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SUNUŞ:

Türkiye, kapladıkları alanlar gözönüne alındığında, doğal gölleri açısın
dan çok zengin b ir ülke sayılmayabilir. Yapılan ölçüm ler çeşitli kaynaklara
farklı yansımış 1 olm akla birlikte, en iyim ser tahm inler bile, bataklıklarla b ir
likte göllerim izin yüzölçüm ünün 10.000 km 2 yi ancak bulabildiğini göstermek
tedir. Diğer bir deyişle, Türkiye yüzölçüm ünün % 1.2 si göllerle kaplıdır.
Alanlarının fazla yer tutmamasına karşın, oluşum ları bakım ından ülke
miz göllerinde büyük b ir çeşitlilik vardır: Türkiye’ nin alpin kuşak üzerinde
bulunması ve genç tektonik hareketlerden etkilenm esi, tektonik kökenli pekçok göl çanağının oluşmasını sağlamıştır (Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Manyas,
Ulubat, İzn ik ... gölleri). Bunlar yanında, eriyebilen kayaçlarm (kireçtaşı, alçıtaşı... vs.) geniş yayılım gösterdiği alanlardaki karstik çanaklarda oluşan göller
(Kestel, Avlan2, H afik, Todürge. Polat3... gölleri ve pek çok obruk gölü); vol
kanik alanlardaki krater (kaldera, maar) gölleri (Nemrut, Meke Tuzlası G öl
leri, İsparta G ölcüğü, A cıg ö l...); Pleistosen buzullaşm alarının etkili olduğu
yüksek dağlık alanlarda bulunan buzul gölleri (Buzuldağ, Uludağ, Munzur,
* Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm ü, Ankara.
** İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölüm ü, İstanbul.
1 İnandık (H.) - (1965), Türkiye Gölleri (M orfolojik ve H idrolojik Özellikler). İst. Üniv. Coğ
rafya Enst. Yay. No: 44 de göllerimizin toplam yüzölçümünü 9464 km2 olarak vermektedir, (sayfa:

5).
Tuncel (M.) - (1972), Göllerimiz. Redhouse Yayınları. Ülkemiz göllerinin yüzölçümünün 9000
km2 kadar tuttuğu belirtilir, (sayfa: 14).
İzbırak (R.) - (1984), Türkiye M.E.G.S. Bakanlığı Yayınları No. 263. Göllerim izin yüzölçü
münün 9243 km 2 olduğu belirtilir, (sayfa: 55).
2 Kestel ve Avlan gölleri son yıllarda kurutulmuşlardır.
3 POLAT Gölü, Erzincan iline bağlı İliç ilce merkezinin kuzeyinde, Boyalık köyü yakının
da yeralan, 350 m. çaplı, daire şeklinde bir “ jips dolini gölü” dür. Gölün içerisinde bulunduğu
dolin D -B yönünde 700 m, K-G yönünde 500 m boyutlarında elips şeklindedir. Varlığı yöre hal
kınca bile pek bilinmeyen Polat Gölü bilim çevresine ilk kez bu yazımız ile duyurulmaktadır.
Yazarlar, Çayırlı çevresindeki araştırmaları sırasında çok yakın ilgi gösteren ve Otlukbeli
G ölü’ nün varlığından kendilerini haberdar eden Çayırlı Kaymakamı Sayın M E H MET ÜNAL'a
teşekkürlerini sunmaktan mutluluk duymaktadırlar.
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Esence, Kaçkar, B olkar D ağları... üzerindeki sirk gölleri). A yrıca, set gölleri
nin sayısı ve türü de az değildir; ancak bu göllerin belirm esini sağlayan setleşmeler, hemen her yerde örneklerine rastlanan ve bilinen olayların sonucunda
oluşm uşlardır: Heyelan setleri (Tortum, Sera, ... gölleri), birikinti konisi set
leri (Eymir ve Moğan G ölleri), akarsu setleri (Marmara G ölü, M eriç, Sakarya
... vadi tabanlarındaki göller), delta gölleri (Kızılırm ak, Seyhan-Ceyhan, Yeşilırm ak... delta ağızlarındaki göller), kıyı kordonları (Büyük ve Küçük Çek
m ece, Terkos... gölleri), lav setleri (Van, E rçek, Balık, H açlı, N azik... gölleri),
m oren setleri (buzullaşma alanlarındaki bazı küçük göller) bunlardandır.
Yeryüzündeki göl çanaklarının oluşumları birçok coğrafyacı ve limnologu ilgilendirm iş, düşündürmüş ve geçen yüzyılın sonlarından beri çeşitli araş
tırıcılar göl çanaklarının oluşumlarını sınıflandırmayı denemişlerdir4. Kuşkusuz
bütün bu sınıflandırm alarda, o güne kadar incelenm iş göl tipleri gözönüne
alınmış ve her tipe bu sınıflandırm alarda bir yer ayrılmış ya da bulunmuştur.
Bu yazım ızın çerçevesi içerisinde, önerilen sınıflamaları tartışmaya gerek yok
tur; ancak dikkati çeken, bütün sınıflandırm alarda “ set gölleri” ya da “ do
ğal baraj gölleri” ne ayrı bir yer verilmiş olmasıdır. Yine hemen bütün
önerilerde göl çanaklarının oluşumunu sağlayan doğal setler sayılırken “ lav
setleri” , “ alüvyal setler” (birikinti konileri, leveler gibi), “ heyelan setleri” ,
“ m oren setleri” , “ lav-tüf setleri” , “ organik setler” , “ kıyı setleri” , hatta doğ
rudan buzulların oluşturduğu setlerden söz edilmektedir.
E rzincan ilinin Çayırlı ilcesine bağlı O tlukbeli (Karakulak) bucak m erke
zinin 6 km kadar kuzeybatısında bulunan “ Otlukbeli G ölü ” nün oluşumu da
bir doğal setleşme sonucudur (Harita: 1). A n cak , bu set şimdiye kadar Türki
ye’de örneği görülm em iş, taradığımız Dünya literatüründe de eşinin bulundu
ğuna dair bir yayına rastlamadığınız, bu nedenle h içbir sınıflandırm ada yeri
bulunmayan çok özel b ir türdendir: TRAVERTEN SEDDI; daha da özel ola
rak, norm al karst kaynaklarının değil, MADEN SULARININ OLUŞTURDU
ĞU TRAVERTEN ŞEDDİ (Foto: 1, 2 ve 3).
Böylece, O tlukbeli Gölü ile göl türlerine, bu yayınımızla, b ir yenisi daha
eklenmiş olm aktadır: “ Traverten şeddi gölü ” ya da “ maden sularının oluş
turduğu traverten şeddi g ölü ”.
4 Bu konuda ayrıntı için:
de Martonne (E.) - (1934), Traité de Géographie Physique. Paris.
Lahn (E.) - (1948), Türkiye Göllerinin Jeolojisi ve Jeom orfolojisi Hakında bir Etüt. Contri
bution a l’ Etude Géologique et Géom orphologique des Lacs de la Turquie. MTA Enst. Seri: B,
No: 12. Ankara.
Izbırak (R.) - (1962), Sular Coğrafyası II. Akarsular ve Göller. Ankara.
İnandık (H.) - (1964), Akarsular ve Göller. İst. Üniv. Coğ. Enst. Yay. No: 28 İstanbul.
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Oluşumu açısından yurdum uzda ve herhalde yeryüzünde eşi bulunm adı
ğını gözönüne alarak Otlukbeli G ölü’ nü bir “ DOĞAL A N IT ” olarak nitelemek
istiyoruz.
OTLUKBELİ GÖLÜ

O tlukbeli G ölü, Otlukbeli (Karakulak) bucak merkezinin “ Otlukbeli
K om ları” yöresinde, Sazlar Deresine batıdan karışan, isimsiz bir kol akarsu
üzerinde bulunmaktadır.
Uzunluğu 150-160 m ., genişliği 30-50 m. arasında değişen, yüzölçümü 6500
m 2 dolaylarında küçük bir göldür (Foto: 2-3). Öyle ki, 1/100.000 ölçekli hari
talarda ancak bir ırm ak adası gibi gösterilmiş, 1/25.000 ölçekli haritalarda
ise ismi belirtilm em iştir. Aslında yöre halkının da göle verdiği bir ad yoktur
ve “ Otlukbeli G ölü ” adı tarafım ızdan konulmuştur.
G öl, deniz yüzeyinden 1855 m. yüksekliktedir. Şeddin yükseltisi ve vadi
tabanının eğimi dikkate alındığında gölün azami derinliğinin 15-18 m. dola
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yında olması gerekir. Göl suları, içerisine maden suları karışmakla beraber,
dere tarafından beslendiği ve ayağı olduğu için tatlıdır.
Göle, üzerinde bulunduğu dere tarafından bol materyal getirilmekte ve hızlı
bir tortulanma çanağı doldurm aktadır. Batı ucunda oluşmakta bulunan delta
gölün alanını daraltmaktadır (Foto: 2). Gölün kıyılarında da karalaşma süre
ci başlamıştır. 30 yıl kadar önce çekilm iş hava fotoğraflarındaki şekli ile gö
lün bugünkü görünüm ü arasındaki fa rk da bu h ızlı karalaşm ayı
kanıtlamaktadır.
GÖL ÇEVRESİNİN YAPISI ve JEOMORFOLOJİK Ö ZELLİKLERİ

O tlukbeli G ölü ’ nün yakın çevresinde yapıyı ofiolitik seri oluşturur. Ge
nellikle “ Erzincan N apı” adı altında toplanan ve çoğunlukla serpantin, yeşil
şist ve m etavolkanitlerden oluşan bu seri 5 Esence (Keşiş) Dağlarının da temel
yapısını oluşturur ve buradan O tlukbeli yöresine kadar geniş bir yayılım gös
terir. Gölün üzerinde yer aldığı dere, vadisini tamamen bu ofiolitik seri içeri
sinde açmış ve hayli derine gömülmüştür (Harita: 2). Otlukbeli G ölü ’ nün
kuzeyinde bulunan yükseltilerin yapısını ise Jura-Alt Kretase yaşlı metamorfik kalkerler oluşturur. Bu kalkerler “ Kelkit Otoktonu” zonuna ait birim ler
dendir. Aynı metamorfik kalkerler gölün güneyindeki sırtlarda da aflöre ederler.
O fiolitlerin de, m etam orfik kalkerler gibi Jura-Alt Kretase yaşında olduk
ları, yörede ofiolitik serinin kalkerler üzerine itildiği kabul edilmektedir.
Yöre genç tektonik hareketlerden fazlaca etkilenmiştir. Göl çevresinde ge
rek je o lo jik kontaktlarda, gerekse yerşekillerine yansıyan pekçok kırık çizgi
sinin varlığı saptanmıştır. Bu aktif fayların en belirgin kanıtı, Otlukbeli Komları
yöresinde yaygın m aden suları ve bunların oluşturduğu travertenlerdir*.
Otlukbeli Gölü çevresinde m orfolojiye geniş aşınım yüzeyleri hakimdir.
G enellikle 1950, 2000-2050 ve 2100-2150 m etrelerde belirgin olarak izlenebi
len bu yüzeyler birbirlerin e yayvan yamaçlarla bağlanmaktadırlar. Kaynak
larını yöreden alan akarsular bu yüzeyleri parçalamakta ve aşınım yüzeylerinin
kalıntıları sırtlar, kıranlar ya da om uz düzlükleri halinde seçilm ektedirler.
Bu durum u ile yöre dalgalı bir plato görünümü kazanmıştır (Harita: 3).
Yapı, akarsuların kolaylıkla aşındırabildiği ofiolitlerden oluştuğu için akar
su erozyonu oldukça şiddetlidir. Vadiler derine kazılmışlardır. O tlukbeli G ö
lü, 1950 metrelerde yaygın aşınım yüzeyine gömülmüş böyle bir vadinin içerisine
yerleşmiş bulunmaktadır.
5
Yılmaz (A.) - (1985), Yukarı Kelkit Çayı ve Munzur Dağları arasının temel Jeoloji özellik
leri ve yapısal evrimi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni. C: 28, Sayı: 2.
* Travertenlere, Otlukbeli Gölü’ nün oluşumundaki etkileri nedeniyle, ayrıca değinilecektir.
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Fayların etkili olduğu alanlarda yam açlar asimetriktir. Sazlar Deresi’ nin
doğu, O tlukbeli G ölü ’ nün kuzey yam açları, karşı yamaçlarına oranla belirgin
olarak daha diktir. Sazlar D eresi’ nin vadisi, Otlukbeli Gölü ayağı ile birleşti
ği kesimde genişlemekte ve alüvyal bir taban oluşturmaktadır.
O TLU KBELİTRAVERTEN LERİ

Yöredeki akarsu sistemlerinin ve Otlukbeli G ölü’ nün hemen tamamen ofiolitik seri üzerine yerleşmiş oldukları belirtilm işti. Buna karşın, özellikle Ot
lukbeli G ölü ’ nün güney yam açlarında geniş bir alan travertenlerle kaplı
bulunmaktadır. A yrıca, gölün üzerinde yer aldığı derenin yukarı kesim lerin
de ve Sazlar D eresi’ nin Salihağa Komu çevrelerinde de travertenlerle kaplı
alanlar vardır (Harita: 2). Travertenlerdeki yapı, doku ve renk farkı bunların
farklı dönem lerde, farklı ağızlardan çıkan kaynakların ürünü olduklarını gös
termektedir.
En eski travertenler O tlukbeli Gölü güneyinde, Sazlar Deresi’ nin batı ya
m açlarını kaplamaktadırlar. Bu travertenlerin, topografyaya belirgin bir şe
kilde yansıyan bir fay çizgisi boyunca çıkan kaynakların ürünü oldukları
anlaşılmaktadır. Kaynaklar, ofiolitik seriden oluşan bir alanda yüzeye çıktık
larına göre, tortul içeriklerin i, büyük bir olasılıkla, temeldeki Jura-Alt Kretase kalkerlerinden kazanmış olm alıdırlar. Bu dönem de çıkan travertenler
oldukça kalın bir birikim oluşturmuşlardır. Oyle ki, günümüzde çevredeki
köy ve özellikle O tlukbeli (Karakulak) kasabasındaki konutların pek çoğu bu
travertenlerden yapılm ıştır ve yapılmaktadır.
Bu faylardan çıkan kaynak yollarının zamanla tıkanması, ya da bölgedeki
yer sarsıntıları vs. ye dayalı oynamalarla yer değiştirmesi sonucunda Otluk
beli G ölü’ nün hemen güney kıyılarını sınırlayan daha genç travertenlerin oluş
tuğunu görüyoruz. Bu travertenler de yine bir kırık çizgisi boyuna sıralanmış,
belirgin 6-7 kaynak ağzından çevreye yayılmış olm alıdırlar. Zira bu alanda,
her kaynak ağzının bulunduğu yerde çapları 2-4 m arasında değişen, 2-3 m
yükseltide bir dizi “ traverten konileri” oluşmuştur. Bu koniler, kaynak ağ
zından adeta fışkırarak m erkezden çevreye yayılan suların oluşturduğu kubbemsi şekillerdir. K onilerin bir çizgi boyuna uzanmakta oluşları bir kırık
boyunca çıkmış olduklarının kanıtıdır. Günümüzde bu kaynak ağızlarından
su çıkmamaktadır.
O tlukbeli G ölü’ nün oluşmasına neden olan şeddin bir bölüm ü ve büyük
bir olasılıkla tabanı bu dönem de tortulanm ış; ancak set daha sonraki bir aşa
mada tamamlanmıştır.
Traverten birikim indeki son dönem Otlukbeli Gölü şeddinin oluşmasını
sağlamıştır ve oluşum günümüzde de devam etmektedir.

106

E R DOĞA N A K K A N -M E T İN TUNCEL

OTLUKBELİ GÖLÜ ŞEDDİNİN Ö ZELLİKLERİ ve OLUŞUMU

O tlukbeli G ölü’ nü oluşturan set, Sazlar Deresine batıdan karışan isimsiz
kolun, kavuşum yerinin 400 m. kadar kaynak tarafında bulunmakta ve he
men hemen kuzey-güney (KKD-GGB) yönünde uzanmaktadır. Şeddin vadi ta
banından yüksekliği güney bölümünde 25 m ., kuzeyde ise 35 m. kadardır. Başka
b ir deyişle set üstü kuzey kenarda daha yüksektir (Foto: 1, 2 ve 3). Şeddin
üst kesiminde uzunluğu 75-80 m. dolaylarındadır; genişliği 20 m. yi aşar.
Set, kuzey kenarında serpantin yamaçlara dayanmakta, güney kesimini ise,
biraz önce belirtildiği gibi, traverten çıkışının 2 . dönemine ait birikim ler oluş
turmaktadır (Foto: 4).
Şeddin oluşumu ço k yenidir. Traverten birikim inin son aşamasında kay
nakların, şeddin uzanışına uygun b ir kırık boyunca çıkmaya başladığı, ya da
buradaki su çıkışlarının güçlendiği anlaşılmaktadır. Travertenler adeta kabuk
lar halinde üst üste yığılarak set oluşturm ak üzere yükselirken, gerisinde de
sular birikmeye başlamıştır. Kaynak sularından traverten oluşabilmesi için araya
buharlaşma sürecinin girmesi gerektiği, dolayısiyle akan bir suyun önünün
travertenlerle tıkanmasının mümkün olamıyacağı düşünülebilir. Bu bakımdan
traverten şeddinin oluşum u tartışmaya açıktır:
Bu konuda ilk akla gelen, şeddin başka bir nedenle oluştuğu; travertenlerin bu şeddi adeta kapladığı varsayımıdır. Durum böyle ise, travertenlerin ört
tüğü şeddin nasıl oluştuğu irdelenm elidir.
Şeddin önünü kapattığı dereye, set çevresinde yandan karışan bir kol ol
madığına; eğimi fazla b ir yatakta akan derenin, kendi biriktirdiği alüvyonla
rın ardında göllenm e olasılığı da bulunm adığına göre, ilk şeddi bir heyelanın
oluşturduğu düşünülebilir.
Çevre bu yönü ile araştırılmış, set yam açlarında eski-yeni herhangi b ir he
yelana ait kopm a, kayma, birikm e izi bulunamamıştır. Traverten şeddi vadi
nin hayli genişlediği bir yerdedir. Bu genişliği kapatacak bir heyelan ya da
toprak kaymasının iz bırakm aması mümkün değildir. Kaldı ki, bu genişlikte
bir heyelan kütlesinin oluşturacağı yığıntı, travertenlerle kaplansa da, bugünkü
şeddin gösterdiği düzenli şekli kazanamaz.
Temelde başka kökenli bir set bulunduğu varsayımı ortadan kalkınca, tra
verten şeddinin oluşabilm esi için çeşitli olasılıklar akla gelmektedir:
Set üzerindeki güncel traverten oluşum süreci oldukça hızlıdır. Bu oluşu
mun yakın geçmişte çok daha etkin olduğu düşünülebilir. Vadiyi enine kesen
b ir kırık çizgisi boyunca çıkan, bol eriyik içeren gür kaynaklar, akarsuyun
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çekildiği ya da kuruduğu mevsimlerde, yatak bölüm ünde de tortularını birik 
tirmiş ve travertenler hızla, kabuk şeklinde üstüste birikerek yükselmiş ve şeddi
oluşturmuşlardır.
Başka bir olasılık da, kırık çizgisi boyunca gelişen travertenlerin, önce
doğal bir köprü oluşturm ası, sonradan gelişen iç göçm enler ya da yeni biri
kim lerle bu köprü boşluğunun tıkanarak şeddin tamamlanmasıdır. Bu olası
lığı düşündüren, set üzerinde mevcut mağaramsı girintidir (Foto: 8 ).
Süreç günümüzde de devam etmektedir. Otlukbeli Gölü traverten şeddi
nin kuzey kesiminin ortasında, bir çizgi boyunca, maden suyu karakterinde
kaynak suları yükselmektedir. Yükselen sular, bir faya uyduğu düşünülen çizgi
uzanımında oluşmuş bir kapalı oluk içerisinde, şeddin tam ortasından güney
kenara doğru akmakta ve biriken en genç travertenlerle belirm iş kubbemsi
şeklin güney ucunda gür bir kaynak halinde fışkırm aktadır (Foto: 5).
Bu ağızdan çıkan su bir yandan batıya, göle doğru (Foto: 6 ), bir yandan
da doğuya, dere yatağına doğru (Foto: 7) yayılmakta ve güncel traverten ka
buklarının birikim ini sağlamaktadır. Öyle ki, özellikle dere yatağına doğru
akan sular, şeddin yüzeyini kaplayan yepyeni travertenler oluşturmakta; bun
ların bir kısmı şeddin ortasında bulunan bir mağaranın üst kesiminde sarkıt
lar geliştirmekte (Foto: 8 ), bir kısmı da set dibinde bulunan Ilgın (Tamarix)
ağaççıklarının üzerlerini kaplamakta, onları örtmeye çalışmaktadır. Güncel
travertenlerin kabuklar halinde biriktiği ve kabuklar arasında boşluklar bu
lunduğu, şeddin üzerinde yürürken, daha iyisi sıçrarken beliren sarsılımlardan kolaylıkla anlaşılmaktadır.
Dipten gelen suların arttığı dönem lerde, oluğun çeşitli kesimlerinden ve
set üzerinde bulunan çeşitli kaynak ağızlarından da su çıkışları olduğu, bura
lardan çevreye yayılmış çok genç traverten birikim lerinden anlaşılmaktadır.
Bütün bunlara göre, traverten şeddi kuzey kenarında halen gelişim halinde
dir ve giderek geniş bir kubbe halinde yükselmektedir. Nitekim, daha önce
de belirtildiği gibi, bu kesimde set en az 8-10 m kadar daha yüksektir (Foto:
2, 3 ve 5).
Göl fazla sularını, şeddin en çukur yeri olan güney kenarından boşaltmak
tadır (Foto: 1 ve 4). Kaynak sularının bu noktaya ulaşmaması ve ayağın etkisi
ile set bu kesimde yükselem em ektedir. Şeddin güney kenarını aşan sular bir
çağlayanı andırır şekilde dere yatağına ulaşmaktadır.
MADEN SUYUNUN Ö ZELLİKLERİ

Traverten şeddi üzerinde çıkan kaynağın debisinin 8-10 lt/sn olduğu tah
min edilmiştir. Kaynaktan alman su örnekleri İller Bankası İçm esuyu Dairesi
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Başkanlığınca incelenm iş ve Kalsiyum, Magnezyum ve Demir katyonları ile,
bikarbonat, sülfat ve klorür anyonlarının bol miktarda bulunduğu saptanmıştır.
Su örneği 834 mg/lt tortu bırakmıştır. Kaynak ağzında fazlaca kükürt kokusu
alınması, suların aktığı kanallarda kırm ızı renkli tortular bırakm ası (Foto: 6
ve 7) suyun bol kükürt ve dem ir içerdiğini kanıtlamaktadır.
Maden suyu yaz aylarında atmosfer sıcaklığındadır. A ncak, soruşturma
larım ızdan anlaşıldığına göre kış aylarında sıcaklığı değişmemekte, dolayısiyle bu mevsimde adeta bir ılık su izlenim ini vermektedir. Kaynak suyunun
hom oterm oluşu, sularının çok fazla olmasa da derinden geldiğini ve yüzey
sularından fazlaca etkilenm ediğini göstermektedir.

SONUÇ ve ÖNERİ

Otlukbeli G ölü’ nün oluşumunu sağlayan set, faylar boyunca yüzeye çıkan,
maden sularının biriktirdiği bir seddir. Bu yolla oluşmuş bir set gölünün yur
dum uzda bir eşi bulunm adığı gibi, yeryüzünde de bir örneğinin bulunduğu
na dair bilim sel yayınlara rastlanmamıştır. Bu nedenle çok küçük olmasına,
hatta yöre halkınca bile kendisine bir isim verilmeye değer bulunmamasına
karşın, Otlukbeli G ölü ’ nü bir “ DOĞAL A N IT ” olarak kabul etmek gerekir.
Bu göl ile, oluşumları bakımından göl türlerine bir yenisi eklenmiş olmaktadır.
Set üzerinden çıkan su, madensuyu niteliğindedir. Yöre halkınca çeşitli
hastalıklara karşı şifalı olduğuna inanıldığı için fazlaca ilgi çekmekte, debisi
artırılabilir üm idi ile set zaman zaman kazm a-küreklerle tahrip edilm ekte
dir. Ayrıca gölden sulamada yararlanmak üzere, set üzerine beton savak ya
pılması düşünüldüğü öğrenilmiştir. Bu tür girişimler bu doğal güzelliğin ortadan
kalkması ile sonuçlanabilir. Bu nedenle yerel yöneticiler tarafından halk uya
rılarak gölün korunmaya alınmasında, bu doğal anıtın bir turizm potansiyeli
yaratabileceği düşünülerek bu yolda girişim lerin ve duyurum ların yapılma
sında yarar görmekteyiz.

Un M onument De La Nature
(Un nouveau type de lac ignoré ju sq u ’ à présent)

Si l’on considère la surface occu pée par les lacs, cette surface qui ne dé
passe pas 1,2 % de celle du pays, la Turquie est loin de présenter une im por
tance. Mais par contre en ce qui con cern e la form ation des lacs, on assiste
à une très grande diversité dans notre pays: Les lacs tectoniques (Beyşehir,
Eğirdir, B urdur...), les lacs karstiques (Kestel, Todürge, Polat), les lacs de cra
tères (Nemrut, Meke, A cıgöl), glaciers sur le sommet des montagnes (ceux des
montagnes Buzuldağ, Kaçkar, Munzur, Esence, etc.), et les lacs de barrage
form és sous l ’ influence des causes très diverses. Mais les barrages qui ont ca
usé la form ation de ces lacs sont des résultats des événements dont l’on trouve
les exemples partout ailleurs com m e les barrages d ’ éboulements de terre (Tor
tum, S era...), de cônes de déjection (Eymir, M oga n ,...), de delta (les lacs sur
les deltas de K ızılırm ak, Y eşilırm ak...), des différents bords de rivage (Küçükçekm ece, Büyükçekm ece, Terkos) de lave, les barrages fluviaux (le lac de
M armara, les vallées de Sakarya et de la M aritza...).
Plusieurs tentatives sont entreprises par des spécialistes pour classifier
les lacs selon leur form ation. Toutes ces classifications se sont limitées forcé
ment aux types de lacs déjà étudiés et ont toutes réservé une place à des exemples
connus.
La form ation du lac d ’ Otlukbeli, situé à 6 km au nord-ouest du chef-lieu
d ’ Otlukbeli lié à Çayırlı, province d ’ E rzincan, est due aussi à un barrage na
turel. Mais le barrage con cern é est d ’ une nature dont l’on ne peut trouver au
cun autre exemple en Turquie et ju sq u ’ à nos jou rs à ce que nous sachions,
il n’est pas signalé un sem blable dans la littérature m ondiale. Toutes les classi
fications qui existent sur le sujet semblent l’ ignorer. Avec le lac d ’ O tlukbeli,
un nouveau type de lac de barrage s’ajoute à la liste. LE LAC DE BARRAGE
DE TRAVERTIN, plus précisém ent le lac de barrage de travertin form é par
les eaux minéraux. Si l’on considère que le lac d ’ O tlukbeli est le seul exemple
avec ses caractéristiques dans notre pays et dans le m onde; il sera approprié
de l ’appeler un monument de la nature.
Le lac d ’ Otlukbeli, créé par l’arrêt du cours d ’eau d ’ une petite rivière par
un barrage de travertin, a une longueur de 150-200 m et une largeur de 20
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à 50 m. C’est un petit lac avec une superficie de 6500 m2. Il est situé à une
altitude de 1855 m, et, son eau est douce. Le barrage qui a donné naissance
au lac est d ’ une longueur de 75 à 80 m. Sa hauteur atteint 25 à 30 m, et sa
largeur dépasse en haut 20 m. Sur le barrage la form ation de traventin se con 
tinue encore à nos jours. La source d ’eau minéral d ’ un débit de 8-10 1/sc.

A Natural M onum ent: The O tlukbeli Lake
Lakes occu py only 1.2 % o f Turkey’ s total area. However from the point
o f form ation types, these lakes present a considerable variety: Tectonic lakes
(Beyşehir, Eğirdir, B u rdu r...), karstic lakes (Kestel, Todiirge, P olat..), craterlakes (inc. caldera and maar) (Nemrut, Gölcük-Isparta, A cıgöl...), cirque (corrie)
lakes on the high-mountain’ s top (Buzuldağ, Kaçkar, Munzur, Esence... m oun
tains); and also barrier-lakes that com e into existence naturally for all the wellknown variety o f causes: Land-slide barriers (Tortum, S era...), dejection c o 
ne barriers (Eymir, M ogan ...), beach-barriers (Çekmece, Terkos..), delta la
kes (Kızılırm ak. Yeşilırmak, Seyhan-Ceyhan... delta lakes), lava-barriers (Van,
E rçe k ...), moraine barriers.
Lakes have been classified according to their types o f form ation. These
classifications are, o f course, all based on already known types.
The Otlukbeli Lake we studied, is located 6 km north-west o f Otlukbeli
village near Çayırlı in the province o f E rzincan. It is an ordinary barrier-lake,
but what makes it unique in the w orld, in our opinion, is way its barrier has
been form ed a way not included in any existing classification.
The barrier which has caused the form ation o f this lake has obviously re
sulted from an accum ulation o f travertine.
This travertine has been form ed from mineral waters com ing out o f a fault
across a valley. The lake is small, fresh water one, measuring about 160 m by
50 m with an area o f 6500 m2. It is 1855 meters above sea level. The travertine
bank is about 80 m in length and 20 m in width. It rises 35 m at the northern
side where is the highest.
Travertine accumulation is still going on. The mineral water contains plenty
o f Ca, Mg, Fe cations, and H C 0 3, SO 4, Cl anions. The out put o f the mineral
water spring is about 10 1/sec.
The Otlukbeli Lake will be described as a “ Natural M onum ent” because
o f its unique position not only in Turkey but also in the w orld.

Der OTLUKBELİ-SEE
Nach dem blossen Umfang ihre Seen ist die Türkei kein Seen reiches Land.
Die seen bilden nur 1.2 % ihres Territorum en.
A b er die vorhandenen Seen sind sehr verschiedenartig: Es gibt tektonisc
he Seen (Beyşehir, Eğirdir, B u rdu r...), karstische (Kalkstein und Gibs) (Kestel, Tödürge, P olat...), Kraterseen (Nemrut, Isparta-G ölcük, A cıgöl..), auf
höheren Bergen Gletscherseen (Buzuldağ, Kaçkar B ergen...) ausserdem viele
natürliche terassenförmige Stauseen. Die Sperren, die zu ihrer Entstehung jühit
(Eymir, M ogan..), durch Flussverlagerungen (M eriç. Sakarya.. Talen), Delta
sperren (Kızılırm ak, Seyhan, C eyhan...), verschiedene Ablagerungsschichten
(Ç ekm ece...), Tuff-sperren (Van, E rçek), M oränen, u.a.
Die bisher untersuchten Seen wurden wissenschaflich nach ihrer Enstehung klassifiziert.
Auch die Enstehung des “ Otlukbelisees” , 6 km nordwestlich von Otlukbeli Landkreis Çayırlı, Provinz Erzincan, ist das Ergebnis einer natürlichen
Sperrung. A ber diese sperre ist von einer besonderen A rt, wie sie weder in
noch ausserhalb der Türkei bisher nachgewiesen ist und sich auch keiner Klas
sifikation findet. Der Otlukbeli-See ist als Travertinsperrsee oder genaue als
see mit einer durch Mineralwasser geschaffenen Travertinsperre zu bezeichnen.
Man kann ihr ein unserem Land wie in der ganzen Welt einzigartige Na
turm onum ent nennen.
Er enstand durch die Bildung einer Travertinsperre durc Bach. Er ist
150-160 m lang, 30-50 m breit. Seine fläche beträgt nur 6500 m2, er ist also
ein kleiner See. Er liegt 1855 m über dem M eeresspiegel. Sein Wasser ist süss.
Die Travertinsperre ist 75-80 m lang und liegt 25-35 m über den Talbo
den. Die nördliche Seite ist etwas höher. Die Sperre ist oben mehr als 20 m.
breit.
Die Bildung von Travertin setzt sich heute noch über die Sperre hinaus
fort. Das in der Mitte der Sperre durch einen Gesteinspalte fliessencle M ine
ralwasser enthält Laktium, Magnesium, Eisen kationen und N atrium bikarbo
nat, Sulfat und Chlorid anionen. Der Zufluss beträgt ungefähr 8-10 1/sek.

Foto: 1 - Otlukbeli G ölü’ nün oluşmasını sağlayan “ madensuyu traverten seddi” nin Sazlar D e
resi vadi tabanından görünüşü.

Foto: 2 - Otlukbeli Gölü. Fotoğrafın ortasında gölün oluşmasını sağlayan set görülüyor. Şeddin
sol kesimindeki yüksek bölüm ünde oluşum sürmektedir. Ön planda gölün süratle dolmakta ol
duğunu gösteren delta oluşumu. Fotoğrafta gölün ilk şekli seçiliyor.

Foto: 3 - Otlukbeli G ölü’ nden başka bir görünüş. Karşı sırtlar ve gölün sol (kuzey) yamaçları
serpantinlerden, sağ (güney) yamaçları ise travertenlerdendir. Fotoğrafta bu travertenlerin çıktığı
konilerden birisi görülüyor.

Foto: 4 - Otlukbeli Gölü'nii oluşturan şeddin üstten görünüşü. Şeddin dibinde göl ayağı seçili
yor. Karşı yamaçlarda eski travertenler.

Foto: 5 - Şeddin güneyden görünüşü. Ön planda şeddin oluşumunu sağlayan madensuyu kay
nağı. Su aslında yüzeye şeddin en yüksek bölüm ünde ulaşmakta, fotoğrafta seçilen kapalı oluk
tan geçerek fışkırmaktadır.

Foto: 6 - Madensuyu kaynağından çıkıp göle yönelen sular. Akıntı boyunca ve çevresindeki kır
mızı renkli tortular, suyun dem irli eriyiklerce zengin olduğunu kanıtlamaktadır.
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Foto: 7 - Set üzerinde çıkıp vadi tabanına doğru akmakta olan sular. Set yüzeyine yayılan bu
sular yeni traverten kabukları oluşturmaktadır.

Foto: 8 - Şeddin, Sazlar Deresi vadisine dönük yüzündeki mağara. Üstte günümüzde oluşmak
ta olan sarkıtlar. Tabanda giderek travertenlerle kaplanmakta olan Ilgın (Tamarix) ağaççıkları.

