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                     Özet 

          Erçek Gölü, Van Gölü Havzası’nın do�usunda yer alan ayrı bir kapalı havzadır. 1803 
m yüksekli�e sahip olan gölün alanı 106,2 km2 ve ortalama derinli�i 18,45 m’dir. Erçek Gölü 
kapalı havza gölü olması nedeniyle yakınındaki Van Gölü gibi sodalı bir göldür. Önceki 
ara�tırmalarda lav seddi gölü olarak nitelenen göl gerçekte tektonik bir göldür. Göl havzası 
Üst Pliyosen’de geli�meye ba�lamı�, göl çana�ı ise Üst Pleyistosen’de geli�en kuzey-güney 
yönlü faylarla olu�mu�tur. Erçek Gölü’nün Üst Pleyistosen-Holosen seviye de�i�imlerinin 
belirlenmesi için gölsel depolardan alınan örneklerin ve C14 tarihlendirmesine göre göl 
seviyesi Holosen içerisinde bugünkü çana�ından çok fazla yükselmemi�, bu konumunu 
korumu�tur. Yörede erozyon ve buna kar�ılık birikim hızı, Holosen ba�larından günümüze 
do�ru sürekli olarak azalmaktadır. 

                         Anahtar Kelimeler: Erçek Gölü, Kapalı Havza, Tektonik Göl, Üst Pleyistosen Holosen, 
C14 Tarihlendirmesi.  

                       

                         Abstract 

             Lake Erçek is a closed basin located east of Lake Van basin. The lake lies at an 
altitude of 1803 m, covers an area of 106,2 km2, and has the mean depth of 18,45 m. As Lake 
Erçek is a closed basin lake, it is a soda lake similar to the nearby Lake Van. Described as a 
lava lake in previous studies, it is in fact a tectonic lake. Its basin started to develop in the 
Upper Pleistocene, and its depression was formed by Upper Pleistocene north-south faults. 
The examination and C14 dating of specimens obtained by drilling from lacustrine deposits 
and performed to identify level changes in Lake Erçek during the Upper Pleistocene-
Holocene have shown that the lake level did not rise too much above its current depression 
during the Holocene, but maintained its position. Erosion and speed of depositing in the 
region have continuously decreased ever since the early Holocene. 

             Key Words: Lake Erçek, Closed Basin, Tectonic Lake, Upper Pleistocene-Holocene, C14 
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               1. Giri�  

Çe�itli faktörlerin etkisiyle topografya yüzeyinde ve yeraltında olu�an bazı 
çukurlukların su ile dolu haline göl denilmektedir (Biricik, 2009:347). Göller olu�um �ekillerine 
ba�lı olarak yerli kaya gölleri ve do�al set gölleri olarak gruplandırılmaktadır. Yerli kaya gölleri 
yer kabu�undaki do�al çukurluklarda suların toplanmasıyla meydana gelmi�lerdir. Bu do�al 
çukurluk çe�itli nedenlerle olu�mu� olabilir. Bu nedenle yerli kaya gölleri de farklı kategorilere 
ayrılır. Bunlar tektonik göller, krater gölleri, buzul gölleri ve karstik göllerdir. Do�al set gölleri 
ise çöküntü çukurlarının veya vadilerin önünün bir setle tıkanmasıyla meydana gelirler. Bu 
göller; lav seti gölleri, heyelan gölleri, moren seti gölleri, alüvyal baraj gölleri ve lagünlerdir 
(Tuncel, 1975:5). 

Göller ayrıca bir gide�enin olup olmamasına göre kapalı ve açık havza gölleri olarak da 
sınıflandırılmaktadırlar. Ülkemizin tektonik olarak aktif bir bölgede yer alması nedeniyle pek 
çok kapalı havza gölü bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenleri Van ve Tuz Gölü’dür. Erçek, 
Van Gölü kapalı havzasının do�usunda, onun kadar bilinmeyen bir di�er kapalı havza gölüdür 
(�ekil 1). 106,2 km2 alana sahip olan gölün yükseltisi 1803 m olup ortalama derinli�i �pek ve 
Sarı’ya göre (1998) 18,45 m iken en derin yeri 40 m’yi bulmaktadır. 

     
�ekil 1: Erçek Gölü yakın çevresinin yer bulduru haritası 

Kapalı bir göl olan Erçek Gölü’ne dökülen ana akarsu Memedik Çayı’dır. �ran 
sınırından do�makta ve do�u batı yönündeki akı�ını sürdürerek do�udan Erçek Gölü’ne 
katılmaktadır.  (Memedik Çayı, �ran sınırından do�up göle dökülünceye kadar farklı sahalarda 



  
 

- 248 - 

farklı isimler alır. �nceleme alanındaki ismi Büyükçaylak Deresi olarak geçmektedir). Bu 
nedenle göl ve Memedik Çayı ekseni do�u batı uzantılı pek çok yükselti ile çevrilidir. 
Bunlardan Ahte Da�ı 2864 m’yi bulan yükseltisi ile göl yakınındaki en yüksek noktadır. Di�er 
önemli yükseltiler do�uda Ziyaret Tepe (2793 m.), �ehitmirza Tepe (2796 m.), Gündüz Tepe 
(2840 m.), Erçek Gölü’nün güneydo�usunda �eyhhasan Tepe (2616 m.), güneyde Kazan Da�ı 
(2860 m.), Kızkalesi Tepe (2714 m.), Boztepe (2717 m.) dir  (�ekil 2 ). Ara�tırma alanının en alçak 
yeri (Erçek Gölü ) ile en yüksek yeri (Ahte Da�ı) arasındaki nispi yükselti farkı 1061 m dir  

Bölgenin en önemli akarsuyu Büyükçaylak Deresi ile ona güneyden karı�an Irgat 
Deresi’dir. Bunun dı�ında Erçek Gölü havzası içerisinde olmamasına ra�men Erçek Gölü 
havzası jeomorfolojisi ile yakından ili�kili olan Karasu Çayı havzasının bir kısmı da çalı�maya 
dahil edilmi�tir. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�ekil 2: Erçek Gölü yakın çevresinin fiziki haritası ve sondaj noktaları 

Kapalı göllerin suları buharla�ma nedeniyle acı-tuzludur. Erçek Gölü’nün hemen 
batısındaki Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölüdür. Erçek Gölü de Van Gölü gibi sodalı 
bir göldür. Sülfat, Erçek Gölü’nde 3200 ile 1500 mg/lt arasında de�i�im göstermektedir. 
Kalsiyum miktarı 2–3 mg/lt ile de�i�im gösterirken, magnezyum 127 ile 141 mg/lt, potasyum 
2150 ile 2900 mg/lt, sodyum 6000 ile 7000 mg/lt, klorür miktarı 2250 ile 4500 mg/lt arasında 
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de�i�iklik gösterir. Gölde CO3 ve HCO3 iyonları göl suyunun pH’ını ayarlamaktadır. Gölde 
pH’ın yüksekli�inin belirleyicisi olarak, karbonat ve bikarbonat de�erleri CO3 2250 ile 2800 
mg/lt, H2CO3 1250 mg/lt ile 2880 mg/lt, organik madde miktarı 4,1 ile 4,6 mg/lt, sertlik Fransız 
sertlik ölçümlerine göre; 53–55 mg/lt arasında de�i�ir. Erçek Gölü’nün suları binde 24 tuzludur 
(Yıldız, 1997:12). Erçek Gölü’nde magnezyum oranı Van Gölü’ne göre (93 mg/lt) nispeten 
yüksektir. Bunun nedeni muhtemelen bölgede yeterince var olan ultrabazik ve karbonatlı 
kayaçlardır (Ate� vd., 2007:53). 

Erçek Gölü suyunda yüzey sıcaklı�ı yıl içerisinde 2–23°C arasında de�i�mektedir. 
Sıcaklık temmuz ayında 23°C ile en yüksek de�ere ula�maktadır. Gölde yaz ve kı� aylarında 
sıcaklık tabakaları de�i�ir, ilkbahar ve sonbahar aylarında homojenlik dikkati çeker (Yıldız, 
1997:9). 

              1.1. Çalı�manın Önemi 

Van Gölü, Kuvaterner’deki seviye oynamalarına ba�lı olarak dikkati çekmi� ve pek çok 
ara�tırmaya konu olmu�tur. Erçek Gölü ise bu göle çok yakın olmasına ra�men, olu�umuna ait 
birkaç tanımlama dı�ında jeomorfolojik özellikleri yönünden ara�tırılmamı�tır. Erçek Gölü’nün 
olu�um ve seviye de�i�imlerinin incelendi�i bu çalı�ma sonraki ara�tırmalara temel olu�turması 
bakımından önem ta�ımaktadır. 

 1.2. Materyal ve Yöntem 

1/25.000 ölçekli topo�rafya haritaları ile jeoloji haritaları ve 1/35.000 ölçekli hava 
foto�raflarından faydalanılarak CBS ortamında sorgulama yapılmı� ve buradan elde edilen 
bilgiler arazide kontrol edilmi�tir. Erçek Gölü’nün Üst Pleyistosen-Holosen’deki ortam 
ko�ullarını ortaya koymak amacıyla 1/25.000 ölçekli topo�rafya haritaları ile 1/35.000 ölçekli 
hava foto�raflarından faydalanılmı�tır. Harita ve hava foto�rafları incelenerek belirlenen 
sondaj noktalarının koordinatları GPS ile saptanmı�tır. Bu noktaların yükseltileri belirli 
nirengi noktaları kullanılarak nivo ile ölçülerek belirlenmi�tir. Benzin motorlu el sondaj aleti 
ile 3 adet sondaj yapılmı�tır. Sondajlardan elde edilen bulgular arazide ve daha sonra 
laboratuvar ortamında de�erlendirilmi�tir. Organik madde içeren örneklerin C14 yöntemiyle 
tarihlendirilmesi Miami’deki (ABD) Beta Analitic firması tarafından yapılmı�tır. Analiz 
sonuçları de�erlendirilerek sondaj noktalarına ait kesitler elde edilmi�tir. Gölün batimetrik 
haritası Tübitak destekli yapılmı� olan çalı�madan temin edilmi�tir 

 2. Bulgular 

2.1.  Erçek Gölü Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri 

 Erçek Gölü çevresinin jeomorfolojik özellikleri üç ba�lık altında incelenmi�tir. �lk olarak 
göl çevresinin ana jeomorfolojik üniteleri, ikinci olarak Erçek Gölü havzasının olu�umuna ba�lı 
olarak çana�ın olu�umu, son olarak da Erçek Gölü seviye de�i�imleri üzerinde durulmu�tur. 

2.1.1.  Erçek Gölü Yakın Çevresinin Genel Jeomorfolojik Özellikleri 

 Erçek Gölü çevresinin ana jeomorfolojik birimleri; göl olu�umu ile do�rudan ili�kili 
olmayan a�ınım yüzeyleri, yöredeki tektonik hareketlerle yakından ili�kili paleopiedmontlar, 
göl çana�ının olu�um dönemi ve kapalı çana�ın olu�um zamanı üzerinde önemli bilgiler sunan 
sekilerdir (�ekil 3).  

Morfolojik ünitelerin adlandırılmasında karakteristik olarak yayılı�ın en belirgin 
oldu�u, morfokronolojik ve tektonik olarak özelliklerin en çarpıcı oldu�u yerlerin isimleri 
kullanılmı�tır. 

Erçek Gölü çevresinde iki farklı a�ınım yüzeyi bulunmaktadır. Bunlar Karata� Tepe 
a�ınım yüzeyi ve Yatıksırt a�ınım-dolgu yüzeyidir. Karata� Tepe a�ınım yüzeyi en karakteristik 
olarak 2700–2350 m yükseklikler arasında görülmektedir (�ekil 3). Karata� Tepe a�ınım yüzeyi, 
Erçek Gölü kuzeydo�usundaki Ahte Da�ı zirve kısımlarında ve Büyükçaylak Deresi’ne 
güneyden karı�an Irgat Deresi’nin yukarı çı�ırında görülmektedir. Yöredeki tektonik hareketler 
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Üst Miyosen’de olu�an bu yüzeyin parçalanmasına neden olmu�tur. Bu a�ınım yüzeyi Üst 
Kretase ya�lı Yüksekova karma�ı�ı üzerinde yüzeylemektedir. Yüksekova karma�ı�ı, spilit, 
spilitle�mi� bazalt, bazalt, kireçta�ı, az oranda granit, granodiyorit, tüf, �eyl, konglomera kayaç 
birimleri ile temsil edilir (Ate� vd., 2007:12). 

 
 

�ekil 3: Erçek Gölü yakın çevresinin jeomorfoloji haritası 

Bölgedeki di�er a�ınım yüzeyi Yatıksırt a�ınım-dolgu yüzeyidir. Yatıksırt a�ınım-dolgu 
yüzeyi 2250 ve 2000 m arasında iki basamak halinde uzanmaktadır (�ekil 3). Bu a�ınım yüzeyi 
karasal kökenli Pliyosen-Pleyistosen ya�lı Saray formasyonu ve daha ya�lı denizel kökenli 
Miyosen öncesi kayaçlar üzerinde geli�mi�tir. Bu nedenle yüzey Üst Pliyosen-Alt Pleyisyosen 
ya�lıdır (�ekil 4). Saray formasyonu daha çok akarsu kökenli çakılta�ı, tüf, tüfit, aglomera ve 
gölsel kireçta�larından olu�maktadır (Ate� vd., 2007:29). Alt Pliyosen’de geli�en gerilme 
tektoni�ine ba�lı olarak Erçek Gölü havzası olu�maya ba�lamı� ve bu havzada olu�an göllere 
akarsular tarafından çakıl ve kum boyutlu malzemeler ile volkanik faaliyetler sonucunda çıkan 
kül ve lavlar tortulanmı�tır. Havzanın olu�umu bölgede akarsu kökenli erozyonu hızlandırmı� 
ve genelde 2200 m’ler civarında yayılı� gösteren ve Miyosen ve öncesi kayaçlar üzerinde geli�en 
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sırtlar üzerinde küçük düzlükler halinde Üst Pliyosen-Alt Pleyistosen ya�lı bir a�ınım yüzeyi 
geli�mi�tir. Havza tabanlarında biriken genelde akarsu kökenli tortullar bu a�ınım yüzeyinin 
korelan depolarıdır. Bu depolar havza tabanlarında birikerek havzaları doldurmu� ve dolgu 
yüzeyi �eklinde düzlükler olu�mu�tur. Yüzeyin arazide iki basamak halinde görülmesinin 
nedenlerinden biri budur. Di�eri ise yöre yükselmesinin Miyosen–günümüz aralı�ında devam 
etmesidir.  

 
�ekil 4: Erçek Gölü yakın çevresinin jeoloji haritası 
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Yörede önemli jeomorfolojik ünitelerden biri olan paleopiedmontlar, Ahte Da�ı’nın 
güney yamaçlarında, Kaymaklı ile De�irmenarkı köyleri arasında ve Karasu vadisinin 
yamaçlarında görülmektedir (�ekil 4). Paleopiedmontu olu�turan tortullar yörede havza taban 
ve yamaçlarında yayılım gösteren Saray formasyonu ile uyum göstermektedir (�ekil 3). Ate� 
vd., (2007) yaptıkları çalı�mada Saray formasyonunu �u �ekilde tanımlamaktadırlar. “Saray 
formasyonu; ince-orta katmanlı, kirli sarı, açık gri, ye�il, bej renkli konglomera, aglomera, 
volkanik konglomera, siltta�ı, kilta�ı, tüf, tüfit, killi kireçta�ı ve kireçta�ından olu�ur. Çakılta�ı, 
kumta�ı, kilta�ı, kumlu kireçta�ı, killi kireçta�ı kapsar. Çakılta�ları polijenik olup iyi 
tutturulmamı�tır. Çakıllar bazen iyi yuvarlanmı�, bazen kö�eli olarak görülür. Çakılta�ları 
alttan üstte do�ru daha ufak taneli kayaçlara geçer. Saray formasyonu'nda kırıntılı kayaçların 
diziliminde alttan üstte do�ru ve formasyon sınırlarından uzakla�tıkça çakılta�larından 
kumta�larına do�ru, yani iri taneliden küçük taneli kayaçlara geçi� gözlenir “ 

 Üçüncü jeomorfolojik üniteyi olu�turan sekiler, Büyükçaylak Deresi, Karasu Çayı ve 
Irgat Deresi vadilerinin yamaçlarında yaygın halde görülmektedir (�ekil 3). Bu sekiler 5 
basamak halinde gruplandırılabilir. Birinci seki (S1) 160–180, ikinci seki (S2) 100–120, üçüncü 
seki (S3) 70–90, dördüncü seki (S4) 40–60 ve be�inci seki de (S5) 10–15 metre nispi yüksekli�e 
sahiptir (�ekil 3). 

Yöredeki en yaygın seki, 160–180 m sekisidir. Karasu vadisi ve Ahte Da�ı 
Paleopiedmontu üzerinde geni� alanlarda yayılı� göstermektedir. Paleopiedmontlar üzerinde 
yayılı� gösteren sekileri çakıllara bakılarak a�ınım-dolgu yüzeyinden ayırmak zordur. Ancak 
yaygın görünümü ve a�ınım-dolgu yüzeylerine göre çok dar alan kaplamaları ile onlardan 
ayrılırlar. Kendine has bir tortul birikiminin olmayı�ı, sekilerin yörede yükselmenin aktif 
oldu�u bir dönemde meydana geldi�ini göstermektedir. Yani sekiler Üst Pleyistosen tektoni�i 
ile ili�kili olarak olu�mu�lardır. Çünkü yörede a�ınım–dolgu yüzeyi olu�umu En Alt 
Pleyistosen’e kadar sürmü�tür. Karasu üzerindeki Sarımehmet Barajı çevresinde görülen 180 m 
sekisi ise lav basamaklarının üzerinde geli�mi�tir. Bu durum yöredeki drenajın kurulmasının 
oldukça genç oldu�unu göstermektedir.  

100–120 m sekisi de yörede geni� alanlar kaplamaktadır. Özellikle Karasu vadisi ve 
Ahte Da�ı paleopiedmontu üzerinde yaygın olarak görülürler. Koçköy ve Kızılbulak çevresinde 
yaygın olarak görülen (�ekil 3) bu sekinin de kendine has tortulları bulunmamaktadır. Burası 
aynı zamanda Karasu Çayı’nın bir dirsek yaparak kuzeydo�uya yöneldi�i ve bir bo�aza girdi�i 
kesimdir. Bo�az çevresindeki sırtlar üzerinde görülen S1 ve S2, Karasu Çayı üzerindeki 
bo�azların, S2 olu�tuktan sonra gerçekle�ti�ini göstermektedir.  

Erçek Gölü çevresinde S3’ler di�er 2 sekiye göre daha dar alan kaplamaktadır. Bu 
sekiden itibaren vadiler �ekillenerek akarsular daha dar vadiler içerisinde akmaya ba�lamı�, S2 
sonrası geli�en gömülmeye ba�lı olarak bo�azlar olu�mu�tur. Bu durum de�i�ikli�i S3’ün di�er 
üst 2 sekiden ayrılmasını sa�lamaktadır. Di�er 2 sekide akarsuların seki malzemeleri 
paleopiedmont depolarından ayrılamazken, S3’ün kendine has deposu bulunmaktadır. Bu 
depolar orta ve iri boyutlu çakıl, yaygın olarak iri kumların ve bariz çapraz tabakaların 
bulundu�u bir akarsu deposu �eklindedir. Deponun bu özelli�i akarsuyun yaygın bir yatak 
tipine sahip oldu�unu ve bol su ta�ıyıp sık sık yatak de�i�tirdi�ini göstermektedir. Erol (1979, 
1983) bu sekilerin Üst Pleyistosen’de, subtropikal bir ortamda aktif olan akarsu sitemleriyle 
ili�kili oldu�unu ifade etmektedir. 

40–60 m sekisi yörede daha az alan kaplamaktadır. Üst Pleyistosen’de fluvyal sistemler 
daha belirgin hale gelerek akarsu sistemleri bugünkü görünümlerini kazanmı�lardır. Yöredeki 
en alçak seki 10–15 m sekisidir. Çalı�ma alanında yayılı� alanı en dar olan sekidir. Vadi 
tabanlarındaki yo�un tarım faaliyetleri nedeniyle yer yer tahrip olmu�lardır. Ancak, S3 ve 
S4’ten malzemeleri ile ayrılırlar. Daha ince çakıllı ve kaba-orta kumlu malzemelerden 
olu�mu�lardır. Bu durum, akarsu sisteminde de�i�ikler oldu�unu, yaygın örgülü drenajdan, 
sinosoidal tipe do�ru geçildi�ini göstermektedir. Bu en alçak sekilerin bir kısmı, akarsuyun 
çizdi�i menderesler tarafından yenilerek birikinti konisi sekisi haline gelmi�tir. 
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Do�u vd (2008) tarafından Van Gölü’nün do�u kesiminde yapılan çalı�malarda 5 seki 
seviyesi ve 4 temel jeomorfolojik döngü ayırt edilmi�tir. Sekiler bulundukları yüksekliklere göre 
S1, S2, S3, S4 ve S5 sekileri olarak tanımlanmı�lardır. Ancak yöredeki genç tektonik hareketler 
nedeniyle farklı seviyelerde bulunabilmektedirler. Bu sekiler üzerine yaptıkları 
de�erlendirmelerde yüksek sekilerin Karasu Çayı civarında G.Ö 110–98 bin yıl önce olu�maya 
ba�ladı�ı ve en alt sekinin ise G.Ö. 9,5–6 bin yıl önce olu�tu�unu ifade etmi�lerdir.  

2.1.2.  Erçek Gölü’nün olu�umu ve çanak jeomorfolojisi 

Erçek Gölü Havzası �ekil olarak kabaca bir üçgene benzemektedir. Üçgenin tabanı 
gölün batısına, tepesi ise Yeniçavu� köyü yakınında Büyükçaylak Deresi’nin açtı�ı bo�aza denk 
gelmektedir. 

Erçek Gölü Havzası jeolojik olarak Saray formasyonu, jeomorfolojik olarak Ahte Da�ı 
paleopiedmontu ile birlikte geli�mi�tir. Havza Üst Pliyosen sonrası olu�maya ba�layan tektonik 
bir havzadır. Havza ortasında ve batısındaki faylar Üst Pliyosen ya�lıdır (�ekil 4, Foto 1). Bu 
dönemde havza belirginle�meye ba�layarak depresyon tabanlarında göllerin oldu�u, 
akarsuların bu göllere malzeme ta�ıdı�ı ve bu faylardan göle volkanik malzemenin, özellikle 
volkanik küllerin geldi�i bir ortam bulunmaktadır. Ancak Erçek Gölü havzası olu�maya 
ba�ladı�ı dönemde bugünkü konumunda ve derinlikte kapalı bir havza de�ildi. Tüm havzayı 
kaplayan sı� bir göl görünümünde olup bu göl ve havza kenarında akarsu-göl kökenli Saray 
havzası tortulanmaya ba�lamı�tır. Üst Pliyosen’de olu�maya ba�layan günümüze kadar devam 
eden havza geli�imi sonucunda litostratigrafik olarak Saray formasyonu �eklinde piedmont 
geli�meye ba�lamı�tır. Bu dönemde Büyükçaylak Deresi, Erçek Gölü kuzeybatısında bulunan 
bo�az ile Karasu Çayı’na karı�maktadır (�ekil 5). Yani havza ilk geli�im dönemlerinde dı� 
drenaja açıktı ve Erçek Gölü henüz olu�mamı�tı. Büyükçaylak Deresi’nin bu bo�az aracılı�ıyla 
açık havza karakterinde oldu�una dair görü�ler Yalçınlar (1965), Altınlı (1964), Lahn (1948) 
tarafından da ifade edilmi�tir.  

 
Foto 1: Akta� köyü yakınlarındaki Tuz Tepesinde fayla çarpılmı� tabakalar 

Lahn (1948), Altınlı (1964), Yalçınlar (1965) ve Ho�gören (1994), gölün kuzeybatısında 
bulunan bo�az yakınında Büyükçaylak Deresi’nin önünün bir lav akıntısı ile kapanması 
sonucunda havza tabanında Erçek Gölü’nün olu�tu�unu ifade etmi�lerdir. Yani bu ara�tırıcılara 
göre Erçek Gölü bir lav seddi gölüdür. Ancak bo�az çevresinde yapılan arazi gözlemlerinde 
gölün olu�umunu sa�layan böyle bir lav seddi saptanmamı�tır. 
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�ekil 5: Erçek Gölü’nün batimetri haritası 

 

Erçek Gölü kuzeybatısındaki bo�az çevresinde yapılan incelemelerde Karasu vadisi ile 
Erçek Gölü havzasını birbirinden ayıran sırt üzerinde S1 (160–180 m) ve S2 (100–120 m) sekileri 



  
 

- 255 - 

saptanmı�tır. Yine arazide yapılan gözlemlerde 70–80 metre nispi yüksekli�e sahip S3’ün taban 
yüksekli�inin bo�az yüksekli�i ile uyumlu oldu�u saptanmı�tır. Yani bo�azın tabanı S3’e 
kar�ılık gelmektedir. Yine Büyükçaylak Deresi’nin göle döküldü�ü kesim ile bo�az çevresinde 
S4 (40–60) ve S5 (10–15 m) sekileri saptanamamı�tır. Bu durum Büyükçaylak Deresi’nin S3’ün 
olu�tu�u Üst Pleyistosen’in son dönemlerine kadar bu bo�azı kullandı�ını ve henüz Erçek 
Gölü’nün olu�madı�ını göstermektedir. Erçek Gölü S3 olu�tuktan sonra meydana gelen 
tektonik hareketlerle olu�mu�tur. �ekil 5’teki e�derinlik haritası incelendi�inde özellikle batı 
kıyısının çok dik oldu�u ve bu dikli�in göl içinde de devam etti�i görülür. Göl çana�ının 
batısında yakla�ık 35 m’lik, do�u yamacında ise 15 m’lik bir diklik bulunmaktadır. Bu yamaçta 
daha çok kay�at ve etek döküntülerinin geli�mesi, vadi yarıntılarının çok genç olması, göl 
içerisine do�ru geli�en konilerin lobunun geli�memesi ve dikli�in orijinal konumunu koruması 
çökmenin yeni oldu�unu göstermektedir. Gölün batısındaki Kozluca köyü yakınlarındaki fay 
diklikleri bunu do�rulamaktadır (Foto 2). Gölün en derin noktasının da Yanlıza�aç köyü 
yakınlarında olması, bu yamacın faylı oldu�una i�aret etmektedir. Yine gölün güneyindeki 
Baklatepe köyü yakınındaki Gözetleme Tepe, fay yamaçlarının belirgin oldu�u bir horsttur. 
Gölün güneyinde Gözetleme Tepe’nin devamını bir sırt �eklinde gölün içinde izlemek 
mümkündür. Benzer bir durum gölün kuzeyinde de izlenmektedir. Yine Büyükçaylak 
Deresi’nin geli�tirdi�i delta lobunun göl altında devamının belirgin olmaması ve önündeki 
belirgin diklik gölün olu�umunda fayların etken oldu�unu göstermektedir. Bu durumda göl 
Üst Pleyistosen’de, S3 olu�tuktan sonra gerçekle�en bir tektonik hareketle olu�an 
grabenle�meyle ilgilidir. Erçek Gölü Havzası’nın olu�umunda, Ketin’in (1977) belirtti�i do�u-
batı yönündeki faylar etkili olurken, Erçek Gölü çana�ının olu�umunda kuzey-güney yönlü 
faylar etkili olmu�tur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Foto 2: Fay dikli�i 

Gölün do�u kesiminde Büyükçaylak Deresi bir delta olu�turmaktadır (Foto 3 ). Bu delta 
göl içinde 2,5 km kadar devam etmektedir. Ancak delta lobunun önünde yüksekli�i 15 m’yi 
bulan dikli�in bulunması gölün sularının tektonik çana�ı doldurup ta�arak havza tabanına 
do�ru yayıldı�ını göstermektedir. Büyükçaylak Deresi deltası ancak bu sı� göl içerisinde 
geli�ebilmi�tir.  
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Foto 3 : Büyükçaylak Deresi’nin olu�turdu�u deltadan  bir görüntü 

 Erçek Gölü’nde 3 adet büyük kıyı oku tespit edilmi�tir. Bunlardan biri Erçek Gölü’nün 
güneybatısındaki kısta�ın kuzeyinde bulunmaktadır. Bu bölgedeki kıyı okunun yönünün 
kısta�a do�ru olması kısta�a yönelen dalgalar ile ilgilidir. Bir di�eri ise Erçek Gölü’nün 
güneyinde Koçta�ı Mevkii’nde bulunmaktadır. Bu kıyı okunun yönü batıdan do�uya olup çift 
kancası bulunmaktadır (Foto 4). Kıyı okunun çift kancaya sahip olması, fırtına dalgaları ile 
okun yönünün karaya do�ru yönelmesi, dalgaların zayıfladı�ı dönemde ise akıntının ana yönü 
ile ilgilidir. Bu kıyı okunun yönü, gölde saat yönünün tersi yönde bir kıyı akıntısının oldu�unu 
göstermektedir. Erçek Gölü’nde üçüncü kıyı oku ise Büyükçaylak Deresi’nin deltasında 
bulunmaktadır. Bu kıyı oku uzanı�ı ise kabaca do�u-batı yönünde olup, gölün içine do�ru 
uzanmaktadır. Kıyı okunun uzanı�ı okun olu�umunda akıntılardan çok, delta lobunu olu�turan 
akarsuların getirdi�i killi-siltli malzemenin göl içindeki hareketinin etkili oldu�unu 
göstermektedir.  

 

  
 

Foto 4: Çift kancalı kıyı oku 

2.1.3. Erçek Gölü’nde Üst Pleyistosen-Holosen seviye de�i�imleri 

 Erçek Gölü’nün Üst Pleyistosen-Holosen seviye de�i�imlerini incelemek için göl 
çevresinde 3 adet el sondajı yapılmı�tır. Sondajlardan alınan 3 adet örne�in C14 ya�landırması 
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ABD’de Beta Analytic laboratuvarlarında yapılmı�tır. Erçek Gölü’nün güneybatısında Gedelova 
köyü civarında yapılan 07–01 nolu sondajda 8,50 m derinli�e, gölün do�usunda Erçek 
yerle�mesi kuzeyinde yapılan 07–02 nolu sondajda 11,50 m derinli�e, yine gölün do�usunda 
Büyükçaylak Dere’sinin kuzeyinde yapılan 07–03 nolu sondajda 14,50 m derinli�e inilmi�tir 
(�ekil 2, Tablo 1). 

Tablo 1: Sondaj noktalarının yükseklik, derinlik ve deniz seviyesine göre durumları 

Sondaj No. Yükseklik (m) Sondaj Derinli�i (m) 
Bugünkü Deniz 
Seviyesine göre durum 
(m) 

07–01 1832 8,50 1823,5 
07–02 1814,2 11,50 1802,7 
07–03 1810 14,50 1795,5 

Sedimantolojik analizlerin sonucuna göre, göl çevresinden alınan malzemeler daha çok 
kaba kumdan-ince kuma do�ru de�i�en kumlardan olu�maktadır. Killi kum ve üst seviyelere 
do�ru killi seviyeler izlenmektedir. Kumlar göle dökülen akarsu depoları olup dönemler 
arasında de�i�en debiye ve yatak özelli�ine ba�lı olarak kaba kum ile ince kum arasında farklı 
boyutlarda çökelmi�lerdir (Foto 5,6). Bitki kalıntılarının yo�un oldu�u killi depolar ise daha çok 
bataklık ve ta�kın ovasındaki geçici göl ortamlarını yansıtmaktadır (Foto 7).  

 

 
Foto 5–6: Akarsu deposu 
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Foto 7: Bataklık deposu 

07–01 nolu sondajda 7 m derinlikte killi kum seviyelerinden yapılan analizde G.Ö. 
8800±50 yıl, 07–02 nolu sondajda ise 11 m derinlikte alınan ince-orta kumlarda G.Ö. 8250±50 
ya�ı elde edilmi�tir. Bu veriler göl seviyesinin Holosen içerisinde bugünkü çana�ından çok fazla 
yükselmeyerek karasal kökenli depoların birikti�ini derin su ortamını yansıtan depoların 
olu�madı�ını göstermektedir. Bu iki sondajdan elde edilen örneklerden daha ya�lı olanın 4 m 
kadar yukarıda olması gölün batı kesiminin do�u kesiminden daha hızlı yükselmesi ile ilgili 
olmalıdır. 07–03 nolu sondajdan 1 m derinlikten elde edilen ya� ise G.Ö. 4430±40 yıldır. Bu 
veriler G.Ö. yakla�ık 8500 yıl ile 4500 yıl arasında akarsuyun çok güçlü olmayan, düzenli rejime 
sahip bir akarsu oldu�unu göstermektedir. Üst Pliyosen sonu-Holosen ba�ında olu�an Erçek 
Gölü günümüzde en yüksek seviyesindedir. Gölün Van Gölü gibi seviye de�i�imleri 
göstermemesinde olu�umunun çok genç olması ve olu�tu�u dönemde Anadolu’daki bütün 
göllerin iklimsel ısınma nedeniyle çekilme dönemine girmi� olmasıdır. Göl seviyesinin Holosen 
içinde ancak 1–2 m kadar yükseldi�ini bundan daha yükse�e çıkmadı�ını söylemek 
mümkündür. Erçek Gölü Havzası’nın Karasu Çayı ile ba�lantısını sa�layan bo�az çevresinde 
yapılan arazi çalı�malarında alçak sekileri olu�turun S4 ve S5’in görülmemesi, yine göl 
yakınlarında göle dökülen akarsuların olu�turdu�u eski delta depolarının bulunmaması, gölün 
bu dönemde bugünkü çana�ında bulundu�unu kanıtlamaktadır. Yani göl, S3’ün olu�umundan 
sonra meydana gelmi�tir. Karasu ile bu seki olu�umundan sonra ba�lantısı kesilmi� ve yeni 
geli�en çanak içerisinde göl olu�mu�tur. 

Gölden alınan ve ya�landırması yapılan örneklerden yöredeki erozyon hızı 
hesaplanmı�tır. 07–01 nolu sondaja göre yöredeki erozyon hızı 0,8 mm/yıl, 07–02 nolu 
sondajdan alınan örneklere göre 1,4 mm/, 07–03 nolu sondajda 1 m derinlikten alınan örne�e 
göre ise 0,3 mm/yıldır (�ekil 7). 

Yörede günümüzden 8000 yıl kadar önce yo�un bir erozyon oldu�u ve buna ba�lı 
olarak hızlı bir birikim süreci ya�andı�ı söylenebilir. Bu durum göl çana�ının bu dönemde 
henüz olu�ması, tektonik hareketlerin devam etmesi ve de�i�en kaide seviyesine ba�lı olarak 
yörede artan erozyon ile ilgilidir. Günümüze do�ru yakla�tıkça birikim hızının dü�mesi, göl 
çana�ının dolmaya ba�lamasıyla akarsuların olu�turdukları deltalarla yeni ortama uyum 
sa�ladıklarını göstermektedir. 
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�ekil 7: Erçek Gölü çevresinde yapılan alüvyal dolgu sondajlarının kesitleri 

3. Sonuç 

Erçek Gölü Havzası, Üst Pliyosen-Alt Pleyistosen’de olu�mu� bir havzadır. Erçek 
Gölü’nün olu�umu ile ilgili daha önce yapılan ara�tırmalarda gölün lav seddi gölü oldu�u ileri 
sürülmü�tür. Ancak tarafımızdan yapılan çalı�malar sonucunda gölün S3 olu�tuktan sonra 
gerçekle�en tektonik hareketlerle meydana geldi�i saptanmı�tır. Bu nedenle günümüz Erçek 
Gölü, Üst Pleyistosen’de olu�mu� genç tektonik bir göldür. Göl olu�umu ile havza kapalı bir 
havza karakteri alarak günümüzdeki jeomorfolojik görünümünü kazanmı�tır. 

Erçek Gölü’nün çanak morfolojisi incelendi�inde bu morfolojinin faylarla yakından 
ili�kili oldu�u görülür. Erçek Gölü havzasının olu�umunda do�u-batı yönlü faylar, çanak 
olu�umunda ise kuzey-güney yönlü faylar etkili olmu�tur.  

Erçek Gölü çevresinde 14,50 metre derinli�e kadar inilen sondaj sonuçlarına göre Üst 
Pliyosen sonu-Holosen ba�ında olu�an Erçek Gölü günümüzde en yüksek seviyesindedir. 
Gölün Van Gölü gibi seviye de�i�imleri göstermemesinde olu�umunun çok genç olması ve 
olu�tu�u dönemde Anadolu’daki bütün göllerin iklimsel ısınma nedeniyle çekilme dönemine 
girmi� olmasıdır.  

Gölden alınan ve ya�landırması yapılan örneklere göre, yöredeki erozyon ve buna 
kar�ılık birikim hızı, Holosen ba�larından günümüze kadar sürekli olarak azalma göstermi�tir. 

Not: Bu makale “Erçek Gölü Yakın Çevresinin Fiziki Co�rafyası” ba�lıklı çalı�manın bir 
bölümünü kapsamakta olup, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Ara�tırma Projeleri Ba�kanlı�ı 
(BAPB) tarafından 2006-SOB-D–118 nolu proje olarak desteklenmi�tir. 
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