KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKININ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Arş.Gör. Süha KOCAKU ŞAK,

Arş.Gör. Hakan YİG İTBAŞIO & LU

Milli Park kavramı ilk kez A.B.D . de 1872 yılmda ortaya çıkmış ve kı
sa zamanda dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmıştır. Ülkemizde Milli Park
ve benzeri uygulama alanlarını tefrik ve tesis çalışmaları ilk kez 1956
yılmda başlamış olup, bu güne kadar 10’ u doğal, 2’ si tarihi, 5’ i de tarihi
Arkeolojik ve tabii kaynak değerlerine sahip toplam 270.728 hektarlık
17 yöre Milli Park olarak ayırt edilmiştir. Bu gün Milli Parklarımız
1983 yılında çıkartılan 2873 sayılı Milli Parklar kanunu ile güvence
altına alınmıştır.
Köprülü Kanyon Milli Parkı Akdeniz Coğrafi Bölgesinin Antalya
Bölümü içerisinde bulunan Milli Parklardan birisidir ve Antalya ilinin
sınırları içerisinde yer almaktadır. Milli Park, güneybatısında bulunan
Antalya’ya 85 km, güneydoğusundaki Manavgat ilçesine ise 63 km.
uzaklıktadır. Antalya-Manavgat karayolunun 49. kilometresinden kuzeye
ayrılan yolu takiben önce Beşkonak Bucağına, buranın yaklaşık 5 km.
Kuzeyinden itibaren ise coğrafya ile tarihin bütünleşip, özellik kazan
dırdığı Köprülü Kanyon Milli Parkına ulaşılır.
Akarsular tarafından derin yarılmış vadiler ve tipik kanyonların
bulunması, bu kanyonların üzerinde ulaşımı sağlamak için kurulan tarihi
köprülerin varlığı, bu Milli Parka “ Köprülü Kanyon Milli Parkı” adı
verilmesine neden olmuştur. Doğal güzelliklerinin yanında arkeolojik
bakımdan da zenginliklerinin bulunması önemini bir kat daha artırmış
tır. Sınırları içerisinde, Roma dönemine ait köprüler, çok sayıda hara
beler ve tarihi Selge şehri de bulunmaktadır.

Coğrafi özellikleri
Köprülü Kanyon Milli Parkının kıyının gerisinde ki dağların güney
yamaçları üzerinde yer alması, buranın deniz kıyısına oranla yağış ve
sıcaklık açısından farklılık göstermesine neden olmuştur. Bunun da
nedenini. Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin kıyının geri
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sinde ki dağların yamaçlarına çarpıp yükselmesi, orografik yağışlara
neden olması şeklinde açıklayabiliriz. En fazla yağışın Ocak ayında,
en az yağışın ise Temmuz ayında düştüğü, buna mukabil aylık ortalama
sıcaklığın en düşük değerine Ocak ayında, en yüksek değerine ise Tem
muz ayında ulaştığı görülür. Deniz kıyısında olan Alanya ve Manavgat
meteoroloji istasyonları ile Mdli Parkın en yakınında ki Beşkonak me
teoroloji istasyonunun yağış verileri Tablo 1 de mukayeseli olarak
gösterilmiştir.
T ablo 1
İstasyon
Alanya

Y ıllık Y ağış Ortalaması (m m )
1038.4

M anavgat

7 6 7 .6

Beşkonak

'1 1 1 4 .7

K aynak: D evlet M eteoroloji İşleri Genel M üdürlüğü, Günlük Y ağış

Dağılışı

Bülteni,

Y ıl I X . Ankara, 1971.

Yağış ve sıcaklık koşullarının bu denli elverişli olması zengin bir
bitki örtüsünün gelişmesine neden olmuştur. Bu zengin bitki örtüsü içe
risinde en fazla Cupressus semperviren (Akdeniz selvisi), Pinus brutia
(Kızıl çam), Pinus nigra (Kara çam), Quercus cessiliflora (Sapsız meşe)
dikkati çeker.
Köprülü Kanyon Milli Parkı Antik Çağda da yaygın bir yerleş
meye sahne olmuştur. Tarihi Selge şehri, çeşitli harabeler, su kemerleri
ve köprüler bunun kanıtını teşkil eder. Böylece, Antik Çağda ki bu kala
balık nüfus ormanları çok fazla kullanmıştır. Buna günümüz insammnda kereste ve yakacak eîde etmek için ağaç kesimi, ormanı yok ederek
tarım alanı açma çabası ile ormanın içerisinde hayvan beslemeleri de
eklenince doğal bitki örtüsü tahrip olmuştur. Böylece doğal denge de
giderek bozulmaya başlamıştır, bütün bunların sonucu ise, yöre de ki
eski yerleşmeleri (harabeleri) olumsuz yönde etkilemekte, deformasyonlarım kolaylaştırmaktadır.
Köprülü Kanyon Milli Parkında doğal güzelliklerin dikkati çekecek
ölçü de olması, buranın jeolojik yapısı ile de ilgilidir. Yaygın formasyon
lar denizel tortullar ve konglomeralardır. Geniş bir yayılım alanına sa
hip olan kalkerler Mesozoik ve Orta Miosen’ e aittir. Alp Orojenesrinin
etkisi Ue bu sahadaki kıvrım ve faylar oluşmuştur. Yapının kalker ol
masının yanında iklim koşullarmmda uygunluğu, karst topoğrafyasmra
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gelişmesine neden olmuştur. Milli Park içerisinde pek çok küçüklü büyük
lü karstik kaynaklar, mağaralar, lapyalar (özellikle Zerk köyü civarında)
bulunmaktadır.
Denize yakra olmasına rağmen, Köprülü Kanyon’da yüksekliğin
birdenbire arttığı görülür. Nitekim Bozburun Dağı 2505 m. yüksekliğe
sahiptir. 300-1000 m. arasındaki yükseklikler, burada geniş alanlar
kaplamaktadır. Fasla eğimli yerlerin çokluğa, doğal manzarayı da etki
lemiştir.
Yöredeki en önemli jeom orfolojik birim kanyonlardır. Bolasan
köyü yakınında geniş bir vadide akan Köprü çayı köyün hemen altında
14 km. uzunlukta ve bazı yerlerde 400 m. yükseklikteki duvarlara sahip
bir kanyona girer. Tektoniğinde oluşumunda etkili olduğu bu kanyon,
konglomera ve daha yaşlı kalker formasyonları içerisinde açılmıştır. Bir
çok karstik kaynakla Leşlenen ve yeşilimsi mavi renkteki akarsu, Köprü
çayı kanyonun’ dan sonra yine geniş bir vadide akmaya devam eder. Y ö 
redeki en büyük kanyon olan Köprü Çayı Kanyonun’dan başka, daha
küçük ölçülere sahip kanyonlar da vardır.
Kalkerler arasında küçük ağızlara sahip mağaralar görülür. Henüz
hiç bir speleolojik ve arkeolojik araştırma yapılmayan bu mağaralarda
arkeolojik buluntulara rastlanınaktadır.
Köprülü Kanyon Milli Parkında doğal koşulların insan yaşamı için
bu denli elverişli olması, ona kendisine has beşeri özellikler kazandırmış
tır. Arkeolojik çalışmalar henüz tamamlanmamış olmakla beraber,
burada Antik Çağdan beri yerleşme olgusunun devam ettiği görülmek
tedir. Antik eserlerde yapı malzemesi olarak çevreden kolaylıkla temin
edilebilen kalker kullanılmıştır. Milli Parkın sınırları içerisinde ki, eskiye
ait en büyük yerleşme Sclge’dir. Selge Köprü ırmağının batısında ve
denizden yaklaşık 1000 m. yüksekliktedkir.
Selge’de günümüze sağlam olarak kalabilen en bariz eser büyük
sayılabilecek bir anfitiyatrodur. Bunun dışındaki kalıntıları, harabe ha
lindeki duvarlar, kentin agorası, su kuyuları ve sütunlar oluşturur. Ta
rihi kaynaklar, antik Selge şehrinin zenginlikleri ve medeni idaresinden
bahseder. Şehir’de günümüze kadar ayakta kalabilen yapılar çok azdır,
bunun nedenini de depremlere bağlayabiliriz. Hemen yanı başında Zerk
köyü bulunmaktadır, köydeki evlerin duvarlarında Selge’ nin yapımında
kullanılan antik tasları görmek mümkündür. Antik Selge şehrini koru
yabilmek için Selge harabelerinin içerisinde kurulmuş olan Zerk köyü
nün, yeni bir yer bulunarak buradan kaldırılması gerekmektedir.
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Köprülü Kanyon Milli Parkının çok eğimli bir araziye sahip olması
ve kanyonlarla yarılması, burada ulaşımı güçleştirmiştir. Sarp ve derin
kanyonların geçilebilmesi için köprüler yapılmıştır. Bu köprülerden en
önemlileri Roma devrine ait iki köprüdür. Günümüze kadar sağlam ola
rak kalabilen bu köprülerden, Oluk Köprü bugünde kullanılmaktadır,
ancak yeni ve daha geniş bir köprünün yapılarak, bu köprünün koruma
altına alınması gerekmektedir. Diğer bir tarihi köprü ise Büğrüm K öp 
rüdür. Bu köprünün yerine, kullanılabilecek bir başka köprü yapılmış ve
Büğrüm Köprü koruma altına alınmıştır.
An.tik çağlardan günümüze kalan en önemli yol ise Oluk Köprü
ile Selge arasındaki karayoludur. Genişliği yer yer 2 m.’ye varan bu yol
kısmen tahrip olmuş durumdadır. Yüksekte ki Selge şehrinin daha aşa
ğılarda ki yerleşmeler ile teması için yapılan bu yol arazinin eğimli ol
masına rağmen hemen hemen düz bir şekilde uzanır.
Milli Park içerisinde, insana ait en önemli eserlerden biri olan bu
antik yolun da onarılarak koruma altına alınması gerekmektedir.
Köprülü Kanyon Milli Parkının antik çağda, günümüze oranla
daha fazla nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde ise burada
nüfusun fazla olmadığı görülür. Nüfusunda nisbi bir artış olmasına rağ
men göç olayı meydana gelmektedir. Bunda da gerek ormanlarımızın
korunması amacı ile çıkartılan kanunların, gerekse yörenin milli park
olarak ilan edilmesinin büyük rolü vardır (Bu kanunların yürürlüğe gir
mesi ile, orman içi sakinleri, ormanı eskiden olduğu gibi dilediğince
rahat kullanamamaktadır).
Tablo 2’de Beşkonak bucağı ve Zerk köyünün 1960, 1970, 1980, 1985
yıllarında ki nüfusları verilmiştir.
T ablo 2
1960

1970

1980

Erkek

454

459

670

—

K ad ın

426

463

573

—

T oplam

880

922

1243

1693

E rkek

394

278

326

—

K adın

340

206

299

—

T oplam

734

484

625

624

1985*

M
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M
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O
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* 1985 yılı istatistiklerinde henüz nüfusun cins kom pozisyonu verilmemiştir.
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Köprülü Kanyon Milli Parkının Potansiyel özellikleri
Doğal çevre ile beşeri niteliklerin, tarih ile günümüzün ve yeşil ile
mavinin birleşip bütünleştiği ender bir yöremiz olan Köprülü Kanyon
Milli Parkı bu özellikleri ile insanları büyüleyici bir güzelliğe sahiptir.
Fakat burayı ziyarete gelenlerin gereksinimlerini karşılayabilecek tesis
lerden yoksun olması üzücüdür. Bu gün tesis olarak yalnızca, yaz aylarmda faaliyet gösteren bir kır gazinosu ile ufak bir piknik alanı mevcuttur.
Tesislerin ne denli yetersiz olduğu açıkça ortadadır.
Milli parkın doğal zenginliklerinden faydalanabilmek için bazı te
sislere ihtiyaç vard_r. Ancak, öncelikle buraya ulaşabilmek için halen
kullandan karayolunun yeniden düzenlenerek standartlara uygun hale
getirilmesi ve Milli parkın yurt içinde, yıirt dışında tanıtımının yapılması
gerekmektedir. Hiç bir konaklama yerinin bulunmaması ziyaretçiler için
sorun yaratmaktadır. Bunun için Oluk Köprü yakınlarına otel ve dağ
evi yapılabilir, kampçılara da hizmet vermek amacıyla Köprü çayı va
disi boyunca kamp evleri, piknik alanları, otoparklar yapılmalıdır.
Milli Park, klimatizm, alpinizim, kano ve balıkçılık sporları için de
büyük bir potansiyele sahiptir.
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Milli parkda ki çeşitli yerlere, özellikle kanyonlar üzerine buraya
gelenlerin çevreyi dalıa iyi görebilmeleri ve fotoğraf çekebilmeleri için
çok sayıda gözlem terasları yapılması gerekir.
Yeni tesislerin kurulmasında hem modern bir mimarinin hem de
doğal çevredeki yapı malzemesinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Bunların yapımı ve kullanımı sırasında ise, doğal çevreyi kirletmemeye
dikkat edilmelidir.
Milli Park içerisinde her birinin kendisine bas özellikleri olan pek
çok harabe, üzerlerine tutunan bitkilerin kökleri tarafından tahribata
uğramaktadır, harabelerin bu zararlılardan temizlenilerek restorasyonu
gerçekleştirilmelidir.
Önemli olan diğer bir husus da, parkın içerisinde hem arabalar hem
de yürüyüş için yollar yapılmalı, ziyaretçiler mutlaka lisan bilen rehber
ler eşliğinde gezdirilmelidir.
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