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ÖZ
G aga G ölü, O rdu İlinin, K aradeniz kıyısındaki ilçelerinden biri
olan F atsa’dan güneye, Aybastı’ya gidilen karayolunun 7. K m ’sinde
yer alan küçük bir göldür.
Göl, tarihi kesin olarak belli olmayan bir heyelan sonrasında oluş
m uştur. Bolaman Çayı ile batısındaki Yassıtaş mevkii arasında, yak
laşık 6 Km2 lik bir alanı etkileyen heyelan sonucu yapıyı oluşturan
Üst Kretase flişleri (K alker, K um taşı, M arn, Kil, Aglomera, Tüfit)
25° civarında eğimli olduğu kuzeydoğu yönünden kayarak, çok arı
zalı, girintili-çıkıntılı bir yüzey oluşturm uştur. Bu yüzey üzerinde pek
çok göl oluşmuş, ancak bunların büyük kısmı kurum uş ya da kurutul
m uştur.
G aga G ölü, K aradeniz Bölgesi’nde örnekleri görülen tipik heyelan
setti göllerinden biri değildir. Göl, doğrudan heyelan enkazının önün
de, topuk kısmı ile karşısında bulunan yapısal bir yükselti arasında
kalan çukurluğun sularla dolması sonucunda oluşm uştur.
Türkiye sahip olduğu göllerin sayısı ve bunların kapladığı alan
bakım ından pek zengin sayılamaz. Toplam alanı 10.000 K m 2 ye yak
laşan göllerimizden, en büyük 10 tanesinin alanı 7.500 K m 2 ye yakındır.
Tek tek ele alındıklarında ise, alanı 4-5 K m 2 yi geçen göllerimiz 50 ka
dardır.
Göllerimizin sayısının ve kapladıkları alanın az olmasına karşın,
çok farklı kökenlere sahip oldukları da bilinen bir gerçektir. İç A nadolu
ve Göller Yöresinde, tektonik kökenli göller, Akdeniz Bölgesi’nde karstik göller, yüksek dağlarım ızın üzerinde buzul gölleri, volkanik yöre
lerimizdeki krater ve volkanik set gölleri, kıyılarımız ve deltalarda yeralan alüvyal set gölleri-lagünler ile çoğunlukla, K aradeniz Bölgesi’nde
güzel örnekleri bulunan heyelan setti gölleri bunların başlıcalarındandır.
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K aradeniz Bölgesi’nde, jeom orfolojik özelliklerinden dolayı pek
fazla göl yoktur. Bölgede bulunan göllerin büyük çoğunluğu da K u
zey A nadolu D ağları’nm üzerinde, Pleistosen buzullaşmasının kalıntılarından olan, glasyal kökenli göllerdir. Bunların dışındakiler ise genel
likle küçük, enkaz setti gölleridir.
G aga G ölü de bu karakterdeki göllerden biridir. Göl, O rdu ili,
F atsa ilçesi sınırları içerisindedir. Fatsa’dan güneye. Aybastı’ya gidilen
karayolunun 7. K m ’sinde (bkz. Lokasyon haritası) ve bu yolun hemen
kenarında bulunan göl, deniz seviyesinden 65 m yüksekliktedir. Göl iki
ayrı çanağa sahip olup, bunlardan büyük olanı yaklaşık 200 x 250 m
boyutlarında ve 15 m derinliktedir (F oto: 1). G ölün bu asıl çanağına
batısından, aralarında yeralan küçük bir eşikle bağlanan bir bölüm ü
daha vardır. Buranın çapı 100 m kadar olup, derinliği 1-2 m'yi geçmez.
K aradeniz Bölgesi’nin büyük kısm ında olduğu gibi, Fatsa çevre-si
nin jeolojik yapısını da Üst Kretase yaşlı, volkanik arakatkılı fliş fasiesi
oluşturur. Fasies içinde yeralan kayaçlar, kalker, m arn, kumtaşı, kil, aglom era ve tüfitlerden oluşm aktadır. Form asyonu oluşturan bıı kayaçlar,
kuzey ve kuzeydoğuya 25° civarında dalım gösterm ektedir (F oto: 2).
G aga Gölü, yapısal özellikleri belirtilen bu alanda, tarihi kesin
olarak bilinemeyen bir heyelan sonrasında oluşm uştur. Yassıtaş mevkii
yakınlarında, 400 m yükseltide bulunan yam açlardan (bkz. Tcpoğrafya
haritası) başlayan kaymalar, B olam ın Çayı’na doğru yayılmış ve bu
rada yaklaşık 6 Km- lik bir alanda etkili olm uştur. Heyelanın taç kıs
mım oluşturan bölüm de çok dik bir yamaç oluşmuş, buradan ayrılan
malzeme kuzeydoğu yönünde kayarak, iki belirgin kademe oluştur
m uştur. Bunlardan ilki, 320-300 m ’lerdeki bir düzlük ile bunun 200
nı’lere kadar inen yamaçları, İkincisi ise, 200-140 m ’ler arasındaki düz
lük ve bunun 80 m ’lere kadarinen oldukça dik yam açlarından oluş
m aktadır (bkz. jeom orfoloji haritası). Heyelanın olası sebebi ise, yö
renin yapısal özellikleri ve yağış koşullarıyla ilgilidir.
Heyelan sonrasında oluştuğu belirtilen her iki kademede çok sa
yıda ve irili ufaklı çukurluklar oluşmuş, bunlarda, yörenin bilinen
yağış koşulları sebebiyle, doğal olarak göl haline gelmiştiı. Bu alanda
oluşan çok sayıdaki küçük göl daha sonra kendiliğinden kurum uş,
ya da yöre halkı tarafından tarla yapm ak amacıyla drene edilmiştir.
Heyelan alanında oluştuğu belirtilen çok sayıda gölden, Gaga G ölü
dışında sadece biri daha varlığını sürdürm ektedir. Bu, Gaga G ölünün
800 m kadar güneybatısında bulunan “İmzo G ölü” dür.
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F o to 2: G aga G ölü çevresinde, yapıyı oluşturan üst K retase yaşlı Fliş fasiesi.

Çalışm am ıza konu olan G aga G ölü, özellikleri anlatılan ve olduk
ça geniş bir alanı etkileyen bu heyelan kütlesinin önünde, topuk kısmı
ile karşısında bulunan yapısal bir yükselti arasında kalan çurkuluğun
sularla dolması sonucunda oluşm uştur (bkz. kesit). Böylesine bir olu
şum için gölün derinliğinin biraz fazla olm asında, buranın heyelandan
önceki drenaj şebekesine ait bir yanderenin vadisi olm a ihtimali olduk
ça fazladır. Ancak, bu günkü koşullarda göle ulaşanheıhangi bir akar
su yoktur.
G ölün fiziki özellikleri belirtilirken, iki ayrı çanağa sahip oldu
ğuna dikkat çekilmişti. Bunun başlıca nedeni, heyelan kütlesinin
ikinci kademesine ait yam açlarda oluşan yeni kaym aların, gölün, za
ten oldukça dar ve sığ olan kısmını kapatm asıyla ilgilidir. Bu yeni kay
m alar sonucunda gölün batısında kalan küçük kısmı tam am en kapalı
bir karakter kazanm ış, sularının kalitesi bozulmuş, seviyesi düşmüş ve
çevresinde bataklıklar oluşm aya başlam ıştır. Bu nedenle, gölü ikiye
ayıran eşik daha sonra yöre halkı tarafından yarılarak, bağlantı yeni
den sağlanmıştır. G ünüm üz koşullarında da suların çok azaldığı dö-
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nemlerde göl, ikiye ayrılabilm ekte, ancak bu durum fazla uzun sürm e
den, yeniden birleşmektedirler.
G aga G ölü’nün oluşum una da neden olan bu heyelanın zamanı
kesin olarak bilinm em ektedir1.
Çevresinin özellikleri ve oluşum koşulları anlatılan G aga G ölü,
K aradeniz Bölgesi’nde örnekleri görülen heyelan setti göllerinden farklı
özelliklere sahiptir. Örneğin, Tortum ve Sera heyelanında olduğu gibi
doğrudan bir vadinin önünün enkaz yığınıyla kapanm ası sonucunda
oluşmamıştır. Aynı şekilde gölün, yüzeyden bir ayağı da yoktur. Su
ları tatlı olan gölün, beslenmesi sadece yağışlarla olm am aktadır. G ölü
oluşturan suların büyük kısmı heyelan enkazının altından sızarak ça
nağa ulaşm aktadır. Enkazın altında, suların varlığı, arazide kolaylıkla
farkedilebilmektedir. T abandan fazla m iktarda su alm asının yanısıra,
gölün kuzeyini ve kısmen doğusunu çevreleyen yapısal engelin (Fliş
tabakaları) Bolaman Çayı’na bakan yam açlarında açılan iki doğal
kaynak tarafından, sularının bir kısmı boşaltılarak, yemlenmekte ve
sağlanan bu dolaşım nedeniyle, göl suları tatlılığını korum aktadır.
Fatsa-A ybastı karayolunun hem en kenarında bulunan G aga G ö
lü, özellikle fazla m iktarda yağış olduğu zam anlarda taşarak, bu yolu
tehdit etmiştir. Bu nedenle, ve biraz da diğer küçük göllerde olduğu
gibi tarım alanı elde etm ek amacıyla, gölün kurutulm asına girişilmişse
de, çanağın oldukça derin olduğu fark edilince bu işten vazgeçilmiştir.
B uradan geçmekte olan karayolunun 1.5-2 m kadar yükseltilmesi ile
de taşkın tehditi ortadan kalkm ıştır.
G aga G ölü yöre halkı ve çevreden gelenler için çok güzel bir din
lence yeridir. G ölün çevresinin tam am en ağaçlarla çevrili olması, için
de bol m iktarda ve oldukça iri balıklar (sazan) olması ve ayrıca hava
ların soğuması ile birlikte (genellikle aralık ayından itibaren) K ara
deniz’in kuzeyindeki ülkelerden, güneye göç eden kuğuların, burada
1 Y öre halkının en yaşlı fertleri dahil, heyelanın ve gölün oluşumu hakkında bilgi
sahibi olan yoktur. Buna karşın yörede anlatılan bazı olaylar bu konuda fikir vericidir.
Şöyleki, yörenin yaşlı insanları, daha önceki kuşakların kendilerine anlattıklarına göre,
bugün enkaz alanı olarak nitelendirdiğimiz yerlerde, 1-1.5 m uzunluktaki demir çubukları
zemine çakarak, ağaç kütükleri aradıklarım ve b u yöntem le buldukları ağaç gövdelerinden
çeşitli alanlarda yararlandıklarını belirtmektedirler. Anlatılan bu olaylar çok kesin olm a
m akla birlikte, heyelanın zamanı hakkında bazı tahm inler yapabilmeyi sağlamaktadır.
Buna göre, heyelanın oluşum zamanı 150 yıldan daha eski olmalıdır. Enkaz altındaki ağaç
gövdelerinden, yörede yaşayan kişilerin haberdar olması ve bu gövdelerin yararlanılabilir
durum da olması da düşünülürse, olayın günümüzden 150-200 yıl önce meydana geldiği
söylenebilir.
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konaklam aları, göle ayrı bir güzellik verm ektedir. Bu nedenle, G aga
G ölü, O rdu ilinin önemli turizm alanlarından biri olarak kabul edil
mektedir. Buranın yeterli tanıtım ının yapılması ve çevresinde bazı kü
çük düzenlemelere gidilmesi halinde buradan yararlanabilecek kişilerin
sayısı kuşkusuz artacaktır.
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