AKDENĠZ BÖLGESĠ

PROF.DR. ALĠ ÖZÇAĞLAR

ANKARA- 2012

AKDENĠZ BÖLGESĠ’ NĠN SINIRLARI
Türkiye’nin güneyinde Akdeniz’e komĢu olan ve adını buradan alan Akdeniz
Bölgesi, Türkiye yüzölçümünün %14.2’ sini (110176 km2) oluĢturmaktadır. 2000
yılında 9.643.180 nüfusun yaĢadığı Akdeniz Bölgesi, Türkiye toplam nüfusunun % 14’
ünü barındırmaktadır. Akdeniz bölgesi, gerek yüzölçüm, gerekse nüfus yoğunluğu
bakımından sıralamada diğer bölgeler arasında 4. sırada, nüfus miktarı bakımından
ise 3. sırada bulunmaktadır. Alan bakımından sıralamada Doğu Anadolu, Orta
Anadolu ve Karadeniz bölgesinden sonra; nüfus miktarı bakımından Marmara ve
Orta Anadolu bölgesinden sonra; km2’ye düĢen insan sayısı bakımından ise Marmara,
Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sonra gelmektedir. Bölgede 1990 yılında km 2’
ye 70 kiĢi düĢerken, bu miktar 2000 yılında 88’e yükselmiĢtir.
Akdeniz bölgesi Anadolu’nun güneyinde Akdeniz kıyısı boyunca yer yer
daralıp, geniĢleyen bir Ģerit halinde uzanmaktadır. Bölgenin kuzey-güney
doğrultusunda en geniĢ yeri Hatay ilinin en güney noktası Topraktutan köyü ile
Adana iline bağlı Tufanbeyli ilçe merkezi kuzeyinde Akdeniz-Ġç Anadolu-Doğu
Anadolu coğrafi bölge sınırının kesiĢtiği Soğanlı Dağ zirvesi arasında kuĢ uçuĢu 288
km. ; en dar yeri ise Ġçel ilimize bağlı Erdemli ilçe merkezi ile Bolkar dağlarının batı
kesimindeki Yüğlük Dağı zirvesi arasında 63 km. dir.
Bölgenin güney sınırlarını oluĢturan Akdeniz kıyıları, batıda Marmaris-Köyceğiz
arasındaki Karaağaç limanı ile doğuda Hatay ilimizi kuĢatan Türkiye- Suriye sınırının
Akdeniz kıyısında sona erdiği nokta (Güvercinkaya mevkii) arasında 1650 km
uzunluktadır. Akdeniz bölgesi, batıdan Ege bölgesi, kuzeyden Orta Anadolu bölgesi,
kuzeydoğudan Doğu Anadolu bölgesi, doğudan ise, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve
Suriye topraklarıyla komĢudur.
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Akdeniz bölgesi ile Ege bölgesi arasındaki coğrafi sınır, kıyıda Marmaris
Körfezi doğusunda Karaağaç limanından baĢlar ve güneybatı-kuzeydoğu
doğrultusunda uzanarak Eber Gölü güneybatısında ( Çay kasabası güneyinde ) sona
erer. Bu sınır, Ege bölgesinde KB-GD doğrultusunda uzanan MenteĢe Yöresi
dağlarının doğrultu değiĢtirerek KD-GB doğrultusunu aldığı Batı Torosların ilk sırası
üzerinden geçmektedir. Sınır sırasıyla Gölgeli ( Sandıras ) Dağı’nın batısını, Acıpayam
Ovası batısındaki Bozdağ’ın batısını izleyerek Honaz Dağı’na eriĢir. Buradan sonra
aynı doğrultuda uzanan BeĢparmak Dağları’nı takip eder ve Sandıklı
güneydoğusunda Kumalar Dağı’nı keserek KarakuĢ Dağları’na kavuĢur ve bu
dağların Sultan Dağları’yla temasa geçtiği virgasyon noktasında son bulur.
Akdeniz bölgesi ile Orta Anadolu bölgesi arasındaki coğrafi sınır, KarakuĢ
Dağları ile Sultan Dağları’nın kesiĢtiği virgasyon noktasından baĢlar ve bu kesimden
itibaren kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. BaĢlangıçta, Sultan Dağları’nın
su bölümü çizgisini izleyen sınır, daha ileride volkanik nitelikli Erenler-AlacadağÇoka Dağı’nda da aynı doğrultuyu takip eder.
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Toros Dağlarının Orta Anadolu’ya bakan cephesinde jeomorfolojik anlamdaki
gerçek dağ özelliği kaybolarak plato manzarası egemen olmaktadır. Konya, Karaman,
Ereğli, Niğde ve Develi güneyinde geniĢ ve yayvan bir  Ģekli çizen coğrafi bölge
sınırı, Orta Anadolu platolarının Toros Dağlarıyla temasa geçtiği kontak hattından
geçmektedir. Batı kesimdeki Erenler Dağı’ndan sonra Karaman güneyinde kuzeybatıgüneydoğu doğu doğrultusunu bırakan coğrafi bölge sınırı yön değiĢtirerek Bolkar
Dağlarıyla Aladağlar’ın kuzey eteklerinde güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda
uzanmaya baĢlar. Kayseri ilinin Yahyalı kasabası doğusunda Tahtalı Dağları’na
eriĢerek çok kısa mesafede bu dağ sırasını izler ve Adana iline bağlı Tufanbeyli
kasabası kuzeyinde Soğanlı (Dumanlı) Dağ’da sona erer.

Akdeniz bölgesiyle Doğu Anadolu bölgesi arasındaki coğrafi sınır, Tufanbeyli
kuzeyindeki Soğanlı Dağ’dan baĢlar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanarak
kısa bir mesafeden sonra Adıyaman iline bağlı GölbaĢı kasabasının batısında sona
erer. Ġki bölgeyi ayıran bu kısa mesafeli sınır, Binboğa, Berit ve Engizek dağları
üzerinden geçmektedir.
Akdeniz bölgesiyle Güneydoğu Anadolu bölgesi arasındaki coğrafi sınır, pek
çok haritada yanlıĢ olarak çizilmiĢtir. Ġki bölgeyi birbirinden ayıran sınır, maalesef
birçok atlas ve duvar haritalarında I. Türk Coğrafya Kongresince kabul edilip çizildiği
Ģekliyle değil, gerçeği yansıtmayan bir Ģekilde geçirilmiĢtir. Doğru Ģekliyle iki bölge
arasındaki coğrafi sınır ana hatlarıyla Ģuralardan geçmektedir: Kuzeyde Adıyaman
iline bağlı GölbaĢı kasabası batısından baĢlayan coğrafi bölge sınırı, genel olarak
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunu takip ederek, Hatay ilimizin kuzeydoğu
köĢesinde Türkiye-Suriye sınırının keskin bir dirsek oluĢturduğu noktada sona
ermektedir. Bu sınır, Antakya-KahramanmaraĢ grabenini doğudan kuĢatan horst
sistemi üzerinden geçmektedir ki, Gaziantep platosunun batı kenarını sınırlandıran
Kartal Dağları ve kuzey uzantısı bu sistem içerisinde yer almaktadır. Bu itibarla,
kuzey kesimde KahramanmaraĢ-Adıyaman il sınırı ile çakıĢan coğrafi sınır, güney
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kesimde büyük ölçüde Kartal Dağlarını takip ederek Türkiye-Suriye sınırında sona
erer.

Akdeniz bölgesinin Suriye ile olan sınırı, Hatay ilimizi kuĢatan Türkiye-Suriye
devlet sınırına tekabül etmektedir. Bu sınır 1939 yılında Antakya Protokolü ve Ankara
AndlaĢması hükümlerine göre çizilmiĢtir. Türkiye-Suriye sınırının toplam uzunluğu
877 km. olup, bu sınırın Hatay ili sınırına karĢılık gelen kısmı yaklaĢık 200 km.dir.
Hatay ilinin Suriye ile olan sınırı, Kurt Dağı’nın (814 m.) batı yamaçlarından
geçmektedir. Hassa-Reyhanlı doğusunda, kuzey-güney doğrultusunda uzanan sınır,
Reyhanlı doğusundan Asi Irmağı’na kadar olan kısımda doğu-batı doğrultusunu
kazanır. Bu kesimde ( Reyhanlı güneyinde ) ilk olarak Cilvegözü gümrük kapısı yer
almaktadır. Asi Irmağı boyunca kuzey-güney doğrultusunda seyreden sınır, büyük
kısmı Suriye’de kalan Ansariye Dağları’nın kuzey kesiminde (Akra Dağı’nda)
zikzaklar oluĢturarak batıya yönelmektedir. Altınözü ilçesi güneyinde Karbeyaz
gümrük kapısını geçtikten sonra zikzakların güneye doğru en fazla sokulanının
içerisinde Türkiye’nin güneydeki uc noktasını oluĢturan Yayladağı ilçesine bağlı
Topraktutan (Beysun) köyü yer almaktadır. Bu noktadan sonra batıya yönelen sınır,
Yayladağı gümrük kapısına uğrayarak Akdeniz kıyısında Güvercinkaya mevkiinde
son bulmaktadır.
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Akdeniz bölgesi 1941 yılında Ankara’da toplanan I. Türk Coğrafya Kongresi
tarafından Antalya ve Adana bölümleri olmak üzere iki alt coğrafi bölgeye ayrılmıĢtır.
Eskiden bu iki bölümü ayıran coğrafi sınır, kıyıda Manavgat ile kuzeydoğuda Konya
iline bağlı Bozkır kasabası kuzeyinden geçen ÇarĢamba Çayı (ġimdi Apa Barajı )
arasında çizilen bir çizgi ile belirtilmekteydi. Ancak, yaptığımız araĢtırmalar ve
gözlemler bu sınırın iki coğrafi bölümü ayırmada isabetli bir özellik taĢımadığını
ortaya koymuĢtur. Çünkü, bu sınır Antalya Körfezini bütünüyle kuĢatan Antalya
ilinin idari alanını uygunsuz bir biçimde bölerek hem il bütünlüğünü hem de
körfezin bütünlüğünü bozmaktadır. Aynı zamanda bu sınır, Batı Toroslar’ın doğu
kanadını da orta kesimde biçimsiz bir Ģekilde ikiye bölerek jeomorfolojik
bütünlüğü bozmaktadır. Bilindiği üzere, coğrafi bölge ve bölüm ayrımında aynı
özelliklere sahip alanların bir araya getirilmesine özen gösterilmektedir. Oysa, burada
bu özelliklere hiç dikkat edilmeyerek hem coğrafi bütünlük hem de idari bütünlük
bozulmuĢtur. Adını Antalya ilimizden alan bu bölümün haklı olarak bütünüyle bu ilin
topraklarını içine alması gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda istatistik verilerin
değerlendirilmesi sırasında da araĢtırıcılara kolaylık sağlamaktadır.

Bu nedenle Antalya ve Adana bölümleri arasındaki coğrafi sınır Ģuralardan
geçirilmiĢtir: Akdeniz kıyısında Antalya ve Ġçel illerini idari alan olarak birbirinden
ayıran il sınırıyla baĢlayan coğrafi bölüm sınırı, aynı zamanda doğal bir unsur olan
Kalederan Çayı ile de çakıĢmaktadır. Kuzeye doğru çıktıkça Antalya-Karaman ;
Konya-Karaman il sınırlarını izleyen bölüm sınırı Konya ilinin Güneysınır kasabası
güneyinde Özyurt Dağı’nda sona erer. Bu haliyle coğrafi bölüm sınırı ana hatlarıyla
doğal unsur olarak güneyde GazipaĢa-Anamur arasında yer alan Kalederan Çayı ile
baĢlayıp TaĢeli Platosu’nun ve Orta Toroslar’ın batı kesimini güney-kuzey
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doğrultusunda izleyerek Özyurt Dağı’na eriĢmektedir. Söz konusu bu sınırın
batısında Antalya bölümü, doğusunda ise Adana bölümü yer almaktadır.
AKDENĠZ BÖLGESĠNĠN BAġLICA ÖZELLĠKLERĠ VE KOMġU
BÖLGELERLE KARġILAġTIRMASI
Bölgenin Akdeniz’e komĢu olması sebebiyle, kıyı kuĢağında 0-600 m. yükselti
basamağında; dağlık saha içerisinde yer alan kuytu alanlarda ve vadi boylarında ise
yüksekliğin 900 metreden fazla olmadığı yerlerde Akdeniz ikliminin karakteristik
özelliklerini görmek mümkündür. 1941 Birinci Coğrafya kongresinde, Akdeniz
ikliminin tam olarak görüldüğü alanlar ile karasallığın artmaya baĢladığı iç kuĢak
aĢağıdaki haritada içi maviye boyanmıĢ kesik çizgilerle birbirinden ayrılmıĢtır.

KıĢları serin ve yağıĢlı, yazları kurak ve sıcak geçen iklim koĢulları nedeniyle
belirttiğimiz bu alanlarda bitki hayatı kesintiye uğramadan devam etmektedir. Bu
nedenle sadece maki topluluğu içindeki yayvan yapraklı bitkiler kıĢın yapraklarını
dökerler. Maki topluluğu, iğne yapraklı Akdeniz ormanlarının (kızılçam
ormanlarının) tahrip edilmesi sonucu ortaya çıkmıĢ bir bitki formasyonu olup, insanın
içerisinde yürüyemediği sık ve gür, boyları 1-2 m. arasında değiĢen kısa boylu, bodur
yapılı, yaz kuraklığına uyum sağlamıĢ ağaççıklardan ve çalılardan oluĢmaktadır.
Kıyıdan 900 metrelere kadar olan alanda yayılan bu bitki topluluğunun arasında yer
yer insan tahribinden arta kalan kızılçam adacıklarına rastlanmaktadır. Özellikle kıĢı
sıcak geçen ortamlarda yayılma fırsatı bulan kızılçamların, Torosların güney
yamaçlarında 1200-1500 metrelere kadar çıktığı gözlenmektedir. Kızılçamlar aynı
yükselti basamağını yer yer meĢelerle paylaĢmaktadırlar. Bu metrenin üzerinde ise,
kızılçamların yerini karaçamlar, göknarlar ve sedirler almaktadır.
Sıcaklık ortalamalarının kıĢın bile sıfır derecenin üzerinde seyretmesi, bu
bölgemizde sıcaklıktan hoĢlanan tarım ürünlerinin (turunçgiller, muz, zeytin, pamuk
ve çeĢitli sebzelerin) yetiĢtirilmesine olanak sağlamıĢtır. Yaz mevsimindeki kuraklığı
giderecek sulama yapıldığı takdirde bu bölgede birden fazla ürün alınabilmektedir.
Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve hatta Güneydoğu Anadolu bölgelerinde genelde
yılda bir ürün alınırken ve monokültür tarzında bir tarımsal faaliyet yaygın iken,
8

Akdeniz bölgesinin sulamalı tarım yapılan yörelerinde yılda üç ayrı çeĢit ürün
alınabilmekte ve polikültür Ģeklinde bir tarımsal faaliyet sürdürülmektedir.
Coğrafi Bölgelerdeki Tarım Alanlarının
Bölge Yüzölçümleri Ġçindeki Oranlarına Göre SıralanıĢı
Toplam
Bölgenin yüzölçümü içinde
tarım alanı (Ha)
tarım alanı %
1. G. D. ANADOLU

3834109

64

2. ORTA ANADOLU

8782460

54

3. MARMARA

2403275

39

4. EGE BÖLGESĠ

3106178

38

5. AKDENĠZ BÖLGESĠ

3303842

32

6. KARADENĠZ

3246658

24

7. D. ANADOLU

2895323

18

27571845

36

TÜRKĠYE TOPLAMI

Akdeniz bölgesinin ikinci özelliği, araya giren veya denize kavuĢan ovalara ve
basamaklı düzlüklere rağmen, dağlık, engebeli ve yüksek bir bölge olmasıdır. Bu
dağlık sahada topoğrafya Ege bölgesinden farklı olarak kıyıya dik veya verev değil,
paraleldir. Bu kısımlarda Toroslar denize çoğu yerlerde dik bir duvar gibi inerler. O
nedenle, Ege’nin hayli içerilere kadar sokulan düzlüklerine burada rastlanmaz.
Akdeniz bölgesi, platolarla dağların iç içe geçtiği Ġçbatı Anadolu bölümü; bir havza
durumundaki Orta Anadolu; platolar sahası durumundaki Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinden ayrı bir görünüme sahiptir.
Akdeniz’e ait bu özellikler Akdeniz-Ege bölgesi sınırının ötesinde, yani Ege
bölgesinde kaybolur. Akdeniz’in yaz sıcaklıkları bu çizgiyi geçer geçmez azalır.
Antalya körfezinin batı yakasında gördüğümüz güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu
topoğrafyanın yerini Ege bölgesinin MenteĢe yöresinde güneydoğu-kuzeybatı
doğrultulu dağ sıraları alır. Tabanları insanların tahribatı yüzünden step bitkilerinin
istilasına uğradığı, bir kısma dıĢa akıĢtan mahrum olan irili ufaklı göllerin yer aldığı
Göller Yöresi’nde zaman zaman Orta Anadolu-Akdeniz iklimleri mücadele etmekle
birlikte; bu yörede genelde Akdeniz havası kendini hissettirmektedir.
Akdeniz-Orta Anadolu bölgesi sınırının her iki tarafında bitki örtüsü, yerleĢme
ve tarımsal faaliyetler taban tabana zıttır. Akdeniz bölgesi, Torosların yükselti ve
devamlılığını kaybettiği, buna karĢılık plato ve havzaların baĢladığı Akdeniz-Doğu
Anadolu bölge sınırı (Binboğa-Berit-Engizek Dağları) ötesinde yerini Doğu Anadolu
bölgesine bırakır. Doğu Anadolu’nun step görünüĢlü bu köĢesinde yüzlek akan
Ceyhan ve Seyhan ırmakları Akdeniz bölgesinde ormanlarla kaplı Toroslara
eriĢtiklerinde derin boğazlar kazarlar.
Bölgenin Güneydoğu Anadolu bölgesiyle olan sınırı, daha önce belirttiğimiz gibi,
I. Türk Coğrafya Kongresince Gaziantep Platosunun batı kenarından geçirilmesine
rağmen, bazı coğrafyacılar iklim ve bitki örtüsü özelliklerini bahane ederek, sonradan
bu sınırı doğuya kaydırmıĢlardır. Merhum Prof.Dr.Cevat RüĢtü Gürsoy, bu sınırın
doğuda Fırat’a kadar uzatılmasını önermiĢtir. Akdeniz bölgesinin Fırat’a kadar
uzatılmasının gerekçesi ise zeytinliklerin buralara kadar uzanmasıdır. ġunu göz ardı
etmemek gerekir ki, Gaziantep platosunda görülen Akdeniz bitkileri ve zeytinlikler
platoya gömülmüĢ çukur düzlüklerde yer almaktadır. Son yıllardaki teĢviklerin
sonucu olarak zeytinlikler ġanlıurfa platosunda da alan kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu
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takdirde, Akdeniz bölgesi sınırı, Fırat’ın batı kıyısında kalmayarak ġanlıurfa
platosunun sonuna kadar geniĢletilmiĢ olacak ve Güneydoğu Anadolu bölgesi
ortadan kalkacaktır. Burada asıl dikkat edilecek husus, genel manzara olarak Akdeniz
bölgesinin dağlık, Güneydoğu bölgesinin platoluk bir özelliğe sahip olmasıdır.
Akdeniz iklimi Güneydoğu Anadolu’da bozulmaya yüz tutar ve yılın en yağıĢlı
mevsimi Akdeniz bölgesinde kıĢ iken, Güneydoğu Anadolu’da ilkbahardır. Bu
özellikleri de hesaba katarak en doğru sınırın, daha önce belirttiğimiz Ģekliyle
Antakya-KahramanmaraĢ grabenini doğudan kuĢatan Gaziantep Platosunun
batısındaki dağ sıraları üzerinden geçirilmiĢ sınır olduğudur. Faik Sabri Duran’ın
Büyük Atlas’ında bu sınırın güney kesimi yanlıĢ geçirilmiĢ olup, Kilis ve yakın çevresi
zeytin yetiĢtirilen alanlar olması gerekçesiyle Akdeniz bölgesine katılmıĢtır.
Sakçagözü doğusundan itibaren sınırın güneydoğuya değil, güneybatıya doğru
kaydırılarak Hassa doğusunda Türiye-Suriye sınırıyla birleĢtirilmesi gerekir.

Akdeniz bölgesi büyük ölçüde Toros Dağları ile iĢgal edilmiĢ durumdadır. Batı
ve Orta Torosların tamamına yakınını, Güney doğu Torosların ise batı kesimi bu bölge
içerisinde kalmaktadır.
Batı Toroslar, Antalya Körfezini batıdan ve doğudan kuĢatan dağlardır. Antalya
Körfezi’nin batısında güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda birbirine paralel bir
Ģekilde uzanan bu dağlar Akdeniz’e doğru bir çıkıntı oluĢturarak Teke Yarımadasını
meydana getirirler. Aynı doğrultudaki depresyonlarla birbirinden ayrılan bu dağ
sıraları bir elin parmakları gibi kuzeydeki Göller Yöresine sokularak Eğirdir GölüAksu Çayı çizgisinin doğusunda virgasyona uğrayarak doğrultu değiĢtirirler.
Antalya Körfezi’nin doğusunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunu kazanan Batı
Toroslar, TaĢeli Yarımadasının batı kesiminde Orta Toroslar ile kaynaĢmaktadırlar.
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TaĢeli Yarımadası, Antalya Körfezi ile Mersin körfezi arasında yer alan en büyük
çıkıntıdır. Bu yarımada Batı ve Orta Torosların birbirine kaynaĢtığı, baĢta tektonizma
olmak üzere Göksu Irmağı ve kollarının etkisiyle parçalanarak büyük ölçüde plato
özelliği (TaĢeli Platosu) kazandığı bir sahadır. Miosen dönemine ait yatay tabakalı
kalker kayaçların geniĢ yer kapladığı bu yarımadaya, üzerinin irili ufaklı kalker
bloklarıyla kaplı olması nedeniyle, “taĢlarla örtülü ülke, diyar” anlamına gelen
“TaĢeli” adı verilmiĢtir.
Orta Toroslar, TaĢeli Yarımadasının batısından baĢlayıp, Uzun Yayla güneyine
kadar Zamantı Çayı’na kadar sıralar halinde uzanmaktadırlar. Yukarıda değindiğimiz
gibi, bu dağlar TaĢeli Yarımadasında plato özelliği taĢımaktadırlar, Bolkar Dağları’nın
doğu kesiminde gerçek anlamda dağ özelliği kazanan Orta Toroslar, Aladağlar’ı içine
alarak son bulur.
Doğu Toroslar, Aladağlar’dan sonra baĢlayan Tahtalı-Dibek-Binboğa Dağları ile
Munzur, Karasu-Aras dağlarını kapsamaktadır.
Güneydoğu Toroslar, Akdeniz Bölgesi içerisinde çok az yer tutarlar.
KahramanmaraĢ kuzeyinde batı-doğu doğrultusunda uzanan Ahır ve Engizek
Dağları, Güneydoğu Torosların Akdeniz Bölgesi temsilcisidirler. Güneydoğu
Torosların geriye kalan büyük kısmı, Güneydoğu Anadolu Bölgesini kuzeyden
kuĢatmak üzere hilal Ģeklinde geniĢ bir yay çizmektedirler.
Akdeniz bölgesindeki diğer önemli bir dağ sırası da Ġskenderun Körfezini
doğudan kuĢatan ve eskiden Gâvur veya Amanos Dağları olarak anılan Nur
Dağları’dır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan bu dağ sırası aynı zamanda
Antakya-KahramanmaraĢ grabenini batıdan sınırlayan bir horst özelliği taĢımaktadır.
Akdeniz bölgesindeki kıyılar, büyük ölçüde Karadeniz kıyılarına benzemekle
birlikte, Karadeniz kıyıları kadar sade uzanıĢlı değildirler. Bir defa Akdeniz
bölgesindeki Toroslar, her yerde kıyıya paralel uzanmamaktadırlar. Örneğin, batıda
Teke Yarımadasında dağlar kıyıya dik bir Ģekilde uzanarak bu kesimde Ege
bölgesinde olduğu gibi, enine kıyı tipinin meydana gelmesine yol açmıĢlardır. Antalya
Körfezi kuzeyine rastlayan saha traverten basamaklarından oluĢmaktadır. Aksu ve
Köprü Çayları’nın getirdikleri alüviyal malzeme traverten basmaklarının üzerini
örterek Antalya Ovası’nın oluĢumunu sağlamıĢtır. TaĢeli Yarımadası kıyıları yüksek
kıyılar olup, küçük dere ağızlarında yer yer düzleĢmektedir. Genelde yüksek
uçurumların ( yarlar, falezler ) egemen olduğu bu kıyılar, biraz doğuda Göksu
deltasından baĢlamak üzere yerini alçak ve düz kıyılara bırakmaktadır. Buradan
itibaren Mersin Körfezi kıyıları baĢlamaktadır. Mersin körfeziyle en doğudaki
Ġskenderun Körfezi arasında Ceyhan ve Seyhan Irmakları ile Tarsus (Berdan) Çayı’nın
ortaklaĢa meydana getirdikleri delta ovası (Çukurova) yer almaktadır.
Akdeniz bölgesinde kıyı kuĢağı ile dağlık saha birbirinden çok farklı iki ayrı
dünya oluĢturmaktadırlar. Bölgenin denize dönük yüzü zengin bir tarım hayatına,
turizm potansiyeline ve kalabalık nüfuslu yerleĢmelere sahip olduğu halde, Orta
Anadolu’ya bakan cephesinde aynı özellikleri bulmak mümkün değildir. Yüzyıllarca
bu iki kesim birbiriyle sıkı iliĢkilerini sürdürerek eksiklerini tamamlamaya
çalıĢmıĢlardır. Son yıllarda kıyı kuĢağı içerisindeki tarım alanlarının turizm sevdası
nedeniyle bilinçsizce ortadan kaldırılarak yerleĢim alanı haline getirilmesi, bölge için
en önemli olumsuzluktur.
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AKDENĠZ BÖLGESĠNĠN ĠDARĠ BÖLÜNÜġÜ
Akdeniz Bölgesi sınırları dahilinde 16 ilin (Antalya, Isparta, Burdur, Ġçel, Adana,
Osmaniye, Hatay, KahramanmaraĢ, Muğla, Denizli, Afyon, Konya, Karaman, Niğde,
Kayseri, Gaziantep) toprakları bulunmaktadır. Bu illerden Antalya, Isparta, Burdur,
Ġçel, Adana, Osmaniye ve Hatay’ın idari alanlarının tamamı Akdeniz bölgesinde yer
almaktadır. KahramanmaraĢ ilimizin Merkez, Göksun, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık ve
Çağlayancerit ilçeleri Akdeniz bölgesinde kaldığı halde 4 ilçesi ( AfĢin, Elbistan,
Ekinözü, Nurhak ) Doğu Anadolu Bölgesinde kalmaktadır.
Merkezleri ve idari alanlarının büyük bölümü Ege bölgesinde bulunan Muğla,
Denizli ve Afyon illerinin; Orta Anadolu’daki Konya, Karaman, Niğde, Kayseri
illerinin; Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Gaziantep ilinin bazı ilçeleri Akdeniz
bölgesinde yer almaktadır.
Antalya Bölümünde Yer Alan Ġdari Üniteler:
Antalya, Burdur, Isparta illerinin bütünü; Muğla ilinin Köyceğiz, Ortaca,
Dalaman ve Fethiye ilçeleri; Denizli ilinin Bozkurt, Çardak, Acıpayam, Çameli ilçeleri;
Afyon ilinin Kızılören, Dinar, Evciler, Dazkırı ve BaĢmakçı ilçeleri; Konya ilinin
Hüyük, BeyĢehir, Derebucak, SeydiĢehir, Yalıhüyük, Ahırlı, Bozkır, Hadim ve TaĢkent
ilçeleri Antalya bölümünde yer almaktadır.
Adana Bölümünde Yer Alan Ġdari Üniteler:
Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinin tamamı; Karaman ilinin Merkez
ilçesine bağlı BucakkıĢla bucağı, Kazımkarabekir ilçesinin Kızılyaka bucağı, Ermenek,
BaĢyayla ve Sarıveliler ilçeleri; Konya ilinin Halkapınar ilçesi; Niğde ilinin UlukıĢla,
Çamardı ilçeleri; Kayseri ilinin Yahyalı ilçesi güney kesimi (ilçe merkezi hariç);
KahramanmaraĢ ilinin Merkez, Göksun, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit
ilçeleri; Gaziantep ilinin Ġslahiye, Nurdağ ilçeleri Adana bölümünde yer almaktadırlar.
BaĢlıca özelliklerini ve idari bölünüĢünü ele aldığımız Akdeniz
bölgesi,baĢlangıçta belirttiğmiz gibi, Adana ve Antalya bölümleri olmak üzere iki alt
coğrafi bölgeye ayrılmaktadır. Bu iki coğrafi bölümün ayrıntlı özelliklerini Adana
bölümünden baĢlayarak ele alacağız.
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ADANA BÖLGESĠ
Daha önce belirttiğimiz gibi, Antalya-Mersin, Antalya-Karaman,
Konya-Karaman illerini birbirinden ayıran idari sınırla çakıĢtırdığımız AdanaAntalya bölümleri arasındaki coğrafi sınır, kıyıda Kalederan Çayı ile baĢlayıp, TaĢeli
Platosuyla Batı Torosların birbiriyle temasa geçtiği alanlardan geçmektedir. Antalya
Körfezi’nin doğusunda 54393 km2’lik bir alan kaplayan Adana bölümü alan olarak
Antalya bölümünden küçüktür (Antalya bölümü 55783 km2). 2000 yılı nüfusu
6.247.879 olan bu bölümde km2’ ye 115 kiĢi düĢtüğü halde 3.395.301 nüfuslu Antalya
bölümünde bu değer 61’ e düĢmektedir. Adana bölümünün çok nüfuslu olmasının
baĢlıca nedenini Çukurova ve Antakya-KahramanmaraĢ depresyonu gibi verimli
tarım alanlarının ve büyük sanayi tesislerinin burada yer alması oluĢturmaktadır.
Akdeniz Bölgesi Ġçinde Yer Alan Alt Bölgelerin Yüzölçümleri
ve Aritmetik Nüfus Yoğunlukları
ALT BÖLGELER
2000 Yılı
Yüzölçüm
Aritmetik
Nüfusları
(Kilometrekare)
Yoğunluk
ADANA BÖLGESĠ
6247879
54393
115
ANTALYA BÖLGESĠ
3395301
55783
61
AKDENĠZ BÖLGESĠ
9643180
110176
88

Adana bölümünü daha yakından tanıyabilmek için Ģu ünitelere ayırarak
incelemek mümkündür:
1.

Antakya-KahramanmaraĢ Oluğu Güneyindeki Dağlık Saha

2.

Antakya-KahramanmaraĢ Oluğu

3.

Antakya ġehri-Asi Oluğu ve Asi Deltası

4.

Nur (Amanos) Dağları

5.

Amanos Dağları batısındaki kıyı ovaları

6.

Ġskenderun Körfezi

7.

Çukurova kuzeyindeki dağlık saha

8.

Çukurova (Yukarı ve AĢağı Ovalar)

9.

Toros Aladağları

10.

EcemiĢ - Tekir Grabeni

11.

Pozantı (Kırkpınar) Dağı - UlukıĢla Depresyonu Bolkar Dağları

12.

Mersin Körfezi

13.

Mersin- Göksu Deltası arasındaki kıyı ovaları

14.

TaĢeli Yarımadası-TaĢeli Platosu-Göksu Vadisi- Mut Havzası-Göksu

Deltası (Silifke Ovası)
15.

Göksu Deltasından Anamur batısına kadar uzanan kıyı kuĢağı
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1. ANTAKYA-KAHRAMANMARAġ OLUĞU GÜNEYĠNDEKĠ
DAĞLIK SAHA: ZĠYARET – KILIÇ – KAġ - KEL DAĞLARI YÖRESĠ
Suriye’deki Ansariye Dağları’nın kuzey kesimi Hatay ilimizin güney kesimini
oluĢturmaktadır. Asi Irmağı’nın güneyindeki bu dağlık sahada Ziyaret-Kılıç-KaĢ-Kel
Dağları yer almaktadır. Burası Asi Irmağı’na kavuĢan derelerle yarılmıĢ bir plato
durumundadır. Dağ manzarasına ancak denize bakan yamaçlarda görmek
mümkündür. Keldağ ise Yayladağı ve Altınözü ilçeleri arasını bütünüyle kaplar. En
yüksek noktası Yayladağı ilçesinin kuzeybatısındaki 1729 m yükseltili Akra Dağı’dır.
Keldağ’ın Antakya’ya doğru uzanan bölümü 500 m yükseltili Habib-i Neccar Dağı’nı
oluĢturur. Keldağ’ın arka kesimi 1235 m. yükseltili Ziyaret Dağı’dır.

KaĢ Dağı’nın denize bakan yamaçlarında iyi cins pipo tütünü, zeytin
yetiĢtirilmektedir. Bu kesim aynı zamanda keçilerin yaylım alanıdır. KaĢ dağının doğu
kesiminde de zeytinlikler geniĢ alan kaplar. Toplu yerleĢme Ģekli gösteren köylerin
sayısı bu yörede artmaktadır. Bu yörenin baĢlıca yerleĢim merkezleri Altınözü (7379)
ve Yayladağı (6813) kasabaları ve Antakya’nın mesire alanı durumundaki Harbiye’dir.
Asi Oluğundan 300 m. yükseklikteki Harbiye Düzlüğü Antakya’nın güneyinde yer
almaktadır. Narenciye ve meyve bahçeleriyle örtülü olan bu sahadaki bahçeler,
varlıklarını büyük karstik kaynaklarla beslenen Defne Çağlayanları’na borçludurlar.
Antakyalılar için önemli bir mesire yeri olan Harbiye Çağlayanları aynı zamanda
Antakya, Samandağ, Kırıkhan ve Ġskenderun’un elektriğini üreten hidroelektrik
santralinin tribünlerini döndürmektedir. Yazın bunaltıcı sıcaklarından kaçan yöre
halkının serinleme ve hoĢça vakit geçirdikleri bir yer olan bu sahanın baĢlıca
yerleĢmesi belde statüsündeki 25000 nüfuslu Harbiye’dir.
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Yayladağı kasabasının batısında Keldağ, güneyinde Selcan dağları, kuzeyinde
Ayvacık dağları bulunmaktadır. Ġlçe içerisinde KureyĢ deresi adı verilen bir akarsu
akmaktadır. Bitki örtüsü genellikle fundalık, makilik ve kızıl çam ormanı Ģeklindedir.
Yayladağı halkının gelirinin büyük bir kısmı tarıma dayanmaktadır. Küçük ölçekli
sanayi ve el sanatları ile ilgili küçük çapta aile iĢletmeleri bulunmaktadır. Eskiden en
çok gelir getiren tütün iken, Ģuanda alternatif ürün olarak zeytin, çilek, kivi, nar, sebze
vs. gibi ürünlerin üretimine ağırlık verilmeye baĢlanmıĢtır.

Yayladağı

16

Yayladağı kasabasında Türkiye-Suriye sınır kapısı

Yayladağı-Akdeniz-Maki topluluğu

17

Topraktutan (Beysun) Köyü
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Bu yöredeki 7379 nüfuslu Altınözü kasabası, Kel Dağı eteklerinde yer
almaktadır. Çevresindeki arazi tarıma çok elveriĢli olup, baĢta zeytincilik olmak
üzere, tütün, buğday, arpa, biber ve çeĢitli sebze meyveler yetiĢtirilir. Hatay ilinde
zeytin tarımının en yoğun olduğu ilçedir. Ġlçede, sulamada kullanılan yapay bir gölet
olan Yarseli Barajı vardır. Bunun yanında Türkiye ve Suriye ortaklığı ile Asi Nehri
üzerinde yapımı devam eden Dostluk Barajının tamamlanması ile kıĢ aylarındaki
taĢkınların önlenmesi ve 10 bin hektar alanın sulanması sağlanabilecek. 1970 Yılına
kadar aktif olarak faaliyet gösteren Altınözü-Karbeyaz (Yiğityolu) Sınır kapısı,
Türkiye ile Suriye arasında yaĢanan bir takım gerginliklerden dolayı kapı kapatılmıĢ
olup açılması için Ģimdilik herhangi bir giriĢimde bulunulmamaktadır.

Altınözü kasabası (Kel Dağ eteğinde kurulmuĢtur)
HARBĠYE
Asi oluğundaki Antakya’nın 7 km güneyinde bir plato düzlüğü üzerinde yer
alan Harbiye, mitolojik bir yerleĢmedir. Antik çağın ünlü Daphne kenti Ģimdiki
Harbiye’dir. Efsaneye göre Zeus'un oğlu ıĢık tanrısı Apollon, ırmak kenarında
gördüğü genç ve güzel bir kız olan Daphne'ye aĢık olur ve onunla konuĢmak ister.
Daphne'yi kovalar. Daphne kurtulamayacağını anlar. "Ey toprak ana beni ört, beni
sakla, beni koru" diye yalvarır. Daphne ağaca dönüĢür. Apollon ĢaĢırır. Bu olaydan
sonra Ģiir ve silah zaferi, defne ağacının dalıyla mükafatlandırılır ve Daphne'nin
gözyaĢlarının Harbiye'deki Ģelaleleri meydana getirdiğine inanılır.
Seleucus döneminde, çağlayanlarıyla tanınan ve bir sayfiye yeri olan Daphne,
çok sayıda köĢkleri, tapınakları ve eğlence yerleri ile ünlüydü. Stadyumunda
düzenlenen olimpiyatların ihtiĢamı dillere destandı. Ancak Ģiddetli depremler bu
Ģehri yerle bir etmiĢ, günümüze gözle görülür herhangi bir eser kalmamıĢtır.
Harbiye, belediyesi olan 25000 nüfuslu geliĢmiĢ turistik bir yerleĢmedir.
YumuĢak iklim sayesinde her türlü sebze ve meyve yetiĢmektedir. Sebze tarımı
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genellikle ihtiyaca yönelik yapılmakta iken, meyvecilik (erik, nar ve hurma baĢta
olmak üzere) ticari bir artı değer sağlamaktadır. Harbiye beldesi ve çevresindeki
yerleĢim yerlerinde zeytincilik ve zeytinyağı üretimi de önemli bir tarımsal uğraĢtır.
Defne bitkisi tarih boyunca bölge ile özdeĢleĢmiĢ olup, hali hazırda hane ihtiyacı için
ve daha çok ticaret amacıyla defne sabunu ve defne yağı imalatı devam etmektedir.
YeĢil alanlarının fazla olması ve Ģelalelerinin güzelliği ile ünlenmiĢ olan Harbiye,
konumu itibari ile Ortadoğu’yu Türkiye’ye bağlayan yol üstünde bulunduğundan bu
ülkelerden gelen turistlerin hem uğrak yeri, aynı zamanda konaklama ve eğlence
yeridir. Oteller (ikisi iĢletme belgeli olmak üzere toplam 5 adet otel bulunmaktadır) ve
çok sayıda pansiyon yanında, halkın bir kısmı evlerinin bir kısmını yaz mevsiminde
turistlere kiraya vermektedir. Turistler, genellikle Arap ülkelerinden gelmektedir.
Harbiye, mutfak kültürü açısından Türkiye'de çok önemli bir yere sahiptir.
Birçok lokantayı bünyesinde barındıran belde, gerek mezeleriyle gerek kebaplarıyla
ün salmıĢtır.
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2.ANTAKYA ġEHRĠ - ASĠ OLUĞU VE ASĠ DELTASI
Hatay ilimizin il merkezliğini yapan Antakya ġehri (213296), Amik Ovası’nın
güneybatı köĢesinde, ova tabanından biraz yüksekte, Asi Irmağı’nın Amanos Dağları
ile Ziyaret (KaĢ) Dağı arasında açtığı dar ve derin boğazın giriĢinde yer almaktadır.
ġehrin en eski ve en geniĢ bölümü, Asi Irmağının batı tarafında ünlü St.Pier Kilisesinin
yer aldığı Habib-i Neccar Dağı’nın etekleriyle Asi Irmağı arasındaki sahada yer
almaktadır. Asi Irmağının doğu yakasında ise Antakya’nın yeni kesimi
bulunmaktadır. ġehrin eski ve yeni kısımları Asi Irmağı üzerindeki Romalılar
zamanında yapılmıĢ olan bir köprü ile birbirine bağlanmaktadır. Asi Irmağının batı
yakasındaki Eski Antakya’nın temelleri Mısır’daki Ġskenderiye Ģehrinin planına uygun
olarak M.Ö. 3. asırda Asi Irmağının batısında atılmıĢtır. Ġpek Yolu’nun Akdeniz’e
kavuĢtuğu önemli bir noktada yer alan Ģehir, bu yolla yürütülen ticaret sayesinde
hızla kalabalıklaĢtığından dolayı büyümüĢ ve eskiden yapılmıĢ surlara eklemeler
yapılarak Ģehir bütünüyle koruma altına alınmıĢtır.

Antik Çağ’da Antakya (Antiokheia), Ġtalya’daki Roma ve Mısır’daki
Ġskenderiye’den sonra Dünya’nın 3. büyük Ģehri durumundaydı. Antakya, Suriye ve
Irak’ı kuzeyden kuĢatan “Verimli Hilal” içindeki konumu; bir taraftan Doğu
Anadolu’ya giden, bir taraftan da Toroslar’ı ve Amanosları aĢarak Suriye ve Lübnan’a
giden yolların kavĢağında oluĢu nedeniyle, geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de
önemini sürdürmüĢtür. Roma döneminde Antakya’nın Akdeniz’le olan bağlantısını
Asi Irmağı’nın denize döküldüğü Samandağ yakınındaki Seleukeia limanı
sağlamaktaydı. Ġskenderun limanının iĢlerlik kazanmasıyla bu limanın iĢlevi sona
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ermiĢtir. Kervan ticaretinin sönmeye baĢlamasıyla gittikçe gerileyen Antakya, Osmanlı
döneminde Halep’e bağlı bir kaza merkezi (ilçe merkezi) haline getirildi. Cumhuriyet
Döneminde Hatay toprakları’nın 1939 yılında Anavatan’a katılmasıyla Suriye’den
tamamen kopan Hatay ilimizin il merkezliği görevini üstlenmiĢtir.
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Kocaeli ve Sakarya illerimizde olduğu gibi, Hatay ilinde de il merkezinin adı il
idari alanının adıyla aynı değildir. Örneğin, Hatay ilinde il merkezi olan yerleĢmenin
adı Hatay değil Antakya’dır. Ġli bir idari alan, il merkezini yerleĢme olarak
nitelendirdiğimize göre, Hatay’ı bütünüyle ( ilçe, bucak, köy idari alanları ve bu idari
alanlar içinde yer alan çeĢitli özellikteki yerleĢmelerle birlikte ) bir il alanı, Antakya
Ģehrini ise, Hatay ilinin yönetim merkezi olan bir yerleĢme olarak ele almamız
gerekmektedir. Yani Hatay ili = Antakya değildir.
Akdeniz ikliminin olumlu etkileri ve sulama sayesinde bu oluk içerisinde çok
çeĢitli tarım ürünleri yetiĢtirilmektedir. Ceyhan ırmağı üzerine inĢa edilmiĢ Menzelet
Barajı ile Aksu Çayı üzerindeki Kartalkaya Barajı oluğun kuzey kesimini, Katrancı
Tepesi güney ucunda Karasu üzerine inĢa edilmiĢ Tahtaköprü Barajı ise orta kesimini
sulamaktadır. Bu sayede oluk içerisinde sulanan alanlarda pamuk, sebze-meyve, tahıl,
çeltik, susam, yer fıstığı, ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Oluğun tabanında özellikle
Amik Ovası’nda geniĢ yer kaplayan tarla alanları yerini yamaçlarda bağ ve
zeytinliklere bırakmaktadır.
ASĠ OLUĞU- SAMANDAĞ:
Güney Amanoslarla KaĢ Dağları arasında yer alan Asi oluğu, aslında epijenik bir
boğazdır. Antakya’yı Samandağ’a bağlayan karayolunun da içerisinden geçtiği bu
boğazda Asi Irmağı ve kolları tarafından sulanan alanlarda sebze ve meyve (turunçgilözellikle mandalina, limon) yetiĢtirilmektedir.
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Asi Deltası- Samandağ- Çevlik Plajı
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Samandağ: Amanosların güneyinde Asi Irmağı’nın oluĢturduğu deltanın kuzey
kenarında 30-40 metrelik bir kıyı taraçası üzerinde yer alan 45199 nüfuslu Samandağ,
bahçelerle bezenmiĢ durumdadır. Antik Çağ’da Pleria Seluekia’sı olarak isimlendirilen
yerleĢme ile hemen hemen aynı yerde bulunmaktadır. Uzun süre Antakya Ģehrinin
Akdeniz kıyısındaki bir iskelesi olan bu yerleĢme Selçuklu-Osmanlı döneminde
“Süveydiye” adını almıĢtır. Daha sonra Samandağ adıyla anılmaya baĢlayan bu
yerleĢmenin liman özelliği Ġskenderun limanının faaliyete geçmesiyle ortadan
kalkmıĢtır. 1948 yılında Hatay iline bağlı bir ilçe merkezi haline getirilen Samandağ
Ģimdi 45199 nüfuslu küçük bir Ģehirdir. Asi Irmağı’nın oluĢturduğu delta sayesinde
Akdeniz kıyısında elveriĢli plaj alanlarına (Çevlik plajları) sahip olmuĢtur.
Çevresindeki Roma-Bizans dönemine ait kalıntılarıyla (Beşikli mağara-Titus Tuneli)
Samandağ kültür turizmi yönünden elveriĢli bir konuma sahiptir. Bir zamanlar
ipekböcekçiliğinin önemli bir ekonomik uğraĢ olduğu Samandağ civarındaki tarım
alanlarında nargilelerde kullanılan tömbeki tütünü ile zeytin, incir, nar, portakal,
mandalina, sebze ve tahıl yetiĢtirilmektedir.
TĠTUS TUNELĠ
Hatay Samandağı’nın 5 km. kuzeyinde denize hakim bir yamaçta MÖ.300
yıllarında Seleukos Nikator tarafından bir Ģehir kurulmuĢ ve bu Ģehre Onun ismi
verilmiĢtir. Bu Ģehrin sonunda da dağdan gelen dere ağzında bir iç liman
bulunuyordu. Bu liman aynı zamanda Antakya bölgesinin ticari yönden önemli bir
merkezi konumunda idi. Ancak, dağlardan gelen sellerin limanı doldurmaya
baĢlaması üzerine Ġmparator Vespasianus zamanında dağın bir bölümü delinerek bir
tünel açılması ve böylece limanın sellerin getireceği alüvyonlardan kurtarılması
düĢünülmüĢtür.
Bunun üzerine çalıĢmalara Ġmparator Vespasianus (MS.69-79) zamanında
baĢlanmıĢ, oğlu Ġmparator Titus (MS.79-81) zamanında da tamamlanmıĢtır. Bununla
beraber bir belgede Ġmparator Antonius Pius (138-161) zamanında tamamlandığı da
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yazılıdır. Bu durumda tünelin ne zaman tamamlandığı kesinlik kazanamamıĢtır.
Burada yapılan çalıĢmalarda derenin önü bir duvarla kapatılmıĢ ve sel suları
yüksekliği 7.00 m., geniĢliği de 6.00 m. olan bir tünel ile limandan uzakta denize
akıtılmıĢtır. Bu çalıĢma sonucunda da limanın dolması önlenmiĢtir.
Titus Tüneli 130 m. uzunluğundadır. Bu kanalın uzunluğu giriĢten Çevlik’e
kadar 1.380 m.dir. Tünelin deniz tarafındaki giriĢi yakınında da kaya mezarları
bulunmaktadır.
Günümüzde tünelin üzerinde blok taĢlardan yapılmıĢ, bugün de kullanılabilir
durumda olan tek kemerli bir Roma köprüsü bulunmaktadır.

Titus Tuneli (Samandağ yakınındadır)

BeĢikli mezarlar
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3. ANTAKYA -KAHRAMANMARAġ OLUĞU
Doğudan Kurt-Kartal Dağları, batıdan Amanos Dağları tarafından sınırlanan
kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir ünitedir. Afrika’nın doğusundan baĢlayarak,
bazen senklinal veya faylı senklinal, bazen de graben halinde KahramanmaraĢ’a kadar
devam eden dünyanın en uzun tektonik çukurunun kuzey ucunu bu ünite oluĢturur.
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Antakya-KahramanmaraĢ Oluğu bir çöküntü hendeği olup, dik yamaçları
izleyerek aĢağılara inen derelerin meydana getirdikleri birikinti konileri, yamaçlardan
oluk tabanına geçiĢi kolaylaĢtırmaktadır.
OluĢumunu 3.zamanın içinde tamamlamıĢ olan Antakya-KahramanmaraĢ
depresyonunun tabanı en fazla güneyde geniĢler ki, oluğun bu kesimini Amik Ovası
iĢgal eder. Ovanın kuzeyini FevzipaĢa’dan gelen Karasu Çayı, güneyini ise, Gaziantep
platosundan gelen Afrin Çayı ile Suriye’den gelen Asi Irmağı sulamaktadır. Amik
Ovası’nın orta kesimini kurutulmuĢ olan Amik Gölü’nün tabanı oluĢturur. YağıĢın
fazla düĢtüğü zamanlar da eski göl tabanı tekrar sularla kaplanmaktadır. Amik Ovası
kuzeye doğru daralmaktadır. Hassa civarındaki birtakım küçük volkanik tepeler ve
bazalt lavları graben alanının bu kısımda bir kum saati gibi daralmasına yol
açmaktadır.

KahramanmaraĢ’a kadar devam eden Gaziantep Platosu kenarında oldukça
yükseklere çıkan maki örtüsü ile zeytinlikler, bu yörede Akdeniz ikliminin hüküm
sürdüğüne kanıt oluĢtururlar. Buradaki iklim sahil kesimindeki özelliklerin aynısını
göstermeyip, değiĢikliğe uğramıĢtır. Oluğun güneyi ile kuzeyindeki Akdeniz iklimi
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arasında da birtakım uyumsuzluklar gözlenir. Oluğun Doğu Anadolu’ya komĢu
kuzey kesimlerinde yağıĢ tutarları azalır ( Antakya 1173 mm; KahramanmaraĢ 693
mm). KıĢ sıcaklık değerlerinde de önemli düĢüĢler hissedilir ( Ocak ayı sıc.ort.
Antakya +8, K.MaraĢ +5 derece ).

Güneyin çöl, kuzeyin yağıĢlı bölgelerini birbirine bağlayan hem doğal, hem de
ticari bir yol oluĢturan ve verimli topraklara sahip olan bu oluk, eski yerleĢim
merkezlerinin yerini gösteren yüzlerce höyüğün varlığı ve FevzipaĢa yakınındaki
Zincirli’de Hititlere ait harabelerden de anlaĢılacağı üzere, insanoğlu tarafından çok
eski tarihlerden beri iskan edilmiĢ bir sahadır. Çoğunluğu birikinti konileri üzerine
tünemiĢ bu eski yerleĢim merkezlerinden en önemlileri, adı geçen depresyonun iki
ucunda yer alan KahramanmaraĢ (428724) ve Antakya (213296)’dır. Ayrıca, kuzeyden
güneye doğru Pazarcık (28716), Türkoğlu (14539), Nurdağı (16452), IFevzipaĢa (2340),
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Islahiye (31468) Hassa (9467), Kırıkhan (72888), Kumlu (4879) ve Reyhanlı (62360) bu
ünite içerisinde yer alan baĢlıca yerleĢmelerdir.

AMĠK OVASI
Güneyde Antakya Ģehri; kuzeyde Hassa leçelikleri arasında yer alan Amik Ovası
Reyhanlı, Kumlu ve Kırıkhan gibi önemli yerleĢim merkezleri bulunmaktadır.
Ovanın en çukur kesimi, Asi ırmağı ile Karasu ve Afrin çaylarının birleĢim
yeridir. Bu karıĢım yerinde eskiden AMĠK GÖLÜ bulunmakta idi. 1960’lı yıllara
kadar Amik Gölü burada varlığını korumuĢ, ancak sonraki yıllarda baĢlatılan kurutma
çalıĢmaları sonucunda büyük ölçüde kurutulmuĢ, hatta hava alanı buraya inĢa
edilmiĢtir. Ancak, Asi ırmağının yükseldiği yağıĢlı dönemlerde gölün çanağında su
birikmekte ve göle dönüĢmektedir.
REYHANLI
Eski adı “REYHANĠYE” olan Reyhanlı, 62360 nüfuslu bir Ģehirdir. Adını buraya
yerleĢtirilen Reyhanlı aĢiretinden alan Reyhanlı, bir tarım Ģehridir. Etrafındaki verimli
ovada, baĢta pamuk olmak üzere, mısır, buğday, arpa, bakIa, biber (yeĢil, kırmızı),
fasulye, börülce, bamya, turp, ıspanak, marul, sakız kabak, sıyırma kabak, bal
kabağı, salatalık, kavun, karpuz, domates, patlıcan, lahana, havuç, soğan tohumu,
kıska( ekilecek küçüklükte soğan) tanesi üretilmektedir. ġehrin ihtiyacı kadar da
yeĢil soğan, taze fasulye yetiĢtirilmektedir. Ürünlerin büyük bir kısmı OrtadoğuRusya-Orta Asya ülkelerine pazarlanmaktadır. Reyhanlı’daki sanayi tesisleri tarıma
dayalı olup, çırçır, prese ve yağ fabrikaları bulunmaktadır.
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Türkiye’nin Suriye’ye açılan
güneydoğusunda yer almaktadır.

Cilvegözü

Sınır

Kapısı

Reyhanlı’nın,

Aççana Ören yeri ;Antakya-Reyhanlı karayolunun 22. kilometresinde bulunan
bir höyüktür. YaklaĢık 30 dönümlük bir alanda bulunmakta olup, 10.082 m2’lik
kısmında British Museum tarafından 1936-1938 yılları arasında arkeolojik kazılar
yapılmıĢ ve 17 kültür katı tespit edilmiĢtir. Bugün ören yeri içerisinde; 7’nci katında
bulunan Yamhad Kralı Yarım-Lim ile 4’ncü katında yer alan Kral Niqne-Pa’nın
saraylarının kalıntıları mevcuttur.
KUMLU
Reyhanlı’ya bağlı bir bucak merkezi iken 1991 yılında ayrı bir ilçe merkezi
konumuna getirilen KUMLU, kuzeyden Kırıkhan, batıdan Antakya, güneyden ise
Reyhanlı ile komĢudur.
Kumlu halkının büyük çoğunluğu geçimini ziraat yaparak sağlamaktadır.
Buğday ve endüstri bitkilerinden pamuk ana ürün desenini teĢkil eder. Az miktarda
yapılan sebze üretimi ise giderek yaygınlaĢmaktadır. Geçim kaynağı tarıma dayalı
olan ilçede çiftçilik ve hayvancılıktan baĢka. 1’i çukobirlik, 3 adet de özel sektöre ait
çırçır ve prese fabrikası bulunmakta olup ekonomi ve çalıĢma hayatına etkili
olmaktadır.
KIRIKHAN
Batısında Amanos Dağları, güneyinde ise Amik Ovası bulunur. 72888 nüfusun
yaĢadığı Kırıkhan’da 29 çırçır ve prese fabrikası, 2 tekstil fabrikası, 6 yağ fabrikası, 2
mısır kurutmayla birlikte sayı 40 civarındadır. Ayrıca ilçeye, özellikle ġanlıurfa'dan
mevsimlik iĢçi göçüde vardır.
DiĢçiliğiyle meĢhur Kırıkhan, yaklaĢık 100 yıldır bu ününü sürdürüyor. Geçen
yüzyılın baĢlarında, usta–çırak iliĢkisi Ģeklinde öğrenilip geliĢen Kırıkhan diĢçiliği,
zamanla modern tıbba uyarlanmıĢtır.
ISLAHĠYE-HASSA
Antakya-KahramanmaraĢ Oluğu’nun en yeni yerleĢim merkezleri 120 seneyi
aĢan bir geçmiĢe sahip olan Islahiye ve Hassa’dır. Kayseri, MaraĢ ve Malatya yöresi
yörüklerine Selçuklular zamanından beri kıĢlak vazifesi yapan bu yerleĢmeler Ģimdi
sürekli ikamet olunan yerleĢmeler halindedirler. Osmanlıların son dönemlerinde
devlete asker ve vergi vermeyen, devamlı isyan halindeki bu konar göçerleri ıslah
ederek bir yere yerleĢtirmek amacıyla 19. asır sonlarında Fırka-i Islahiye (Islah
Tümeni) ve Hassa (PadiĢah Tümeni) adlarını taĢıyan iki askeri birlik oluĢturuldu. Bu
birlikler çıkan isyan hareketlerini bastırarak bir kısım yörükleri ve civarda yaĢayan
halkı iki ayrı merkeze yerleĢtirerek zorunlu olarak iskanlarını sağladılar. ĠĢte bu
nedenle, Fırka-i Islahiye’nin çabası ile oluĢturulan yerleĢmeye Islahiye, doğrudan
padiĢaha bağlı olan Hassa birliğinin oluĢturduğu yerleĢmeye de Hassa adı verilmiĢtir.
Hatay iline bağlı olan Hassa (9467) ile Gaziantep iline bağlı Islahiye (31468),
Antakya-KahramanmaraĢ grabeninde Orta Amanosların eteğinde yer almaktadırlar.
Grabenin oluĢumunu sağlayan faylardan çıkarak etrafa yayılan bazalt lavlarının
oluĢturduğu leçelikler özellikle HASSA civarında tarım alanlarını daraltmıĢtır.
Leçelikler dıĢında oluĢturulan bağ alanlarında yörenin en güzel üzümleri
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yetiĢtirilmektedir. Tarımın yanı sıra küçükbaĢ hayvancılık baĢlıca ekonomik faaliyet
olarak görülmektedir.

Kuzeydeki Ġslahiye’nin ekonomisi tarıma dayalıdır. YetiĢtirilen baĢlıca tarım
ürünleri buğday, soğan, Ģeker pancarı, pamuk, arpa, biber, baklagiller, zeytin,
sarımsak, soya fasulyesi, mısır, Antep fıstığı ve üzümdür. Su boylarında sebzecilik ve
meyvecilik yapılmaktadır. Ġlçenin dağlık kesimlerinde hayvancılık ve ormancılık ön
plandadır. Sığır, koyun ve kıl keçisi yetiĢtirilir.
Ġslahiye’de, 31 entegre biber fabrikası, 1 adet yem fabrikası, 1 adet un fabrikası, 2
adet salça fabrikası,1 adet bitkisel yağ fabrikası(ayçiçeği yağı),1 adet hazır beton
santrali,1 adet maden cevheri zenginleĢtirme tesisi,1 adet kum ocağı iĢleme tesisi, 1
boksit madeni iĢleme tesisi, 2 adet tuğla fabrikası,1 adet süt imalathanesi, 2 adet süt
sığırcılığı ve besi hayvancılığı tesisi, sirke ve nar ekĢisi üretim fabrikası, 1 adet
meĢrubat imalatı yapan firma bulunmaktadır.
Depresyonun kuzey kesiminde kuruluĢu eskiye dayanmayan yerleĢmelerden
Pazarcık (29780), Kartalkaya Barajı’nın doğusunda yer almaktadır. KahramanmaraĢ
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iline bağlı bir ilçe merkezi olan Pazarcık, çevresinin idari ve ticari merkezliğini yapan
küçük bir Ģehir yerleĢmesidir. Aksu Çayı’nın güneyinde Amanos Dağı eteği ile
depresyon tabanı arasında yer alan Türkoğlu (17431) da Pazarcık gibi KahramanmaraĢ
iline bağlı bir ilçe merkezidir. Daha güneyde yer alan Nurdağı, FevzipaĢa ve Islahiye,
Gaziantep ili sınırları içerisinde yer alan yerleĢmelerdir. Nurdağı ve Islahiye’nin ilçe
merkezliği görevleri bulunurken, FevzipaĢa belediye örgütlü bir kasaba olup, Islahiye
ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

FevzipaĢa, belediye örgütlü bir kasaba olup, Islahiye ilçesi sınırları içerisinde yer
almaktadır. Demiryolu hattı üzerinde yer alan FevzipaĢa, önemli bir istasyona
sahiptir.
NURDAĞI
09.09.1929 tarihinde TCDD Gar ġefliği'nin kuruluĢuyla oluĢmuĢ bir ĠSTASYON
YERLEġMESĠ iken bir süre sonra çevreden gelen birkaç ailenin yerleĢmesiyle köy
haline gelmiĢtir. 1972 yılında yapılan E-24 Karayolunun buradan geçmesiyle kuzeyi
güneye, doğuyu batıya, bağlayan yol kavĢağının bulunduğu bölgede hızlı bir
yapılaĢma ve bu yapılaĢmayı müteakiben nüfus artıĢı olmuĢ 06.06.1976 tarihinde
belediyenin kurulmasıyla birlikte kasaba statüsü kazanmıĢtır. Yol güzergahında
bulunan NURDAĞI (16452), geliĢmenin ve yapılaĢmanın devam etmesi üzerine
20.05.1990 tarihinde Gaziantep iline bağlı bir ilçe merkezi olmuĢtur.
Krom yataklarına sahip olan Nurdağ, biber yetiĢtiriciliğinde önde olup, büyük ve
küçükbaĢ hayvancılık önemli faaliyettir.
Biber ve Yağ Fabrikası bulunan Nurdağ’da, Elbistan ġeker Fabrikası'nın bir
pancar alım ünitesi ile Toprak Mahsuller Ofisi'ne ait silolar bulunmaktadır.
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TÜRKOĞLU (14539)
Türkoğlu’nun ilk sakinleri Oğuzların AvĢar boyuna mensup Tecirli aĢiretidir.
Tecirlilerin göçebe yaĢamları geliĢ ve gidiĢlerde çevreye zarar verince, çevre
sakinlerinin Ģikayetleri artmıĢ ve Osmanlı Döneminde DerviĢ PaĢa tarafından
Tecirliler bu yörede zorunlu iskana tabi tutulmuĢtur.
Türkoğlu Nur Dağları’nın doğusundaki uzantısı olan Ġmalı Dağı’nın doğu
eteklerinde kurulmuĢtur. Türkoğlu’nda iki önemli ova bulunmaktadır. Bunlardan ilki
ilçenin üzerinde kurulu bulunduğu Türkoğlu Ovası’dır. Diğer önemli ovası ise
Türkoğlu’nun güneyindeki Sağlık (Gavur Gölü) Ovasıdır. Ġlçenin en önemli
akarsuyu ilçe sınırları içinden geçen Aksu Nehri’dir. Diğer önemli akarsuyu Ġmalı
Deresi’dir. Ġmalı Deresi Türkoğlu’nun merkezinden geçerek Aksu Nehri’ne
ulaĢmaktadır.
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KAHRAMANMARAġ (428724)
Ahır Dağı’nın güney eteğine yaslanmıĢ olan ve Asur tabletlerine MARAKSĠ
adıyla geçen Eski MaraĢ Ģehri, Ģimdiki Kara MaraĢ denilen yerde (Sanayi Sitesinin
bulunduğu alanda) yer almaktaydı. ġehrin bugünkü yerinde varlığını göstermesi 14.
yüzyıla rastlamaktadır. MaraĢ, bu yüzyılın ikinci yarısında (1071 Malazgirt zaferinden
sonra) Selçuklu devleti içerisinde yer almıĢtır. Osmanlılar zamanında 11000 haneli,
bağ ve bahçeler arasına yerleĢmiĢ olan MaraĢ zamanla gerilemiĢ ise de, daha sonra
geliĢerek Cumhuriyet dönemine 28.000 nüfuslu bir yerleĢme olarak intikal etmiĢtir.
1972 yılında T.B.M.M.’ ce çıkartılan bir yasa ile I.Dünya SavaĢı sırasında MaraĢ
halkının Fransızların iĢgaline karĢı sergiledikleri kahramanlıklarından ve üstün
baĢarılardan dolayı “Kahraman” ünvanı ile taltif edilerek ismi “KahramanmaraĢ”
olarak değiĢtirilmiĢtir.
Bu gün 428724 nüfusuyla büyük Ģehir olma yoluna giren KahramanmaraĢ,
bakırdan ve ahĢaptan yapılmıĢ ev eĢyası yapımı ile ün salmıĢtır. Bunun yanı sıra,
Pamuk ipliği ve pamuklu dokuma fabrikaları ile hurda alüminyum iĢleyip değiĢik
türde metalik eĢya üreten sanayi tesislerine ve Sütçü Ġmam Üniversitesine sahip bir
yerleĢmedir.
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AHIR (AHĠR) DAĞI
Güneydoğu Torosların baĢlangıcı durumundaki batı-doğu doğrultulu Ahır Dağı,
KahramanmaraĢ Ģehrinin kuzeyinde 2339 m’ye kadar yükselir. Ġnsan müdahalesiyle
oldukça değiĢmiĢ olan doğal bitki örtüsü, günümüzde çoğunlukla bozulmuĢ bitki
topluluklarından oluĢur. Zengin bir flora içeren Ahir Dağı’nda Türkiye’ye özgü
endemik 122 takson bulunur. Bunlardan beĢ tanesi yalnızca bu dağa özgüdür.
Bu türlerden birisi de buraya özgü orkideler (Orchis Ophyrus - Orchis
Serapias)’dir. Köklerinde oluĢan yumrulardan salep elde edilen bu bitki, maalesef
bilinçsiz bir Ģekilde toplandığından yok olma tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır.
MaraĢ dövme dondurmasının en büyük özelliği keçi sütüyle ve bu yörede
yetiĢen saleple yapılmasıdır. Keçi sütü, besin ve mineral değerleri açısından anne
sütüne en yakın süttür. Keçilerin diğer süt veren hayvanlardan daha az miktarda süt
vermesinden dolayı da oldukça zor bulunan bir besin maddesidir. Ayrıca keçi,
yüzyıllardır kahve dahil birçok güzel aroma ve tadın insanlar tarafından keĢfinde yol
gösterici “akıllı-seçici” hayvan olmuĢtur. Bu seçicilik ona, tabiatta güzel kokulu, tatlı
meyve, bitki ve yiyecekleri tercih ettirir. Haliyle bu güzel kokulu ve tatlı yiyecekler,
keçinin etine ve sütüne de ayrıcalıklı tat ve rayiha vermektedir.
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Orkideler
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4. NUR (AMANOS veya GÂVUR) DAĞLARI
Antakya-KahramanmaraĢ Oluğunu batı taraftan kuĢatan Amanos Dağları,
jeolojik oluĢum bakımından Güney Kıbrıs’taki TRODOS Dağı’nın Türkiye’deki
uzantısı durumunda olup güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan ve oluk
tarafına bakan yüzü bir fay hattına tekabül eden faylı bir antiklinaldir. Amanoslar,
güneyde Asi Nehri ağzındaki Samandağ’dan baĢlayıp, kuzeyde Ceyhan Nehrine
karıĢan Aksu Çayı’nın bu nehre kavuĢmak için açtığı kapma boğazında ( yarma
vadide) sona erer. Daha kuzeydeki Engizek Dağları batı-doğu doğrultulu Güneydoğu
Toroslar’ın batı kanadını oluĢturur.
Amanos dağlarının en yüksek yeri, Dörtyol ilçesinin doğusunda kalan 2.240 m
yükseltili Mıgır Tepe’dir (Bozdağ). Burası aynı zamanda Hatay ilinin de en yüksek
noktasıdır. Yine Amanoslar üzerindeki Hassa’daki KuĢçu Tepe 2.076 m’dir. Amanos
Dağları üzerindeki diğer yüksek tepeler ise; 1.700 m yükseltili Kızıldağ ve 1.668 m
yükseltili Ġkiztepe' dir. Amanos Dağlarının uzunluğu yaklaĢık 175 km’dir. GeniĢliği ise
15-30 km arasında değiĢmektedir. Bu dağlar yüksek ve dik olduğundan güç geçit
verir. En önemli geçit Elmadağ üzerindeki 660 m yükseltili Belen Geçidi’ dir.
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Amanos Dağları’nın, Akıncı Burnu, Samandağ ile Belen geçidi arasında kalan
kesimine “Güney Amanoslar” ;
Belen geçidi ile Bahçe kasabası yakınındaki Aslanlıbel arasında kalan
kesimine “Orta Amanoslar”;
Aslanlıbel ile Aksu Çayı yarması arasındaki kısmına da “Kuzey Amanoslar”
denilmektedir.
Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda 175 km. uzunlukta olan Amanos Dağları
Ġskenderun paralelinde 15 km geniĢlikte iken, kuzeyde Islahiye paralelinde bu değer
35 km.ye çıkmaktadır. Amanos Dağları’nın en yüksek yeri Dörtyol doğusunda MIGIR
TEPESĠ’nde 2262 m.dir. Eteklerde makilerle; 1200-1800 m. arasında meĢe-gürgen gibi
yayvan yapraklı ağaçlarla; 1800-2100m. arasında ise karaçam, kayın ve köknarlarla
örtülüdür. Ġlk bakıĢta ĢaĢırtıcı olan husus, Amanoslarda Kuzey Anadolu’ya has doğu
kayını (Fagus Orientalis) ve köknarların varlığıdır. Yaz mevsiminde de Anadolu’yu
batıdan doğuya doğru kat eden gezici depresyonlar (yağıĢlı hava kütlelerinin),
hareket yönüne dik uzanan Amanoslara önemli miktarda yağıĢ bırakarak yaz
mevsiminin nisbeten nemli geçmesine yol açmakta ve dolayısıyla doğu kayını ile
köknarların yetiĢmesine fırsat vermektedir.
Güney Amanoslarda önceleri hayvancılık faaliyetiyle ilgili bir yayla yerleĢmesi
olan Belen (22588), zamanla eski fonksiyonunu yitirerek ilçe merkezi durumundaki bir
büyük kasaba haline gelmiĢtir. Böyle olmakla birlikte Belen ve Zorkun yaylaları yaz
aylarındaki sayfiye yaylacılığı yönünden önemli bir değere sahiptirler.
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Hatay’ın Belen ilçesinde Amanos Dağları üzerinde 12 tribünden oluĢan ve 36
megavat gücündeki santralden ayda yaklaĢık 23 bin konutun enerji ihtiyacını
sağlayabilecek güçte elektrik enerjisi üretilmektedir.
Orta Amanoslar, Amanosların en yüksek ve en uzun kesimidir. Hassa’yı
Dörtyol’a; Islahiye’yi Osmaniye’ye bağlayan eski kervan yolları Orta Amanoslar
üzerinden geçmekteydi. Bu durum, Orta Amanoslar’ın ulaĢıma büyük bir engel
oluĢturmadığını gösterir. Hayvancılığın egemen olduğu Orta Amanoslar’ın Yakacık
(Payas)’a bakan yüzünde önemli boksit ve demir yatakları bulunmaktadır.
Adana ve Ceyhan Ovaları’nı Antakya-KahramanmaraĢ Oluğu ile Güneydoğu
Anadolu’ya bağlayan karayolu (otoyol) 1150 m. rakımındaki “Aslanlıbel” den
geçmektedir. Demiryolu ise, bu belin biraz kuzeyindeki Türkiye’nin en uzun tüneli
olan “Bahçe Tüneli” “ ni tercih etmektedir.
BAHÇE
Orta Amanosların Kuzey Amanoslara bağlantı alanında yer alan kara ve demir
yolu güzergahında önemli bir geçit noktasında yer almaktadır. 1996 yılına kadar
Adana’ya bağlı bir ilçe merkezi iken, Osmaniye’nin il olmasıyla bu ile bağlanmıĢtır.
13207 nüfuslu Bahçe’nin ekonomisi ormancılık ve hayvancılığa dayanmakla
birlikte BaĢer Kimya,Barit Maden gibi sanayii kuruluĢlarının yanında sayısı 10 bulan
ve yurt içi-yurt dıĢı pazarda önemli pay sahibi olan memba suyu dolum tesisleri,
Rüzgar Enerji Santralları ile bunlara bağlı yan kuruluĢlar geliĢmiĢtir. Ovalık
alanlarının az oluĢundan tarım pek geliĢmemiĢtir. Bununla birlikte az miktarda
buğday, pamuk ve üzüm yetiĢtirilmektedir. Son yıllarda meyvecilik ilçemizde önem
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