ANTALYA BÖLGESĠ
Antalya bölümünde topografyanın düzeni, Adana bölümündekine benzemez.
Batı Toroslara ait, güneybatı-kuzeydoğu; orta Toroslara mensup güneydoğu kuzeybatı istikametli dağ sıraları, Aksu-Eğirdir çizgisinde birbirleriyle çatıĢırlar. Sıra
dağlar arasında oluklar belirir. Her oluğun tabanında, bazıları kapalı; o yüzden suları
tuzlu veya acı; bazıları da, yeraltı Ģebekesiyle dıĢ drenaja bağlı olduklarından dolayı,
tatlı sulu göl veya bataklıklar yer alır. Burası, yurdumuzun, göl sayısı itibariyle, en
zengin köĢesi; "göller bölgesi"dir.
Adana-Antalya Bölgeleri arasındaki coğrafi sınır: Anamur batısında
Mersin-Antalya Ġl sınırı ile çakıĢan Kalederan Çayı ağzından iç kısımda Konya iline
bağlı Güneysınır kasabası güneyindeki Özyurt (Pusala) Dağı arasında çizilen bir
çizgi Adana Bölgesi ile Antalya Bölgesini birbirinden ayırmaktadır. Adana-Antalya
bölgelerini ayıran sınır 1941 yılında Birinci Coğrafya Kongresi tarafından ManavgatÇarĢamba Suyu (Apa Barajı) arasında çizilmiĢti. O günkü koĢullarda ayrıntılı
araĢtırmalar yapılmadan çizilen bu sınır, Antalya Bölgesi içinde yer alması gereken
idari üniteleri tam olarak kapsamıyor aksine Antalya ilinin GazipaĢa, Alanya,
GündoğmuĢ ilçelerini bütünüyle, Manavgat ve Akseki ilçelerinin yarısını Adana
Bölgesinde bırakıyordu.

Manavgat’ın yerleĢim alanını dahi ikiye bölen bu sınır, kıyıda hem Antalya
Körfezinin bütünlüğünü koruyamıyor, hem de Batı Torosların doğu kanadını uygun
olmayan bir biçimde kesiyordu. Bölgenin adı “Antalya Bölgesi” ise, sınırlarının hem
Antalya ilinin idari alanını hem de Antalya Körfezini bütünüyle içine alması; aynı

zamanda Batı Torosların doğu kanadını oluĢturan KB-GD doğrultulu dağ sıralarının
kesintiye uğratılmadan Antalya bölgesi içine dahil edilmesi gerekmektedir.

Antalya bölgesi ile Ege bölgesi arasındaki coğrafi sınır, kıyıda Karaağaç
limanından baĢlar ve güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanarak Eber Gölü
güneybatısında ( Çay kasabası güneyinde ) sona erer. Bu sınır doğal ünite olarak
(GB’ dan KD’ ya) 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.
Antalya bölgesi ile Orta Anadolu bölgesi arasındaki coğrafi sınır,
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Sultan Dağları’ndan baĢlar ve ErenlerAlacadağ-Çoka-EĢenler dağlarını izleyerek Özyurt (Pusala) Dağı’nda son bulur.
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ANTALYA BÖLGESĠ ĠÇĠNDEKĠ ÜNĠTELER
Bu bölgenin baĢlıca coğrafi üniteleri batıdan doğuya doğru Ģöyle sıralanır:
Sultan Dağları- Erenler Dağı-Alacadağ-Çoka Dağı-EĢenler Dağı
Yalvaç-Bozkır Oluğu
Yalvaç-Bozkır Oluğu Ġle Aksuçayı Arasında Kalan Dağlık Saha
GazipaĢa-Aksu Çayı arasında uzanan kıyı kuĢağı
Batı Torosların Doğrultu değiĢtirme hattı: Eğirdir-Kovada
Gölleri ve Aksu Çayı Vadisi
6. Antalya ġehri ve yakın çevresi
7. Teke Yarımadası
8. Korkuteli-Isparta Oluğu
9. Bozanönü-Kuleönü Oluğu
10. Çavdır-Tefenni-Karamanlı-Burdur Oluğu
11. KarakuĢ Dağları-Senirkent-Uluborlu-Keçiborlu Yöresi
12. Acıgöl ve Salda Gölü Çanakları ve yakın çevresi
13. Acıpayam Ovası
14. Dalaman Çayı Vadisi
15. Gölgeli (Sandıras) Dağı
16. Köyceğiz Gölü ve Çevresi
1.
2.
3.
4.
5.

1.

SULTAN DAĞLARI- ERENLER DAĞI-ALACADAĞ-ÇOKA
DAĞI-EġENLER DAĞI

Bu dağlar Antalya bölümünde Akdeniz bölgesi ile Orta Anadolu bölgesi
arasında coğrafi sınırı oluĢtururlar. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bu
dağlardan ilki olan Sultan Dağları, I.zaman arazisi üzerinde geliĢmiĢ platolarla baĢlar
ve 100 km. boyunca devam ederek Çay kasabasında sona erer. Doğuda Eber-AkĢehir
oluğuna batıda ise Yalvaç-Bozkır oluğuna dik bir duvarı andıran fay basamaklarıyla
inen Sultan Dağları gerçekte bir horsttur. Dağın 2000 metreyi geçen üst kısımlarında
aĢınım düzlükleri bulunmaktadır. Bu yükseltide Senklinal eksenleri boyunca karstik
Ģekillerden olan dolinlere; 2100 metrenin üzerinde ise 4. zamanın buzullaĢma
döneminden kalma sirklere ve tekne biçimli vadilere rastlanmaktadır.
1116 yılında Bizanslılarla Selçuklular arasında
yapılan
Bolybotum
(Bolvadin) SavaĢı'nda, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Müizzeddin MelikĢah’ın
ordusu bu dağların güney yamacına konuĢlandığı için “Sultan Dağları” denilmiĢtir.
Sultan Dağları’nın doğal bitki örtüsü çalılardan yani Maki'lerdir. Akdeniz
ve iç Ege ikliminin kurak koĢullarına yani ortamdaki yetersiz sudan olabildiğince
yararlanmaya uyarlanmıĢ derin köklü, ufak ve sert yapraklı, hatta dikenli ağaçlık ve
çalılardır. Bu ufak yaprakların yüzeyi genellikle su kaybını önlemek için mumsu ya
da reçineli bir katmanla kaplanmıĢtır. Maki bitki örtüsü, eskiden ormanlık olan
alanların yangın ya da insanlar tarafından yok edilmesi sonucunda oluĢmuĢtur. Bazı
kuytu köĢelerinde seyrek ormanlık alanlar vardır. Alçak kesimlerde meĢe, ardıç,
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kızılçamlar; yükseklerde ise sarıçamlar baĢlıca ağaç türlerini oluĢturmaktadırlar.
Ayrıca keven, kekik, ada çayı ve diğer otsu bitkiler Sultan Dağlarını kaplamaktadır.

AkĢehir ovasından Sultan Dağları’nın görünümü

Sultan Dağları, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerine elveriĢli bir ortam
olup, bu yörenin hayvancılıkla uğraĢan aileleri hayvanlarıyla birlikte Sultan
Dağlarındaki yaylalara çıkmaktadırlar. Özellikle zengin bitki türlerine sahip olan bu
dağlar hem yerli hem de gezici arıcıların renkli kovanlarıyla süslenmektedir. YalvaçBozkır oluğunu AkĢehir’e bağlayan karayolu Sultan Dağlarını orta bölümde batıdoğu doğrultusunda kesmektedir.
Alacadağ, Suğla Gölü’nün doğusunda ; Erenler Dağı, BeyĢehir Gölü’nün
güneydoğusunda ; Sultan Dağları ise aynı gölün kuzeydoğusunda ve kuzeyinde
uzanmaktadır. Erenler (2318m) Dağı ve Alacadağ (2203m.) birer sönmüĢ
volkandırlar. ÇarĢamba Suyu, bir kırık hattından yararlanarak Yalvaç-Bozkır Oluğu
ile Konya Havzası’nı birbirinden ayıran Alacadağ-Esenler Dağı arasındaki bir eĢik
alanı durumundaki Çoka Dağı’nda epijenik bir boğaz kazmıĢtır. Bu boğazın önüne
1962’de inĢa edilmiĢ olan Apa Barajı ile Konya ve Çumra havalisindeki tarım
alanları sulanmaktadır. Toprak dolgu tipi olan Apa barajının gövde hacmi 1.327.000
m³, akarsu yatağından yüksekliği 29.8 metredir. Normal su kotunda göl hacmi 169
hm3, normal su kotunda göl alanı 12,60 km²'dir. 97.015 hektarlık bir alana sulama
hizmeti vermektedir.
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Apa Barajı ve Çumra Ovası
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2- YALVAÇ-BOZKIR OLUĞU
Sultan Dağları, Erenler, Alacadağ, Çoka, EĢenler Dağlarının batısında
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan 160 km uzunlukta, 20-25 km
geniĢlikteki çöküntü hendeğine Yalvaç-Bozkır Oluğu adı verilmektedir. Tabanı
kısmen alüvyonlarla, kısmen neojen dolgularla örtülü olan bu çöküntü hendeğinin
çukur kısımları tektonik ve karstik kökenli BeyĢehir ve Suğla Gölleriyle iĢgal
edilmiĢtir.
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Van Gölü, Tuz Gölü, Atatürk Baraj Gölü ve Keban Baraj Gölünden sonra
Türkiyenin 5. büyük gölü olan BeyĢehir Gölü, 42 km uzunlukta, kuzeyde 13-15 km,
güneyde 26 km geniĢlikte olup, 656 km2 lik alana sahiptir. En derin kısmı
güneydoğuda 7 metreyi geçmeyen ve tabanı balçıkla kaplı olan bu göl, batı sahili
boyunca uzanan fay hattından çıkan karstik kaynaklardan beslenmektedir. Göl
suyunun bir kısmı güneybatısındaki düdenlerden kaybolmaktadır. Diğer bölümü ise
kendisinden 30 km. güneyde ve alçakta bulunan Suğla Gölü’ne akmaktadır. Bu
nedenle BeyĢehir Gölü’nün suyu tatlı olup, içinde bol miktarda balık yaĢamaktadır.
Yöre halkının gölden avladığı balıklar BeyĢehir’de ve çevredeki diğer pazarlarda
satılmaktadır. BeyĢehir Gölü ve yakın çevresi son yıllarda doğa turizmi yönünden
dikkati çeken bir saha olmuĢtur. Göl etrafında yükselen yeni villaların sayısının bir
hayli artması bunun açık kanıtıdır.
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Anamas Dağı önünde kıyı görüntüsü dik ve yüksek olup bu kesimde dik
kıyıların kesintiye uğradığı bölgelerde YeniĢar Ovası uzanmaktadır. Gölü güney ve
doğudan sınırlayan kıyılar ise alçaktır. Bu hafif eğimli olan kıyıların gerisinde batı
yönünde YeĢildağ ve doğu yönünde Kıreli ovaları uzanmaktadır. Deniz seviyesinden
yüksekliği 1121 m ve yüzölçümü 651 km² olan gölün kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda uzunluğu 50 km, buna dik doğrultudaki geniĢliği ise yaklaĢık 18–20
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km arasındadır. Suları tatlı olup, derinliği en çok 10 m civarındadır. BeyĢehir Gölü,
halk arasında “Uluarık” olarak adlandırılan ve kaynaklarda BeyĢehir (ÇarĢamba)
Çayı ismi verilen gideğeni vasıtasıyla güneydoğu doğrultusunda yaklaĢık 60 km kat
ederek Suğla (Karaviran) Gölü’ne karıĢmaktadır. Konya Ovasının sulanması için
BeyĢehir kazası yanında büyük bir regülatör yapılmıĢtır. Gölün tabanı neojen göl
tortularıyla doludur. Gölün bir özelliği de içinde pek çok adanın bulunmasıdır.
Bunlardan bazıları; Ġğdeli, Akburun, Kızkulesi, Mada, Yılanlı, Külbent adalarıdır.
Gölde bol miktarda Sazan Balığı, Aynalı Sazan, Turna, Levrek, Kadife Balığı
vardır. BeyĢehir Gölü Milli Parkı kapsamında koruma altındadır. Göl civarında çok
miktarda Yaban Domuzu sürüler halinde bulunur.
Suğla Gölü: Karaviran Gölü de denilen Suğla Gölü SeydiĢehir’in güneyinde
SeydiĢehir-Ahırlı arasında yer almaktadır. Bir polye alanı içerisinde yer alan, daire
biçimli küçük ve sığ olan Suğla Gölü, BeyĢehir Gölünden gelen sularla ve
civarındaki karstik kaynaklardan beslenmektedir. Su seviyesi, çevresindeki
düdenlerin açık, ya da kapalı olmasına bağlı olarak değiĢmektedir. Düdenlerin açık
olduğu dönemlerde su kaybı fazla olduğu için göl kuruma tehlikesiyle karĢı karĢıya
kalmaktadır. Düdenlerin kapalı olduğu dönemde ise alanı 100 km2’ yi aĢmaktadır.
Son yapılan bir düzenlemeyle BeyĢehir gölünün ayağı (gideğeni) bir kanalla Suğla
Gölü’nün gideğenine bağlanmıĢ ve aĢırı kabarmalar dıĢında BeyĢehir Gölü sularının
Suğla Gölüne boĢalması önlenmiĢtir. Bu düzenleme sonucunda Suğla Gölü’nün
güney kesimi büyük ölçüde kurumuĢ ve bir bataklığa dönüĢmüĢtür. Suğla Gölü’nün
fazla suları doğu kenarındaki bir ayakla Apa Barajını ve ÇarĢamba Suyu’nu
beslemektedir.
YağıĢların Akdeniz Bölgesinin kıyı kuĢağında olduğu gibi kıĢ etrafında
toplandığı bu olukta yükseltinin 1000 metreyi aĢması sebebiyle kıĢlar Orta
Anadolu’daki kadar soğuk geçer. O sebeple BeyĢehir Gölü zaman zaman donar.
Buna karĢılık yazlar kıyı kuĢağına göre daha serin geçer. Yarıkurak bir yöre olan bu
oluğun kuzeyinde Ilgın, Burdur ve Konya Ģeker fabrikaları için Ģeker pancarı
yetiĢtirilmektedir. Bu ürünlere üzüm ve haĢhaĢ ta eklenmektedir. Oluğun orta
kesiminde tahıl, bakliyat alanları öne çıkmakta, güneyde ise bağ alanları bir hayli
geniĢlemektedir.
Yalvaç-Bozkır Oluğu’nun baĢlıca yerleĢmeleri kuzeyden güneye doğru Ģöyle
sıralanmaktadır: Yalvaç (20297), ġarkikaraağaç (9919), Hüyük (3637), BeyĢehir
(34741), SeydiĢehir (40375), Yalıhüyük (1854), Ahırlı (825) ve Bozkır (7343).
Bu depresyonun en kuzeyinde Sultan Dağlarının batı eteğindeki hafif dalgalı
düzlükler üzerinde yer alan Yalvaç, Romalılar zamanında da mevcut bir yerleĢme
idi. Psidya Antiokyası denilen antik kent, Ģehrin hemen yanı baĢında harabeleriyle
dikkati çekmektedir. Dinar’dan gelip Eğirdir Gölü kuzeyinden geçerek Konya’ya
ulaĢan tarihi yol üzerinde bulunan Yalvaç, idari bakımdan Isparta iline bağlı bir ilçe
merkezidir. 2011 yılında nüfusu 20297’e inen Yalvaç, halıcılık, dericilik ve
ayakkabıcılığın önde olduğu küçük bir Ģehir yerleĢmesidir. Yalvaç’ın sözcük anlamı,
―peygamber, resul, elçi, yol gösterici‖ olmakla beraber; Selçuklular devrinde buraya
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yerleĢen Oğuz Türk oymağının adının “Yalvaçlılar” olması Ģehre ad olarak
verilmesinde etkili olmuĢtur.
BeyĢehir Gölü’nün kuzeyinde düz bir alanda kurulmuĢ olan ġarkikaraağaç
da Isparta iline bağlı bir ilçe merkezidir. Bu yerleĢmenin adı önceleri sadece
―Karağaç‖ idi. Denizli’ye bağlı olan Acıpayam’ın da eski adı ―Karaağaç‖ olduğu
için, bu iki yerleĢmeyi birbirinden ayırmak amacıyla Denizli Karaağacı’na göre
doğuda bulunan Isparta Karaağacı’na ―ġarki‖ (Doğu) mahlası eklenerek
ġarkikaraağaç Ģekline dönüĢtürülmüĢtür. Isparta’yı Konya’ya bağlayan karayolu bu
yerleĢmeden geçmektedir. Dokumacılığın ve urgancılığın önem kazandığı
ġarkikaraağaç’ın 1997 yılında nüfusu 21000 iken, 2011’de 9919’a inmiĢtir.
ġarkikarağaç’ta barit madeni çıkarılmaktadır. Barit, genellikle otomotiv, boya,
plastik ve kaplama sanayinde dolgu malzemesi olarak, derin su veya petrol
sondajlarında ağırlaĢtırıcı malzeme olarak, inĢaat sektöründe ağır beton yapımında
kullanılmaktadır.
ġarkikaraağaç ovasında yaĢayan halk geçimini tarımdan sağlamaktadır.
ġekerpancarı, üzüm, buğday, arpa, elma, patates, nohut ve haĢhaĢ bu yörede
yetiĢtirilen baĢlıca ürünlerdir. BeyĢehir gölünün ilçe sınırları içinde kalan kesiminde
balık avcılığı yapılmaktadır. Bu alanda BeyĢehir Gölünün kıyısı sedir ormanlarıyla
kaplı olup Kızıldağ Milli ParkAlanının sınırları içinde kalmakta ve baĢlıca dinlenme
alanı durumundadır.
BeyĢehir Gölü'nün doğusunda Sultan Dağları eteğinde yer alan Hüyük,
Konya ili içerisindeki ilçe merkezlerinden biri olup 3637 nüfuslu bir kasabadır.
Neolitik döneme ait bir höyüğün bulunuĢu yerleĢmenin adının Höyük olmasına yol
açmıĢtır. 1988 yılında ilçe merkezi haline getirilen Höyük’ün gelir kaynaklarından en
büyük payı tarım almaktadır. Sırası ile ticaret, el sanatları, madencilik ve balıkçılık
diğer gelir kaynaklarındandır. BeyĢehir gölünden avlanan ve dıĢarıdan getirtilen
deniz balıkları iki adet balık iĢleme fabrikasında değerlendirilmektedir. Madencilik
sahasında kısmen yer üstünde ve yer altında yapılmakta olan özel sektöre ait iki adet
Barit (Baryum Sülfat) maden iĢletmesi mevcuttur. Ġki adet taĢıyıcılar kooperatifi,
iki adet un fabrikası mevcuttur. Tuğla, kiremit gibi yapı malzemelerinin
oluĢturulmasında kullanılan iki adet tuğla fabrikası faaliyet göstermektedir. Ġlçede
küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Süt hayvancılığı devlet tarafından teĢvik
edilmekte olup, toplanan sütler toplama merkezlerinde depolanıp iĢlenmesi için
fabrikalara gönderilmektedir.
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ġarkikaraağaç’ın Kızıldağ Milli Park Alanından görünümü
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BeyĢehir Gölü'nün güneydoğu ucunda yer alan BeyĢehir, bu oluğun
geliĢmiĢ yerleĢim merkezlerindendir. Konya'yı Isparta'ya ve Antalya'ya bağlayan
yolların güzergâhında yer alan bu yerleĢme Konya iline bağlı bir ilçe merkezi olup,
1997 yılında nüfusu 41000' iken 2011’de 34741’e inmiĢtir. Adını verdiği gölün
kenarında yer alması sebebiyle doğa turizmine açık Ģirin bir Ģehirdir. BeyĢehir’in
kuruluĢu oldukça eski olup Antik dönemde Psidya ülkesi içinde yer almıĢtır.
Onüçüncü yüzyılın ilk yarısında Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad devrinde,
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muhtemelen 1240'tan biraz önce çoğunluğunu Üçoklar'ın oluĢturduğu Türkmenler
tarafından yeniden kurulmuĢtur. EĢrefoğulları'nın hakim olduğu dönemden itibaren
ViranĢehir'in adı SüleymanĢehir olmuĢtur. Beyliğin merkezi olmasından dolayı
geçen zamanla beraber beyin Ģehri olarak anılır. Bundan dolayı BeyĢehir adını alır.
Osmanlı döneminde BeyĢehir Livası’nın merkezliğini yapan BeyĢehir, Selçuklu ve
Osmanlı dönemine ait eserleri bünyesinde barındırmaktadır. I. Alaeddin
Keykubad'ın (1220-1236) emriyle yapılmıĢ Kubad-Abad Sarayı ve Külliyesi,
günümüze ulaĢabilmiĢ tek Selçuklu saray yapısıdır. BeyĢehir Gölü’nün güneybatı
kıyısında Heyran Köyü yakınında yer alan Kubad Abad Anadolu Selçuklu
Devrinde, en parlak dönemini yaĢamıĢ ancak sonraları terk edilmiĢ ve tarihin
karanlıklarına gömülmüĢtür. DTCF Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.
Rüçhan Arık, Kubad-Abad Sarayı ve Külliyesi içinde Küçük Saray'ın çevresini
kazdıktan baĢka, saray külliyesi ile bağlantısı bulunan Kız Kalesi'nde ve KubadAbad hinterlandında dahil, Malanda'daki Selçuklu köĢkünde araĢtırma ve kazılar
gerçekleĢtirmiĢtir.
Bu ünitenin en geliĢmiĢ yerleĢmesi 40375 kiĢiyi barındıran SeydiĢehir'dir.
BeyĢehir ile Suğla gölleri arasındaki sahada Küpe Dağı'nın eteklerinde kurulmuĢ
olan SeydiĢehir, adını burada mezarı bulunan Seydi Harun'dan almıĢtır. Civardaki
boksit yataklarından elde edilen boksit cevherlerini iĢleyerek alüminyuma
dönüĢtüren sanayi tesislerine sahip olması nedeniyle hızla geliĢen SeydiĢehir de idari
bakımdan Konya iline bağlı bir ilçe merkezidir. SeydiĢehir, 21000 büyükbaĢ, 28000
küçükbaĢ hayvan varlığıyla bu yörenin önemli bir hayvancılık merkezidir. 6000
kovan varlığı vardır. “SEYET” adını taĢıyan entegre tesislerde yıllık 400 ton et
iĢlenmektedir.

SeydiĢehir ve Küpe Dağı
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Suğla Gölü ve Yalıhüyük

Yarı bataklık haldeki Suğla Gölü'nün güneydoğusunda yer alan Yalıhüyük
(1854) ve Ahırlı (825) küçük kasaba yerleĢmeleri olup, Konya ilinin yeni ilçe
merkezlerindendir.
Suğla Gölü’nün güneydoğu kıyısındaki bir höyükten dolayı Yalıhüyük adı
verilen bu yerleĢme, düz bir alanda kurulmuĢtur. Suğla Gölü'nün sularının
çekilmesiyle ortaya çıkan verimli arazilerde yapılan tarım faaliyetleriyle
geçinmektedir. Buğday, arpa, nohut ve elma yetiĢtirilmektedir. Yalıhüyük'ün
güneybatısında bulunan Toros Dağları'ndaki Gölcük yaylası, her yıl yaylacılık
merkezi olarak kullanılmaktadır.
Ahırlı kasabası, Yalıhüyük’ün güneyinde yer almaktadır. ÇarĢamba suyu iki
kasaba arasında batı-doğu doğrultusunda akarak iki yerleĢmeyi birbirinden
ayırmaktadır. Selçuklular döneminde Bozkır’ ı ilk fetheden Bozkır Bey’ in at
bakıcısının Ahırlı’nın bulunduğu yere yerleĢtiği için adının buradan geldiği
söylenmektedir. Ekonomisi tarıma dayalıdır. BaĢlıca tarım ürünleri nohut ve tahıldır.
Ovalık kesimin sulanabilen kısmında sebze ve meyve yetiĢtiriciliği yapılır.
Depresyonun en güney ucunda Bozkır kasabası yer almaktadır. 1997 yılında
nüfusu 10181 iken, 2011’de 7343’e azalan bu yerleĢme de idari yönden Konya iline
bağlı bir ilçe merkezidir. ÇarĢamba suyunun içinden aktığı Bozkır, elma, kiraz,
Antep fıstığı, sebze yetiĢtiriciliğinde öne çıkmaktadır.
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3- YALVAÇ-BOZKIR OLUĞU ĠLE AKSU ÇAYI ARASINDA
KALAN DAĞLIK SAHA

Antalya Ģehri doğusunda Akdeniz'e dökülen Aksu Çayı'nın doğusunda kalker
yapılı bir dağlık saha uzanmaktadır. Bu dağllık sahayı güneydoğudan- kuzeybatıya
doğru Geyik - KarakuĢ - Haydar Dağları (=Esereyrek, Büyükgözet Dağları ) ile
BeyĢehir Gölü batısındaki Dedegöl Dağı, daha kuzeydeki Anamas Dağı ve
Köprüçayı ile Aksu Çayı arasında uzanan Kuyucak Dağları oluĢturmaktadır. Çok
14

sayıda karstik Ģekillerin egemen olduğu bu dağlık sahada yerleĢmeler son derece
azdır. Son yüzyıldan beri yerleĢilmeye çalıĢılan bu dağlık kuĢakta yerleĢim yeri
olarak vadi ve yüzlerce karstik çukurluğun tabanları seçilmiĢtir. Karstik yer Ģekilleri
yüzünden tarım alanları çok kısıtlı olup, baĢlıca ekonomik faaliyeti küçükbaĢ (keçi)
hayvancılık oluĢturmaktadır. KıĢ mevsimini kıyı düzlükleriyle Aksu ve Köprüçayı
vadilerinin kuytu köĢelerine kurdukları kıl çadırlarda geçiren sürü sahiplerinin büyük
bir kısmı, mayıs ayında yaylalalara taĢınmaktadırlar. Bunların bir kısmı da Manavgat
Çayı'nı izleyerek Akseki-Beyşehir arasına; Karpuz Çayı yoluyla Hadim çevresindeki
yayalalara ; Aksu ve Köprüçayı vadilerini kat ederek de Dedegöl, Anamas ve
Sultan Dağları'na çıkmaktadırlar.

Bu dağlık kuĢağın belli baĢlı yerleĢmeleri kasaba özellikli olup, kuzeyden
güneye doğru Ģöyle sıralanırlar: Aksu (1850), YeniĢarbademli (1962), Sütçüler
(2219), Derebucak (2930), Ġbradı (1756), Akseki (3548) ve GündoğmuĢ
(1988)'tur. Bu yerleĢmelerden Aksu, YeniĢarbademli ve Sütçüler Isparta iline,
15

Derebucak Konya iline, Ġbradı, Akseki ve GündoğmuĢ ise Antalya iline bağlı ilçe
merkezleridir.
Bu yörenin insanı geçim sıkıntısı çektiği için. Sütçüler kasabası halkı gibi
büyük Ģehirlere veya sahil bölgesindeki tarlalarda iĢçi olarak çalıĢmaya giderler.
Gidenlerin çoğu geri dönmediği için yöre sürekli nüfus kaybetmektedir.
4. GAZĠPAġA-AKSU ÇAYI ARASINDA UZANAN KIYI KUġA ĞI

Antik Çağa ait yerleĢmeler bu dağlık sahada kıyıya yakın alanlarda
kurulmuĢlardır. Aksu Çayı'nın aĢağı çığırındaki Perge, Köprüçay'daki Belkıs
(=Aspendos), Manavgat'a bağlı BeĢkonak köyü kuzeyindeki Selge ve kıyıda gene
Manavgat'ın güneybatısındaki Side, antik çağa ait yerleĢmelerdir.

Anamur GazipaĢa yolu
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Bu yörenin sahil kesimi daha sık nüfuslu olup, büyük yerleĢim merkezlerine
de sahiptir. Doğudan batıya doğru sahil kuĢağındaki belli baĢlı yerleĢmeler Ģöyle
sıralanmaktadır: GazipaĢa (22009), Alanya (103673), Manavgat (94661), Side
(11368), Çolaklı (5744) ve Serik (54712).
Antalya bölümünün kıyı kuĢağında en doğuda yer alan GazipaĢa, Antalya'yı
Mersin'e bağlayan karayolu üzerinde bulunmaktadır. Eski adı Selinti olan bu
yerleĢme Antik Çağın ünlü Selinos kentinin yerini almıĢtır. 1997 sayımında yerleĢik
nüfusu 15516 'ya ulaĢan GazipaĢa, kasaba özellikli bir yerleĢme olup, idari bakımdan
Antalya iline bağlı bir ilçe merkezidir.

17

18

Köprüçay vadisi yukarı çığırı
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Ġlk Çağ'da Korakesion, Orta Çağ'da Alaiye adıyla anılan Alanya bu kesimin
en büyük yerleĢmesidir (103673). Antalya Körfezi'nin doğu kıyısında karaya alçak
bir kıstakla bağlanan 250 metre yükseklikteki dik yamaçlı bir yarımada (Cilvarde
veya Dilvarde yarımadası) üzerinde kurulmuĢ, sonradan kıstağın az engebeli
kesimlerine va ana karaya doğru (kuzeye) yayılmıĢtır. Alanya Kalesi'nin de üzerinde
yer aldığı Cilvarde yarımadası aslında önceleri bir ada idi.Bu ada kıyı kordolarıyla
ana karaya eklenerek bir tombolo ile ana karaya bağlanmıĢ ve yarımadaya
dönüĢmüĢtür. Alanya Ġlk Çağ'da (Roma Döneminde) önemli bir yerleĢim ve ulaĢım
merkeziydi. Korsanlar bu yerleĢmeyi uzun süre sığınak olarak kullanmıĢlardır.
Bizans Döneminde Kalonoros adını alan bu yerleĢme, Kıbrıs Krallığına bağlı iken
1221 yılında Selçuklu hükümdarı I.Alaaddin Keykubat tarafından fethedilerek ele
geçirilmiĢtir. Bunun üzerine adı Alâiye olarak değiĢtirilen Alanya, Selçuklu
sultanlarının kıĢ aylarını geçirdikleri bir iskele haline gelmiĢtir. Osmanlı Döneminde
Alâiye Sancağının merkezi olan Alanya, Cumhuriyet döneminde turizm sayesinde
geliĢerek nüfusu 100.000'i aĢan bir yerleĢme olmuĢtur.
Adını verdiği çayın her iki tarafında yer alan Manavgat, önce Antalya-Alanya
karayolunun güneyine kurulmuĢ, Osmanlılar zamanında Manavgat Çayı üzerindeki
köprünün ayağı etrafında yer alan Pazarcık'a taĢınmıĢtır. BeyĢehir'i kıyıya bağlayan
ve kıyıyı boydan boya kat eden yolların kavĢağında bulunan Manavgat çevresinin
idari ve ticari merkezi durumunda bir yerleĢme olup, turizm faaliyetleri sayesinde
son yıllarda geliĢerek 94661 nüfuslu bir Ģehir olmuĢtur. Ünlü Manavgat Ģelalesi bu
Ģehrin yakınında Manavgat Çayı üzerinde bulunmaktadır. Adı geçen çayın aĢağı
çığırı deniz sularıyla iĢgal edilerek derinleĢtirilmiĢ ve küçük bir haliç görünümü
kazanmıĢtır. Küçük tekneler kıyıdan 3 km. kadar bu çay üzerinde hareket ederek
içerideki Manavgat Ģelalesine kadar sokulurlar.
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Manavgat Ģelalesi

Manavgat çayının aĢağı kesimi
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Manavgat'a çok yakın mesafede kıyıda yer alan Side, tipik bir turistik
yerleĢmedir. Side’nin bulunduğu yerde eskiden Selimiye köyü bulunmaktaydı. Bu
köyün yanı baĢındaki Antik Side Ģehrinin kalıntılarının ortaya çıkarılıĢından sonra
Selimiye adı Side olarak değiĢtirildi. Bu yerleĢme kültür ve deniz turizmi sayesinde
geliĢerek bugün 6500 nüfuslu bir turizm beldesi olmuĢtur. Yaz mevsiminde Side'nin
nüfusu 50.000 'i aĢmaktadır. Side, idari bakımdan belde statüsünde bir yerleĢmedir.
Yani ilçe merkezi olmadığı halde, yapısal geliĢmesine bağlı olarak belediye örgütüne
sahip olmuĢ bir yerleĢmedir.

Side

Manavgat-Serik arasında yer alan diğer bir kasaba ise, Side gibi belde
statüsünde olan Çolaklı'dır. Kıyıdan biraz içeride bulunan bu kasaba daha çok
tarımsal faaliyetlerle (sebze ve pamuk tarımı) geçinmektedir.
Antalya'nın 39 km doğusunda yer alan Serik, 1900 yılında Girit'ten gelen
göçmenler tarafından kurulmuĢtur. Çolaklı gibi kıyıdan oldukça içeride yer alan
Serik, batısındaki kıyı düzlükleri ile doğusundaki tepelik sahanın temas yerinde ve
Aksu boyunca inen karayolunun sahil yolu ile kesiĢtiği yerde bulunmaktadır. Son
sayımda nüfusu 50.000'e yaklaĢan Serik, Ģehirsel özellikler kazanmıĢ bir yerleĢme
olup, idari bakımdan Antalya iline bağlı bir ilçe merkezidir.
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BATI TOROSLARIN DOĞRULTU DEĞĠġTĠRME HATTI:
HOYRAN-EĞĠRDĠR-KOVADA GÖLLERĠ VE AKSU ÇAYI VADĠSĠ

Batı Toroslar’ın virgasyona uğrayarak doğrultu değiĢtirdiği saha HoyranEğirdir Gölü-Boğazova-Kovada Gölü ile Aksu Çayı vadisinde tam olarak kuzeygüney doğrultusunda bir kırık hattıdır. Bu hatta bitiĢik durumda batıda ve doğuda
uzanan dağlar K-G doğrultuludurlar. Bu sahadan uzaklaĢtıkça doğrultular
verevleĢmektedir.
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Göller bölgesinde yer alan önemli bir göldür. Ġdari
olarak Isparta Ġli sınırları içinde yer almaktadır. BeyĢehir Gölü’nden sonra
Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölüdür. Su rengi turkuvazdır. OluĢum Ģekli
itibariyle tektonik bir göldür. Ancak, göl çanağının biçimlenmesinde karstik olaylar
da etkili olmuĢtur.
KarakuĢ-Sultan dağlarının buluĢma alanının güneyinde biraz batıda
KarakuĢ dağlarının eteğinden baĢlayan göl alanı, batıdan BARLA dağı doğudan ise
KĠRĠġLĠ dağı tarafından adeta kıskaca alınmıĢ olup bu kesimde (Keltepe burnu ile
Belbel Çiftliği arasında) göl daralmakta ve bir boğaz görünümü kazanmaktadır. ĠĢte
boğazın kuzeyinde kalan kesime Hoyran Gölü, güneyinde kalan kesime de Eğirdir
Gölü denilmektedir.
Göl derinliği yıllara ve mevsimlere göre değiĢmekle birlikte, ortalama
derinlik 7 ile 12 metredir. En derin yeri Barla kasabası önlerinde 15 m.’yi
bulmaktadır. Eğirdir gölü içinde YeĢil ada ve Can ada isimlerini taĢıyan iki ada
bulunmaktadır. Bunlardan YeĢil ada suni bir kordonla kıyıya bağlanmıĢ olup
Eğirdir’e bağlı bir yerleĢim ünitesi halindedir. Can ada ise müstakil ve ıssız bir
Ģekilde doğal özelliğini korumaktadır.
1938-1991 rasat periyodunda; en düĢük su seviyesi (denizden yükseklik
olarak) Aralık 1975’te 915.33 metre olarak tespit edilmiĢtir. Bu seviyedeki göl alanı
45.300 hektar ve su hacmi ise 2.74 milyar m3 hesaplanmıĢtır. En yüksek su seviyesi
Mayıs 1969’da tespit edilmiĢ, buna göre su kotu 919.11 metre, göl alanı 48.150
hektar ve su hacmi ise 4.44 milyar m3 olarak gerçekleĢmiĢtir.
HOYRAN-EĞĠRDĠR GÖLÜ:
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Gölün beslenimi; göl alanına düĢen yağıĢtan, drenaj alanı yüzeysel
akıĢından ve yer altı suyu akıĢından (kaynaklar dahil) olmaktadır. BoĢalımı ise;
güney ucundaki göl ayağı, buharlaĢma, düdenler ve suni boĢalım (sulama, enerji
üretimi ve içme-kullanma suyu temini) yoluyla olmaktadır. Gölü besleyen en
önemli akarsular Uluborlu yönünden gelen Popa çayı, Hoyran Ovasından inen
Değirmen çayı ve Yalvaç’tan gelen Akçay’dır. Yazın geçtikleri yerlerde sulamada
kullanıldığı için, bu çayların suları yaz mevsiminde göle ulaĢmaz.
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Eğirdir Gölü, ekolojik karakteri itibariyle BeyĢehir Gölüne benzemektedir.
Gölün derin kısımları orta gıdalı, sığ kısımları ise bol gıdalı özelliktedir. Göl, su
ürünleri yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Ancak, 1960 yılından önce gölde 11
balık türü bulunmakta iken, rastgele uzun levrek (sudak) aĢılanmıĢ yırtıcı bir tür
olan uzun levrek göldeki diğer balık türlerini bitirmiĢtir. Sadece çok az sayıda
sazan balığı Hoyran kesimindeki sığ bölgelerde varlığını sürdürmeye
çalıĢmaktadır. Eskiden çok zengin olan tatlı su istakozu da hastalık nedeniyle
tamamen tükenmiĢtir.

Eğirdir Gölü

Göl, doğudaki Gelendost kıyıları ile kuzeybatıdaki Gençali ve kuzeydeki
Hoyran Ovasının kıyı düzlükleri dıĢında genellikle dik yamaçlarla inen dağlarla
çevrilidir. Bu nedenle güneyde yer alan Eğridir Gölü’nün daha derin kıyılarının dik
ve sazlık alanlarının az olması sebebiyle su kuĢları için elveriĢsizdir. Daha sığ olan
Hoyran Gölündeki geniĢ sazlık alanlar, su kuĢları için kuluçka ve beslenme ortamı
oluĢturmakta, kuzeyden gelen kuĢlar için önemli bir uğrak alanı olmaktadır. Küçük
karabatak, alaca balıkçıl, küçük balıkçıl, bıyıklı sumru, Hoyran Gölünde kuluçkaya
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yatan önemli türlerdir. Gölün sonbahar ve kıĢ aylarındaki ortalama kuĢ popülasyonu
30.000 civarındadır.
EĞĠRDĠR: Eğirdir Gölü’nün güneybatı ucunda yer alan Eğirdir Ģehri
(20340), son yıllarda bir turizm merkezi haline gelmiĢtir. Çevresindeki bağ ve
bahçelerde tarım yapılan bir alanda göl kenarında yer alan Eğirdir, Osmanlı
döneminde, 1402 - 1501, 1522 ve 1568 yıllarında yapılan tahrirlerin yer aldığı
defterlerde ve Katip Çelebi'nin "Cihannüma" isimli eserinde Eğirdir, Hamid
Sancağı'nın kazaları arasında görülmektedir. Bu dönemde Eğirdir, Hamit ilinin
kalesinde "Hisar Erleri" bulunan, surlarla çevrili tek Ģehridir. Bu surlar, 17. yüzyılda,
hatta 18. yüzyılın baĢlarında Fransız seyyah Paul Lucas'ın belirttiğine göre hala
sağlamdı. Osmanlılar döneminde zaman zaman Hamideli Sancağı'nın merkezi olan
Eğirdir, Tanzimattan sonra Konya Vilayeti Hamid Sancağı'na bağlı bir ilçe merkezi
oldu. Eğirdir Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluĢundan sonra da Osmanlı Devleti
zamanındaki ilçe statüsünü sürdürmüĢtür. 1899 ve 1914 yıllarında Isparta yöresinde
meydana gelen Ģiddetli deprem, Eğirdir'de büyük bir tahribat oluĢturmamıĢtır.
Cumhuriyet Döneminde Eğirdir'de meydana gelen büyük olaylardan birisi de 4
Mayıs 1959 da ki büyük yangındır. Bu yangından sonra Eğirdir yeni baĢtan imar
edildi.

Eğirdir Gölü’nün suları 20 km uzunluğunda 5 km geniĢliğindeki Boğazova
aracılığıyla Kovada Gölü’ne karıĢır. Düdenlerin tıkandığı yıllarda Boğazova
bataklığa dönüĢür. 1952 yılında yapılmıĢ regülatör vasıtasıyla Eğirdir gölünün suları
25 km uzunluğundaki bir kanalla Kovada Hidroelektrik Santraline aktarılmaktadır.
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Kovada gölü, 10 km uzunluğunda ve 2 km geniĢliğinde bir polye gölüdür.
Bazen etrafını suya boğan, bazen tamamen kuruyup bir ziraat alanına dönüĢen
Kovada’nın suları, yüzeyden ve alttaki düdenlerden Aksu Çayı’na karıĢmaktadır.

Eğirdir-Kovada gölleri arasında yer alan Boğazova
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5. ANTALYA ġEHRĠ VE YAKIN ÇEVRESĠ
Aksu ırmağı ile kaynağını Bey dağlarında alan Karaman çayı arasında, yakın
zamanlara kadar, kendisinden "Antalya Ovası" diye bahsedilen, Antalya basamaklı
düzlükleri uzanır. Kırkgöz bataklığından doğan Düden çayının biriktirdiği
travertenlerin kırılması ve akarsularla iĢlenmesi sonucu vücut bulan bu basamakların
ayırdığı sahanlıklar, Torosların eteğinde 300 metre yükseklikte baĢlar ve denize
doğru 3 basamakla alçalır (sahanlıkların yüksekliği 300–260; 220–195 ve 110–30
metre). Antalya Ģehri en alttaki basamağa yerleĢmiĢtir.
Evvelce, söz konusu sahanlıkların makilerden arındırılmıĢ kısımlarında çeltik
ziraat yapılmakta; ipek böceklerini beslemek için de, dutluklar meydana
getirilmekteydi. Fakat sonraları, malarya tehlikesi karĢısında çeltik’ten; sentetik
liflerin yapımıyla de, ipek böcekçiliğinden vazgeçildi. Bugün Antalya sahanlıklarında pamuk, susam, yer fıstığı; narenciye ve çeĢitli sebzeler yetiĢtirilir.

Ege bölgesi büyük toprak sahiplerinin gayretiyle, II. Dünya SavaĢı baĢlarında,
Antalya sahanlıklarına yerleĢen pamuk, önceleri susamla nöbetleĢe ekiliyordu. Fakat
her iki mahsulün, toprağın besleme gücünü süratle tüketmesi, çiftçileri pamuk—
bakliyat münavebesine Ģevketti. Zira havanın azotunu köklerinde depo eden
baklagiller, toprağı kendiliğinden gübrelemektedir. Antalya sahanlıklarında, her Ģeye
rağmen, baklagillerin tutunabilmesinin hikmetini bunda aramak gerekir.
KıĢları, Adana’ya nazaran daha ılık (Antalya ocak ayı sıcaklık ortalaması,1°,
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Adana 9,3°) geçen ve üstelik bu mevsimde, Adana ovasının aksine, Toroslardan
vadiler boyunca aĢağılara sarkan soğuk hava cereyanlarına karĢı dağlarla korunmuĢ
bu tabii sera'da, sulamanın yardımıyla, narenciye de (37 bin ton) yetiĢtirilir.
Osmanlılar zamanının sınırlı narenciye bahçeleri, cumhuriyet döneminde alanını
geniĢletmiĢtir. Bir miktar limon, fakat daha ziyade portakal bahçelerinden müteĢekkil
turunçgiller, bugün en alttaki sahanlığın Antalya Ģehri batısına rastlayan kısmını iĢgal
etmektedir. Antalya sahanlıklarında kıĢın seraların, yazın bahçelerin yetiĢtirdiği
turfanda sebze ve meyveler, Ġstanbul, Ankara gibi büyük tüketim merkezlerinde sarf
edilir.

İlkbahar
98 gün

Kış
36 gün
Yaz
148 gün
Sonbahar
84 gün

Ġlkbahar
Yaz
Sonbahar
KıĢ

98 gün
148 gün
84 gün
36 gün

11 ġubat–18 Mayıs
19 Mayıs–13 Ekim
14 Ekim– 05 Ocak
06 Ocak– 10 ġubat

10o-20o arasındaki dönem
20o nin üzerindeki dönem
20o-10o arasındaki dönem
10o nin altındaki dönem

Henüz maki ve orman örtüsü tamamıyla ortadan kaldırılamamıĢ Antalya
sahanlıklarında, her biri ayrı bir hüner ve bakım isteyen bu çeĢitli zirai faaliyetleri
yürütecek kalabalık nüfusa, burada rastlamak mümkün değildir. O sebeple Antalya,
civar bölgelerden, birbirini dalgalar halinde takip eden iĢçi akınlarına sahne olur.
KıĢın Korkuteli, Bozova, Bucak polyelerinin; doğuda Köprüçay ile
BeyĢehir-Suğla oluğu arasında kalan dağlık alanın kendi yağı ile kavrulmaya çalıĢan
bir kısım halkı, ziraata yeni alanlar kazandırmak üzere, maki çalılarını köklemek,
mevcut sulama kanallarını onarmak ve yenilerini açmak maksadıyla Antalya’nın
yolunu tutarlar. Bunlara “kökçü” ve “hendekçi” adı verilir.
Korkuteli-Bozova-Bucak köylerinden bazı çiftçiler, mayıs ortası-haziran sonu
arasındaki buğday hasadı için Antalya'ya inerlerdi. Buğday ekim alanının, pamuk
karĢısında daralması yüzünden, hasat’a katılanlar sayısı gittikçe azalmıĢtır.
Bunları, yaz ve güz göçleri takip eder. Doğudaki dağlık kuĢak köylerinden ilk
partide gelenler, yaz ürünlerinin yetiĢtirildiği bahçelerle pamuk çapasında çalıĢırlar.
Arkadan gelen kadınlar grubu, pamuk toplama ve yer fıstığı hasadıyla uğraĢırlar.
ĠĢçilerin ve evvelce Antalya'ya kıĢlamaya gelen yörüklerin bir kısmı, geri
dönmeyerek Ģehre yerleĢirler. Buna karĢılık, yaz sıcağından bunalmıĢ halk,
Antalya'ya, bir süre terk ederek, Elmalı ve Korkuteli gibi yaylalara göçer. Eskiden
30

Antalyalı taksi sahipleri, mesleklerini bu mevsimde, Burdur ve Isparta’da
sürdürürlerdi. Adana ovası gibi, Antalya basamaklı düzlüğü de, gireni-çıkanı belirsiz
bir arı kovanını andırır. Bu zengin sahanın iktisadi merkezi ve en büyük Ģehri
Antalya’dır (875617).
Antalya, Mısırla ticareti ilerletmek gayesiyle, Bergama kralı II. Attalos tarafından, deniz istilasına uğramıĢ bir koyak'a tekabül ettiği söylenen, Ģimdiki küçük
liman etrafında, "Attalesia" adıyla kurulmuĢ ve bu isim değiĢikliklere uğrayarak
Adalia ve Antalya'ya dönüĢmüĢtür.
Antalya, Suriye ve Ġran’a giden, en iĢlek ve en kestirme Antik çağ caddesine
Dinarda kavuĢan bir yolun baĢlangıç noktasında ve bu yolla sahil Ģosesinin
kavĢağında bulunuyordu. Daha sonra bunlara Büyük Menderesten ayrılarak
Acıpayam—Tefenni-Korkuteli’nden geçen tarihi Ġzmir-Antalya kervan yolu eklendi
ve Büyük Ġskender, muhtemelen bu son yoldan ordularını yürütmüĢtü. Antalya,
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar tarafından surlarla kuĢatılmıĢ ve abidelerle
süslenmiĢtir. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında, düden çayına doğru geniĢleyen
Ģehir, son yıllarda kıyıda 30; içerlere doğru 110 metreye çıkan en alttaki sahanlık
boyunca batıya doğru yayılmaktadır. Ferro—krom tesisleri ve üniversiteye kavuĢmuĢ
olan Antalya, bugün Alanya'ya kadar uzanan turistik kuĢağın, son derece modern ve
büyük (875617 nüfuslu) Ģehirdir.
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6. TEKE YARIMADASI
Antalya ile batıda Dalyan’ı birleĢtiren batı-doğu doğrultulu bir çizginin
güneyinde kalan yarımadaya Teke yarımadası denir. Teke yarım adasının doğu
kıyıları aynı zamanda Antalya körfezinin batı kıyıları durumundadır. Kuzey-güney
doğrultulu faylanma sonucunda bir dik üçgenin dik kenarını andıracak biçimde
uzanan bu kıyılar boyunca irili ufaklı koylar sıralanmaktadır. Bu sahada kuzeyde
Antalya ile güneyde Kırlangıç burnu arasında Beldibi, Göynük, Kızıltepe, Kemer,
Çamyuva, Faselis, Tekirova, Çıralı, Olimpos ve ÇavuĢ gibi turizm beldeleri yer
almaktadır.

Teke yarımadası içinde doğudan batıya doğru Ģu üniteler yer
almaktadır:











YanartaĢ Dağları ( Sarıçınar-Tahtalı-Musa Dağları) 1800-2366 m.
Alakır Çayı vadisi- Kumluca Ovası
Beydağları 2774m. (Olympos Milli Parkı) - Alacadağ
Akçay vadisi- Finike Ovası
Elmalı Dağı-Elmalı Polyesi- Avlan Gölü çanağı- Kohu Dağı (Avlan Beli)Karaova-Demre Çayı-Kale (Demre)
Akdağlar (2591 m)
Karadağ 2418 m. - Kocaçay (EĢen Çayı) vadisi- EĢen Ovası
Babadağ (1975m)
Fethiye-Fethiye Körfezi-Ölüdeniz
Dalaman-Ortaca Ovaları
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Kırlangıç burnu ile Dalyan arasında dağların kıyı çizgisine dik bir Ģekilde
uzanmaları sonucunda Ege Denizi kıyılarında olduğu gibi girintili çıkıntılı bir kıyı
oluĢmuĢtur. Teke yarımadası kıyıları önlerindeki adalar dizisi ile Kale-KaĢ arasında
Dalmaçya tipi kıyı tipi manzarası gösterir. Kırlangıç burnu batısında kıyı boyunca
sırasıyla Kumluca, Turunçova, Finike, Demre (Kale), Kekova, Üçağız, KaĢ, Kalkan,
Patara, Letoon, Ölü Deniz, Fethiye, Göcek, Köyceğiz, Kaunos, Dalyan yer
almaktadır.
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Teke Yarımadası
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Bozanönü—Kuleönü Oluğu:
Burdur-Eğridir gölleri arasında, Doğu—batı yönlü Bozanönü-Kuleönü
çukurluğu yer alır. Burası, karst olaylarıyla iĢlenmiĢ bir çöküntü hendeğidir. Bu
yüzden, tabanı zaman zaman göl haline gelir. Floksera'dan zarar görmüĢ bağların
sökülüp, bademliklere dönüĢtürülmesi yüzünden, bu çöküntü hendeğinin üzüm ve
haĢhaĢ üretimi düĢmüĢtür. Bugün burası tahıl, sebze ve meyve ziraatına tahsis
edilmiĢtir.

Elmalı—Isparta Oluğu:
Tefenni-Burdur çukurluğu doğusunda, ondan daha uzun ve eĢiklerle bir
takım kompartımanlara ayrılmıĢ, Elmalı—Isparta oluğu bulunur. Oluğun güneyine,
Elmalı ovası yerleĢmiĢtir. Elmalı ovası, kuzeydoğu—güneybatı istikametinde 50
kilometre boyunda ve 2 ilâ 6 kilometre geniĢliğinde bir çukur sahadır. Ovanın
kenarındaki Akdağ eteklerinden çıkan karstik kaynakların beslediği Gömbe çayı
sularının, bazı yıllar tamamen kuruyan Avlan gölü düdenlerinde, Finike’de denize
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karıĢan Basgöz deresini beslemek üzere, kaybolması; Elmalı dağından kaynaklanan
Eskihisar deresinin, ünlü Elmalı düdeninde yeraltından yoluna devam etmesi;
Semayük ovasının düdenleri, bu ovanın dallı budaklı bir polyeler grubu olduğunu
haber verir.

Kuzeydoğu ucundaki Semayük ovasının kerpiçten yapılı düz ve toprak damlı
evleriyle Ġç Anadolu’yu; güneybatı uçtaki KaĢçiftliği ovasının çift katlı kagir ve
çatıları ağaç yongalarıyla örtülü meskenleriyle Karadeniz bölgesini hatırlatan bu
ovanın baĢlıca ürünü, tahıl (100 bin ton), Ģeker pancarı ve ova seviyesi üstündeki bir
set içinde akan Eskihisar deresini takip eden tarlaların yetiĢtirdiği bakliyattır.
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Adından da anlaĢılacağı üzere Elmalı ovası, aynı zamanda, önemli bir elma üretim
alanıdır. Elmalı kasabasından çıkan karstik bir kaynak, küçük bir hidroelektrik
santralini harekete geçirdikten sonra, Finike yolu boyunca uzanan elma bahçelerini
sular.
Hiç değilse, 3-4 asırdan beri varlığını korunmuĢ olan bu bahçelerden,
küçümsenmeyecek miktarda (50 bin tondan fazla) elma elde edilir. Halkanın bir
kısmı, kıĢın Finike ovası narenciye bahçelerine çalıĢmaya giden bu ovanın iktisadi
merkezi, 12 bin nüfuslu Elmalı kasabasıdır. Bir zamanlar, Teke livasının baĢĢehri
Elmalı, Antalya’dan gelen yolların, sahil kasabalarına gitmek üzere kollara ayrıldığı,
müdafaası kolay bir yerde kurulmuĢtur. Evvelce pamuklu dokuma tezgâhlarının yer
aldığı Elmalı, yazın, Finike ve Antalyalıların yaylası durumundadır. Kasaba halkı; bu
dönemde, elma bahçeleri arasına serpilmiĢ yazlık evlerine taĢınarak Ģehirdeki
evlerini, Finike ve Antalyalılara kiraya verir.
Korkuteli - Kestel ovası, Semayük ovası ucundaki bir eĢikle ayrıldığı, Elmalı
ovasının devamıdır. Anbahan ve Kestel göllerinin yer aldığı bu ova, birbirine paralel
ve Kestel gölü düzlüğüne açılan 3 polyeden müteĢekkildir. Bunlar, Bozova
kasabasının kenarında bulunduğu Bozova; Korkuteli çayının içinden geçtiği
Korkuteli polyeleri ile en doğudaki Bademağacı polyesidir. Bozova polyesinin
sularını boĢaltan Yelten ve Korkuteli-dereleri, birleĢtikten sonra, Kestel gölüne
varmadan bir düdende kaybolur. Çeltikçi ovasından gelen Aksu deresi, Kestel gölü
batı ucundaki, bir baĢka düdende son bulur.
Kestel gölü, önemli seviye değiĢiklikleri gösterir. Düdenlerin, akarsular
tarafından nakledilen balçık ile tıkandığı yıllarda (1936 da olduğu gibi), bütün ova,
sular altında kalır. Az yağıĢlı yıllarda ise (1849 da olduğu gibi), göller tamamen
kurur. KıĢın balık avlanan göller; yazın, çok kere, birer ziraat alanına dönüĢür. Bu
sebeple, duvarla çevrili bahçeler içindeki evlerden yapılı köyler, eteklere çekilmiĢtir.
Kestel ovasının Katrancık dağı etekleri, pamuk ziraatının hâkim olduğu ve
zeytinliklerle incir bahçelerinin kendini gösterdiği ayrı bir köĢedir. Göller yöresinin
ekonomik değer taĢıyan gül bahçeleri de buradan baĢlar. 1—2 Asır önce iskâna
açılmıĢ bu seyrek nüfuslu köĢe, yörüklerin kıĢlağıdır.
Daha kuzeyde, ticarî gayeli gül bahçelerinin geniĢlediği ve yamaçları seyrek
zeytinliklerle kaplı Çeltikçi polyesinin toprakları, çiftlikler arasında paylaĢılmıĢtır.
Bütün bu polyeler topluluğunun en büyük iskân, idari ve ticari merkezliğini
üstlenmiĢ Korkuteli (11 bin nüfuslu), yıllardan beri, Antalyalıların yazlığı
durumundadır. Bura halkı, yazın bağ ve bahçeler araĢma dağılmıĢ evlerine taĢınarak
Ģehirdeki yuvalarını, Antalyalılara kiraya verir.
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Aksu’ya karıĢan Balören deresinin sularını boĢalttığı, karstik bir ovada yer
almıĢ Ağlasun, antikçağ Ģehri Saglassus'un yakınında bulunur ve halkı ovada
yetiĢtirdiği mısır, bakliyat, anason, elma ziraat ve ticaretiyle geçinir. Ağlasun, kendi
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ovasının, canlı bir ticaret merkezidir.
Daha kuzeyde, Isparta ovası baĢlar. Ovanın sulanan batı bölümü, Isparta’nın
sebze ihtiyacını karĢılayan bahçeler ve Davras dağından, zaman zaman, esen sam
yelinden kaçmıĢ gül bahçelerinin iĢgali altındadır.
Ovaya gül, XIX. asır sonlarında (1887 yılında), Bulgaristan’dan ana vatanına
dönen bir muhacir tarafından sokulmuĢ ve buradan bütün göller yöresine yayılmıĢtır.
Mayıs ayında açan güllerin esansını kaybetmemesi için, toplanmasına gün
ağarmadan baĢlanır ve kuĢluk vakti sona erdirilir. Isparta ovası, bu ay devamınca hep
gül kokar. Ġmbiklerden elde edilen 1,5 tona yakın gül yağı, baĢta Arap ülkeleri olmak
üzere, Batı Avrupa ve Amerika BirleĢik Devletlerine ihraç edilir.
Davras dağı etekleri, kaynakların hayat verdiği, hususiyle elma ve armut
bahçeleriyle örtülüdür. Ova güneyindeki bağlar, Isparta Ģehri civarında ticari bir
değer arz eder. Filoksera’nın bir ara daralttığı bağ alanları, yeniden buğday tarlaları
aleyhine geniĢlemeye baĢlamıĢtır. Ova kuzeyinde, arpa ile münavebeli olarak, XIX.
asırda geliĢen, morfin oranı yüksek haĢhaĢ ziraatı yapılır. Çizilen kapsüllerden sızan
morfinin, buharlaĢma yoluyla kayba uğramasını önlemek için, sabah sislerinin
dağılmasından önce, toplanması gerekir.
Ovanın idari ve ticari merkezi Isparta, M.O VI. asırda suyu bol anlamına gelen
BarıĢ adıyla kurulmuĢ ve bu isim zamanla Ġsbarita ve Isparta’ya dönüĢmüĢtür. Ġbn
Batuta, Isparta da dericiliğin çok ileri gittiğini ve Batı Anadolu pabuç ihtiyacını,
Isparta’nın karĢıladığını yazar. Osmanlı coğrafyacılarından Kâtip Çelebi, Isparta’yı,
boyahaneleri olan meyvelik, büyük ve güzel bir Ģehir olarak tasvir eder. XVIII. asırda
deri, yün ve afyon ticaretiyle uğraĢan Isparta, gezginlerin ifadesine göre, Bursa'ya
benzeyen küçük, fakat canlı bir merkezdir. XIX. asır sonlarında, pabuç yapımını
Aydın'a kaptıran Isparta’nın nüfusu 18 bin civarında idi. Aynı tarihlerde, ilk
dokumalarını Ġngiltere’ye ihraç eden, halıcılığın geliĢmesi; 1936'da demiryolu ve
daha sonraki tarihlerde Ģarap, gülyağı, halı iplik fabrikalarına kavuĢması, Isparta
nüfusunu her geçen gün biraz daha artırmıĢ ve bugün, nüfusu 185.000’e yaklaĢmıĢtır.

39

Tefenni —Burdur Oluğu:

Ġ
Ġçerisinde- kimi tektonik, kimi karstik menĢeli, Salda, YarıĢlı ve KarataĢ
gibi gölleri barındıran Tefenni-'Burdur oluğunun güney kısmı, evvelce buradan geçen
Ġzmir Antalya Ģosesinin terk edilmesiyle iktisaden gerilemiĢtir. Ġskâna yeni açılmıĢ
bu oluğun Tefenni-Karamanlı kasabaları arasına rastlayan kısmı, zirai bakımdan en
geliĢmiĢ bölümünü teĢkil eder. Tefenni ovası, ihtiyacından fazla tahıl üreten bir
sahadır. Bu tenha bölümde, mahsulü kaldıracak, yeterli nüfus bulunmadığı için,
MenteĢe yöresinin komĢu bölümlerinden iĢçi terimini cihetine gidilir. Bu gün Tefenni
ovasında, tahılın yanı sıra, mısırla nöbetleĢe ekilen keten, anason ile haĢhaĢ ve
Burdur Ģeker fabrikası için, geniĢ çapta Ģeker pancarı yetiĢtirilir.
Sularının, Honaz dağı kuzey eteğinden gür kaynaklar halinde çıkıp Büyük
Menderese karıĢtığı tahmin edilen Salda gölünün çevresinde, Tefenni ovası ürünlerinin tarımına yeni baĢlamıĢtır. Salda —VarıĢlı gölleri arasında, su darlığı burayı,
seyrek nüfuslu bir tahıl alanı haline sokmuĢtur.
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Tefenni ve Acıpayam ovalarını ayıran EĢler dağı eteklerinde, Söğüt dağlarındaki gibi, ağaç gövdelerinin üst üste koyulmasıyla inĢa edilmiĢ meskenlerden
müteĢekkil küçük köylere rastlanır. Bura çiftçileri, tenha vadi ağızlarında bir miktar
anason ve Tefenni'ye satılmak üzere, karpuz yetiĢtirirlerse de, halk, geçimini
odunculuk ve odun kömürü ticareti yaparak sağlar.
Oluğun kuzey bölümüne, daha çok Söğüt dağlarından inen derelerin beslediği, Burdur gölü yerleĢmiĢtir. Derinliği 100 metreye varan gölün bir kısım suları,
güneybatı uçtaki düdenlerle boĢaltılır.
Yeraltı kanallarıyla su kaybı Burdur gölünü (sudaki tuz miktarı litrede 24
gr), Acıgöl (tuz miktarı litrede 101 gram) kadar tuzlu olmaktan kurtarmıĢtır.
Burdur ovasının güney ve kuzeyinde, coğrafî manzara farklıdır. Söğüt dağlarının
etekleri, Akdeniz bölgesinin "maki" adı verilen bodur çalıları ile kaplıdır. Vadi
ağızlarına yerleĢmiĢ köylere ait topraklar, incir, meyve (elma, armut) ve gül
bahçelerinin iĢgali altındadır.
Keçiborlu ovası ve çanak güneyinde, Akdeniz kıyı kuĢağının manzarası,
yerini bozkıra ve akarsu yataklarındaki vahalara terk eder. Vahalarda Ģeker pancarı,
bakliyat, meyve (elma, armut) bahçeleri bir biri içine girer. Vadileri ayıran kuru
zeminlerde, tahıl ile nöbetleĢe ekilen haĢhaĢ, anason yetiĢtirilir ve bağlar görünmeye
baĢlar. Yaz sıcağından kaçan bir kısım Ģoförler ile Antalyalıların oturduğu Burdur
(64 bin nüfuslu), XVI. asır ilk yarısında, kaleden Kurna deresi ağzına doğru yayılan
300 haneli bir iskân merkezi idi. XIX. asırda geliĢerek, dericilik ve dokumacılıkla
uğraĢan 5–6 bin nüfuslu bir kasaba oldu. I. Cihan savaĢını takiben, Dinar—Antalya
yolunun hizmete açılmasını takiben ve bilhassa demiryoluna kavuĢtuktan sonra,
Burdur, bu oluğun iktisadi merkezi haline geldi.
Yağmur sonrası asma yapraklarına musallat olan bakterilerin imhasında
kullanılan kükürt, 1900 senesinde, Keçiborlu'da bulundu. 1973 yılına kadar
Ġtalyanlarla-Etibank'ın müĢtereken çalıĢtırdığı yataklar, bu tarihte millileĢtirildi.
Keçiborlu yataklarından çıkarılan cevherler, bu kasabadaki fabrikada saf hale
getirildikten sonra (üretim 31 bin ton), demir yoluyla Ege bölgesi bağcılarına
dağıtılır.
ACIGÖL ÇANAĞI:
Acıpayam ovası doğusunda göller yöresinin kuzeydoğu-güneybatı yönlü
çanak ve olukları baĢlar. Acıgöl çanağında, derinliği ilkbaharda 3–4 metreye ulaĢan
ve alanı yaz'a nazaran bir kat daha geniĢleyen, suları tuzlu, Acıgöl bulunur. Onu
Burdur çanağından ayıran Söğüt dağlarının eteklerinde, ağaç gövdelerini üst üste
koymak suretiyle inĢa edilmiĢ; çatıları, ağaç yongalarıyla örtülü evlerden müteĢekkil
köyler yer alır. Alp dağlarındakileri andıran bu köylerin halkı, hayvancılıkla; çanağın
tabanındaki kerpiç evli köylerde oturan halk ise, Ģeker pancarı, tahıl, bakliyat ve
haĢhaĢ ziraatıyla uğraĢır ve elma yetiĢtirir.
Dalaman çayı, Batı Torosları, halkın "kapız" adını verdiği dar ve derin kanyonlar ile geçer. Evvelce Köyceğiz’e kadar sokulmuĢ bir koyun ağzını doldurarak,
Köyceğiz gölünün teĢekkülüne sebep olduktan sonra, bugünkü yatağına çekilmiĢtir.
Köyceğiz gölünün ayağı, ağlarla gerilerek dalyan haline getirilmiĢ olup, yu41

murtalarını bırakmak üzere göle giren ve yumurtalarını bıraktıktan sonra denize
açılmak isteyen pek çok kefal balığı, bu ağlara takılır. Dalyan boğazının yamacında,
bir zamanlar Ġtalya'ya kuru incir, balık ve bal ihraç eden tarihi Kaunos Ģehrinin kaya
mezarları bulunur.
Kaunos: Bu tarihi Karya Ģehri Bodrum'un doğusunda, bir balıkçı köyü olan
Dalyan'ın yakınında kurulmuĢtur. Tekneler ziyaretçileri buradan karmakarıĢık
geçitlere ve dev kamıĢların yetiĢtiği, geniĢ kumluk sahile çamurlu suların döküldüğü
Dalyan nehrine taĢır. Dalyan'ın yakınlarında, ince iĢçilikle uzak tepeler üzerine
oyulan bir seri kaya mezar görülür. Bunlardan tam olarak bitmemiĢ olan bir mezar
bize, önyüzün önce nerelerinin oyulduğunu gösterir. Ġçerilerdeki kırık çömlek
parçaları, bu mezarların M.Ö. 4.yüzyıla ait olduğunu ve Romalılar tarafından tekrar
kullanıldıklarını gösterir.
Kaunos'un eski sakinlerinin sağlıklarının bozuk olduğu
ve hasta oldukları bilinir. Oldukça sivri diliyle tanınan
Sıtratonirkus adlı bir harpist, yeĢil derili Kaunoslulara
yaptığı bir ziyaretten sonra Hemor'in, "insanlar yapraklar
gibi ölüp gidiyordu" sözleriyle neyi kastettiğini ancak
anladığını ifade etti. Kaunoslular kendilerinden özür
dilemesini istediklerinde, Sıtratonikus'un cevabı Ģu oldu:
"Ne?… Bir kentin sağlıksız olduğunu söylemeye nasıl cüret edebilirim ki, ölüler bile
sokaklarda dolaĢırlarken…"
Doktorlar hastalığı aĢırı meyve tüketimine bağladılar, çünkü eski tarihte
doktorlar, meyvelerin sağlıksız olduğunu kabul ediyorlardı. Oysa sivrisinek
ısırmalarının potansiyel tehlikesini anlamalıydılar; bugün, kentin sağlık probleminin
malarya olduğu sanılmaktadır.
Sağlıksız ününe karĢın, Kaunos'ta ardarda çeĢitli kültürler yaĢamıĢtır. GeniĢ
çaptaki harabeler arasında Roma Hamamı, Perslere ait Ģehir duvarı, bir Karya kalesi,
bir Yunan tiyatrosu ve bir Bizans bazilikası yer alır. Delya Konfederasyonu'nun bir
üyesi olarak, Efes'in ödediğinden daha fazla olan on talent tutarında vergi öderdi.
Kaunos'un zenginliği belki de oldukça yüksek karlılık getiren balık endüstrisiydi.
Balıklar beslenmek üzere kanaldan yukarı tatlı suya yüzerler ve dönüĢlerinde kolayca
avlanırlardı. Bugün nehirde karĢıdan karĢıya uzatılan tahta birimler aynı amaçla
kullanılmaktadırlar. Ayrıca, harabelerden dönüĢte, sülfürlü sıcak su kaynakları da
ziyaret edilmeye değer.
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Evvelce, Mısır hidivinin çiftliği durumundaki Dalaman ovasında, pamuk
ziraatı yapılır. Dalaman kâğıt fabrikası, Toroslardan kesilip Dalaman çayına atılmıĢ
tomrukları iĢler. Dalaman hava limanı, bir yandan Marmaris, Bodrum; öte yandan
Antalya'ya ve ötesine kadar uzanan sahil kuĢağındaki birçok turistik merkezleri
ziyarete gelen turistlere hizmet verir. Dalaman —Fethiye arasındaki Göcek'te, zengin
krom yataklarının cevherleri, Göcek limanından ihraç edilir. Gerisindeki geniĢ ziraat
alanları sayesinde; Antik çağ Ģehri Fethiye (51 bin nüfuslu), Muğla’nın en büyük ilçe
merkezi durumundadır. Turizm yönünden Marmaris ve Bodrumdaki kadar
geliĢmemiĢtir.
Acıpayam Ovası:
Acıpayam ovası, Büyük Menderes ırmağına, MenteĢe yöresinin sularını ta43

Ģıyan ırmakların ve bu ırmaklar ağzındaki ovaların yönünü muhafaza eder. Onlar gibi
bir çöküntü hendeğidir. 50 kilometre boyundaki Acıpayam ovası, bir eĢikle iki
bölüme ayrılır.

EĢiğin güneyindeki Gölhisar ovasında, aynı adı taĢıyan küçük bir göl bulunur. Esas itibariyle Söğüt gölü tabanına sızan suların beslediği Dalaman çayı, ona bir
ayakla bağlı Gölhisar gölünün de sularını denize taĢır.
EĢik kuzeyine rastlayan Acıpayam ovası, Dalaman çayı tarafından
yarılmadığı için, yer yer bataklıklarla örtülüdür. Bu bataklıkların çevresi, suyu seven
bakliyat ve Ģekerpancarı, pamuğu kendine çekmiĢ; kuru zeminler, tahıla tahsis
edilmiĢ; Ģeftali bahçeleri, Acıpayam kasabası etrafında toplanmıĢtır.
Eski Ġzmir—Antalya Ģosesi üzerinde bulunan Acıpayam kasabası, yeni
yolun Dinar üzerinden geçirilmesiyle körelmiĢtir. Hâlen, çıkmaz bir sokak
nihayetindeki Acıpayam, çevresinin küçük zirai pazarı (9956 nüfuslu); Serinhisar
ilçesine bağlı Yatağan beldesi, tarak, bıçak, kama imalathanesi bulunan bir
kasabadır.
-SON-
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