Gozne'de YaylaTurizmi
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Ozet
Bu arastmnarun konusunu olusturan Gozne kasabasr Akdeniz Bolgesl'nin Adana Bolemu'nde
yer alan lcel iline baglt bir yayla yerlesmesl Iken, bugUn be/de durumunda clan bir kasabadrr.
Yerlesmenin en onemli fonksiyonu da, yayla turizmi veya dinlenme amach yaylacrltk
faaliyetidir. Cozne son 50-60 yil icerisinde, yayla turizminin etkisiyle'gecici yerlesmeden koye
ve daha sonra da bazr sehirsel fonksiyonlarm geli~tigi kasabaya d6ni.i~mii§ bir yerlesmedir.
Cczne'de yayla turizmi, hayvancrhk emarh yaylacilrk faaliyetindeki fonksiyon degi§lnesi ile
ortayn ciknus ve kryi bolgeslndekt nufus <lch;;l ile luzla gelismistir. Gercekten de, her yrl
yaklastk 20000'i askm blr nufus kitlesi, dinlemek amaciyla Oozne'ye gelmektedir. Bu onemli
nufus kitlesinin sagladlgl ekonomik gelismeler, Gbzne'de nufusun, belirgin bir bicimde
artmasina neden olmustur. Nitekim 1990 saymunda kasabasrrun nufusu, 7655'e ulnsrrusn.
.Oysa, 1950 yilmda Coznc, Korum koyune (begun Gozne'nin mahallesi) bagh gecici bir
yerlesme idi. Bu luzh gelismeyle kasabada su srkmtrsr, sabah ve aksam saatlerinde trafik
slkl~lkhgl, cevre kirliligi He arsa ve konut fiyatlanrun luzla artmasi gibi sorunlar da ortaya
oknustir. Iste bu arastirmada, yukarda kisaca gelisme serec! ozetlenen Oozne yaylasmdaki
turizm aktivitesine deginilmi~, yerlesmede karsrlasrlan sorunlara dikkat cekilmls ve bu
sorunlara c;ozum onerileri getirihneye cahsilnushr.

Summary
G6zne town, that forms the subject of this research, is a table-land settlement which is
dependent on Icel province that take place in the part of Adana of Akdeniz region. The most
important function of the settlementis the table-land tourism or table-land activity carrying
resting goal. In the last 50-60 years Gozne is a settlement which converted from the temprorary
settlement to a willage and then to district in which some city functions has improved. Tableland tourism emerged wiith the function replace in the part' of the coast with the population
increasing, it tms improved 'very fast.'Indeed, every year a population mass approximately over
20000- come to the Cozne with the goal resting: The economical developments that provides this
large population mass caused to the, increasing of Gozne population, There fore, in the year
1990, in population caunting; the population of Gozne had reached to 7655 pe:rsons. However
in the year 1950.G6zne was etemprorary settelernent that was dependent on Korumvilage.
With this fastdevelopmentthere are some problems in the such a~ shortage of the traffic jam in
the morning and in the evening; pollution around emergend the environment and jncreaslngof
blliIQi~g-Iand end-assumption prices. m.trns researching, It hasbeen mentioned above the
process of tourism activity which had happened in Cozne talbe-land and has been drawn
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attention to the some matters in this settlement as a result of this research, it has-been tried to

find some sugge~tions forsolutionof theseproblems.

Bu cahsmarun konusunu, Cozne'da yayla turizmi olustunnaktadir. GOzne, Akdeniz Bolgesi'nin
Adana Bclumu'nde- yer alan t.;el'ilinin Mersin ilceslne (merkez ih;e) ,baglt bir kasaba

yerlegmesidir (;>okiI 1).

Ulkemizinenonemli dinlerune amac;h yayta yerlesmelennden biri clan Gozne yaylasi,
Orta Toroslann en beyak daghk unitelerinden biri olen Bolkar daglanmri gnneye -bakan
yameclan uzerinde kurulmustur. Ooane deresinin a\,ml~ oldugu-dar bir vadi icerisinde kuruIan
.kasabarun denizden yuksekligi, 12~ ila 1600 ill. arasmda degi§n~ektedir.
Yak~a~lk 28, km. uzunlugundaki asfalt bfr yol ile, Mersln'e bagh Dian Cozne
kasabasuun en onemli fonksiyonu yayla turizmidir. Nitekim yerlesruenin ortaya crkmesrru ve
gelismesini sagleyan en onemli faktor de yayla turizrnidir. Hernekadar Gozne yerlesmesinin
orijini tarim ve hayvancihga dayamnakla birlikte, bugUnkU nisbeten ~agda§ gorUnUmU;buyuk
olcnde yayla turizminin eseridir. Bu faaliyetin gelismesine bagh olarak, dikkat cekici bir
sekllde buyuyen Gozne kasabasinm nufusu, 1990 yihnda 7655'e ulasrrush.

Bu cahsmarun amacr, Cozne kasabasrrun fonksiyonel gelismesini hazirlayan cografi
. nedenleri Incelemek, yaylacihk faaliyetindeki gelisme safhalarnu tesbit edlp, yerlesmede
karsrlasilan bashes sorunlara dikkat cekmek ve.bu sorunlara cozum onerileri getinnektir.
Bilindigi gibi irlkemizde hayvancrhk emach yaylacrhk faaliyeti, cok eski tarihlere
dayanmakta ve gorebe aslretlertn ktslaklar ile yaylalar arasmdaki faaliyetlerini ihtiva
etmektedir, Aym zamanda, gocobe aslretlerin hayat tarzrm da olusturan bu faaliyet sekli, az
da olsa gunumuzde de etkisini surdunuektedir. Ancak XVI ve XVII. yazynlerde basleyan ve
sonuclanrun Cumhuriyet doneminde ahnabildtgi konar-gocer asiretlerin yerlesik hayata
gecirilmesinin onemli bir sonucu da, hayvancihk emach yaylac1.l..1.l5- faaliyetindeki fonksiyon
degi§mesidir. Bu deglslkllklerden biri, hayvanciltk amech yaylacrhgm arhk devamh bir
yerlesme (daha cok koy yerlesmeleri) ile geclci yerlesmeler DIan'yaylalar arasinda yaprlmaya
baslanmasrdrr. Bir diger degi~iklik de, yaylacthk faaliyetinde meydana gelen fonksiyon
degi~mesine bagh olarak yeni .bir yaylacrlrk faaliyetinin, rekreasyonel veya dinlenme amaclr
yayJaclllgm (yayla turizminin) ortaya crkmasrdrr.
Rekreasyonal amach yaylacihk veya yayla turlzmi, daha cok iilkemizin guneyinde.
yazlarm steak ve bunalticr ge~tigi Akdeniz Bolgesi kiyrlannda, kryr bolgesi Be Toroslar
arastnda gellsmistir. Yayla turizminin orijin bakmundan hayvanohk amach yaylacrhk
faaliyeti He benzerlikleri bulunmakla birlikte; yapihs nmact, yaylaJann kurulus, yerleri,
-yiil:seltisi, yayla kontrtlart ve yeylede hIt, sU<esinde oJduttl gibi, _ _ klan ila
mevcuttur. Omegin bu gTUp yaylalara \Ikan nufusun amaCl,herhangi bir ekonomik faaliyetIe
ugra§rnakt'an I;ok klyl bOlgesindeki i1§tr1 slcak ve bi.lnaIhcI ortamdan uzakla§rnak, nisbeten
serin yerlerde -dinlenmektir. Toroslardaki dinlenme arnat;h y~ylalar. ~ayvancl11k amat;h
yaylalara gore dahaalt ku§akta ve' yakla§lk olarak 1200
1800 m. y~kse1ti ku~agInda
kUnllmu~ yerle~me!erdir. Oysa, hayvanclhk amac;hyaylalar, geneUikle 2000 m. ve,daha yuksek
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dagbk alan ve platolarda kurulmus gectcl yerlesmelerdlr. Glinumiizrle: b'ii ~k dinleruue amach
Yayia yerlesmesi devamh yerlesme sekillerine dOnii~lni.i~tU.r. <Jmegin Tekir,<;~mlwayla, GOzne,
Pmdrkpman ve Belenglbi. Hatta bu yaylalardan,<;amhyayla(ill;e'11)er.kezi),G5zJ1.c ve Belen
gibi yaylalar, baz~'~hirseI'fonksiyonlarmda geli~tigi birer kasaba yerlesmeleri olmuslardrr.
Dige r taraftanhayvartcrlik eniaclr yaylalarda kon:utlar,::~adlr' -veya testan yapllml~ basit
meskenlerdir. Yayla turizminin geli~tigi yerlesmelerde ise, .giderek standartr yti.ksE:lmi~~agda~
;yayla konutlan, 'villa tipi meskenler ve hatta tatil siteleri hakim duruma gelmi§tir. Bu gibi
onemli farklardan kaynaklanrrus olacak ki, YDCEL'sayfiyeamach yay la yerl~§me~eri,nin
;hakjki yqylalar.:ile·amlrmnda ya~u"lall vega tlzak~a/l bir t1gisillirl o.ll,!"drgtnf Hade etmektedirk.
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1, Dogal '<;evre Ozellikleri ve Yayla Turizmi
Gozne kasabasi, Bolkar da.glannin guney yameclan Uzerinde, Cozne deresinin acrms oldugu
'yaklasik 5 km. uzunlugundaki dar ve derin yanlnus bir vadi icerisinde kurulmusfur. Kalkermam formasyonlanrun gents yayihs sahasma sahip oldugu vadi icerisinde, komis ve sevlerin
. belirgin bir sekilde aynldlgl dikkat cekmektedir. Marn formasyonunun genis 'yer kapladrgi .
vadinin ~v krsnnlan yerlesmeye acrlnustrr. Kalker kayaclann hak"im oldugu korniglerise, yer
yer kalmhgl 50-60 m.yi bulan dik duvar gorUnUmUndedir. Kornis sahasmdan zaman zaman
dU§cnkaya bloklan yerlesme icin onemli olcude tehlike arzetmektedir.
Yayla konutlan, vadi tabaru ve vadinin §CV krsnuna kurulmustur. Vadinin oncelikle
yuksek've guneye acik clan dogu yamaclan uzertnde, Yukan Gozne mahallesi iskfina
acrlnustrr. <::UnkU bu saba, yUksek oldugundan dahn havadar ve g6rU~ a~ISI itibariyle Mersin
ve Akdeniz'in rahathkla gorulebildigi bir konuma sahiptir. Dolayisiyla yaylacr nufusun ilk
yerle~tigi de bolge burasidir. Yerlesmenin luzla buyumesine bagh olarak vadi tabam ve
vadinin bat! yamaci da iskana eolnusur.
Gczne kasabasi, yaklastk olarak 1400 m. yUkselti konumuna sahip bir yerlesmedir.

Kryi bolgesi ile Cozne arasmdaki bu yUkselti farkt, arastmna schasmda iklim ozelliklerinin
onemli olcude degtsmestne neden olmustur. Gercekten de Cozne'de, kiyr bolgesine gore have
sicakhklanrun 5~6° C kadar azaldigr, kl~ soguklanmn belirgin hale geldigi, zaman zaman kar
yagl~larmt.n etkili oldugu vc bir kar gun de olsa yerde kar orttisuntm olu~tugu bir iklim tipi
hUkUm surmektedir. Akdeniz gel,;i~' iklimi olarak da ifade ediIen bu iklirn tipl, Gczne'de yayIa
turizminin ortaya okmasuu ve gelismesini &:lglayan en onemli dogal cevre fakt6rUdUr.
Nitekim Mersin'dc yrlhk srcakhk ortalamasr 18.4° C kndarken, Oozne'de btl dege~
yUkseltinin etkisiyle 12.4OC'a kadar dU~ll1li~tUr (Table 1). Yayla turizminde aktif sezon olan
yaz mevsiminde srcakhk ortalamalan Mersin'de 27~28° C kadarken, G6zne'de 20-21° Cr
asmamaktadrr (Sekil 2). GUnlUk ortalamalan kapsayan bu degerler, gUn icerisinde bUyUk
farkhhklar arzetmektedir. Ornegln Mersin'de gtmltrk, ortalama yiiksek srcakhklar, yaz
mevsiminde 30° Cr asrnakta ve gunluk ortalama dusuk sicakhklnr da 23-24° Cm altma pek
dusmemektedir. Oysa Cozne'de bu degerler, 15 ilfi24°l: arasmda degi~mektedir.
Taros daglanrun kiyrya para lei uzanmasr sonucu, nemli hava kutleleri bu yUksek dag
slralanm a~anH1l1Hlktn ve daglann gtiney yanHlclboyunca birikmektedir. Bu nedenle Akdeniz
BoIgesi'ndeki. bir l,;ok istasyonda oldugu gibi, Mersin'de de havadaki nisbi nem miktan %70'e
ula~makta ve hatta zaman zanlnn % SO'lere kndar l;lkmaktadlr (Tabla 2 ) . '
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Tablo 1.
Dagtll~l (Oe).

Mersin ve Cozne'de Ayhk Ortalama Srcakhk Degerlerinin Yil Icindekl
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Kaynak: Meteoroloji Bolten! 1984'ten derlenmistir.

sc
_Me"",

o

25

COme

2.

"
I.

0

s
o

~

0

~ekil2.

M

M

N

T

H

A

E

EJc

K

A

Mersin ve Cozne'de Ayhk Ortalam,a Srcaklrklarm Yil lcindeki Daglh~l.

Tablo 2.
Mersiri'de Ayhk Ortalama NisbiNemin Yil ldndeki Daglh~l (%).
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gibi Akdeniz Bolgesi'nin kryr kesiminde, cok steak ve yuksek nem
oranlanrun etkili oldugu tipik bir Akdeniz iklimi hiikUm stirmektedir. Bilindigi gibi yUksek
slcakhk ve nem oranlarr beraber etkili oldugunda, bolgede bunaltrcr have sartlan hUkUm
sUrmektedir. Bu da insan hayatuu olumsuz yonde etkiler. Ornegtn steak ve bunalhcr hava
, ~artla!l gunes c;arpmasl Hebazi "kalb ve damar hestalrklanna neden olabilmekte; nefes almayi
ve terlemeyi zorlastrrmasr nedeniyle debuyuk olc;Ude i)i verimini dusurmektedlr. Bu olumsuz
sartlar, kryi bolgesinde ya)iayan nufusun daha serin bolgelere gecici olarak g6\ etmesine neden
olmaktadir. Nitekirn Turkiye'de insan faaliyetleri ic;in uy.gun srcakhk sertlennm 18-23° ile17240 C arasmda olmasr gerektigtnt belirten cahsmalar yaprlnustirl . Oysa Akdeniz Bolgesl'nin
ozellikle kryi kesiminde, ynz aylarmda bu suur degerlerinin <1§IIdlgl gorulmektedir (Tablo.I,
.Sektl 2). Yaz mevsiminde etkili olan bu olumsliz iklim ozellikleri nedeniyle, Akdeniz
Bclgesi'nin Adana Bolumu'nde, bilhassa-ktyt bolgesinde ya§ayan nMusun bUyUkbir kISI1U, yaz
aylanru, dinIenme amach yaylalarda gedrmektedlr.

Arashnna sahasmdaki yayla konutlarmm bazrlan, ozellikle kt~ sertlanne uygun
konutlar, ~l§ mevsiminde de bir kat; gunlugune kullarulmaktadir. Kuskusuz, kl§ mevsiminde
aileleri Gczne'ye ceken en onemli faktorlerden biri, Gozne'de kar yagl§lannm etkili 01m(1S1 ve
kar.ortustmun yerde kalmasidir. Cercekten de Gozne'de kasun-mart devresinde ortalama kar
yagl§h gun sayisl 13 gu.nU bulmakta ve kar ortusunun yerde kaldigi sure de 15 gUne
ulasmaktadir (Table 3). 'KIYl bolgesinde kar yagl'§laonm 3040 yrlda bir etkili oldugu
gozonune ahrursa, bolge nufusu icin, k<lr yagl§lan ve kar ortUsU onemli bir dogal turistik
gekim bzelligi tasimaktadtr. Bazi yayla konutlapmn butun bir yrl degerlendiriliyor olmasi, !
yayla konutlanrun Bah Ulkelerindeki ikinci evler veya sayfiye evleri gibi bir ozellik
kazanmasina nedenolmu§tllr.·
,
.
I

Tabla 3.
G6zne'de Ortalama Kar Yagl§h ve Karla OrtUIU GUn SayismmYrl lcindeki Daglh§1.
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Kaynak: Ooze Yagl§ lstasyonu verilerin~en (1977-1987) derlenmistir.

Amstmna sahasr ve yakm cevrest, maki formasyonunun yayilrs sallasl icinde
kahrraktarhr. Bimunlabirlikte, Yukan Gozne Mahallest'nde Oozne kalesini ~ren kO~k birkoruluk bulunmaktadrr. Krzricam aga.;lmmm yer aldlgl bu koruluk alam, GOzne Orman
,1SUNGlfR,k,A, 1980,Tf'rkiyeOde jllStlJl Y(l~lIIr ArlslIId,,,, Uygllll Ofall »e Olm".lfrm lSI Deger/erill;1J AyTlkDagtli~r
lle JIgili Bir Dene",e. lst:Oniv. Cografya EI}st. Derg. '5.23, Istanbul. s. 36. .
KOClvIAN, A., 1993, Ege Ovalannm tklimi. Ege O~t.iv. Edebiyat Fak. Yay. No. 73, lzmir, S,' 126.
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Isletme Seflh~i tarafmdan piknik sahast olarak duzenlenmistlr. Daha cok Oezne'ye gunubiriik
olarak gelenler taraflndan kullarulan . piknik sahasmdan yaklasik 40 kadar ai leni n
faydalanmasr miirnkiindiir. Arasnrme sahasmm kuzeyinde Coknar agal;;larmdan olusmus bir
orrnan ortUsU de bulunmaktadrr. Bu ve bolgedekl dig~r ormanlardan elde.edllen ahsap
malzemeler, ozellikle yaylacihk faaliyetinin ilk donemlerinde ahsap yayla konutlarmm
insasmda kullarulnusnr.
Arastirma sahasmda kalker formasyonlar genis yer kaplamaktadrr. bu nede~le, yeraltr

suyu seviyesi cok denn olup, Ierne vekullanma suyu ihtiyacuu karsilayacak kaynaklar
oldukca azdir. Mevcut kaynaklar da daha.cok vadi tabanlarmda yeralmaktadir. Yerlesmenin
ilk kurulus ve gellsme asamasmda onemll bir yeri olanbu kaynakler, yaylaci nufusun hl'zla
artmasr nedeniyle ihtiyaci kastlayamamaktadtr. Kurak gel;;en yaz mevsiminde Oozne deresinin
de suyunun iyice azalmesr nedeniyle, bu su kaynegmdan da yararlarulmamaktedrr. Bu nedenle,
gunumuzde kasab~dakien onemli sorunlardan birini de su kesintileri olusturmaktadir.

2. Be~eri <;evre Ozellikleri ye Yayla Turizmi
Cozne ve cevresinde Romahlar devrinden kaldlgl sarulan bazi kut;Uk kale harabelerine
rastlanmaktadrr. Daha cok gozetleme amaciyla insa edilmis oldugu sarulan bu kucuk
kalelerden biri de, Goze·kalesidir. Gozne kalesi, Yukan Cozne Mahallesi'nde esuuueya karst
direnc gostermls kucuk bir sahit tepenin uzerine insa edilmistir. Arashrma sahasmdaki tarihi
eserlerden 'biri de, A§agl Cozne Mahallesinde Aridler'den kaldlgl sarulan dikiIi bir tesnr.!
Gozne'in 'hemen guneybahsinda Belenke§lik ve kuzeyinde Sinap kaleleri yer ar'maktadu. Bu
kaleler de, Gozne kalesi gibi oldukca kucuk tarihi eserlerdir. Yorede bulunan bu gibi tarihi
eserlerin tarutnru yapiltrsa, bolge turizmiic;in cnemll bir potansiyel olacagr soylenebilir.
Toroslardaki yayIa yerlesmelen arasmda, kent merkezlerine en yakm yayIa yerlesmesi

Gozne'dir. Gozne yaylasrru Mersin'e baglayan karayolu asfalt olup, yaklasrk 28 km.
uzunlugundadrr. Oysa bolgedeki bazr onemli yaylalann kent merkezlerine uzakhklan, bu
degerden oldukca fazladtr. Ornegln Fmdikpmari-Mersin arasr az km., Ayvagedigf-Mersln 30
km.,Tar~us-<;amhyayla 74 km., .Adana-Tekir 85 krn., Erdemli-Aydmlar 35 km. ve ErdemliKSorgun .aras153 km. kadardir. Gozne'nin kent merkezine en yakm yayla yerlesmesi olmasi,
ozellikle hafta iSi hergun kentten yaylaya gidis donu§ yapmasl gereken nufusun 'Oozne'yi
tercih etmesine yolecrmsnr.
Gozne'yl Mersin'e baglayan karayolu asfalt olmakla.birlikte, hizh ve guvenli blr
ulasnu imkaru sagleyecek standartta bir karayolu degil~ir. Hernekadar kamyon ve otobiis gibi
biiyiik araclann da kullarununa aok oImakla birlikte, gerek yolun yoku~ ve virajh oImasl ve
gerekse sabah ve ak§am saatlerindeki yayfa iIe Mersin araslOdaki yogun trafik nedeniyle,
zaman zan~an trafik kazalan mey,dana gelebilmektedir.
A~a~hrma saha~nd'.' yayla turizminin luzl~ge!i~mesinde'!o!,oynayanfaktorlerden bid
de, belediye, saghk ocagl've karakol gibi te~kilatlarn:; kurulmu~ olmas~dlr. Bu kon-uCia en
anemli rolu belediye te~kiJatmm oynadlgl so~lenebilir. Gert;ekten de 1956 yJlmda. kurulan

l<;IPLAK, N., 1%8. j~ Tarihi. AnkMOl, s. 172.
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Cozne belediyesi, konutlara icme suyu verihnesi, foseptik cukurlarm bosaltrlmasr, cevre
, temizligi ve kasaba .icindeki yollann acrlmasi ve bakmu konusunda onemli hizmetler vermistir.

. 3. Gozne'de Yayla Turizmillin·Orlaya C;:l1<l§l ve Geli§imi
Bilindigi uzerc yaylacrhk ekonomisi, daha once de'deginildigi gibi buyuk olcude hayvancrhk
faaliyetine dayanmaktadir. Bununla birlikte, bazr yayla yerlesmelen, zamanla turistik
fonkstyonlar da kazanabilmektedir. Bu konuda tipik.omeklerden biri de, Gczne yaylasrdir.
Gozne'de zamanla tanmsal ekonomik faaliyetler onemini kaybetmis ve bunun yerine dinlenme

amach yaylacrhk faaliyetl onem kazannusnr.

'

'.

Begun Cozne yerlesmesinin kuruldugu snhada, XVI. yuzyrldn yine aym adla arulan bir
mezra ycrlesmesuun bulundugu belirfilmektedirl. Yine XVI. asirda, Gczne'deki en onernli
tarnnsal -ekonomik faaliyetlerm talul tarmu oldugu aruastlrnaktadir-. Diger taraftan
DOGANAY1 guale yerlesmelerinin yaylacihk aktivitesi ile aralannda yakm bir baglantr
oldugunu belirfmekte ve esas yaylalardan daha alcakta, devamh yerlesme merkezlerine daha
yakm ve genellikle sonbahar mevsiminde daha uzun sure kalman, ikinci bir yayla yerle~l1lesi
oldugunu ifade etmektedir-. a halde Coane, Osmanh donemlnde ilkbaharda konar-gocer
asiretlerin Bolkar dgalarma cikmadan once ve sonbaharda yayla donusnnde kisa bir sUre
konakladtklan, vadi tabarundaki tarim arazilerini isledikleri ve surulertru otlattiklan gecld
bir yerlesme olmalidrr. Osruanh kaynaklanna mezra olnrak gecmesine .rngmen, Gozne, XVI.
, yUzytlda rnczradan cok gUzlc ycrlesmesine benzemektedir;

Osmanh Dcvleti donerrunde kcnar-gocer asiretlerin yerlesik hayata gecir-ilmesi
tesebbuslerinin biri de XVII. yrzyrlda yaprlnusnr. bu tesebbusler sonucu, Gozne kasabasuun
cekirdegini olusturan Korum kOyUnunkuruldugusamlmaktadlr. Cozne. bu donemde daha cok
Korum koylulerinin yaylaya cikmadan once vc yayla donusunde konakladiklan, arpa, bugday
gibi talullarm tannu ile bagclllgm yaptldrgt. bir gecici yerlesme imitesidir. Ancak, yerlesik
hayata gecen Korum koyu sakinlerinin, zamanla topraga baglaruualan nederuyle.eurulertni
Cczne cevresindeki meralarda otlatmaya baslanuslardtr. Cnnumuzde de, hayvancihkla
ugr<l§anyaklasrk 20 kadar aile suruleont, Cozne cevresinde otlatmaktadrr. Gozne'de yayla
turizminin ortnya cikmasr, kanaatimize gore Cumhuriyer .donemine rastlamaktadir. Cunku,
Gozne'de yuprrus oldugumuz tesbitlere gore, yayla turizmine kahlan nufusun buyck bir krsrruru
konar-gocer asiretlerin hayvancrhgr brrakan ve.kryr bolgesine yerlesen aileleri olu~turmakta
idi. Bunedenle, 'konar-go\,cr a§iretlerin yerle~ik hayata ge\,mesi ile ynyla ttirizminin ortaya
t;tkl~l araswda yakIn bir ilginin bulundugu gorli~i.i, kanathnize gore c;ok dOl yanh~ degildir.
'O~man,ll dbneminde konur go\'er a~iretlerin y,erle~ik hayata gec;irihllesi c;ah§malaflOln fazla
, l?a~~nh olmadlgJ dikkate ahrurs<l, yayla turizminin ortaya C;lkl§l ve geli§mesinin, CumhU:riyetin
ilk Ylll~mna rastladlgl kabul edilebilir. Nitekhn; Gozne'de yaptIgu1l1z anketlerde, eskiden beri
.G6zne'ye yay1aya C;lkan nMus (70-75 ya§ grubu), 'bu -faaliyete 60~65 ytidlr k<ltIldlklanOl
belirtmi§lerdir.
'

IBiLClLi, '5., 1994, XVI. Yi.i:zyJld<l T:u:stls S<tncngl've Tnrsus 'j:urkmenk!ri
Tiirki)'<tt Enst Y")'lnlmlln..,ml~ Doktor.. TC:l~ istanbuf, s. 285.'

2BILGILI, S., 1994, <l.g.e,b, 285.
300cANAY, H., 1994,Tiirkiyc I:lc;;criCogiaf)'<lSI..-\nk<lra, s. 310..

(V~'rt'<tkIar) rviarrri.,ra·
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Arastmna sahasmda yaptrgtnuz anketlerden nnla§l1dlgllla gore, Cumhuriyet'in ilk
yrllarmda Cozne yaylasmda 30AO kadnr konutun oldugu sanilm<lkt<lchr. Vine yepnus
oldugumuz gozlemlerin sonuclannagore, yayla turizrniudeki escs gclismenin 1950'den sonra
meydnna gcldigini soyleyebiliriz. Nitekim Coznc yaylasr 19;;0 y.hna kadar Korum koyune
bagh gecici bir yerlesme iken, bu yrlda Korum koyunu de icine alan bir bucnk merkozi ohnustur.
Korum kOYlI de, Cozne'niu bir ruahallesi durumunn gelmistir. Yayla turizminin Cozne'nin
gelismesindeki etkismi, 1950 ytlma kadnr Korum kOyllnun VI.! ,195S'tcn sonra Ccznc'nin
nufusundaki arhslardan da anlamak mamkundur. Ccrcektcn de 1940 yrhnda 1002 nufuslu orta
buyuklukte bir key yerlesmesi ikon, nufusu 1955 yihna kadar fazla degi§lllcyerck, ancak 1052
kisiye ulasnustr (Table 4). Yayla turizminin gclismcsine bagh olarak kasab~nJn nUfusu,

a.

1960'do 1148'e, 1970'te 1810'0, 1980'de 3022'ye ve 1990 yrlmda
7655'e ulo~nll~h (Table 4).
Gozne'yeyeylayn -okan aile venufus S<lYISI, arashrma sahasmda 1988.v,c 19.93 yillarmda
yaptlarr.anketler vo Cozne belediycsinden alman su abonesi sayisr Ile omlak beyannamelennin

incolenmesiylc tesbit edilmeyc ~<lh§i1ml§tlr.Oz.ellikle anketlerdcu elde edilen bilgilerden, ge~mis.

donemlerde Cczne'ye gelen yaylacrlann sayls. hakkmda baar rnhmint bilgileri eldc chuck
mumkun olmustur. Tahminin anketlere dayanuus olmast, kanaatimizegoro yaylacr nufus
de 015a bir fikir vermes! acrsmdan oncm tasimaktadrr.

h<Jkk.,nd~ genel

Tabla 4.
G6z!l(ide Sayuu Yrllanna Core Nufus Artl~1

Yrllar

1940 1955

1960 1965 1970

1975 1980 1985

1990

Nlifus

1002 1052 1148 1433 1810

2659 3022 6390

7655

Kaynak: D.lE. Gcnel Nufus Saynm ldart Bolunus bultenlennden derlenmistir.
Arashnna sahasma 1950 yilmda ynklasrk 270 aile ve lS00'li askm bir nufus 'kitlesinin
tahmin edilmektcdir. Yaylact nufusta bu tarihten soma cnemli arttslar meydnna
gelbustir.. Omegin 1960 yrhnda yaklasrk 750 aile vu.4250'yi bulan yaylncr nufus saytst,
1970'te 1260 aile YO 7000'e ynkm bir nutus btlesinc Uln1i11l1~tJ (Tnblo 5). Cozne'yi Mersin'e
baglayan karayolu guzcrgahmm 1966 yrlmda dcgi~tirilll1esi ve yolun asfaltlanmasr, 1967
yrlmda elektrigin getinlmes! gibi faktortcrin etklsiyle yaylaya gclcn nile sayrsuida oneml]
arhslar olmustur. Nitekim 1980 yihnda yalaci aile sayIsl 2000'i a~nll§ vc yaylaci nufus miktan
yayla

~Iktlgl

da 11000'e ulasnush. Ocznc'yc dinlenmck icln gelen aile ve nufus sayrst 1988 yrlmda 2600
aileye ve 15000'e, 1993 yrlmda' da 3400 aile ye 20000'i nsan bir nufus ki't1esine ulasnusn
(Toblo 5).

TabloS.
Cozne'ye Yaylaya Cikan Ail~ ve Nufus Sayrsuun ~Y rllara GL~n~ Tahmini Art1§1 .

Yillnr
Aile SayIS'
Nufus Sayisr

1950

1%0'

1970

1980

265

.738

.1264

. 2013

1537

4132

6952·

10760

1992
3437 .
20205

Kaynak: Arastmna Sahasmda Ynpilan ankctlerden derlenmi~tir:
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Yaylacr nufustaki bu hrzh gchsme He kl} I bolgcsindcki luxh nnfus mtJ~1 arnstnda
. benzerlikler gorulmektedir. Corcekten de,k{yl bclgestndckt sohir vc ktr ntrfusunun nrtrsma
bClgll olarak, yayla gocnno katrlan nufus miktanndaki artL~ dikknt cekmcktcdir. Bu konuda
fikir verrncsi acrsmdan kiyt bolgesindcki nufus artrsuu gcstcrcn Tnblo S'in inceloruucsi teydoh
olacaktir. Nitekim Coznc kasabastna yaylaya crkan nufusun buyuk bir krsnurun ya~adlgl
Mersin kentinin nufusu. 1940 yrhnda 30007 kadasken, 199p da yaklasrk 15 kah nrtarak
424000'e ulasuustr (Table 6). Benzcr arhslan, kryr bolgcsindeki digcr kcntlerde de gonuck
mi.imki.i~di.ir(Tublo6).

Ki~i

25000

D

20000

Giime'de

III

Ya~ayan Devamh NMus.

Yaylaa Nnlu,

15000

10000

5000

o,~.
1950

1960

~ekil3.Gbzne'de Yasayan

1970

1980

1990

Dovamh Notus ve Yaylacr Nufusun Yillarn Gore Dcgi~imi

Tabla 6.
Adana Boltuuu'ndeki Bazr Sehirlerin Sayuu Ytllanna Core Nirfuslan

195()

1960

1970

1980

1992

88119

117642

168628

347454

574515

916150

Nkr5-in

30007

36643

68845

112982 216301'

42,2357,

Tarsus

27643'

33704

51184

7451l)

121074

187508

Erdomli

1685

2685

5125

14118

21234

20042

Sohir Adr

1940

Adana

Kaynak: D.l.E. Ccncl Nufus Saymu ldart B()liinu~ bultcnlcrindon dcrlenmisfir.
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4. Turistik Konaklama Tesisleri
Ar<l~hrl11ti, sahasmdaki en onemli konaklamn tcsislerini, ikinci euler olarak da Ifade
edebilecegimiz yayla konutlan olusturmaktadir. Bu konutlardan baska, turistik nitelikteki en
onemli ve tek tests, Gozne Belediyesi ile n Ozel ldaresi'nin ortak olduklan gazino ve
villalardtr. Arnstirma sahasinda, bu tesislerin drsmda otel ve pansiyon gibi kon"aklama ve
turistik oneme haiz lokanta ve kafeterya gfbi tesisler bulunmamaktadtr.

Ccznc kasabasmda yaylacr ailelere ait yaklasik 3400 kadar yayla konutu
bulunmaktadrr. Tas, ahsap ve betonarme gibi.insa malzemelerinden yapilrms bu konutlar,
degi§ik yapt tarzi, i<; plaru ve kat durumu gibi farklr ozellikler arzet~l1ektedir.
In§<1 malzemesine gore .konutlar ahsup, tar;; v.c·' betonarme konutlar seklinde
srruflandmlabilir. Cozne'dekt toplam konutlann % 15.2'si uhsap, % 18.S'i tar;; ve % 65.2'si
betonarme meskenlerdirl . Gori..ildi..igi.i gibi yayla konutlanmn buyuk bir krenum, betonarme
konutlar olusturrnaktadir. Kuskusuz bunun en 'bnemli nedeni, yaylac nufusun geltr seviyesinin
yukselmesi ve gellsen ulasrm imkanlan ile konut insa malzemesinin temininde yakm cevrenin
,cografi bzelliklerine bagltltgm azalmastdrr. OYSi:l yaylacrhk faaliyetleririin ilk gelisme
dbnemlerinde, yayla konutlanrnn buyuk bir kisnum, yakm cevreden kolayhkla teruin
edilebilen til~ ve keresteden yaprlnus tas ve ahsap konutlan clusturmaktaydr. Cercekten de, bu
gun Cozne'doki tas ve nhsap konutlartn en az 10-15 yil oncesinde in~a edildigi ye arnk
gunumuzde bu tur konutlann insasmdan vazge~ildigi gozlenmistir. Ahsap ve tes konutlarm
insasmdaki bu gerilemenin en onemli nedenleri: ahsap malzeme teminindeki guclakler (aga~ .
kesimlerinin onlenmcsi), ta~ konut insa eden ustalarm azalmast ve usta ucretlcrinin cok yuksek
olmasidrr. Aynca yaylao aileler, ktsa slirelide elsa kt~ mevsiminde de Gozne'de kalmak
istemeleri nedeniyle yayla kcnutlarmt, kt§ 'mevsiminde de kullarulabileceklert sekllde insa
ettirmektedirler. Ahsap konutlar, klit;ltk ve sadece yaz aylarmda kullarulabilecek basit
meskenlerdir (;iekiI4, Potograf l ).
Gbzne yaylasr, derin yanlnus kucuk bir vadi icerisinde kuruldugundan dar bir yerlesim
sahasma sahiptir. Bu nedenle, Cozne toplu dokulu bir yerlesmedlr (Fotograf Z). Aynca buyck
blr nUfus kitlesinin Cozne'ye gelmesi, meskenlerin kat sayismda ernslere neden olmustur.
Dolayisryla yorede 3, 4,"5 ve hatta6 kath binalann seyrai oldukca fazladtr. Hatta A~agl
Gbzne mahallesinde yaklasrk 80 konutun yer aldlgl iki adet tatH sitesi de bulunmakti:ldtt
(Fotogrof 3).

Ara§tIrm'a snhas!ndn en'onemli turistik tesis, Gozne Belediyesi tarafmdan 1992 Ylhnda
i§letm~yc, 'ac;tIgl gazino.ile 12 dubleks villamn yer aldtgt tesislerdir. l§letmeye ac;l1dlgt ylldan
itibaren doluluk oram % lOU'e ulil§a bu tesis, Gozne'de turistik' konaklama tesislerine ihtiya~

oldugunun en bnemli delilidir ..

1KOCA, H., 1989; Rckrcasyoll<lI Ama<;h Bir Y<trIa Yerle~mesi: GOZNE, Atatiirk univ. Sosyal Bil. Enst.
Yayml<11unaml~ Yiik. Lisans. Teii. Erzurwn, s. 93.
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a.l.KaI

Al;/K CARDAK
(Batkcn)

aDA

b.2.KaI

MUTFAK

2

3.

4

!1ekiI4. Gozne'de lki Ka't1J Ahsap Konutuu (Cardak) Plnru.

Fotograf 1-

A~<1g1

Coznc Mahallesinde basit ahsap konutlardan gornnns. Arka plandn ise iki
knth viiIa tipi konutlar dikkat cekmektedir.
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Fotograf 2- Yukarr Gczne Mahallesinin Cozne Kalesinden G6rilnil~il.

Cozne'de.otel gibi turisfik tesislerin bulunmauiasuun en onemli nedeni, yaylada kalma
suresinin, en ez iki ily glbl uzun blr sareyj bulmasidir. Kuskusuz ailelerin bu kadar uzun bir
sure yaylada kalmalart nedeniyle, otel ve pansiyon gibi pahah konaklama tesislerinde
kalmalan imkansrz gibidir. Nitekim daha onceleri Gozne'de acrlnus alan otel. muster!
yoklugundan dolayr 1980 yilmda kapannustir! . Diger taraftnn "klYl bolgesinde yasaycn
ailelerln her yil yaylaya ctkmalan adeta bir zorunluluk oldugundan, yeylecrlar daha cok ev.
sahibi olmak tsteruekte veya sezonluk ya da birknc yilhk konut kirnJ<lI1H1YI tercih
etmektedlrler. Bu nedenle, Cczne'de yayla konutlaruun kiralanmasi oldukca yaygtnlasnushr.
Gozne'de birden fazla evi bulunan aileler (hem yaylacr vc' hem de Oozne'nin yerlilen),
konutlarmi kiraya vermektcdirler. Bnzr Coane'Il aileler de, esyalaruu evlerinin bir odasma
, koymakta, cvin digcr boltnulerini sozonluk olnrak kiraya w~ll1ektedirier. Arashrma
sahasmde, bu sekilde konutunu kirayu veren nile S<lYlSI, daha (Cozne'de devamh oturan) 1989
yrlmda SO'e tlla§ml§tI 2. Evlerini pansiyon gibi kiraya vcrcn aileler ise, daha cok yorede catma
adr veri len bm'it ~h§ap konutlarda veyacadiriarda.oturrnaktadrrlar. niger taraftan.bazr.
yaylacr aileler de ihtiyac fazlusr konutlanm kirayn vermektedirler. Toplam yaylncr nilelerin

lKOCA. H' r 1989, a.g.c. s. 62'.
2KOCA, H., 1989, a.g~c. s. 111.

Yrd.1 k>\.l)r. 11.,lil Kl )( ',\

% 30'a yakrtu veyn ynklasrk 800 kadar aile konut ihtiyacrru bu sokildc knrsrlarnaktadrrl.
Yorede, yayla konutlanrun-sezonluk kirast, evin 'ozeHigine gore degi~meklc birlikte, 1993
.
I
yilmda 2 milyon TL. ilo tu-tsnulyoc TL. arasmda degi~mcktcydi,
.
Goznc yaylastnda, cok sayrda kahvehano ve lokanta bulunmaktadrr. Ancak bu
tesislerin hemcu hemen hcpsi i ki ve i.i~i:1I1CU snuf isletmelcr olup, turisfik bir oncmi
bulunmamaktadir.

Fotograf

3~ A~agl

.

Cozne Mahallesindeki Tatil Sifeleri.
'

5. Yaylao Niifusun Turizm Aktivitesi
Arasnrmo sahasma dinlerunek icin gclen ailolerin amacr, kiyr. bolgesindeki a§1rJ steak ve
bunalttci hava sartlarmdart kurtulup, scrin ortamlarda dinlcnmektir. Bununla birlikte krs
mcvsimindc zarunn zaman Cozne'ye gelen ailelertn snyrsr de gidcrek artmaktadir. Ozellikle
ulasnn imkanlarmm gcli~tigi 1980 yrhndan itibaren, k1~ mevsiminde yaylncr aileler cok daha
srk Gozne'ye gelruektcdirler.
.
Oozne'yc ynylaya gl'\, mayrs.nyrrun [lk gunlcnnde baslamakta ve haziran "aymm
sonuna kadar dcvaru ctmcktc-Jir. M:lY1S aYllllrl ilk gunlcrinde yaylayo gelcnlcr, dahn 'cok
herhongi bir istc ~alJ~nl<lyac. vcya cmekli olmus ya~h nufus grubuna mcnsub nilclerdir. Ancak,

'xoc». 11., 1989, ~.g.c. s. 112.

(;(iZll\!'d\!
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yaylaci nufusuu buyuk bir krsnu, hnzirnn nylnm ortasmdan itibaren ynylny~ crkmaya
baslurlar. Cnnkn ktyi bolgesinde bunalhci ynz srcaklart, btl tanhten SOI1(a etkili clrnaya
baglamakta ve bilindigi gibi ulkemizde ilk ve orta derccel i okullar da bu tanhlerde tafile
girmektcdir. Kuskusuz, bu da yaylnyn g6\ii geciktiren onemli bir faktordur. Diger taraften az
de elsa temmuz aYllllll baslannda da yaylaya crkan ailelcre de rastlarunaktadir. Bu grup
aileler, yayla konutu bulunmayen ve bu nedenle de kirahk konut remininde gUt;liik ceken aileler
ile kirsal kesimde ikamet eden yaylacrlardrr. Kirsal 'kesimde, ozellikle bagclhk ile ugrasan
aileler, temmuz aymm basmda hnsoti yapnktan sonra ve turuncgil bahcelerine ilk veya ikinci
sulaIlla suyunu verdikten soma yaylaya okmnktadrrlar. Kuskusuz bu da yaylnya g()\.: tarihini
geciktirmektedir. Butun bu faktorlerdcn daha onemlisi de..yildan yrla degi§en hnva sartlan dn,
yaylaya gOt; ve yayladan gOt;tarihini belirleycn ouemli bir faktordur. Cercckten de, maYls ve
haziren aylaruun cok steak ve bunalnci get;tigi yrtlarda yaylaya g6t;, oncoki yrllara gore daha
erken baslamakta ve bu aylnrtn scrin gittigi yrllar da Ise yaylayn got; tarihi gecikebllmektedir.

Oozncye yaylayn (Ibn nilelerden kendl evleri bulunanlar, ev esyalanrun buyuk bir
ktsrruru yaylnda bu-akttklnn icin, sadeco bazt gunluk esyalanru gettrmektedirfer. Klasik
anlamdaki yayla gocunde oldugu gibi, ev esyalanm yaylaya getiren aileler, sadece sezonluk
olarak ev kiralayan yaylacrlardrr.
.
Arashrma sahnsmda yayladan gi..i\, agustos <lymm sonunda baslnruakta ve ekim aY\l1l11
sonuna kadar devam etrnektedir. Yayladan ilk go(e katrlan ailcler, genellikle cocuklan ilk ve
orta derecll okullarda okuyan ailclerdir. Bu ailclenn buyuk bir ktsnu, 15 eylulden once
yayladan gccertor. Yayladan crkcn aynlan bir digcr nufus grubu da, kryr bolgesuide turuncgil
tannu ilc ugra§nn ailelerdir. Turuncgil bahcelerinin sulanmast ve hasat hnzirhklanrun
yaprlmasr gerektigtnden krrsal kesimden yaylayn crkan aileler de, eylul ayrmn basmda
yayladan aynhrlar. Yayladan en son gor,; eden ailelcr, yaylaya ilk cknn ve kiyr bclgesinde
aktif bir iste cebsmayeo ya~h nufus grubudur. Bu ailclcrinyn}'lndan gor,;i.'t,ekim aymlll sonunu
bulmaktadlr.
.
Akdtmiz BOIgcsi'nde cyllil nyl, yaz ".1evsiminin bir deV<lml gibidir. Hatta,'bu <lYIn
" ortalama slcakhgl (24.8 °C), maYlsaYllllll ortalama slcakhgmda,n (21.0; °C) daha yuksektit.
Bunaragmen, yayla gor,;untlO erken bn:?lamasl, bolgedeki slcak ve bunnltlcl hava ~adlm.:lllm
sona erdigi anlamlOa gelmez. Ku~kusuz bu durum, ailelerin sosyai ve ekonomik ihtiya~lannm
getirdigi bir zorunluluktur. B~nunla birliktc, ngustos·aylllll1 sonlanndan etibaren, giindiizler
, ne kadnr sicak olursa olsun, gccelerde nisbi birscrinleme meydana gelmektcdir. Halk amslnda
kuyrt/kdogmas, <Idl verHen l~u olay, 20 ngust6sta~ itibaren etkili ohnaktadlr. Bolgede dinlenme
.amat;h yaylalardnn got;ii belirleyen e~ onemli fnkt6rlcrden biri de, geceleri havn slcakltglOlll
belirgin bir §ckilde azalmaSldtr. <::iinkii, giindnzler SI('ilk get;l11cklebirlikte, btl tndhten sonra .
gecelerdeki nisbi scrinlik, insamn en azindnn gece rahnt bir ortamda dintenmesini'
saglayabih~cekdiizeydecHr:
Yukarda yaptlnn n\.:lklam<tlara gorc, yaylaci ni."tfusunGozne'de kah:? siiresi, 25-3 ay He
6-7 ay atasmda degi~mektedir..Ancak, dnha oncc· de deginildigi iizere,bazl yayiaci aileler
Mersin'e danmeyip, kJ§lllCvsiminide G6znc'dc ~innelctedirler.Bu gibi.aile-ler, d-<lHa ~ok~t
niifus grubu it;erisinde yer nlnn yayl<lcilardlr. Kt:? illev~imini Gozne'de ger,;irmelerinin en 6nemli
nedenlcri, Mersin'de znl11an zamnn etkili olan havu klrliIrgi, trafik slkmtIsl ve glrrtdtiisunden
etkilenmemek, ~ehrin slklCI ve olumslIz ·§artlacmdnn 'kurtulm<lkhr. Gozne'ye kl~ mevsil.llinde,
ozellikle haft<l sonJan bir kn\.: giinlGgGne gelen aile/crin desaYlsl giderek artnwktadlr. Bu gibi
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aileler, gencllikle otomobili ve yayladn kcndi konutlrm bulunnn ailclcrdir. Daha cok haftn
sonlart ve czelliklc kar Y<lgl~lI1m etkiii oldugu donemlcrde yaprlan krsa suret! bu aktlvltc,
kasabada ticarctin kl~ mevsimindc de cnnlanmasma ncdcn olmustur.
Arnsnrma sahasma dinlenme amacryla gelen yaylacr nufusun buyuk bir krsnu, bu
faaliyete Mcrsin kcntiudcn kahlmaktadtr (Sekil S)-.Mcrsin drsmda Tarsus, Adana, Erdcmli vc
Silifke i1~cleri Ilc ktrsal kosimdcn de oneruli snytdn nllo, dinlenmck amucryla Coznc'ye
gelmektedir (Sekil S). Cozne'yc cldukcn uzak kentlcrdcn gelcn bu ailclcrin yaylada kahs surest
2 aYI pck gecmez- <;lll1kll, aile reislcri yrlhk izlnleri drsmdn, Cozne'yc ancak hnfta sonlan
gelebilmektcdir. Bu da, nileleriu yaylada knh~ surcsinin kisahnasma rtcdcn olrnnktadtr. Digcr
taraftan, Oozne'ye bolgc drsmdan gelcn yaylacr nilcler de bulunmaktadtr-.Bu gibl ailelcrin
saYlsl fazln olmayrp 15-20 otley! pck ge~l1lcdigi snmlmcktadrr. Istanbul, Ankara vc Kayser!
gibi buyuk schirlerdcu gelcn bu nilelerin yaylada kah~ surcsi de bir <lyl gecmemektedir.
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6: Yayla TUrlzminin Giizne'nin Gelismesine Etkileri .
Gczne kasabasr, .bu gUnkU gelismesini tamamen yayla turizmine borcludur. Gelisme,
yerlesmenin.ortaya l,;lkmaSl ve buyumesi yarunda, Cozne nufusunun sosyo-ekonomikve sosyo
kulturel gelismesinde de etkili olmustur. Bu olumlu gelismeler yanmda Cozne'de su rkmtisi,
cevre temizligi gibi bazi sorunlar da ortaya crkrrusnr.
" Gozne, 1990 yrlmda 7655 ntifuslu bir kasaba yerlesmesidir. Oysa, 1950 yjlmakadar .
Gozne, Korum koynne bagh gedci bir yerlesme idi. Korum ve Gozne yerlesmeleri 1954 yilmda
birlestirilerek Gozne bucagr olusturuhnustu. Arastmna sahasr nufusunun 1955 yrlmda 1052
kadar oldugu dikate aluursa, Gozne'nin bu gunku gelismesinin, yayla turizmine borclu old1.J.gu
kolayca anlastlabilir. Buna gore arastrrma sahasi, 1930'lu yrllara kadar 15-20 haneli geclcl
bir yerlesme iinitesi iken, yayla turizminin gelismesine bagh olarak koye d6nU~mU~ ve bu gun
de (1994) bazi ~e~irsel fonksiyonlar kazanuus bir kasaba yerlesmesidir.
Nufus artisma bagh olarak Cczne kasabasmda yonetim,' egitim, saghk ve guvenllkle
ilgili birhuler de kurulmustur, Nitekim bucak yonetlm teskilatmdan baska, daha .1956 yilmda
belediye teskilatr olusturulmustur, Bunu jandarma karakolu.ve egitim, kurumlari izlemistir.
Aynca Cozne Orman l~Ietme$efligide, bucak teskilahrun olusturulmasmdan soma kurulmus
bir diger kamu kurumudur. Rekreasyonal amach yaylacrhgm gelismesine bagh oJarak da,
Gozne'de
v~ TEKgibi hizmet kuruluslan da faaltyete geclrilrntstir.
t
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Arastrrma sahasmda bu gUn ozellikle yayla sezonunda yogun bir ticaret faaliyeti
gozlenmektedir, Nitekim Gozne;de 20'ye yakm bakkal-manavy.Hl'a yakm kahvehane, 3
lokanta, lO'fmn, t:.! kasap ve40'a yakm tuhafiye-manifatura ve terzi olmak uaere lOO'e yakm
ticari i~ yerlbulunrnaktadir. Bu i~ yerlerlnin buyck bir ktsrru, yayla sezonunda, hazrian-eylul
devresinde faal durumdadir. Yayla sezonunda .acrlan i~ yerlerlnin bUyUk bir krsmr, Gozne'ye
Mersin'den gelen'yeylec aileleri aittir. Sayilan fazla olmasa da bu ailelerin amaci, hem ticari
bie faallyette bulurunak ve hem de kIYI bolgeslndeki steak ve bunalnci hava sartlarmdan
kurfulmakhr. Yayla turizmi, Oozne kasabasmda u1a:';l111 faallyetlerinin de gelismeslne neden
olmustur. Nitekiin Cozne'de belediyeye ait 2 midibus dismda, 16 dolmus velO kadar da dolmus
taksi bulunmaktadrr. Yaylacr ailelerin daha cck kendi ceel otolanru kullanmalanna ragmen,
hemen her gun Mersin'e gidip gelen yaylacrlarm onemli bir krsrru, bu gibi toplu ulasrm
.araclarmdan faydalanmaktadrr. BiUUn bu faaliyetlerde ~ah~an toplam i:.; gUcU saYlsl 160'a
uia~nlI~ttr. Ancak, bu i~gikiinUn %60'3 yakInl veya 90 kadarl yayiaci nUfusa aittir. 'Bununla
birlikte; Gozne'de tiearet ve ula~ll1un daha da geli~mesini onleyen en onemli faktorlerden biri
de; ~ok saYldaki yaylacl niifusun; giinUbirlik olar<lkMersin'e gjdi~ donU~ yapmalandlr, <;iinkii
bu nTIfus kitlesi, 'daha ~o~ kendi ozel otolanm kullanmakta- ve bazl gunlUk ihtiya.;larJm da
Mersin'den, kar~illamaYi te'rcihetmektedirler.
.
'
.
.
,
Dinlenme ama~h yaylacJllk faaliyeti, aym zanuinda, Gozne'nin sosyo ekonomik
.geIi§l1lesi k,adari sosyp-kUl!Urelgeli~n~esine de katklda bu.l~nmu~tur. GOzne'ye gelen yaylaalari
. dah,a ~ok e"onomik seviyesi yUksek aileIerden olu~mi.t~hJr, Ayrl~a bu aileler arasmdai-yUksek
ogreriim gormU~, nUfus 'saYISI d~ olduk~a fazladlr'. Ekonomik ve kUltUreI seviyesi yUksek bir
nUfus kitlesinin yaylaya ~Ikmasl, Gozne'de dcvamli ya~ayan aileleri de olumlu yonde
.etkil~l;TIj~tir. Ornegini kasabada i yayla konu~lanndaki geli§meye paralel olarak kasabasadaki
konutlarda da hlzh bir modeinle~me meydana gelini~tir. Oriceleri konutt.an baglmslz olan
o
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tuvaletler konut icerisine almnusttr. Aynca ycni in~a edilen konutlarm buyuk bir kisnu
betonarmekonutlar olup, gunumuz sartlanna uygun i~ planlara sahiptirler. Gozne'deki bir
diger gellsme de" yerlesmede devamh olarak ikamet eden ailelerde, cocuklanru okutma isteginin
yaksek seviyeye ulasnus olmasrdrr. Kuskusuz bu gellsmede avukat, doktor, muhendis ve.
ogretmen gibi yuksek okul mezunu yaylacilann onemli bir rblii bulunmaktadrr.

7. Temel Sorunlar ve Bashca <;:iizUm Onerileri
Arastrrrna sahastrun, gerek dogal cevre ve gerekse besert cevre 6zelliklerinden kaynaklanan
onemli sorunlarr bulunmaktadrr.. Aynca bu sorunlar drsmda, yayla turizminin daha da
gelismesl j"r;in bazr tedbirlerin de acllen almmasi gerekmektedlr. Bu sorunlara krsaca deginip
almmasr gereken tedbirler konusunda krsa acrklamalar yapmak istiyoruz. '

Hattrlanacagr uzere Gozne.kasabasi, list krsnunda duvar gorunumlu kaya dikliklerinin
yer aldlgJ kliC;iik bir vadi icerisinde kurulmustu. Yukan Gozne M~hallesinde bu kaya
dikliklerinden zaman zaman dusen iri kaya bloklart, konutlar icin onemli bir tehlike
arzehnektedir. DU!jIl\~ ihtimali yuksek kaya bloklarrrun kontrollu olarak dusnrnlmesl ve bu
gibi tehlikeli yerlerde vadinin kornis krsnu. He konutlar arasma ta~ duvar orulerek set

cekilmesi gerekmektedir.
Goznc "deresi, hernekadar yaz mevsiminde kurumastna ~agmen, kl~ mevsilliinde ve
ilkbahar aylannda sagnak Yagl~lar ve kar erimelermin etkili oldugu donemierde taskmlara
neden olrnaktadrr. Nitekim 1984 yrhnda meydana gelen sel baskmmda cok sayrda konut
kullarulamaz hale gelmistlr". Yerlesmeyi ikiye bolen-Cozne deresinde, yatak duzenlemesi
yaprlarak a"kI§1 hlzlandlracak tedbirlerin ahrunast gerekmektedir. Herta Gczne deresinin yer
yer Ustli kapahlmasi suretiyle, derenin A§agl Oozne Mahallesi He Yukan Gbzne Mahallesi.
arasmda Ula§111l1 gUI;Ie~tirici etkisinin azaltrlmasr uygun olacaktrr.
Kalker formasyonlann genis yer kapladrgr ybres!e,il;me ve kullanma suyu ihtiyao
onemli bir sorundur. Yaylaci nufusun luzln artmasr scnucu, su\ihtiyac;i daha dn artrms ve su
slkmhslonemli boyutl ara ulasuusnr. Cozne'de yayta sezonunda su kesintllerl
uygulanmaktadrr. Su sikmtrsmm c;ozUlebihnesi icin §U tedbirler almmahdrr, Kasabarun
guneyinde Darrsekisi.koyunde crkan gur karstik kaynagm suyu yerlesmeye getirilebilir. Ancak
bu konudaki en onemlt gudck, kaynagm bulundugu yer He(yaklasrk 850 rn.) Gozne arasmdaki
450-500 m.yi bulan yukselti farkidrr. Bununla birlikte, bu kaynaktan yukseltlsl 1200 l11.yi
ancak bulan A§agl Gozne MahaIIesinn su ihtiyaci kp,r§J1anabilir. Gbzne deresinin yukan
.klsl1lmda, vadi tabamnm geni~ledigi yerlerde derin kuyular a~Ilmak suretiyle kasabamn su
ihtiyacml.kar~lhyabileceksuyu I;lkartmak mUmkUndur. "au kuyulann al;Ilmasl konusunda,
DSl'nin G6znc beler;Hyesinc teknik yardllnlarda bulunmasl gerekmektedir. Yaz mevsiminde
nufusu 30000'j bulan hir yerle§menin" su ihtiyaclm kar§tlamak il;in, bu gibi yardlm ve
tedbirlerin allrnlaslna acilen ihtiya~ duyulmaktadlr.
-

Kasaba-d-a -su tefllini, lemizli-k, ~ ynp-tml ve yedei>ilL€llh I planh bi-r§ekilde--glili~esigitt .
hizmetler, Goznc bcl~diyesi tamfmdan yiirutUlmektedir. Biiindigi Uzere Ulkemizde belediyeler,
loSt 1987.lo;c1-~'lcrkczGozne K"S<.,b..,slIun GOZI1C Dcrt.'Si Ta~kllll;lnndan KOrUJUll;lsJnOl Ait On Jncelcmc
Raporu. Mcrsin. s. 9.
'
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