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ÖZET
İnceleme alanı Denizli ilinin yaklaşık 50 km kuzeybatısında yer alan Buldan ilçe
merkezi ve yakın çevresini içine almakta olup yaklaşık 69 km2’lik bir alan
kaplamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Buldan ve yakın çevresinde bulunan metamorfik kayaçların
jeolojik, petrografik ve tektonik özelliklerinin ortaya konmasıdır.
İnceleme alanında yer alan jeolojik istif tabandan tavana doğru şu şekildedir:
Paleozoyik yaşlı granat mikaşist ve iki mikalı şistlerden oluşan şist birimi,
Prekambriyen yaşlı ortognayslar, Alt Pliyosen yaşlı kumtaşı, kiltaşı ve marn
ardalanmalarıyla temsil edilen Kolonkaya Formasyonu, Pliyo-Kuvaterner yaşlı olan ve
çakıltaşları ile temsil edilen Asartepe Formasyonu, Kuvaterner yaşlı çökeller.
Bölgede geniş alanlarda izlenen gnayslar çoğunlukla gözlü yapı sunmaktadır. Gnayslar
iri taneli olup başlıca kuvars, K-feldispat, plajiyoklas, muskovit, biyotit ve granat
minerallerini içermektedirler.
Gediz grabeni ile Buldan horstunu birbirinden ayıran KB-GD doğrultulu kenar fayı ve
bu faya paralel doğrultudaki sintetik faylar inceleme alanında gözlenmektedir.
Dolayısıyla harita alanındaki egemen fay doğrultusu KB-GD’dur. Bu faylar temel
kayaların yükselmesinde etkin rol oynayan faylardır. Buldan’ın yakın civarındaki termal
su ve maden suyu çıkışları ve yörenin depremselliği, bu fayların aktif olduğunun bir
göstergesidir. Bunun yanında gerek metamorfik birimler, gerekse de Kolonkaya
Formasyonu’nda çok sayıda küçük atımlı normal faylar gözlenmiştir.
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İnceleme alanındaki fayların konumu, K-G ve daha az olarak da D-B doğrultusunda bir
çekim kuvvetinin yöreyi etkilediğini göstermektedir. Ayrıca metamorfik kayaçlardaki
kıvrımları ve şistozite düzlemlerini oluşturan en büyük basınç doğrultusu 100-280º yani
yaklaşık D-B olarak saptanmıştır.
1. Giriş
Çalışma alanı, Denizli’nin Buldan ilçesinin batı kesiminde yer almakta ve UŞAK L21c4 ve UŞAK L21-d3 paftalarında yaklaşık 69 km2’lik bir alan kaplamaktadır.
Kuzeybatısında Alaşehir (Manisa) ilçesi ve güneydoğusunda Denizli ili bulunmaktadır
(Şekil 1.1). Denizli il merkezinden mesafesi yaklaşık 50 km olan inceleme alanına
ulaşım Denizli-Buldan karayolu ile sağlanmaktadır.
İnceleme alanındaki yerleşim yerleri, Buldan ilçesi, Süleymanlı ve Kovanoluk köyleri,
Mestan Yeri, Çağış, Bakacak, Helvacılar, Başalan ve Kelle mahalleleridir. Tüm
yerleşim alanları asfalt ve stabilize yollarla birbirine bağlıdır.
Morfolojik yönden inceleme alanında kotu en fazla 1297 metreye varan yüksek tepeler
ve bunları genellikle KKB-GGD yönlü olarak kesen küçük dereler bulunmaktadır.
Büyük vadiler yaklaşık D-B yönlüdürler. Vadiler oldukça derin ve yamaçlar sarptır. Dik
yamaçlar ve falezler hem metamorfik hem de Neojen yaşlı kayaçların bulunduğu
kısımlarda gözlenebilmektedir. Derelerin eğimleri fazla olduğundan malzeme taşınması
da özellikle yağışlı mevsimlerde şiddetli olmakta ve bu sebeple yamaçlarda değişik
boyutta çöküntü ve göçükler meydana gelmekte, yamaçlar sarplaşmakta ve
dikleşmektedir. Ayrıca vadi kenarlarında yaşlı ve genç teras oluşumuna rastlanmaktadır.
Bu durum, vadilerin gençleşmiş ve gençleşmekte olduklarını ve malzeme taşınmasının
bu nedenle arttığını göstermektedir.
Bu çalışmada, Ödemiş-Kiraz Asmasifi’nin doğu kanadında yer alan Buldan ve
çevresindeki Menderes Masifi’nin çekirdek ve örtü serilerine ait metamorfik kayaçların
jeolojik ve petrografik özellikleri ve tektonik veriler ışığında bölgedeki aktif
deformasyon yönü ve bunun çevresindeki fay sistemleri ile ilişkisi belirlenmeye
çalışılmıştır.
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Şekil 1.1. Çalışma alanının yer bulduru haritası
(Jeoloji haritası Dora, 1975’den alınmıştır) .
2. Genel Jeoloji
Çalışma alanında en altta Paleozoyik yaşlı granat mikaşist ve iki mikalı şistlerle temsil
edilen Masif’e ait örtü şistleri yer almaktadır. Bu birim, yatay ve yataya yakın tektonik
dokanakla Prekambriyen yaşlı ortognayslar tarafından üzerlenir. Tüm alttaki birimler
üzerine açısal uyumsuzlukla
Alt Pliyosen yaşlı kumtaşı, kiltaşı ve marn
ardalanmalarıyla temsil edilen Kolonkaya Formasyonu (Şimşek, 1984) gelmektedir.
Kolonkaya Formasyonu üzerine ise, açısal uyumsuzlukla, Pleyistosen yaşlı olan ve
çakıltaşları ile temsil edilen Pliyo-Kuvaterner yaşlı Asartepe Formasyonu (Ercan ve
diğ., 1977) gelir. Kuvaterner yaşlı alüvyon, alttaki tüm birimleri uyumsuz olarak örter
(Şekil 2.1 ve 2.2)
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Şekil 2.1. Buldan Ve Yakın Çevresinin Genelleştirilmiş
Stratigrafik Kolon Kesiti (Gökgöz, 2004).

Şekil 2.2. (Gökgöz,2004) (Şimşek, 1984 ve Sun,1990’dan yararlanılmıştır)
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3. Petrografi
Buldan ve çevresinde geniş alanlar kaplayan gözlü gnayslar, dayanımlı olmaları
nedeniyle oldukça sarp bir morfoloji sunmaktadırlar. Taze yüzeyleri sert, kırıklı,
yapraklanmalı ve eklemlidir. Gözlü gnayslar, örtü serisi şistleri üzerinde yatay ve yataya
yakın tektonik dokanaklı olarak bulunurlar. Gözlü gnayslar iri taneli ve iki mikalıdırlar.
Makroskopik olarak kuvars, feldispat, biyotit, muskovit, granat ve turmalin kristalleri
ayırt edilebilmektedir. İçerdikleri mineral türlerine ve yüzdelerine göre açık veya koyu
renklerde olabilmektedirler (Şekil 3.1).
Feldispat kristallerinde büyümeler ve göz yapısı oldukça belirgindir. 0.5 – 10 cm
çapında yumrular halindeki bu iri feldispat kristalleri nedeniyle kayaç porfiroblastik
doku göstermektedir
Bazı bölgelerde deformasyon nedeniyle feldispat gözleri şistoziteye paralel şekilde
uzamıştır ve bu uzunluk bazen 15 cm ’ye erişmektedir

Şekil 3. 1. Porfiroblastik dokulu gözlü gnays
(Pekmezkaya Tepe güney yamacı)
Mikroskopta gözlü gnaysların mineral bileşimi “ kuvars + plajiyoklas (oligoklas) + Kfeldispat (ortoklas ve mikroklin) + biyotit + muskovit ± klorit ± granat ± turmalin ±
epidot (pistazit) ± opak oksitler ” olarak saptanmıştır (Şekil 3.2).
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Şekil 3.2. Gözlü gnaysların mikroskopik görüntüleri
(Süleymanlı köyü)
Belirgin bir şistoziteye sahip ve kızıl kahve renklerin egemen olduğu granat-mika
şistlerin taze yüzeyleri gri, boz, kurşuni renklidir. Birim, 0.2 - 3 cm taneboyutunda
granat kristalleri içermektedir.Granatların büyüklükleri ve dağılma oranları sık sık
değişim göstermektedir.
Mikroskopik çalışmalar sonucunda granat-mika şistlerin genel mineral bileşimleri
“kuvars + plajiyoklas + biyotit + muskovit + granat + klorit + epidot + apatit” olarak
saptanmıştır. Granat-mika şistlerde genel olarak belli bir yönde dizilim gösteren
mikalardan kaynaklanan lepidoblastik doku gözlenmektedir (Şekil 3.3).

Şekil 3.3. Granat-mika şistlerin mikroskopik görüntüleri
4. Tektonizma
Ege Bölgesi’nin en büyük özelliği genel olarak D-B doğrultulu pek çok grabeni
içermesidir. Bu grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümü diyagramları bölgede genel bir
kuzey-güney gerilme olduğunu göstermektedir (Şengör,1980) (Şekil 4.1).
McKenzie (1978), bu gerilmenin Batı Anadolu’da “bir elin parmaklarının açılmasına
benzer” bir manzara yarattığını ve Ege grabenler bölgesinin oluşumundan (Tortoniyen)
bu yana %50 oranında kuzey-güney yönde genişleme geçirdiğini ifade etmiştir (Şekil
4.1).
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Şekil 4.1. Ege Bölgesi’nin ana grabenleri ve ana yapısal unsurları.
Bölgedeki büyük depremlere bağlı fay çözümleri gösterilmektedir
(Dewey ve Şengör, 1979).
Ege graben sisteminin bir parçası olan Batı Anadolu grabenlerinin bazılarını kuzeyden
güneye doğru şu şekilde sıralayabiliriz: Edremit Grabeni, Bakırçay (Bergama) Grabeni,
Gediz Grabeni, Küçük Menderes Grabeni, Büyük Menderes Grabeni ve Gökova
(Kerme) Grabeni (Şekil 4.2).
Bu grabenlerden bazıları sadece kara alanlarında gözlenir ve denize doğru devamları
izlenemez. Küçük Menderes Grabeni buna örnektir. Büyük Menderes ve Kerme
grabenlerinde olduğu gibi bazıları ise Ege Denizi alanı içinde de devam etmektedir.

Şekil 4.2. Tektonik birliklerin bağıl ilişkileri ve tektonik konumları.
(Şengör ve Yılmaz,1981)
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İnceleme alanı ve yakın çevresinde neotektonik dönemde horst ve grabenler gelişmiştir.
Bölgede en genç ve en önemli faylar Menderes Masifi’nin Pliyosen ve sonrası
yükselmesi sonucu doğan tansiyon kuvvetleriyle oluşan graben faylarıdır. Bölgedeki
grabenler güneyden kuzeye doğru Büyük Menderes ve Gediz grabenleridir (Şekil 4.3).
Bu grabenlerin kenar fayları eğimleri derine doğru azalan (kürek şekilli, listrik) eğim
atımlı normal faylardır( Şimşek, 1984). Bunların D-B, DGD-BKB ve K-G doğrultulu
oldukları gözlenmiştir.

Şekil 4.3. Sarayköy-Buldan alanının blok diyagramı (Şimşek, 1984).
İnceleme alanındaki metamorfik birimlerden alınan 174 adet şistozite ölçümüne göre eş
alan neti üzerinde nokta kontur diyagramı çizilmiştir. Bu diyagramdan elde edilen
sonuca göre metamorfitlerdeki kıvrımları ve şistozite (foliasyon) düzlemlerini oluşturan
en büyük basınç doğrultusu 100°-280°dir. Yani yaklaşık doğu-batı doğrultuludur.
Kıvrım ekseninin yönlem/dalım değeri 13/14°dir. Bir başka deyişle, kıvrım ekseni
yaklaşık K-G doğrultulu ve kuzeye doğru 14° dalımlıdır. Bu da Paleotektonik ve
Neotektonik dönemdeki yapılara uyum sağlamaktadır (Şekil 4.4).
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Şekil 4.4. İnceleme alanındaki metamorfik kayaçlara ait
şistozite ölçümlerinin eş alan kontur diyagramı.

5. Sonuçlar
1. İnceleme alanında yer alan jeolojik istif tabandan tavana doğru şu şekildedir:
Paleozoyik yaşlı granat mikaşist ve iki mikalı şistlerden oluşan şist birimi,
Prekambriyen yaşlı ortognayslar, Alt Pliyosen yaşlı kumtaşı, kiltaşı ve marn
ardalanmalarıyla temsil edilen Kolonkaya Formasyonu, Pliyo-Kuvaterner yaşlı olan ve
çakıltaşları ile temsil edilen Asartepe Formasyonu, Kuvaterner yaşlı çökeller.
2. Çoğunlukla gözlü yapı sunan ortognaysların genel mineralojik bileşimi şöyledir:
Kuvars-Plajiyoklas(oligoklas)-K-feldispat-Biyotit-Muskovit-Granat-Turmalin-Apatit.
3. İnceleme alanındaki fayların konumu, K-G ve daha az olarak da D-B doğrultusunda
bir çekim kuvvetinin yöreyi etkilediğini göstermektedir. Ayrıca metamorfik
kayaçlardaki kıvrımları ve şistozite düzlemlerini oluşturan en büyük basınç doğrultusu
100-280º yani yaklaşık D-B olarak saptanmıştır.
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