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Karst Dünyası: Kaş-Abanoz 
Yaylaları (Anamur-Mersin) 
Arasında Bir Jeolojik Rota 

“Bu rotada kendinizi bir yandan karstik oluşumların coşkusu, diğer 
yandan kıvrım ve fayların olağanüstü görselliği eşliğinde muhteşem 

bir kireçtaşı şöleni içinde bulacaksınız”
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En yalın tanımıyla bir noktadan başka bir nok-
taya ulaşmak için izlenecek yol olarak tanımla-
yabileceğimiz “rota”, amaca göre önüne aldı-
ğı çeşitli sıfatlarla anılır. Son yıllarda insanların 
doğa ile iç içe yaşama özlemine paralel olarak 
doğa güzelliklerini de doyasıya yaşamak için bir-
çok bölgede hem yurtiçi hem de yurtdışı turizme 
yönelik belirli yürüyüş ve gezi rotaları düzenlen-
miştir. Batı Toros Dağları üzerinde tarihsel dö-
nemlerden bu yana kullanılagelmiş ve günümüz-
de de doğa turizmi amaçlı kullanılan birçok gezi 
rotaları bulunmaktadır. Bunlardan en popüler 
olanlarından birisi de Likya uygarlığından kalma 
tarihi “Likya Yolu”dur. O dönemde ulaşım amaçlı 
kullanılan ve birçok alt rotadan oluşan Likya Yolu 
toplam 500 km’den fazla uzunluğa sahiptir. Böl-
genin jeomorfolojik yapısı ve jeolojik özellikleri 
bu rotaların belirlenmesinde önemli rol oynayan 
faktörlerin başında gelmektedir. 

Farklı adlarla adlandırılsa da bazı rotalar ben-
zer hobi alanlarına ilgi duyan farklı sosyokültürel 
veya meslek gruplarının da bir araya gelmesine 
hizmet edebilmektedir. Örneğin eski uygarlıklara 
ilgi duyan gruplar Açık hava müzesi ve ören yerle-
rine yönelik arkeolojik gezi rotalarında buluşabil-
mektedir. Ya da dağcılık, mağaracılık ve yeryüzü 
şekillerine ilgi duyan kitleler ise dağlık alanların 
jeolojik-jeomorfolojik özelliklerini en iyi yansıtan 
rotaları tercih etmektedirler. Bu son gruptaki kit-
lenin ilgi alanlarına giren jeolojik rotaların aynı 
zamanda yerbilimleri ve coğrafya eğitimlerine de 
katkı sağlayıcı bir yanı vardır. 

Bu çalışmayla, Anamur’a (Mersin) 40 km 
uzaklıktaki Kaş Yaylası ile 50 km uzaklıktaki Aba-
noz Yaylası arasındaki 10 km’lik yol jeolojik rota 
olarak önerilmiştir (Şekil 1). 

Orta Toroslar ve yakın yöresinin temel jeolojik 
özelliklerine yönelik çok sayıda çalışma (1, 2, 3, 
4, 5, 6) mevcut olup, bunların yanı sıra özellikle 
Yetiş (7) ve Turan’ın (8) çalışmaları bu rotayı içe-
ren alanı kapsamaktadır. Bu yazıda Formasyon 
isimleri bu araştırıcılardan alınmıştır.  Rota bo-
yunca ince kiltaşı-kumtaşı-kireçtaşı ardalanması 
sunan kırıntılılarla temsil edilen Üst Triyas yaşlı 
Murtçukuru Formasyonu’yla, koyu gri renkli, çat-
laklı, çatlakları kalsit dolgulu kireçtaşlarıyla temsil 
edilen Jura-Alt Kretase yaşlı Cehennemdere For-
masyonu’nun kaya türleri yüzeyler (Şekil 2). Bu 

Şekil 1: Yerbulduru haritası ve jeolojik rota güzerga-

hı (daire içindeki numaralar Şekil 3 ile 14 ün yerlerini 

göstermektedir).

kaya birimlerinin dereceli geçişli dokanağı, Kaş 
Yaylası çıkışındaki Kelleektiği ve Kızılkarlık mev-
kiindeki yol yarmalarında belirgin olarak görülür. 
Bu yazıya konu olan karstik yapılar çoğunlukla 
karbonatlı kayaçlardan oluşan Jura-Alt Kretase 
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yaşlı Cehennemdere Formasyonu içinde geliş-
miştir. Bu çalışmada sırasıyla güneyden kuzeye 
doğru rota boyunca görülen yapılar anlatılmış 
olup, bu yapıların yerleri Şekil 1 de işaretlenmiştir.  

Şekil 2: Jeolojik rota boyunca gözlenen kaya birimle-

rinin genelleştirilmiş dikme kesiti

Kaş Yaylası ve Abanoz Yaylası yerleşimleri; 
Üst Triyas kırıntılı kaya birimleri üzerine kurulmuş 
olup, bu kaya birimlerinin kolay aşınmış olması 
nedeniyle çukurda kalan yerleşim yerleridir. Ju-
ra-Alt Kretase kireçtaşları ise farklı görünümler 
sunar. Kaş Yaylası’nın güneyinde kireçtaşlarının 
alt seviyeleri breşik, üst seviyeleri masif özellikte-
dir. Kaş Yaylası-Yığıltaş mevkii arasındaki kireç-
taşları,  bloklar halinde aşınmış ya da çok sayı-
da yığılı karstik şahit tepe küçük tepecikler-hum 
oluşturur (Şekil 3 a). Bu tepecikler 10-40 m ge-
nişliğinde 10-15 m yüksekliğindedir. Bu mevkiide 
yol boyunca bol çatlaklı, çatlakları içinde demir/
boksit cevheri sıvanımlı kırmızı seviyeler olan ki-
reçtaşları da vardır. Kocayapma Tepe kuzeydo-
ğusundaki yol yarmasında 10-15 cm kalınlığında 
tabakalı, gri renkli, çatlaklı kireçtaşları bulunur. 
Suolmaz Geçidi bölgesinde ince kiltaşı-silttaşı 
ardalanmaları içeren, dışı sarımsı, içi gri renkli 
killi kireçtaşları yüzeyler. Abanoz Yaylası girişinde, 
tüm birimler üzerinde Miyosen yaşlı resifal kireç-
taşları görülür. 

Kaş Yaylası’nın içinde bulunduğu çukurluk 
tipik bir dolin oluşumundadır (Şekil 4). Özellik-
le Kaş Yaylası ile Yığıltaş Tepe arasında değişik 
boyutlarda çok sayıdaki dolinler ve oluk biçimli 
lapyalar karstik aşınım şekilleri bakımından ola-
ğanüstü bir görsellik sunmaktadır (Şekil 3 b). Bu 
oluk biçimli lapyalar yer-yer 40-70 cm uzunluk ve 
30-40 cm derinliğe ulaşabilmektedir. Bunların en 

güzel örnekleri Yığıltaş mevkiinde görülür. Dolin-
ler, kireçtaşı tepecikleri ve blokları arasında yer 
alır. Bu dolinler, 5-10 m genişliğinde, ortalama 
10 m derinliğinde olan daha küçük dolinlerdir. 
Bloklar halinde aşınmış kireçtaşları arasında bu-
lunan dolinler ise 10-40 m genişliğinde, 40-50 
m derinliğinde olup, kireçtaşı tepeciklerinin ara-
sındaki dolinlerden daha büyüktürler. Bunların 
en güzel örnekleri Kaş Yaylası kuzeyinde görülür 
(Şekil 5). 

 

Şekil 3: a) Kaş Yaylası girişinde yer alan karstik şahit 

tepeler (humlar) b) lapyalar  

 

Şekil  4: Kaş Yaylası büyük ölçekli dolin
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Kaş Yaylası ile Abanoz arasında yer alan Yı-
ğıltaş Tepe ve yakın yörelerinde adeta yığılmış 
küçük küçük tepecikler şeklindeki hum’lar (9, 
10, 11) çok güzel bir görünüm sunar (Şekil 6). 
Kaş-Abanoz yolu üzerinde anayoldan da görülen 
ve orman içinde izlenebilen 2 antik yol, rotayı ay-
rıca daha cazip kılmakta ve zenginleştirmektedir 
(Şekil 7).

Kaş Yaylası ile Yığıltaş Tepe arasında yol yar-
malarında yer yer karstik oluşumlar kırmızı renkli 
demir-boksit sıvanımlı breşik yapılar (Şekil 8) ve 
bindirme fayları gözlenmektedir (Şekil 9). Aba-
noz Yaylası’nın 2 km güneyinde yolu dikine kesen 
Kale Tepe’de güneye bakan yüzde iyi gelişmiş 
kıvrımlar yüksek görsel kalitededir (Şekil 10).

 

Şekil 6: Yığılıtaş Tepe’de gözlenen çok sayıda çözün-

me artığı tepecikler

Şekil 7: Jeolojik rota boyunca yer yer gözlenen antik 

yol

Şekil 8: Yığıltaş Tepe ile Abanoz yolu üzerinde yer 

alan demir ve boksit sıvanımlı  ezik, breşik zonlar ve 

küçük ölçekli ters faylar

Şekil 5: Kaş Yaylası kuzey çıkışı küçük ölçekli dolin 
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Şekil 9: Yığıltaş Tepe ile Abanoz yolu üzerinde yer 

alan küçük ölçekli ters faylar

Rota, özellikle Abanoz’un 1 km güneyinden-A-
banoz’a kadar, özellikle dik tabakalı, kıvrımlı, kı-
rıklı kireçtaşlarının yüzeylediği Kale Tepe’nin yol 
yarmasında devrik, yatık kıvrımlar, doğrultu atım-
lı, ters ve bindirme fayları gibi yapısal unsurlar da 
olağanüstü güzelliktedir (Şekil 11 a ve b).

Şekil 10: Kale Tepe’de Jura-Alt Kretase yaşlı Cehen-

nemdere Formasyonu’nda  gözlenen kıvrımlar

     

Abanoz Yaylası’nın güneyden girişinde ve 
doğu yamaçlarda Jura-Alt Kretase yaşlı Cehen-
nemdere Formasyonuna ait kireçtaşları beyaz 
renginden ötürü çok belirgin bir ayrım sunmak-
ta ve çok güzel gelişmiş oldukça küçük ölçekte 
lapyalar içermektedir (Şekil 12 a, b, c). Abanoz 
girişinde Hacı Mehmet Mahallesi’nin doğu ya-
macında Jura-Alt Kretase yaşlı Cehennemdere 
Formasyonu ile Miyosen yaşlı Mut Formasyo-
nu’nun açısal uyumsuz dokanağı çok belirgin bir 
şekilde izlenir (Şekil 13). Abanoz Yaylası, hemen 
doğusundan geçen normal bir fayla sınırlanmak-
ta ve tipik bir çöküntü alanı içerisinde konumlan-

Şekil 11: Kale Tepe kuzey yarması ve Abanoz güne-

yinde yol yarmalarında  çok güzel gelişen kıvrım ve 

faylar

maktadır (Şekil 14). Rota Abanoz Yaylasının he-
men kuzeyinde sonlanmakta ve burada Miyosen 
yaşlı resifal özellikte kireçtaşlarından oluşan Mut 
Formasyonu gözlenmektedir.

Yöre halkı tarafından verilen Sudöküldüğü, 
Suolmaz, Yığıltepe gibi mevki adlamalarının 
temelinde jeolojik ve jeomorfolojik/karstik olu-
şumlarının önemli bir gösterge olduğunu kanıt-
lamaktadır. Özellikle erime özelliğine sahip olan 
karbonat, jips ve tuz gibi kaya birimlerinin yo-
ğun olduğu yerlerde dolin, lapya, uvala, obruk, 
düden, körkuyu, karstik koni gibi yapılar, yerüstü 
sularının etkisi ile oluşabilmektedir (9, 10, 11). 
Dolayısıyla bölgeye düşen yağışlar da buralar-
dan yeraltına sızmaktadır. Yine bu tür kayalarda 
yeraltı sularının oluşturduğu dikey ve yatay yön-
de gelişen ve içerisinde çok sayıda dikit, sarkıt, 
damlataş sütunu gibi çökel oluşumların gözlen-
diği mağara sistemlerine çok sık rastlanmaktadır. 
Bu bakımdan rota içerisinde ve yakın yöresinde 
mağara sistemlerinin varlığı araştırılarak, uygun 
olduğu takdirde, hem gıda depolama hem de 
turizm amaçlı kullanıma sunulmasında büyük ya-
rarlar vardır. 



Mavi Gezegen
Yıl 2019    Sayı 27

32

Şekil12: a) Abanoz Yaylası güney girişinda gözlenen Jura-Alt Kretase yaşlı Cehennemdere Formasyonu  be-

yaz gri renkli  kireçtaşlarının tipik yapısı, b ve c) Bunlarda gelişen değişik lapyalar
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Şekil 14: Abanoz Yaylası sınırlayan normal  fay ve 

tipik bir tektono-karstik oluşumlu polye 

Sonuç olarak; Abanoz ve Kaş Yaylaları ara-
sında yüzeyleyen kireçtaşlarında polye uvala, do-
lin, lapya, karstik koni, gibi karstik oluşumların 
içermiş olduğu kıvrım, fay gibi yapısal unsurlar 
bölgenin bir jeolojik rota için farklı oluşumları 
fazlasıyla bulundurduğunu göstermektedir.  Bu 
rotada kendinizi bir yandan karstik oluşumların 
coşkusu, diğer yandan kıvrım ve fayların olağa-
nüstü görselliği eşliğinde muhteşem bir kireçtaşı 
şöleni içinde bulacaksınız…
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