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Güzelsu Akseki Bölgesindeki Antalya Napları
Üzerine Açıklama (Orta Batı Toroslar, Türkiye)

Precisions upon the Antalya Nappes in the region of Güzelsu - Akseki (Western Taurus, Turkey)

OLIVIER MONOD Üniversite Paris, Faculte d'Orsay, Laboratoire de Geologie Hmtorique, France

ÖZ: Akseki ve Alanya arasındaki dar bir kuşakta, günümüzde yemden benimsendiği görülen otoktonist yorumun
tersine, Antalya naplarına benzer üstüste binmiş birkaç nap yeralmaktadır.

ABSTRACT: Antalya Nappes are shown to be present in a narrow zone between Akseki and Alanya, in contra-
diction to autochthonous ideas which have been recently put forward again.

GİRİŞ

Kuzeydeki Akseki bölgesinin kalın Mezozoyik karbo-
natlı serisiyle, güneydeki Alanya metamorfik masifi ara-
sında Blumenthal (1951)'in "ayırıcı zon" (zone separatrice)
olarak adlandırdığı dar bir kuşak uzanır. Bu araştırmacıya
ve Nebert (1964)'e göre bu ara kuşak pelajik kireçtaşları,
bazaltlar, radyolaritler ile birçok küçük kireçtaşı tepecikle-
rini kapsayan Kretase-Tersiyer yağlı bir flişteri oluşmakta-
dır. Gerçekte, bu bölgenin ayrıntılı incelenmesi, daha kuzey-
deki Tepe Dağ karbonatlı serisinin üstünde yeralan Tersiyer
ilişinin üstüne tektonik olarak gelen, birçok yabancı birliğin
ayırdedilmesini sağlamıştır (Brunn ve diğerleri, 1971) (Şe-
kil İ) . Bu görüş, son olarak Demirtaşh ve diğerleri (1977)

tarafından yeniden sözkonusu edilmiştir. Bu araştırmacılar
Blumenthal'in yorumunu yeniden ele almakta ve bu bölgede
çeşitli olistolitler taşıyan bir kırıntılı oluşuğun bulunduğu-
nu savunmaktadırlar. Böylece, bu yazarlar Antalya napla-
rımn varlığını dahi reddetmeye yönelmişlerdir. Sorunun açık-
lığa kavuşturulması için bu yazıda, Akseki bölgesi kireç-
taşlarından başlayıp Alanya Masifi'nde son bulan K-G doğ-
rultulu bir kesit sunulmaktadır (Şekil 2).

AKSEKİ - ALAN YA KESİTİ

Akseki'nin güneyinde, Cemerler ve Tepe Dağ'ı oluştu-
ran Tersiyer ve Mezozoyik yaşta karbonatlı seriler, Sinan-
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Şekil I: Akseki ile Alanya masifi arasında yerleşmiş tektonik bir-
liklerin şematik haritası.
1 - Zurajçık-Kretase kirestagları (Tepedag Serisi), % - Eosen
«isi, 3 - Gazeten Birliği (AH Antalya Napı), 4 - Katrandaf
Birliği (Üst Antalya Napı), 5 - Alanya Masiii. 6 - Miyosen
Marnları C-Cemerier, Jf-Hocaköy, K-Kepez, M-Mnrtiçi, 8-
Sinanhoca.

Figure 1: Sketch map of the different tectonic units between Akseki
and the Alanya Massive.
1 - Jurassic to Cretaceous limestones (Tepedag Series), 2 -
Eocene flysch, 3 - Güzelsu nnit (lower Antalya Nappe), 4 -
Katranda* Unit (Upper Antaly aNappe), 5 - Alanya Massive,
6 - Miocene marls. C-Cemerler, H-Hocaköy, K-Hepez, M-Murt-
ic.i, S-Sinanhoca.

Şekil 2: Tepe »»8-Alanya masifi kesiti

Figure 2: Section from the Tepe B a ğ to the Alanya Massive.

hoca ile Güzelsu arasında açıkça görüldüğü gibi, Güzelsu
çukurluğunda bulunan oluşukların altına belirgin olarak da-
larlar (Şekil 1).

Bu karbonatlı serinin üst düzeyi birkaç değişiklik dışın-
da, alttan üste doğru genellikte şu istiflenmeyi gösterir:

— Karbonatlı breşler (Üst Senoniyen), 200-300 m
— Pembe, marnlı kireçtagları "geçiş tabakaları" (Alt

Eosen), 10-50 m
— Fabiania cassis, Discocyclina ve Numnıulitesli (Orta

ve Üst Eosen) iri polijenik kumtaşları (radyolarit
ve ofiyolit kırıntıları içeren), 10-100 m.

Eosen flişinin üstünde, özellikle Güzelsu'nun 3 km ba-
tısında iyi gözlenen, büyük bir anormal dokanak yer alır.
Bu dokanağın üstünde üç büyük birlik şeklinde gruplandı-
rılabilen biribirinden farklı Mezozoyik yaşta seriler yeral-
maktadır:

— Güzelsu Birliği, en altta olup, pelajik ve özellikle
kırıntılı fasiyeste kayaları kapsamaktadır,

— Ofiyolit Birliği, öteki iki birlik arasında yeralan
serpantin ve peridotitlerden oluşmuştur,

— Katran Dağ Birliği, en üstte olup, neritik karbonat-
lardan oluşmuştur.

Güzelsu Birliği
Doğrudan doğruya Tepe Dağ Eosen kumtaşlarınm üs-

tünde bulunan Güzelsu Birliği, sık pelajik ara katkılı (kır-
mızı radyolaritler ve bej marnlı kireçtaşları) ve birkaç yas-
tık lav akmtısıyla ardalanmış, marn kumtaşı ardalanmasın-
dan oluşan kaim bir istifle bağlar (Güzelsu Formasyonu).
Oysa Demirtaşlı ve diğerleri (1977)'ne göre bu formasyonun
kumtaşları, her türlü olistolit ve taşınmış Eosen (Lütesyen
öncesi) fosillerini içeren yalnızca karadan türeme bir ha-
murdan başka birşey değildir. Gerçekte bu kumtaşlarına
kapsadıkları ince fasiyesli marn ve marnlı kireçtaşları ara-
tabakaları içindeki bol faunaya (Halobia, konodontlar, am-
monitler) dayanılarak Triyas yaşı verilmiştir. Bu fosiller
yalnızca Noriyen yaştadırlar ve saf pelajik (radyolaryalı,
sünger spiküllü, lamellibranş kavkılı mikritler) aratabakalar
içinde bulunduklarından taşınmış olamazlar. Kumtaşı taba-
kaları bazen Üst Noriyen'in iyi bir belirticisi olan Hetera.
stridium conglobatum conglobatunı Reuss ve seyrek olarak
da învolutina içermektedirler (Kepez'in 5 km güneyinde).
Üstelik bu kumtaşı düzeyleri komşu resifli kuşaklardan ge-
len ve yine Üst Triyas yaşlı fosilce zengin (mercan, brakiyo-
pod, alg, sünger, lamellibranş) iri resifli kireçtaşı blokları
içerir. Oysa Eosen'in iri kumtaşları bol fosil ve ofiyolitik
(serpantin, gabro) kırıntıları içerdiklerinden, bu kırıntıları
içermeyen ince, tekdüze fasiyesli Üst Triyas kumtaşların-
dan kolayca ayırdedilirler.

Bu durumda Güzelsu Formasyonu'nun yaşı Üst Triyas
ve büyük olasılıkla Noriyen'dir denebilir. Bindirmeler yoluy-
la yinelendiğinden bu formasyonun kalınlığını kesin olarak
saptamak güçtür; fakat olasılıkla 400 m dolayında olduğu
sanılmaktadır.

Bu formasyonun içindeki pelajik arakatkılarm çoğun-
luğu korunmuş olup belki göreli derin ortamı gösterebilir.

Antalya Napları içindeki birkaçyüz metre kalınlığındaki
İsparta Çay Formasyonu (Gutnic ve diğerleri, 1970) aynı
şekilde bir radyolarit, Triyas faunalı marnlı kireçtaşları ve
bazen iri kumtaşı katmanları sıralanması göstermektedir.
Konodont ve Halobia'ların (Allasinaz ve diğerleri, 1974; Grü-
ber ve diğerleri, baskıda) mükemmel şekildeki sıralanma-
sıyla tanımlanmış stratigrafik kesit Kretase'de (Demirtaglı
ve diğerleri, 1977) taşınmış fosillerin söz konusu olmadığı-
nı fakat tersine Noriyeri yaşta ve tektonik olarak yerleşmiş
bir formasyondan söz edilebileceğini göstermiştir.

Güzelsu Birliği'nin Mezozoyik örtüsü az kaim (J.00 m)
ve çoğunlukla pelajik tiptedir (Dogger-Malm kırmızı, yeşil
radyolaritleri, Alt Kretase Orbitolin'li silisleşmiş kireçtaş-
ları, Üst Kretase Globotruncona'h marnlı kireçtaşları). Bu
örtü formasyonlardaki yaş belirlemelerinin dağınık olması,
Güzelsu Birliği'nin Kretase ve Eosen'de tektonik kırılmalara
uğramasından ileri gelmektedir.

Ofiyolit Birliği
Katran Dağ Birliği'ne tektonik taban görevini yapan

Üst Senoniyen yaşlı yeşil kumtaşlarıyla serpantin ve pe-
ridotitleri kapsayan az kalın bir Ofiyolit Birliği Güzelsu
Birliği'nin üstüne gelmektedir.

Katran Dağ Birliği
Bu birlik Antalya Naplarmdaki Tahtalı Dağ (Brunn ve

diğerleri, 1971) fasiyesine çok benzerlik gösteren oldukça
büyük bir karbonatlı kondudur (Şekil 1). Bu birliğin stra-
tigrafi özellikleri Şekil 3 üzerinde kabaca özetlenmiştir.
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Alanya Metamorfik Masifi

Yukarıda gördüğümüz birliklerin üzerine gelerek ve öz-
gül (1971, sözlü görügme) tarafından Gazipaşa kuzeyinde
çok güzel bir yarı tektonik pencereyle saptanmış olduğu
gibi büyük bir nap oluşturur.

SONUÇİAR

Sonuç olarak, Blumenthal'in eski "ayırıcı zon" oluguk-
larmın ayrıntılı yeniden incelenmesi sonunda bu kuşakta
üstüste birçok napın varlığı ortaya konmuş ve bu kuşak
içinde yeralan birimlerin Eosen içine gelmiş olistolitler ol-
madığını göstermiştir. Ofiyolitlerle birlikte aradurumlu Üst
Senoniyen kumtaşlarının varlığıyla saptandığı gibi, bu bir-
liklerin üstüste tektonik durumu birkaç dönemde oluşagel-
miştir.

Güzelsu bölgesi ile Antalya Napları istiflerinin ortaya
konmuş benzerlikleri aşağıdaki egdeğerlikleri sağlamıştır:

— Güzelsu Formasyonu - Alakırçay Formasyonu (kıs-
men) _ Ispartaçay Formasyonu (bir bölümü ile)

— Katrandağ Birliği - Tahtalıdağ Birliği.
Bu benzerlikler daha önce Brunn ve diğerleri (1971) ta-

rafından önerilmiş ve Toros kuşağının topluca tanımı için
Özgül ve Arpat (1973) tarafından kullanılmıştır. Farklı bir-
liklerin birbirine göre durumu henüz aydınlığa kavuşmamış
olmasına karşın (Marcoux ve diğerleri, 1977), önce bağım-
sız ve dış bir havzadan "Bassın Pamphylien" (Dumont ve
diğerleri, 1972) geldiği göz önünde tutulmuş olan Antalya
naplarını bugün öteki Toros napları gibi iç kökenli olarak
yorumlamak daha uygun gelmektedir (Ricou ve diğerleri,
1974; Monod, 1975; Brunn ve diğerleri, 1975).
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