas , Do u Anadolu 
Bölgesi’nin Erzurum-Kars bölümünde yer almaktad r(Harita 1).  Yakla k 623 
km²lik alana sahip olan ara t rma sahas n , bat da Yaln zçam da lar n n 
kuzeydo u yönündeki uzant s  olan Göze da  (3167 m), güneyde ise Ulgar 
da  (2804 m) s n rland rmaktad r. Kuzeybat , kuzey ve do u kesimlerindeki 
Devlet s n rlar  da, buradaki tepelik alanlar n su-bölümü çizgilerinden 
geçmektedir. Ayr ca kuzeydo udaki Devlet s n r  Posof Çay  Vadisi’ni takip 
eder.                                                            

 
                     Harita 1. Ara t rma Sahas n n Lokasyon Haritas . 

 



   

           Saha, Kura rma n n bir kolu olan Posof Çay  ve kollar  taraf ndan 
derince yar lm , yüksek ve engebeli bir aland r. Posof Çay  su toplama tali 
havzas n  bat dan Göze Da  üzerinden geçen su-bölümü çizgisi; Çoruh 
Havzas ’ndan, güneyde uzanan Ulgar Da  su-bölümü çizgisi de, yukar  
kesiminde Kura Irma  Havzas ’ndan ay rm t r(Harita 2).  

Ülkemizde en dü ük s cakl k de erlerinin ölçüldü ü Kuzeydo u Anadolu 
içerisinde yer almas na kar l k, Posof’ta s cakl k ve ya  de erlerinin nispeten 
daha yüksek olmas , özel konum artlar  ile ilgilidir. Nitekim Posof meteoroloji 
istasyonunun 27 y ll k (1968–1995) verilerine göre y ll k s cakl k ortalamas , 
7 C, ortalama ya  miktar , 611,7 mm, karasall k derecesi ise, %34.1dir.   
Dolay s yla, planeter faktörler ve co rafi ko ullara ba l  olarak sahada, Do u 
Anadolu’nun karasal ikliminden Karadeniz’in nemli iklim tipine do ru, bir 
geçi i yans tan yar  nemli bir iklim tipinin etkili oldu u söylenebilir. 
           Ara t rma sahas n n en büyük akarsuyu, Posof Çay ’d r. Karaman Deresi, 
Sa r Deresi, Çürükköprü ve Derindere havzadaki di er önemli akarsular  
olu tururlar ve sular n  Posof Çay ’na bo alt rlar.  Sahada, Azonal toprak 
grubundan litosoller geni  yer kaplar. Yay l  sahas na göre, di er önemli toprak 
türlerini kahverengi orman topraklar  ile yüksek-da -çay r topraklar  
olu turmaktad r. Posof Çay  Havzas ’nda, relief artlar na ba l  olarak, s cakl k 
ve ya n dikey yönde k sa mesafede de i mesinden dolay , bitki ku aklar  
olu mu tur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 
Harita 2. Posof  Çay  Havzas ’n n Topo rafya Haritas . 
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nceleme sahas nda, 2000 y l  itibariyle bir kasaba ve 49 köy yerle mesi 
bulunuyordu. Söz konusu yerle im birimlerinde, 2000 y l  genel nüfus say m  
sonuçlar na göre toplam, 12729 nüfus ya amaktayd . Bu nüfus miktar n n da 
%20.1’i (2555 ki i) Posof kasabas nda, %79.9’u da (10174 ki i) k rsal 
yerle melerde bulunuyordu. Sürekli nüfus bar nd ran bu yerle me ekillerinin 
d nda, sahada dönemlik olarak yararlan lan 38 yayla yerle mesi yer 
almaktad r. Nüfus ve fonksiyonel aç dan ara t rma sahas n n en önemli 
yerle mesi Posof kasabas d r. 

Ara t rma sahas nda, Posof Çay  Vadisi’nin her iki taraf nda ortalama 
1550-1750 m yükseklikte, kuzeydo u-güneybat  do rultusunda, bir ku ak 
halinde yo unla an k rsal yerle meler, toplu dokulu küme köy niteli ine 
sahiptirler. Toplu ve biti ik mesken gruplar n  dar ve dolambaçl  sokaklar 
birbirinden ay r r. Bu doku ve fizyonomisiyle, Do u Anadolu Bölgesi’ndeki 
k rsal yerle melere benzeyen köyler, tamamen ah aptan in a edilmi  serende ve 
ambarlar yla da, Do u Karadeniz konutlar n  an msatmaktad rlar. (Foto raf 
1,2). 

Topo rafik yap dan dolay , k sa mesafelerde de i en yükselti ve e im 
de erleri, farkl  formasyon ku aklar n n olu mas na yol açarak, çay r ve mera 
hayvanc l n n önemini art rm t r. Ekip biçme faaliyetleri ise, daha çok 
hayvanc l  destekler niteliktedir.  
 

 
Foto raf .1. Dar ve dolambaçl  sokaklar n birbirinden ay rd  mesken gruplar  
Posof çevresindeki yerle im düzenini karakterize etmektedir. Gönülaçan 
köyünden bir görünüm. 
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Foto raf 2. Binba eminbey köyünde Karadeniz Bölgesi konutlar n  an msatan 
bir ambar. 

 
II. Yerle menin Tarihi Geli imi 

Posof’un iskân yeri olarak seçilmesinde, kasaban n güneyinden geçen 
Posof Çay  Vadisi’nin Anadolu’yu Kafkasya’ya ba layan iki önemli do al yol 
güzergâh ndan biri almas  etkili olmu tur. Nitekim yerle im tarihi M.Ö. 
4000’lere kadar uzanan saha, bu stratejik konumundan dolay  tarihi süreç 
içerisinde s k s k el de i tirmi tir (Kökten, 1944: 666). Sahan n ilk sakinlerinin 
s ras yla, Hurriler, Ukhimeaniler, Mittaniler ve Hititler oldu u daha sonra da 
Türk gruplar n n buralara yerle ti i ifade edilmektedir (Kökten, 1944: 666). Yöre 
Urartu, Bizans ve Sasani hakimiyetinden sonra da 1064 y l nda, Selçuklular n 
eline geçmi  ancak bu dönem uzun sürmemi  takip eden dönemlerde Mo ollar, 
Karakoyunlular ve Akkoyunlular sahaya hakim olmu lard r (K rz o lu,1953: 43;  
Gündo du, 2000: 9). Ardahan, Kanuni Sultan Süleyman devrinde (1520–1561) 
Osmanl  topraklar na kat lm t r. Ancak Osmanl  Devleti’nin kuzeydo u s n r n  
olu turan Ulgar da lar n n kuzeyinde kalan Posof, uzun y llar i gal alt nda 
kalm t r. Nihayet 1591 y l nda esaretten kurtulan Posof 237 y l sakin bir dönem 
geçirdikten sonra 1828–1829 tarihlerinde, Rus istilas na maruz kalm , ancak 12 
Ekim 1829’da imzalanan Edirne Antla mas  ile yeniden Osmanl lar’ n eline 
geçmi tir. Rus i gali döneminde, çe itli bölgelere göç eden halk n çok az bir 
k sm  anla madan sonra Posof’a dönmü tür. Osmanl -Rus sava  sonras nda 
imzalanan 1878 Ayestefanos Anla mas  ile Ardahan, Kars, Batum ve Posof 
Ruslara sava  tazminat  olarak verilmi tir. Bu dönemde sözü edilen 
yerle melerden 82.000 Türk zor artlar alt nda Osmanl  topraklar na göç 
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etmi tir. Ruslar 3 Mart 1918 imzalanan Brest-Litowsk Anla mas  ile Posof ve 
çevresini terk etmi lerdir. Bu tarihten itibaren, saha, Ermeniler’le Gürcüler 
aras nda hükümranl k mücadelesine sahne olmu tur. Ancak, ngilizlerce 
desteklenen Gürcüler, önce Ah ska’y  daha sonra da Posof ve Ardahan’  i gal 
etmi lerdir. gal, daha sonra ngilizler’in müdalesiyle sona ermi  ve Gürcüler 
Posof’un kuzeydo usuna çekilmi lerdir. 23 ubat 1920’de de Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin ültimatomuyla Gürcüler Posof ve çevresinden 
çekilmi tir (Bayrako lu,1998: 24).  
          

III. Yerle me ekilleri 
Ara t rma sahas ndaki yerle meler, yerle im alanlar n n d  s n rlar  

itibar yla ald klar  geometrik biçimlere ve yerle im alan n n kurulu  yerlerine 
göre; etek, vadi, yamaç ve taraça düzlü ü köyleri eklinde s n fland r l rken,  
fonksiyonel özelliklerine göre de devaml  ya da dönemlik yerle meler olarak 
grupland r lmaktad r (Özça lar, 1997: 5). Dolay s yla,  sahadaki yerle meleri 
yerle me ekilleri ba l  alt nda s n fland r rken, sadece yerle menin üzerinde 
yer ald  jeomorfolojik birim de il, ayn  zamanda yerle menin i levleri de 
dikkate al nm t r. Nitekim, k rsal yerle meleri olu turan köy ve yaylalarda 
meskenlerin da l m düzeni hem sahan n morfolojik yap s yla hem de kullan m 
amac yla yak ndan ilgilidir. 
 
A. Devaml  K r Yerle meleri 

Posof Çay  Havzas ’ndaki yerle melerin büyük ço unlu unu, köy 
yerle meleri olu turmaktad r. Nitekim 2001 y l  itibar yla sahadaki toplam 88 
yerle meden 49’u köy statüsündeydi.  Bunlar n da yakla k % 20’ lik bölümü (9 
köy ), çok yerle meli köylerden olu maktayd . Ku kusuz bunun en önemli 
sebebi, sahan n oldukça ar zal  bir yap ya sahip olmas d r. Nitekim arazinin 
akarsular taraf ndan parçalanm  olmas , dolay s yla da, oldukça e imli 
yüzeylerin varl , köy bütünlü ünü olu turan mahallelerin, arazinin yerle meye 
olanak tan d  yerlerde kurulmas nda etkili olmu tur (Koday, 2000: 111). 
Gerçekten de, yerle meye müsait alanlar n co rafi engellerle parçalanm  
olmas , birkaç meskenin kurulabilece i yüzeylerde köyden, az –çok uzak bir 
konumda mahalle yerle mesinin olu mas na yol açm t r. Bütün bu faktörlerin 
d nda, köy s n rlar  içerisinde ya ayan insanlar n, birbirleriyle olan 
münasebetleri, ana karayoluna yak n olma iste i, v.b. etmenler de sahadaki 
mahalle yerle melerinin ortaya ç kmas nda etkili olmu tur (Koday, 2000: 110).           
 
1. Yer Adlar na Göre Köy Yerle meleri 
           Gerek yerle menin tarihi geli imi, gerekse de, co rafî çevrenin eski 
durumu hakk nda bilgi edinilen kaynak olmas  bak m ndan, yer adlar n n 
incelenmesi büyük önem ta maktad r (Göney, 1975: 273) Bu dü ünceden 
hareketle, Posof’taki k rsal yerle melerin isimleri incelendi inde, tarihi 
olaylar n ve co rafî özelliklerin yer adlar na yans d  ortaya ç kmaktad r.  
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Örne in, konumu nedeniyle devletleraras nda s k s k el de i tiren sahan n, 13 
Mart 1921 y l nda s n r n n kesin olarak çizilmesiyle, Caksu ve Badele köyleri 
s n r n hemen kenar nda kalm lard r. Bu nedenle, söz konusu köylere; 
Yurtbekler ve Türkgözü isimlerinin verilmesi hem tarihi hem de co rafi aç dan 
büyük önem ta r (Foto raf 3). Özellikle, Cumhuriyet dönemiyle birlikte köy 
isimlerinin Türkçe’le tirilmesi kapsam nda belirlenen isimlerin de, genellikle 
yerle melerin co rafi özellikleri ile yak ndan ilgili oldu u dikkati çekmektedir 
(Bulut, 1996: 31). Örne in Çambeli, Çamyaz , Kay nl  gibi köylerin orman 
kenar nda yer almas , Armutveren adl  köyde çok miktarda armut yeti tirilmesi, 
Sar çiçek köyünde yükseltiden dolay  çok çe itli bitkilerin yayg nl , Derindere 
köyünün derin bir vadi içerisinde yer almas , Balgöze köyünün oldukça so uk 
ve tatl  su kaynaklar n n ç kt  k r k hatt  üzerinde bulunmas , tesadüfî de ildir. 
Yine sahan n bat s nda bulunmas  nedeniyle, Banarhev köyüne Günbatan 
isminin verilmesi, derelerinde alabal n çok olmas  nedeniyle Sayho köyüne, 
Alabal k isminin verilmesi, hem köyün yerle im sahas  hakk nda, hem de 
özellikleri hakk nda fikir vermesi bak m ndan önem ta r  

Ara t rma sahas nda, halk n büyük önem verdi i sava  kahramanlar n n 
isimlerinin de, baz  köylere verildi i görülür. Örne in Birinci Dünya Sava  
y llar nda Gürcü ve Ermeniler’e kar  verdi i mücadele ile halk n sevgi ve 
sayg s n  kazanan 3. Tabur Komutan  Binba  Emin Bey’in Ah ska’dan 
dönerken konaklad  Cilvana köyüne Binba eminbey isminin verilmesi, 1921 
y llar n  kapsayan esaret döneminde halka saz yla sözüyle moral veren, ayd n 
ki ili i ile de, halka rehber olan A k Zülali’nin Suskap köyüne isminin 
verilmesi, geçmi teki olaylarla ba lant  kurma bak m ndan köylerin isimlerinin 
önemine örnek olu turmaktad r. 
            Sahada adlar  Cumhuriyet dönemiyle birlikte de i tirilen köylerin, eski 
isimlerinin de, yer yer co rafî özellikleri yans tt na rastlanmaktad r. 
Binba eminbey köyünün eski isminin Cilvana olmas , köyün çevresindeki 
göllerde has r ve semer imalinde kullan lan sazlar n (yörede cil otu ad  
verilmektedir) bolca yeti mesiyle ilgilidir. 
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Foto raf  3. Yurtbekler köyü, s n rda yer almas  nedeniyle bu ad  alm t r.  
  
2. Kurulu  Yerlerine Göre Köyler 

Ara t rma sahas n n Posof Çay  ve kollar  taraf ndan derin bir ekilde 
yar lm  olmas , e imli yüzeylerin oran n  art rm t r. Ço unlukla e imli 
yüzeyler aras ndan, etek sahalar n n kurulu  yeri olarak seçilmesi sahada 
sürdürülen ekonomik faaliyetlerle ilgilidir. Havzada, yo un olarak sürdürülen 
hayvanc l k faaliyetleri için da l k sahadan, ekip biçme faaliyetleri için de, daha 
alçak ve az e imli yüzeylerden yararlanma iste i köy yeri seçiminde etkili 
olmu tur. Nitekim, sahadaki 49 köy yerle meden 41’i (%83.7’si) e imli 
yüzeylerde kurulmu tur (Tablo 1, ekil 1). Yine e imli yüzeylerde kurulan 
köylerin de % 70.7’si da l k saha ile vadi yamaçlar  ve taraça düzlüklerinin 
kesi me noktalar  olan, etek kesimlerinde yer almaktad r. E im de eri daha az 
olan sahalardaki köylerde daha çok ekip biçme ve meyvecilik faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Nitekim, Binba eminbey, Armutveren ve Türkgözü köyleri 
meyvecilik faaliyetleri ile ön plana ç kmaktad r . 

Ara t rma sahas ndaki köylerin bir ço u, vadilerin kenarlar nda yer 
almaktad r. Bu durum da, söz konusu köylerdeki meskenlerin da l m düzeni 
üzerinde büyük ölçüde etkili olmu tur (Foto raf 4 ). Birikinti yelpazesi ve 
konisi üzerinde kurulmu  köylerin yan s ra “V” profilli genç vadilerin 
yamaçlar nda kurulmu  köylere de, rastlanmaktad r. Ancak e imli yüzeylerde 
kurulmu  olan köyler, özellikle birkaç derenin birle ti i ve vadinin geni ledi i 
alanlarda yo unla rlar. Nitekim, Özba , Demirdöven ve Kopuzlu köyleri bu 
gibi köylere örnek olu turmaktad r. 
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Foto raf  4.Birikinti yelpazesi üzerinde kurulmu  Balgöze köyünde yerle im 

dokusu üçgen biçimini kazanm t r. 
 
Tablo 1.Ara t rma Sahas ndaki Köy Yerle melerinin Kurulu  Yerlerine Göre 
Da l        (2000). 

Kurulu  Yeri Köy Say s  %’si 
Etek 29 59.2 
Vadi 7 14.3 
Taraça Düzlü ü 8 16.3 
Yamaç 5 10.2 
Toplam 49 100.0 
Kaynak: 1/25.000 ölçekli topo rafya haritalar  ile yerinde yap lan gözlemler 
sonuçlar ndan faydalan larak haz rlanm t r. 
          

E imli yüzeylerde kurulmu  olan köylerin %10,2’si (5 köy), yamaçlarda 
yer almaktad r. Etek köylerine göre daha yüksekte kurulmu  olan yamaç 
köylerinin, ço unlu u Göze ve Ulgar da  gibi yüksek kütleler çevresinde 
bulunmaktad r. 

Taraça düzlükleri üzerinde kurulmu  olan köyler, tar msal faaliyetlerin 
daha yo un yap labilece i yüzeylerde yer ald klar ndan, ekip-biçme faaliyetleri 
daha fazla geli mi tir. Ula m n da daha kolay sa lanabildi i bu köylerin 
baz lar n ; Binba eminbey, Sö ütlükaya, Türkgözü, Çamyaz , Asmakona  
olu turmaktad r. 
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ekil 1. Ara t rma Sahas ndaki Köy Yerle melerinin Kurulu  Yerlerine Göre 

Da l  (2000). 
 

3. Yükselti Basamaklar na Göre Köyler 
Ara t rma sahas ndaki köyler, yükselti basamaklar na göre 

s n fland r ld nda, 1550–1750 m aras ndaki yükselti ku a ndaki yerle me 
yo unlu u dikkati çeker. Nitekim sahadaki toplam köy say s n n 38’i (77,6) söz 
konusu yükseltide yer almaktad r. Ku kusuz bu olu umun en önemli sebebi, 
etek köyü niteli indeki köylerin hem daha alçak sahalardan ba -bahçe ve tarla 
tar m  yöntemleriyle, yararlanma, hem de da l k sahadan mera arazisi olarak 
faydalanma iste idir. Sahada 1500 m.den daha az yükseltiye sahip tar m 
arazilerinin Posof Çay  Vadisi’nin her iki taraf nda,  dar bir erit halinde 
uzanmas , bu irtifada kurulan köy say s n n 3 ile s n rl  kalmas na neden 
olmu tur. Bu ku akta yükseltisi en az olan köy, Yurtbekler olup yükseltisi 1270 
m’dir. Sahadaki en yüksek köy yerle mesini ise, 2100 m yükseltisi ile Sütoluk 
köyü olu turmaktad r (Tablo 2,  ekil 2, Harita 3). 
 
Tablo 2. Posof’taki Köy Yerle melerinin Yükselti Basamaklar na Göre Da l m  (2000). 

Yükselti 
Basama  

Köy Say s  %’si Nüfusu %’s 

1500 m’den az 3 6.1 775 7.6 
1500–1700 38 77.6 7492 73.6 
1700–1900 5 10.2 1419 13.9 
1900+ 3 6.1 488 4.9 
Toplam 49 100.0 10174 100.0 

Kaynak: 1/25.000 ölçekli topo rafya haritalar  ve D E verileri.  
          

 Ara t rma sahas nda 2000 m.den daha yüksek sahalardaki köylerde 
sadece hayvanc l k faaliyetlerinin sürdürüldü ü görülür. Söz konusu köylerde, 
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yayla alanlar na yak nl k nedeniyle köye ait yayla yerle mesi de 
bulunmamaktad r. 
 

%7.6

%73.6

%13,9

%4.9

1500 m'den az

1500-1700

1700-1900

1900+

 
ekil 2. Posof’taki Köy Yerle melerinin Yükselti Basamaklar na Göre Da l m  

(2000). 
 

4. Dokusal ekil Özelliklerine Göre Köy Yerle meleri 
          Ara t rma sahas ndaki köy yerle meleri, dokusal ekil özelliklerine göre 
incelendi inde, köylerin büyük bir k sm n n, toplu dokulu bir özelli e sahip 
oldu u görülür. Nitekim meskenler aras ndaki mesafeler 25–30 m.yi 
a mamaktad r. Sahadaki 49 k rsal yerle meden 40’ nda köy yerle im sahas  tek 
bir yerle me kümesinden meydana gelirken, 9 köyde ise, köy yerle im merkezi 
ile birlikte, mahalle yerle meleri de bulunmaktad r. Söz konusu köylerin de köy 
yerle im merkezleri gibi, mahalleleri de ço unlukla toplu dokuludur. Kurulu  
yeri olarak, ço unlukla e imli yüzeylerin seçilmi  olmas  nedeniyle ova 
köylerinde oldu u gibi yerle me çekirdekleri araziye da lma imkân  
bulamam  ve toplu doku karakteri kazanm t r. Di er taraftan uzun süren k  
ko ullar  da konutlar ile eklentilerin birbirine yak n in a edilmesini zorunlu hale 
getirmi tir. Düzlük alanlar n azl  bu alanlar  daha çok tar msal faaliyetler için 
kullanma e ilimini ortaya ç karm  dolay s yla da, evler daha çok biti ik 
düzende ya da yan yana in a edilmi tir. 

Yerle menin toplu dokulu olmas nda fiziki faktörler kadar be eri ve 
ekonomik faktörler de etkili olmu tur. Özellikle sahan n geçirmi  oldu u 
hareketli tarihsel süreç, yerle menin ekli üzerinde büyük ölçüde belirleyici 
olmu tur (Foto raf 5). Yerle menin Kafkasya’y  Anadolu’ya ba layan yollar 
üzerinde yer almas  nedeniyle,  sava  ve istilalara maruz kalma durumu, yöre 
halk n  toplu ya amaya ve yerle melerini savunmaya elveri li konumlarda 
kurmaya mecbur k lm t r.  
         Temel ekonomik faaliyeti hayvanc l k olan köylerin önemli bir k sm n n, 
yüksek kesimlerde, dolay s yla mera nitelikli alanlarda kurulmas , iklim 
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ko ullar n n olumsuz etkilerini ön plâna ç karm , dolay s yla da toplu doku 
geli mi tir. Örne in Ulgar da n n kuzeydo usunda yer alan Sütoluk, Balgöze, 
Derindere ve Süngülü köylerinde yükselti 2000 m. civar nda olup bu 
yerle meler de, Do u Anadolu Bölgesi genelinde oldu u gibi, toplu doku daha 
belirgindir. Köy yerle meleri, ço unlukla toplu dokulu olmakla birlikte 
mahallelerden olu an köylerde (9 köy), mahalleler aras nda 400–500 m ile 1 
km’yi bulan mesafeler bulunmaktad r. Mahalleli köyler (Özça lar, 1996: 11). 
olarak isimlendirilen yerle melerin mahalleleri de toplu dokuludur. 

Ara t rma sahas ndaki köy yerle meleri plân tipleri aç s ndan da, 
farkl l klar göstermektedir. Özellikle köylerin kurulu  yerleri, küme köylerin 
yan  s ra dairesel planl , üçgen ve oval ekilli köy yerle melerini ortaya 
ç karm t r. En yayg n olan küme köylerde, yerle me çekirdekleri yerle me 
alanlar na plâns z ve s k k bir ekilde da l rken (Özav, 1994: 11),  köy 
konutlar  da dar ve dolambaçl  sokaklarla birbirinden ayr lm t r (Tano lu, 
1954: 22). Belli bir plân n olmad  söz konusu köylerde okul, cami, bakkal gibi 
genel amaçl  konutlar, köy yerle im sahas n n de i ik kesimlerine da lm t r 
(Özav, 1996: 108). A kzülali Köyü, Kolköy, Binba eminbey bu tip köylere 
örnek olu turmaktad r. 

 
 Foto raf  5. Meskenlerin s rt s rta yada yan yana in a edilmesi sahan n geçirmi  
oldu u tarihsel sürecin kazand rd  ya am tarz yla ilgilidir( Yeniköy). 
            

 Türkiye’yi Gürcistan’a ba layan D955 Karayolu üzerinde bulunan 
Binba eminbey ve Türkgözü köyleri son y llardaki yap la ma ile yol boyu 
karakteri kazanmaya ba lam lard r. 
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Yamaçlarda kurulan köyler ise, genellikle e  yükselti e rilerine paralel 
bir geli im gösterirler. Plânlar , yerle tikleri zeminin e im artlar na göre 
de i ir (Tuncel, 1967: 135). Her iki uçtan geli me imkan na sahip olan bu 
köyler genellikle oval bir görünüm kazanm lard r. Ara t rma sahas ndaki 
Alköy, Sö ütlükaya ve Yeniköy s k k görünümlü meskenleriyle dikkat 
çekmektedirler. Akarsu vadilerinin yamaçlar nda yer alan köylerin, genelde vadi 
ekline uygun bir uzan  gösterdikleri gözlenir.. Nitekim Sa rderesi’nin do u 

yamac nda yer alan Kur unçavu  Köyü NW-SE yöndeki geli imiyle vadinin 
do rultusunu yans tmaktad r. Yine Posof Çay na kar an akarsular n baz lar , 
ana akarsuya ula t  kesimde birikinti yelpazeleri olu turmu tur. Uzun bir 
süreçte olu an bu yelpazeler üzerinde yelpazeye uygun bir geli im seyri 
gösteren Çambeli ve Balgöze gibi köy yerle meleri kurulmu tur 
 
5. Yüzölçümü Büyüklü üne Göre Köyler 

Her yerle menin kaplad  sahadan çok daha geni  bir ekonomik faaliyet 
sahas na sahip oldu uve k rsal kesimle bu sahan n genellikle toprak kaynaklar  
ile s n rl  bulundu u dikkate al n rsa, yüzölçümü büyüklü ünün köy hayat  için 
önemli oldu u kolayca anla l r (Tano lu, 1954: 3 ; Özav, 1996: 103). Ancak sadece 
yüzölçüm büyüklü ü fazla bir de er ifade etmez. Ayn  zamanda, yerle menin 
arazi varl n n kullan l  durumun da dikkate al nmas  gerekir. Çünkü toprak 
verimlilik durumu, su kaynaklar n varl  ve bunlardan yararlanma imkanlar  
gibi faktörler de, köy ekonomik hayat  için son derece önemlidir (Güner, 1993: 
153).  Nitekim, köylerin nüfus bak m ndan büyüklükleri de bu ekonomik 
çevrenin ekonomik potansiyeli ile yak ndan ilgilidir. Do al çevre ko ullar n n 
uygun oldu u sahalarda, kurulmu  olan köylerin ekonomik faaliyet sahas  
daral rken, bu ko ullar n yeterli olmad  alanlarda ise, geni lemektedir. Çünkü, 
do al çevre ko ullar n n uygun oldu u yerlerde, ekonomik potansiyelin de 
yükselmesine paralel olarak geçim kaynaklar  çe itlenmekte ve dar bir alanda 
bile insanlar n hayatlar n  sürdürebilmeleri kolayla maktad r (Koca, 1999: 161). 
Oysa Posof gibi çe itli faktörlerin etkisiyle geçim kaynaklar n n s n rland  
sahalarda, mevcut ekonomik potansiyelin tamam na yak n n n 
de erlendirilmesine ra men, insanlar n geçim s k nt s  çekmeleri 
önlenememektedir. Bu nedenle, da l k dolay s yla da engebeli alanlarda 
kurulmu  olan Posof ilçesi köylerinde, ekonomik kaynaklar nüfusun geçinmesi 
için yeterli olmad ndan d ar ya yönelik göçler sürekli olarak aktivitesini 
korumaktad r. 

Ara t rma sahas ndaki köy yerle meleri, yüzölçüm büyüklüklerine göre 
grupland r ld nda, köylere göre önemli farkl klar n oldu u görülür. Örne in 
Kopuzlu Köyü’nün yüzölçümü 1790 hektar iken, bu de er A kzülali Köyü’nde 
4030 hektara ula maktad r. Bununla birlikte genel bir de erlendirme yap lacak 
olursa, ara t rma sahas ndaki köylerin %89.8’inin (44 köy) 2000 hektar n 
alt nda yüzölçüme sahip oldu u görülür (Tablo 3, ekil 3). Ara t rma sahas nda, 
yüzölçümü 500 hektar n alt nda olan köylerin ço unlu u Posof çay  taban na 
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yak n kesimlerde yer al rken, yözölçümü 3000 hektar n üzerinde olan köylerin 
tamam  Ulgar Da ’n n kuzey yamaçlar  ile Göze Da ’n n yamaçlar n  
kapsayan da l k alanlarda geni  arazilere sahip etek köyü niteli indedirler. 
          Posof’taki köy yerle melerinin yüzölçümü büyüklükleri ile, tar msal 
üretimleri, hayvan say lar , nüfus miktarlar  aras nda baz  benzerlikler dikkat 
çekmektedir. Nitekim en fazla yüzlöçüme sahip olan (4030 m) A kzülali 
köyünün nüfusu 542 (saha geneli için kalabal k kabul edilir) hayvan say s  ise 
toplam 794’tür. Sürdürülen mera hayvanc l , köy kullan m sahalar n n 
büyüklü ü ile hayvan say s  aras ndaki orant y  nispeten aç klamaktad r. 
 
Tablo  3. Posof’ta Köylerin Yüzölçümü Büyüklü üne Göre Da l m  (2000). 

Yüzölçümü (ha) Köy Say s  %’si 
0–500 12 24.5 
501–1000 19 38.8 
1001–2000 11 22.4 
2001–4000 6 12.2 
4000+ 1 2.1 
Toplam 49 100,0 

Kaynak: Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ü APK Kay tlar  ile lçe Tar m Müdürlü ü 
kay tlar ndan yararlan larak haz rlanm t r. 

 

%2.1%12.2

%22.4

%38.8

%24.5 0-500

501-1000

1001-2000

2001-4000

4000+

 
ekil 3. Posof’ta Köylerin Yüzölçümü Büyüklü üne Göre Da l m  (2000). 

        
6. Ormana Göre Köy Yerle meleri 

Ara t rma sahas n n %12,2’si (7603 ha) ormanlarla kapl d r. Bu nedenle, 
ba ta yerle melerin ekonomik potansiyeli olmak üzere, bir çok konuda orman 
örtüsünün köylerin üzerinde önemli etkileri bulunmaktad r. Ancak sahadaki köy 
yerle melerinin ormanla ili kileri birbirinden oldukça farkl d r. Bu durumdan 
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hareketle yerle meleri, ormanla ili kilerine göre, orman içi, orman kenar , 
orman yak n  ve orman uza  eklinde s n fland r p incelemek gerekir 
(Emiro lu, 1972: 158).  Orman, ara t rma sahas n n her yerinde yer yer 
kesintiye u ramakla birlikte yay l  göstermektedir. Ancak, en fazla 
yo unla t  kesim Posof Çay  Havzas ’n n güney ve do usundaki e imli 
yüzeylerdir (Foto raf 6). Nitekim havzan n güneyini olu turan kuzeye dönük 
yamaçlardaki köylerin büyük bir k sm , orman içi köy özelli i göstermektedir. 
Say lar  5’i bulan bu yerle meleri Çambeli, Alköy, Çamyaz , Kopuzlu ve 
Yurtbekler olu turmaktad r (Tablo 4, ekil 4) . 
 
Tablo 4. Posof’ta Köy Yerle melerinin Ormana Göre Konumlar  (2000). 

Ormana Göre Konumu Köy Say s  %’si 
Orman içi 5 10.2 
Orman kenar  27 55.1 
Orman yak n  17 34.7 
Toplam 49 100.0 
Kaynak: Posof Orman letme efli i Amenajman plan  kay tlar ndan 
yararlan larak haz rlanm t r. 
 

%34.7
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ekil 4. Posof’ta Köy Yerle melerinin Ormana Göre Konumlar  (2000).  

          
 Orman kenar  köyler ise daha çok da  eteklerinde yer almaktad r. 

Nitekim ço u yerde Posof Çay  Vadisi taban n n hemen kenar ndan itibaren 
orman alanlar n n ba lamas , Ulgar ve Göze da lar n n eteklerinde kurulmu  
olan köylerin, orman kenar  köy özelli i göstermesine neden olmu tur. Ormana 
uzakl klar  500-1000 m. aras nda de i en bu köylerin say s  ise 27’yi 
bulmaktad r. Ormanla ili kileri fazla olan gerek orman içi, gerekse de orman 
kenar  köyler, toplam köylerin %63,3’ünü meydana getirmektedir. Söz konusu 
köylerde ayn  zamanda, çe itli miktarlarda orman ürünleri üretimi de 

 

84 



   

gerçekle tirilmektedir. Ara t rma sahas nda, orman sahas na uzakl  10 km. 
kadar olan orman yak n  köylerin say s  ise 17’dir. Orman yak n  köylerde 
orman ile olan ili kiler nispeten zay ft r. Genelde yakacak ve yapacak odun 
temininde ormandan yararlan lmaktad r.  

Günümüzde orman yak n nda yer alan köylerin tamam na yak n , 
geçmi te orman içerisinde veya kenar nda bulunuyordu. Nitekim köyün hangi 
bölümündeki orman n, hangi y llarda ortadan kald r ld n  hat rlayabilen ya l  
nüfusa rastlanmas  orman arazilerini ne kadar k sa bir zamanda tahrip 
edilebildi ini göstermesi bak m ndan önem ta r.  Ayr ca sahadaki evlerin 
in as nda ah ab n Karadeniz bölgesini an msatacak kadar büyük oranda 
kullan lmas  da orman tahribini gösteren delillerdendir (Foto raf 7).  

 
Foto raf  6. Posof Çay  vadisinin güneyindeki ormanl k alanlardan bir 
görünüm. 
 

 
Foto raf 7. Konutlar n in as nda Do u Anadolu Bölgesi genelinde pek 
rastlanmayacak oranda, ah ap malzeme kullan lmaktad r. Binba eminbey 
köyünden bir konut. 
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7. Ekonomik Faaliyetlere Göre Köy Yerle meleri  

Köyler, temel ekonomik faaliyeti veya temel geçim kayna  ekip biçmeye 
dayanan köyler, hayvanc l a dayanan köyler, meyve ve sebzecili e dayanan 
köyler eklinde s n fland r lmakta ( Do anay, 1997: 257). ise de, bu tür 
s n fland rma ara t rma sahas  için pek uygun de ildir. Çünkü, geçim tipi 
tar msal faaliyetin sürdürüldü ü ve tar msal potansiyelin s n rl  oldu u, 
ara t rma sahas ndaki k rsal yerle melerde, geçimin sa lanabilmesi için do al 
çevre artlar n n denetiminde birkaç tip ekonomik faaliyetin birlikte 
sürdürülmesi zorunludur (Köse, 1997: 126).  Nitekim iklim, yükselti, e im, toprak 
ve su kaynaklar  bak m ndan tar msal verimlili in nispeten yüksek oldu u Posof 
Çay  Vadisi taban na yak n alçak kesimlerdeki köylerde ekip-biçme 
faaliyetlerini yo un olarak sürdürülmekle birlikte, halk n geçimini sa lamada 
yetersiz kald  için, hayvanc l k faaliyetleri ve s n rl  sahalarda sebze ve meyve 
üretimi gerçekle tirilmektedir. Buna kar l k, da l k sahan n yamaçlar nda yer 
alan yüksek köylerde ise, temel ekonomik faaliyet hayvanc l k olmakla birlikte, 
s n rl  tar m alanlar nda ekip-biçme faaliyetleri de sürdürülmektedir(Tablo 5, 

ekil 5). 
Daha önce de belirtildi i gibi sahan n do al çevre ko ullar ndan dolay  

ekonomik kaynaklar n s n rl  olu u, k rsal nüfusun geçimini sa lamak için 
birden fazla faaliyetle u ra mas n  zorunlu hale getirmi tir. Ancak, birlikte 
sürdürülen faaliyetlerin önem s ras  esas al narak, bir grupland rma yap lacak 
olursa; sahadaki köylerin yar ya yak n n n temel geçim kayna n  hayvanc l k 
faaliyetinin olu turdu u, bunun yan nda ekip-biçme faaliyetinin ot üretme ile 
s n rl  kald  görülür. Nitekim ara t rma sahas n n güneydo usunda yer alan 
Sütoluk, Derindere, Süngülü, Balgöze ve Yeniköy ile kuzeyde yer alan 
Sar çiçek, Erim, Yaylaalt , Gönülaçan, Kalkankaya gibi yükseltisi 1800 m.nin 
üzerindeki köylerde hayvanc l k yo un bir ekilde sürdürülmektedir. Ekip-
biçme faaliyetleri aç s ndan daha uygun ko ullara sahip alçak kesimlerin akarsu 
vadileri ile s n rl  olu u, etek köyü niteli indeki yerle melerin de hem 
hayvanc l k hem de ekip-biçme faaliyetlerini zorunlu hale getirmi tir. Nitekim 
yerle melerin arkas ndaki geni  otlak alanlar  hayvansal ürünlerin halk n 
geçimini sa lamada, daha önemli olmas na neden olmu tur. Nitekim A kzülali, 
Kolköy, Sö ütlükaya, Yurtba , Yola z , Alköy, Baykent ve Demirdöven 
köyleri tar msal faaliyetler yan nda hayvanc l k faaliyetlerin yo un olarak 
sürdürüldü ü etek köylerine örnek olu turmaktad r.  
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Tablo 5. Posof’ta Köy Yerle melerinin Temel Ekonomik Faaliyetlere Göre Da l m  
(2000). 

Temel Ekonomik Faaliyet Köy Say s  %’si 
Hayvanc l k 19 38.8 
Hayvanc l k ve Tarla Tar m  24 48.9 
Hayvanc l k, Ekme-Biçme 
faaliyetleri ve Ba -Bahçe Tar m  6 12.3 

Toplam 49 100.0 
Kaynak: Tar m lçe Müdürlü ü kay tlar  ve yerinde yap lan anket ve mülakat 
sonuçlar ndan yararlan larak haz rlanm t r.  

 
Ekip-biçme faaliyetlerinin daha fazla önem kazand  Türkgözü, 

Armutveren, Kumlukoz ve Binba eminbey köylerinde de ba -bahçe tar m n n 
yan nda az say da da olsa hayvanc l k faaliyetleri de yürütülmektedir.  

%38.8
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%38.8

Hayvanc l k

Hay. ve Tarla
Tar m  

Hay, Ekme-Biçme,
Ba -Bahçe

 
ekil 5. Posof’ta Köy Yerle melerinin Temel Ekonomik Faaliyetlere Göre 

Da l m  (2000). 
       
          Ekonomik gelir kaynaklar  s n rl  olan köylerde, artan nüfus ile geçim kaynaklar  
aras ndaki dengesizlikler, zaman içerisinde büyümektedir. Bu dengesizlik geçim 
kaynaklar nda herhangi bir büyüme olmad ndan özellikle saha d na yönelik göçlere 
neden olmakta, yer yer de mevsimlik göçlerin kayna n  olu turmaktad r. 
Nitekim mevsimlik göçler sonucunda Sar çiçek, Sar dar , Kopuzlu gibi köylerde 
temel ekonomik faaliyet gurbetçili e dayanmaktad r.  

Ana ula m yollar n n kenar nda kurulmu  olan köylerden baz lar nda, 
ticaret fonksiyonu geli me imkân  bulmu tur. Nitekim Binba eminbey, 
Türkgözü köylerinde karayolunun her iki taraf nda s ralanm  ticari i yerleri, 
köy nüfusuna hizmet vermenin yan nda, karayolunun da fonksiyonlar ndan 
yaralanma iste iyle bu geli im seyrini göstermi lerdir ( Bulut, 1995: 102). 
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B. Dönemlik (Geçici) K r Yerle meleri 
1. Yayla Yerle meleri 

Ara t rma sahas nda yaylac l k faaliyetleri ile birlikte, yayla 
yerle melerinin ortaya ç kmas nda bir çok faktör etkili olmu tur. Ku kusuz, bu 
faktörlerin en önemlisi yaylalar n özellikle k rsal yerle meler için ek bir geçim 
alan  olma niteli idir (Emiro lu, 1997: 10).  Gerçekten de, Posof Çay  ve kollar  
taraf ndan parçalanm  ara t rma sahas nda, iklim artlar n n da etkisiyle, ekip-
biçme faaliyetlerinin yap labilece i alanlar oldukça s n rl  oldu undan, yöre 
nüfusu geçimini sa layabilmek için öncelikle hayvanc l a yönelmi tir. Ancak, 
köylerin çevresindeki otlak alanlar n n yetersizli i nedeniyle, yüksek kesimlerde 
nispeten geni  yer kaplayan Alpin-Subalpin çay rlardan faydalanma zorunlu 
hale gelmi tir. Posof’a ba l  49 köyden 38’inin yaylas n n olmas  da söz konusu 
nedenlerle ilgilidir. 

Yaylac l n önemini art ran faktörlerden biri de iklimdir. Çünkü yükselti 
farklar na ba l  olarak k sa mesafelerde de i iklik gösteren iklim elemanlar  
do al bitki örtüsünün geli me devreleri üzerinde de etkili olmu tur. Nitekim, 
Posof Çay  Vadisi taban na yak n kesimlerde (1350-1400 m) Mart ay  
sonlar nda ye ermeye ba layan otsu formasyon Temmuz ay  sonunda kurumaya 
ba lamaktad r. Buna kar l k, Posof Çay  Vadisi’nin kuzey ve güneyinde yer 
alan da l k alanlar n yüksek kesimlerinde, s cakl k art na ba l  olarak May s 
sonu Haziran ay  ba nda kar örtüsü ortadan kalkmakta, bitki örtüsü de buna 
ba l  olarak geç ye ermektedir. Farkl  dönemlerdeki bu geli im, May s ve Eylül 
aylar  aras ndaki dikey yönlü hareketleri aç klamaktad r. 

Ara t rma sahas  s n rlar  içerisinde 38 yayla yerle mesi bulunmaktad r. 
Bunlardan 14’ü bulundu u köy yak n nda dolay s yla da köy s n rlar  içerisinde 
kal rken, geriye kalan 18 yayla yerle mesi, yüksek da l k sahalar n ortak 
kullan m alanlar nda yer almaktad r. Yayla yerle melerinden 11 tanesi Posof 
ilçe merkezinin yakla k 15–20 km kadar kuzeybat s nda, Kalem tepe (2292 m), 
Sesodile tepe (2438 m) ve K rma tepe (2587 m) aras ndaki 70-80 km2’lik alanda 
bulunmaktad r. Oldukça gür yüksek yayla stepleri ve yer yer de orman 
alanlar n  kapsayan bu alanda, Eminbey, Satlel, ncedere, Sar dar , Gönülaçan, 
Kalkankaya, Kur unçavu , Türkgözü, Kumlukoz, Merkez ve Uzunçay r 
yaylalar  yer almaktad r (Foto raf 8). 

Posof çay  havzas n  güneyden s n rland ran Ulgar Da ’n n (2918 m) 
bat  ve kuzey yamaçlar nda 2000-2500 m. aras ndaki yükselti ku a  da 
yaylac l k faaliyetleri bak m ndan yo unluk göstermektedir. Nitekim bu 
kesimde, A kzülali, Bo dere, Asmakona , Çamyaz , Sö ütlükaya, Çak rkoç ve 
Yeniköy yaylalar  yer almaktad r.  Bunlardan A kzülali, Bo dere,  
Yeniköy ba l  bulunduklar  köy s n rlar  içerisinde yer al rken, di erleri ortak 
kullan m alan  dâhilinde, farkl  kümeler eklinde da l  göstermektedirler. 
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Foto raf  8. Geni  otlak alanlar na sahip Eminbey Yaylas ’ndan bir görünüm. 

 
Ara t rma sahas n n kuzey ve kuzeybat s nda Türkiye-Gürcistan devlet 

s n r n n yer almas , yaylalar n bu yöndeki faaliyetlerini s n rland rm t r. 
Genelde yamaçlar ve vadi içlerine kurulmu  olan yayla yerle melerinin yer 
seçiminde, otlak verimi, su kaynaklar na ve meralara yak nl k, ula m kolayl  
gibi faktörler dikkate al nm t r. Ara t rma sahas ndaki yayla yerle melerinin, 
yükselti basamaklar na göre da l m  incelendi inde, devaml  yerle melere 
oranla, 500-1000 m daha yüksekte bulunduklar  görülür. Nitekim, sahadaki köy 
yerle melerinin % 89.6’s  (43 köy yerle mesi) 2000 m.den daha alçak 
kesimlerde yer al rken, yayla yerle melerinin tamam  2000 m.nin üzerinde olup, 
bunlar n da %12.5’i (4 yayla yerle mesi) 2400 m.nin üzerindedir.  
          Ara t rma sahas nda yaylalara ç k  tarihleri köyden köye de i mekle 
birlikte, genelde May s ay  sonunda gerçekle mektedir. Yayla göçlerine, hayvan 
sürüleriyle birlikte, kad nlar, çocuklar ve çobanlar kat lmaktad r. Genelde 
göçten önce konutlar  onarmak için yaylaya birkaç günlü üne giden erkekler 
ise, köylerde ba ta ot biçimi ve tah l tar m  olmak üzere di er tar msal 
faaliyetleri sürdürürler. Belirli aral klarla da yaylaya ç karak ihtiyaçlar n  
kar larlar (Sözer, 1972: 43). 

Ailelerin büyük bir ço unlu u, yaylalara daha çok k l k peynir (ka ar 
peyniri, tulum peyniri, ya s z peynir) ve ya  ihtiyac n  kar lamak üzere 
ç karlar. Dolay s yla, üretilen hayvansal ürünler ticarete konu olmamaktad r. 
Çok az miktarda olmak üzere k l k kuru ot üretimi ve çam kozala  toplanmas , 
yaylalarda gerçekle tirilen di er faaliyetlerdir (Sözer, 1972. 49).  
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Yerinde yap lan anket ve mülakat çal malar ndan elde edilen bilgilere 
göre, yaz döneminde yaylalarda, toplam 1300–1400 ki i ya amaktad r. Posof’ta 
yaylaya ç kan aile say s  köyden köye önemli farkl l klar göstermektedir Ancak 
yaylaya ç kmayan ailenin oldu u köy bulunmamaktad r. Balgöze, Kolköy, 
Kumlukoz, U urca, Asmakona  ve Günbatan köylerindeki her aileden nüfus 
yaylaya ç kmaktad r. Bölge genelinde, hayvan say s  çok olan aileler yaylac l k 
faaliyetine kat l rken, ara t rma sahas nda bir veya birkaç hayvan için de olsa 
yaylaya ç k ld  dikkat çeker. Bu durum köy çevresindeki meralar n yetersiz 
olu uyla ilgilidir. 

Yayla konutlar  genellikle yak n çevreden sa lanan yap  malzemesi 
kullan larak basit bir ekilde in a edilmi lerdir (Foto raf  9). Ev ve 
eklentilerinin ço unlu u duvarlarda harç kullan lmadan ta lar n üst üste 
konmas  ile olu turulmu tur. Duvarlar n üzerine uzunlamas na s ralanan ah ap 
direklerin üzerine kuru ot yay ld ktan sonra ana hatlar  olu turulan çat , çal  ve 
topraklarla örtülür. Genelde düz çat l  olduklar  gözlenen yayla konutlar nda, 
çat  genellikle a aç dallar  yada naylonlarla kapat lm t r. Göze da n n 
kuzeydo u yamaçlar nda yer alan yaylalarda ah ap malzeme kullan m oran  
daha fazlad r.  
             Yayla konutlar nda kullan lan alan n önemli bir k sm , hayvanc l k 
ekonomisine uygun olarak hayvan bar naklar na ve hayvansal ürünlerin 
konuldu u eklentilere ayr lm t r ( ekil 6, Foto raf 9). Ailelerin yeme, içme, 
uyuma ve banyo gibi temel ihtiyaçlar  için ise sadece bir oda ayr lm t r. Di er 
eklentileri süt dam , gölgelik ve tavuk kümesi olu turmaktad r ( ekil 6 ). 
 

 
 Foto raf  9. Eminbey yaylas nda yak n çevreden sa lanan yap  malzemeleriyle 
basit olarak in a edilmi  bir yayla meskeni. 
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ekil 6. Binba eminbey Yaylas ndaki Bir Yayla Konutuna Ait Plan. 

            
          Yayla konutlar n n önünde genellikle, ta  duvarlarla çevrilmi  küçük bir 
bahçe bulunmaktad r. Bu alanda hayvanlar n sa lmas n n yan  s ra, yemeklerin 
pi irildi i, peynir mayalama gibi i lemlerin yap ld  soba, tand r veya ta tan 
yap lm  ocaklar yer almaktad r. Bu bahçenin bir k sm n n üstü kapal  olup bu 
kesimde hayvanlar gecelemektedir. 

Ara t rma sahas nda yaylaya ç k  tarihleri, yaylada kalma süresi ve 
yayladan dönü  tarihleri, yaylan n bulundu u yükselti, konum özellikleri ve 
köylere olan uzakl a göre de i iklik göstermektedir. Genel olarak, yaylalara 
ç k  may s ay  sonlar ndan haziran ay  ortalar na kadar sürmektedir. Dönü ler 
ise, A ustos ay  sonlar  ile Eylül ay  sonlar nda gerçekle mektedir. Posof 
ilçesindeki köy yerle melerinden yaylalara göç edilirken, yayla ile köy aras nda 
bir süre kal nan herhangi bir yerle me bulunmamaktad r. Dolay s yla, kademeli 
göç söz konusu de ildir. 

Ara t rma sahas nda geçmi te uzun y llar kullan ld ktan sonra terk 
edilmi  yayla yerle meleri de bulunmaktad r. Nitekim, Bo dere köyüne ait Eski 
yayla, köye çok yak nl  dolay s yla da, köy ekonomisini tamamlay c  
özelli inin fazla olmad  dü üncesiyle, 1979’da terk edilerek, daha yüksekte, 
hayvanlar  otlatma imkânlar n n daha iyi oldu u bugünkü Bo dere yaylas  
kullan lmaya ba lanm t r. Yine ara t rma sahas n n kuzeyinde Satlel 
Yaylas n n önceki yerinin çay rlar deresinin hemen kenar nda yer almas  
nedeniyle, her y l yayla konutlar n n zarar görmesinden dolay , daha kuzeydeki 
e imli yüzeyde meskenler in a edilerek 8 hanelik eski yayla terkedilmi tir.  
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C. Kasaba Yerle meleri 
K r ve kent yerle melerinin ayr m  hakk nda birçok kriter kullan lmakla 

birlikte, bunlardan herhangi biri üzerinde görü  birli ine var lm  de ildir. Bu 
nedenle, ara t rma sahas ndaki en büyük yerle me olan ve, D E kriterlerine göre 
ehir yerle mesi kabul edilen Posof Kasabas ’n n, gerçekte hangi kategoriye 

dahil edilmesi gerekti i çe itli görü ler nda de erlendirilmi tir. 
K r ve kent yerle melerinin ayr m nda kabul gören nüfus büyüklükleri 

içerisinde, GÖNEY’in 3.000 nüfus kriteri hariç di erleri Posof’un kasaba 
niteli ini ta d n  ortaya koymaktad r. Ancak k r ve kent yerle melerinin 
ayr m nda nüfus miktar  tek ba na yeterli bir kriter olmad ndan, di er 
kriterlerin de incelenmesi gerekir. Nitekim, YÜCEL de ülkemizde kenti köyden 
ay ran niteli in nüfus miktar ndan ziyade, yerle menin fonksiyonlar nda ve 
yerle mede ya ayan nüfusun, ya ay  tarz nda aranmas  gerekti ini 
belirtmektedir (Yücel, !961: 23-29).  Gerçekten de kent yerle meleri, çe itli 
fonksiyonlar n ve kentsel ya am tarz n n geli mi  olmas yla, fonksiyon 
sahalar n n belirgin olarak birbirinden ayr lmas yla, fonksiyonlar  ile ilgili 
olarak, çevredeki k rsal yerle meleri etkisi alt nda bulundurmas  ve merkezi 
özelli e sahip olmalar yla kolayca ay rt edebilirler (Tolun-Denker, 1976: 13).  
Bununla beraber, nüfus miktar  ile kent fonksiyonlar n n ortaya ç k  ve 
çe itlenmesi aras nda yak n bir ili kinin bulundu unu da unutmamak gerekir. 
Çünkü ehirsel fonksiyonlar n geli ebilmesi için nüfus miktar n n belirli bir 
miktara ula mas  gerekmektedir (Yücel, 1961: 39) Bu nedenle, k r ve kent 
yerle melerinin ayr m n  yaparken nüfus miktar  ile fonksiyonlar n birlikte 
incelenmesi daha gerçekçi sonuçlara ula mak aç s ndan oldukça önemlidir 
(Tümertekin, 1973: 42-43).  Bu bak mdan da aktif nüfusun %50’den fazlas n n tar m 
d  sektörlerde çal t  yerle meler kent olarak kabul edilmektedir (Do anay, 
1997: 424). 

Kentlerde zaman içerisinde çe itlenen fonksiyonlara ba l  olarak, 
birbirinden kolayl kla ayr labilen fonksiyonel kullan  alanlar  belirmi tir. 
Verdikleri hizmetlerle çevresindeki k rsal yerle meler üzerinde çe itli 
derecelerde etki sahas  olu turmu  olan kentler, bu yönleriyle belirgin bir 
çekicilik kazanm lard r (Göney, 1977: 13).  Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel 
faaliyetler gibi merkezile mi  hizmetler grupla m t r (Karaboran, 1984: 716). 
Plânlama ölçe ine göre kent kabulünde, yerle me merkezlerindeki kent 
ölçeklerinin (nüfus, yerle me alanlar , ticaret ve sanayi alanlar , alt yap , sa l k 
ve e itim hizmetleri vb. gibi) planlanm  olmas  gerekti i ileri sürülür (Do anay, 
1986: 3). Bütün bu kriterler ve özellikler dikkate al nd nda, ara t rma 
sahas ndaki en büyük yerle me olan Posof ilçe merkezinin kent yerle mesinden 
ziyade kasaba niteli i ta d  görülür. Gerçekten de, ilçe merkezi nüfus 
büyüklü ü aç s ndan oldu u kadar, u ra lan ekonomik faaliyetler, 
fonksiyonlar, yönetim ve planlama gibi kriterler bak m ndan da kent 
fonksiyonlar na sahip de ildir. Ancak, çevredeki k rsal yerle melerden belirgin 
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bir ekilde ay rt edilen kentsel ya ant  ve fizyonomi Posof ilçe merkezini 
nispeten planl  bir kasaba olarak adland rmam z  gerektirmektedir.  
 
1. Posof Kasabas  

Posof, Posof Çay  Vadisi’nin güneybat -kuzeydo u yönünde nispeten 
geni ledi i Bükdere mevkiinin kuzeyinde kurulmu  bir yerle medir. Kasaban n 
ilk yerle im alan , Posof Çay  Vadisi’nin uzan na paralel olarak güneybat -
kuzeydo u yönü iken, zamanla güvenlik nedeniyle kuzeye do ru geli me 
göstermi tir (Foto raf 10).  

Günümüze yak n dönemlerde ise, zamanla konut say s n n artmas na 
ba l  olarak bat ya do ru geni lemi  ancak, Üç lg n tepenin güneyindeki e imli 
yüzeyler bu yöndeki geli meyi durdurmu , bundan sonra da, Ardahan-Gürcistan 
yol güzergâh n  olu turan D955 karayoluna do ru, güneye geli me e ilimi 
ba lam t r.  1995 y l ndan sonra Türkgözü Gümrük Kap s ’n n aç lmas yla, 
trafik yo unlu u artan karayoluna yak n olma iste i, konutlar n d nda 
ticarethanelerinde bu kesime do ru koymas na yol açm t r(Harita 4). 
  

 
Foto raf  10. Posof  kasabas n n güneybat dan görünümü. 
             

Kasaba, ad n  441 y l nda Kuzeyli K pçaklar’ n bir kolundan Poskhlar’ n 
buray  i gal edip, uzun süre kalmalar ndan alm t r (K rz o lu, 1953: 315).  
Ayr ca, XVI. yüzy la ait Osmanl  kay tlar nda, Ah ska ile Göze da  aras ndaki 
Çatal dereye Buset-khew (Buse/Bi e=Me e/Orman-l k, khev=dere) denildi i, 
daha sonra da yer Cak veya Cak-El denildi i ifade edilmektedir (K rz o lu, 
1953: 315). Yakla k 1600–1650 y l boyunca Poskhov ya da Cak-El olarak 
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geçen isim, 1928 y l nda gerçekle tirilen harf devrimiyle Posof eklinde 
resmiyet kazanm t r. Dolay s yla, Posof isminin men einden de anla laca  
üzere, zaman zaman istilalara, i gallere u ram  olsa da, yakla k 1600–1700 
y ll k bir Türk yerle mesidir.  

Posof’un iskan yeri olarak seçilmesinde, kasaban n güneyinde yer alan 
Posof çay  vadisinin Anadolu’yu Kafkasya’ya ba layan iki önemli do al yol 
güzergah ndan biri  olmas , etkili olmu tur. Nitekim, bu stratejik konumundan 
dolay  Posof ve çevresi tarihi süreç içerisinde s k s k el de i tirmi tir. Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin hakimiyeti döneminde, idare merkezi Posof’tan 
Kolköyü’ne ta nm t r. Bu durum, 1578’de Osmanl  Devleti’ne ba l  
Atabekliklerin Ah ska’ya ta nmas yla, Mere Kalesi (bu günkü Çak rkoç köyü 
yak nlar ndaki kale) enlendirilip, yörenin yönetim merkezi buraya ta nm t r.  
Mere kalesinin merkezili i 1829 y l nda Ah ska’n n Ruslar taraf ndan i galine 
kadar sürmü tür. Böylece, Ardahan, Ç ld r ve Posof’un s n rlar  çizilerek, 
Ah ska’dan ayr  mütalaa edilmeye ba lanm t r. Bu dönemde idare merkezi, 
Mere Kalesi’nden imdiki ilçe merkezine ta nm t r. Rus i gali döneminde 
çe itli bölgelere göç eden halk n çok az bir k sm , anla madan sonra Posof’a 
dönmü tür. Ayr ca Ah ska’n n da Osmanl  s n rlar  d nda kalmas yla Posof 
idare merkezinin etki alan  daralm , s n r kasabas  niteli i ön plana ç km t r. 
1877–1878 Osmanl -Rus sava ndan sonra 40 y l esaret alt nda kalan yöre 
nihayet 2 Mart 1921’de i galden kurtulmu tur. Posof, Cumhuriyetin ilan  ile 
birlikte ilçe statüsü kazanm t r. 

Posof, 2000 y l  itibar yla 2555 ki inin ya ad  587’si aile konutu olmak 
üzere toplam 826 meskenin bulundu u, bir yerle medir. Kasaban n ilk nüvesini 
do u-bat  yönünde uzanan Türkgözü caddesi ve çevresi olu turmaktad r. Bu 
caddenin kuzeyinde güney-bat -kuzeydo u yönünde uzanan Alparslan Caddesi 
i  ve ticaret alanlar n n, kamu binalar n n kenarlar  boyunca s raland , en 
büyük caddeyi olu turmaktad r. 

Bir yönetim merkezi olmas  nedeniyle, Posof kasabas nda birçok kamu 
ve hizmet birimi bulunmaktad r. Bu birimlerden Gümrük Müdürlü ü 
d ndakilerin etki bölgeleri Posof ilçesine ba l  köylerdir. Gümrük 
Müdürlü ü’nün etki sahas n n Ardahan, Hanak, Ç ld r, Kars ve Erzurum oldu u 
söylenebilir.  Kasabada bulunan Devlet Hastanesi’nin etki sahas , Posof lçesi 
ile birlikte Hanak’a ait baz  köyleri de kapsamaktad r. Kasabadaki bir lise ve iki 
ilkö retim okulunun etki sahas  yine, ilçe s n rlar  ile s n rl  kalmaktad r.  Posof; 
1948 y l ndan beri belediye te kilat na sahiptir. Kasabada 2001 y l  itibar yla,  
aktif nüfusun (1893 ki i) %40,9’u (776 nüfus) tar m, % 42,0’  (796 ki i) 
hizmetler, % 12,7’si (241 ki i ) tar m ve hizmetler sektörü ile tan mlanamayan 
i  gruplar nda , % 3,4’ü ise (64 ki i) ,sanayi sektöründe çal maktayd .  
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Abstract:  In our field of research, there are rural settlements of collective and 
isolated village structure to the direction of northeast-to-southwest at an average 
altitude of 1550-1750 m on either edge of Posof stream. Collective and adjacent 
house groups are separated by narrow and meandering streets. These villages 
resemble the rural settlements in East Anatolia region in terms of their structure 
and physiognomy, while they are also similar to the houses in East Black Sea 
region through the storehouses and serenders wholly made from wood. As for 
Posof, is the most outstading settlement centre in the field of research in terms of 
population and services provided, there is a relatively planned development. 
 
Key  Words: Posof, Ulgar, Türkgözü, Settlement 
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