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BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?

Gezginler ve Fotoğraf Meraklılarının Akın Ettiği : TAZI KANYONU

Zeynep Yelda Cuma

Tazı Kanyonu’nda nefes kesici manzarayı izleyebilir, trekking 

adı verilen doğa yürüyüşü yapabilir, kamp kurabilir, Köprülü 

Kanyon Milli Parkı’nın doğal güzelliklerini keşfedebilir ve Milli Park 

içerisindeki kanyonda rafting yapabilirsiniz. Ayrıca bölgeye 

yapacağınız seyahatiniz sırasında, tarihi bir Roma köprüsü 

olan Oluk Köprüsü’nü ve Selge Antik Kenti’ni görebilirsiniz. 
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Antalya ilinin Manavgat ilçesi ile Isparta ilinin Sütçü-
ler ilçeleri arasında bulunan Tazı Kanyonu, Köprü-

lü Kanyon Milli Park sınırları içerisinde yer almaktadır. 
366.140 dekarlık Köprülü Kanyon’un 10 km kuzeyinde 
yer alan Tazı Kanyonu’nun yan duvarlarının 200 metre 
ile 400 metre yüksekliğinde olduğu biliniyor. Tazı Kan-
yonu, Bilgelik Vadisi olarak da biliniyor. Aynı zamanda 
buradan akan Köprüçay’ın, güzel akan su anlamına ge-
len ‘Eurymedon’ olarak geçtiği ve Yunanlılarla Persler 
arasında bu çayda yapılan Eurymedon Savaşı’na adını 
verdiği söyleniyor. 

Tazı Kanyonu ve civarında saf servi, sedir, Toros Gök-
narı, karaçam ağaçları bulunur. Bölgede yapacağınız 
doğa yürüyüşlerinde; yaban keçisi, tavşan, kartal, kaya 
güvercini ve atmaca gibi yırtıcılara rastlayabilirsiniz. Kızıl 
akbaba, kaya sıvacısı, kuyrukkakan, karakulaklı kuyruk-
kakan, aksırtlı kuyrukkakan, kaya serçesi, ebabil, kaya 
kartalı, taşkızılı, gökardıç, kızıl kirazkuşu, yılan kartalı, 
kaya güvercini, kaya kırlangıcı, kaya kirazkuşu ise Milli 
Parkta yaşayan başlıca önemli kuş türleridir.

Bölgenin kil, kumtaşı, konglomera ve kalker kayaçla-
rından meydana gelen jeolojik yapısı karstik yer şekille-
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rinin oluşmasına imkân sağlamaktadır. Milli parkın ana 
kaynağını oluşturan Köprü Irmağı’nın, Bolasan Köyü ile 
Beşkonak arasında meydana getirdiği yarma vadi, 14 
km uzunluğu ve 100 m’yi aşan duvarlarıyla ülkemizin en 
uzun kanyonudur.

Köprülü Kanyon Milli Parkı’nı önemli kılan en seçici 
özelliği morfolojik olarak oluşum gösteren kanyon yapı-
larıdır. Milli Park içerisinde yöre halkının adam kayaları 
ya da şeytan kayaları olarak adlandırdığı kaya oluşumla-
rı mevcuttur. Bu oluşumların yanı sıra Milli Park, derin-
liği 500 m’ye ulaşan, toplam uzunluğu 12 km.’yi bulan 

iki parçalı ana kanyon ile servi ormanlarının bulundu-
ğu vadiyi Köprüçay’a bağlayan 2 km uzunlukta ikinci bir 
kanyona sahiptir.

   

Orta Torosların Karstik kuşağı içinde kendine yer bu-
lan Köprülü Kanyon vadisi ve Antalya-Köprülü Kanyon 
Milli Parkı’nda 13 adet farklı litolojiye sahip jeolojik for-
masyon yer almaktadır.

Tazı Kanyonu’nda nefes kesici manzarayı izleyebilir, 
trekking adı verilen doğa yürüyüşü yapabilir, kamp ku-
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rabilir, Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın doğal güzelliklerini 
keşfedebilir ve Milli Park içerisindeki kanyonda rafting 
yapabilirsiniz. Ayrıca bölgeye yapacağınız seyahatiniz sı-
rasında, tarihi bir Roma köprüsü olan Oluk Köprüsü’nü 
ve Selge Antik Kenti’ni görebilirsiniz. Selge, günümüzde 
Antalya olarak bilinen Pisidia bölgesinde paranın basıldı-
ğı ilk şehir olmuş ve Aspendos’la kurduğu para birliği ile 
de ilişkilerini pekiştirmişti.

Tazı Kanyonu’nun ulaşımı pek de kolay olmayıp, An-
talya merkezinden kanyona ulaşmak yaklaşık 2 saat sür-
mektedir. Kanyon, sosyal medyanın da etkisiyle çok yeni 
keşfedilen bir lokasyon olmuş ve bu nedenle bugüne 
kadar hiç tahrip olmadan korunabilmiştir. Eğer Tazı Kan-
yonu’na giderseniz, dönüş yolunda çöplerinizi yanınıza 
almayı unutmayın. Bu ülke ve doğa hepimizin. Korumak 
da hepimizin görevi. 


