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Öz: Orta Toros kuşağında yer alan Taşeli platosu, kalkerli yapısı ve topoğrafik özellikleri ile çevresine göre
oldukça farklı bir jeomorfolojik ünitedir. Araştırmaya konu edilen alan, Ermenek (Karaman) güneyi ile
Anamur’un (Mersin) kuzeyinde özellikle 1500 m’den yüksek kesimlere karşılık gelen plato sahasıdır. Tümüyle
karstlaşma süreçlerinin etkin olduğu bu alanda karstik topoğrafya egemen moroflojiyi oluşturmaktadır. Sahanın
yüksekliği ve karstik süreçlerin doğurduğu arızalı topoğrafya, buralarda insan faaliyetlerini büyük ölçüde
sınırlandırmıştır. Bu nedenle, belli alanlarda ve bazı faaliyetlere imkan tanıyan bu özel coğrafya Türkiye’nin en
seyrek nüfuslu sahalarından biri olmuştur. Tarım alanlarının azlığı, su kaynaklarının yetersizliği ve ulaşımın
zorluğu jeomorfolojik özelliklerin neden olduğu başlıca problemlerdendir. Bu sebeple, plato üzerindeki nüfus ve
yerleşme geçici karakterdir. Araştırma alanında yerleşme özellikleri de büyük ölçüde doğal şartların etkisi
altındadır. Bu çalışma, Taşeli platosunda jeomorfolojik özelliklerin insan faaliyetlerini nasıl etkilediğini, yörede
yaşayanların bu mekanı ne şekilde kullandığını ve çevresinden nasıl faydalandığını ortaya koyma amacını
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Taşeli Platosu, Jeomorfoloji, Karstlaşma, Beşeri Faaliyetler, Anamur
Abstract: Taşeli plateau located in the Central Taurus Belt is unit circumference quite different geomorphological
with calcareous structure and topographic features. Which is the subject of the research area is the plateau area,
Ermenek (Karaman) south and Anamur (Mersin) north, particularly corresponding to more than 1500 m high.
Completely karstification process to be effective in this area is constitutes dominated moroflogy the karst
topography. The high court and raised by the karst topography faulty process is largely limited human activities
in these areas. Therefore, this special geography, which allows certain areas and some activity has been one of
Turkey's most sparsely populated areas. Scarcity of agricultural land, lack of water resources and the difficulty of
transport are the main problems caused by geomorphological features. Therefore, population and settlement on
the plateau is a temporary character. And in the study area, settlement features are significantly under the
influence of natural conditions. This study is aim put forward to how affect human activities the geomorphological
features, living in the region are responsible for, the manner in this space and how to benefit from this geography.
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1. Giriş
Bu çalışma, ülkemizin seyrek nüfuslu bir yöresi olan Taşeli platosunda genel jeomorfolojik
özelliklerle birlikte, insanoğlunun bu mekanı ne şekilde kullandığı ve çevresinden nasıl faydalandığı
konularını ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bu araştırmaya konu edilen alan, Ermenek (Karaman)
güneyi ile Anamur’un (Mersin) kuzeyinde özellikle 1500 m’den yüksek kesimlere karşılık gelen yüksek
plato sahasıdır (Şekil-1). Bu sınırlar içinde Taşeli platosu, kalkerli yapısı ve topoğrafik özellikleri ile
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belirgin ve arızalı bir jeomorfolojik ünitedir. Plato yüzeyindeki litoloji, ülkemizin önemli karstik yapılı
alanlarından biridir ve karakter göstermektedir. Araştırma yapılırken temelde HKG’nın hazırlamış
olduğu 1/25,000 ölçekli vektör topografya, 1/500,000 ve 1/100,000 ölçekli jeoloji haritalarından ve
DEM görüntülerinden faydalanılmıştır. Haritalar oluşturulurken ArcGIS, Global Mapper ve raster
işleme programlarından faydalanılmıştır. Arazi gözlemlerine sıkça başvurulan bu çalışmada,
jeomorfoloji ile insan faaliyetleri arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Şekil-1: İnceleme Alanının Lokasyon Haritası

Araştırma alanı ile ilgili, daha önce yapılan çalışmalardan; Bener’in (1965) “Göksü Vadisi ve
Çevresindeki Platolarda Karst” isimli doktora tezi, Bayar’ın 2002 yılında hazırlamış olduğu, “Anamur
İlçesinde Araziden Yararlanma” isimli doktora tezi, Bayar’a ait (2003), “Arazi Kullanımı-Nüfus İlişkisi:
Anamur Örneği” makalesi, Tapur (2009)’un “Abanoz yaylası” isimli makalesi, Erik, ve Sümbül
tarafından 1986 hazırlanan “Taşeli Platosu (Konya, İçel, Antalya) Florası Üzerine Bir Araştırma” adlı
çalışması, Işık ve Tekeli’nin birlikte hazırladıkları (1995), “Alanya Metamorfitlerinin Doğu Kesiminde
Yeni Petrografik Bulgular (Anamur)” isimli eseri, Turan (2007)’ın “Bozyazı (Mersin) Ve Kuzey
Kesiminin Tektono-Stratigrafisi” isimli eseri, araştırma alanını kapsayan, sahanın coğrafi
özelliklerinden bahsetmesi ve sahanın jeolojik geçmişi hakkında bilgiler barındırması açısından önemli
eserlerdir.
Bu çalışma, TÜBİTAK 113Y556 Nolu Proje kapsamında desteklenen “Anamur Çevresinin
Karst Jeomorfolojisi” isimli doktora tezine dayalı bir çalışmadır.
2. Araştırma Alanının Başlıca Coğrafi Özellikleri
2.1. Fiziki Coğrafya Özellikleri
Fiziki coğrafya şartları kısa mesafelerde hızlı bir şekilde değişen ve farklı doğal ortamlar sunan
araştırma alanı, batıya doğru yükseltisi artarak 2300 m’lere kadar çıkan, eğimli bir kalker satıh
şeklindedir. Keskin yükselti farklarıyla çevresindeki vadi ve daha alçak alanlardan ayrılan Taşeli
platosunun araştırmaya konu edilen alanı, litolojik yapısı ve jeomorfolojisi ile ön plana çıkmaktadır.
Araştırma alanı ve çevresinde Paleozoik'ten günümüze kadar bütün jeolojik devirlere ait
formasyonların aflörmanına rastlanır. Temeli Paleozoik ve Mesozoik yaşlı formasyonlar
oluşturmaktadır. Bu formasyonların içerisinde hâkim litoloji kalkerdir (Şekil-2). Fakat, şist, mermer,
şeyl ve kuvarsit gibi değişik birimlere de rastlanır (Buldur vd., 2007’den aktararak Tapur, 2009:476).
Bunların üzerinde Miyosen’e ait yatay yapılı, erimeye uygun (karstik topografyanın geliştiği) yatay
yapılı kalkerler ile killi-marnlı kireçtaşı tabakaları vardır (Özalp, 1999’dan aktararak, Tapur, 2009:476).
Araştırma alanında, Orta Miyosen ve Jura-Kretase dönemine ait karbonatlı yapılar ile
çevresindeki genellikle Paleozoik dönemine ait şist ve metamorfik kayalardan oluşan yapılar kolaylıkla
ayırt edilmektedir. Bu birimlerden, platonun orta-kuzey kesimlerinde bütünüyle yüzeyi kaplayan denizel
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Miyosen havzasının resif kireçtaşları (Mut Formasyonu) ile marn ardalanmalarından oluşmaktadır
(Köselerli Formasyonu) (Foto-1, 2). Bu iki formasyon birbirlerinden paleotopoğrafyadan kaynaklanan
fasiyes özelikleri ile ayrılırlar. Mut formasyonu olarak adlandırılan formasyon daha çok resifal
kireçtaşlarından, Köselerli formasyonu ise marnlardan oluşmaktadır (Çiçek, 2001:7).

Şekil-2: İnceleme Alanının Jeoloji-Litoloji Haritası

Foto-1: Solda Köselerli Formasyonuna Ait Marnlar, Sağda Mut Formasyonuna Ait Kireçtaşları

Platonun özellikle Anamur’a ve Bozyazı’ya doğru güney kesimlerinde ise Geç Jurasik-Erken
Kretase karbonatlı kayaçlar (Cihandere kireçtaşı) yaygındır (Foto-2). Abanoz ve Akpınar yaylalarında
izlendiği gibi, Mut denizel Miyosen havzasının resif kireçtaşları, Cihandere birimini açılı uymsuz olarak
örter (Yetiş, 2002’den aktararak). İnceleme alanında kalınlığı 750 mʹyi bulan Cihandere kireçtaşı,
morfolojik olarak bölgenin omuzlu doruklar şeklindeki yüksek zirvelerini oluşturmaktadır (Turan,
2007:111). Tektonik anlamda inceleme alanındaki en önemli yapılar bindirmelerdir. Özellikle plato
yüzeyinde tektonik hatlar sınırlıdır.
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Foto-2: Jura-Kretase Dönemine Ait Kireçtaşları(Cihandere Kireçtaşları)

Taşeli Platosu, yüzey sularından yoksun denecek kadar su fakiridir. Platodaki sınırlı su
kaynakları düdenlerin tıkanmasıyla oluşmuş doğal sarnıçlardan ibarettir. Araştırma alanında en büyük
yerleşmelerden biri olan Abanoz yaylasındaki Bicikli Mağarası, aynı zamanda plato yüzeyindeki en
önemli su kaynaklarından birinin çıkış yeridir. Plato yüzeyinin bu su yoksunluğunun aksine plato
yamaçlarından aşağı doğru özellikle de kalkerli yapıların formasyon sınırlarından çıkan karstik
kaynaklar önemli su kaynaklarını oluştururlar. Bunlardan, Anamur (Dragon) Çayı’nın kaynağı olan
Sugözü karstik kaynağı oldukça gür bir kaynaktır ve bugün yapımı devam etmekte olan Alaköprü
Barajı’nın† temel su kaynağını teşkil etmektedir.
Araştırma alanında iklim verilerinin değerlendirilebilmesi için meteoroloji istasyonu yoktur.
Yakın çevredeki ve yükseltisi daha yakın olan meteoroloji istasyonlarının verilerine göre, Gülnar ve
Ermenek çevresinde yıllık ortalama sıcaklık 12 °C civarındadır. Bu değerler aylara ve mevsimlere göre
değişiklikler gösterir. Kış aylarında sıcaklıklar 3 ile 5 °C arasında iken, yaz aylarında 22-23 °C ye kadar
çıkmaktadır. Yıllık ortalama toplam yağış 500 ile 924 mm. arasındadır. Dağların Akdeniz’e bakan
yamaçlarında (Gülnar gibi) yağış daha fazla iken, iç kesimlerde kalan yerlerinde (Ermenek gibi) daha
azdır. Yağış değerlerinin mevsimlere göre dağılışı da farklıdır. En yağışlı aylar kış ayları iken, yağışın
en düşük olduğu aylar ise yaz aylarıdır (Tapur, 2009:477).
İklim özellikleri büyük ölçüde bitki örtüsüne de yansımıştır ancak platosunda bitki örtüsünün
dağılışında belirleyici tek etken iklim değildir. Bu alanda litolojik özelliklerin de etkisi vardır. Plato
yüzeyinde Miyosen yaşlı araziler üzerinde baskın vejetasyon steptir. Orman vejetasyonu belli alanlarda
yaygın olup sürekliliğe sahip değildir. Bu türlerinden Pinus brutia (Kızılçam) (1200 m’ye kadar) ve
Pinus nigra (Karaçam) (1700 m’ye kadar) Cedrus libani (Toros Sediri) (1700 m’ye kadar), Abies
cilicica (Toros göknarı) (1800 m’ye kadar), Juniperus (Ardıç) (2000 m’ye kadar) topluluklar
oluştururlar (Erik, ve Sümbül, 1986:22-26). Araştırma alanı dahilindeki topraklara baktığımızda ise
plato yüzeyinde bulunan karstik erime şekillerinin tabanlarında terra rosa topraklar başta olmak üzere,
hemen tüm plato yüzeyindeki eğimli yamaçlarda görülen litosoller ve az da olsa kırmızımsı kahverengi
orman toprakları başlıca toprak tipleridir.
2.2. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Özellikleri
Ülkemizin en seyrek nüfuslu alanlarından biri olan Taşeli Platosu, inceleme alanı dahilinde
geçici bir nüfusa sahiptir. Özellikle yaz aylarında yaylacılık faaliyetlerine bağlı olarak nüfusu
artmaktadır. Araştırma alanının bu geçici nüfusu, büyük ölçüde Anamur ilçe merkezi olmak üzere
çevredeki ilçe merkezlerinden ve bağlı bulundukları köylerden günlük veya mevsimlik göçler
şeklinde oluşmaktadır. Araştırma alanı çevresindeki ilçelerin nüfuslarına baktığımızda; Anamur
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(Mersin): 62 bin, Bozyazı (Mersin): 26 bin, Gazipaşa (Antalya): 48 bin, Ermenek (Karaman): 30 bin
nüfusa sahiptir.
Yerleşmeler belli alanlarda öbeklenmiş olsa bile genel olarak yaygın yerleşme tipi olan
yayla meskenleri dağınık şekildedir. Yerleşmelerin ana karakteri; su kaynaklarının çevresinde
toplanmış olması, mesken yapı tipi ve malzemelerinde fiziki coğrafya etkisinin belirgin etkiye sahip
olmasıdır.
Araştırma alanı büyük ölçüde Anamur ilçe sınırları içerisindedir. Ancak inceleme alanı
sınırları içerisindeki plato yüzeyinde bulunan yerleşmeler geçici olduğu için herhangi bir nüfus
istatistiği yoktur. Ancak öngörü olması açısından Tapur’un yaptığı araştırmaya göre platodaki en
büyük sayfiye yerleşmesi olan Abanoz’da 2008 yılı itibariyle yaylada elektrik, telefon ve su abonesi
dikkate alınarak toplam 970 konut ve yaz aylarında bu konutlarda 7500 civarında insanın yaşadığı
tespit edilmiştir. Sayfiye amaçlı yaylalar ise artık yavaş yavaş sürekli yerleşme durumuna
geçmektedir (Abanoz, Kaş, Akpınar gibi). Hatta, Çukurabanoz köyü idari alanı içerisinde yer alan
Abanoz yaylası, fonksiyonel bakımdan bağlı bulunduğu köyden daha fazla gelişmiştir ki, bunda da
Anamur-Ermenek yolunun rolü büyüktür (Bayar, 2003:108). Abanoz yerleşmesine benzer ve yine
Anamur-Ermenek karayolu güzergahında bulunan ancak daha küçük yerleşmelerden Kaş Yaylası,
Akpınar ve Halkalı, platonun sadece yaz aylarında nispeten daha fazla nüfusu olan diğer
yerleşmeleridir (Foto-3). Bu yaylaların dışında daha çok hayvancılıkla uğraşan göçebe yaylaları
bulunmaktadır.

Foto-3: Platodaki En Büyük Yerleşmeler; Üstte Abanoz, Altta Akpınar Yaylası

Taşeli Platosunda yaylacılık eskiye göre önemini yitirmekte olan bir faaliyettir‡. Plato’da sadece
Anamur ilçesine ait büyüklü küçüklü 37 yayla yerleşmesi vardır. Aslında, Anamur ve köylerinde
yaşayan halkın sosyo-ekonomik yapısında meydana gelen değişiklikler hayvancılığa bağlı yaylacığı
büyük ölçüde değiştirmiştir. Çünkü Anamur’da muz ve çilek gibi ürünlere bağlı seracılığın gelişmesi,
hayvancılığı geri planda bırakmış, böyle hayvancılık amaçlı yaylacılık da giderek azalmıştır (Tapur,
2009:476).

‡

Eskiden Anamur ve Bozyazı halkının en önemli geçim kaynağı göçebe kültürünün yaygın olduğu küçükbaş hayvancılıktı. Kışın Anamur sahillerini
kışlak olarak kullanan yaylacılar, Nisan’dan itibaren Taşeli platosu üzerinde bulunan çeşitli yükseltideki yaylalara göç ederek buralarda hayvancılık
faaliyetleri yaparlardı. Kasım ayından itibaren de tekrar kışlak yerlerine dönerlerdi (Tapur, 2009:476)
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3. Jeomorfolojik Özellikler
3.1. Topoğrafik Koşullar
Fiziki coğrafya şartları kısa mesafelerde hızlı bir şekilde değişen araştırma alanı, kuzeyden
Ermenek çayı ve kolları, güneyden ise Anamur ve Sultan çayı tarafından parçalanmış yüksek eğim
derecesine sahip yamaçlarla çevresindeki alçak alanlardan keskin biçimde ayrılmaktadır (Foto-4).
İnceleme alanı içerisinde Taşeli Platosu, doğu kesimlerde 1400 m’lerden, batıya doğru yükseltisi artarak
2300 m yükseltilere çıkar (Şekil-3). Bu alanda Taşeli, üç farklı seviyede farklılıklar içeren yükselti
basamaklarına sahiptir. <1500 m, 1500-1800 m ve 1800 m> seviyelerinde plato yüzeyleri seçilir (Şekil4). Bu yüzeylerden en yüksek olanı yapısal bir plato karakterinde iken, diğerleri daha alçak seviyelerdeki
aşınım yüzeylerine karşılık gelmektedir. Araştırma alanı içerisinde platonun güney yamaçlarından
kaynaklanan akarsulardan, Anamur (Dragon) Çayı ve Sultan Dere geriye aşındırma ile yapının da
etkisiyle oldukça belirgin dikliklerin (kornişlerin) ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Şekil-3: İnceleme Alanının Fiziki Haritası

Taşeli Platosu, ülkemizin en geniş karstik platolarından biridir ve genel itibariyle yatay ve
yataya yakın tabakalı bir durum arzetse de, jeomorfolojik yapısı sebebiyle sınırlı, ancak; sayıları binleri
aşan küçük çaplı çukurluklar içerisinde bazı düzlükler barındırmaktadır. Bu düzlükler başta polye olmak
üzere, uvala ve dolin tabanlarına karşılık gelmektedir. Platonun hem tektonik durumu hem de yüzeyin
karbonatlı kayaçlardan meydana gelmiş olması, plato yüzeyinde önemli büyüklükte sayılabilecek ova
veya havza gibi çukurlukların oluşmasını engellediği gibi plato yüzeyinde vadilerin meydana gelmesini
de sınırlandırmıştır. Bu özellik platonun batı kesimlerini oluşturan yüksek yapısal plato sahasında çok
karakteristiktir.
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Foto-4: Taşeli Platosu (Bakış Kuzeybatıya)

3.2. Karstlaşma ve Karstik Şekiller
Taşeli Platosu, Türkiye’nin en geniş karstik platolarından biridir. Sahip olduğu farklı kireçtaşı
litolojilerinden dolayı karstlaşma ve karstik şekiller bakımından oldukça zengin bir sahadır. Plato
yüzeyinde hakim litolojiyi, Orta Miyosen ve Jura-Kretase dönemlerine ait kireçtaşları oluşturmaktadır.
Bu yapılar platoda genel anlamı ile yatay bir duruşta olsa da lokal olarak bir çok yerde çeşitli açılarda
kıvrımlanmış, sürüklenmiş ve faylarla kırılmıştır. Sahadaki ana tektonik unsurları; bindirmeler
(sürüklenim), düşey ve doğrultu atımlı faylar oluşturur. Tüm bu yapılar, sahanın jeomorfolojik
özelliklerine büyük ölçüde yansımış olup, özellikle karstik şekillerin meydana gelmesi ve
şekillenmesinde belirgin etkiler göstermiştir.
Plato iklim, litoloji ve bitki örtüsü özellikleri nedeniyle tipik lapya, dolin, Uvala, düden,
mağara, kuru, kör ve çıkmaz vadiler, karstik kaynaklar görülmektedir. 1400-1550 seviyelerindeki plato
alanlarında polyelerin nispeten daha geniş yer kapladığı ve bu polyelerin kenarlarında veya orta
kesimlerinde erimeden arta kalan humların oluştuğu görülmektedir. Bu düzlüklerin bazıları, Halkalı,
Akpınar, Çandır, Kırkkuyu, Abanoz, Çamurlu, Kaysan gibi yerleşmelerin bulunduğu ve genellikle
polyeye karşılık gelen alanlardır. Plato yüzeyi boyunca karstik erime şekilleri aralıksız devam eder. Her
çeşit lapya ve dolin türüne rastlanır. Bu relief kendi içerisinde yer yer adeta geçit vermez arızalar
oluşturmaktadır. Plato yüzeyindeki dolin ve polye tabanlarındaki subatanların varlığı bu alanlarda
biriken yağış sularının yeraltına geçmesini sağlamaktadır (Foto-5). Bu şekilde yeraltına geçen sular
platonun güney yamaçlarında karstik kaynakları oluşturarak akarsuları beslemektedir.

Foto-5: İnceleme Alanında Karstik Şekiller

Bu karstik şekillerden dikkat çeken, Peynirlikönü (-1429 m.) ve Çukurpınarı (-1196 m.)
düdenleri Türkiye’nin en derin mağara sistemlerindendir (Foto-6). Anamur ilçesinin kuzeyinde bulunan
bu iki mağaranın giriş yükseltisi, aynı seviyelerde (1870 m) yeralmaktadır. Bu çukurlukluklar, dikey
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yönlü bir gelişime sahiptir ve oluşum olarak bir fay düzlemi ve iki farklı formasyon sınırı boyunca,
yeraltı sularının kireçtaşlarını eritmesi sonucunda gelişmişlerdir (Usuloğlu ve Siler, 2014).

Foto-6: Çukurpınar Yaylasının İçinde Bulunduğu Dolin ve Çukurpınar Düdeni (Mağarası)

4. Jeomorfolojik Özelliklerin İnsan Faaliyetlerine Etkisi
Bu başlık altında jeomorfolojinin, nüfus, yerleşme, yürütülen ekonomik aktiviteler, ulaşım,
turizm ve arazi kullanımı gibi sosyo-ekonomik dinamiklere nasıl yansıdığı araştırılmış ve yapılan
değerlendirmeler aşağıda sıralanmıştır.
İnceleme alanının litolojik ve tektonik yapısından dolayı plato yüzeyinde önemli büyüklükte
sayılabilecek ve çevresine göre optimum şartların olduğu ova veya vadi gibi çukurluklar oluşamamıştır.
Bu özellik platonun batı kesimlerini oluşturan yüksek yapısal platoda daha belirgindir ve yüzey adeta
taş çölü gibidir (1900 m seviyesinden itibaren). Bu özelliğinden dolayı ülkemizin en seyrek nüfuslu
yerlerinden olan Taşeli Platosu, inceleme alanında yükseltisinden dolayı daimi yerleşmelerin bulunmadığı,
dolayısıyla geçici nüfusa sahip bir alandır. Özellikle yaz aylarında yaylacılık faaliyetlerine bağlı olarak
nüfusu artmaktadır. Plato üzerindeki nüfus, günlük ve mevsimlik anlamda hareketlidir. Hem turistik, hem
de hayvancılık anlamında yaylacılık hareketi, günübirlik ve mevsimlik olmak üzere iki şekildedir.
İkisinde de göç zamanları birbirine benzemekle beraber, nüfus hareketi, hayvancılıkta, yayladan
ayrılmayarak gün içerisinde sürekli yer değiştirme şeklinde iken; turistik anlamda günlük hareket,
çevredeki büyük yerleşim birimlerine gidip gelme şeklindedir. Mevsimlik hareket ise her iki tipte de
nisan ayı itibarı ile yaylaya doğru, ekim ayı itibariyle de yayladan çevredeki büyük yerleşim birimlerine
veya köylere doğrudur.
Taşeli platosu üzerindeki en önemli yol güzergahı olan Ermenek-Anamur bağlantısı, ortalama
1500-1600 m seviyelerindeki karstik erime sonucu oluşmuş polye, uvala ve dolinler ile flüvyo-karstik
depresyonlar içerisinden geçmektedir (Şekil-4). Dolayısıyla yol güzergahı üzerindeki yerleşmeler de
aslında jeomorfolojik özelliklerin denetiminde oluşmuş bulunmaktadır. Araştırma alanında platoya
ulaşım üç ana güzergahta gerçekleşmektedir. Bunlardan en önemlisi Anamur-Ermenek karayoludur.
Hem bu yol hem de diğer yollar (doğuda Bozyazı-Gülnar bağlantı yolu, batıda Kaşpazarı-Çamurlu
yaylası yolu), çok dik yamaçlara sahip kornişlerin aşılmasını gerektirdiği için oldukça güç ve kıvrımlı
yollardır (Foto-7). Özellikle batı kesimdeki yaylalara ulaşan toprak yol belki de ülkemizin en zorlu
yollarından biri olup, kış aylarının gelmesiyle bu yol da neredeyse işlevsiz hale gelmektedir. AnamurErmenek karayolu boyunca plato üzerinde batıya ve doğuya doğru tali yollarla iç kesimlere
geçilmektedir. Bu tali yollar da uvala, dolin gibi karstik çukurluklardan geçmekte (Şekil-4) ve çoğu
yerde bu yollar arızalı topoğrafya nedeniyle birbirine bağlanamamaktadır.
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Şekil-4: Plato Yüzeyinde, Ulaşım Güzergahları Polye ve Uvala Gibi Karstik Çukurlukların Tabanlarından Veya
Kenarlarından Geçmektedir. Yerleşmeler İse Daha Çok 1500-1700 m Yükseltileri Arasında Ve Karstik
Çukurluklarda Yol Boyunca Yoğunlaşmıştır. Batı Kesimlerde İse Yerleşmeleri Bile Pek Azdır. Bu Alan Taş Çölünü
Andıran Bir Yapıda Geçit Veryen Karstik Arızalarla Doludur.

Foto-7: Platoya Çıkan İki Farklı Ulaşım Hattı (Solda Batı Kesimdeki Yol, Sağda Anamur-Ermenek Yolu)

Yerleşmeler platoda genel bir tabir ile belli alanlarda öbeklenmiştir. Bu durumun en önemli
sebebi şüphesiz karstik yapının neden olduğu sınırlı su kaynaklarıdır. Bu özelliği en bariz şekilde
platonun orta kesiminde bulunan Beşkuyu yaylasında görmek mümkündür. Bunların yanında yöre halkı
tarafından açılmış ve taban suyunun ortaya çıkarıldığı kuyular ile küçük karstik pınarlar, su ihtiyacının
karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu kaynaklar yörede yaşayan özellikle de göçebe hayvancılıkla
uğraşan insanların temel su kaynaklarını teşkil ederler.
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Özellikle platonun bu merkezi kısmı başta olmak üzere, batı ve kuzeybatı kesimlerde göçebe
hayvancılıkla meşgul olan insanların yayla yerleşmelerine karşılık gelen mezralarda; doğal koşullar,
meskenlerin şekilleri, yapı malzemeleri, örtü unsurları ile evlerin eklentilerine net bir şekilde
yansımıştır. Kalkerli yapı içerisinde evler biraz uzaktan adeta fark edilememektedir. Bu meskenler
tamamen çevreden temin edilen Miyosen kalkerlerinin işlenmesiyle inşa edilmiştir. Yeni yapılan bazı
meskenler dahil bir çok kırsal mesken tipinde yapı malzemeleri doğal çevreden karşılanmakta, örtü
malzemesi olarak ahşap kullanılmakta, bazılarında ise örtü malzemesi ot ve çalılardan oluşmaktadır
(Foto-8). İnceleme alanındaki yayla meskenlerinde göze çarpan diğer bir husus ise karstik şekillerden
faydalanma tarzıdır. Dayılıalan, Kaysan, Kırkkuyu, Evcialanı, Abanoz, Çandır yaylalarında bazı
dolinlerin yamaçları, lapya komplexlerinin uygun yerleri ve özellikle de Miyosen kireçtaşlarındaki
tabakaların farklı erime karakterinin doğurduğu özel yapılar ve yine bu litolojide gelişen mağaralar,
geçici meskenler şeklinde veya hayvan barınakları olarak çok yerde kullanılmaktadır.

Foto-8: Platoda Taş Meskenler ve Karstik Alanların Kullanımına Örnek Fotoğraflar

Uvala ve polye düzlükleri, yayla yerleşmeleri için önemli alanlardır. Abanoz yaylası da bu
karstik şekillerden olan bir polye tabanında kurulmuştur (Tapur, 2009:476). Polye tabanı, kış aylarında
tabandaki düdenin, çevreden gelen suyun tamamını drene edememesi nedeniyle suyla kaplanmakta ve
sığ bir göl oluşmaktadır. Her kış bu durumun yaşanmadığı bilinse de, genellikle bu durum yaşanmakta,
bu yaylada yaşayan insanlar ise tabandaki bu su veya oluşan nemden korunmak amacıyla beton kolonlar
üzerine evlerini inşa etmektedirler (Foto-9). Bu özellik Kaş yaylasındaki meskenlerde de görülmektedir.

Foto-9: Abanoz Yaylası ve Polyesi. Özellikle Kış Aylarında Tabandaki Su Seviyesi Yükselen Ova Tabanı (Sağda) ve
Buna Göre İnşa Edilen Yayla Evleri (Solda)

Sahanın yüksek oluşunun avantaja dönüştürülebildiği tek faaliyet alanı, Akdeniz Bölgesi’nin
genelinde olduğu gibi turistik yaylacılık faaliyetidir. Bu yerleşme tipine araştırma sahasındaki en önemli
örnek 1450 m seviyesinde bulunan Abanoz yaylasıdır. Bu yayla dışında yöre halkının sayfiye
yerlerinden biri olan Akpınar Yaylası ise 1550-1600 m seviyelerinde kurulmuştur. Hayvancılık
anlamında yaylacılık faaliyetleri ise platoda yaygındır, ancak büyük ölçekli değildir. Göçebe
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hayvancılıkla uğraşan insanlar nisan ayı itibari ile yaylaya yerleşerek, ekim sonuna kadar bu alanda
kalmaktadırlar. Kasım başlarında kışın bastırması ile plato adeta boşalmakta, çok sınırlı yerlerde
özellikle Anamur-Ermenek yol güzergahında çok az sayıda nüfus kalmaktadır. Sahanın yükseltisi, iklim
şartları ve yapısından kaynaklanan çok sınırlı tarım alanları, ekip biçme faaliyetlerinin yok denecek
kadar az olmasına neden olmuştur. Plato yüzeyinde tarım, sadece Akpınar ve Halkalı çevresinde
1600’den daha düşük seviyedeki düzlüklerde arpa, baklagillerden nohut ve çok az olarak yem bitkisi
ekimi şeklindedir. Yine bu alanlarda, son yıllarda özellikle de Halkalı köyü çevresinde 1500 m
seviyesindeki Halkalı düzlüğünde elma ve kiraz yetiştiriciliği ön plana çıkmış ve bu saha için önemli
sayılabilecek bir aktivite haline gelmiştir. Ayrıca plato üzerinde hayvancılıkla uğraşan ve yaz aylarını
burada geçiren insanlar bazı dolin ve uvalaların tabanlarını hayvanlara yem üretmek amacıyla
işlemektedir. Ancak bu da çok sınırlıdır.
5. Sonuç
Fiziki coğrafya şartlarından özellikle Jeomorfolojinin etkisiyle Taşeli platosu yaşanması güç bir
sahadır. Plato yüzeyindeki Jura ve Tersiyer yaşlı litoloji ülkemizin önemli karstik yapılı alanlarından
biridir ve karst morfolojisine ait şekilleriyle ön plana çıkmaktadır. Taşeli Platosu, Türkiye’de flüvyal
süreçlerin neredeyse hiç etkin olamadığı kesintisiz en geniş alanlardan biridir. Ayrıca akıştan yoksun
denecek kadar yüzey suyu fakiridir. Suyun yokluğu, sahanın yüksekliği ve litolojik olumsuzlukların
doğurduğu arızalı topoğrafya, buralarda insan faaliyetlerini büyük ölçüde sınırlandırmıştır. Türkiye’nin
en seyrek nüfuslu sahalarından birine karşılık gelmektedir.
Sahanın yükseltisi ve yapısından kaynaklanan çok sınırlı tarım alanları, ekip biçme
faaliyetlerinin de sınırlı olmasına neden olmuştur. Plato yüzeyinde tarım, nispeten geniş alanlı olarak,
Akpınar ve Halkalı çevresinde 1600’den daha düşük seviyedeki düzlüklerde bazı meyveler, arpa,
baklagillerden nohut ve çok az olarak yem bitkisi ekimi şeklindedir.
Araştırma alanında ulaşım özellikleri büyük ölçüde doğal şartların etkisindedir. Taşeli platosu
üzerindeki en önemli yol güzergahı olan Ermenek-Anamur bağlantısı, ortalama 1500-1600 m
seviyelerindeki karstik erime sonucu oluşmuş polye, uvala ve dolinler ile flüvyo-karstik depresyonlar
içerisinden geçmektedir. Dolayısıyla yol güzergahı üzerindeki yerleşmeler de aslında jeomorfolojik
koşulların denetiminde oluşmuş bulunmaktadır.
Özellikle platonun merkezi, batı ve kuzeybatı kesimlerindeki yaylalarda jeomorfolojik
özellikler, meskenlerin şekilleri, yapı malzemeleri ve örtü unsurlarını etkilemiştir. Taşeli platosundaki
taş meskenler, ülkemizde bu konudaki karakteristik örneklerdendir.
KAYNAKÇA
Bayar, R., (2003), “Arazi Kullanımı-Nüfus İlişkisi: Anamur Örneği” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2003, 1
(1), 97-116, Ankara
Çiçek, İ., (2001), “Mut ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi”, Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, C.11,
S.2, 1-20, Elazığ.
Erik,S., SÜMBÜL, H. (1986), Taşeli Platosu (İçel-Konya-Antalya) Florası Üzerinde Bir Araştırma,
Proje No: TBAG-591, Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu Temel Bilimler Araştırma Grubu.
Tapur, T., (2009), “Abanoz Yaylası”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21 / 2009.
Sayfa: 473-487, Konya
Turan, A., (2007), “Bozyazı (Mersin) Ve Kuzey Kesiminin Tektono-Stratigrafisi”, Selçuk Üniversitesi
Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.1-2, Konya
Usuloğlu, E. ve Siler, M., (2014), “Taşeli Projesi Kapsamında Çukurpınar Düdeni Araştırma Sonuçları”,
30 Ekim-2 Kasım 2014 VII. Speleoloji Sempozyumu, Poster Sunumu, İzmir

43

44

