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Ulucak (Uşak) Peribacalarının Doğal Ortam Özelikleri
Natural environment characteristics open Ulucak (Uşak)
Ahmet Atasoy *1
Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Öz: Bu çalışma, Ulucak Köyün’de bulunan Peribacaların oluşum ve gelişim özelliklerinin tespit edilerek turizme
kazandırılması amacına yöneliktir. Gediz Grabeninin yamaçları üzerinde mantar kayalıklar şeklinde görülen
peribacaları, Kula ve Ürgüp Peribacalarından farklı bir oluşum mekanizması sergilemektedir. Türkiye'nin en çok
rastlanılan peribacaları genellikle gölsel depo üzerine gelen bazalt blokları altında gelişmiştir. Ancak Ulucak
Peribacaları ise akarsu çökellerini oluşturan ardalanmalı depolar üzerinde altında oluşmuştur. Sahada Saruhan Menteşe masifine ait birimler üzerinde ilkin neojen akarsu (kil, silt, mil gibi birimler) çökeller birikmiştir.
Pliyostosen’deki tektonik hareketlerle graben sisteminin oluşmasıyla peribacalarının oluşum süreci başlamıştır. Nemli
iklim şartlarında akarsu dolguların üzerine dağlık yamaçlardan sürüklenen kaba unsurlu malzemenin gelmesiyle
konglomeratik bir seri oluşmuştur. Yer yer 1-2 m kalınlıktaki mukavim konglomera kütlerinin altında yer alan neojen
göl dolgu malzemesi ayrışmaya karşı mukavemetsiz olduğu için ilginç şekiller olan peribacalarının oluşmasını
sağlamıştır. Akdeniz geçiş iklim özelliklerinin görüldüğü yerleşme çevresinde meşe ve çam ağaçların oluşturduğu
orman yanında tahribatın olduğu yerlerde kermez meşesi, laden (tüylü laden, tavşanak), ateş dikeni gibi çalı türleri
görülmektedir. Ot formasyonu ise sarıçiğdem, sığırkuyruğu, pıtrak otu, deve dikeni, çakırdikeni, yabani burçak, yemlik
otu en çok rastlanılan türleri oluşturmaktadır. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi ile birlikte su kaynaklarının daha
elverişli olması nedeniyle Ulucak güzel doğal ortamıyla da ön plana çıkmaktadır. Gediz Grabenin kuzey yamacında
toplu alanda görülen bu peribacaları bulunduğu doğal ortamda doğaseverler açısından oldukça ilginç bir manzara
oluşturmaktadır. Buradaki doğal oluşumların genel özelliklerinin ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir. Bu tabiat
oluşumlarının genel özelliklerinin araştırılarak tanıtılmasıyla turizm faaliyetleri canlanacaktır. Doğal ortam
özelliklerinin aydınlatılabilmesi için kayaçların litolojik özellikleri ile toprak ve su numunelerinin yapılması
gerekmektedir. Bunun yanında sahanın turizme açılmasıyla muhtemel zararlara karşı tedbirleri önceden almak
amacıyla doğal ortamın bitki desenlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Ankara-İzmir Karayolu’na yaklaşık bir km
uzaklıkta bulunan Ulucak Peribacaları istasyon turizmi açısından iyi bir alternatif olabilir. Ulucak Köyü’nün Türk
Kültürü’nün özelliklerine bağlı olması, rahat bir ulaşım ağına sahip olması yanında saklı kalmış doğal özelliklerinin de
gün ışığına kazandırılmasıyla Uşak İli’nin turistik mekânları aratarak turizm hareketliliğine katkı yapması
öngörülmektedir. Yoğun tarım arazi arasında kalan bu sahaların korunmasına yönelik bir takım tedbirlerin alınması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ulucak köyü, Peribacalar, Turizm, Gediz, Uşak
Abstract: The aim of this study ascertains generation and evolution proportions of fairy chimneys, which have unknown
up until now, in the boundary Ulucak village, Taşkonak and Delibaşli neighbourhoods. Another purpose of this study is
to supplement to tourism. These fairy chimneys, which are seemed as a like mushroom rocks, is located in the Pinus
brutia and Pinus nigra and at the near the stream. They have different occurring mechanism character more than Kula
and Ürgüp Fairy Chimneys. Kula and Ürgüp Fairy Chimneys, which are well-known common, have occurred with on
the lake deposition –under the basalt flows (blocks). But Fairy Chimney has been shaped under the Conglomerate
series. In this area, firstly, Neogen lacustrine sediment depositions (clay, sand, silt, etc.) had been occurred in the
basins on the Saruhan-Menteşe Massive. These basins have been opened outside drainage due to rising internal-west
Anatolia threshold and epeirogenic movements in the during of the Pleistocene. Conglomerate series had been
occurred as the case of humid climate and flowed with big and little mixed together silt-stone material from Elmadağ
Hill. This series has 2-3 m thickness and strong opposite to erosion but under this series formation, which is lacustrine
sediment depositional material, is not resistance to erosion. Thus, the interesting shapes have been occurred in this
area. There is Mediterranean Transition Climate in this region. Thus, tree of this region are Quercus, Pinus and
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Quercus Coccifera, Cistus (Cistus creticus, Cistus incanus Pyracantha Coccinea), bushes genus etc. in the
anthropogenic steppe areas. The formation of grass are also Crocus flavus, Verbescum, Cocklebur geass, Tribulus,
Zizania, Vicia ervilia, Pabuli herbam, etc soma of common kinds. Because of the vegetation kinds and convenient
water sources Ulucak village comes forward with beautiful naturel environment. Ulucak Fairy Chimneys, which are
seemed directional in succession near the stream in the forest, occur interesting landscape on the naturel environment.
General features of natural formations have to research detailly in there. Thus, in this area tourism activities will be
increase. In this study, as natural environments explain, lithological features of rocks and soil – water samples have to
analysis in the laboratory. At the same time, Vegetation pattern necessary to clarify the natural environment in order to
get the cropping pattern because possible loses will be damage to area with the opening the field to tourism activities.
After the obtaining necessary maps, planning of suitable walking track will be determinate with supporting of
Geographical Information Systems. Ulucak Village has characteristic Turk culture and convenient transportation
network. At same time, if natural environment features, which are unknown, obtain in this area, tourism activities and
natural places will be increase in the province of the Uşak and near the Ulucak village. This study has very important
influence to block damage of stone pits in this area and at the same areas. Thus it is necessary detail studies for this
area.
Keywords: Karabeyli village, The chimneys, Tourism, Elmadağ, Uşak

1. Giriş
Peribacaların oluşabilmesi için bir takım şartların bir araya gelmesine bağlıdır. Özellikle kurak iklim
şartlarının egemen olduğu bölgeler ile volkanik ve volkan tüflerin yaygın olduğu kumlu – taneli (volkan
külü ve diğer katı maddelerinin yumuşak taşların mevcut olduğu dikçe yamaçlarda) kayaçların farklı şekilde
ayrışmasıyla meydana gelen şekillerdir. Bunlar oldukça dik bir yamaç üzerinde, birbiri üstünde sıralanmış
olarak görülürler (İzbırak, 1977; Erinç, 1996; Güney, 2010; Doğaner, 1995).
Çeşitli araştırmalar, peribacaların Pliyosen-Holosen zaman aralığında meydana geldiğini
göstermektedir (Chaput, 1976 Atalay, 1982; Emre ve Güner, 1988). Peribacalarını oluşturan süreç aynı
zamanda tahribine de yol açtığı için bu tür şekiller genellikle kısa ömürlü olmaktadır (Koçman ve diğerleri,
2006). Özellikle şapka kısmı ortadan kalmasıyla peribacası da hızlıca aşınarak ortadan kalmaktadır. Ulucak
Peribacaları ardalanma gösteren kayaçların erozyona karşı gösterdiği direnç farklılıklarından
kaynaklanmaktadır.
Peribacaları, garip ve efsanevi birtakım kabartılar ve tepe şekillerdir. Bu şekiller arasında kule
biçimini gösterenleri çok bulunduğu gibi, koni, silindir, piramit şeklinde olanlar, tepesi sivri, yuvarlak,
şemsiyeli, külahlı bulunanları da vardır. Bu ilginç şekillerin yüksekliği çok farklıdır. İçlerinde birkaç metre
yükseklikte bulunanlar olduğu gibi, 15 -20 m. ve hatta daha da yüksek olanları vardır. Ürgüp çevresinde,
Aksaray’ın doğusunda, Kayseri’nin kuzeyindeki Erkilet yakınlarında bu tür şekillere rastlanılmaktadır
(İzbırak, 1977). Ulucak Peribacaları direnç farklılığından kaynaklanan aşınım şekilleri olmakla birlikte,
oluştuğu ortamın litolojisinin volkanik olmaması şimdiye kadar tarif edilen peribacaların litolojik
özelliklerinden ayrılmaktadır. Çünkü Türkiye’de peribacalarının genellikle volkanik arazilerde meydana
gelirken, Ulucak Peribacaları, yine Uşak İl sınırları içinde yer alan Karabeyli Peribacaları gibi sedimenter
ortamda oluşan tortul kayaçların farklı şekillerde aşınmasıyla ortaya çıkmıştır.
Doğa turizmde görsel olarak kullanılan ve “doğa anıtları” olarak kabul edilen yer şekillerinin başlıca
çekim merkezi Ürgüp-Göreme’dir (Şekil 1). Bu yöre çok çeşitli yönleriyle turizmi etkilemektedir. Özellikle
jeomorfolojide peribacası olarak adlandıran volkanik aşınım şekilleri “doğa turizmi” konusu içine girerken,
yörede yamaçların, yeraltının ve peribacaların içlerine yerleşilmiş olması “kültür turizminin”, yumuşak
tüflerin oyularak kilise ve manastırlar “inanç turizminin” konusuna girmektedir (Doğaner, 1995). Ulucak
Peribacaları ise doğa anıtlar niteliğinde olduğu için doğrudan jeomorfolojinin konusu olup, doğa turizmine
hizmet verebilecek bir potansiyele sahiptir.
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Şekil 1. Türkiye’deki peribacalarının coğrafi dağılışı

2. Amaç, Metot ve Yöntem
Ulucak Peribacalarının oluşum özelliklerini araştırmak, Türkiye’deki peribacalarının oluşmasında
farklı süreçlerin etkili olduğunu göstermek, Peribacalarına rahat ulaşımı sağlamak amacıyla uygun parkur
yerlerini tespit edilmesi, tabiat alanı olarak koruma altına alınmasını sağlamak, Uşak İli’nde saklı kalmış
değerlerini ortaya koymak, turizm gelirleriyle yörenin kalkınmasını sağlamak, sağlıklı yaşam için doğa
yürüyüşlerini teşvik etmek, yörede kırsal turizmin canlanmasına yardımcı olmak, bitki türleri belirlenerek
endemik ve reliktlerin yönelik koruma tedbirleri önermek, Ulucak’taki Peribacaları çeşitli şekillerde
(sempozyum, basın açıklamaları, yürüyüşlerle) tanıtmak, arazinin yanlış kullanımıyla peribacaların zarar
görmesine engel olmak amaçlarla böyle bir çalışma yapılmıştır.
Çalışma coğrafyanın araştırma prensiplerine göre yapılmıştır. İlk önce peribacaları, sedimenter
depolar, yapı platformaları, volkan topografyası, yapay yapılarla ilgili yapılan çalışmalar irdelenmiştir.
Literatür çalışmasından sonra temel haritaların çizimi için gerekli olan veriler temin edilmiştir. Bunun için
temel atlık oluşturan haritalar, Harita Genel Komutanlığı’ndan Uşak İli 1/25.000’lik ölçekli haritaları satın
alınarak temin edilmiştir. Sahanın iklim özelliklerinin ortaya konulabilmesi için gerekli olan Uşak, Ulubey,
Karahallı, Eşme, Sivaslı Gediz rasat verileri resmi yazışma ile Devlet meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden
ücretsiz temin edilmiştir. Yine sahanın yapısal özellikleri ile toprak verilerinin ortaya konulabilmesi için
ilgili devlet (jeoloji paftaları MTA, toprak verileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü) kurumlarından
temin edilmiştir. Harita atlıkları temin edildikten sonra sahanın fiziki haritası ve litoloji haritaları çizilmiştir.
Çizimler tamamladıktan sonra arazi çalışması başlatılmıştır. Çalışmalar sırasında önceden taslakları
hazırlanan haritaların doğrulukları sahada teyit edilmiştir.
Arazi çalışmaları sırasında peribacaların fiziki özellikleri tespit edilmiştir. Koordinatlı bir şekilde
fiziki harita üzerinde özel sembollerle gösterilmiştir. Bu sırada Delibaşlı Köyü çevresinde gezilerek
muhtemel peribacaları araştırılmıştır. Arazi çalışmaları sırasında sahanın doğal ve kültürel özelliklerini
ortaya koymak amacıyla sahanın litolojik, toprak ve bitki türleri ile ilgili örnekler toplanmıştır. Bu örnekler
üzerinde değerlendirmeler yapılarak, sahanın doğal ortam özellikleri ortaya konulmuştur.
Ulaşımın rahat sağlanabilmesi için kütle hareketleri, toprak kayması, kaya düşmesi, sel ve taşkın gibi
riskin olmadığı alanlar belirlenerek uygun güzergâhlar tespit edilmiştir. Özellikle bu yolların doğal bitki
örtüsü ile tarım alanlarına zarar vermemesi hedeflenmiştir.
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3. Ulucak Peribacaların Yeri ve Ulaşım Durumu
Ulucak Peribacası, Uşak İl sınırları içinde bulunan Ulucak Köyü’nün güneydoğusu ve Ankara-İzmir
karayolunun kuzeyinde yer almaktadır. Evrensel Enlem Merkatörü yöntemine göre “X=380 39ı 11.79ıı,
Y=280 56ı 02.64ıı” koordinatından itibaren başlayan peribacaları, 578-615 metreler arasında yer almaktadır
(Şekil 2).

Şekil 2. Çalışma sahasının lokasyon haritası

Şekil 3. Çalışma sahasının fiziki haritası
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Ulucak Peribacaları rahat ulaşım imkânlarına sahiptir. Ankara-İzmir karayolunun 40.8 kilometreden
sonra Ulucak’a ayrılan 1.5 km’lik asfaltlı köy yolunun 500 m doğusunda yer almaktadır. Ulucak Peribacaları
Gediz Grabenin yukarı havzasında bulunmaktadır (Şekil 3). Bu sahanın hemen yakınında Saruhan – Menteşe
masifini oluşturan birimler yüzeylenmektedir. Araştırma sahasındaki araziler çoğunlukla Üst Miyosene ait
sedimenter birimleri oluştururken, Saruhan Menteşe Masifine ait birimler ise Prekambriyen dönemine aittir.
Aşınmaya karşı dirençli olması nedeniyle Gediz Nehri, eski yapıya saptanarak epijenik boğazların
oluşmasına ve graben şeklinin burada kaybolmasına yol açmıştır (Şekil 1, 2, 3)

Şekil 4. Çalışma sahasının gediz havzasındaki yeri

4. Doğal çevre özellikleri
Yeniköy formasyonu, Kürtköyü formasyonu üzerinde uyumlu olarak yer alan ve koyu sarı turuncu
renkli konglomera – kumtaşı – kiltaşı - tüfit ve killi kireçtaşı ardalanması sunan bu formasyon da akarsu
kökenli olup, akarsuların taşıdıkları eski kayaların kırıntılarım, yataklarının uygun yerlerinde düzgün
katmanlı olarak yığmalarıyla oluşmuştur. Formasyon, bütünüyle -800 m yi aşkın bir kalınlıkta olup, yer yer
düzlemsel ve tekne biçiminde çapraz katmanlanma ve laminalanma, oygu - dolgu yapıları, kuruma çatlakları,
akıntı izleri, sürüklenim izleri ve birtakım canlıların eşelemelerini sunmaktadır. Bölgede, Miyosen
çökellerinden kolaylıkla ayrılabilen ve Alt Pliyosende başlayan bol fosilli Pliyosen çökelleri grubu daha üstte
uyumsuz olarak yer aldığından Yeniköy formasyonunun yaşının bütünüyle Orta - Üst Miyosen olduğu
belirlenmektedir (Tuncay vd., 1978, Şekil 5).
Araştırma sahasının hemen yakında Menderes Masifinin çeşitli metamorfitleri temeli
oluşturmaktadırlar. Altta granitik gnayslarla yanal ve dikey geçişli olan para kökenli gözlü gnayslar bulunur.
Bunlar iri feldispat ve kuvars gözlü, yer yer turmalinli kuvars damarlı olup, yer yer de diyasporit, hematit ve
magnetit içerirler. Daha üste doğru ince taneli gnayslar ve bunların üzerinde de mikaşist,amfibol şist, granatli
şist, kloritli şist, kalkşist v.b. yer yer de ince mermer bant ve düzeyleri içeren çeşitli şistler izlenir (Tuncay
vd., 1978).
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Şekil 5. Çalışma sahasının litoloji haritası

Şekil 6. Çalışma sahasının bakı haritası

Gediz Grabenin daralarak ortadan kaybolduğu inceleme sahasındaki morfolojik birimleri genellikle
platolar ve yamaçlardan oluşmaktadır. Bu morfolojinin ortaya çıkmasında tektonik hareketlerin etkisi
büyüktür (şekil 3). Birine paralel bir şekilde uzanan ve Kuvaterner yaşlı olan Güre fay zonu sahada kırıklı ve
ezikli bir yapının ortaya çıkmasını yol açmıştır. Tektonik deformasyonlara olarak yeniden canlanan flüvyal
süreçler, inceleme sahasının çevresinde başlayarak geniş sahaları kapsayan platoları oluşturmuştur. Yer
hareketleri ile canlanan flüvyal süreçler Menteşe Masifi Üzerinde yer alan Yeniköy Formasyonununa ait
litolojiyi sıyırarak sert masiflerden oluşan kütlelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle inceleme
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sahasının kuzeydoğusundan başlayarak, güneybatı istikametinde uzanan çok geniş bir alan üzerinde kayalık
alanlar vardır (Şekil 6).
İnceleme sahasının yıllık ortalama sıcaklığı 7,12-14,460 C arasında değişmekle birlikte yıllık
ortalama sıcaklığı 14,20 C’dir (Çizelge 1). Bu kesimin güneyde olması, ortalama yükseltisini az olması ve
Gediz Graben hattı ile deniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerine açık olması gibi nedenlerden dolayı
Uşak’ın en sıcak kesimlerine karşılık gelmektedir.
İnceleme sahasında yıllık toplam yağış 367,8-838,2 mm arasında değişmekle birlikte yıllık toplam
yağış 329,2 mm’dir (Çizelge 1). Bu kesim Uşak’ın en az yağış alan sahaların başında gelmektedir. Bunda
ortalama sıcaklığın nispeten yüksek ve ortalama yükseltinin az olması, nemli hava kütlenin vadi boyunca
kanalize olması gibi nedenlerden dolayı yağış Uşak diğer kesimlerine nazaran daha az olmaktadır.
Çizelge 1. Ulucak Köyü Yakın Çevresinde yer alan Eşme İstasyonuna ait sıcaklık ve yağış değerleri (1975-2017)
Eşme
İstasyonu

Ocak

Şub

Mart

Nis

May

Aylar
Haz Tem

Ağu

Eyl

Ekim

Kas

Aralık

Sıcaklık
Yağış

3.4
30.7

5.1
31.2

7.9
40.1

12.2
33.4

17.4
31.3

22.4
12.8

26.1
13.2

20.8
4.8

14.5
21.7

9.4
48.8

5.4
50

26.2
11.2

Ort.
Sıc.
Top.
Yağ
14.2
329.2

Kaynak: DMİGM, 2017, Ankara

Uşak doğal ortam özellikleri açısından orman kuşağında yer almasına rağmen verimli orman sahası
% 24 dolayında olup, Türkiye orman arazinin oranına yakın bir değer göstermektedir. Zaten arazinin büyük
bir bölümü orman vasfını kaybetmeye yüz tutmuş fundalıklarla (bozuk orman) kaplıdır Bu durum ilde
ormanların ne şekilde tahrip edildiğini ortaya koymaktadır (Atasoy, 2017). İnceleme sahasında da kızılçam
ve meşe ormanlarının tahrip edilmesiyle boşalan sahalar makiliklerle kaplanmıştır.
Geçiş iklim özellikleri yörede nispeten daha zengin bir bitki topluluğunun oluşmasını sağlamıştır.
Ulucak Köyü çevresinde tespit edilen başlıca maki türleri alıç (Crataegus), yabani armut
(Pirusanygdaliformis), delice (Oleaoleaster), laden (Cistus), akçakesme (Phiyleria media), tesbih ağacı
(Staphylea pinnata), ahlat (Pirus elacagrifolia), erik (Prunus domestica), katır tırnağı (Sparteum junceum),
karaçalı (Paliurus aculatus), kuşburnu (Rosa canina), orman sarmaşığı (Hedera helix), badem (Prunus
Dulcis), kızılcık (Cornus Mas), böğürtlen (Rubusprutlos) akçakesme (Phillyreamedia), zeytin
(Oleaeuropaea), gibi çalı türlerdir.
Toprağın fiziksel özelliklerin başında bünye sınıfı gelmektedir. Kireçsiz kahverengi orman toprak
numuneleri üzerinde yapılan bünye analizi sonuçlarına göre (ortalama işba değeri) 47.30 ml olarak tespit
edilmiştir. Hatta bu değer alt ve üst kısımları arasında önemli bir değişiklik oluşturmaz. Bu nedenle genel
olarak toprağın tınlı bir bünyeye sahip olduğunu gösterir.
Tuzluluk probleminin olmadığı bu topraklarda, pH değeri ise 7.50’dir. Buna göre çalışma
sahasındaki topraklar genel olarak orta alkali bir reaksiyon gösterir. Değişebilir Na içeriklerinin, sodik
olmayan topraklar için bildirilen 110 ppm değerinin oldukça altındadır. Bu nedenle inceleme sahasında yer
alan toprakların tümü sodik olmayan toprak sınıfına girer. Ortalama değeri 600.12 ppm olan potasyum değeri
azdır. Değişebilir katyonlardan Ca+Mg baskın olup, altta doğru artış göstermektedir.
Kireçsiz kahverengi orman toprakların en belirgin özelliği kireçsiz olmalarıdır. Analiz sonuçları da
bunların fazla kireçsiz olduğunu gösterir. Çünkü bu tip topraklar genellikle çakıltaşı, kumtaşı, çamurlaşı
şeklinde ardalanma gösteren litoloji üzerinde meydana gelmiştir.
Organik madde içeriği % 1.5’dır. Bu değere göre inceleme sahasındaki toprakların içeriğinde
organik madde miktarı azdır. Orman altında gelişmelerine rağmen organik madde içeriğinin az olması
inceleme sahasında yoğun bir şekilde gelişen erozyonla açıklanabilecek bir durumdur.
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İnceleme sahasında alınan toprak numunesinde ölçülen yarayışlı fosfor ve değişebilir potasyum,
magnezyum, kalsiyum içerikleri tablo de verilmiştir. Bu toprak tipinde hem alt hem de üst toprağın fosfor
düzeyi çok az, Kalsiyum ve magnezyum fazla olarak tespit edilmiştir.
İlgili topraklarda alınan toprak numunesinde ölçülen bitkilerce alınabilir mikroelement analiz verileri
Çizelge 2’de verilmiştir. Buna göre bitkilerce alınabilir Zn ve Mn miktarları az iken, Cu ve Fe düzeyi ise
yeterlidir.
İnceleme sahası çevresinde yer alan topraklar özellikleri açısından değerlendirilmiştir. Buna göre
sahada verimli olarak değerlendirilebilecek tarım toprağı pek mevcut değildir. Orman arazisi içinde açılan
bir iki parsel arazi ise kuru tarım şeklinde işletilmektedir. Peribacalarının tarıma açılmasıyla zarar görecek
bir tarım arazisi mevcut değildir (Şekil 7, 8).
Çizelge 2. Ulucak Köyü Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları
Özellik
pH
Toplam Tuz
Na (Sodyum)
K (Potasyum)
Ca+Mg
Kireç
Organik Madde
Kum
Silt
Kil
Bünye
Özellik
Ca (Kalsiyum)
P (Fosfor)
Mg (Magnezyum)
Özellik
Cu (Bakır)
Fe (Demir)
Mn (Mangan)
Zn (Çinko)

Sonuç
7.50
0.016
110.11
600.12
9512.45
5.56
1.5
38.9
24.40
37.00
Killi
Balçık
Makroelemenntler
Sonuç
8855.72
0.13
588.73
Mikroelementler
Sonuç
1.22
4.64
7.52
0.45

Değerlendirme
Hafif Alkali
Tuzsuz
Sodik Değil
Az
Çok az
Az
Fazla
Az
Orta
Hafif
Değerlendirme
Fazla
Çok az
Fazla
Değerlendirme
Yeterli
Yeterli
Az
Az

Toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri Uşak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan laboratuvarda yaptırılmıştır.

İnceleme sahasını yakın çevresinde görülen bir diğer toprak türü kahverengi topraklardır.
Kahverengi topraklar; orthik A, kambik B horizonlarında yoğun bir şekilde pudra benzeri kireçli olan
topraklardır (Atalay, 2006: 316). Kahverengi topraklar bozkır bitki örtüsü ile neojen dolguları üzerinde
meydana gelmiş kahve renkli topraklar olup, içeriğinde kireç fazlalığı vardır.
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Şekil 7. Ulucak Peribacaları ve yakın çevresinin toprak haritası

Şekil 8. Ulucak Peribacaları ve yakın çevresinin arazi kullanımı haritası

5. Ulucak Peribacalarının Oluşumu
Sahadaki Peribacalarının oluşmasını sağlayan birimler Menderes Masifi üzerinde gelişen Yeniköy
Formasyonunun litolojik özellikleri ile sahanın tektonik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Koyu sarı
turuncu renkli konglomera – kumtaşı – kiltaşı - tüfit ve killi kireçtaşı ardalanması olarak sıralanan bu
formasyona ait birimler akarsu kökenli olup, akarsuların taşıdıkları eski kayaların kırıntılarının düzgün
katmanlar olarak yığılmasıyla istiflenme başlamıştır. Pliyosen sonlarına doğru Menderes Masifinin bölgesel
yükselmesiyle oluşan gerilim kuvvetleriyle Miyosen ve Pliyosen tortulları kıvrımlanmış ve eğim
kazanmışlardır (Tunca vd; 1978). Menderes Masifinin çarpılma – yükselme şeklindeki tektonik hareketlerine
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bağlı olarak flüvyal süreçler canlılık kazanmıştır. Buna bağlı olarak aşınmaya karşı direnci zayıf olan
litolojinin önemli bir kısmı sahadan taşınmıştır (Şekil 9, 10; Foto 1). Taşınmadan arda kalan litolojik birimler
içende dayanma gücü gösteren çakıl taşı ve konglomera gibi birimlerin nispeten dayanıklılık göstermesi
sonucunda aşınım farklılıklarına bağlı olarak ilginç şekiller olan peribacaları ortaya çıkmıştır. Aşınmanın
ilerleyen evresinde gövde ve şapka kısımları olan ilginç şekiller meydana gelmektedir.

Şekil 9. Çalışma sahasının eğim haritası

Şekil 10. Çalışma sahasının arazi sınıfları haritası

31

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Foto 1. Ulucak Peribacalarının şapka kısmı konglomeradan, gövde kısmı akarsu dolgudan oluşmaktadır

6. Ulucak Peribacalarının Başlıca Özellikleri
Ulucak Peribacalarını diğerlerinden ayıran en belirgin özellik bunların akarsu çökellerinin
aşındırmasıyla meydana gelmiş olmasıdır. Gediz hattının daraldığı kesimde görülen bu ilginç şekiller
litolojik istiflenmesini özelliğine bağlı olarak çok katlı şekiller şeklinde ortaya çıkmıştır. Yaklaşık olarak 50
dönümlük bir arazide yoğun olarak ortaya çıkmış olan bu şekillerin oluşum ve gelişim süreci hızlıdır.
Peribacalarının gövde yüksekliği 0.30-5 m ve gövde genişliği 0.30 -15 m arasında değişmektedir.
Konglomeralardan oluşan şapka kısmı kalınlığı 0.30 - 1.5 m. arasındadır (Foto 2). Üzerindeki şapka kısmını
kaybeden peribacaları hızlıca aşınarak ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle peribacalarının çevresinde çok
sayıda şapkasız gövdeden oluşan sütunlar vardır. Ancak bunlar aşındıkları için yükseltileri azalarak, bunların
yükseltisi çoğu zaman 1 m’yi pek geçmemektedir.

32

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Foto 2. Ulucak Peribacaları bir hat boyunca belli aralıklar ortaya çıkmış ilginç şekilleredir.

7. Sonuç
Uşak il sınırları içinde Ulucak Peribacaları dışında Kayaağıl, Camili ve Ulucak köylerinde de
peribacaları vardır. Ancak Ulucak Peribacalarının diğerlerinden çok farklı bir yanı vardır. Türkiye’nin birçok
görülen peribacaları genellikle volkanik yapı ile ilişkili iken, Ulucak Peribacaları ise tamamen sedimenter
kayaçlardan oluşturmaktadır. Menderes Masifinin üzerinde gelişen Üst Miyosen yaşlı akarsu çökellerinin
aşınmasıyla ortaya çıkmıştır. Şapka kısmının tamamen Çakıltaşı veya konglomeralardan oluşması Ulucak
Peribacalarına farklı bir özellik katmaktadır. Bu açıdan peribacalarının korunmasına yönelik tedbirlerin
alınması gerekmektedir.
Ulucak Peribacaları oluşum özellikleri açısından farklılık göstermesi, Uşak’a yakın olması ve dağ
yürüyüşü-kamp yapmaya elverişli bir ortamda bulunması bu sahanın doğa turizmi açısından
değerlendirilmesi gerekmektedir. İşte çalışma sahanın doğal ortam özelliklerinin dağ yürüyüşü yapmaya
elverişli olması yanında peribacaları gibi ilginç şekilleri bulundurması vesilesiyle doğa turizm olanaklarına
göre bir takım planlamaların yapılması gerekmektedir. Özellikle dağ yürüyüşü, sahada kamp kurulması ve
sahanın turizme açılmasından sahada bir takım çalışmaların yapılması icap ettiğinden dolayı, sahanın toprak
özelikleri, bitki örtüsü, iklim özellikleri açısından ayrıntılı olarak çalışılması gerekmektedir. Sahaya yönelik
koruma tedbirlerinin artırılması gerekmektedir.
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