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Alanya batısındaki kıyılarda ilk C"
tarihlendirmelerinin ışığında
Geç Holosen tektonik hareketleri.

First Cu datings and Late Holocene tectonic events on the Mediterranean coastline, west of Alanya, Southern Turkey.
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ÖZ t Alanya'nın 20 km kadar batısında, Fığla burnu - Dal ta burnu arasındaki kıyılarda, bugünkü deniz seviyesinden
0.5-1.3 m yüksekte eski kıyı Meri vardır. Bunlar genellikle Littorina ve Patella gibi gastropodların biyo - erozyonu ile
şekillenmiş platformlar olup, kenarlarında ve üzerlerinde yer yer kalkerli alglerin oluşturduğu eklentiler (bio-const-
ructive rim'ler) bulunur. Fığla burnu ve batısındaki 0.5 m biyo - erozyon platformları üzerinden alman kalkerli alg ka-
lıntıları C 1 4 yöntemi ile tarihlendirilmiş ve bunların günümüzden 2690 -1545 yıl öncesi dönemde, o zamanki deniz se-
viyesine göre şekillenen platformlar üzerinde yaşadıkları saptanmıştır. 1550 yıl kadar önce meydana gelen neo- tek-
tonik bir olayla bu platformlar 0.5 -1.3 m arasında yükselmiş, böylece üzerlerindeki ve kenarlarındaki biyolojik geliş-
me, özellikle kalkerli alglerin yaşamı sona ermiştir. Bu olay, güney Ege ada yayı boyunca 1550 yıl kadar önce meydana
geldiği, başka Jeomorfolojik çalışmalar ve C 1 4 tarihlendirmeleri ile saptanan bölgesel bir sismo - tektonik olayla eş-
zamanlıdır. Bundan sonra bugünkü deniz seviyesine göre yeni biyo - erozyon platformları ve kalkerli alglerin oluştur-
duğu «bioconstructive rimaler şekillenmiştir. Bu şekillerin gelişimi günümüzde de sürmektedir.

ABSTRACT: There are some old coastal traces 0.5 1.3 m higher than the present sea-level along the Mediterran-
ean coastine between «Fığla burnu» and «Malta burnu» about 20 km west of Alanya. These are coastal platforms
which are formed by bioerosion of some gastropods such at Littorina and Patella. There are also bio - constructive rims
on the surfaces and along the outer edges of the platform formed by calcareous algae. Some calcareous algae samples
from the 0.5 m elevaıed surface of the bio - crosional platforms are dated using C 1 4 method. These datings showed
that the algae lived in the period between 2690 -1545 years before present on the platforms. A neo - tectonic event
which happened at about 1550 years before present, caused upheaval of these former platforms about 6.5 -1.2 m. The-
refore, the algae died and their biological actions finished on the platforms. This event coincides with the seismo - tec-
tonic upheaval of the coastlines of the southern Aegen island arc that is proved by other geomorphological studies
and C 1 4 datings. Afterwards, nev bio - erosionai platforms and bio - constructive rims began to develop at the present
sea-level. Formation of these features is still continuing today.
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GİRÎŞ

100 yılı aşkın bir zamandan beri doğu Akdeniz kıyıla-
rında dolaşan arkeologlar ve denizciler, bu kıyılarda tarih
çağları boyunca yer yer birkaç metreyi bulan dikey hareket-
ler ve buna bağlı kıyı değişmeleri olduğuna dikkati çekmek-
tedirler. Bu konu ile ilgili olarak ilk mutlak yas belirleme-
leri, Girit kıyılarından alman örnekler üzerinde G14 yönte-
mi ile yapılmış ve Hafemann (1965) tarafından yayınlan-
mıştır. Son yıllarda ise Girit ve başka Ege adalarının kıyı-
larından alman daha birçok örnek, C1 4 yöntemi ile tarih-
lendirilmiştîr (örneğin: Thommeret ve diğerleri, 1981). Bu
mutlak yaş verilerinden başka, bazı arkeolojik alanlarda
kıyı çentiklerinde (notches) saptanan dislokasyonlar da
mutlak yaşları bilinmese bile, tarih çağları boyunca kıyı
çizgisinde meydana gelen değişmeleri yansıtmaktadır. Bu-
gün elimizdeki veriler, batıda Kitira'dan başlayıp Girit,
Karpatos, Rodos adaları üzerinden Datça yarımadasının
hemen güneyindeki Sömbeki (Simi) adasına kadar uzanan
güney Ege ada yayı ile ilgili bazı sonuçların ortaya konul-
masına yeterli olacak düzeye erişmiştir (Pirazzoli 1977, 1979,
1980; Kelletat 1979) (şekil 1). Buna göre son 4000 yılda,
çok sayıdaki küçük ölçülü çökmelerden sonra, günümüzden
1550 yıl kadar önceki bir tarihte, Girit adasının güneybatı
kıyılarında + 9 metreyi bulan ani bir yükselme olmuştur
(Thommeret ve diğerleri, 1981).

Bu yazıda, 1981 ve 1982 yıllarında, Alanya'nın 20 km
kadar batısındaki Fığla burnu ve Malta burnunda yapılan
kıyı jeomorfolojisi haritalama çalışmaları (Kayan ve diğer-

leri, baskıda) sırasında saptanan kıyı platformları incelen-
miştir. Bunlar genellikle biyoerozyonla şekillenmiş ve daha
sonra 0.5 -13 m kadar yükselmişlerdir. Dalongevilie ve San-
laville (1979) bu platformlardan söz etmekle birlikte, yaş-
ları ve tektonik deformasyonları üzerinde durmamışlardır.
Platform yüzeylerinden aldığımız stromatolitik kalker alg-
lerinin kalıntıları, Almanya'da «Institut für Umweltphysik
der Universitât Heidelberg»de Prof. Dr. Münnich tarafından
C1 4 yöntemi ile tarihlendirilmiştir. Böylece sağlanan bilgi-

Şekil 2 : Malta burnu-Fığla burnu arasının jeomorfoloji haritası.
1) Akarsu-layı sekileri (10-20 m de genelleştirilmiş).
2) akarsular, 3) kıyı yarları, 4) yükselmiş eski biyoerozyon platformları, 5) kıyı kumsalları, 6) bugün ge-
lişmekte bulunan biyo-erozyon platformları; 1.3, 1.0, 0.5 ; eski biyo-erozyon platformlarının bugünkü
deniz seviyesinden yükseklikleri Fİ, F2, F3,: C1* yöntemiyle tarihlendirme yapılan örnekler; AA*: sekil 3
deki kesit yeri.

Figure 2 : Geomorphological map of the coastal area between «Malta burnu» and «Fığla burnu». 1) Fluvial - coastal
terraces (10-20 m, generalized. 2} streams, 3) cliffs, 4) elevated bio - erosional platforms; 5) beaches, 6)
resently developing bio - erosional platforms; 1.3, 1.0, 0.5: present elevations of old bio - erosional plat*
forms; Fl, F2, F3; sample numbers dated by €u AA' location of the cross - section on figure.
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Şekil 3

Figure 3

Fığla burnu kıyı kesiti, k: Plio - Pleistosen konglomera - breş (çoğunlukla kalker elemanlı), t: toprak dolgu
(yapay), a: 0.5 m yükseklikte, biyo - erozyonla şekillenmiş platform, a!: 0.5 m platformu üzerinde eski
«bio - constructive rim»ler (ölü kalker alglednin kalıntıları), Fİ, F2: C1* tarihlemesi yapılan kalkerli alg
örneklerinin yerleri ve numaraları, b: bugünkü deniz seviyesine göre gelişmekte olan biyo - erozyon plâtfor-
mu, bl: bugünkü «Mo - constructive rim»ler (yaşayan kalker algleri), d: bugünkü deniz yüzeyi.

Coastal cross - section from «Fığla burnu». k'Plio-Pleistocene conglomerate - breccia (mostly calcareous
material), t: soil cover (artificial), a: 0.5 m Moerosionaî platform (dead calcareous algae), Fİ, F2: sample
numbers and places of dead calcareous algae dated by Cu b: resently developing bio - erosional platform
bl: recent bio - constructive rims (living calcareous algae), d: present sea level.

ler, Alanya batısındaki kıyılarda da Geç Holosen'de, güney
Ege ada yaymdakine benzer tektonik hareketler meydana
geldiğini göstermektedir. Bu yazıda platformların oluşumları
ve yükselmeleri kronolojik olarak incelenmiş, bu olaylar
güney Ege ada yayında Geç Holosen'de meydana gelen tek
tonik hareketlerle karşılaştırılmıştır.

ALANYA BATISINDAKİ GÖZLEMLER

Alanya batısında, Fığla ve Malta burunlarmdaki kıyı
platformları, genellikle Plio - Pleistosen yaşlı konglome-
ralar üzerinde şekillenmişlerdir (şekil 2, 3 ve 4). Bunlar
özellikle Patella, Littorina vs. gibi hemen kıyı çizgisi üze-
rinde yaşayan gastropodlarm kalkerli kayalar üzerindeki
algleri kemirmeleriyle oluşmuş biyo - erozyon platformla-
rıdır. Bu platformlarla aynı yükseklikte, bunların en dış
kenarında, stromatolitik kalker alglerinin (Neogoniolithon
notarisii) ve vermetidlerin (Dendropoma petraeunı) oluş-
turduğu eklenti kenarlar (bio - constructive rimler) vardır.
Bu platformlar genellikle bugünkü deniş seviyesinden 0.5 m
yüksekte uzanırlar; ancak, Malta burnunun batısında plat -
formların yüksekliği 1.3 m ye kadar çıkar. Bunların yüze-
yinde, yer yer kaya oyuklarının kenarlarını çevreleyen ölü
kalker alglerinin iskelet yığınları (rim'ler) görülür (şekil 3
ve 4). Bütün bu kıyılarda bugünkü deniz seviyesinde, olu-
şum halinde platformlar, rimler ve çentikler (notches) de
vardır. Buna göre, 0.5 m ve daha yüksekte görülen platform-
lar, bugün normal oluşma seviyesinde değil, yükselmiş du
rıınıda bulunmaktadır.

Fığla burnunda ve Çobanköprüsü deresinin ağzı yakı-
nında, 0.5 m yükseklikteki ^platformların yüzeyinde, kayu
oyuklarının kenarlarını saran ölü kalker alglerinden aldı-

ğımız örnekler C1 4 yöntemi ile tarihlendirilmiştir. Bundan
amaç şu soruların cevaplarını araştırmaktır:

1. Yükselmiş platformların farklı bölümleri hep aynı
yaşta mıdır?

2. Bu platformlar, jeomorfolojik görünümlerinin ve
bugünkü deniz seviyesinden az yüksekte bulunuşlarının ver-
diği izlenime uygun olarak, gerçekten Geç Holosen'e mi
aittir?

3. Platformların yükselmesi ne zaman olmuştur?

4. Bugün ölü olarak gördüğümüz kalker algleri ne ka-
dar sürede gelişmiştir?

Fığla burnunda + 0.5 m yükseklikteki platformun yü-
zeyinden alman örnek, kalker alglerinin anakayaya yapışık
olan en yaşlı bölümünden en dıştaki en genç bölümüne ka-
dar, buradaki alglerin bütün yaşam dönemini kapsamakta-
dır (şekil 3 ve 4). Örnek alınırken, en dış bölümün sonra-
dan aşınmamış olmasına özen gösterilmiştir. Bu örnek üze-
rinde iki tarihlendirme yapılmıştır. Buna göre, stromatoli-
tik alg kalıntısının anakayaya yapışık olan en yaşlı bölümü
(Fİ) günümüzden 2690 ± 45 yıl öncesine ait bulunmuştur
(yarılanma süresi 7280-7040 yıl). En dıştaki en genç bölüm
(F2) ise 1545 ±: 40 yıl öncesine aittir (yarılanma süresi
7229-7041 yıl).

Çobanköprüsü deresi ağzının hemen batısındaki küçü^
burunda, yine + 0.5 m yükseklikte, platform yüzeyindeki
alg kalıntılarının dış kenarından alman örnek (F3) C1 4 ta-
rihlendirmesinde 1815 ±r 35 yıl öncesine' ait bulunmuşun
(yarılanma süresi? 7281 - 7042 yıl).



86 KELLETAT - KAYAN

Buna göre yukarıdaki soruların cevapları şu şekilde ve-
rilebilir:

İ. Farklı yerlerde biyo - erozyonla oluşmuş platform-
lar ve bunların, kalker alglerinin kalıntılarından oluşan
kenarları (bio - constructive rim'ler) aynı zamanda meydana
gelmişlerdir. İki ayrı yerden, + 0.5 m yükseklikteki platform
yüzeylerinden alman üç örneğin günümüzden 2690-1546
(Fİ ve F2) ve 1815 (F3) yıl öncesine ait bulunmaları, bun-
ların aynı dönemde geliştiklerini göstermektedir.

2. Üç örnek üzerinde yapılan tarihlendirmeler bu alg-
lerin Geç Holosen'de, tarih çağlarında yaşadığını ve öldüğü-
nü göstermektedir.

3. îki ayrı yerden alman ve alg kalıntılarının dış ke-
narlarına, yani en genç bölümlerine ait örnekler (F2 ve F3),
birbirlerine yakın olarak günümüzden 1545 ve 1815 yıl önce-
sine ait bulunmuştur. Bu tarihler, platformların yükselmesi
nedeniyle alglerin gelişmesinin sona erdiği tarihlerdir. Bun-

lardan 1545 yıl öncesine ait olan örnek (F2) daha iyi korun-
muş bir dış kenara aittir ve 0.5 m yükseklikteki platform-
larda alg gelişiminin sona erdiği zamanı daha doğru ola-
rak göstermektedir. F3 örneğinin biraz daha eskiye ait
bulunmasının (1815 yıl) nedeni, en genç dış kenarın biraz
aşınmış olmasıyla açıklanabilir.

4. Bugün + 0.5 m yükseklikteki platformlarda ölü ka-
lıntıları görülen alglerin anakayaya yapışık en eski bölüm-
leri 2690, aşınmamış en dıştaki en genç bölümleri de 1545
yıl öncesine ait bulunmuştur. Buna göre alglerin gelişimi
için tektonik bakımdan sakin, deniz seviyesinin sabit kal-
dığı en az 900 yıllık bir sürenin geçmiş olması gerekir. Bu-
günkü deniz seviyesine göre geligen platformlar ve alglerin
oluşturduğu «bio - constructive rim» ler yer yer 0.5 m yüksek-
tekilerden daha geniş ve iyi gelişmiş görünmektedir. Bunun
nedeni, yaklaşık 1500 yıl kadar önce meydana gelen ani
yükselmeden sonra, bugünkü deniz seviyesinin daha uzun
süre (1500 yıl kadar) sabit kalmış olmasına bağlanabilir.
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SONUÇ

Jeomorfolojik gözlemler ve C1 4 yöntemi ile yapılan
mutlak yaş belirlemeleri, tarih çağlarında meydana gelen
genç tektonik hareketlerin, Alanya batısındaki kıyılarda
1.3 m ye varan yükselmelere neden olduğunu göstermektedir.
Bu değer, araştırma alanında görülen en yüksek platformun
yüksekliğine göre belirmektedir. Ayrıca, burada bugünkü de-
niz seviyesinden yüksekte başka bir eski platform görüle-
memiştir. Alanya doğusunda ise 1.8 m ve hatta kiraz daha
yüksekte ölü kalker algleri saptamış bulunuyoruz. Ancak,
bunlar üzerinde henüz tarihlerdirme yapılmamıştır.

Bu çalışmanın sonuçlarıyla güney Ege ada yayı üze-
rinde yapılan bütün tarihlendirmeler karşılaştırıldığında,
eşzamanlı, olasılıkla sismo - tektonik bir olayın, yalnız Pe-
loponnesos yarımadası güneyinden Datça yarımadası gü-
neyine kadar uzanan ada yayı boyunca değil, daha doğuda
en az Alanya bölgesine kadar uzanan bir alanda da etkili
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu olay büyük bir olasılıkla gü-
nümüzden yaklaşık 1550 yıl önce meydana gelmiştir.
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