GİDENGELMEZ DAĞLARI NDA DOĞAL
ORTAM VE İNSAN İLİŞKİLERİ
Arş. Gör. Uğur DOĞAN1
GİRİŞ
Diğer canlılarda olduğu gibi, insan da içinde yaşadığı doğal
ortama uyum sağlayabildiği sürece varlığını koruyabilmektedir.
Doğal ortamın bir parçası olan yerşekilleri de bu uyum sürecinde
önemli bir etkendir. Bu çalışmada, ülkemizde özellikle Toros
Dağları üzerinde yaygın bir şekilde gelişmiş olan karstik şekiller ve
bu şekillerin insan faaliyetleri üzerindeki etkisi, Gidengelmez Dağlan
örneği ile ele alınmıştır.
Gidengelmez Dağları2, Göller Yöresi’nde, Suğla Ovası’nın3
batısında yer alan ve yükseltileri 2000 m civarında olan birkaç dağ
sırasından oluşmaktadır (Şekil: 1). Bunlar, kuzeyden güneye doğru,
Küpe Dağı (232İm), Kuyucak Dağı (1928 m), Akdağ (2251 m),
İçeri Dağ (2019 m) ve Tınaztepe Dağı (2006 m) şeklinde
sıralanırlar. Göstermiş oldukları benzer şekil özellikleri nedeniyle
coğrafi bütünlüğü sağlamak amacıyla, Gidengelmez Dağları’nın
kuzeydeki Reze Dağı ( Büyükgözet Dağı, 2529 m), batısındaki
Karatepe (1618 m), Kızıldağ (1977m) ve Karadağ ( 1928 m) da
çalışmanın kapsamı içerisine alınmıştır (Şekil:2,3).
Doğal Ortam Özellikleri
Uzun ve karmaşık bir jeolojik geçmişe sahip olan
Gidengelmez D ağlan’ndaki en eski formasyonlar Taraşçı Köyü
civarındaki Ordovisien şistleri ile Bademli Köyü yakınlarındaki
Karbonifer’e ait şist ve kalkerlerdir (Şekil:2).
*A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü. 06100 Sıhhiye/Ankara.
2Gidengelmez Dağları, Türkiye duvar haritalarında Küpe Dağı ya da yanlış bir
kullanımla,Gidengelmez Dağları’nm kuzeyindeki Reze Dağı’nm diğer adı olan
Büyükgözet Dağı olarak gösterilmektedir.
3 DSİ tarafından drene edilmekle birlikte,kasım -temmuz ayları arasında artan yağışlara
ve Beyşehir Kanalı’ndan gelen su fazlalığına bağlı olarak,Suğla Ovası’nm güneyinde
oluşan Suğla Gölü bu çalışmada dikkate alınmamıştır.
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Küpe Dağı’nın doğu yamaçlarındaki Trias ilişi ile Kızıldağ’ın
yapısını oluşturan Mesozoik ofıolitik serisi dışında, Mesozoik devri
formasyonları tamamen kalkerlerden oluşmaktadır (Şekil:2, Foto:l).
Kretase kalkerlerinin daha yaygın olduğu bu alanda kalkerlerin
toplam kalınlığı 400-1000 m arasında değişmektedir (Monod 1977).
Bu dağlardaki Eosen formasyonları, killi, marnlı, kumtaşlı ve yer yer
nümmilitli kalkerlerden oluşan bir fliş fasiesi görünümündedir
(Blumenthal 1947, Monod 1977). Bölgenin güneyinde etkili olan
Miosen transgresyonları Toroslar’ın bu kesimine ulaşamamıştır.
Kuaterner’e ait depolar ise Suğla Ovası ve karstik depresyon
tabanlarında görülmektedir.
Gidengelmez Dağları şiddetli tektonizma izleri taşımakta ve
dağların batı kısmı Beyşehir-Hoyran Napı içerisinde kalmaktadır.
Kendi içinde de Eosen formasyonları üzerine şaryajlı olan Nap
kütlesi, otokton Eosen ve Mesozoik tabakaları üzerine bindirmiştir
(Blumenthal 1947, Monod 1977).
Gidengelmez Dağlar’nda uzun bir sürece bağlı olarak gelişen
karstlaşma ve karstik şekiller morfolojiye hakim olmuştur. Bu
dağlarda karstlaşmanın derecesini kalkerlerin bileşimi, tabaka
kalınlığı, tektonizma, yükselti, iklim şartları ve süreç belirlemiştir.
Yeterince saf ve kalın olan Mesozoik kalkerleri, karstlaşmaya uygun
bir zemin hazırlamıştır.

Foto 1: Gidengelmez Dağlan ’ndaki karstik platonun doğudan genel bir görünüşü.
Kretase kalkerlerinin geniş yer tuttuğu bu dağlarda lapya türleri ve
lapyakompleksleri oldukça yaygındır.
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Gidengelmez Dağları’nda ilk karstlaşma Üst Kretase’de
başlamıştır. Paleokarst ürünü olan Keçili (Madenli) Köyü’nün
güneyindeki Mortaş ve Doğankuzu boksitleri bunun en önemli
kanıtıdır (Şekil:2). Sıcak ve bol yağışlı tropikal iklim şartları altında,
Senomanien’deki
erozyon
anında
karbonatlı
kayaçlardan
çözünemeyip artakalan materyal olan boksitler (Lauber 1980) ve
bunların yataklandığı karstik çukurlukları örten Meastrihtien
kalkerleri,
ilk karstlaşmanın
Üst
Kretase’de
yaşandığını
doğrulamaktadır.
Oligosen sonundaki oro-tektonik hareketlerle başlayan,
sıcak nemli tropikal iklim şartları altında aşınma ve peneplenleşme
halinde Tortonien’e kadar devam eden karasal şekillenme (Erol
1983, 1989,1990), bölgede karstik gelişimin canlanmasına neden
olmuştur. Neotektonik dönemde çeşitli doğrultularda gelişen
tektonik hareketler,
karstlaşmanın hızlanmasına ve karstın
derinleşmesine imkan sağlamıştır. Özellikle Orta ve Üst Miosen
sonundaki tektonik hareketlere bağlı olarak topografyada meydana
gelen yükselme ve beliren zayıf direnç alanları karstlaşmayı
hızlandırmıştır. Karstik şekillerin en büyüğü olan polyelerin temelleri
de ilk olarak bu dönemde atılmış olmalıdır (Güneysu 1993).
Messinien döneminde hakim olan kurak iklim şartları (Erol 1989,
1990) büyük bir olasılıkla karstik gelişimi olumsuz yönde
etkilemiştir. Pliosen başlarında iklimin yağışlı, ılıman olmasına (Erol
1983, 1989) bağlı olarak yörede Pliosen boyunca fluvial aşınım etkili
olmuş ve fluvio-karstik depresyonlar da bu dönemde gelişmeye
başlamıştır. Gidengelmez Dağları’nda, Pliosen-Alt Pleistosen
döneminde de canlılığını koruyan tektonik hareketler (Güldalı
1981), karstın derecesini ve derinliğini daha da artırmıştır.
Karstik sahada, polyeler, fluvio-karstik depresyonlar, bazı
uvalalar ve büyük dolinler dışında yüzey akışına pek
rastlanmamaktadır. Faylı, kıvrımlı, çatlaklı kalkerlerin geniş yer
tuttuğu Gidengelmez Dağları’nda Pliosen-Pleistosen tektonik
hareketlerine bağlı olarak yerüstü akaçlaması büyük oranda yeraltına
inmiştir (Atalay 1988). Bu alandaki en önemli yüzey akışını, Reze
Dağı’mn batı eteklerindeki şist ve kalkerlerin kontakt alanında yer
alan Büyükgöz ve Ortagöz suçıkanlarından gelen sular oluşturur.
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Burada Bakaran Çayı adını alan akarsu, daha batıdaki Çamlık
Mağaraları’na ulaşmaktadır.
Karstik alandaki yüzey sularının yeraltına drene olması ile
karstik yeraltı su ağı ve mağara sistemleri daha da gelişmiştir. Bu
dağlardaki yeraltı suları, birbirinden bağımsız yeraltı ırmakları,
büyük mağara boşluklarında yeraltı gölleri, kalker yarık ve
çatlaklarında yarık ve çatlak suları halinde bulunurlar. Gidengelmez
Dağları’ndaki yeraltı doğal su yollarını ve mağaraları izleyen karst
sularının genel akış yönü Suğla çanağına doğrudur ve buna bağlı
olarak da dağın doğu eteklerinde birçok suçıkan sıralanmıştır
(Şekil:3).
Pleistosen’in soğuk ve nemli dönemlerinde karstlaşma şiddeti
artmış ve buradaki karstik depresyonlarda yer alan terra-rossa
toprakları da bu dönemde oluşmuştur. Bu alanda karstlaşma
günümüzde de yaygın olarak devam etmektedir.
Suğla Ovası’ndan (1090 m) bakıldığında çok sarp bir
görüntü veren Gidengelmez Dağları üzerinde, yükseltisi genel
hatlarıyla 1500-2100 m arasında değişen karstik platolar
bulunmaktadır. Mesozoik devrine ait kalkerleri, özellikle Kretase
kalkerlerini ve Eosen formasyonlarını kesen platolar Orta ve Üst
M iosen’e ait aşınım yüzeyleridir. Güneydeki Miosen denizleri
seviyesine
göre
aşınmaya
başlayan
platoyu
karstlaşma
şekillendirmiştir (Şekil:3). Bu platolar sahada Üst Miosen’den
itibaren çeşitli tektonik dönemlerde oluşan faylarla parçalanmıştır.
Gidengelmez Dağlan üzerinde gelişen karstik platoda lapya, dolin,
düden, uvala, fluvio-karstik depresyon, polye, mağara gibi en
küçüğünden en büyüğüne kadar tüm karstik şekiller bulunmaktadır.
Karstik şekillerin en küçüğü olan lapyalar Gidengelmez
Dağları’nda oldukça yaygındır. Yamaç eğiminin fazla olduğu
yerlerde, oluklu, kanalcıklı ve duvar lapyalan şeklinde olan serbest
lapyalar gelişmiştir. Duvar lapyalan Küpe Dağı, Kuyucak Dağı ve
Karadağ’ın faylarla parçalanmış yüzeylerinde, vadi yamaçlarında, iri
bloklar üzerinde ve derinliği fazla olan dolin yamaçlarında
görülmektedir. Eğimin fazla olduğu yamaçlarda düz bir şekilde
uzanan oluklu ve kanalcıklı lapyalar, eğimin az olduğu yamaçlarda
menderesler çizmektedir.
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Kuyucak Dağı’nda uzunlukları 10 m’yi ve derinlikleri lm ’yi
bulan bazı lapya oluklarına bir insan rahatlıkla sığabilmektedir.
Sızma sularıyla oluşan serbest lapyalardan kamenitsa ve meanderli
lapyalar ile yarı serbest lapyalardan oyuklu
lapyalar oldukça
yaygındır. Ayrıca, Küpe ve Kuyucak Dağları üzerinde sivri lapya
kompleksleri geniş alanlar kaplamaktadır (Foto:l).
Gidengelmez Dağları’ndaki karst platosu dolinlerle adeta
parçalanmıştır. Dağın her tarafına dağılmış olan dolinlerin çaplan
birkaç metre olabildiği gibi, çapları 200 m’yi aşanlar da vardır.
Erime dolinleri genellikle karstik platodaki vadi tabanları, fay hatları
ve çatlaklar üzerinde sıralı bir diziliş gösterirler. Çökme dolinlerine
nadir olarak rastlanmakla birlikte, oluşumlarında çökme etkisi büyük
olan Şemsin ve Küpeçukuru gibi örnekleri dikkat çekicidir.
Şemsin dolini Keçili Köyü’nün kuzeyinde, kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda uzanan bir faya bağlı olarak gelişmiştir.
Şemsinçukuru veya Şemsin Yaylası olarak da bilinen bu dairemsi
dolinin çapı 450 m ’yi bulmakta, derinliği ise 100 m’yi geçmektedir.
Tabanında kalın bir terra-rossa örtüsü olan dolin içinde küçük bir
akarsu ve bu akarsuyun kaybolduğu bir düden (subatan)
bulunmaktadır.
Küpe Dağı’nın kuzey kesimindeki Küpeçukuru dolininin
çapı 2100 m, derinliği 240 m, taban genişliği ise 1200 m ’dir.
Küpeçukuru, faylı, çatlaklı Mesozoik kalkerleri ile Trias ilişinin
kontakt noktasında gelişmiştir. Küpeçukuru yamaçlarında, kalker ve
fliş kontaktlarındaki pınarlardan kaynaklanan küçük dereler, dolinin
batısındaki büyük bir düdende sonbulur (Şekil:3).
Gidengelmez Dağları’ndaki uvalalar, özellikle bindirme
sahalarında beliren farklı litolojik yapı ve fay hatlarının zayıf direnç
alanları ile karstik vadi tabanlarında yer almışlardır (Şekil:2,3). Bu
alandaki belli başlı uvalalar; Deveuçtuğu düzlüğü, Mula alanı3,
Kozbucağı, Hadım alanı, Dipalan, Nohut alanı, Çukuryurt,
Eşikçukuru, Düzencik, Elmesut Yaylası uvalası, Keçili uvalası,
Susuz Yaylası uvalası, Dipsizdüden uvalası, Kızılçukur, Gölyeri ve
Alıç alanıdır. İçlerinde subatanlar da bulunan bu uvalalar genellikle

3Seydişehir civarındaki ve özellikle Gidengelmez Dağları’ndaki düzlüklere yöre halkı
tarafından genellikle “alan“ adı verilmektedir.
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yayla alanı olarak kullanılmakta ve önemli otlak sahalarım
oluşturmaktadır (Şekil:4, Foto:2 ).
Gidengelmez Dağları’nın batısında, güneydoğu-kuzeybatı
yönünde dağların uzanışına da uygun olarak, bir dizi polye ve fluviokarstik depresyon gelişmiştir. Bu depresyonların en güneyde olanı
Değirmenlik Polyesi’dir. Doğusunda Gidengelmez Dağları ve
batısında Karadağ ile çevrili olan depresyonun kuzeybatı-güneydoğu
yönünde uzunluğu 4 km, en geniş yeri ise 2,5 km’dir. Kretase
kalkerleri ile Eosen ilişinin kontakt alanında gelişmiş olan Polye’nin
güneybatısında iki tane subatan bulunmaktadır.
Bu alandaki en büyük polye olan Dumdum Polyesi,
kuzeybatıda Kızıldağ ve Akdağ, güneyde Karadağ ve batıda Akdağ
ile çevrilidir. Yapısal olarak Beyşehir-Hoyran Napı içerisinde yer
alan polyeyi, güneyde ve batıda yer yer faylı, çatlaklı Jura kalkerleri,
kuzeybatıda Kızıldağ Mesozoik ofiolitleri sınırlamaktadır. Etrafı
oldukça
girintili
çıkıntılı
olan
depresyonun
doğu-batı
doğrultusundaki uzun ekseni yaklaşık 4200 m, kuzey-güney
yönündeki en geniş yeri 3000 m’dir.

Foto 2 : Keçili Köyü kuzeybatısındaki Nohut alanı uvalasının güneyden görünüşü. Bu
dağlardaki diğer karstik çukurluklar gibi, Nohut alanı uvalası da yaylacılık
faaliyetinde otlak alanı olarak değerlendirilmektedr.
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Tabanı 1420 m’de olan polye batısındaki bir boğazla dışarı
açılmaktadır. Hum tepelerin gerisinde Karadağ, dik kalker
yamaçlarında devam eden karstik gelişim, polyenin Kızıldağ
ofiolitleri ile sınırlı olduğu alanda sona ermiştir (Şekil:3). Dumdum
Polyesi’nin kuzeyinde kendisinden küçük bir eşikle ayrılan ve yörede
“alan” olarak bilinen bir dizi fluvio-karstik depresyon yer almaktadır
(Foto:3). Bu depresyonlardan en önemlileri, Yurt alanı, Borya alanı,
Çorbacı alanı ve Karabucak alanıdır. Trias kalkerleri içerisinde
gelişmiş olan fluvio-karstik depresyonların tabanları 1420 m’dedir.
Depresyonların derine gelişimleri, Trias kalkerlerinin Eosen flişi
üzerine bindiği diskordans yüzeyine kadar olmuş ve daha sonra
yanal gelişme başlamıştır (Doğan, 1996).
Bu sahadaki polye ve fluvio-karstik depresyonlar yapı
farklılığı olan bir sahada, özellikle Mesozoik ofiolitleri, Mesozoik
kalkerleri ve Eosen ilişleri kontakt alanlarında, yer yer de
senklinallerde fay hatlarının denetiminde gelişmişlerdir. Ayrıca
akarsuların aşındırma gücü de bu süreçde etkili olmuştur (Doğan
1996).

Foto

3 : Dumdum Polyesi ve çevresindeki fluvio-karstik depresyonlarda, bahar
aylarında boyu 40-50 cm ’y i bulan çayırla r, yöre hayvanlarının ya z ve kış
besinlerini ouşturmaktadır.
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Gidengelmez Dağları’nda mağara ve düdenler de oldukça
yaygındır. Buradaki eski karstik su yolları, Pliosen-Alt Pleistosen
dönemindeki tektonik hareketlerden etkilenerek askıda kalmışlardır.
Bugün aktif olmayan mağaraların büyük bir kısmı bu döneme aittir.
Bu alandaki en tanınmış mağaralar Ferzene ve Tınaztepe
mağaralarıdır.
Küpe Dağı’nın doğu yamaçlarında 1450 m’de yer alan Ferzene
Mağarası, Kuğulu Pınarları’nı oluşturan karstik su yolunun askıda
kalmış eski yatağıdır. Tınaztepe mağara sistemleri ise Tınaztepe
Dağı’nın batısında yer alır (Şekil:3, Foto:4). Bu mağaralar, Kretase
kalkerleri içinde üst üste üç ayrı düzeyde gelişmiştir. Üst mağara
1533 m’de, orta mağara 1500 m ve alt mağara 1440 m’dedir. Enalt
seviyedeki Büyük Tınaz Mağarası aktif olup, bir düden görevi
yapmakta ve Suğla Ovası’na yönelmektedir (Güldalı 1984).
Tınaztepe Düden Mağarası’nın önünde erime ve çökmeye bağlı
olarak küçük bir doğal köprü de oluşmuştur (Foto:4).
Gidengelmez Dağları her ne kadar Akdeniz Bölgesi sınırları
içerisinde kalırsa da, iklimi, Akdeniz iklimi ile İç Anadolu karasal
iklimi arasında geçiş özelliği taşımaktadır. Karakteristik Akdeniz
ikliminin hakim olduğu Alanya’da 18.6 C olan yıllık ortalama
sıcaklık Gidengelmez Dağları’nın kuzeydoğusundaki Seydişehir’de
11,5 C ’ ye düşmektedir. Aynı durumu ocak ve temmuz ayı
sıcaklıkları için de söylemek mümkündür (Alanya’da 11.4 C olan
ocak ayı ortalama sıcaklığı Seydişehir’de 0 C, Alanya’da 26.8 C
olan temmuz ayı ortalama sıcaklığı Seydişehir’de 23C’dir).Bu kısa
sıcaklık değerlendirmesi bile burada gerçek Akdeniz ikliminden
farklı bir iklimin hakim olduğunu göstermektedir. Seydişehir’de
yıllık ortalama yağış tutarı 731,7 mm’dir. Yine aynı istasyonda
ortalama kar yağışlı günler sayısı 12,7, ortalama karla örtülü günler
sayısı 28,6 ve en yüksek kar örtüsü kalınlığı 69 cm olarak
ölçülmüştür. 1131 m’deki Seydişehir meteoroloji istasyonuna ait olan
bu değerler yükseltisi Küpe Dağı’nda 2321 m’ye ulaşan
Gidengelmez Dağları’nda çok daha farklı gerçekleşmektedir.
Yükseltisi nedeniyle kış ayları çok soğuk, sert ve yağışlı geçen
Gidengelmez Dağları’nda kar yağışı, ekim ayı sonlarında başlayan ve
nisan ayı başlarına kadar uzayan bir devreye yayılmaktadır.
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Foto 4 : Tınaztepe Dağı ’nın kuzeybatısında genç tektonik hareketlere (Plio-Kuatemer)
bağlı olarak üç seviye halinde belirmiş olan Tınaztepe Mağara Sistemleri ve
ön planda faylanma, erime ve çökmelerin ürünü olan doğal köprü görülmekte.

Yüksek kesimlerde ise mayıs ayı başlarına kadar yerde kalan kar
örtüsü otlak alanlarının kullanımını geciktirdiği için insan
faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Gidengelmez Dağları’nda geniş alanlar kaplayan kalker
kayaçlar üzerinde genellikle toprak örtüsü bulunmamaktadır. Bu
sahadaki en önemli ve kullanılabilir olan topraklar, polye, uvala ve
dolin gibi karstik şekillerin tabanlarındaki kırmızı renkli terrarossalar ya da kırmızımsı-kahverengi Akdeniz topraklarıdır (Foto:23)., Suyun yavaş yavaş sızması ve tutulmasıyla meydana gelen
çözünmeye bağlı olarak kaya çatlaklan ile tabaka yüzeyleri arasında
önemli bir toprak oluşumu görülmektedir. Ancak, tabaka yüzeyleri
ve
kaya
çatlaklarında
oluşan
bu
topraklar
tarımda
değerlendirilemediği için kayıp (gömülü) topraklardır (Atalay 1988).
Kalkerlerin bol çatlaklı olması nedeniyle, hava ve su
dolaşımını iyi sağlayan karstik alanlar, ağaç yetişmesi açısından da
büyük bir potansiyele sahiptir (Şekil:4, Foto:3). Bu nedenle de
Gidengelmez Dağlan’nda orman örtüsü iyi bir gelişim göstermiştir.
Bu alandaki orman örtüsü içerisinde, karaçam (Pinus nigra), ardıç
(Juniperus excelsa), göknar (Abies cilicica), sedir (Cedrus libani) ve
meşe (Quercus) türleri bulunmaktadır. Ormanların tahrip edildiği
alanlarda ise çalı ya da step formasyonları gelişmektedir.
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Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri
Yukarıda
doğal
ortam
özeliklerinden
bahsettiğimiz
Gidengelmez Dağları için, Harita Genel Komutanlığı’nın 1945
yılında yayınladığı 1/200.000 ölçekli topografya haritalarında
“Piyade geçemez” tabiri kullanılmıştır. Nisbi yükseltisi 1000 m’yi
aşan bu dağların Suğla Ovası’na inen yamaçlarının ortalama eğim
değeri % 30-60 arasında değişmektedir. Karst topografyasının en
küçük şekilleri olan lapyalar dağlık alanı yürünmez hale getirirken,
irili ufaklı dolinler ve diğer karstik şekiller araziyi parçalamıştır.
B öylece bu dağlara, yörede giren insanın çıkamayacağı anlamına
gelen “Gidengelmez” adı verilmiştir.
Araziyi oldukça parçalayan karstlaşma, insan faaliyetlerini doğal
olarak kısıtlamış olmakla birlikte, yine karstik şekillerden olan büyük
dolinler, uvalalar ve polyeler beşeri faaliyetin canlılık kazandığı
sahaları oluşturmaktadır. Karstik depresyon tabanları dışında tarım
için elverişli toprak ve otlak alanı bulunamayışı insanları bu alanlara
yöneltmiştir. Tüm karstik alanlarda olduğu gibi Gidengelmez
Dağları’nda da su bulabilmek önemli bir sorundur. Bununla birlikte,
genellikle karstik depresyonlarda yer alan suçıkanlar ve subatanlar
insanları bu alanlara çeken bir diğer etken olmuştur. Yerşekilleri ve
iklim özelliklerine bağlı olarak yerleşmenin çok az olduğu bu
dağlarda, belirli alanlar dışında insana rastlamak oldukça güçtür.
Ancak, yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte insan faaliyetlerinde bir
canlanma gözlenmektedir.
Yerleşmeler ise genellikle karstik alanda birer hayat kaynağı
olan polye ve uvala gibi depresyonlarda, özellikle de bu
depresyonların yamaçlarında kurulmuştur ( Şekil:4,Foto:5). Bu
durumun en önemli sebebi, kısıtlı tarım ve otlak alanlarını oluşturan
bu depresyonları en iyi şekilde değerlendirebilme düşüncesidir.
Bunun yanında, düdenlerin tıkanması ya da şiddetli yağışlar
sonucunda depresyonların gölova haline gelebilme ihtimali de
yerleşmelerin bu durumunda bir o kadar önemlidir.
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Foto 5 : M ortaş Maden İşletme Tesisleri 'nin güneyden görünüşü. Gidengelmez
Dağlan 'ndaki yerleşmeler genellikle karstik depresyon yamaçlarında yer
almaktadır. Keçili (Madenli) Köyü 'nün gelişmesinde de en büyük etken olan
Mortaş maden yolu bu dağlan kateden tek karayoludur.

Dağlık alandaki yerleşmeler arasında en dikkati çeken Keçili
(Madenli) Köyü’dür. Gerçek anlamda bir dağ köyü olan Keçili,
Kuyucak Dağı üzerinde, Seydişehir’in kuş uçuşu 13 km güneyinde,
deniz seviyesinden 1600 m ve Suğla Ovası’ndan 500 m
yükseklikteki bir uvalanın yamacında kurulmuştur. Köyün nüfusu
1990 sayımına göre 533 kişidir. Güneyindeki Mortaş Boksitleri’nin
işletilmeye açılması Keçili Köyü’ne canlılık kazandırmıştır. Yapımına
1967 yılında başlanan ve 1979 yılında tamamlanan, Etibank
Seydişehir Alüminyum Tesisleri ve tesislere hammadde temin eden
Mortaş Madeni, Keçili’de yaşayanlara yeni bir iş sahası olmuştur
(Foto:5). Bu yüzden, Keçili son yıllarda Madenli Köyü olarak da
bilinmektedir. Ayrıca, dağdaki madeni Seydişehir’e ulaştırmak için
açılan asfalt yol, bu köyün gelişmesinde ve varlığını sürdürmesinde
bir diğer önemli etken olmuştur (Şekil:4, Foto:5). Keçili’den başka,
batıdaki polyeler ve fluvio-karstik depresyonlara bağlı olarak
kurulmuş olan bir dizi köy yerleşmesi bulunmaktadır. Değirmenlik
Polyesi’nde Değirmenlik (1250 m ’de) ve Süleymaniye (1300 m’de)
köyleri yer alır. Dumdum Polyesi’nin doğusunda bir karstik vadinin
kaynak kesiminde Bademli (1320 m’de), Reze Dağı’mn batısındaki
karstik depresyonlarda Bakaranevleri (1400 m ’de) ve Uğurlu (1450
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m’de) köyleri kurulmuştur. Gidengelmez Dağları’nın doğu
eteğindeki ova kenarı ya da dağeteği köyleri, güneyden kuzeye
doğru Çatmakaya (Arvana), Susuz, Gölyüzü (Suberde), Taşağıl,
Gökçehüyük ve Taraşçı şeklinde sıralanır.
Gidengelmez Dağları’ndaki köylerin en önemli geçim
kaynağı hayvancılıktır. Yörede, dağlara çok iyi uyum sağlamış olan
kıl keçileri beslenmekte ve her yerde olduğu gibi burada da orman
örtüsü keçilerden büyük zarar görmektedir. Ayrıca, Keçili gibi
önemli yaylalara sahip olan köylerde büyükbaş hayvancılık da
yapılmaktadır. Ovadaki Gökçehüyük ve Taraşçı köylerinde ise
koyun besiciliği önemlidir. Bunun yanında, dağ köylerinde sınırlı
olarak yapılan tarım, arıcılık ve el sanatları diğer gelir kaynaklarım
oluşturmaktadır.
Yöre hayvancılığının en büyük sorunu, doğal şartlara bağlı
olarak otlak alanlarının sınırlı olmasıdır.
Bu nedenle karstik
depresyonlara bağlı olarak zorunlu bir hal alan yaylacılık, bu sahalar
için önemli bir ekonomik faaliyet haline gelmiştir. Gidengelmez
Dağları’nda otlak alanı olarak faydalanılabilecek durumdaki dolinler,
uvalalar ve polyeler yerleşmelerin aşağısında ya da yukarısında
olmalarına bakılmaksızın, yani yükselti farkı gözetilmeksizin
yaylacılık sahaları olarak kullanılmaktadır (Şekil:4). Ancak ova
köyleri için yaylaların dağlarda ve dolayısıyla yüksekte olması daha
büyük önem taşımaktadır.
Çalışma alanı içerisinde büyük bir çoğunluğu yöre halkına
ait olan 14 tane yayla tespit edilmiştir. Bununla birlikte yöre
dışından az sayıda olmakla birlikte, ManavgatlI aşiretler gibi göçebe
yaylacıların Küpeçukuru’na kadar geldikleri bilinmektedir.
Gidengelmez Dağları’ndaki yaylalardan bir aileye ait olanların
yanında, birkaç ailenin ya da Elmesut ve Susuz yaylalarında olduğu
gibi, bir köyün ortak malı olanlar da vardır.
Gökçehüyük Köyü’nün yaylası olan 1600 m’deki Avulluk
Yaylası, Küpe Dağı’nın doğu yamacında yer alır. Küpeçukuru dolini
içerisinde bulunan Küpeçukuru Yaylası, Gökçehüyük ve Taraşçı
köyleri ile Manavgat’dan gelen yaylacıların önemli otlak alanıdır. Bu
yaylada barınak olarak kıl çadırlar kullanılmaktadır. Küpeçukuru
batısında yaylacıların ve hayvanlarının su ihtiyacını karşılayan büyük
bir düden bulunmaktadır. Küpeçukuru içinde bir kısmının üzeri
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toprakla kapanmış olan mezarlar dikkati çekmektedir (ManavgatlI
İdrisoğlu Aşireti’ne ait olduğu belirtilen mezarların sayısı 40
civarındadır). Arazi çalışmaları sırasında edinilen bilgiye göre, 1910
yılında meydana gelen yağış fırtınası Küpeçukuru tabanını kısa
sürede suyla doldurmuş ve gece uyuyan yaylacılar çadırlarıyla
birlikte subatanın yakınlarına sürüklenerek boğulmuşlardır.
Yörenin önemli bir yaylası olan Elmesut (Keçili) Yaylası,
Keçili Köyü’nün 3 km kuzeyinde, 1450 m ’deki bir uvalada yer alır
(Foto:6). Tabanında küçük dereler bulunan uvalada, subatan ve
suçıkanlar bulunmaktadır. Köylüler otlaklarını muhtemel bir
yağmadan korumak için yaylalarına karların erimeye başlamasıyla
birlikte gözcüler gönderirler. Burada yaylaya mayıs ayı sonunda
çıkılmakta ve eylül sonu-ekim başlarında yayladan inilmektedir.
Keçili’nin 2.5 km kuzeyinde, 1450 m ’de yer alan Şemsinçukuru
Yaylası, Keçili Köyü’nden bir aileye ait olup dolin tabanında çayırlık
alan olarak faydalanılmaktadır (Şekil:4).

Foto 6 : Elmesut (Keçili) Yaylası 'nın güneyden görünüşü.
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Ova kenarındaki Susuz Köyü’ne ait olan Susuz Yaylası,
Kuyucak Dağı’nda bulunan bir uvaladadır. Tınaz Tepe Dağı’nın
kuzeybatısında 1600 m ’de Ağaçtepe, 1700 m’de Kuzukulağı ve
1650 m’de Alıçalan yaylaları yer alır. Değirmenlik ve Süleymaniye
köylerine ait olan 1700 m’deki Değirmenlik Yaylası, 1850 m ’deki
Elmalı Yaylası, Küçük Yayla ve Döşeme Yaylası Akdağ’ın
güneyinde, 1450 m’deki Kozbucağı Yaylası ise dağın kuzeyinde yer
almaktadır. Değirmenlik Köyü güneybatısında 1250 m’de Eriklimyar
(Eriklipınar) ve 1300 m’de İğdelioğlu yaylaları vardır (Şekil:4).
Yaylaların bulunduğu uvalalarda bahar aylarında canlanmaya
başlayan ve boyları yarım metreyi geçen otların bir kısmı haziran
ayında biçilir. Biçilen otlar kurutularak hayvanların kış yiyecekleri
olarak saklanmakta, biçilenlerden geriye kalan otlar hayvanların yaz
yiyeceklerini oluşturmaktadır. Dumdum Polyesi ve fluvio-karstik
depresyonların tabanlarındaki otlar ise temmuz ayı sonunda biçilerek
kurumaya bırakılmaktadır (Foto:3).
Bu sahada, kısıtlı tarım imkanlarına rağmen, az da olsa nohut
ve sebze gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Batıdaki Değirmenlik
Polyesi ve Bakaranevleri Köyü çevresindeki vadi tabanlarında,
meyve, sebze ve tahıl ekimi yapılır. Bunun yanında, suçıkanların
bulunduğu depresyonlarda, sulama imkanı bulunduğu ölçüde kavak
yetiştirilmektedir (Foto:3).
Gidengelmez Dağları’nda arıcılık bazı ailelerin ek gelir
kaynağını oluşturmaktadır. Modern kovanlarla yapılan arıcılık karlı
bir uğraştır. Seydişehir ve ova köylerine ait olan kovanlar yaz
aylarında artan sıcaklarla birlikte karstik platodaki
dolin ya da
uvalalara çıkarılmaktadır.
Yörede, at, katır, merkep ve öküzler en önemli ulaşım ve
yük hayvanlarıdır. Traktör gibi modern tarım araçlarının sayısı, tarım
alanının kısıtlı olması nedeniyle azdır. Bununla birlite, son
zamanlarda köylerden yaylalara çıkmak için, motorlu araçlar da
kullanılmaya başlanmıştır.
Gidengelmez Dağlan yaylalarındaki barınaklar, genellikle
basit bir mimariyle, taş veya ahşap malzemeden inşa edilmiştir
(Foto:6). Yaylalarda hayvanlar için kapalı ağıllar yapılmış ve bu
ağıllara kuzular için üstü açık kuzuluklar eklenmiştir. İnsanların
barınakları genellikle ağıldan uzakta olmakla birlikte, ağılın bir
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köşesinde kalan yaylacılar da vardır. Taştan örülen ağıl duvarlarında
harç olarak genellikle çamur kullanılmıştır. Damların tavanları ise
düz olup çoğu zaman ağaç kabukları ya da ağaç dallarıyla örtülmüş
ve üzerine toprak atılmıştır. Çatılı olan bazı yayla evlerinde de çatı
malzemesi olarak çinko sac ya da kiremit kullanılmıştır.
Gidengelmez Dağları ’ndaki yollar genellikle karstik
depresyonları izlemek zorunda kalmıştır (Şekil:4). Yaylalara ulaşımı
sağlayan patika yollar, dolin ve uvalaları izlemektedir. BeyşehirManavgat karayolu da batıdaki polye ve fluvio-karstik
depresyonlardan geçirilmiştir. Son yıllarda artan teknolojik ve maddi
imkanlara bağlı olarak, karstik depresyonları izleyen dolanbaçlı
yollar yerine, kaya yarmaları şeklinde, düz ve mesafeyi oldukça
kısaltan yollar açılmaktadır. Bu dağları kat eden en önemli yol,
Keçili Köyü üzerinden geçen ve yeni açılmış olan Seydişehir-Antalya
(Mortaş Maden Yolu’na eklenmiştir) karayoludur (Şekil:4, Foto:5).
Ulaşım imkanlarına bağlı olarak doğal güzelliklere sahip olan
Gidengelmez Dağları, Seydişehir halkının sayfiye alanı haline
gelmiştir.
Sonuç olarak bakıldığında, Gidengelmez Dağları’ndaki doğal
ortam özellikleri ve buna bağlı olarak da beşeri-ekonomik faaliyetler
oldukça farklı ve dikkat çekicidir. Özellikle karst ekolojisi ve karstik
şekiller bu alandaki beşeri faaliyetleri denetleyen ve yönlendiren en
önemli unsur olmuştur.
Seydişehir halkının sayfiye alanı durumunda olan bu karstik
saha, mağaracılık ve mağara turizmi açısından önemli bir potansiyele
sahiptir. Ancak, buradaki karstik alanın karstik yeraltısuyu dengesi,
düdenleri, mağaraları, doğal bitki örtüsüyle kendine özgü bir
ekolojisi olduğunu unutmamak gerekir. Henüz insanın ve
teknolojinin yeterince girmediği bir karst laboratuvarı olan bu alan,
özellikle Tınaztepe Mağaraları ve çevresi Doğa Parkı ilan edilerek
koruma altına alınmalıdır. Ayrıca dinamitleme yöntemiyle açık halde
işletilen ve büyük iş makinalarının kullanıldığı Mortaş Boksit
İşletmeleri’nde çevreyi koruma konusunda yetkililerce gerekli titizlik
gösterilmelidir.
Karstik alanda, kaya çatlaklarındaki topraklara bağlı olarak
yetişen orman örtüsü, keçilerin tahribinden ve orman içi otlatmadan
kesinlikle korunmalıdır. Özellikle, bitki örtüsünün tamamen tahrip
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edildiği karstik sahalarda, ortamın doğal dengesini tekrar kazanması
son derece güç, hatta imkansızdır. Eğimli kalker yamaçlarda orman
örtüsünü
tekrar
kazanmak,
ağaçlandırmadığımız
ya
da
ağaçlandırmadığımız,
ormansız düz arazilerimizi göz önüne
aldığımızda oldukça zor olacaktır. Bu yüzden, hassas bir denge
üzerine kurulmuş olan karst ekolojisini korumaya ve bu güzellikleri
21. yüzyıla, geleceğe taşımaya yönelik çaba göstermek, herkesten
önce biz coğrafyacıların görevi olmalıdır.
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