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Öz: Şehirler, etki sahaları içerisinde yer alan kırsal yerleşmelerin merkezini oluşturmakta ve bu yerleşmelere önemli
hizmetler sunmaktadır. Şehir fonksiyonlarının gelişmesiyle birlikte kırsal alanlardan şehir merkezlerine doğru bir nüfus
hareketliliği meydana gelmektedir. Şehirlerin cazibe merkezi haline gelerek çekim gücünün artması ile birlikte artan
nüfusun ihtiyaçlarına bağlı olarak başta konut olmak üzere, sosyo-kültürel alanlar ile diğer ihtiyaçlar için yeni
sahalara gereksinim duyulmaktadır. Bu durum şehirlerin alan olarak genişlemesine sebebiyet vermektedir. Şehirlerin
yatay gelişim hızları ve yönleri üzerinde coğrafi faktörler önemli rol oynamaktadır. Nitekim topoğrafya (eğim, bakı,
yükselti vb.), toprak yapısı, su kaynakları veya jeolojik yapı gibi doğal faktörlerin yerleşime elverişli olmadığı
durumlarda şehirlerin alansal genişlemeleri sınırlandırılmaktadır. Doğal şartların elverişli olduğu durumlarda ise
göçler, ulaşım faaliyetlerindeki gelişmeler, turizme yönelik yatırımlar, idari yapıdaki değişimler, imar planı kararları
gibi beşeri faktörler de şehirlerin yatay yönde genişlemelerine neden olmaktadır. Bu çalışmada, Manavgat şehrinin
kuruluşundan günümüze göstermiş olduğu yatay gelişim ve bu gelişimi etkileyen coğrafi faktörler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Şehir, Yatay Gelişim, Manavgat.

Abstract: Cities constitute the center of the rural settlements within the impact areas and provide important services to
these settlements. With the development of city functions, there is a population movement from rural areas to urban
centers. As the city becomes a center of attraction and increases its attraction, new areas are needed for socio-cultural
areas and other needs, especially for housing, depending on the increasing population needs. This situation causes
spatial expansion of the city. Geographical factors play an important role in the horizontal development speeds and
directions of cities. Indeed, spatial extensions of cities are limited when natural factors such as topography (slope,
elevation, etc.), soil structure, water resources or geological structure are not suitable for settlement. Where natural
conditions are favorable, human factors such as migrations, developments in transportation activities, investments for
tourism, changes in the administrative structure, zoning plan decisions also cause horizontal expansion of the cities.In
this study, the horizontal development of the Manavgat city during the Republican period and the geographical factors
affecting this development are emphasized.
Keywords: City, Horizontal Development, Manavgat.
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1. Giriş
Şehirleşme, dar anlamda, şehir sayısının veya şehirlerde yaşayan nüfusun artması anlamına
gelmektedir (Keleş, 2015: 35). Tarihi süreç içerisinde ister gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülke olsun,
isterse kapitalist veya sosyalist bir ülke olsun dünya ülkeleri şehirleşme olgusunu doğrudan veya dolaylı
olarak tecrübe edinmişlerdir. Ülkemizde ise şehirleşme olgusu özellikle XX. yüzyılın ortalarından itibaren
dikkate değer bir şekilde gelişim göstermeye başlamıştır. Kırsal alanlardan şehirlere yönelik gerçekleşen
göçler ve bu sayede şehirlerde hızla artan nüfus neticesinde konut, ticaret, sosyal ve kültürel tesis gibi
şehirlere özgü hizmetlerin sunulacağı şehirsel kullanım alanlarına gereksinim duyulmuştur (Uzuneminoğlu,
1993: 273). Bu durum şehirlerin yatay yönde gelişmesini teşvik etmiştir. Şehirlerin alan bakımından
genişlemesinin en basit şekli yerleşim sahası içerisinde yer alan bütün alanların bina yapımına ayrılması ve
şehirde yaşayanların mümkün olduğu ölçüde evlerini şehrin yakınındaki sahalara inşa etmesidir (Göney,
2017: 136). Bu şekilde meydana gelen bir alansal genişleme doğal faktörlerin müsaade ettiği sahalarda
genellikle yatay yönde, engel oluşturduğu sahalarda ise dikey yönde olmaktadır (Dinç ve Üçeçam Karagel,
2017: 571).
Araştırmaya konu olan Manavgat şehri, Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde yer almaktadır.
Araştırma sahası sınırını coğrafi sistematiğe göre belirlenmiş olan Manavgat şehri oluşturmaktadır (Şekil 1).
Günümüzde şehir, güneybatıda Side Mahallesini, batıda Ilıca ve Hatipler Mahallelerini, kuzeyde Sarılar
Mahallesini, doğuda ise Sanayi Mahallesini bünyesine katacak şekilde genişlemiştir. Başka bir değişle söz
konusu mahalleler artık şehrin birer semti durumundadır. Yaklaşık 3800 hektar alan kaplayan şehirde toplam
24 mahalle yer almaktadır. Bu çalışmada, bu şekilde belirlenen sınırlar içerisinde Manavgat şehrinin
geçmişten günümüze göstermiş olduğu yatay gelişim ve bu gelişimi etkileyen coğrafi faktörler üzerinde
durulmuştur.

Şekil 1. Manavgat şehri lokasyon haritası
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Manavgat şehrinin tarihi süreçte göstermiş olduğu yatay gelişim, tek bir merkezden çevreye doğru
gerçekleşen mekânsal yayılma şeklinde olmayıp, üç ayrı noktada ve farklı zamanlarda gelişen üç yerleşme
çekirdeğinin alansal olarak genişleyip bütünleşmesi neticesinde olmuştur. Şehir sınırları içerisindeki en eski
yerleşim sahası tarihi yarımada üzerinde yer alan Side’dir. Bu yarımada üzerinde yer alan tarihi yapılar,
yerleşmenin İlkçağa kadar uzandığını göstermektedir. Şehrin ikinci yerleşme çekirdeğini bugün Hisar
Mahallesi sınırları içerisinde Manavgat Çayı’nın batı yakasında yer alan Hisar (Zindan) Kalesi ve çevresi
oluşturmaktadır. Şehir, asıl gelişimini özellikle 1950’li yıllardan sonra göstermeye başlamıştır. Manavgat
Çayı’nın doğu yakasında bugünkü Yukarı Pazarcı Mahallesinin bulunduğu saha bir diğer yerleşme çekirdeği
olarak gelişim göstermiştir. Son yarım asırda ulaşımın ve sanayinin gelişmesi, turizm sektörüne yönelik
yatırımların artması gibi gelişmeler neticesinde şehir, hızlı bir nüfuslanma sürecine girmiş ve bugünkü
mekânsal sınırlarına ulaşmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada, Manavgat şehrinin yatay gelişimi ile coğrafi şartlar arasındaki ilişkinin araştırılması
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iki araştırma sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Birincisi,
“Şehrin kuruluş yerini belirleyen coğrafi faktörler nelerdir?”. İkincisi ise, “Şehir, belirli dönemler arasında
nasıl bir gelişme seyri izlemiştir ve bu gelişmede etkili olan coğrafi faktörler nelerdir?”. Bu araştırma
sorularından hareketle çalışmanın amacına uygun verilerin toplanması aşamasına geçilmiştir.
Şehrin kuruluşundan XX. yüzyıla kadarki yatay gelişimine yönelik veriler tarihi süreç içerisinde
şehri gezmiş olan seyyahların gözlemlerine, bu seyyahların gezi notlarından elde ettikleri bilgilere, tarihi
kaynaklara, eski haritalara ve fotoğraflara dayanmaktadır. Bu kaynaklar içerisinde Piri Reis’in Kitab’ül
Bahriye (1521) isimli eserinde yer alan ve Akdeniz sahillerini gösteren haritası en önemli kaynaklardan
birini oluşturmaktadır. Şehrin, Cumhuriyet dönemindeki yatay gelişimini ortaya koyabilmek için Harita
Genel Müdürlüğü’nden, farklı dönemlere ait hava fotoğrafları ve topoğrafya haritaları temin edilmiş, yatay
gelişim dönemleri bu veri setlerine bağlı kalınarak oluşturulmuştur.
Çalışmada, literatür taramasından, ilgili kurum ve kuruluşlardan ve arazi çalışmalarından elde edilen
veriler doküman incelemesine tabi tutulmuştur. Böylece verilere bağlı kalınarak yatay gelişim dönemleri
belirlenmiştir. Bu gelişim dönemleri 1913 yılı öncesi dönem, 1913-1953 devresi, 1954-1963 devresi, 19641983 devresi, 1984-1995 devresi, 1996-2012 devresi ve 2013 yılı ve sonrası devre olmak üzere toplam 7
sınıfa ayrılmıştır. Belirtilen dönemlerde şehrin yayılış alanlarına dikkat çekilmiş ve şehrin sınırları
çizilmiştir. Farklı dönemlere ait şehir sınırları Arc Map 10.1 yazılımı kullanılarak üst üste çakıştırılmış, daha
sonra yatay gelişim haritası hazırlanmış ve alan hesaplamaları yapılmıştır. Böylece şehrin hangi dönemlerde
ne kadar ve hangi yöne doğru bir alansal genişleme gösterdiği ve bu gelişimde coğrafi faktörlerin oynadığı
roller ortaya konulmuştur.
3. Şehrin Yatay Gelişimi
3.1. 1913 yılı öncesinde Manavgat Şehri
Side, Manavgat çevresinde yer alan en eski yerleşim yerlerinden biridir. Manavgat şehrinin
güneybatısında tarihi yarımada üzerinde kurulan Side’nin, antik dönemden beri varlığını sürdüren ve coğrafi
konumunun sağladığı avantaj nedeniyle önemli bir ticaret şehri olarak ön plana çıkan yerleşme olduğu
bilinmektedir. İlkçağ ’da Side, sahil ve iç kesimlerden toplanan ticari malların bir ambarı durumunda
olmuştur. Ancak Side’nin önemi tarihi süreç içerisinde azalmıştır. Ortaçağ’da Antalya’nın bütün Akdeniz
ticaretini ele geçirmesiyle Side, eski önemini yitirmiş ve terk edilmiştir (Texier, 2002: 3/475).
Manavgat şehri çevresinde yer alan Side ve Perge gibi antik dönem yerleşmeleri, Anadolu’da
özellikle Türk hâkimiyetinin başladığı dönemlere kadar varlığını sürdürmüş daha sonra bu yerleşmeler birer
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harabe olarak kalmıştır. Anadolu’nun Türkleşmesinde X. ve XI. yüzyıllarda meydana gelen büyük Türk göçü
etkili olmuştur. Anadolu’da Selçuklu Devleti’nin zayıflamaya başladığı dönemlerde Moğol baskısından
kaçan Türkmen boyları Batı Anadolu’ya kadar ilerlemişler ve bu göçlerle yaşanan nüfus artışlarından
Manavgat şehri de nasibini almıştır (Karaca, 2009: 83). Türklerin Manavgat ve çevresine XIII. yüzyıldan
itibaren geldikleri bilinmektedir. Yöreye gelen Türkler, Side antik kentinin yaklaşık 7 km kuzeydoğusunda
yer alan bugünkü Manavgat şehrine gelerek Manavgat Çayı’nın kenarına yerleşmişler ve Side’den farklı
olarak yeni bir yerleşme çekirdeği oluşturmuşlardır (Aydınözü, 2004: 84-85). Bu yerleşmeye Manav ismini
vermişlerdir. Manav, Anadolu’ya en erken yerleşen Türklere verilen genel bir isimdir. Manav ismi aynı
zamanda bir toplumsal yaşam şeklini de vurgulamaktadır. Nitekim Anadolu’ya gelen Türkler içerisinde
toprağa bağlı olanlara ve çiftçilik yapanlara Manav, göçebeliği devam ettirenlere ise Yörük isminin verildiği
bilinmektedir (Konyalı ve Yıldız, 2010:7).
Türklerin egemenliğinde gelişen Manav şehri, bugünkü Manavgat Çayı’nın batı yakasında
kurulmuştur. Nitekim bu sahada Roma döneminde inşa edildiği bilinen Hisar (Zindan) Kalesinin varlığı
nedeniyle yerleşmenin bu kale etrafında gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Diğer yandan Anadolu’da Türk
hâkimiyetinin başladığı dönemlerde Antalya yöresine yerleşen Ermeni nüfusun bir kısmının Manav yöresine
yerleştiği ve Ermenice’de kale anlamına gelen “Gat” kelimesinin Manav ismine daha sonradan eklendiği ve
yerleşmenin böylece Manavgat adıyla anılmaya başlandığı belirtilmiştir (Arıcı, 1985: 24-25). Böylece antik
dönemde Side’nin bir liman yerleşmesi olarak gelişme göstermesinden farklı olarak, Manavgat da Türk
hâkimiyeti döneminde bir kale yerleşmesi olarak gelişme göstermiştir.
Osmanlı döneminde Manavgat’ı gezmiş olan seyyahların gözlemlerinden derledikleri bilgiler, şehrin
coğrafi görünümü ve yatay gelişimi hakkında önemli bilgiler sunabilmektedir. Piri Reis, Akdeniz kıyılarını
ele aldığı Kitab-ı Bahriye eserinde Manavgat kıyılarından ve Manavgat şehrinden şu şekilde bahsetmektedir.
“Manavgat şehri sahilden üç mil içeride bir ova üzerindedir. Şehrin önünde harap bir kale
vardır. Kalenin güneydoğusu tarafından bir akarsu gelip denize dökülür. Burada Yalı Gölü denilen bir
göl vardır. Bu gölün ayağı deniz kenarına yakın yerdeki suya karışır. Gölün şolok tarafında Karpuz Suyu
vardır. Bu suyun şolok tarafı Alaiye yakınındaki burundur. O kara burun ile Karpuz Suyu ortasındaki
küçük adaya çakal adası derler. Sığ olduğu için ada ile sahil arasından gemi geçmez” (Piri Reis, 1973:
274).

Şekil 2. Piri Reis’in çizdiği Manavgat ve çevresini gösteren harita (Piri Reis, 1521: 321).
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Piri Reis, Manavgat ile ilgili tasvir ettiği bilgilerden hareketle XVI. yüzyılın ilk yarısında şehrin
bugün Hisar (Zindan) adıyla bilinen kalenin eteğinde, Manavgat Çayı’nın batısında ve denizden yaklaşık 4-5
kilometre içeride yer aldığı anlaşılmaktadır. Piri Reis, Manavgat Çayı’nın doğu yakasında herhangi bir
yerleşmeden veya yerleşme kalıntısından bahsetmemiş ve haritasında göstermemiştir (Şekil 2).
Osmanlı imparatorluğu döneminde Manavgat bir yerleşme merkezi olmasından ziyade kuzeyde
Toroslar, güneyde Akdeniz, doğuda Manavgat Çayı, batıda ise Köprü Çayı ile sınırlı olan geniş bir sahaya
verilen bir isim olarak bilinmektedir (Tunçdemir, 1973: 14). Manavgat Çayının doğusundaki alan için XVI.
yüzyılın sonlarına doğru Düşenbe Kazası terimi kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 1873 ve 1896 tarihli
Konya Vilayeti Salnamelerinde bu bölge Düşenbe Nahiyesi olarak yer almaktadır (Karaca, 2009: 44).
Manavgat Çayı’nın doğu yakasına Düşenbe (Pazartesi anlamına gelmektedir) denilmesi, bu sahaya her
pazartesi günü bir pazar kurulmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Manavgat Çayı’nın doğu yakası
Osmanlı döneminden günümüze kadar Pazarcı veya Pazarcık ismiyle anılmaktadır (Tunçdemir, 1973: 14).
Bu isim günümüzde Aşağı ve Yukarı Pazarcı Mahalleleri ile varlığını sürdürmektedir.
Manavgat kasabası ve yakın çevresini XVII. yüzyılda dolaşan ve gözlemlerini dile getiren Evliya
Çelebi, o dönemde Manavgat’ın Alaiye Sancağına bağlı bir subaşılık olduğunu belirtmiştir. Çelebi ayrıca
Manavgat’ın 40 köyünün, 70-80 tane kadar sarı toprakla örtülü hanesinin, bir han, bir hamam ve 7
ticarethanesinin olduğunu ve haftada bir büyük bir pazarın kurulduğunu ifade etmiştir (Evliya Çelebi, 2005:
140). Manavgat’a yönelik seyahati sırasında Evliya Çelebi, yerel halka Manavgat’ın hangi yönde olduğunu
sormuş ancak kimse bu soruyu doğru bir şekilde cevaplamamıştır. Bunun üzerine Çelebi, Manavgat halkı
için “Bu Manavgat kavmi kaplanlardan mel’unlardır” ifadesini kullanmıştır. Ancak o dönemde Manavgat’ın
bir şehir adı olarak değil, bölge adı olarak kullanıldığı ve Manavgat adıyla anılan herhangi bir şehrin
olmadığı bilinmektedir (Duru, 1987: 21).
Manavgat şehrinin daimi bir yerleşim yeri olarak varlığını sürdürmesi, yatay yönde gelişim
göstermeye başlaması ve bugünkü sınırlarına ulaşması özellikle XX. yüzyılın başlarından itibaren söz
konusu olmuştur. XI. yüzyıldan Cumhuriyet döneminin başlarına kadarki süreçte Manavgat Çayının batı
kesiminin Horasan asıllı Tugay Beylerinin, doğu kesiminin ise Senir Beylerinin mülkiyetinde olduğu
bilinmektedir. Daha sonra her iki yörük beylerine ait arazilerin büyük bölümü köylülere ve kâhyalara
satılmıştır. Hükümet binası, PTT ve okul gibi binalar Tugayoğulları tarafından resmi kurumlara hibe
edilmiştir (Tunçdemir, 1973: 14).
Manavgat şehrinin kuruluşundan XX. yüzyılın başlarına kadar göstermiş olduğu yatay gelişim
miktarı ortaya konulduğunda şehrin yatay yönde önemli bir gelişim göstermediği anlaşılmaktadır. 1913 yılı
öncesinde idari açıdan Manavgat Çayının batı yakasında yer aldığı bilinen Manavgat şehrinde bugünkü Hisar
Mahallesinde yer alan Zindan Kalesi ile bugünkü Manavgat Köprüsünün batısındaki birkaç yapı birlikte
düşünüldüğünde her iki sahanın yaklaşık 7,3 hektar alana sahip olduğu ortaya konulmuştur. Akdeniz
kıyısında bir yarımada üzerinde yer alan Side’nin antik döneme ait belli başlı yapılarından hareketle sınırları
belirlenen yerleşim sahası yaklaşık 23,9 hektar alan kaplamaktadır. Bu bilgilerden hareketle günümüzden
yaklaşık bir asır önce güneyden kuzeye doğru Side antik şehri (23,9 hektar), Zindan Kalesi çevresi (4,9
hektar) ve Manavgat Köprüsünün batısındaki yapılarla (2,4 hektar) birlikte yerleşim sahasının toplam 31,2
hektar alandan oluştuğu belirlenmiştir.
3.2. 1913-1953 devresi
Manavgat’ın yatay gelişiminde 1913 yılının ayrı bir dönem olarak ele alınmasının başlıca sebebi
idari yapıda meydana gelen değişimin dikkate alınmasıdır. 1913 yılında Alaiye’ye (Alanya) bağlı olan,
Manavgat ve Düşenbe (Pazarcı) Nahiyeleri birleştirilmiş ve Manavgat adı altında bir ilçe teşkilatı
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kurulmuştur (Tunçdemir, 1973: 14). Böylece Manavgat Çayının doğu ve batı yakasında özellikle
Cumhuriyet döneminden sonra hızlı bir yapılaşma meydana gelmeye başlamıştır.
Manavgat şehrinin yatay gelişim dönemlerinden 1913-1953 devresinde en dikkat çekici olan gelişme
1930’lu yılların başlarında Manavgat Çayı üzerinde Manavgat Köprüsü’nün inşa edilmesi olmuştur. O
yıllarda, Çayın batı yakasının neredeyse tamamen boş olduğu, doğu yakasında yer alan Düşenbe’de ise
konak tipi konutların yaygın olduğu bilinmektedir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 278). Şüphesiz Manavgat
Köprüsünün hizmete girmesi, şehrin doğu ve batı yakasının hızlı bir şekilde birleşip bütünleşmesini sağlamış
ve şehrin yatay gelişimi hız kazanmıştır. Diğer yandan günümüzde Türk Beleni üzerinde var olan ağaçların
1930’lu yıllarda henüz olmaması, Türk Beleninin günümüze daha yakın bir dönemde ağaçlandırıldığını
göstermektedir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 278).

Foto 1. Manavgat şehrinin 1953 yılı hava fotoğrafı (Kaynak: Harita Genel Müdürlüğü)

Şehrin 1953 yılı hava fotoğrafından hareketle mekânsal görünümüne bakıldığında Manavgat Çayının
doğu yakasının batı yakasına göre daha yoğun bir şekilde nüfuslandığı, şehir alanın daha çok 1930’lu
yıllarda inşa edilen Çelik Köprü yakınlarında gelişim gösterdiği dikkati çekmektedir (Foto 1). Yerleşme ve
imar faaliyetleri açısından Çayın batı yakasında sadece birkaç müstakil binanın var olması o dönemlerde sel
baskınlarının ve sıtma hastalıklarının yerleşimi olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır (Konyalı ve
Yıldız, 2010: 278). Manavgat Çayının doğusundaki Duşanbe’nin Manavgat ile birleşmiş durumda olduğu
dikkate alındığında 1913 yılındaki şehir alanının yaklaşık 22,1 hektar alan genişlediği görülmektedir.
Böylece 1953 yılında şehrin alanı toplam 53,3 hektara ulaşmıştır.
3.3. 1954-1963 devresi
Tarihi süreçte yoğun bir yerleşmeye sahne olmayan Manavgat Çayının batı yakasının 1954-1963
devresinde yerleşilmeye başlanması sıtma hastalıklarıyla mücadelede artık birtakım çözümlerin geliştirilmiş
olmasıyla yakından ilişkilidir. Nitekim Çayın batı yakasında bataklık sahaların kurutulması ve sıtma
ilaçlarının yoğun bir şekilde kullanılması sayesinde şehrin batıya doğru gelişmesi mümkün olmuştur. Bu
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gelişim şehirde imar planlarının hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Bu nedenle şehirde farklı dönemlerde imar
planları hazırlanmıştır. Bunların ilki 1957 yılında yapılmış ve 1975 yılında revize edilmiştir (Manavgat İlave
ve Revizyon İmar Planı Açıklama Raporu, 1990: 2-3).
Manavgat’ta 1960’lı yıllara gelindiğinde artan nüfusla birlikte yapılaşmanın da artış göstermesi,
Çayın batı yakasında bugünkü Antalya Caddesinin hızla gelişmesini sağlamıştır. Çayın doğu yakasındaki
İbrahim Sözen Caddesinin batıya doğru bir devamı niteliğindeki Antalya Caddesinde ticarethanelerin sayısı
artmış ve bir şerit halinde ticari gelişim söz konusu olmuştur. Manavgat Köprüsü’nün batısında Antalya
Caddesinin güney kenarında yer alan en önemli yapılar Askerlik Şubesi, Hükümet Binası, P.T.T ve Çağlayan
İlkokuludur. Bu saha, Manavgat Çayının batı yakasında özellikle Cumhuriyet dönemindeki yatay gelişimin
çekirdeğini oluşturmuştur. Böylece bugünkü Yukarı Hisar ve Aşağı Hisar Mahalleleri gelişmeye başlamıştır.
Şehir daha batıda Türk Beleninin güneyinde Antalya Caddesi boyunca müstakil binalar şeklinde gelişme
göstermiştir.
1960’lı yıllarda Çayın doğu yakasında yerleşmenin yayılış sahasına dikkat çekildiğinde 1953 yılında
25-30 metrelik yükseltide konglomera arazisi üzerinde gelişen yerleşim sahasının yine bu arazi üzerinde
gelişme gösterdiği ve yerleşim sahasının genişlediği görülür. Şehir, bu sahanın doğusunda bugünkü Remzi
Güven Caddesi boyunca, Bayır Mezarlığına kadar yayılmıştır. Şehir, belirtilen devrede doğuya doğru
genişlemesine rağmen arada kalan pamuk tarlaları sahipleri tarafından satılmamış ve şehrin ortasında boş
sahalar şeklinde kalmıştır. Ancak artan nüfus ile birlikte arazi tahsisine ihtiyaç duyulması nedeniyle söz
konusu tarlalar kamulaştırılmış ve böylece eğitim kurumları, spor tesisleri gibi kültürel tesisler inşa edilmeye
başlanmıştır. Yine 1930’lu yıllarda inşa edilen Çelik Köprünün artık ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi
yeni bir köprünün inşa edilmesini gerekli kılmıştır. Bu şekilde trafik yükünün hafifletilmesi düşünülmüştür
(Arıcı, 1985: 26-27). Şehir, 1953 yılından 1963 yılına kadarki on yıllık süreçte 23 hektar genişlemiş ve
böylece toplam şehir alanı 86,3 hektara ulaşmıştır.
3.4. 1964-1983 devresi
Bu devrede, Manavgat şehrinin imar planları ve ilave revizyon planları doğrultusunda gelişim
göstermesi teşvik edilmiştir. Özellikle yeşil alan ve okul gibi doğrudan toplum hizmetine sunulacak alanlara
öncelik verilmiştir. Diğer yandan şehrin merkezi kısımlarında yer alan ve hazine arazisi olan ormanlık alan
turistik mesir alanı olarak değerlendirilmiş, yeşil alan olarak kullanıma açılmıştır (Manavgat İlave ve
Revizyon İmar Planı Açıklama Raporu, 1990: 2-3).
Manavgat’ın 1983 yılı topoğrafya haritasından hareketle yayılış sahasına bakıldığında Manavgat
Çayı’nın doğu ve batı yakasının güneye doğru alüvyal sahalar üzerinde gelişmeye başladığı anlaşılmaktadır.
1960’lı yıllarda tamamen konglomera sahası üzerinde gelişen Yukarı Pazarcı Mahallesinin tarımsal arazilerin
geniş yer kapladığı alüvyal ovalar üzerinde de gelişmeye başladığı dikkati çekmektedir. Şehir, Manavgat
Çayı’nın batısında bugünkü Yukarı Hisar ve Çağlayan Mahallelerine doğru yatay gelişimini sürdürmüştür.
1960 yılında Türk Beleninin hemen kuzeyinde bugünkü Hastane Caddesi ile Sarılar Caddesinin kesiştiği
noktada hizmete giren Manavgat Devlet Hastanesi, şehrin kuzeye doğru gelişmesinde önemli bir etken olmuş
ve 1980’li yıllarda Yukarıhisar ve Çağlayan Mahallelerinin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır.
Manavgat’ın 1964-1983 devresinde göstermiş olduğu yatay gelişim diğer gelişim dönemlerinden
daha fazla olmuştur. Bunun başlıca sebepleri turizm faaliyetlerinin gelişmeye başlaması, kırdan şehre
yaşanan göçlerle nüfusun hızla artması ve bu sayede yapılaşmanın da hız kazanmasıdır. 1963 yılında 86,3
hektar olan şehir alanı 1983 yılına gelindiğinde 4 kattan fazla bir artış göstererek 372,7 hektara ulaşmıştır.
Turizm faaliyetlerinin etkisiyle özellikle kıyı boyunca gelişmeye başlayan Side’de 1983 yılında yerleşim
sahası 61,4 hektara ulaşmıştır.
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3.5. 1984-1995 devresi
Şehirde, bugünkü yerleşim planının teşekkül etmesinde 1984 yılında İller Bankası tarafından çizilen
imar planı önemli bir rol oynamıştır. Diğer yandan 1990 yılında hazırlanmış olan İlave ve Revizyon İmar
Planı kararları da şehrin gelişim yönünü etkilemiştir. İmar planlarıyla birlikte yeni cadde ve sokaklar açılmış,
gecekondular yerine düzgün betonarme yapılar inşa edilmiş ve şehir bugünkü görünüme sahip olmaya
başlamıştır. Türk Beleni ve pamuk tarlaları nedeniyle yeterince gelişme göstermeyen konut sahaları kuzeye
Şelale yolu kenarlarına doğru gelişme göstermiş ve böylece bugünkü Şelale Mahallesi gelişmeye başlamıştır
(Arıcı, 1985: 28).
Manavgat şehrinin 1990 yılı imar izah raporuna göre, şehrin güneydoğusunda yer alan küçük sanayi
tesisinin alanı genişletilmiş, bu sahanın hemen kuzeyinde yer alan ve kamuya ait olan saha
gecekondulaşmayı önlemek amacıyla iskân sahasına dâhil edilmiştir. Manavgat’ın güneyinde Side girişinde
yer alan hayvan pazarı, gelişen turizm faaliyetlerinde olumsuz bir imaj yaratması nedeniyle şehrin
doğusunda köy yollarının başladığı bir alana nakledilmiştir (Manavgat İlave ve Revizyon İmar Planı
Açıklama Raporu, 1990: 2-3).
Manavgat şehrinin alanı 1995 yılı topoğrafya haritasından hareketle belirlenen şehir sınırına göre
1210 hektardır. 1983 yılındaki şehir alanıyla karşılaştırıldığında şehrin alanının yaklaşık 3,2 kat artış
gösterdiği dikkati çekmektedir (Şekil 3). Şehrin güneyinde yer alan Alanya-Antalya şosesinin (D-400
karayolu) hizmete girmesi ve turizm faaliyetlerine bağlı olarak artan nüfusun doğurduğu hızlı yapılaşma
şehrin alanının genişlemesinde belli başlı etmenleri oluşturmaktadır.

Şekil 3. Manavgat şehrinin yatay gelişim haritası

3.6. 1996-2012 devresi
Manavgat şehrinde 1996-2012 devresinde mekânsal açıdan en dikkat çekici durum Side’nin kuzeye
ve Manavgat’ın güneye doğru yatay yönde genişlemesi neticesinde Side’nin artık Manavgat şehri ile fiziksel
bir bütünlük göstermesi olmuştur. Gerçekten de özellikle turizm yatırımlarının doğrudan etkileriyle hızla
artan yapılaşma ve D-400 karayolunun etkinliğinin daha da artması Side’nin Manavgat ile bütünleşmesinde
belirleyici unsurlar olmuştur. Böylece Manavgat’ın bugünkü şehir sınırları çizilirken bu durum dikkate
alınmış ve bu tez çalışmasında Side, Manavgat şehir sınırlarına dâhil edilmiştir.
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Manavgat şehrinin 2012 yılındaki mekânsal sınırlarına bakıldığında batıda D-400 karayolu
kenarında bugünkü Denizler Restoran’ın bulunduğu alana ve 108. Sokak’a kadar yayıldığı görülür. Diğer
yandan Side’nin batı kıyıları boyunca Turizm Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği alana, güneydoğuda
Sorgun Bulvarı ile Titreyen Göl Caddesinin kesiştiği alana, doğuda ise 2025.Sokak’a kadar yatay yönde
gelişim gösterdiği dikkati çeker. Belirtilen dönemlerde şehir, kuzeyde Çayyazı köy yoluna ve bu sahanın
batısında ise Sarılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hacı Hüseyin Öz Cami’nin güneyine kadar gelişim
göstermiştir.
Manavgat’ın 2012 yılındaki şehir sınırlarına bakıldığında şehrin 1732,2 hektar alan genişlediği ve
toplam şehir alanının 2942,2 hektara ulaştığı görülmektedir (Şekil 3). Güneyde Side’nin bir turizm merkezi
olarak hızla gelişmesi, yerleşim sahalarının D-400 karayoluna doğru gelişme göstermesi, Side ve
Manavgat’ın bütünleşmesini sağlamış ve böylece 2 kattan fazla bir yatay gelişim söz konusu olmuştur.
3.7. 2013 yılı ve sonrası dönem
Bu dönemde Manavgat şehri, Side sınırları içerisindeki mekânsal sınırlarını korumuştur. Doğuda
Sanayi Sitesinin ve Salkımevler Mahallesinin gelişme göstermesiyle birlikte bu sahalar şehirle
bütünleşmiştir. Şehrin Salkımevler Mahallesindeki sınırı 10014.Sokak’a, Sanayi Sitesinin doğusunda ise
2060.Sokak’a kadar ulaşmıştır. Şehrin batısında D-400 karayolunun kuzeyinde yer alan Hatipler ve Ilıca
Mahalleleri günümüzde artık Manavgat şehriyle bütünlemiş durumdadır. Bu çalışmada söz konusu
mahalleler şehir sınırlarına dâhil edilmiştir. Şehir, Ilıca Mahallesinin batısında Manavgat Bölge Trafik
İstasyon Amirliğine kadar gelişim göstermiştir.
Şehrin 2017 yılındaki mekânsal sınırlarına bakıldığında güneyde Side antik şehri ve Side’nin
batısında sahil şeridi boyunca gelişen turistik tesisler, yine şehrin batısında D-400 karayolunun hemen
kuzeyinde Ilıca Mahallesi, kuzeyde Sarılar Mahallesi ve doğuda Manavgat Sanayi Sitesini içerisine alan
Sanayi Mahallesinden oluştuğu görülmektedir. Bu sınırlar içerisinde yer alan şehir, 3927.8 hektar
kaplamaktadır. 2012 yılından 2017 yılına kadar ki 5 yıllık süreçte şehir 985,6 hektar (1,3 kat) genişlemiştir
(Şekil 3).
4. Şehrin yatay gelişiminde etkili olan coğrafi faktörler
4.1. Fiziki (Doğal) Faktörler
4.1.1. Şehrin kuruluş yeri özellikleri
Manavgat ve Side, antik dönemden XXI. yüzyılın başlarına kadarki süreçte birbirinden bağımsız
birer yerleşme olarak varlığını sürdürmüştür. Side antik şehri, ilkçağdan günümüze kadar ticari faaliyetler
açısından önem arz etmiştir. Side’nin yanı sıra bugünkü Manavgat şehrinin (D-400 karayolunun kuzeyi)
yerleşme çekirdeğini Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hisar (Zindan) Kalesi oluşturmuştur.
Manavgat Çayı’nın adeta bir liman gibi kullanılması, ulaşım faaliyetleri açısından kolaylık sağlaması ve bu
Çayın batı kıyısında yer alan kalenin savunma açısından önemli olması Manavgat şehrinin ne kadar elverişli
bir konumda yer aldığını ortaya koymaktadır.
Şehrin daimi bir yerleşme olarak gelişim göstermesi, yatay yönde genişlemesi ve bugünkü mekânsal
sınırlarına ulaşması özellikle XX. yüzyılın ilk yarısında söz konusu olmuştur. Tarihi yarımada ve Hisar
Kalesinden farklı olarak bugünkü şehir yerleşmesi, Manavgat Çayı’nın doğu yakasında, sel ve taşkınların
olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği, konglomeralardan oluşan bir sırt üzerinde kurulmuştur. Bu saha,
Bugünkü Yukarı Pazarcı Mahallesinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bilgilerden hareketle tarihi
yarımadanın yerleşim sahası olarak tercih edilmesinde bu sahanın deniz ticareti açısından önemli olmasının,
Hisar Kalesi ve çevresinin tercih edilmesinde ise güvenlik kaygılarının yaşanmasının etkili olduğu
anlaşılmaktadır. Diğer yandan son yüzyılın başında bugünkü Yukarı Pazarcı Mahallesi, taşkınların ve
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bataklık sahaların insan yaşamına ve sağlığına olan olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği bir saha olduğu
için yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir.
4.1.2.

Topografik faktörler

Manavgat şehri, sahilden 4-5 km iç kısımlarda, düz ve düze yakın bir arazide yer almaktadır. Şehirde
en önemli morfolojik unsurları, verimli tarım arazilerinin olduğu ovalık saha, kuzeye doğru yükseltisi
giderek artan Toros Dağlık kütlesi ve şehrin merkezi kısımlarından geçerek güneyde Akdeniz’e dökülen
Manavgat Çayı oluşturmaktadır. Manavgat şehrinin önemli bir kısmı düzlük bir sahaya kurulmuştur. Şehrin
özellikle güneybatı ve doğu bölgesindeki mahallelerini kapsayan alanlar dalgalı düzlüklerden oluşmaktadır
(Şekil 1). Şehrin merkezi kısımlarında yer alan Türk Beleni, çevresine göre daha yüksekte yer almakta ve
kenarları dik yamaçlardan oluşmaktadır (Asker, 2015: 24).
Doğu-batı yönünde Akdeniz’e paralel olarak adeta bir set gibi uzanan Toros Dağları, Akdeniz
Bölgesinin batı kesimindeki birçok yerleşmeden farklı olarak Manavgat’ta daha kuzeyden başlamakta ve bu
durum şehrin kuzeye doğru gelişimine daha fazla müsaade etmektedir. Bu nedenle şehir doğu, batı ve güney
yönünde olduğu gibi kuzeye doğru da bir gelişim göstermektedir. Manavgat şehrinin özellikle son yüzyılda
kuruluş ve gelişmesi üzerinde topoğrafik faktörler oldukça etkili olmuştur. Nitekim bugünkü yerleşim
sahasının çekirdeğini oluşturan Yukarı Pazarcı Mahallesinde eğim ve yükseltinin diğer mahallelerden daha
fazla olması, ovada meydana gelen taşkınların ve sıtma hastalığının etkilerinin daha az hissedilmesini
sağlamıştır. Sıtma hastalıklarının, Manavgat Çayının doğu ve batı yakasındaki yerleşim sahalarına etkileri
değerlendirildiğinde, doğu yakasındaki yerleşim sahasının nispeten daha yüksek bir sahada, konglomera
arazisi üzerinde ve rüzgârın etkisine açık bir alanda gelişim göstermesi sivrisineklerin olumsuz etkilerini
daha az hissetmek için alınmış bir önlem olduğu anlaşılmaktadır. Böylece Manavgat Çayı’nın doğu
yakasında yerleşmiş olan halkın coğrafi koşulları dikkate almak açısından daha bilinçli davrandıkları
anlaşılmaktadır.
4.1.3.

Jeolojik Özellikler

Manavgat, Senozoik (Miyosen ve Pliosen) dönemine ait karasal ve denizel kırıntılarından, Kuaterner
dönemine ait dolgulardan ve konglomeralardan oluşmaktadır. Manavgat’ın güneyinde Side kıyılarında ince
bir şerit halinde plaj ve kumullar yer alırken, bunun gerisinde Kuaterner önemine ait alüvyal saha
bulunmaktadır. Side Mahallesinin kuzey kesimleri ile Manavgat Çayı’nın doğu ve batı kesimleri yer yer
konglomeralardan oluşmaktadır.
Türkiye’de delta ovalarından gerek yerleşme gerekse ekonomik faaliyetler açısından yararlanılması
özellikle XX. yüzyıl içerisinde gerçekleşmiştir. Delta alanlarının akarsular tarafından taşınan ince
materyallerle (kil, silt gibi) kaplı olması, bu sahalarda eğim değerlerinin oldukça düşük olması, akarsuların
çoğu kez taşması ve bu taşmalar neticesinde bataklıkların oluşması ovaların çeşitli amaçlarla
değerlendirilmesini geciktirmiştir (Tunçdilek, 1985: 56-57). Kuruluşundan XX. yüzyılın ortalarına kadar
Manavgat şehrinin yatay gelişimini sınırlandıran en önemli faktör bataklık sahaların geniş alanlar kaplaması
olmuştur. Manavgat Çayının belirli dönemlerde taşkınlara sebebiyet vermesi ve alüvyal saha üzerinde taban
suyu seviyesinin yüksek olması bataklıkların gelişmesindeki başlıca sebepleri oluşturmuştur. Bu bataklık
sahalar, sivrisineklerin hızla üremesine ve sıtma hastalığının yaygınlık kazanmasına sebebiyet vermiştir.
Böylece bataklıkların kurutulması ve sıtma ile mücadelede gerekli önlemlerin alınmasına kadarki süreçte
şehrin özellikle batı kesimleri yatay yönde gelişme gösterememiştir.
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4.1.4. Hidrografik Faktörler
Manavgat Çayı, Antalya Havzasının rejimi en düzenli ve en güçlü akarsularından biridir. Bu nedenle
Manavgat Çayının tarih boyunca sık sık sel ve taşkınlara sebebiyet verdiği bilinmektedir. Özellikle Çayın
ovaya ulaştığı kısım ile deniz arasının çok uzun olmaması (yaklaşık 10 km) akarsuyun sulama alanının dar
olmasına ve böylece taşkınların yarattığı zararların daha fazla olmasına neden olmaktadır (Saracoğlu, 1989:
524). Çayın her iki yakasının, sel ve taşkınlar sonrasında bataklık sahalara dönüştüğü ve bu sahalar üzerinde
gelişen sivrisineklerin sıtma hastalıklarına neden olduğu bilinmektedir. Şüphesiz bu durum özellikle Çayın
batı yakasında şehrin yatay gelişimi engelleyen en önemli etkenlerden biri olmuştur. Ancak Manavgat
Çayının yaratmış olduğu sel ve taşkınlar özellikle 1980’li yıllarda şehrin kuzeyinde Oymapınar (1984) ve
Manavgat (1985) Barajlarının hizmete girmesi sonrasında kontrol edilmeye başlanmıştır. Diğer yandan
ovada kanallar ve drenaj sistemlerinin tamamlanması ve Kargı, Aşar ve Seki gibi akarsuların yataklarının
ıslah edilmesi neticesinde taşınlar büyük oranda önlenebilmiştir (Kao, 2001: 54-55). Böylece Çayın batı ve
doğu yakasında şehrin yatay gelişimi hız kazanmıştır.
Şehrin güneydoğusunda oldukça gelişmiş bir drenaj ağının olması yatay gelişimi sınırlandıran bir
diğer hidrografik faktör olarak dikkati çekmektedir. Piri Reis, Kitab-ül Bahriye isimli eserinde Manavgat’ın
güneydoğusunda bugünkü Ulualan Mevkii’de günümüzden yaklaşık 500 yıl önce bir göl olduğunu (Yalı
Gölü) ve bu göle Manavgat Gölü adı verildiğini belirtmiştir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 175). Gerçekten de
günümüzde Ulualan Ovası olarak bilinen mevkide oldukça gelişmiş bir drenaj ağının olması ve çok sayıda
kurutma kanalının yer alması bu sahanın eski bir göl sahası olduğunu doğrulamaktadır. Hiç şüphesiz bu saha
geçmişte olduğu gibi günümüzde de şehrin güneydoğuya doğru yatay gelişimini engelleyen en önemli
coğrafi unsuru oluşturmaktadır.
4.1.5. Toprak Özellikleri
Manavgat şehir sınırları içerisinde alüvyal sahalar 1222,8 hektar alan kaplamaktadır. Bu saha toplam
şehirsel alanın yaklaşık % 32,1’ini karşılık gelmektedir. Şehirde toprakların kabiliyet sınıflarına göre
dağılımlarına bakıldığında toprakların yaklaşık % 10’unun (378 hektar) I. sınıf tarım topraklarından oluştuğu
dikkati çekmektedir. Kabiliyet sınıfları içerisinde II. sınıf topraklar en geniş alanı oluşturmaktadır. Bu
topraklar toplam şehirsel alanın % 36’sını oluşturmaktadır. Bu iki toprak sınıfı dışında III. sınıf topraklar
311.4 ha., IV. sınıf topraklar 783.4 ha., VI. sınıf topraklar 662.9 ha. ve VIII. sınıf topraklar ise 232.2 hektar
alan kaplamaktadır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Manavgat şehri ve çevresindeki toprakların kabiliyet sınıfları
Toprak Kabiliyet Sınıfları

Toplam
Alan (ha)

I

II

III

IV

VI

VII

Alan (ha)

378

1395,5

311,4

783,4

662,9

232,2

3763,4

Oran (%)

10

37

8,2

20,8

17,6

6,1

100

Kaynak: Veriler, yeniden düzenlenen Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı toprak kabiliyet sınıfları haritası üzerinden üretilmiştir.
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Şekil 4. Manavgat şehri ve çevresinin toprak kabiliyet sınıfları haritası (Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı toprak kabiliyet
sınıfları haritasının yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur.)

Toprak kabiliyet sınıflarının mekânsal dağılışlarına bakıldığında I. sınıf toprakların Manavgat
Çayı’nın her iki yakası boyunca ve Side Mahallesinin batı kıyıları ile Ilıca Mahallesi arasındaki alanda
yayılış gösterdiği görülmektedir (Şekil 4). Şehrin Side kıyıları ve D-400 karayolu boyunca batıya doğru
gelişim gösterdiği dikkate alındığında yakın gelecekte şehrin batısında II. sınıf arazilere doğru yatay yönde
bir gelişim meydana geleceği anlaşılmaktadır. Şehirde IV. sınıf araziler tarıma daha az elverişli olan nispeten
eğimli ve yüksek alanda gelişim göstermiştir. Şehrin güneydoğusunda yer alan Ulualan Mevkii ile Manavgat
Çayı’nın batı yakasında Kavaklı, Kasaplar ve Milli Egemenlik Mahallelerinin ve daha kuzeyde Türk
Beleninin yer aldığı saha VI. sınıf arazilerden oluşmaktadır (Şekil 4). Böylece tarımsal kabiliyet sınıflarının
dağılışı ile şehrin yayılış sahası karşılaştırıldığında tarıma elverişli olan I ve II. sınıf arazilerin toplam 1773
hektar alan kapladığı ve bu alanların yoğun bir şehirsel yapılaşmaya sahne olduğu görülmektedir (Çizelge 1).
Tarihi süreç içerisinde Manavgat şehrinin kuruluş yerleri olarak seçilen sahalarda toprak kabiliyet
sınıflarına bakıldığında şehrin en eski yerleşim sahası olarak bilinen Side’nin tarihi yarımada üzerinde yer
alan kesimi III. sınıf arazilerden oluşmaktadır (Şekil 4). Bilindiği gibi Side, tarih boyunca tarımsal faaliyetler
yerine ticaretle ön plana çıkmıştır. Şehrin Türk hâkimiyeti dönemiyle birlikte kuruluş yeri olarak tercih
edildiği Hisar Kalesi ve çevresi I. ve II. sınıf arazilerden oluşmaktadır. Ancak tarımsal açıdan verimli olan bu
sahanın Manavgat Çayının yarattığı taşkınlar sonrasında sürekli olarak bataklık alanlara dönüştüğü ve bu
durumun özellikle 1950’li yıllara kadar şehrin yatay gelişimini engelleyen en önemli etmenlerden biri olduğu
bilinmektedir. XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra şehir, nispeten yüksek olan bugünkü Yukarı Pazarcı
Mahallesinde gelişim göstermiştir. Bu saha IV. sınıf arazilerden oluşmaktadır. Ancak bataklıkların
kurutulması ve bu sahaların yerleşime açılması sonrasında Yukarı Pazarcı Mahallesi, Manavgat Çayına
doğru batı yönünde genişlemiş ve şehir, bu alanda yer alan I. sınıf arazilere doğru yayılış göstermiştir.
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4.2. Beşeri Faktörler
4.2.1. Nüfus
Manavgat nüfusunun tarihi süreç içerisindeki değişimlerine bakıldığında nüfusla ilgili ilk bilgilerin
Osmanlı dönemine kadar uzandığı dikkati çekmektedir. Osmanlı Devleti döneminde özellikle de XV. ve
XVI. yüzyıllara ait tapu kayıt defterlerinde kasaba ve şehir özelliği gösteren yerleşmeler “nefs” olarak
belirtilmiştir (Göğünç, 1979: 56). Tahrir defterlerinde küçük bir kasaba görünümünde olan Manavgat’ın
merkez nüfusuyla ilgili veriler Nefs olarak verilmiştir. Buna göre Nefs-i Manavgat’ta 1455 yılında şehir
nüfusunun 400-600 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir (Karaca, 2009: 49-51). Manavgat şehri 1575
yılında da mahallelere ayrılmamış ve Nefs-i Manavgat şeklinde kaydedilmiştir. Buna göre belirtilen yılda
Manavgat şehir merkezinde yer alan 45 hanede yaklaşık 225 kişinin yaşadığı kaydedilmiştir (Karaca, 2009:
52).
Manavgat şehrinin XIX. yüzyıl nüfusuyla ilgili bilgiler veren kaynaklardan biri de Konya Vilayet
Salnameleridir. 1872 yılı salnamesinde Manavgat kazasının merkezinde (Nefs-i Manavgat) 1146 hanenin yer
aldığı ve bu hanelerde toplam 3232 kişinin yaşadığı belirtilmiştir (Konyalı ve Yıldız, 2010: 341-342). Şehir
XX.yüzyılın başlarında birkaç haneden oluşan küçük bir mahalle durumunda olmuştur (Arıcı, 1985: 25).
Manavgat şehrinin 1927 yılından günümüze kadarki sayım yıllarından elde edilen nüfus verilerine
bakıldığında şehir nüfusunun 1945 ve 1975 yılları hariç her dönemde sürekli bir artış gösterdiği görülür
(Çizelge 2). 1927 yılında Manavgat’ın nüfusu 655’tir. Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi Manavgat’ta
da nüfus, 1940-1945 devresinde azalma göstermiştir (Çizelge 2). 1940 yılı nüfusu 1162 iken 1945 yılında
1093’e gerilemiştir. Bu nüfus azalmasının en önemli sebebi II. Dünya Savaşı’nda silahaltına alınan erkek
nüfusa bağlı olarak doğum oranlarında meydana gelen azalmadır (Kasarcı, 1993; Işık, 1999). Manavgat
nüfusu 1955 yılında 1950 yılına göre 866 kişi artmıştır. Bu nüfus artışının temel sebebi 1950-1955
devresinde kırsal alanlardan şehre yönelik gerçekleşen göçlerdir. Nitekim 1950’li yıllardan itibaren
Manavgat’ın mekânsal gelişimi ekonominin hızla gelişmesi, atölyeler ve çırçır prese fabrikalarının yarattığı
istihdam ve bu istihdamlarla Manavgat’a yönelik gerçekleşen göçler etkili olmuştur (Öz, 1974: 14). Bu
göçlerin yanı sıra Manavgat nüfusunun 1940-1950’li yıllardan itibaren artış göstermesinde Manavgat
çevresindeki bataklık sahaların kurutularak yerleşime açılması ve sıtma hastalığıyla mücadelede önemli
adımların atılmaya başlaması etkili olmuştur.
Manavgat’ta 1970-1975 devresinde şehir nüfusunun 11787’den 10804’e gerilediği, nüfus artış
hızının da ‰ 154’ten ‰ -17,4’ e düştüğü görülür. Şehrin gerek nüfusunda gerekse nüfus artış hızında
meydana gelen azalmanın sebebi, şehir nüfusunun cinsiyete göre dağılımına dikkat çekildiğinde daha iyi
anlaşılmaktadır. Şehirde yaşayan kadın nüfusunda 1970 yılına göre 1975 yılında önemli bir azalma
görülmezken (sadece 58 kişilik bir azalma olmuştur) erkek nüfus ise yaklaşık 1000 kişi azalmıştır. Bu erkek
nüfus, turizm faaliyetlerinin Manavgat’tan önce gelişmeye başladığı Antalya ve Alanya gibi yerleşmelerde
çalışmak amacıyla göç etmiştir.
Manavgat şehir nüfusunun yıllık artış hızının en fazla olduğu dönem 1985-1990 dönemidir. Bu
dönemde Side-Manavgat kıyıları, Antalya ilinin turizminde önemli bir pay sahibidir. Turizm faaliyetlerine
bağlı olarak artan yatırımlar, 1985–1990 devresinde nüfusun hızla artmasına sebep olmuştur. Bu nüfus artışı
ile birlikte mekân kullanımı açısından yeni alanlara ihtiyaç duyulmuş, sahil şeridinde bulunan ormanlık
alanlar, verimli tarım arazileri ve kumul alanlar, hızla yerleşime açılmıştır (Alpaslan, 2009: 67). 1985 yılında
21520 olan şehir nüfusu 1990 yılında 16978 kişi artarak 38498’e yükselmiştir. Bu devrede yıllık nüfus artış
hızı ise bütün sayım yılları içerisindeki en yüksek değerine (‰ 116) ulaşmıştır.
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Çizelge 2. Manavgat şehir nüfusunun ve nüfus artış hızlarının yıllara göre değişimi (1927-2017)

Sayım Yılları

Şehir Nüfusu
Erkek

Kadın

Toplam

1927

352

303

655

Şehir nüfusunun
yıllık artış hızı
(‰)
-

1935

454

474

928

43,5

1940

616

546

1162

44,9

1945

584

509

1093

-12,2

1950

-

-

1266

29,3

1955

1145

987

2132

104,2

1960

1736

1482

3218

82,3

1965

2842

2606

5448

105,2

1970

6528

5259

11787

154

1975

5603

5201

10804

-17,4

1980

7479

6776

14255

55,4

1985

11373

10147

21520

82,3

1990

22291

16207

38498

116,3

2000

38871

32808

71679

62,1

2010

45861

43446

89307

21,9

2012

50597

48657

99254

52,8

2017

-

-

156599

91,2

Kaynak: 1927-2000 nüfus verileri Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) sayım yıllıklarından, 2010-2017 nüfus verileri ise Türkiye İstatistik Kurumu
(TUİK) adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden elde edilmiştir. 1950 yılında şehir nüfusunun cinsiyete göre dağılımı DİE tarafından hesaplanmamıştır.
2017 yılı şehir nüfusu araştırma sahası sınırları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Büyükşehir Belediye Yasasının 2012 yılından itibaren yürürlüğe girmesi Manavgat’ta idari
değişimlere sebep olmuş köy ve beldelerin tüzel kişilikleri mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Ancak
Manavgat şehir sınırları belirlenirken idari yapıya değil coğrafi sistematiğe dikkat edilmiş ve şehir sınırları
içerisindeki nüfus, şehirli nüfus olarak değerlendirilmiştir. Bu durum dikkate alındığında şehrin 3851 hektar
alana sahip olduğu ve bu alanda yaşayan nüfusun 156.599 olduğu belirlenmiştir.
4.2.2. İdari Yapı
Manavgat’ın idari yapısı Osmanlı hâkimiyetinin ilk yıllarından günümüze kadar sürekli olarak
değişikliğe uğramıştır. “Manavgat’ın göbeği çeşitli devirlerde idari teşkilat bakımından daima Alaiye’nin
idari kaderi ile birlikte kesilmiştir.” (Konyalı ve Yıldız, 2010: 103). XV ve XVI. yüzyıllarda idari açıdan bir
kaza durumunda olan Manavgat o dönemlerde Alaiye (Alanya) sancağına bağlı kalmıştır. Kazanın idari
sınırlarını batıdan Köprü Çayı ve doğudan Manavgat Çayı oluşturmuştur. XVI. yüzyılın sonları ve XVII.
yüzyıldaki bazı Osmanlı belgelerine dikkat çekildiğinde Manavgat Çayı’nın doğusunda bir Düşenbe
Kazasından (bazı kaynaklarda nahiye olarak verilmektedir) bahsedildiği dikkati çekmektedir (Karaca, 2010:
432). Cumhuriyet döneminden önce Manavgat Çayının doğu ve batı yakasındaki Manavgat ve Düşenbe
(Pazarcı) Nahiyeleri, 1913 yılında birleştirilerek Manavgat adıyla ilçe teşkilatı kurulmuştur (Tunçdemir,
1973: 14). Böylece şehrin yönetim fonksiyonu Manavgat Çayının her iki yakasında gelişim göstererek yatay
gelişimin hız kazanmasını sağlamıştır.

545

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

4.2.3. Turizm
Manavgat’ta turizm atılımlarıyla birlikte özellikle 1985-1990 devresinde yaşanan hızlı nüfus artışı
mekânın daha yoğun bir şekilde kullanılmasına neden olmuş ve bu durum alt yapı tesislerinin geliştirilmesini
gerekli kılmıştır (Alpaslan, 2009: 67). Böylece şehirde inşa edilen binaların sayılarında önemli artışlar
meydana gelmiştir. Gerçekten de turizmin Manavgat şehrinin yatay gelişimi üzerindeki etkileri bina
sayılarının yılara göre değişiminden hareketle açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim Devlet İstatistik Enstitüsü
tarafından hazırlanmış olan bina sayım cetvellerine göre şehirde 1950 yılı öncesinde yapımı tamamlanan
toplam 9 bina vardır. Bu sayı 1950-1959 devresinde 31’e yükselmiştir. 1960-1969 devresinde 193 bina inşa
edilmiş ve bu sayı 1970-1979 devresinde yaklaşık 3 kat, 1980-1989 devresinde ise 4 kat artmıştır. 2000
yılına gelindiğinde yapımı tamamlanan binaların sayısı 4022 olmuştur. Şüphesiz şehirde nüfusun ve bina
yapımının en hızlı artış gösterdiği dönemin turizm sektörünün de hızla geliştiği döneme (özellikle
1980’lerden sonra) karşılık gelmesi şehrin yatay gelişiminde turizm sektörünün ne kadar önemli olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır.
Manavgat’ta, turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak tarım arazileri yerini turizm tesislerine
bırakmaya başlamıştır. Manavgat şehrinde turizm faaliyetlerinde yaşanan gelişmeler neticesinde nüfusun
hızla artması, bugünkü Aşağı Pazarcı, Yukarı Pazarcı, Aşağı Hisar ve Yukarı Hisar mahallelerinin hızla
gelişmesini sağlamıştır (Doğmuş, 2013: 10). Turizm sektöründeki gelişmeler Side kıyılarında ormanlık
alanların, verimli tarımsal arazilerin, kumulların yerleşime açılmasını ve bu sahaların turizm amaçlı
değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir (Alpaslan, 2009: 67). Diğer yandan Side’nin doğu kıyılarında
Manavgat Çayı’nın deniz ile buluştuğu, Manavgat Boğazı adıyla bilinen alanda kıyı şeridi boyunca yöre
halkının birer yazlık ev olarak kullandıkları çardakların yer aldığı bilinmektedir. Çardaklar, gerek Manavgat
Çayı’nın gerekse dalgaların taşımış olduğu malzemelerin birikmesiyle meydana gelmiş kıyı setti üzerinde
inşa edilmiştir (Akengin, 2006: 192). Ancak yaklaşık yarım asır bu hizmeti yürüten ve sayıları 1500’ü bulan
bu çardaklar, çevresel problemlere yol açtıkları gerekçesiyle 2000’li yıllara gelindiğinde Turizm Bakanlığı
tarafından kaldırılmıştır. Bu çardakların yerini daha sonraki süreçte yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin
talepleriyle ikincil konutlar almaya başlamıştır (Yıldız, 2012: 48).
4.2.4. Ulaşım
Manavgat şehrinde Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ulaşım aracı olarak üç ağaya ait iki
tekerlekli binek arabaların var olduğu bilinmektedir. Belirtilen dönemde Manavgat Çayı üzerinde herhangi
bir köprü olmadığından yolcu ve yük taşımacılığının kayıklarla veya küçük teknelerle gerçekleştirildiği
belirtilmektedir (Tunçdemir, 1973: 18). Cumhuriyet döneminde Manavgat şehrinin mekânsal gelişimi ile
ilgili olarak önemli kırılma noktalarından biri Manavgat köprüsünün inşa edilmesi olmuştur. Yapımını
Alman bir firmanın üstlendiği köprünün yapımı 1931 yılında başlamış ve 1935 yılında tamamlanmıştır.
Köprünün inşa edilmesinden önce şehrin yerleşim sahasının büyük oranda Manavgat Çayının batısında
Hisarönü Mevkiide yer aldığı bilinmektedir. Bugünkü Manavgat’ın şehir formunun gelişmesinde köprünün
çok önemli bir rolü olmuş ve köprü sayesinde Manavgat çayının doğusu ve batısı hızlı bir etkileşim sürecine
girmiştir (Doğmuş, 2013: 8).
Manavgat’ta bugünkü Aşağı Hisar Mahallesinin gelişiminde Antalya Caddesinden Hisar (Zindan)
Kalesine doğru uzanan Hisar Caddesinin gelişimi etkili olmuştur. Antalya Caddesinin her iki yakasında
gelişen yerleşme Hisar Caddesi sayesinde güneye doğru gelişme göstermiştir. Manavgat Çayının doğu
yakasında Manavgat Köprüsünün doğrudan bir etkisi olarak ve bugünkü D-400 karayolunun gelişmeye
başlaması sayesinde bugünkü Yukarı Pazarcı Mahallesi güneye doğru yol boyunca gelişmeye başlamıştır
(Manavgat İlave ve Revizyon İmar Planı Açıklama Raporu, 1990:3).
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Manavgat’ta 1990‘lı yılların başlarında hizmete giren Antalya-Alanya şosesi zamanla şehrin güneye
doğru ve bu karayolu boyunca gelişmesinde etkili olmuştur. Alanya-Antalya karayolunun kuzeyinde iskânın
yola bütünleşik olmayan bölümlerinde yapılaşma hız kazanmış, yerleşim sahası yola yer yer 75 metreye
kadar yaklaşmıştır (Manavgat İlave ve Revizyon İmar Planı, 1990:3). Şehrin bugünkü mekânsal görünümüne
dikkat çekildiğinde karayolunun hemen kuzeyindeki Bahçelievler, Aydınevler ve Mimar Sinan Mahalleleri
özellikle karayolunun hizmete girmesiyle birlikte hızla gelişmiştir. Diğer yandan bu karayolu (D-400)
sayesinde günümüzde şehrin kuzeyindeki mahalleler ile güneyindeki Side ve Sorgun mahalleleri artık
birleşmiş durumdadır.
Şehirde turizm sektörünün gelişmesinden sonraki süreçte artan nüfusla birlikte şehir içi trafiğini
rahatlatmak amacıyla yeni köprüler inşa edilmeye başlanmıştır. Bu köprüler sayesinde Manavgat Çayının
doğu ve batı yakası arasında etkileşim artmış ve şehrin yatay yönde gelişimi hız kazanmıştır. D-400
karayolunun hizmete girmesi sonrasında açılan Çevre Yolu Köprüsü’nden sonra 2006 yılında hizmete giren
Rauf Denktaş Köprüsü ve 2008 yılında hizmet vermeye başlayan Zeynel Şenol Köprüsü şehrin iki yakası
arasında iletişimi kuvvetlendiren en önemli ulaşım hizmetleri olarak dikkati çekmiştir.
4.2.5. Sanayi
Manavgat şehrinin doğu yakasında yer alan Küçük Sanayi Sitesinin 1990’lı yılların başında hizmete
girmesi şehrin doğu yönünde gelişimini etkilemiş ve sanayi sitesi çevresinde artan yapılaşma sonrasında
bugünkü Sanayi Mahallesi gelişmeye başlamıştır. Diğer yandan şehrin batı yakasında D-400 karayolu
kenarında kurulan Antbirlik Çırçır ve Prese Fabrikası, Orman Dairesi, D.S.İ Lojmanları, Zirai Donanım
Kurumu ve Sebze Hali, şehrin batıya doğru gelişimini hızlandırmıştır (Arıcı, 1985: 28).
4.2.6.

Diğer Faktörler

Şehrin yatay gelişimini etkileyen diğer faktörlere bakıldığında yerel yönetimlerin ve karar
mekanizmalarının özellikle şehrin yatay gelişim yönlerinin belirlenmesinde etkin bir rol oynadıkları
görülmektedir. Nitekim şehrin gelişimi ile ilgili alınan kararlar doğrultusunda imar planları hazırlanmakta ve
şehrin bu planlara uygun olarak geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Şehirde bu amaçla 1957 yılında imar planı
hazırlanmış ve bu plan 1975 yılında revize edilmiştir. 1984 yılında İller Bankası tarafından çizilmiş olan
imar planı bugünkü yerleşim planının temelini oluşturmuştur. Yine 1990 yılında İlave ve Revizyon İmar
Planları hazırlanmış ve şehirsel gelişim ile ilgili kararlar alınmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşların sahip oldukları işlevlere göre şehirde sunulan bazı hizmetler şehir
yapıcı bir özelliğe sahip olabilmektedir. Başka bir değişle bazı kurumlar sundukları hizmetlerle şehrin yatay
gelişimine yön verebilmektedir (Aydın, 2003: 42). Bu durum Manavgat şehrinde de açıkça görülmektedir.
Şehirde bazı kamu kurumlarının hizmete girmesi şehrin belirli yönlerde gelişmesini teşvik etmiştir. Nitekim
Türk Beleni Mevkide 1960 yılında sağlık merkezi olarak hizmet vermeye başlayan Manavgat Devlet
Hastanesi, 1999 yılında bugünkü binasına taşınmıştır. Böylece hastane zamanla şehrin kuzeye doğru
gelişimini teşvik ederek bugünkü Çağlayan Mahallesinin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur.
Diğer yandan 2004 yılında Emek Mahallesinde hizmet veremeye başlayan Akdeniz Üniversitesi Manavgat
Meslek Yüksekokulu şehrin doğuya doğru gelişmesinde etkili olmuştur.
Şehrin çevresinde bazı projelerin uygulamaya geçirilmesi yatay gelişimi etkileyen bir diğer
faktördür. Nitekim Ilıca Mahallesinin batısında Belek Özel Çevre Koruma Projesi, güneyinde turizm bölgesi,
kuzey ve doğusunda ise Manavgat Naras Barajı Sulama Projesi şehrin bu yönde yatay gelişimini
sınırlandırmaktadır (Doğmuş, 2013: 18). Bu projeler dışında şehirde Hisar Kalesi ve çevresinin I ve III.
Derece arkeolojik sit alanı, Side antik kentinin ise yine I. derece arkeolojik sit olarak belirlenmesi ve koruma
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altına alınması bu alanlarda yapılaşmanın önüne geçilmesine ve yatay yönde gelişimin sınırlandırılmasına
neden olmuştur.
5. Sonuç
Manavgat şehri, günümüzde batıda Ilıca ve Hatipler, kuzeyde Sarılar ve güneybatıda Side’yi
bünyesine katarak genişlemiş ve şehirsel alan yaklaşık 3800 hektara ulaşmıştır. Tarihi yarımada üzerinde
kurulan Side, şehrin en eski yerleşim sahasını oluşturmaktadır. Şehirde Türk hâkimiyetinin başladığı XIII.
yüzyılda bugünkü Eski Hisar Mahallesinde yer alan Hisar Kalesi ve çevresi yerleşim yeri olarak tercih
edilmiştir. Böylece şehirde Side’den sonra Hisar Kalesi de ikinci bir yerleşme çekirdeği olarak gelişmeye
başlamıştır. Şehir XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Manavgat Çayının batı yakasında gelişim göstermiştir.
1913 yılında Çayın doğu yakasında yer alan Düşenbe Nahiyesi, Manavgat ile birleşerek Manavgat adı altında
bir ilçe teşkilatı kurulmuştur. Böylece Çayın her iki yakası hızlı bir etkileşim sürecine girmiştir. Ancak bu
etkileşim özellikle Manavgat Köprüsünün 1930’lu yıllarda hizmete girmesiyle daha da hızlanmıştır.
Şehir, Manavgat Çayı’nın yarattığı taşkınlar ve bu taşkınlar sonrasında oluşan bataklık alanlar
nedeniyle 1950’li yıllara kadar yatay yönde önemli bir gelişme göstermemiştir. Nitekim şehrin belirtilen
döneme kadar az nüfuslu ve tenha bir yerleşme olması doğal şartların beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz
etkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak 1950’li yıllardan sonra bataklıkların kurutulması, sıtma
hastalıklarıyla mücadelede önemli adımların atılmaya başlanması, kırsal alanlardan şehre yönelik göçlerin
artması, turizm sektörünün gelişmesi, çevre yolunun hizmete girmesi ve sanayi yatırımlarının artması gibi
gelişmeler neticesinde hızlı bir yatay gelişim söz konusu olmuş ve şehir bugünkü sınırlarına ulaşmıştır.
Şehrin yatay gelişimi açısından en dikkat çekici husus nüfusun ve bina yapımının (özellikle konaklama
tesisleri) en hızlı artış gösterdiği dönemin 1980-1990 arasındaki on yıllık dönem olmasıdır. Bu durum
şüphesiz turizm yatırımlarının doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Böylece turizm sektörünün
şehrin yatay gelişiminde karakteristik bir rol üstlendiği anlaşılmaktadır.
Şehirde nüfusun sürekli artması nedeniyle bu nüfusun ihtiyacı olan yeni yerleşim sahalarına olan
gereksinim artacaktır. Ancak sağlıklı ve kontrollü bir yatay gelişim için bir takım önlemlerin alınması
gerekmektedir. Alınması gereken önlemlerin başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.
Her şeyden önce imar planları şehrin nüfus gelişimine ve coğrafi potansiyeline uygun olarak
hazırlanmalıdır. I. ve II. derece verimli tarım arazilerine sahip alanlarda yapılaşmaya gidilmemelidir.
Şehrin batıda yer alan verimli tarımsal araziler yerine doğuda yer alan IV, V. ve VI. sınıf arazilere
doğru gelişimi teşvik edilmelidir. Şehir sınırlarına dikkat çekildiğinde Side’nin batı kıyıları ile Ilıca arasında
yer alan alanda I. ve II. sınıf arazilerin varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Bu nedenle bu verimli sahaların
korunması ve hiçbir şekilde yerleşime açılmaması gerekmektedir.
Şehrin doğusunda yer alan Küçük Sanayi Sitesi ve batısında çevreyolu boyunca yer alan atölye ve
fabrikaların şehrin dışında ve tarımsal verimi az olan araziler üzerinde gelişim göstermesi sağlanmalıdır.
Şehirde belirli saatlerde trafiğin yoğunluk kazanması nedeniyle, bu yoğunluğu azaltmak için
kuzeyde IV. sınıf araziler üzerinden geçirilecek ikinci bir çevre yolu, şehrin güneyindeki çevre yoluna (D400) önemli bir alternatif olabilir.
Arazi çalışmaları neticesinde şehirde kullanım dışı alanların (herhangi bir fonksiyonu olmayan boş
alanlar) yoğun olduğu dikkati çekmiştir. Bu alanlar her şeyden önce arazi kabiliyet sınıflarına göre
sınıflandırılmalı ve böylece yeni konut alanları ile sosyal ve kültürel tesislerin hangi alanlara inşa edileceği
belirlenmelidir.
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Notlar
1.Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen (proje no: SOS-C-DRP-1209170557) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Ana Bilim Dalı’nda hazırlanmakta olan (2015/…) “Karşılaştırmalı Bir Şehir
Coğrafyası: Alanya ve Manavgat Örneği” isimli doktora tezinden üretilmiştir.
2.Nüfus artış hızı, TÜİK tarafından kullanılan (LN (sonraki sayım/önceki sayım)/(iki sayım yılı arasındaki fark))*1000 formülü
dikkate alınarak hesaplanmıştır.
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