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Antalya Naplarmm Genel Yapısı ve Tetis Güney Kenan
Paleocoğrafyasmdaki Yeri

General Features of Antalya Nappes and their Significance in the Paleogeography of Southern Margin
of Thetys.

J. MARCOUX CNRS ERAG G6ologie Historique Bât 504 Orsay-Fransa ve MTA Enstitüsü Ankara,

ÖZ: Burada Antalya kapları karmaşığının (kampleks) yapısal konumuna ve genel stratigrafisine değinilmiştir, özel
ilgi Triyas'm gelişimi (Evolusyonu) üzerinde toplanmaktadır. Triyas öncesi epibaykaliyen-paleozoyifc temelin parça-
lanması orta Triyas'ta başlamış ve genel olarak bütün Triyas zamanı boyunca devam etmiştir. Bu blok faylanması
olayı birçok arazi verileri ile iyi bir şekilde gözlenmigtir. Bu jeodinamik olay bu yöredeki alpin sistemin ve beraberin-
deki okyanusal alanın doğuşuna uyan yanlım aşaması ile yakın ilgili olup alpin Yenitetis (Neotetis) olarak bilinir.
Son olarak da tektonik olaylar öncesini yansıtan durum yeniden oluşturulmuştur.

ABSTRACT: The structural setting and the general stratigraphy of the Antalya nappes complex are described Par-
ticular attention is given on the topic of the Triassic evolution. The epibaikalian paleozoic-eotriassic bassement is
initiated in middle Triassic time and is general during the rest of the Triassic epoch. This block faulting processus is
well documented by several field evidence. This geodynamic event is in close relation with the early stage of rifting
corresponding in this part of the alpine system with the birth of a new oceanic realm: the alpine Neotethys.
Finally a palinspastic reconstruction is proposed.
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GİRİŞ

Antalya naplarımn burada tanımlanan kısmı, bu nap-
ların güney-batı bölümünü kapsar. Toroslarda, Antalya nap-
lannın bulunduğu bu kesimin jeolojisi ile ilgili bilgiler yeni
yayınlardan izlenebilir (Brunn ve diğerleri 1976; Marcoux,
1976 a ve b). Burada Antalya serilerinin stratigrafik ev.
rimi toplu olarak sunulduğundan, biyostratigrafiye geniş
yer verilmiyecektir.

SERİLERİN TANIMI VE TRİYAS'TAKİ KIRILMA

Kretase sonu ve Tresiyer tektonik olayları eski kenar-
daki oluşukların tümünün parçalanmasına ve hatta bazen,
Kretase fazında oluşmuş allokton diziler üzerine eski' otok-
tonun bindirmesine neden olmuştur. Bu tektonik gelişim,
şekil 1 de şematik olarak açıklamaya çalıştığımız düzende,
arazide de gözlenebilen nap yapılarının oluşmasıyla sonuç-
lanır. Mesozoyik kenarının paleografik çerçevesi içinde tek-
tonik birliklerin olasılı düzeni ise şekil 2 de görülmektedir.
Tektonik olaylar öncesini yansıtan bu yorum; ofiyolit un-
surlu kırıntılı birimlerin ortaya çıkış, yaşı ve İkinci zaman
boyunca görülen fasiyeslerin dağılımıyla ilgili gözlem ve ka-
nıtlara dayanmaktadır.

Platform tipi karbonatlı seriler, yerli olduğu kabul edi-
len ve Antalya naplarımn tabanında yeralan Bey Dağlarının
doğu yamaçlarında ve dar anlamda Tahtalı Dağ Birliği için-
de de bulunurlar. Nap yapılarının en üst kısmında Yeralan
Çam Dağ'da durum böyledir. Bu seriler Arap-Afrika plat-
formu kesimine aittirler (Şekil 2A, H).

Orta naplar, (Şekil 1) Triyas öncesine ait ve temeli bl-
linmiyen serilerden oluşmuş birimler (Şekil 3 B-C-D) ile bir
ofiyolit napını (Şekil 3E) içerirler. Bu seriler B birimlerin-
de (Dereköy) resif kırıntılı marnlar, Ammonit ve Halobia'li
kireçtaşı arakatkıh kumtaşlarıyla (üst Triyas) temsil edi-
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lirler ve daha sonra, yaşı Liyas-Maestrihtiyen arası olan
radiyolaritlerin hakim olduğu bir seri ile devam ederler. O
ve D birimlerinde (Alakır çay ve Kara dere-Çalbalı dağ)
Orta Triyas'ta başlayıp Üst Triyas'ta yaygınlaşan pelajik
özellikli bir tortullaşma görülür (Halobialı kireçtaşları,
Ammonitico-rosso, radiy olar itler). Bu evrede önemli bir
denizaltı volkanizması belirir. Birbirini izler şekilde oluş-
muş karbonatlı ve karasal elemanlı türbiditler engebeli bir
topografyanın varlığını gösterir. Gerçekte bu topografya
volkanizma ve tortullaşma olaylarının kontrolünde oluşur.

Elimizdeki arazi verilerinin azlığına rağmen Jura ve
Kretase boyunca, bölgede bir pelajik tortullaşma (Radiyo-
laritler ve silisli pelitler) ve bunlar arasına zaman zaman
kalkarenitlerin gelip yerleştiği görülür. Havza tipi çökel-
me ortamım yansıtan bu tip seriler, yayınlardan izlediği-
mize göre, Yugoslavya'dan Umman'a kadar uzanan bölge-
lerde raslanan "Pindos" tipi radiyolaritli serilerle tamamen
aynıdır.

B, C ve D serileri ve onların pelajik tortulları, dar an-
lamda ofiyolitik naptan bağımsız olarak, bu bölgedeki es-
ki kıyının en kuzeyindeki oluşuklardır (Şekil 2). Bu seriler,
özellikle bunların alt bölümleri (Triyas yaşlı), parçalana-
rak her boy kırıntılı gereci vermiş, genellikle resifal, yük-
sek bölgelerin yakında bulunduğunu yansıtırlar.

Bölgenin Orta ve Üst Triyas'taki duraysızlığı "Antalya
üst napının" G tipi (Şekil 3) birimlerinde son derece belir-
gindir. Gerçekten de, hepsi alt Ordovisiyen'den beri bili-
nen Arap platformu tipi paleozoyik temele benzeyen bu bi-
rimlerde (Kemer birimleri), Triyas boyunca önemli fasiyes-
lerin evrimi ve farklılaşmaları görülür (Şekil 4). Bu olay,
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ANTALYA NAMLARI

arazide açıkça gözlenebilen Triyas tektoniğinin sıkı kontrolü
altındadır. En az iki fay sisteminden birinin Alt Ladiniyen
öncesi, diğerinin Noriyen içinde oluştuğu, bu fayları örten
fosilli düzeyler sayesinde saptandı. Üst Permiyen ya§lı ka-
yaları içeren iri elemanlı, tektonik kökenli, Sitio-Anisiyen
yaşlı bir tortul-breş şekil 4'deki G3 ve G4 serileri içinde
bulunmaktadır.

Gv G\v Gâ» ve G4 serilerin üçünde de Sitiyen'de etkin
olan çok az derin deniz ("tidal flat") ortamında oluşmuş
fasiyeslerle kendini gösterir ve bu tür tortullaşma (dolo-
mit ve solucan izli kireçtaşları) Anisiyen boyunca devam
eder. Yukarıda sözünü ettiğimiz iri elemanlı breşle tanım-
lanan ilk tektonik olaylardan sonra ilk gerçek pelajik fa-
siyesler (Daonella'lı Alt Ladiniyen kireçtaşları) ortaya çı-
kar. Ladiniyen'de pelajik çökelme değişik fasiyeslerde sü-
rer (Manganezli kırmızı radiyolaritler, çörtlü kireçtaşları,
karasal kökenli türbiditler...) Şekil 3B, C ve D birliklerin-
de tanımladığımız bu fasiyesler burada çok daha önemli
bir gelişim gösterirler. Ek olarak sunuda belirtmek gere-
kir ki Şekil 4'deki birliklerde (G^ G2 ve G4) Orta Triyas'ta
asit nitelikli yeşil tüfitler halinde "Pietra verde" tipinde bir
volkanik devinimin belirtileri görülür.

Kemer birliğinde (Şekil 3G) Jura-Kretase süresinceki
tortulaşması bazı kesitlerde en azından Titonik-BeriyasL
yen'e kadar tümüyle pelajik tortullar ve diğer kesitlerde,
ortamın büyük duraysızlığım gösteren breşler şeklindedir.

F Birliği (Bakirli Dağ)'nin geçmişi genel çizgileriyle
G (Kemer) birliğininkine uyar ve burada Üst Ladiniyen-Alt
Karniyen arasında "Ammonitieo-rosso'"lu kondanse bir se-
ri oluşur. Buna karşm, Üst Noriyen'le birlikte karbonatlı
neritik bir plotform rejimi yeniden ortaya çıkar ve tüm
Mesozoyik boyunca devam eder. Burada, platform bölgesine
örnek bir seri bulunduğunu ek olarak belirtmek gerekir.

Antalya napları kesiminde incelediğimiz bu Triyas se-
rileri sayesinde, Arap-Afrika sığ Kıta platformunun parça-
lanmasına neden olan tektonik olayların zaman birimi ve
paleoeoğrafyası ile ilgili önemli kanıtlar sunmak olanaklı-
dır. Orta Triyas'la başlayan bu kırılmalar Doğu Akdeniz'de
Tetis-Aip hareketlerinin ilk gelişim aşamalarına karşılık
gelir.

TEKTONİK AŞAMAULB

Antalya naplarmı örten diskordanslı birimlerin bulun-
mayışı nedeniyle bu naplarm yerleşme yaşı konusunda du-
yarlı kanıtlar sağlamak için ancak dolaylı verilerden ya-
rarlanabiliyoruz. Bu serilerin çoğu (Şekil 3, E, F, G) Üst

Kretase'de oluşmuş önemli tektonik devinimleri saptıyan
ofiyolitlerin kırıntılarını içerirler.

Daha yukarıda belirttiğimiz gibi Tersiyer'deki tektonik
olaylar Üst Kretase kırılmalarım yeniden etkiler. Bu da,
Kretase sonunda geçici olarak yerli (otokton) görünen
platform parçalarının bugünkü yerlerinde niçin yabancı (al-
lokton) olduklarını açıklar.

Son olarak, Antalya naplarınm tümünün Bey Dağları-
nın doğu yamaçları üzerindeki anormal konumunun yine
bu Tersiyer tektoniğine bağlı olduğunu söyliyebiüriz.

SONUÇLAR

Antalya bölgesinin incelenmesiyle Triyas'taki kırılma
olayları ve gerilme tektoniği ile ilgili önemli kanıtlar sağ-
ladık. Hemen hemen tüm Mesozoyik boyunca okyanus tipi
havza olarak faaliyet gösteren bu bölgede yayılmadan ar-
takalan oluşukların Üst Kretase'de Arap Afrika platfor-
mu üzerine K-G doğrultulu bindirmelerine kadar süren
bir pelajik rejimin varlığım kesin olarak söyliyebüiriz.

Yapısal açıdan Antalya naplarınm iç kökenli oluşuna
karşıt hiç bir kanıt yoktur (Ricou ve diğerleri 1975). Tri-
yas'ta başlayan Antalya nap serileri Batı Toroslarm iç ke-
simlerinde aynı çağda oluşmuş serilere çok benzerler (ör-
neğin, bazı Bozkır birlikleri özgül 1976; Marcoux kişisel
gözlemler).

Bu gözlemler, tüm bu oluşukların aynı paleocoğrafya
ortamının parçaları olduğunu ve Tetis havzasından bağım-
sız olarak devinebilecek, güneyde bulunan başka bir hav-
zanın varlığım savunan yorumların ne derece geçersiz oldu-
ğunu gösterir.
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