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Öz: Türkiye, şelale bakımından zengin bir ülke olup, bu durum ülkemizin turizm potansiyeline önemli katkı
sağlamaktadır. Bu potansiyelin bilimsel olarak araştırılması ve destinasyon planlamalarında kullanılması oldukça
önem taşımaktadır. Susuz (Güm Güm) Şelalesi Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde Çorum İli merkez
ilçesine bağlı Kadıderesi Köyü sınırları içerisinde yer alır. Çorum il merkezine 35 km uzaklıkta bulunan Susuz (Güm
Güm) Şelalesi 40o 18’ kuzey enlemi ve 35o 03’ doğu boylamında yer almaktadır. Şelalenin arazi çalışmaları 2018
yılının ilkbahar ve yaz döneminde yapılmıştır. Büro çalışmaları sırasında araziden ve literatürden derlenen bilgiler
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntemleri kullanılarak haritalanmıştır. Ayrıca MTA tarafından hazırlanmış 1/25.000
ölçekli Türkiye jeoloji haritasının ilgili paftaları ile arazi gözlemleri sırasında elde edilen bilgiler birleştirilerek şelale
ve yakın çevresinin jeoloji haritası üretilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında koordinat ve yükseklik ölçümleri “Garmin
Oregon 750” GPS ile yapılmış ardından Google Earth programına işlenmiştir. Eğim, mesafe ve yükseklik ölçümleri ise
“Lieca Distro D8” lazer metresi ile yapılmıştır. Susuz (Güm Güm) Şelalesi, Sungurlu fayının Kadıderesi Köyü’nün
güneyinde, Alaca Çayı’nın bir yan kolu olan Bağlar deresi yatağını kestiği alan üzerinde oluşmuştur. Akarsu yatağının
şelalenin oluştuğu bölümünde mağara görünümünde kısmen tavan bloğu çökmüş, 28 m’lik eğim kırıklığı
bulunmaktadır. Yöre halkı tarafından bile yeterince bilinmeyen Susuz (Güm Güm) Şelalesi’nin bu çalışma ile tanıtımı
yapılarak Çorum ilinin turistik çekicilikleri arasına girmesini ve ilin destinasyon planlamaları içerisinde şelalenin de
katkıda bulunmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu şekilde hem Çorum iline hem de ülke ekonomisine katkıda
bulunulacağı düşünülmektedir. Ancak sürdürülebilir bir turizm faaliyeti için, plansız yapılaşmaya izin verilmemeli ve
şelale ve çevresinin doğal görünümü titizlikle korunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çorum, Şelale, Turizm, Destinasyon, Turistik çekicilik
Abstract: Turkey has a high tourism potential related to the waterfall occurrence. It is important to investigate this
potential academically and it should be considered in the planning of the destination. The Susuz (Güm Güm) Waterfall
is situated in the middle part of the Black Sea Region a village called Kadıderesi in Çorum. It is 35 kms from the city
center of Çorum and it is located on the 40 o 18 north latitude, and 35o 03 east longitude. The land study of the waterfall
was done in the Spring and summer of the year 2018. The knowledge obtained from land and the literature was, then,
mapped by using the Geographic Knowledge System methods (GKS) during the office study. Moreover, the geology
map of the waterfall and its near environment was produced by using the information gathered by MTA with 1/25.000
scaled Turkey Geology map related to its section and land observation. During the study of the land, coordinate and
the altitude measurements were made by “Garmin Oregon 750” GPS and they were added to the Google Earth
program. The slope, distance and altitude measurements were made by “Lieca Distro D8” laser meter. The Susuz
(Güm Güm) Waterfall is occurred on the intersection of the Alaca stream and Bağlar stream, a branch of Alaca stream
in the south of Kadıderesi village on the Sungurlu fault. There is a slope with 28 meters long whose roof partially
collapsed with a cave appearance at the place of the waterfall occurrence place. With the help of this study, the
waterfall, which is not even well known by the local people, is introduced to the tourism and the waterfall will be
included to the attraction destination of the city, Çorum. It is thought that the waterfall will contribute both to the
economy of the country and the city Çorum. For the sustainable tourism activity, people should not be allowed to build
houses without getting permission and the natural environment of the waterfall should be preserved.
Keywords: Çorum, Waterfall, Tourism, The Destination, Touristic attraction.
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1. Giriş
Günümüzde şehirlerdeki yaşam koşulları, artan nüfus, gürültü, trafik yoğunluğu gibi stres
kaynaklarının çoğalması ve iş hayatının yoğunluğu, insanların iş verimlerinin azalmasına neden olmaktadır.
Bu durumdan bunalan insanların sağlıklı ve sakin ortamlara özlem duydukları, dinlenmek için suyu temiz,
yeşili ve güneşi bol doğal ortamlara yönelmektedirler (Uzun vd., 2005; 333). Ormanlık alanlar, dağlık
alanlar, göller, akarsular, kaynaklar insanların doğa ile bir araya gelmesine neden olan doğal ortamlardır
(Çetinkaya, 2017; 243). Sadece Türkiye değil dünyanın birçok ülkesinde görülmeye başlanan bu gelişmeler
“doğa turizmi”, “ekoturizm” veya “çevreye duyarlı turizm” şeklinde turizm şekillerinin ortaya çıkmasına ve
tür doğal ortamların yoğun bir şekilde ziyaret edilmeye başlanmasına neden olmaktadır. Bu konuda yapılan
araştırmalar sadece ülke içinde değil uluslararası turizme katılan ziyaretçilerin % 40-60’ını doğaya ilgi
duyanların oluşturduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Özgüç, 1998; 52). Bu açıdan eşsiz görünümleri ve
ortaya çıkardıkları insana huzur veren ortamları ile şelaleler önemli birer doğal ortam konumundadırlar
(Koday ve Demir, 2011; 290).
Doğal ortamlar içerisinde önemli ve cazibesi yüksek doğal çekiciliklerden birisi olan şelaleler,
bulundukları çevrenin özellikleri, büyük yerleşim merkezlerine yakınlık durumu, ulaşım imkânlarının
kolaylığı, konaklama ya da kamp kurma imkânlarının varlığı bu alanların gelişmesinde ve turizm
bakımından aktif bir alan haline gelmesinde önemlidir.
Jeomorfolojik ve jeolojik faktörlerin birlikte oluşturduğu ve akarsu topoğrafyasının dikkat çekici
şekillerinden birisini oluşturan şelalelerin bulunduğu sahada doğal ortam özelliklerinin farklılaşması (bitki
örtüsü, yer şekilleri, vb.) bu alanların birer cazibe merkezi potansiyeli taşımasına neden olmaktadır.
Bilineceği üzere, bir akarsuyun yatağı boyunca aniden ortaya çıkan bir diklik, akarsuyun sularının buradan
aşağıya düşmesine dolayısıyla şelale veya çağlayan (çavlan) adı verilen yer şekillerinin oluşumuna neden
olmaktadır. Akarsu yatağındaki eğim kırıklığına bağlı olarak oluşan şelalelerin çevresine yaydığı doğal
gürültünün şiddeti, şelalenin yüksekliği, eğimi ve akarsuyun taşıdığı su miktarı ile doğru orantılıdır
(Doğanay ve Zaman, 2013; 311).
Türkiye’de şelaleler ile ilgili farklı amaçlarla yapılmış çok sayıda araştırma bulunmaktadır.
(Doğanay, 1990; Köse, 1997; Ceylan, 2000; Doğanay, 2000; Zeybek, 2000; Doğanay ve Zaman, 2001;
Arınç, 2002; Aylar ve Çoban, 2004; Özdemir ve diğ., 2004; Uzun ve diğ., 2005; Ceylan, 2006; Atayeter ve
diğ., 2007; Koday ve Çelikoğlu, 2009; Sever ve Kopar, 2009; Bulut, 2010; Koday ve Demir, 2011; Sevindi,
2011; Polat ve diğ., 2012; Karadeniz, 2013; Çetinkaya, 2017; Sevindi, 2017) gibi.
Bu çalışmanın amacı doğal ve kültürel zenginlik açısından, Türkiye’nin önemli illerinden birisi olan
Çorum ilinin doğal turistik çekicilikleri destinasyonuna bir katkı sağlamaktır. Susuz (Güm Güm) şelalesinin2
(yöre halkı tarafından Güm Güm şelalesi olarak bilinmektedir) araştırılması ve coğrafi özelliklerinin ortaya
konulması ile Çorum ili için yapılacak turizm planlamalarında şelalesinin bu planlamalara dahil edilmesi
amaçlanmaktadır. Böylece şelale ile ilgili yapılacak planlamalar ile turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak

Şelalenin isminde geçen ve yöresel bir ad olan “Güm Güm” kavramı için Kadıderesi köyü ahalisinden Erdal EKER (58 yaşında) ve
Servet ACAR (62 yaşında) şöyle bir açıklama yapmışlardır. Eskiden şelalenin bulunduğu bu dere sık sık taşar ve seller yaşanırdı.
Hatta günümüzde köyde yaşayan birçok aile bu sellerden korunmak için eskiden vadi tabanında bulunan evlerini vadinin yamaçlarına
doğru taşımışlardır. Köy ahalisi özellikle ilkbaharda çok yağmur yağdığı zaman gelen su şelalenin sularının düştüğü üst kısımdan
aşağıya doğru şiddetle düşer ve mağaranın içinde bu suyun düşmesine bağlı alarak “Güm” diye bir ses gelirdi. Bu şiddetli ses
köylüler tarafından duyulur ve bütün köylü birbirini uyararak selden korunmak için vadinin yamaçlarına doğru çıkarlardı. Dolayısıyla
Kadıderesi köyünde yaşayan insanlar bu sesten dolayı şelaleye “Güm Güm” ismini vermişlerdir.
2
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hizmet ve olanaklar sağlanacak, gerek yerel ölçekte gerekse bölgesel ölçekte şelalenin tanınması ve daha
fazla ziyaretçinin gelmesi mümkün olabilecektir.
Yöre ve şelale ile ilgili olarak çalışmanın başlangıcında yapılan literatür taramasında özel bir
çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Buna istinaden inceleme sahasına ilkbahar ve yaz mevsimlerinde arazi
çalışmaları için gidilmiş, ölçüm ve gözlemler yapılmıştır. Şelalenin farklı mevsimlerdeki akım miktarı bu
arazi çalışmaları sırasında gözlemlenmiş, şelalenin ölçümleri lazermetre, gps gibi araçlarla yapılmış ve drone
ile havadan fotoğraflanmıştır.
Yapılan arazi çalışmaları ve sonrasındaki büro çalışmaları sonucunda Susuz (Güm Güm) Şelalesinin
özel bir hidrojeolojik yapıya sahip olduğu ve Türkiye’de oluşum, görünüm ve boyut olarak nadir şelale
örneklerinden birisini oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda yöre halkı tarafından bile çok az bilinen
şelalenin turizme kazandırılması ve Çorum ile destinasyon planlamalarında şelalenin de değerlendirilmesinin
yöre halkına önemli bir ekonomik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2. Araştırma Sahasının Coğrafi Konumu ve Ulaşım Özellikleri
Susuz (Güm Güm) Şelalesi Çorum ili güneyinde bulunan Alan Dağı’nın (1497 m) kuzeybatı
yamacında 35˚ 03’ doğu ve 40˚ 18’ kuzey koordinatlarında bulunmaktadır (Şekil 1). Şelale, Alaca Çayı’nın
yan kolunu oluşturan Bağlar Deresi’nin yatağı üzerinde bulunmaktadır. İdari bakımdan Çorum ili Merkez
ilçesi Kadıderesi köyü sınırları içerisinde kalan şelale, Ortaköy ilçesine 25 km, Çorum il merkezine 35 km ve
Amasya il merkezine yaklaşık 90 km uzaklıktadır. Şelaleye ulaşmak için Çorum-Ortaköy karayolu güzergahı
ile Cemilbey (Çorak) kasabasına geldikten sonra Kadıderesi köyüne dönüp yaklaşık 2 km gitmek
gerekmektedir. Kadıderesi köyüne (Foto 1) ulaştıktan sonra köyün kuzeyinde kalan şelaleye 400 m’lik patika
bir yoldan yürüdükten sonra küçük bir dinlenme alanına ulaşılmaktadır. Buradan tekrar bir patika yoldan
Bağlar Deresinin yamacı boyunca 400 m daha yürüdükten sonra şelaleye ulaşılır. Çorum ilinden Cemilbey
kasabasına kadar olan yol asfalt kaplama olup nispeten bakımlıdır. Ancak Cemilbey kasabasından Kadıderesi
köyüne ulaşım bozuk asfalt ve yer yer stabilize bir yoldan sağlanmaktadır.

Foto 1. Susuz (Güm Güm) Şelalesinin oluştuğu kireçtaşı
kütlesinin üst kısmından şelalenin hemen güneyinde bulunan
Kadıderesi Köyü’nün görünümü.

Şekil 1. Susuz (Güm Güm) Şelalesinin lokasyon haritası
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Susuz (Güm Güm) şelalesi için gerek Çorum gerekse Ortaköy’den düzenli bir taşıma hizmeti
verilmemektedir. Ziyaretçiler ya Kadıderesi köyüne gelen bir minibüs ya da kiraladıkları veya kendi özel
araçları ile şelaleye gelmektedir. Özellikle Kadıderesi köyünden sonra ulaşım imkânlarının zor olması ve
rehberlik hizmetlerinin bulunmaması şelaleye gelen ziyaretçi sayısının düşük kalmasına neden olmaktadır.
3. Araştırma Sahasının Doğal Ortam Özellikleri
3.1. Jeolojik Özellikler
İnceleme sahası ve yakın çevresinde yapılmış olan araştırmalarla, şelale ve yakın çevresinin jeolojik
özellikleri büyük kısmı ile ortaya konulmuştur. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 1/100.000
ölçekli Çorum H34 paftasından yararlanılarak Susuz (Güm Güm) şelalesi ve çevresinin jeoloji haritası
hazırlanmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Susuz (Güm Güm) Şelalesi ve yakın çevresinin jeoloji haritası. MTA Genel Müdürlüğü 1/100.000 Ölçekli Çorum H34
paftasından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Söz konusu haritanın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere şelale ve çevresinde aflörman veren en
eski kayaçları Mesozoyik’e ait kayaçlar oluşturmaktadır (Sevin ve Uğuz, 2014; 3). Bu döneme ait kayaçların
bir grubunu ofiyolitler oluşturmaktadır. Yeşil, siyahımsı yeşil ve yer yer siyah renklere sahip olan ofiyolitler
tektonizmanın etkisiyle aşırı makaslanmalı ve eklemli bir görünüme sahiptir (Sevin ve Uğuz, 2014; 3).
İnceleme sahasının özellikle kuzeyinde bulunan ofiyolitler Elköy ve Sazlık köyleri arasında daha geniş bir
yayılışa sahiptir.
Mesozoyik’e ait kayaçların bir diğerini, Karakaya formasyonu içerisindeki Triyas yaştaki kireçtaşları
oluşturmaktadır (Sümengen, 2013; 13). Bu kireçtaşları genel olarak yanal devamlılık göstermeyen, düzensiz
geometrik şekiller gösteren, bazı yerlerde tabakalaşmamış, genelde orta-kalın tabakalı, çatlaklı, açık gri,
koyu, gri, sarımsı ve siyahımsı renklere sahiptir (Sevin ve Uğuz, 2014; 8). Şelalenin de üzerinde oluştuğu bu
kireçtaşı blokları özellikle inceleme alanının güneyinde Mollahasan ve Kirazlıpınar köyleri arasında daha
fazla yayılış göstermektedir.
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Bu döneme ait Karakaya formasyonu, çakıltaşı, kumtaşı, kireçtaşı ve volkanitli kayaçlardan
oluşmaktadır. Alaca çayı ve Derin çay yakınlarında aflöre veren bu kayaçlar, kırıntılı ve karbonatların
çökeldiği, zaman zaman volkanik faaliyetlerin etkin olduğu ve havza kenarlarında kırıntılı ve kireçtaşlarının
bloklar halinde çökelmeye eşlik ettiği bir havzada oluşmuştur (Yılmaz ve diğ., 1997; 368).
Triyas dönemine ait sahadaki bir diğer kayaç topluluğunu ise volkanit üyesi diyabaz, spilit, tüf ve
aglomeradan oluşan kayaçlar oluşturur. Özellikle Susuz (Güm Güm) şelalesinin güney kısmında geniş
yayılışa sahip bu birim, Alan Dağı’nın kuzey eteklerinde görülür (Akyürek ve diğ., 1982; 84). Mesozoyik
döneminin son kayaç topluluğu Üst Jura-Alt Kretase dönemine ait yaklaşık 500 m kalınlığa sahip Helvacı
formasyonuna ait kayaçlardır. Şelalenin bulunduğu sahayı çevreleyen bu kayaçların şelf ilerisi yamaç
ortamında çökelmiş çakıltaşı, kumtaşı ve karbonatlı kayaçlar şeklinde olduğu görülür (Sevin ve Uğuz, 2014;
9).
Susuz (Güm Güm) şelalesi ve yakın çevresindeki en eski örtü kayaçlarını Lütesien dönemine ait
kumtaşı ara katmanlı marn, silttaşı ardışımından oluşan Yoncalı Formasyonu oluşturur. Özellikle şelalenin
güneyindeki Kadıderesi, Yeşilyayla, Kozluca ve Balıyakup köyleri çevresinde geniş aflöre vermektedir
(Sevin ve Uğuz, 2014; 11). Örtü formasyonlarının diğerini ise Üst Pliyosen-Pleyistosen dönemine ait
çakıltaşı ve çamur taşlarından oluşan Büşükşeyhefendi formasyonu oluşturur (Sevin ve Uğuz, 2014; 14).
Susuz (Güm Güm) şelalesinin kuzeyindeki Kırklar Dağı çevresinde bu kayaçlar oldukça yaygındır. İnceleme
alanındaki vadi tabanlarındaki alüyonlar ise, genellikle menderesli ve örgülü akarsu ve taşkın ovası
çökelleriyle temsil edilmektedir. Çakıl, kum, silt ve çamur birikintilerinden oluşan bu birim Çorum çayı,
Alaca çayı ve Derinçay vadilerinde bulunmaktadır.
3.2. İklim Özellikleri
Susuz (Güm Güm) Şelalesi ve yakın çevresinin iklim özelliklerini ortaya koymak için Çorum (776
m) meteoroloji istasyonunun verilerinden yararlanılmıştır (DMİGM, 2018). İnceleme sahasında yıllık
ortalama sıcaklık 10.8 oC’dir. Aylık ortalama sıcaklıkların seyrine göre en soğuk ay -0,4 oC ile ocak iken,
temmuz ve ağustos 21,3 oC ile yıl içerisindeki en sıcak aylarını oluşturmaktadır (Çizelge 1, Şekil 3).
Çizelge 1. Çorum meteoroloji istasyonuna ait sıcaklık (°C) ve yağış (mm) verileri.
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Şekil 3. Çorum’un yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği.

Yıllık ortalama yağış 427,1 mm olup, nisan, mayıs ve haziran yağışın en fazla düştüğü aylardır
(Çizelge 1). Çorum’da en fazla yağış mayıs (61,8 mm) ve haziran (52,6 mm) aylarında, en düşük yağış ise
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ağustos (13,6 mm) alınmaktadır. Çorum il merkezine yaklaşık 35 km mesafede bulunan Susuz (Güm Güm)
Şelalesinin bulunduğu sahanın meteoroloji istasyonu ile hemen hemen aynı yükseklikte (830 m) olmasından
dolayı şelale çevresinde de benzer yağış koşullarının hâkim olduğu söylenebilir.
İnceleme sahasında yağışın mevsimlere dağılışı düzensizdir. İlkbahar ve kış mevsimlerinde toplam
yağışın yarısından fazlası düşmektedir. Yaz mevsimi en az yağış alan mevsim olarak görülmektedir.
Yağışların büyük bölümü yağmur şeklinde gerçekleşirken, yılın sadece 16,3 gününde kar yağışı
gerçekleşmektedir. İlkbahar mevsimindeki sıcaklık artışına bağlı gerçekleşen kar örtüsünün hızla erimesi ile
artan yağışlara bağlı olarak Susuz (Güm Güm) Şelalesi’ne su taşıyan Bağlar derisinin taşıdığı su miktarı
artmakta ve şelale müthiş bir görsel şölen sunmaktadır (Foto 2). Yağışların azaldığı yaz mevsiminde ise
akarsuyun debisinin düşmesi ve tarım alanlarının şelaleyi besleyen sularla sulanması nedeniyle şelalenin
akışını zorlukla sürdürdüğü hattı bazı yıllarda akışın durduğu görülmektedir (Foto 3).

Foto 2. Susuz (Güm Güm) Şelalesinin mayıs ayı (2018)
başındaki görünümü.

Foto 3. Susuz (Güm Güm) Şelalesinin ağustos ayı
(2018) başındaki görünümü.

Buna göre Susuz (Güm Güm) Şelalesinin de içinde bulunduğu sahanın iklimi, Thornthwaite
metoduna göre C1 harfi ile temsil edilen kurak az nemli iklim tipine girmektedir. Nemlilik indis değerinden
başka, sahanın girdiği termik sınıf, yağış rejimi tipi ve termik rejim tipi de belirlenmiştir. Buna göre
“C1B2’sb2’” sembolleriyle karakterize edilen iklim tipi ortaya çıkmıştır. Bu iklim tipi ise, kurak-az nemli,
orta derecede sıcak (mezotermal), su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan deniz tesirine yakın iklim
tipi şeklinde belirlenmiştir.
3.3. Hidrografik Özellikler
İnceleme sahası ve yakın çevresi su potansiyeli bakımından fazla zengin değildir. Kar, yağmur ve
kısmen kaynak sularıyla beslenen akarsuların özellikle yaz dönemindeki yağış azlığına bağlı olarak
debilerinin çok düştüğü ve bazı derelerin tamamen kuruyarak geçici akarsu özelliği göstermektedir. İnceleme
alanında sürekli akış gösteren en önemli akarsu Çorum Çayı ve bu akarsuyun iki önemli yan kolu olan Alaca
ve Derinçay’dır (Şekil 4).
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Şekil 4. Susuz (Güm Güm) Şelalesi ve yakın çevresinin hidrografya haritası.

Çorum Çayı, Çorum merkez ve Alaca ilçelerinin büyük bir bölümünün sularını topladıktan sonra
Ortaköy ve Göynücek oluğu adı verilen tektonik depresyondan doğuya doğru ilerleyerek Amasya merkeze
bağlı Gözlek köyü yakınlarında Yeşilırmak’a katılarak Karadeniz’e dökülmektedir. Çorum Çayı’nın önemli
kollarından birisi olan Alaca Çayı’nın bir yan kolu olan Bağlar Deresi, Susuz (Güm Güm) Şelalesinin
üzerinde yer aldığı akarsudur. Dantritik drenaj şebekesine sahip olan derenin şelaleye kadar yağış alanı
yaklaşık 5,3 km2, Alaca Çayı’na birleşene kadar ki yağış alanı ise yaklaşık 7,8 km2 dir. Kandil Tepe (1343
m) yakınlarından kaynağını alan Bağlar deresinin toplam uzunluğu ise yaklaşık 6,8 km dir. Susuz (Güm
Güm) Şelalesi, Bağlar deresi vadisinin yaklaşık 5. km’sinde yer almaktadır. Derenin özellikle kış ve ilkbahar
aylarında artan yağışlar ve kar erimelerine bağlı daha fazla su taşıdığı tespit edilmiştir. Sahada ki akarsular
üzerinde herhangi bir gözlem istasyonu bulunmadığı için akımla ilgili verilere ulaşılamamıştır. Ancak Bağlar
deresinin beslenme koşulları göz önüne alındığında, ilkbahar başlarında yüksek bir seviyeye sahip olup, yaz
mevsiminde su seviyesinin oldukça azaldığı basit rejimli bir akarsu olduğu söylenebilir.
3.4. Doğal Bitki Örtüsü Özellikleri
Susuz (Güm Güm) Şelalesi ve çevresi, Orta Anadolu (İran-Turan) Fitocoğrafya Bölgesi içerisinde
kalmaktadır. Ekolojik bölgeler açısından saha İç Anadolu Karasal Bölgesi’nde Kuru Orman-Antropojen
Bozkır Bölümü’nde yer almaktadır (Atalay, 2002; 158). İnceleme alanı ve yakın çevresi çok uzun zamandan
beri yerleşime açılmış olduğundan bitki örtüsünün aşırı tahribatı antropojen step alanlarının genişlemesinde
etkili olmuştur. Nitekim şelalenin kuzeyindeki Kırklar dağı ve güneyindeki Alan dağı ile çevresinde tahribata
bağlı olarak genellikle meşelerden oluşan seyrek çalılıklar geniş alanlar kaplamaktadır (Foto 4).
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Foto 4. Susuz (Güm Güm) Şelalesinin üst kısmından güneydeki Alan Dağı’na doğru Bağlar Deresinin vadisi boyunca antropojen
etkiye bağlı olarak çoğunluğu meşelerden oluşmuş çalılık alanlardan bir görünüm.

Araştırma sahasında bitki örtüsü, orman, çalı ve ot formasyonları şeklinde incelenebilir. Genel olarak
step bitki türlerinin hâkim olduğu inceleme alanında kuraklığa dayanıklı tüylü meşe (Quercus pubescens) ve
saçlı meşe (Quercus cerris) bozuk ormanlar şeklinde Kırklar Dağı ve Alan Dağı çevresinde 1000 metreye
kadar görülebilmektedir. Sahanın asıl orman formasyonunu oluşturan karaçamlara (Pinus nigra ssp.
pallasiana) bu dağlık alanların yamaçlarında 1000-1200 metreler arasında tüylü ve saçlı meşelerle karışık,
1200 metreden sonra ise saf topluluklar halinde rastlanmaktadır. Boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve katran
ardıçları (Juniperus oxycedrus), tüylü meşelerle birlikte 800-1100 metreler arasında yaygındır. Çorum Çayı
ve yan kollarının çevresinde ise yöre halkı tarafından dikilen söğüt (Salix sp.) ve kavak (Populus sp.) gibi
higrofil türlere rastlanır (Gülersoy, 2013: 175).
Susuz (Güm Güm) şelalesi ve yakın çevresinde primer vejetasyonun tahrip edildiği alanlarda,
sonradan ortama hâkim olan sekonder çalılara rastlanır. Arazi çalışmaları sırasında toplanan bitki
numunelerinin analizi sonucu bu çalı türleri arasında, katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), akçakesme
(Phillyrea latifolia), kurtbağrı (Ligustrim vulgare), karaçalı (Paliurus spina-christi), çoban püskülü (Ilex
aquifolium), geyik dikeni (Crataegus monogyna), böğürtlen (Rubus fruticosus), karamuk (Common
barberry), yabani gül (Dog rose), kuşburnu (Rosa canina) ve hanımeli (Lonicera) gibi bitkilerin olduğu
tespit edilmiştir.
3.5. Toprak Özellikleri
Çorum-Ortaköy arasında ve özellikle Susuz (Güm Güm) şelalesinin bulunduğu alan ve yakın
çevresinde en geniş yayılışa sahip olan toprak grubunu kahverengi orman topraklar oluşturmaktadır. Bu
topraklar, yıllık ortalama sıcaklığın 11ºC civarında olduğu, yıllık yağış miktarının 500-700 mm arasında
bulunduğu alanlarda yer almaktadır (Aylar, 2006; 163). Bu toprakların yayılış gösterdiği alanlarda anakaya
farklı yapılardan oluşurken, bu topraklar genellikle geniş yapraklı orman örtüsü altında oluşmuştur.
Drenajları iyi olan bu toprakların oluşumunda kalsifikasyon ve podzolleşme etkili olmaktadır (KHGM, 1994:
13).
Sahada, alüvyal topraklara vadi tabanı düzlüklerinde ve akarsu vadileri boyunca rastlanmaktadır.
İnceleme alanı ve yakın çevresindeki alüvyal topraklar tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı alanları
oluşturur. Bu toprakların yüzey kısımları nemli ve organik maddece zengindir. Kaba bünyeli olan bu
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topraklar iyi drene oldukları için yüzey kısımları özellikle yağış miktarının az olduğu yaz mevsiminde
kurumakta ve çatlaklar oluşmaktadır (KHGM, 1994: 12).
4. Şelalenin Oluşumu ve Başlıca Özellikleri
Kuzey Anadolu Dağları’nın Orta Karadeniz Bölümü’ndeki kıyı dağları üzerinde Oligosen
dolgularına rastlanılmaması, bu dağların söz konusu dönemde kara durumuna geçmiş olduğu şeklinde
yorumlanmaktadır (Akkan, 1970; Uzun, 1995). Kuzey Anadolu Dağları’nın kara durumuna geçmesinden
sonra Miyosen başlarında bu dağlık alanın güneyindeki Vezirköprü, Havza, Çorum, Alaca, Merzifon,
Amasya, Taşova, Erbaa ve Niksar bölgesindeki depolardan anlaşıldığına göre, önce denizel bir ortamda
istiflenmenin devam ettiğini, takip eden tektonik hareketlerle söz konusu bölgelerde yerel parçalanmanın
etkisine bağlı olarak, bu denizel istiflenmenin yerini karasal gölsel bir ortama bıraktığı kabul edilmektedir
(Akkan, 1970; Erer, 1983; Erol, 1983; Atalay, 1987; Zeybek, 1998).
İnceleme Yörenin asıl şekillenmesi ise, Orta Miyosen’deki kıta çarpışması olayı yani Anadolu’nun
Neotektonik döneme girmesi, bununla bağlantılı olarak Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın oluşmaya başlaması
(Ardos, 1979; Erol, 1983; Şaroğlu ve diğ., 1987) ile paralel bir şekilde Çankırı-Çorum havzasının oluşmaya
başladığı düşünülmektedir. Bununla birlikte Alt-Orta Miyosen’de oluşan aşınım yüzeyi (Zeybek, 1998: 76)
inceleme sahasının kuzey ve güneyindeki dağlık alanlarda takip edilmektedir. Nitekim inceleme sahasının
güneyindeki Alan Dağı’nda bulunan Domulçalı Tepe (1497 m), Alibaba Tepe (1493 m) ve Gölbaşı Tepe
(1566 m) ile sahanın kuzeyindeki Kırklar Dağı’nda bulunan Alıçlı Tepe (1512 m) ve Büyükçayır Tepe (1260
m) gibi birbirine yakın zirvelerin varlığı eski bir aşınım düzlüğünü işaret etmektedir.
Miyosen sonlarına doğru Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca Taşova-Erbaa depresyonunun çökmesi
ve buna bağlı olarak kuzeydeki kesimin daha fazla çökmesi sonucu inceleme alanında bulunduğu sahanın
genel eğim yönü kuzeye doğru değişmiştir (Zeybek, 1998: 76). Bu yeni şartlara bağlı olarak Çorum yöresinin
sularını Miyosen gölüne boşaltan Çorum Irmağı, eğim yönü değişen inceleme sahası ve çevresinin sularını
Yeşilırmak vasıtasıyla Taşova-Erbaa depresyonuna doğru boşaltmaya başlamıştır. Yeni tektonik hareketlerle
oluşan yeni eğim şartlarına bağlı olarak inceleme sahası ve çevresindeki akarsu şebekesi de ana hatlarıyla bu
dönemden sonra Pliyosen’de oluşmaya başlamış olmalıdır (Zeybek, 1998: 76).
Nitekim, Kuzey Anadolu Dağlık kütlesini enine kesen Kızılırmak vadisinde de akarsu şebekesinin de
Pliyosen ‘de kurulduğunu ifade eden Akkan (1970; 104) Pliyosen dönemine ait bulguların akarsu dolguları
ile temsil edildiğinden söz etmektedir. Bu durum Yeşilırmak ve Kızılırmak’ın bölgede benzer bir kuruluş
özelliğine sahip olduğunu göstermektedir (Zeybek, 1998: 76).
İnceleme alanı ve çevresi Lütesiyen’deki kıta-kıta çarpışması doğu-batı uzanımlı doğrultu atımlı
fayların gelişimine, bu durum ise tektonik olarak daha altta yer alan ofiyolitik kayaçların belirli hatlar
boyunca kıta kabuğu kayaçlarını üzerlemesine neden olmuştur. Susuz (Güm Güm) şelalesinin hemen
kuzeyinde bulunan Cemilbey köyünün kuzey ve güney kısmında bulunan ve yaklaşık kuzeydoğu-güneybatı
doğrultusunda uzanan yer alan yer değiştirmelerin büyük bölümü bu tarzdadır (Sevin ve Uğuz, 2014: 15).
Neotektonik dönemde ise şelalenin de bulundu sahada sağ yanal atımlı fayların geliştiği görülmektedir.
Nitekim Emre ve diğ. (2011) şelalenin hemen güneyinden de geçen “Sungurlu Fayı” ve fayın güneyinde
bulunan “Kazankaya Fayı” ve bu fayın da güneyinde bulunan “Çekerek Fayı” şeklinde sıralandığını ifade
etmekte ayrıca bu doğrultu atımlı fayların aktif faylar olduğunu belirtmektedirler.
İncele alanın da bulunduğu sahanın kara durumuna geçmesi ve faylanmaların etkisiyle oluşan ilksel
morfolojik eğime bağlı kuzeyden ve güneyden gelen derelerin bir çizgide buluşması ile yaklaşık doğu batı
istikametinde akış gösteren ve doğuya doğru akan Çorum Çayı oluşmuştur. Bu dönemde ana akarsuyu
oluşturan kuzey ve güneyden katılan yan kollar vadilerini kazmaya ve derinleştirmeye başlamışlardır.
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Kabaca kuzey-güney yönünde akış gösteren bu yan kollarda ana akarsuyun aşındırma temposuna bağlı
olarak yataklarını derine doğru kazmışlar “V” şekline benzeyen vadilerini oluşturmuşlardır. Susuz (Güm
Güm) şelalesinin de üzerinde oluştuğu bu yan kollardan birisi olan Bağlar deresi de yatağını hızla aşındırarak
derinleştirmeye başlamıştır. Ancak aşındırma sırasında vadi yatağının göreceli olarak daha zayıf olan
kısımlarını hızla boşaltmış ve dirençli olan yapıların aşındırılması gecikmiştir. Nitekim jeoloji haritasında da
görüldüğü gibi, şelalenin oluştuğu triyas yaşlı kireçtaşları aşınmaya karşı kuzeyindeki Lüteziyen yaşlı marn
ve silttaşı gibi daha gevşek malzemeye göre direnç göstermiş ve bu aşınma farkı sonucunda meydana gelen
eğim kırıklığı şelalenin oluşumunu sağlamıştır (Foto 5).
Susuz (Güm Güm) şelalesinin oluştuğu kireçtaşlarının son derece kırıklı ve çatlaklı bir özellikle
olması akarsuyun bu çatlak ve kırıklar içinden akarak bunların genişlemesine ve zamanla gerileyerek
bugünkü konumuna gelmesine sebep olmuştur (Foto 6). Zamanla akarsu kireçtaşılı yapının üzerinden bir
düden gibi kaybolmakta ve daha sonra tekrar yüzeye çıkarak akışına devam etmektedir (Foto 7-8). Şelale bu
özelliği ile örneğine az rastlanır bir karakter göstermektedir. Kireçtaşı ana kaya içinde bir mağara benzeri
yapının tavanından tabanına doğru düşmekte ve yaklaşık taban kısım 3,5 metre ve üste doğru gittikçe daralan
ağız kısmından tekrar sular dışarı çıkmaktadır (Foto 9-10).

Foto 5. Susuz (Güm Güm) Şelalesinin oluşumunu sağlayan ve
litoloji farkına bağlı oluşan diklik. Ok ile gösterilen saha
şelalenin oluştuğu ve zamanla gerilediği çatlak sistemidir.

Foto 6. Susuz (Güm Güm) Şelalesinin oluşumunu Bağlar
Deresi’nin kireçtaşı üzerinde akış gösterdiği hat. Drone ile alınan
bu görüntünün çekildiği ağustos ayında dere daimî akışa sahip
değildir.

Foto 7. Susuz (Güm Güm) Şelalesinde eğim kırıklığına bağlı suların düşmeye başladığı yer. Drone ile alınan bu görüntünün çekildiği
ağustos ayında dere daimi akışa sahip değildir.
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Foto 8. Susuz (Güm Güm) Şelalesinde eğim kırıklığına bağlı suların düşmeye başladığı yerin yılın farklı dönemlerinde
görünümü.

Foto 9. Susuz (Güm Güm) Şelalesi’nin sularının
tekrar dışarı çıktığı kesim. İçeriden görünüm.

Foto 10. Susuz (Güm Güm) Şelalesi’nin sularının tekrar dışarı
çıktığı kesim. Dışarıdan görünüm.
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Foto 12. Susuz (Güm Güm) Şelalesi’nde suların düştüğü yerde
oluşan dev kazanı.

Foto 11. Susuz (Güm Güm) Şelalesi’nde sular 28 m
yükseklikten dökülmektedir.

Susuz (Güm Güm) şelalesinde sular 28 m yükseklikten düşmekte (Foto 11), döküldüğü yerde oluşan
dev kazanı (Foto 12) 3.70 metre genişliğe, 3.90 metre uzunluğa ve 80 cm derinliğe sahiptir. Şelalenin içinde
oluştuğu tavan kısmı kısmen göçmüş mağara benzeri boşluğun eni yaklaşık 7 metre, boyu ise yaklaşık12,5
metredir. Bu özellikleri göz önüne alındığında şelaleyi WWD (The World Waterfall Databates) veritabanı
sınıflandırmasına göre Plunge-Vertical3 bir şelale olarak tanımlamak mümkündür. Susuz (Güm Güm)
şelalesi ekim-haziran dönemi hariç yılın tamamında akış göstermektedir4.
Susuz (Güm Güm) şelalesi ve yakın çevresinde mikro karstik şekillerin oluşumu da gerçekleşmiştir.
Şelalenin oluştuğu kireçtaşının üst kısmında yapılan arazi çalışmaları sırasında bu karstik şekillerin varlığı
tespit edilmiştir. Bu karstik şekiller kireçtaşının jeoloji haritasında da görüleceği gibi dar bir alanda
bulunmasından dolayı sınırlı bir oluşum göstermiştir. Şelale çevresinde oluşum gösteren mikro karstik
şekillerden farklı lapya tiplerine rastlanılmaktadır. Bunlardan ilkini, düz ya da yamaç eğim değerlerinin az
olduğu kesimlerde yağış suları yüzeyle nispeten daha uzun süre temas etmekte ve zamanla ana kaya
yüzeyinde küçük taş havuzcuklar (tava sekilleri, pit, pan , vs.) oluşturmaktadır. Bunlara Anadolu’da “kaklık”
da denilmektedir (Foto 13).

Plunge/Vertical: Eğim kırıklığından dikey olarak düşen ve bu sırada yatakla bağlantısı kesilen klasik tip şelale. Şelalenin boyu
eninden kat kat yüksektir. Bu tür şelalede genellikle düşen suyun genişliği akarsu yatağının genişliği birbirine uyar. Ayrıca bu tip
şelalelerin tabanında mutlaka bir dev kazanı yer almaktadır (Koday ve Demir, 2011: 296).
4 Şelalenin hemen altındaki Kadıderesi köyü ahalisinden Erdal EKER (58 yaşında) ve Servet ACAR (62 yaşında) ile yapılan
görüşmelerde şu bilgilere ulaşılmıştır. Bu kişiler, 1980 li yılların ortalarına kadar şelalenin yılın tamamında akış gösterdiğini, ancak
sonraki yıllarda Bağlar deresinin kaynak kısmına yakın ifade eden Mollahasan ve şelalenin yakınındaki Kadıderesi köylülerinin
özellikle yağışların azaldığı yaz döneminde hem tarım arazilerini sulamak hem de içme suyu temini için akarsuyunun suyunu
kullandıkları için yaz döneminde şelalenin akış göstermediğini ifade etmişlerdir.
3
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Foto 13. Susuz (Güm Güm) Şelalesi’nin de oluşumunu sağlayan kireçtaşı kütlesinin üst kısmında oluşmuş taş havuzcuklardan
(“Kaklık” da denilmektedir) bazıları.

Bunun dışında inceleme alanında yağmur ve kar sularının kireçtaşlarının çatlakları boyunca derine
sızarak delikli lapya (lochkarren) şekilleri oluşturdukları da görülmektedir. Delikli lapyalar yer yer yatay
doğrultuda uzanan diyaklazlarla birbirine bağlıdır (Foto 14). Ayrıca nispeten az eğimli yüzeylerde çatlakları
takip ederek akan sular onları genişleterek çatlak lapyaları (kluftkaren) oluşturmuştur. Eğim değerlerinin
arttığı kesimlerde ise yağış suları eğim doğrultusunda akmakta ve oluklu lapyalar (rillenkarren) ve kanalcıklı
lapyalar (rinnenkarren) gelişmektedir. Oluklu lapyaların inceleme alanında tespit edilen örneklerinin kesit
genişlikleri ve derinlikleri 1-2 cm civarında uzunlukları ise 50-60 cm bulmaktadır (Foto 15)

Foto 14. Sahadaki delikli ve çatlaklı lapya örnekleri
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Susuz (Güm Güm) şelalesinin de oluştuğu kireçtaşıli yapı üzerinde gelişen şekiller incelendiğinde
klimatik izlerin varlığının yer yer dikkat çekici boyutlara ulaştığı gözlenmektedir. Şelalenin de üzerinde
oluştuğu çatlaklı ve kırıklı yapısıyla dikkati çeken Triyas devrine ait kireçtaşıli arazinin bulunduğu
Kadıderesi Köyü ve yakın çevresinde, tropikal iklime has kule karstı morfolojisini (Ollier, 1983: 207, Akt.
Gönençgil ve Karataş, 2012: 24) andıran şekiller bulunmaktadır. Küçük boyuttaki örneklerin bu yarı kurak
sahalardaki varlığı, paleoklimatik koşullardaki değişimi ortaya koymaktadır (Foto 16-17). Söz konusu
kireçtaşı kubbeler, yarı kurak bölgelerde nispeten dirençli bir özellik gösteren ana kayanın, çatlak
sistemlerine bağlı olarak çevresinin boşalması ile meydana gelmiş olmalıdırlar.

Foto 15. Sahadaki oluklu lapya örnekleri

Bilgin (1963: 167), bu oluşum şeklini “minyatür karst kubbeleri” şeklinde ifade etmektedir. Bu yer
şekillerinin oluşumlarını ise ileri derecede karstik çözülmeye bağlamış; tropiklerdeki koni karstının kule
karstına dönüşen jenetik evrimi gibi, kubbe ve kazanlardan ibaret karstik topografyanın şiddetli
karstifikasyon neticesinde derinleşerek tek tek kuleler meydana getirmesi şeklinde açıklamıştır (Bilgin, 1963:
167,169). Dolayısıyla benzer bir oluşum ve morfoloji arz eden Susuz (Güm Güm) şelalesi çevresindeki bu
karstik birimlerin minyatür kule karstı olarak tanımlanması yerinde olacaktır (Foto 18).

Foto 16. Kadıderesi Köyü güneyinde minyatür kule karstının
izlendiği sahanın genel görünüşü

Foto 17. Kadıderesi Köyü güneyinde minyatür kule karstının
izlendiği sahanın genel görünüşü

Derin çatlaklar barındıran kireçtaşı blokları içerisine sızan suların etkisiyle oluşan bu nevi
topografya, sahadaki kireçtaşılerin çatlaklı bünyelerinin yanında, tropikler kadar olmasa da nispeten daha
sıcak ve nemli iklimin hüküm sürdüğü dönemlerin varlığına da delalet etmektedir. Nitekim Martini ve
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Grimes de (2012: 44, 48) tropik kuzey Avustralya’da tespit ettikleri ve ikincil dolomitizasyonla
ilişkilendirdikleri yaklaşık aynı görüntüye sahip karst topografyasını “mini tower karst” şeklinde
tanımlamışlardır (Akt. Gönençgil ve Karataş, 2012: 24).

Foto 18. Kadıderesi Köyü güneyinde minyatür karst kulelerinden bazılarının görünümü.

5. Susuz (Güm Güm) Şelalesi ve Çevresinin Ekonomik Turizm Potansiyeli
Susuz (Güm Güm) şelalesi ve yakın çevresi doğal güzelliği yanında bilimsel ve turistik özellikleri
bakımından yerel ve bölgesel öneme sahiptir. Ancak yöre halkı tarafından bile çok az bilinen şelalenin
tanıtılması ve turizme kazandırılması hem yöre halkının ekonomik gelişmesinde hem de Çorum ili turizmine
katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır.
Henüz fazla bilinmeyen bir çekicilik olan ve Çorum iline yaklaşık 35 km mesafede bulunan Susuz
(Güm Güm) şelalesi oluşumu, suyun düşerken oluşturduğu enstantane ve çevresindeki doğal bitki örtüsünün
güzelliği ile gelen ziyaretçileri memnun edecek niteliktedir. İklim ve çevredeki yerleşmelerin etkisiyle yaz
döneminde su akışı neredeyse duran şelalenin, özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ziyaret edilmesi
gerekmektedir. Hemen yanı başındaki Kadıderesi köyüne kadar ulaşımın rahatça sağlandığı şelaleye ulaşmak
için gidilen patika yolun (Foto 19) düzeltilmesi ve güvenli hale getirilmesi hem ziyaretçi sayısını arttıracak
hem de olası kazaların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu patika yolun düzeltilmesi sahanın doğal
güzelliğine bir zarar vermeyecektir.
Kadıderesi köyünden Susuz (Güm Güm) şelalesine giden patika yol üzerinde gelen ziyaretçilerin
dinlenebileceği ve su ihtiyacını karşılayabileceği bir alan bulunmaktadır. Birkaç ahşap masa ve çeşmenin
bulunduğu bu alanın düzenlenmesi ve temizlenmesi gerekmektedir. Gelen ziyaretçilerin bıraktığı atıklar bile
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şimdiden bu alanda kirlenmeye neden olduğundan, şelaleye ulaşımda bir dinlenme alanı olan bu sahanın
korunması gerekmektedir. Araçlarla Kadıderesi köyüne kadar gelindikten sonra yaklaşık 400 metrelik
nispeten düzgün bir yoldan dinlenme alanına gelinmekte ve daha sonra şelaleye ulaşmak için bu dinlenme
alanından yaklaşık 400 metre uzunluğundaki 5-10 dakikalık patika yoldan yürünmesi gerekmektedir. Ancak
zaman zaman bu patika yolun çok daralması ve yukarıdan dökülen molozlar sonucu (Foto 20) kayganlaşması
ziyaretçiler için risk oluşturmaktadır. Yöre halkı şelaleye giden bu patika yolu ara ara düzenlemiş olsalar da
bu yolun genişletilmesi ve güvenli hale getirilmesi önemlidir.

Foto 19. Susuz (Güm Güm) Şelalesine giden patika yol.

Foto 20. Patika yol üzerinde tehlike arz eden yamaç
molozları.

Görüleceği üzere Susuz (Güm Güm) şelalesi yöre halkı ve Çorum ili için önemli bir hidrojeomorfolojik oluşuma sahip doğal bir güzelliktir. Klasik tip şelaleler kategorisinde yer alan bu şelale,
aşınmaya karşı meydana gelmiş direnç farkından kaynaklanan bir eğim kırıklığından düşün suların
oluşturduğu ve mağara benzeri bir oluşumun içinde gizlenmiş saklı bir hazine gibidir. Şelalenin yer aldığı
saha yerel halkın bazı etkilerine rağmen doğal özelliğini korumakta olduğu için bilimsel ve rekreasyonal
açıdan önemli bir çekim merkezi potansiyeline sahiptir. Bütün bu özellikleri dikkate alındığında Susuz (Güm
Güm) şelalesi ve çevresinden yararlanırken koruma, tanıtma ve kullanma temelli çalışmalara azami önem
gösterilmelidir.
Susuz (Güm Güm) şelalesinin turistik potansiyelini değerlendirmek, tarım ve hayvancılık gibi temel
geçim kaynağına sahip yöre halkının gelir düzeyini yükseltmek ve Çorum ili destinasyon planlamalarına
dahil etmek için yapılması gerekenler şu şekilde özetlenebilir;
Son yıllarda gerek yerel gerekse bölgesel kalkınma amacı ile yapılan çalışmalarda doğal alanlar,
kırsal kalkınma, kalkınma için iş birliği gibi konuları tamamıyla farklı bir bakış açısı ile algılamaya
başlamışlardır. Doğal ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin yarattığı olumsuz tesirler ve bunların
neticesinde duyulan korkular kitle turizmine karşı alternatif, çevre duyarlı turizmi ve tabiatı korumayı öne
çıkarmıştır. Sürdürülebilir doğal turizm, doğal güzelliklerin korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıştır.
Algılamadaki bu değişiklik, doğal güzelliğe sahip alanlar, korunan alanlar ve çevresinin yerel ve bölgesel
planlamasında turizme ilişkin proje ve çalışmaların giderek artmasına yol açmıştır.
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Nitekim sürdürülebilir doğal turizm faaliyetleri, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için
yeni bir bakış açısı yaratılması, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında en önemli seçeneklerden biri
olarak görülmektedir. Ancak, turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru şekilde bütünleştirildiği takdirde
beklentileri karşılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi gruplarına fayda sağlayacağı unutulmamalıdır.
Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına
dayanmaktadır. Sürdürülebilir turizmin gelişimi de sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir yaklaşımdır.
Sürdürülebilir turizmin gelişiminde turistlerin ve ziyaret edilen yerlerin bugünkü ihtiyaçlarının, gelecekteki
fırsatları koruyup genişleterek karşılanması en önemli amaçtır. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve estetik
ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel
bütünlüğün, biyolojik çeşitliliğin ve kırsal hayatı destekleyen süreçlerin devamını içerecektedir.
Buna göre sürdürülebilir kırsal ve doğal turizminin gelişmesinde; biyolojik çeşitliliğin korunması,
ekonomik tutarlılık, kültürel zenginlik, yöre halkının refahı, istihdam kalitesi, sosyal eşitlik, ziyaretçi
memnuniyeti, yetkinin yerele doğru dağıtılması, toplumun genelinin refah ve mutluluğu, fiziki bütünlük,
kaynakların etkin kullanımı, çevre temizliği büyük öneme sahiptir.
Bu kapsamda saha ile ilgili yapılacak her türlü planlama ve etkinliğe yöre halkı dahil edilmelidir.
Aksi halde daha önce birçok alanda karşılaşılan doğa koruma programları gibi yapılacak bu planlamalar ve
etkinlikler pek yararlı olamayacak ve kâğıt üzerinde kalacaktır. Yöre halkının geleneksel yaşam tarzını
etkileyecek ve onların düzenlerine bozacak faaliyetlerin yapılması birtakım sorunları da beraberinde
getirecektir. Şelalenin yakınındaki Kadıderesi köyü sakinlerinden Erdal EKER (58 yaşında) ve Servet ACAR
(62 yaşında) ile yapılan görüşmelerde bu sorunlardan bazıları dile getirilmiştir.
Susuz (Güm Güm) şelalesi ile ilgili planlamalarda gelen ziyaretçilerin alana giriş ve çıkışları denetim
altında tutulmalıdır. Bilimsel ve rekreatif amaçlı ziyaretler belirlenmiş güvenli parkurlarda ve düzenlemeler
neticesinde yapılacak seyir terasları ile sınırlandırılmalıdır. Şelale dışarıdan direkt görülemediği için
yönlendirme tabelaları ile şelaleye giden yol düzenlenmeli ve uyarı levhaları ile tehlike arz edecek alanlara
gedilmemesi sağlanmalıdır. Ziyaretçiler ile ilgili bir diğer sorun çöp sorunudur. Şu durumda bile önemli bir
hale gelmeye başlayan çöp sorunu, sahanın turizme kazandırılmasıyla bireysel ve grup halinde gelecek
ziyaretçilerin yanlarında getirdikleri piknik malzemelerini, akarsuyun içine, dinlenme alanına ve şelalenin
bulunduğu sahaya atmaları ile görüntü ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Kadıderesi köyünde yaşayan
birkaç kişi bu konuda eğitilip temizlik işi için görevlendirilebilir.
Şelalenin bulunduğu alanda, oluşumu ve özellikleri ile ilgili bir bilgilendirme tabelası gelen
ziyaretçilerin görsel güzellik yanında, bilgilenerek sahadan ayrılmalarına imkan verecektir.
Susuz (Güm Güm) şelalesi ve yakın çevresinin sahip olduğu eko turizm potansiyelinin
değerlendirilmesinde tanıtın oldukça önemlidir. Gerek yerel gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde medya
ve basın organlarının yapacağı tanıtımın yanında, gelen ziyaretçilerin memnun ayrılması ile oluşacak dolaylı
tanıtım da oldukça önemlidir. Bununla birlikte önemli karayolu güzergahları üzerinde şelale ile ilgili
tabelaların konulması dikkat ve ilgi çekecek ve gelen turist sayısında artışa neden olacaktır.
Çorum iline yapılan turizm seyahatlerinde ile yakın olması nedeniyle alternatif bir gezi alanı olma
potansiyeli taşıyan Susuz (Güm Güm) şelalesi, hemen yanı başındaki Kadıderesi köyü halkı tarafından
yapılacak ve gelen turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bazı tesislerin yapımına ihtiyaç duymaktadır.
Günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yöresel yemeklerin bulunduğu lokantalar, dinlenmek
amacıyla oluşturulacak kafeteryalar, gelen ziyaretçilerin alacağı ve yöre halkına ekonomik gelir getirecek
yerel süs ve hediyelik eşyaların satıldığı küçük dükkanların bulunduğu bir alanın oluşturulması ve son
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zamanlarda ön plana çıkan organik ürünlerin satıldığı yerlerin bulunması gelen ziyaretçi sayısında artışa
neden olacaktır. Çünkü hali hazırda gelen kişilerin su bile alacağı bir yer bulunmamaktadır.
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