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Türkiye arazisinin ancak % 1.2’si göllerle kaplıdır. Alanı 5 km 2
den büyiik olan göllerimizin sayısı 50 yi bulm az (48 adet). Buna karşın
göllerimiz oluşum ları açısından çeşitlilik gösterirler1. Göllerimizin
büyük kısmı araştırm alara konu olmuş, bunlar hakkında çeşitli yayınlar
yapılmıştır. Türkiye’nin göllerini tümüyle ele alan yayınlar da vardır
(Lahn, 1948, İnandık 1965, Tuncel 1975). A ncak, Türkiye’nin erişil
mesi güç alanlarında bulunan, ya da çok dar alanlı oldukları için kü
çük ölçekli haritalara yansım ayan ve bu nedenle varlıkları dikkat çek
meyen göllerimiz de vardır.
Uzungöl, Kuzey A nadolu D ağları arasında bulunan; son yıllarda
doğal güzelliği ve çevresiyle bütünleşen varlığı ile birden ilgi odağı h a
line gelmiş, küçük göllerimizden birisidir.
Bu m akale, 1991 yılı haziran ayında, öğrencilerimizle birlikte ger
çekleştirdiğimiz D oğu K aradeniz Bölüm ü’nü kapsayan araştırm a gezi
si sırasında görm ek fırsatını bulduğum uz U zungölü çeşitli coğrafi yön
* A.Ü. Dil T arih - Coğrafya F ark ü ltesi Coğrafya Bölümü.
1
Halkımızın büyük çoğunluğuna yerleşmiş olan yanlış bir kavram la, özellikle yük
sekçe bir alanda bulunan göllerimize hemen daim a “krater gölü” denilmektedir. Bu yanıl
gıya tv. lanm ızda yapılan “belgesel” program larda, yabancı dilde de yayın yapan ve T ür
kiye’yi tanıtm aya yönelik dergilerde de düşülmektedir. N itekim son yıllarda turizm açısın
dan büyük ilgi çekmeye başlayan K açkar D ağları üzerindeki buzul göllerimizin; bu yayını
m ıza konu olan U zungöl’ünde krater gölü olduklarına ilişkin program ve yayınlar yapıl
mıştır. Türkiye’deki krater ya da krater grubundan patlam a çukurları (kaldera, m aar ...
gibi) içerisinde yer alan göllerimizin başlıcaları N em rut K aldersıa üzerindeki göller, İs
p arta yakınındaki G ölcük, K arapınar yakınındaki Meke ve Acıgöl ile Nevşehir yakının
daki, şimdi kurutulm uş olan Acıgöl’dür.
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leri ile tanıtm ak ve dip notta belirttiğimiz yanılgıyı bir kez daha vurgu
lam ak am acım taşım aktadır.
Gölün Yeri ve Ö zellikleri

Uzungöl, Doğu K aradeniz Bölümü’nde, Soğanlı D ağlarından do
ğup, O f ilçe merkezi yakınında Karadenize dökülen Solaklı Deresi’nin
bir kolu olan H aldizan D eresi’nin açtığı derin vadi içerisinde yer alır.
U zungöl (F oto: 1), Trabzon ilinin, Ç aykara ilçesi sınırları içerisinde
olup, K aradeniz kıyısında (O f’tan) yaklaşık 42 km içeridedir (H arita: 1).
Kıyıyı U zungöl’e bağlayan yol O f-Ç aykara arasında düzgün asfalttır.
Buradan itibaren, stabilize olan yol eğimin de aıtm ası ile bozulur.
Bu nedenle, bugünkü koşullarda kıyıdan göle, ancak 2.5-3 saatte ula
şılabilmektedir.
U zungöl’ün kıyısında aynı isimle anılan, D oğu K aradeniz Bölüm ü’ndeki yerleşim birimlerine özgü karakterler taşıyan bir kasaba bu
lunm aktadır. Eski adı “Şerah” olan U zungöl kasabasının nüfusu (1990
nüfus sayımına göre) 2797’dir.
Y aklaşık 600 m uzunluğunda, 150 m genişliğinde olan U zungöl’
ün deniz düzeyinden yükseltisi 1130 m ’dir. Göl, D em irkapı D eresi’nin
suları ile beslenir. G ölün doğal bendini aşan sular H aldizan Deresi
adını alarak (F oto: 2) Solaklı Deresi’ne ulaşır. Bu akışlarla sürekli
yenilendiğinden U zungöl’ün suları son derece temiz, duru ve tatlıdır.
Yüksek bir yörede yer aldığı için oldukça serin olan bu sular, özellikle
alabalık için uygun bir yaşam ortam ı oluşturur.
Gölün Oluşumu

K aradeniz Bölgesi’nin kıyıya yönelik kesimlerinde ana jeom orfo
lojik özelliğini, kıyıya paralel olarak uzanan sıradağlar ve bu uzanışa
genellikle dik olarak akan akarsuların açtığı derin vadiler oluşturur.
Bu özellik D oğu K aradeniz Bölüm ü’nde dağların yükselmesiyle daha
da belirginleşir. Kıyı ile doruklar çizgisinin birbirine çok yakın oluşu
nedeniyle akarsuların eğimleri ve buna bağlı olarak aşındırm a güçleri
fazladır. Bu nedenle akarsu vadileri çok derin, yamaçları sarptır. A n
cak, bu genel görünüm içerisinde Kuzey A nadolu D ağ lan ’m n gelişim
dönemlerine bağlı olarak, aşınm alarla oluşmuş eğimi daha az bölüm 
lerde vardır. A karsular, geriye aşımm süreci sırasında bu düzlüklerin
bir kısmını henüz parçalayam am ışlardır. îşte Uzungöl, H aldizan D ere
si’nin geriye aşınım dalgasının henüz yeterince ulaşam adığı bir göreli
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düzlükte yer alır. Bu düzlüğün hem en önündeki vadide bir eğim k ırık 
lığı (knick-point) dikkati çeker.
Ancak, gölün oluşm asını hazırlayan an a neden bu değildir. Uzungöl çevresinin jeolojik yapısında, D oğu K aradeniz D ağları’nda geniş
yayılım gösteren K retase’ye ait volkanik aratabakalı flişler yaygındır.
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G öl çanağını çevreleyen yam açlarda bu flişi oluşturan andezit, dasit,
bazalt gibi volkanik kayaçlar ile kil, m arn, kalker gibi tortul kayaçlarda
geniş yer tutar. G erek volkanik gerek tortul kayaçlar yöre ikliminin
etkisi altında şiddetli ayrışm aya ve ufalanm aya uğram ışlardır. Buna
eğim koşulları da eklenince, vadi yam açlarında, gür bir bitki örtüsüne
karşın, kütle hareketleri için elverişli bir ortam belirmiştir. Hareket,
bitki örtüsünün tahrip edildiği a la rla rd a daha da şiddetlidir.
İşte, Uzungöl çanağının oluşum unu, yörenin bu litolojik, klim a
tolojik ve topografik koşulları hazırlam ıştır. U zungöl çanağının belir
mesinde ilk etkinin, gölün kuzey yam acındaki eski bir heyelan kütlesi
olduğu düşünülebilir. Y örenin nemli iklimi nedeni ile bu heyelanın kop
m a yeri ve hatta kayan kütlesinin izleri büyük ölçüde silinmiştir. Göl
çanağının oluşum unu sağlayan ve bugün H aldizan Deresi tarafından
parçalanm aya başlayan doğal şeddin içindeki iri ve köşeli bloklar, bu
heyelanın eseri olmalıdır. Ancak, göl çanağının bugünkü durum unu
alm asında asıl etken, bu heyelan kütlesinin üzerini örten ve H aldizan
Deresi’nin güney yam acında gelişmiş olan birikinti konisidir (H arita:
2). Yani Uzungöl, bir krater gölü değil bir “doğal set gölü” dür. Bu
set, bir birikinti konisi tarafından oluşturulm uştur (F o to : 3).
U zungöl’ün oluşum unu sağlayan birikinti konisi, klasik koniler
den farklıdır. Buradaki koni gölün güneyindeki dik yam açlarda olu
şan, bol m iktardaki ayrışma ürününün, çok kısa yan dereler tarafından
taşınarak belirtilen eğim kırıklığı gerisinde biriktirilmesi sonucunda
oluşm uştur. Bu oluşum da yan derelerin gücü kadar, kayaçların yöre
nin iklim koşullan altında kolayca ayrışabilmesinin de payı büyüktür.
Eğim koşullan da kısa mesafede yamaç diplerine bol malzeme birik
mesini kolaylaştırm ıştır. Bu haliyle göl çanağının oluşum unda büyük
payı olan birikinti konisi, adeta birikinti konisi- kayşat konisi karm ası
niteliğini taşım aktadır. Bunun gibi, gür bir bitki örtüsüne ve iklimin
çok nemli olmasına karşın halen U zungöl’ü çevreleyen yam açlardaki
yan dere boylarında da kayşatların gelişmekte olduğu dikkat çekmek
tedir. Belirtilen koşullarda oluşan doğal set geliştikçe, gerisinde biri
ken sular Uzungöl’ü oluşturm uştur.
D em irkapı Deresi ile Uzungöl havzasına yanlardan ulaşan dereler
göl çanağına bol malzeme getirm ektedir (F o to : 4). Böylece U zungöl’ün
gerisinde, Dem irkapı Deresi’n ir ağzında gelişmekte olan delta göl
çanağını daraltm aktadır (F o to : 1). Ayrıca, bir yandan doğal şeddi
oluşturan birikinti konisinin göl altında uzandığı alan, bir yandan da
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bazı kesimde göle ulaşan yan derelerin taşıdığı malzeme ile set gelişin
de beliren sığlıklar da gölün önceleri daha geniş bir alana yayıldığını
göstermektedir. G ölün oluşum u nedeniyle beliren yerel taban düzeyi
gölün gerisindeki vadi bölüm ünde alüvyal boğulm aya da neden ol
m uştur.
Göle kavuşan derenin taşıdığı bol m iktarda su doğal şeddi aşmış
tır. Bu noktadan itibaren H aldizan Deresi adım alan akarsuyun hemen
eğim kırıklığında oluşan doğal şeddi, şimdi geriye aşındırm akta oldu
ğu gözlenmektedir. Diğer bir deyişle, yan dereler tarafından oluşturu
lan ve akarsuyun önünü kapatacak kadar güçlü olan birikimler, günü
m üzde H aldizan Deresi tarafından aşındırılm aya başlam ıştır. Böylece,
şeddi oluşturan birikinti konisi kuzey kesiminde derince yarılarak p ar
çalanmış ve b u rad a bir “birikinti konisi sekisi” teşekkül etm iştir (Ha-
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rita: 2). Bu aşınım süreci devam ettiğinden H aldizan Deresi’nin Uzungölü kapm ası ve h a tta gölün ortadan kalkm ası süreci başlayacaktır.
Bu tehlikenin görülmesi üzerine gölün ayağı DSİ tarafından yapılan
bir kanalla kontrol altına alınmış ve H aldizan D eresi’nin geriye aşın
dırm a etkisi durdurulm uştur.
Uzungöl Çevresinin Turizm Potansiyeli

U zungöl ve çevresinin doğal güzellikleri büyük bir turizm potansi
yeli oluşturm aktadır. G ölün, yöreye kazandırdığı canlılık çevredeki
diğer coğrafi etkenlerle daha da artm aktadır. Bu etkenlerin başında
ladin, kayın ve karaçam ların oluşturduğu yoğun orm an örtüsü, yer
yer çağlayanlar oluşturarak akan Haldizan Deresi ile bu doğal ortam la
son derece uyumlu ahşap konutlardan oluşan D oğu K aradeniz Bölümii’ne özgü yerleşmeler sayılabilir (F o to : 5) Sahip olduğu bu değerler
nedeniyle Uzungöl, önemli bir turizm merkezi olm aya başlam ıştır.
Turizm faaliyetlerinin başlam ası ile birlikte göl çevresinde çeşitli tesisler
kurulm uştur. Bugün, 5 0 yataklı bir motel, alabalık üretme çiftliği (F oto:
6) ile lokanta, turistik eşya satan dükkanlardan oluşan bir tesis dikkati
çekmektedir. Bu tesisin doğal çevre ile gösterdiği uyum , çevrede başlayan
turizm yatırım larına örnek oluşturacak niteliktedir. Bunun yanısıra O r
man Genel M üdürlüğü tarafından yaptırılan konaklam a tesisi de bura
daki turizm etkinliklerine katkıda bulunacak niteliktedir. M ayıs başın
dan, ekim ayı ortalarına kadar devam eden turizm sezonunda yaklaşık
50.000 kişinin ziyaret ettiği Uzungöl, yabancı turistlerin de büyük ilgi
sini çekmektedir2.
Uzungöl çevresinde varolan turistik tesislerin yanı sıra, vadi tabanı
ve yam açlarındaki konutların doğayla uyum lu görünüm leri, pek çok
turizm merkezinde görülen bozulm aların henüz buraya ulaşmadığını
göstermektedir. Ancak, özellikle gölün batı kısm ında kasabanın bu
lunduğu alandaki düzensiz yapılaşma ve yöreye uygun olm ayan yapı
malzemelerinin kullanımı buradaki görüntüyü, günden güne bozm ak
tadır. Bu düzensiz yapılaşm a henüz sınırlı ölçüde olm akla birlikte yö
renin turistik değeri için potansiyel bir tehlike oluşturm aktadır.
Uzungöl, sahip olduğu doğal değerler, turistik tesisleri ve gelen zi
yaretçi sayısı ile D oğu K aradeniz Bölüm ü’nde çok ilgi gören yerlerden
birisidir. Sahip olduğu turizm potansiyeli nedeniyle Uzungöl ve çevre
2 Ziyaretçi sayısı turistik tesislerden elde edilmiştir.
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sinde turistik yatırım ların artm ası kaçınılm azdır. Ancak, bu yatırım lar
yapılırken çevredeki doğal güzelliklerin korunm ası, buradaki turizm in
gelişmesinin temel ilkesi olmalıdır.

■%

Foto 1: Uzungölden bir görüntü. Göl alanı, D em irkapı Deresinin ağzında gelişmekte olan
delta tarafından daraltılm aktadır.
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F oto 2: Doğu K aradeniz Bölümünün taşkın karakterli akarsularından biri olan Haldizan
Deresi.
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F oto 3: U zungölün oluşum unda en büyük paya sahip olan birikinti konisinin cepheden
görünümü.
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F oto 4: Uzungöle dökülen yanderelerin önünde çeşitli boyutlarda birikinti konileri bulun
maktadır.
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Foto 5 : Uzungöl çevresinde güzel örnekleri bulunan ahşap konutlar, doğal ortam la son de
rece uyumlu bir görüntü vermektedir.
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F oto 6: U zungölde bulunan tesislerden, balık yetiştirme çiftliğine ait havuzlar.
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