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Türkiye'nin topoğrafik ve jeolojik koşullarındaki zenginlik çe
şitli tiplerde göl oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bunlardan biri
olan heyelan şeddi gölleri yurdumuzda en çok Karadeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesinde, iklim ve jeom orfolo
jik özellikler sık sık heyelan olaylarına neden olmakta ve derin va
diler içerisinde akmakta olan akarsuların önü heyelan kütleleriyle
kapanarak, göller oluşmaktadır. Sera Gölü, Tortum Gölü, Gaga G ö
lü, Yedigöller bu tip göllerin karakteristik örneklerindendir.
Borabay Gölü, Orta Karadeniz Bölümü'nün. iç kesim inde,
Amasya'nın kuzeydoğusunda yeralan eski bir heyelan şeddi gölü
dür (Şekil: 1). Amasya ili, Taşova ilçesi sınırlan içerisinde kalan
göl, Gölbeyli (Borabay) Beldesinin 2 km kadar batısındadır (Şekil:
2). Göl ve etrafındaki zengin bitki örtüsünün oluşturduğu doğal or
tam, yöre için önemli bir rekreasyon alanıdır (Foto: 1).

F oto l : B orabay Gölü ve gölü oluşturan heyelan kütlesinin batıdan görünümü
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Göl Çevresinin Topoğrafik ve Jeolojik Özellikleri
Yeşilırmak ile Tersakan Çayı arasında kalan Akdağ'ın doğu
uzantısında yeralan Borabay Gölü (1045 m) çevresindeki litolojik
birimler; Perm kristalize kalkerler, Jura tortul aratabakalı tüf ve aglomeralar ile Pliosen karasal tortullardan oluşmaktadır (Şekil: 3).
Yöre, Kuzey Anadolu Fayına yakınlığı nedeniyle tektonik açıdan
aktif bir kuşak içinde kalmaktadır. Göl çevresindeki formasyonların
kontaktları, çoğunlukla fay hatlarına uymaktadır. Borabay G ö
lünün kuzeydoğusunda bulunan kristalize kalkerler de faylarla sı
nırlandırılmıştır. Bu kırık hatları arasında kalan Perm kalkerleri, di
ğer formasyonlardan topoğrafik özellikleri ile ayrılmaktadır. Jura
tortul aratabakalı tüf ve aglomeralar, yapısal karakterlerine bağlı
olarak aşınma ve ayrışma özellikleri ile kalkere göre daha sık bir
drenaj ağı ile dikkat çekmektedir.
Araştırma alanında en geniş alanı kaplayan Jura formasyonu,
tüf ve aglomeralar ile kil ve kumtaşlan ile aratabakalı olup, aglomeralann içinde bulunan diabaz-andezit parçalan ve porfirit kırıntı
ları tüflerle çimentolanmıştır. Bu yapı, Karadeniz Bölgesinin iklim
koşulları altında heyelan olaylarına uygun bir ortam hazırlamakta
dır.
Borabay Gölünün oluşumunu hazırlayan heyelan, özellikleri
belirtilen Jura formasyonu ve Perm kalkerleri arasında bulunan fay
hattı ile de ilgilidir. B u fayın oluşturduğu zayıf zon ve kırık hattı
boyunca derine sızan sular, tüf ve aglomeralar üzerinde meydana
gelen kütle hareketini kolaylaştırmıştır.

Borabay Gölü ve Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri
Borabay Gölü çevresinde, 1300-1400 m'ler arasında uzanan
aşınım yüzeyi, gölün yukarı kesiminde adı Çatağın Dere olan, B o
rabay Deresinin içinde aktığı derin bir vadi ile yarılmıştır. Yam aç
eğimi % 80'i bulan bu vadiye, pekçok yan dere karışmaktadır. B o 
rabay vadisinin kuzey yamacında, Kaleboynu Tepe ile Ardıç boğa
zı mevkii arasında kalan bölümden başlayan heyelan sonrasında va
di, kayan malzeme ile tıkanmıştır. Vadi içindeki bu topoğrafik
değişiklik sonrasında meydana gelen çukurlukta biriken sular, B o 
rabay Gölünü oluşturmuştur (Şekil: 4).
Söz konusu heyelan, Yanıklık Tepenin güneyinde, belirgin bir
taç kısmı ile başlar. Buradan güneye doğru 1 km kadar uzanan hev
yelan kütlesinin eni, taç kısmında 450-500 m, topuk kısmında ise 1
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km'yi bulmaktadır. Heyelan kütlesi içinde, taç-kısmında görülen
diklikten sonra, farklı eğim derecelerine sahip basamaklara geçilir.
Bu basamaklar arasında çukurluk ve düzlükler bulunmaktadır. He
yelan kütlesinin vadi içinde geniş bir alana yayılan topuk kısmı her
yerde aynı karakterde değildir. Gölün üzerinde yer aldığı kısımda
çok fazla bir deformasyon bulunmayıp, bu kısım daha çok dönel
çökme tarzındaki bir hareket izlenimi vermektedir. Topuğun doğu
kısmında kayma izleri daha belirgindir. Bu kısımda, yoğrulmuş en
kaz malzemesinin oluşturduğu yığınlar yeralmaktadır (Foto: 2). En
kaz, Borabay Deresi ve kollan tarafından derince yanlmıştır.
Heyelanın enkazının etkisi ile vadinin boyuna profilinde büyük
bir değişiklik oluşmuştur. Gölün üzerinde yeraldığı vadi ile bu va
dinin, 3.5 km kuzeyindeki Musullu Deresi ve 1.5 km güneyindeki
Bostan Deresi vadilerinin boyuna profilleri kanlaştınldığında (Ş e
kil: 5) heyelandan önceki eğimin % 12 ile % 16 arasında olduğu
anlaşılmaktadır. Gölün oluştuğu alandaki eğim % l'den azdır. Buna
karşın şeddin doğu kısmında eğim % 20'dir. Eğim kınklığı, enkazın
oluşturduğu yığından kaynaklanmakta olup, topuk kısmının bu ke
simdeki kalınlığı 200 m'ye yakındır (Foto: 2-3).
Boyu 500 m olan Borabay Gölünün, genişliği 40-110 m ara
sında değişmektedir. Şekli, içinde yeraldığı vadinin uzanışına uyan
göl, yaklaşık 3 km2'lik bir alan kaplamakta olup, en derin yeri 11
m'dir. Şeddin, taşkınlar nedeniyle yanlmasını önlemek için üzerine
betondan bir bent inşaa edilmiştir. Gölün fazla sulan, bendin güney
kısmındaki bir ayakla boşalmaktadır. Göl seviyesinin yağış ve ani
kar erimelerine bağlı olarak aşın derecede yükseldiği zamanlarda
ise, bendin kapaklan da açılarak sulann fazlası boşaltılmaktadır.
Göl, Çatağın Deresi ve yan derelerin getirdiği alüvyal ve kolüvyal malzeme ile dolmaktadır. Gölün batı kısmında bulunan yak
laşık 2-2.5 km2'lik bu tip bir dolgu alanı, göle doğru gelişimini sür
dürmektedir. Bu alüvyal düzlük, kavak ve söğüt ağaçlarıyla kaplı
olup, göl seviyesindeki yükselmeye bağlı olarak zaman zaman su
lar altında kalmaktadır (Foto: 4).

Göl ve Çevresinin Turizm Potansiyeli
Borabay Gölü ve çevresi, sahip olduğu doğal değerler ile yöre
için güzel bir dinlenme alanıdır (Foto: 5). Gölün oluşturduğu doğal
güzellikler yanında, etrafındaki kayın, sarıçam, meşe ve gürgenler
den oluşan kanşık orman örtüsü de buranın önemini arttırmaktadır
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F oto 2 : G ölü oluşturan heyelan şeddinin doğudan (G ölheyli tarafından) görünümü. Bu
holüm en gebeli bir yapıya sahiptir.

Foto 3 : H eyelan şeddi üzerinden doğuya bakış. Vadinin bu bölümünde heyelan
enkazından kaynaklanan belilrgin bir eğim kırıklığı bulunmaktadır. G eri planda Gölbeyl'ı
(B orabay) B eldesi görülmektedir.
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F oto 4 : Gölün batısındaki alüvyal düzlükteki bitkiler, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte
sık sık sular altında kalmaktadır.

F oto 5 : B orabay Gölü, çevresindeki bitki örtüsü ile birlikte güzel bir dinlenme alanıdır.
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(Foto: 6). Bu özellikleri ile yöre halkının büyük ilgisini çeken Bora
bay Gölü ve çevresinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir ormaniçi dinlenme alanı oluşturulmuştur. Bu dinlenme alanı içinde
günübirlik kullanıma yönelik tesislerin yanısıra, geceleme olanağı
sağlayan konaklama üniteleri de bulunmaktadır. Çevresinde uygun
piknik alanları bulunan gölde, sandal gezintileri yapılabilmektedir.
Göl, içindeki balık varlığı ile de dikkat çekmektedir.

F oto 6: G öl çevresindeki kayın, sarıçam , meşe ve gürgenler karışık bir orman örtüsü
oluşturmaktadır.

Çoğunlukla günübirlik kullanıma hizmet eden göl civarında,
çevre temizliğine gerekli önemin verilmemesi, bu alanda belirgin
bir çevre kirliliği yaratmıştır. Yöre için önemli bir turizm potansi
yeline sahip olan bu alanın korunması ve daha iyi değerlendirilmesi
mümkündür. Göl çevresinde, yörenin doğal karakteriyle uyumlu
dinlenme ve konaklama tesisleri arttırılarak, daha geniş bir kesimin
kullanımına sunulabilir ve buradan daha verimli bir yararlanma
sağlanabilir. Ancak, bu düzenlemeler yapılırken çevrenin tahrip
edilmesini ve doğal dengenin bozulmasını engelleyecek her türlü
önlemin alınması zorunludur. Aksi halde, son derece güzel olan bu
ortam, kısa bir süre sonra ciddi bir çevre tahribi ve kirliliği ile karşı
karşıya kalacaktır.
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