GÖLCÜK KALDERASI (İsparta)

ylraş. Gör. İhsan ÇİÇEK(*)

Ü lkem izin güneybatı bölüm ü göllerin in çokluğu nedeni
ile G öller Y öresi olarak adlandırılır. Bu yörede Eğirdir Gölü
ile Antalya arasında çizilen b ir h attın doğu ve batısında dağ
sıraları iki farklı yönde uzanır. Çizilen h attın batısında kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan dağ sıraları, hattın do
ğusunda ise kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanır. Dağ sı
raların ın bu farklı uzanışları yanında dağ sıraları arasında
kalan havzalarda da aynı yönde u zanışlar görülür. Pekçoğu
tekton ik kökenli olan bu havzaların taban ları irili ufaklı
pekçok göl tarafınd an işgal edilm iştir. Türkiye'nin karaiçi
su larının önem li b ir kısm ını oluşturan bu göllerden bazıla
rı şunlardır: Türkiye'nin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir
Gölü (656 k m 2), Eğirdir Gölü (468 k m 2), Eber Gölü (126
km 2) ve büyüklü küçüklü pekçok göl bu yörede toplanm ış
tır. Tektonik kökenli olan göllerin çoğu çevrede yaygın olan
kalker anakayadan dolayı karstlaşm aya uğram ışlar ve karstik karakter kazanm ışlardır. Yani ana m odeli tektonik olay
lar belirlem iş, daha sonra karstlaşm a ile bu n lar işlenm iştir.
Bazı polye tabanlarıda sürekli veya geçici göllerle kaplan
m ıştır.

(*) A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölüm ü.
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G öllerin sayılan özelliklerinin yanında b ir ortak özellikleride pekçoğunun sığ olm asıdır. Ö rneğin: Beyşehir Gölü,
Türkiye'nin üçüncü büyük gölü olm asına rağm en en derin
yerinde 7-8 m kadar b ir derinliğe ulaşır. Y in e Eğirdir Gölü 'nü n en derin yeri 16.5 m kadardır. D iğerlerinin derinliği
çoğunlukla 2-3 m civarında değişir. Polye tabanların d aki
göller daha da sığdır. Y örenin en derin gölü, derinliği 50 m
civarında olan Burd ur Gölü'dür.
M akalenin konusunu oluşturan Gölcük Kalderası ve bu
kalderanm tabanınd aki Gölcük Gölü, G öller Yöresi göllerin
den h er yönü ile farklıdır. Göl, İsparta'nın yaklaşık 5 km ka
dar güneybatısındadır (Harita: 1). O luşum olarak çok farklı
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olduğu gibi boyutları bakım ından da, diğer göllerle kıyas
lanm ayacak kadar küçüktür. Gölün alanı yaklaşık 800 m 2ci
varında olup, doğu-batı yönünde uzun çapı 1500 m, kuzeygüney yönündeki çapı ise 850 m kadardır. Göl bu kadar kü
çük olm asına rağm en yörenin büyük göllerinden derindir
(Burdur Gölü hariç). Gölün en derin yeri 41 m'dir. Tüm bu
özellikler gölün farklılığını ortaya koyar. G ölcük Gölü, Gü
neybatı A nadolu'nun tek kaldera gölüdür (Foto: 1).
Gölcük, İsparta'nın 5 km kadar güneybatısında 1500-1600
m yükseklikteki tepelerin arasında 1387 m yükseklikte yeralır. Göl 2200 m çapındaki kalderanın kuzeyinde bulunur.
Ayrıca kalderanın içinde genç koniler de bu lu n u r (Pilav T.,
Sungur T. gibi).
G ölcük Ç evresinin Jeolojisi
Çevrenin jeo lo jisin e bakıldığında oldukça sade b ir yapıya
sahip olduğu görülür. Çevrede iki farklı form asyon bulu
nur. Bunlardan ilki Alt M iosen'e ait fliş fasiyesi, diğeri ise
Pliosen'e ait volkanik kayaçlardır.
Yörede tem eli oluşturan Alt M iosen flişi, kalker, m arn ve
kum taşlarından oluşur. Yöre jeo m orfolo jisi ve paleocoğrafyası için anahtar vazifesi gören fliş form asyonu, Gölcük Kalderası'nın güneyinde geniş alanlar kaplar. Doğu ve batısın
da ise sırtlar ve tepeler halinde aflörm an verir (Harita: 2).
Form asyon altta 25-50 m kalınlığında gri, grim si siyah renk
li resifal kalkerlerle başlayıp üste doğru, boz, kahve renkli,
ince-orta katm anlı kum taşı, m arn ardalanm ası halinde de
vam ederek 1500 m kalınlığa ulaşır (Karam an 1990). Kumtaşların ın rengi, açık sarı ile kahverengi arasında değişir.
Çoğukez sert yapılı olan ve bol çatlak içeren kum taşları, kal
sit ve klorit m in erallerin d en oluşur. K um taşları ile aratabakalanm a gösteren m arn lar ise yeşilim si sarı ve gri renkler
de olup kolaylıkla dağılabilm ektedir. Fliş yer yer denizel
resifal fasiyesli m erceksel kalkerler de içerir (Akbulut 1980).
Bölge, Orta M iosen'de etkili olan tektonizm a sonucu, tek
tonik deform asyonlardan çok fazla etkilenm iş, bunu n sonu
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cu olarak form asyon içerisinde değişik türde b ir çok kıvrım
yapıları, faylanm alar ve çatlaklar gelişm iştir.
Fliş içersindeki lam in alı tabakalanm a gösteren m arnlar
içerisind e bol m iktarda bitki kök ve k ırın tıla rı gözlenir.
M arn ve ku m taşlarından derlenen fosiller şunlardır: Lepidocyclina eulepidina, Lepidocyclina nephralepidina, Amphistegina lesoni, Lithotham nium , Bryozoa, Archaeolithoth a m n iu m , M io le p id o c y c lin a b u r d ig a le n s is . B u fo s il
terk ib in e göre form asyon u n yaşı Alt M iosen (Burdigalien)'dir (Karam an 1990).
Gölcük çevresinde birbirinden farklı iki türde volkanik
kayaç bulunur. Bu volkaniklerin tem elind e, andezit ve trakiandezitler, b u n ların üzerinde de piroklastik m alzem eler
den oluşan ikinci b ir örtü yeralır (Harita: 2).
Pliosen yaşlı tem el volkanik kayaçlardan andezit, Gölcük
Kalderası'nın kenarlarındaki dikliklerde, Hisar Tepe, Karatepe, Karakaya Tepe, Kocakır Tepe gibi tepelerde aflörm an
verir. Bu kayaçlar, m akroskobik olarak gri, koyu gri renkli
dir. Kayaç m ikrilit ve kristallerden oluşm uş b ir h am u r içe
rir. Ham ur içerisinde ise feldispat (albit, oligoklas), ojit,
b io tit ve h o rn b len d fen o k rista lleri g özlen ir. A ndezitler,
farklı m in erolojik bileşim e sahip olup, piroksen andezit, biotitli andezit, am fibol andezit çeşitlerine ayrılabilir (Kuşçu
ve Gedikoğlu 1990).
Trakiandezitik kayaçlar ise daha çok kalderam n içindeki
genç koniler (Pilav Tepe, Sungur Tepe) ve Hisar Tepe'nin
güneyinde ve batısında dayklar halinde gözlenir. Gölcük
Kalderası içerisind e bu lu nan genç konilerde, gri renkli ve
ince dokulu olan bu kayaçlar, genelde iri sanid in kristalleri
n in oluşturduğu porfiri doku ve ferrom agnezyum m ineral
lerin in alterasyonu sonucu dem iroksitlerden ileri gelen kır
m ızım sı görü n ü m leri ile k arak teristik tirler. M ikroskobik
incelem elerde kayacın albit, oligoklas, sanidin, ojit, biotit ve
hornblend fenokristallerind en oluştuğu, ayrıca tâli olarak
sfen ve opak m in eralleri içerdiği görülm üştür. Tüm bu m i
n eraller cam ve m ikrolitlerd en oluşm uş b ir h am u r içerisin 
de bu lu nu r (Kuşçu ve Gedikoğlu 1990).
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Gölcük çevresinde, bu tü r kayaçlarda K/Ar yöntem i ile
yapılan radyonetrik yaş belirlem eleri 4-4.7 m ilyon yıl yaş
verm ekte ve Alt Pliosen olarak yaşland ırılm aktadır (Leferve
ve diğerleri, 1983).
Tem eli oluşturan volkanik kayaçların üzerine, bunlardan
daha genç olan piroklastik m alzem e gelir. Bu piroklastik
m alzem e alttan üste doğru birb irin d en ayrılabilecek sevi
yeler gösterirler. Altta daha çok andezitik tüf, lapilli, pom za
ve andezit bloklarından oluşan b ir seviye yer alır. Alttaki
kayaçların rengi gri ve açık gridir. Çoğunlukla gevşek dokulu, katm ansı seviyelerden oluşm uştur. K atm anlar yer yer
derecelenm e, çapraz tabakalanm a, yük kalıpları gibi yapıla
rı ile karakteristiktir. Tabana yakın olan seviyelerinde çi
m ento dem iroksitce de zengindir. Bu durum alt kısım ların
kahverengi gözükm esine neden olur (Karam an 1990).
Daha üst kısım larda, pom zaca zengin, tü f ve lapillilerin
bulunduğu seviyelere geçilir. Bazen pom za seviyeleri 5 m
kadar kalınlığa ulaşır, fakat yanal devam lılığı sürekli değil
dir. Yer yer çapraz tabakalanm a görülür (Foto: 2).

Foto 2: Volkanik faaliyetin ürünleri olan piroklastik maddelerin görünüşü. Bun
larda yaygın olarak çapraz tabakalanma ve pomza seviyeleri bulunur.
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Piroklastik m alzem e istifleri arasında topraklaşm a seviye
leri görülür. Topraklaşan seviyeler o ksitlen m ed en dolayı
kazandıkları kahverengi tonu ile gri renkli piroklastik m al
zem elerden kolaylıkla ayrılır. Birkaç tane olan toprak sevi
y elerin in kalınlığı yer yer 1.5 m'yi bulur. Ancak, andezitik
tü f ile üstteki ekonom ik değere sahip pom zalı seviyeleri b ir
b irin d en ayırm ada, bu 1.5 m'ye ulaşan top rak seviyesi kıla
vuz seviye durum unu teşkil ederek ayırım ı belirgin leştirir.
Piroklastik m alzem elerin kalınlığı 350-400 m civarındadır.
Hatta bu kalınlığı aşan yerlerde vardır.
Karam an (1988)'a göre, Gölcük volkanizm asının volkanosedim anter kayaçları karasal b ir volkanizm anm ürünüdür.
Püskürm e ve püsküren m alzem elerin depolanm ası, su dışı
şartlarda kara üzerinde olm uştur. Bu n u n en önem li işareti
istifte tek tip tortul bulunuşu ve tortul yap ıların ın Gölcük
çevresinde ışınsal b ir akıntı yönü verm esidir. Ayrıca aynı
dönem e ait Burdur Pliosen G ölü'nün doğu kıyısında olm a
sına rağm en, volkan o-sed im an terler için d e h erh an g i b ir
gölsel katkı bulunm ayışı karasal oluşum u kuvvetlendirir.
Erol (1975)'e göre de Burdur Pliosen G ölü'nün üst seviyele
rinde volkanik arakatkılı tortu lların da bu lu nm ası Gölcük
volkanizm ası faaliyetlerin in Üst Pliosen’de sürdüğünü ka
nıtlar.
G ölcük Ç evresinin Jeo m o rfo lojisi
Gölcük, İsparta O vası'ndan bakıldığında nisp i yükseltisi
500-600 m olan tep eler arasında yer alır. Göl çevresinde
1600 m civarındaki düzlükler ve sırtlar oldukça fazla yer
kaplar. Gölcük Kalderası olarak adlandırdığım ız b irim in ta
ban ı ise bu tepe ve düzlüklerden yaklaşık 200 m alçaktadır.
Kaldera tab an ın ın çapı 2200 m kadar olup, adeta b ir daire
şeklindedir. Bazı yerlerde eğim i 90 dereceyi bu lan yam açla
rı ile taban belirgin b ir şekilde kendini belli eder. Yükseltisi
1400 m olan tab an ın kuzey tarafında 800 m 2 kadar alan kap
layan Gölcük Gölü bu lu n u r (gölün yükseltisi 1387 m'dir).
Bu gölün doğu-batı yönündeki uzun çapı 1500 m , kuzey gü
ney yönündeki küçük çapı 850 m kadardır (Foto: 1).
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Gölcük çevresi ile ilgili ilk jeo m o rfo lo jik etüd Ardel ve de
Planhol (1 9 5 l)'ü n yaptığı çalışm adır. Bu m akalede Gölcük
volkanizm ası tanıtılarak, depresyonun kökeni tartışılm ıştır.
A raştırıcılara göre burası, fosilleşm iş eski b ir volkanın (Oligosen-M iosen yaşlı) kenarında m eydana gelen b ir m aardır.
O nlar, depresyon tabanında görülen Pilav T., Sungur T. gibi
konileri de eski bir volkan cih azının aşınm aya dayanıklı
sert kısım ları olarak görm üşler ve b u n ların n eck olduğunu
ileri sürm üşlerdir.
Y alçın lar (1969, 1970), b u ra n ın kalderaya ben zed iğini,
Tuncel (1975) ise Gölcük'ün patlam a k rateri olduğunu yaz
m aktadır. Luois (1985)'de Gölcük çevresind en bahsederken
bu gölün b ir k rater gölü olduğunu belirtm ekted ir. Karam an
(1988, 1990) ise, volkanik faaliyetin karasal ortam da m aar
tip i v olk an izm a ile oluştuğunu söylem ekte, fakat piroklastik m alzem en in çok kalın olm ası yazarı, b acan ın bugü nkü 
ne göre çok daha dar olm ası gerektiğini ve volkanizm a so
n u cu ta v a n ın çökerek bugünkü çu k u rlu ğ u n olu ştuğu nu
düşündürm eye zorlam ıştır. Böylece yazar, b ir ü n ite içinde
h em m aar, h em de kalderayı aynı anda düşünm ek zorunda
kalm ıştır. Kuşçu ve Gedikoğlu (1990) ise, G ölcük'ün çökm e
ile oluşm uş b ir kaldera olduğunu ileri sü rerler.
Yaptığım ız çalışm alara göre, bu rası b ir kalderadır. Göl
cük volkanizm asm m gelişim i şöyle açıklanabilir.
Yörede, volkanizm adan önce Orta ve Üst M iosen aşınım
yüzeyi bulunuyordu. Orta M iosen aşın ım yüzeylerine daha
çok kalderanın güneyinde Akdağ'a yaslanan sırt ve tepele
rin üzerinde 1750-1900 m 'lerde rastlanır. Üst M iosen aşınım
y ü zey leri ise dah a çok k a ld e ra n ın b a tıs ın d a 1500-1600
m 'lerde görü lü r (Harita: 3). Üst M iosen yüzeyinin oluşu
m u ndan sonra bölgede gerilm e kuvvetleri h akim olm uştur.
B u n u n sonu cund a Üst M iosen a şın ım yüzeyleri faylarla
parçalanm ıştır. Zaten burada, güneydeki Akdağ'ı m eydana
getiren Trias kalkerlerin in Alt M iosen sonu-Orta M iosen b a
şında yöreye bin d irm esi ile oluşan faylar da bu lu nm akta
dır. O luşan ve yeniden gençleşen faylardan m ağm a yeryü
züne u laşm ıştır. En büyük m erkez G ölcük olm akla beraber,
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Hisar Tepe, M ilas M evkii, Karatepe gibi birkaç yerden de
v olk an ik çık ışlar olm uştur. B ilin d iği gibi, Alt Pliosen'de
Bu rd ur Gölü volkan ik faaliyetin daha batısın d a, T efen n i
depresyonunun yakınında bulunuyordu. Daha sonra doğu
ya kayarak volkanik faaliyetin yanm a sokulm uştur. Bu so
kulm a olayı ise volkanik faaliyetin şekli değiştirm iştir. An
d ezit ç ık ış la rın a sa h n e o la n v o lk a n ik fa a liy e t B u rd u r
G ölü’n ü n m ağm a hazn esin i etkilem esi sonucu piroklastik
m ateryal çıkarm aya başlam ıştır. Bu ned enle yeteri kadar
kalın b ir andezitik tem el oluşam am ış ve volkanik koni tam
anlam ıyla yü kselem em iştir.
P iroklastik m adde çıkışı, Orta Pliosen’den Üst Pliosen
son ların a kadar sürm üştür. Çünkü, Pliosen B u rd ur Gölü
depolarının üst seviyelerinde piroklastik m alzem elere rast
lanır. Bu olay bize volkanik faaliyetin aktivitesin in Üst Plio
sen'de de sürdüğünü gösterir. Üst Pliosen'de de bugünkü to
pografyaya b en z er b ir topoğrafya b u lu n u y o rd u . Bugün
volkanik alanın güneyinde yükselen Akdağ o gün de volka
n ik alanı sınırlıyordu. Bu nedenle volkandan fırlatılan pi
roklastik m ateryaller asim etrik olarak b irik m iştir. Ovaya
bakan tarafta engelsiz b ir ortam da dağılan piroklastik m a
teryal geniş alanlara yayılırken, güneyde ise Akdağ'ın engel
lem esi nedeniyle geniş alanlara yayılam am ış ve baca ile Ak
dağ arasında birik m iş kalm ıştır. Burada b irik en m ateryal
Pürenova ve A rpaseki'nin oluşm asını sağlam ıştır (Foto: 1).
Bu nedenle kaldera çevresinde görülen düzlükler p iroklas
tik dolgu yüzeyi olarak adlandırılm ıştır. Çünkü, bu n ların
oluşum unda birik m e önem lidir. Bu yüzeyler herhangi bir
şekilde aşm ım a uğram am ışlardır. Zaten o zam an ın kaide
seviyesine göre 1150-1250 m yükseltideki Üst Pliosen aşı
n ım yüzeyleri oluşuyordu (Harita: 3 ve Şekil: 1).
Üst Pliosen sonunda ise m ağm a h azn esin in boşalm ası ve
ü zerine bin en yük nedeniyle m ağm a tavanı çökm üş ve bu
günkü kaldera m eydana gelm iştir. Andezit ve piroklastik
m alzem e üzerinde görülen küçük faylar bu çökm e esnasın
da oluşm uştur. Ç öküntü m ağm a haznesini yen id en sıkıştır144
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m ış ve en son patlam a olarak Gölcük K alderası'nm tab an ın 
daki kon iler m eydana gelm iştir (Pilav T., Sungur T.). Bu ko
n iler trakiandezit terkibin d e olup tem eldeki andezitlere gö
re daha gençtirler. K oniler Ardel ve de Planhol'ün belirttiği
gibi b irer n eck değildir. B u n lar biraz önce söylendiği gibi
tem eld eki andezitlerden daha gençtirler ve bu ned enle baca
artığı olarak düşünülem ezler. Ayrıca, necklerde görülen gi
rin tili çıkın tılı harabe durum u bu konilerde görülm ez. Ko
n iler çok taze olup h içb ir aşınım a u ğram am ışlardır. Yazar
la rın b elirttiğ in in aksine bu n lar gerçekte b ire r "advektif
k o n i" olup sonradan eklen m işlerd ir. Ayrıca, bu k on ileri
aşındıracak herhangi b ir akarsu da çevrede bu lu nm am akta
dır (Foto: 1 ve Harita: 3).
Buradaki volkanik faaliyet çok safhalıdır. A ndezitlerden
sonra püsküren piroklastik m alzem e arasında birkaç tane
gelişm iş toprak seviyesi bulunur. Bu bize volkanik faaliye
tin durakladığını, sonra yeniden püskürdüğünü gösterir.
Bu volkanik faaliyet sonucunda görülen 375-400 m hatta da
h a kaim piroklastik m alzem e çıkışı b ir m aar için oldukça
fazladır.
Depresyon boyut olarak m aara göre oldukça büyüktür.
Çünkü, depresyonun çapı 2200 m'yi bulur. Y ine depresyo
n u n içine bakan yam açlarda görülen faylar burada b ir çök
m e olduğunu gösterir. Bu durum çökm e k ald eraların ın
özelliklerindendir. Yine kaldera çevresinde piroklastik m al
zem elerin üzerinde ve içinde volkanik tem ele ait kayaçlara
rastlanm az. Bu da bize kalderanın patlam a kalderası olm a
dığını gösterir.
Bu bilgiler ışığında G ölcük volkanizm asınm gelişim i şu
şekilde özetlenebilir.
Alt Pliosen'de, Üst M iosen aşınım yüzeylerinin de parça
lan m asın a neden olan faylanm alar sonucunda volkanik faa
liyetin tem elin i oluşturan andezitler püskürm üştür. Daha
sonra Burdur Pliosen G ölü'nün etkisiyle m ağm a haznesin 
deki su bu h arı basın cı artarak volkanik faaliyet şekil değiş
tirm iş ve piroklatik m alzem e çıkm ıştır. Piroklastik m alze
m e çıkışı Orta ve Üst Pliosen'de de devam etm iştir. Üst
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Pliosen sonlarında m ağm a hazn esin in boşalm asıyla krater
çökm üş ve kaldera oluşm uştur. Kaldera oluşurken çöken
m ağm a h azn esin in tabanı iç basıncı arttırm ış ve yeniden
püskürm eler ile kalderanın içindeki genç kon iler m eydana
gelm iştir. Böylece Gölcük Kalderası oluşum unu tam am la
m ıştır. Bu son faaliyetin yaşı Pliosen sonu-Pleistosen başı
dır. Çünkü, İsparta’n ın kuzeyindeki Ç ünür köyünde bu lu 
nan ve kaldera için d eki genç k o n ilerle aynı özellikleri
taşıyan trakiandezitik tepe, İsparta O vası'm oluşturan fay
la r d a n k a y n a k la n ır ve İs p a r ta O v a sı, P lio s e n so n u Pleistosen başında çökm üştür (Şekil: 2).
Bu sayılan gerekçelerden dolayı buraya kaldera dem ek
uygun olacaktır. Fakat, Gölcük, klasik kaldera tan ım ın a da
pek uym am aktadır. Çünkü, burada yüksek b ir koni yoktur.
Volkanik tem el sığdır. Bunun nedeni ise, Burdur Gölü etki
siyle volkanik faaliyetin karakter değiştirm esi ve yüksek b ir
koni oluşturam adan piroklastik m alzem e çıkarm asıdır. An
cak kaldera çevresinde görülen ışınsal drenaj, burada kubbem si b ir yüksekliğin olduğunu gösterir.
Gölcük G ölü'nün seviyesi pluvial dönem de (büyük bir
olasılıkla W ürm 'de) çevredeki diğer göller gibi yükselm iştir.
Bugün gölün yükseltisi 1387 m civarındadır. Gölün kuzey
batı köşesinde Milas Deresi bu lu nu r ve bu dere kalderayı
kapacak kadar yaklaşm ıştır. Alçak b ir eşik iki havzayı b irb i
rinden ayırır. Eşiğin yükseltisi 1405 m olup, göl seviyesin
den nisbi yükseltisi 18 m kadardır. A raştırm alarım ızda bu
eşik çevresinde akarsu depoları saptadık. Bu da bize göl se
viyesinin Pleistosen'de; olasılıkla W ürm 'de; bugünkünden
yüksek olduğunu gösterir. Göl bu radan dış drenaja bağlan
m ıştır (Foto: 3). Postglasyal dönem de sıcaklığın artm ası çev
redeki diğer pluvial göllerde olduğu gibi Gölcük G ölü'nün
seviyesinin düşm esine neden olm uştur. Böylece göl yen i
den kapalı havza durum una gelm iştir.
Gölcük'ün İsparta yöresine pekçok katkısı vardır. B u nlar
dan ilki Gölcük'ün, İsparta şeh rin in su deposu olm asıdır.
DSİ tarafınd an yapılan ölçüm lerde gölün, 20 m ilyon m etre
küp civarında su rezervine sahip olduğu saptanm ıştır. Bu
nedenle göl İsparta için hayati b ir önem taşır. Gölcük tarih
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Foto 3: Gölcük Kalderası'nın Pürenova'dan görünüşü. Kuzeybatıda gölün pluvial döneme
açılmasını sağlayan vadi görülmektedir.
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çağlarından b eri bıı özelliğini devam ettirm ektedir. Diğer
bir faydası çevredeki yaygın tü f varlığıdır. Ö zellikle alt sevi
yelerdeki tü fler ideal b ir yapı taşıdır. H alkın "köyke taşı"
adını verdiği tü fler işlenerek konut, özellikle cam ii yapı
m ında kullanılm aktadır. Yine piroklastik m alzem elerin üst
seviyelerinde yaygın olarak bu lu nan pom zalar ekonom ik
b ir değer taşım aktadır. Bilindiği gibi pom za, h afif yapı m al
zem esi, puzzollonik çim ento, filtre m alzem esi, aşındırıcı ve
parlatıcı olarak kullanılır. Ülkemizde de kot ağartıcı ve biriket m alzem esi im alinde kullanılır. İsparta'da da pom zadan
biriket im al eden fabrikalar bulunm aktadır. Ancak, düzen
siz ham m adde alım ı yörede erozyonun artm asına neden ol
m aktadır. Zaten doğal bitki örtüsünden yoksun yöre böylece erozyona daha çabuk mağlup olm aktadır.
Sayılanlar G ölcük'ün direkt ekonom ik katkılarıdır. Bu
nu n yanında doğal güzelliği nedeniyle, iyi b ir dinlenm e ye
ri olm ası, Gölcük'e ayrı bir değer katar. Çünkü Gölcük, İs
parta civarının en güzel dinlenm e yerlerin d en biridir. Yöre
halkı burada p iknik yapıp, m eraklıları b alık avlayarak din
lenm ektedirler. Gölcük'te DSİ tarafınd an yapılan sosyal te
sisler ile belediyeye ait b ir gazino bulunm aktadır. Yine Or
m an G enel M üdürlüğü tarafın d an y a p tırıla n b ir sosyal
tesisin inşaatı devam etm ektedir.
Gölcük'ün yaşadığı en büyük teh likelerden biri sedim an
tasyon sorunudur. Kapalı bir havza olan Gölcük'e gelen de
reler çevrede bol bulu nan gevşek m alzem eyi göle doğru ta
şırlar. Yöre eskiden tam am en ağaçtan yoksun iken daha
sonra kalderanın içi ağaçlandırılm ıştır. Ancak, tü m havzayı
kaplam ayan bu ağaçlandırm adan istenilen sonuç alınam a
m ıştır. 1990 y ılın ın yaz aylarında O rm an G enel Müdürlüğü
tarafından yen i b ir erozyonu önlem e çalışm ası başlatılm ış
tır.
Gölcük ve çevresinde son 3 yıldır yaptığım ız gözlem lerde
göl seviyesinin sürekli alçalm akta olduğunu saptadık. Bu
nun nedeni son y ılların kurak geçm esi ve G ölcük'ten sürek
li su alim idir. Gölcük, tarihi çağlardan beri İsparta'ya su
sağlam aktadır. G ittikçe gelişen ve büyüyen İsparta'ya su
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sağlam ak için sadece Gölcük'ün ku llanılm ası, sorun yarata
caktır. Çünkü, G ölcük küçük b ir su toplam a havzasına sa
h iptir. Bu nedenle, İsparta için başka su kaynakları aranm a
lıdır.
Sonuç olarak Gölcük, coğrafyacılar için güzel b ir araştır
m a yeri, Isparta'lılar için su deposu ve yöre ekonom isine
katla gibi olanaklar sağlam ak yanında güzel b ir dinlenm e
yeri olm ak birkaç fonksiyonu b ir arada taşım aktadır.
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