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Özet 

Çalışmanın amacı taşlarda meydana gelen bozunmaların nedenlerini ve türlerini incelemektir. 

Anıtsal tarihi yapıların çoğunun ana malzemesinin doğal taş olması, günümüze kadar gelen bu kültür 

varlıklarının korunmasında etkili olmuştur. Buna rağmen doğal taş üzerinde de fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik birçok faktörün etkili olduğu ve bu bozunmaların nasıl meydana geldiği ele alınmıştır. 

Böylelikle meydana gelen bozunmaların ana nedeni tespit edilerek, doğal taş malzemenin daha uzun 

yıllar özgün yapısını koruyarak, tarihi eserlerin yeni nesillere aktarılması için taş bozunmaları 

sınıflandırılmıştır. Her bozunma türüne görseller üzerinden örnekler verilerek bozunma türleri 

irdelenmiştir.   

 

Anahtar kelimeler: doğal taş, fiziksel bozunma, kimyasal bozunma, biyolojik bozunma 

 

Types of and Reasons for Degradation in Natural Stones 

Abstract 

 

The purpose of this study is to review the types of and reasons for degradation in stones. The fact 

that the main building material of historic monumental structures is natural stones has allowed for 

preservation of these cultural assets. On the other hand, it has been demonstrated that many physical, 

chemical and biological factors have been effective on these natural stones and reasons for such 

degradation have been discussed. Therefore, the main reason for degradation has been identified and 

stone degradations have been classified to convey historic monuments to further generations by 
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preserving the original texture of the natural stone material for long years. Examples are provided with 

images and types of degradation are evaluated.  

Keywords: natural stone, physical degradation, chemical degradation, biological degradation. 

 

1. Giriş 
 

Yerkabuğundan çıkarılarak kullanılan endüstriyel hammaddeler içinde taşların önemli 

bir yeri vardır. Taş tarih boyunca insan yaşamını koruyan mesajlarını geleceğe aktaran 

ve böylece insanla bütünleşmiş bir malzemedir. İnsan yaşamı, barınmadan korunmaya, 

duygularını, mesajlarını geleceğe aktarmadan, sonsuz yolculuğunda bedenini emanet 

etmeye kadar, sağlamlığın, güvenin simgesi olan taş ile iç içedir. Taş, günümüze kadar 

çeşitli formlarda insan yaşantısında sürekli yer almıştır (Tintin, 2012).  

 

Doğal taşlar günümüzde çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu alanlara bakıldığında 

inşaat, kaplama, döşeme, heykelcilik, mezar taşı yapımı, mıcır, porselen ve cam sanayi, 

optik sanayi ve süs eşyası yapımında kullanıldığı görülmektedir. Doğal taş sektörü 

ulusal ve uluslar arası ticaret için önem arz eden bir sektör haline gelmiştir.  

 

Son yıllarda inşaat sektöründe doğal taş kullanımı giderek artan doğal yapıtaşları 

özellikle insan sağlığı açısından tercih edilmektedir. Bu nedenle özellikle gelişmiş 

ülkelerde, geri dönüşüm sırasında doğaya ve insan sağlığına zararlı olabilecek yapay 

malzemelerin kullanımı yerine daha sağlıklı ve zararsız olan doğal yapıtaşlarının inşaat 

amaçlı kullanımı tercih edilmektedir (Akın, 2008). 

 

Yapıda çoğunlukla taşıyıcı, nadiren dolgu elemanı olarak kullanılan taşlara, Antalya'nın 

volkanik tüfü, Diyarbakır Karacadağ taşı, Şanlıurfa'nın Karga Sabunu, Ayvalık 

“Sarımsak”  taşı örnek olarak verilebilir.  

   

Sıklıkla kullanılan taşların birçok yapı elemanına kıyasla kolayca işlenebilmesi, elektrik 

ve su tesisat kanalları açmak amacıyla delinebilmesi, kesilebilmesi, yontulabilmesi, çivi 

ve vida kullanılmasına da izin vermesi büyük avantajdır. Doğal bir yapı malzemesi olan 

bu taşlar, oldukça fazla miktarda bulunması ve maliyetinin ucuz olmasından dolayı 
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ülkemizin birçok yerleşim biriminde bina yapı elemanı olarak kullanılmaktadır (Adin, 

2007). 

 

Doğal taşlar, yüzyıllardan beri mimari yapıları ölümsüz kılan malzemelerdir. Doğal 

taşın yapı içerisindeki kullanımı, çeşitli alanlara dağılmaktadır. Taşlar, genellikle yapı 

ve kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tarihi yapılarda, blok olarak kolonlarda, 

duvar örgü malzemesi olarak taşıyıcı duvarlarda, dış yüzey kaplama malzemesi olarak 

cephelerde, zemin kaplama malzemesi olarak döşemelerde sıkça kullanıldığı 

görülmektedir. Taşların kullanım yerlerini, özellikleri belirlemektedir. Bu nedenle; 

taşların, çevresel etkilere karşı dirençleri belirlenmeli, mühendislik özellikleri 

araştırılmalı ve elde edilen verilere dayalı olarak yapıya ve amaca uygun taş seçimi 

yapılmalıdır (Kılıç, 2009). 

 

Yapı malzemeleri, zaman, çevre ve iklim koşulları gibi çeşitli etkiler nedeniyle birtakım 

bozulmalara maruz kalırlar.   Yapı malzemeleri bu bozulmaların etkisiyle zayıflar, sahip 

oldukları fiziksel ve mekanik özellikleri kaybetmeye başlarlar. Bozulmalara karşı önlem 

alabilmek için, öncelikle bunların neden kaynaklandığını belirlemek gerekir. Tarihi 

eserin bozulmasına neden olan etkenleri ve yapının sorunlarını doğru ve erken anlamak, 

eserin ömrünü uzatmak için gerekli koruma yöntemlerini belirlemede ilk ve en önemli 

basamaktır (MEB, 2013; Dal ve Öcal, 2013a). 

 

Taşın bozulma nedenleri incelendiğinde; yapı taşlarının bulunduğu çevrenin iklimsel 

özellikleri onların bozunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanında, bozunma 

türünün, kayacın fiziksel ve kimyasal yapısı ile dış ve iç etkilerin özelliklerine bağlı 

olduğu bilinmektedir. Taş yapıların yıpranması ve bozunmasındaki süreci hazırlayan 

etmenler, genellikle birçoğu birlikte etkili olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

nedenlerdir  (Dal vd., 2016). 

 

2. Taşlardaki Bozunma Nedenleri 

Taş yapılar incelendiğinde çok farklı nedenlerden dolayı bozunmalar meydana geldiği 

görülmektedir. Taşlar çoğu zaman çevresel ve zamana bağlı faktörler sebebiyle 

bozulmalara maruz kalırlar. Doğal taşlar zaman içerisinde bu etkilerle zayıflayarak 
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sahip oldukları fiziksel mekanik özelliklerini kaybederler. Taşlardaki bozunmaları 

önleyebilmek ve yapıların nesilden nesile aktarılması için taşlarda bozunmaya neden 

olan faktörleri bilmek ve bu doğrultuda önlem almak esastır. Genel anlamda taşlarda 

bozunmaya neden olan faktörler iç ve dış nedenler olarak sınıflandırılır. 

2.1. Bozulmaya Yol Açan İç Nedenler: Doğal taşın veya kullanıldığı yapının kendi 

özellikleri, bozulmaya yol açan iç nedenlerdir. Yapının konumu, bulunduğu zeminin 

özellikleri, doğal taşın özellikleri, taşın seçimi ya da kullanımında yapılan hatalar bu 

grupta yer almaktadır. 

2.1.1. Yapının Yeri ve Konumu: Yapının bulunduğu coğrafik konumu bozunmaların 

daha hızlı meydana gelmesine neden olabilir. Örneğin; taş yapının bulunduğu yerin dere 

yatağı, yamaç, deniz kıyısına yakınlığı diğer etkilere göre taş yapının daha yoğun olarak 

zarar görmesine neden olabilir. Zamanla yapının bulunduğu bölgenin şehirleşmesi, yol 

kotlarının yükselmesi, yapılan projelerin yapıya olumsuz etkileri söz konusu olabilir.  

2.1.2. Zemin Özellikleri: Yapının üzerine oturduğu zeminin deprem bölgesinde fay 

hatlarının yoğun olarak bulunduğu yerde olması,  zayıf ve gevşek yapıda olması 

hasarlara yol açabilir. Yapı yükleri inşa sırasında dengeli bir şekilde dağılarak yapının 

oturduğu zemine iletilmesi gereklidir. 

2.1.3. Doğal Taşın Özellikleri: Doğal taşın kendi yapısal özelliği de oluşan hasarın 

çabuk ve yoğun olmasıyla yakından ilişkilidir. İklim koşullarına uygun olmayan 

yapıtaşının seçilmesi ve yapıda kullanımı bozunmalara ya da yapının onarılmasına 

neden olabilir. Örneğin; doğal taş gözenekli ya da karma yapılı bir taşsa atmosferik 

koşullardan daha hızlı etkilenir.  

2.1.4. Doğal Taşın Seçiminde ya da Kullanımında Yapılan Hatalar: Doğal taşın 

çıkarılması, işlenmesi, yapı elemanı olarak kullanıma hazır edilmesi ve yapıda 

kullanımı sırasında yapılan hatalardır. Doğal taş, ocaktan yanlış yöntemle çıkarılmışsa 

ya da özelliğine uygun olmayan bir şekilde, yanlış aletlerle işlenmiş ve yapıda yanlış 

alana yerleştirilmişse oluşacak bozunma hızlı ve etkili olacaktır.  

2.2. Bozulmaya Yol Açan Dış Nedenler: Atmosfer etkileri başta olmak üzere, doğal 

etkenler, çevreden gelen etkiler ve insanların verdikleri zararlar dış nedenlerdir. 
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Deprem, toprak kayması, sel gibi doğal afetler, iklim koşulları, nem ve sıcaklık değişimi 

gibi atmosfer olayları, hava kirliliği, trafik ve insanların neden olduğu hasarlar bu gruba 

girer. 

2.2.1. Doğal Afetler: Aniden ortaya çıkan deprem, toprak kayması ve sel gibi doğa 

olayları tarihi çevrelerin, anıtların ve yapı malzemelerinin hasar görmesine neden olur. 

Özellikle akarsu kenarındaki tarihi yerleşimler için su seviyesinin yükselmesi, güçlü 

akıntı, sel ve taşkınlar, yapı temellerini ve zemini olumsuz etkilediği için önemli hasar 

nedenleridir. 

2.2.2. Atmosfer Etkileri: Yapı malzemeleri, uzun yıllar boyunca iklimlere göre değişen 

çeşitli atmosfer etkilerine maruz kalırlar. Atmosfer etkileri, yapıların özellikle dış 

çevreye açık olan çatı, dış duvar ve cephelerinde kullanılan doğal taşların üzerinde 

önemli sorunlara yol açarlar. Bu etkiler; suyun hareketi, ıslanma-kuruma, sıcaklık 

değişimleri, donma-erime, rüzgar, yağmur ve bunlarla taşınan çeşitli tuzlardır. 

2.2.3. Hava Kirliliği: Doğal taşlarının bozulmasında, hava kirliliğinin önemli etkisi 

vardır. Kirlilik, yoğun olarak sanayi bölgelerinde, fabrika ve üretim tesislerinin 

çevrelerinde meydana geldiği gibi; şehir merkezlerinde, ısınma sistemleri, taşıtlardan 

çıkan gazlar, akaryakıt kullanımı gibi nedenlerle de kolaylıkla ortaya çıkar. Bu durum 

taşların doğal bağlayıcılarının eriyerek uzaklaşmasına ve yüzeyde kabuk oluşumuna yol 

açar. 

2.2.4. Yangınlar: Meydana gelen yangınlar yapının ciddi hasar görmesine hatta 

kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Özellikle yapının yangına dayanıklı 

malzemelerden yapılmayışı ve yangına karşı yeterli önlemlerin alınmaması yangın 

etkisinin artmasına neden olur. 

2.2.5. Savaşlar: Savaş sırasında tarihi esereler geri dönülmez zararlar alabilmektedir. 

Yakın zamanda Suriyenin Palmira Antik Kentinde yaşanan çatışmalar bu duruma örnek 

verilebilir. 

2.2.6. Turizm ve denetimsiz konaklama: Tarihi yerleri gezmek amacıyla gelen 

insanlar tarihi yapılara zarar verebilmektedir. Gelen kişilerin denetimli bir şekilde 

konaklamaları  böylelikle oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçilebilir.  
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2.2.7. Bitkisel ve canlı mikroorganizmalar: Bakımsız ve kaderine terk edilmiş 

yapıların çoğunda bitki oluşumu gözlenmektedir. Yapının içerisinde kök salan bitkiler 

yapının parçalanmasına ve doğal yapısının bozulmasına yol açmaktadır. 

2.2.8. Trafik: Yapılara yakın araç trafiği özellikle ağır tonajlı iş makineleri 

oluşturdukları titreşimle yapıya zarar vermektedir.  

2.2.9. İnsanların neden oldukları hasarlar: İnsanlar bilinçli ya da bilinçsiz olarak 

yapılara zarar verebilmektedir. . İnsanlar, kötü kullanım, hatalı onarım,  bakımsızlık, 

terk gibi çeşitli şekillerde tarihi yapılarda ve malzemelerinde bozulmalara yol 

açabilirler. 

 

3. Taşlardaki Bozunma Türleri 

3.1. Fiziksel Bozunmalar 

Taş yapılarda mekanik etkiler neticesinde taşın morfolojik yapısında çeşitli değişiklikler 

meydana gelmektedir. Örneğin; donma olayı sonucunda katı hale geçerek hacimce 

genişlemeye uğrayan su, malzeme içyapısında iç gerilmelere neden olur. Bu iç gerilme 

sonucunda malzeme genleşmeye uğrayarak çatlar ve dağılır. Bu nedenden ötürü 

kireçtaşı, kumtaşı, küfeki ve traverten gibi gözenekli tortul taşlarda yüksek oranda su 

emme ve buna bağlı olarak gelişen donma olayı nedeni ile meydana gelen hasarlar 

genellikle yüksek boyutlardadır (Gökaltun, 2010; Dal ve Öcal, 2013b). 

3.1.1. Çatlak – Kırık Oluşumu 

Deprem, yapının oturması ve ısı genleşmeleri gibi nedenler ile birlikte malzemenin 

niteliklerini kaybetmeleri sonucu taşın çekme veya basınç dayanımı aşıldığı zaman 

davranışlarının değişmesi neticesinde de yapı elemanlarında kaymalar ve baskıdan 

dolayı çatlaklar meydana gelmektedir. Bunlara mekanik bozunmalar da denmektedir 

(Tintin, 2012). 
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Şekil 1. Taş yapıda kırık ve çatlaklar (URL 1, 2016).               Şekil 2.  Kırık ve çatlaklar Nemrut Dağı taş                                                         

heykel (URL 2, 2016).       

3.1.2. Petekgözlülük 

Taş yüzeylerde farklı şekillerde bal arısı peteği veya deniz süngeri görünümünde olan 

bozunmalardır. Dış atmosferik şartlar ve erozyonun birlikte etki göstermesi nedeniyle 

oluşur (Çetin, 2014). 

 
Şekil 3. Nemrut Dağındaki taş heykelde  petekgözlülük (URL 3, 2016). 
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3.1.3. Aşınma 

Taşın özgün yüzeyinin 5cm’den büyük bir bölümü yok olmuş; taşın kullanıldığı yere ve 

boyutlarına göre değişen bir yapısal hasar meydana gelmiştir (Şekil 4). Çoğu tarihi taş 

yapıların yoğun ve sürekli insan hareketinin olduğu eşiklerinde ya da avlu 

döşemelerinde yaygın olarak aşınmalar görülür (Şekil 5).  

         

  
Şekil 4. Taş yapıda aşınma (URL 4, 2016).                     Şekil 5. Taş merdivende aşınma (URL 5, 2016). 

 

3.1.4. Erozyon 

Çok uzun yıllar boyunca dış ortama açık halde bulunan taş heykel rüzgâr, yağmur, 

donma, çözülme vb. etkilerle yüzeyi erozyona uğrayıp aşınmış (Asımgil ve Erdoğdu, 

2013), (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Taş heykelde erozyon (URL 6, 2016). 
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3.1.5. Derz boşalması 

Duvar yapımında kullanılan taşlar, derz oluşturacak şekilde yerleştirilip harçla 

birleştirilirler. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı özellikle yıkanma sonucunda zamanla 

zayıflayıp çözünerek taşlardan ayrılabilir. Böylece, taşların arasındaki derzlerde çeşitli 

derinlik ve büyüklüklerde boşluklar oluşur. Derz boşalması, taşların taban ve tavan 

yüzeylerinin de açıkta kalmasına da denen olacağından diğer bozulmaları da 

hızlandırabilir.  

Zamanla aradaki harçların dökülmesi yapıda parça kaybına ve dayanımın azalmasına 

sebebiyet verir (Şekil 7).   Taş duvar yapılırken taşları birleştirmek için aralarına yapılan 

harç taşın kendi yapısına göre aşınmaya boşalmaya daha uygun bir yapıdadır (Şekil 8). 

  
Şekil 7. Taş yapıda derz boşalması (URL 7, 2016).     Şekil 8. Derz boşalması (URL 8, 2016) 

                                           

3.2. Kimyasal Bozunmalar 

 

Çoğunlukla atmosferik etkiler sonucunda taşın kimyasal yapısında meydana gelen 

değişimlerdir. Çevre kirliliği sonucu doğal taşların ayrışmasına neden olan bir numaralı 

etken su ve suyun bünyesinde taşıdığı zararlı maddelerdir. Özellikle atmosfere karışan 

baca ve egzoz gazlarındaki kimyasal maddeler, yağmur suyu içinde çözünerek, yağmur 

suyu ile doğal taşın yüzeyine ve bünyesine ulaşır, taşı etkiler, ayrıca taşın bünyesinde 

herhangi bir nem bulunması halinde bu etki hızlanır (Özgünler ve Gürdal, 2008; Dal ve 

Umaroğulları, 2014). 

Kimyasal bozunmada rol oynayan en önemli faktörler iklim, yüzey ve yeraltı suları ile 

organik aktivitedir. Oksijen, karbondioksit ve organik asitler de kimyasal bozunmada 

etkilidir. Kimyasal bozunma sırasında hidratasyon, hidroliz, çözünme ve oksidasyon, 
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oluşan en önemli kimyasal aktivitelerdir. Kimyasal bozunma süreçleri nemli ortamlarda 

ve düşük kotlarda daha hızlı gelişebilmektedir (Akın, 2008). 

Kurak iklim hem bozunma oranı hem de bozunma niceliği bakımından yağışlı, tropik 

bölgelere göre çok daha az etkili olurken yoğun yağış ve yüksek sıcaklıklar kimyasal 

ayrışmayı hızlandırır. Kimyasal ayrışma miktarı çevre koşulları yanında mineral 

bileşimi ile de yakından ilgilidir (Öcal, 2010 ). 

3.2.1. Siyah tabaka 

Yüzeysel kirlenme, çevre ve iklim şartlarına açık taş malzemede, yüzeye az ya da çok 

bitişen/yapışan kirliliği tanımlamaktadır (Şener, 2014). 

Kimyasal bozunmadaki temel etkenler nem oranı ve sıcaklıktır. Endüstriyel yerleşim 

alanlarında çeşitli nedenlerle atmosfere salınan gazların yanında endüstriyel yerleşim 

biriminin olmadığı yerlerde de uzun süren kış mevsimine bağlı olarak artış gösteren 

yakıt tüketimi ve egzoz gazları yoğun hava kirliliğine yol açmaktadır. Buna paralel 

olarak atmosferde oluşan gaz ve partikül haldeki azot, kükürt, nitrat (NO2) gibi kirli 

bileşikler zamanla yüzeyde birikerek kabuk formasyonlarını oluşturmaktadır. Taş 

yüzeylerindeki bu birikim kar ve yağmur yoluyla oluşan nemli ortamda reaksiyona girip 

asidik bir etki yapmakta ve taşın esas bileşenlerinden kalsiyum karbonatı (kireç) jipse 

(alçı) dönüştürerek aşınmayı  hızlandırmaktadır (Eskici vd., 2006; Aslan, 2012) (Şekil 

9, 10, 11). 

        
Şekil 9. Yüzey kirliliği (URL 9, 2016).             Şekil 10. Taş yüzeyindeki karamalar (URL 10, 2016). 
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Şekil 11. Taş yüzeyindeki kararmalar (URL 11, 2016). 

   

3.2.2. Tuzlanma 

Gözenekli malzemelerin içerdiği tuzların suyla birlikte yüzeye taşınması ve suyun 

buharlaşması sırasında yüzeyde tuz kristallerinin oluşmasına tuzlanma denir. Tuzlar 

aradaki derz dolgusunun zarar görmesine ve görselliğin bozulmasına neden olurlar 

(Öcal ve Dal, 2012). 

 
    Şekil 12. Tuz kristallerinin yaptığı tuzlanma  (URL 12, 2016). 

3.2.3. Çiçeklenme 

Yüksek yoğunluklarda tuz etkisine maruz kalan taşlarda görülen bir bozulma şeklidir. 

Hava kirliliği, su, ıslanma-kuruma etkisi, kullanılan kimyasal maddeler gibi çeşitli 

kaynaklardan taşın bünyesine giren tuzlar, taştaki gözeneklerin içinde birikirler. Tuz 

kaynağının sürekli olarak etkimeye devam etmesi ile tuz kristalleri oluşur; zamanla 

hacimleri genişler. Kuruma yavaş olduğunda, tuz kristalleri taşı terk edemedikleri için, 

taşta iç basınçlar ve çatlaklar meydana gelir. Çiçeklenme, tuz kristallerinin, kuruma 

esnasında yüzeye çıkarak birikmesi ile oluşur. Bu birikme sonucunda yüzey, beyaz ve 
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pudramsı bir görünüm alır. Çiçeklenmelerin oluşumu üç etkene bağlıdır. Çözünebilir 

tuz, su ve hidrostatik basınç. Yağmurla gelen su kılcal çatlaklardan yapı boşluklarına 

sızar. Sonra yüzeyde tuzların çözünebilmesi için hidrostatik basınç gereklidir. 

Çiçeklenme özellikle sıcaklık nem ve havadan etkilenir (Dal, 2011), (Şekil 13, Şekil 

14).  

   

Şekil 13. Taştaki çiçeklenme (URL 13, 2016).    Şekil 14. Tunceli de tarihi mezarda  sarı renk çiçeklenme 

(URL 14, 2016). 

3.2.4. Yapraklanma  

Taş yüzeyi çeşitli sebeplerden dolayı yüzeye paralel farklı kalınlıklarda yaprak gibi 

tabakalar halinde taş yüzeyinden ayrılır (Şekil 15). 

 
Şekil 15. Taş yapıda yapraklanma (URL 15, 2016). 
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3.2.5. Mikrokarst oluşumu 

Taşın yapısında bulunan ve suyla eriyen kalsiyum karbonat (CaCO3) taşın yapısında 

milimetre ile ifade edilebilecek çeşitli büyüklüklerde boşluklar oluşturur. Kalsiyum 

karbonat eriyerek taştan uzaklaşır ve taş malzeme de delikli bir görünüm meydana gelir. 

 
Şekil 16. Taşta bulunan mikrokarstlar (URL 16, 2016). 

3.2.6. Tozlaşma 

Taşın yüzeyine dokunulduğunda taş toz halinde ufalanarak ele gelir. Özellikle taşın 

yapısına bağlı olarak gelişir. Dış ortam koşullarına dayanıklı olmayan taş malzemede 

zamanla ufalanma, tozlaşma şeklinde meydana gelir. 

 
Şekil 17. Taşta oluşan tozlaşma (URL 17, 2016). 
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3.2.7. Kabuk atma 

Taş yüzeyinin doğrudan yağmur suyu ile yıkanmayan bölümlerinde hava kirliliği 

sonucu meydana gelir. Hava ile taşınan partiküller zamanla taş yüzeyine yapışıp 

birikirler.  Kalın ve genellikle koyu gri-siyah renkli kabuk halinde görülür. 

 
Şekil 18. Taşta oluşan kabuklanma (URL 18, 2016). 

 

3.2.8.Korozyon ve pas lekesi  

 

Demir elemanlarda görülen bir kimyasal bozulma şeklidir. Demirin, havadaki oksijen, 

su ya da bir tür asitle teması sonucunda oksitlenmesine ya da paslanmasına “korozyon” 

denir. Demir elemanlarda oluşan korozyon, yıkanma ile taş yüzeyleri üzerinden akarak  

pas lekeleri meydana getirir (MEB, 2013). 
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Şekil 19. Tarihi hamam taşları üzerinde pencere korkuluklarının korozyonu sonucu oluşan pas lekesi (Dal 

ve Öcal, 2013b). 

 
3.3. Biyolojik Bozulmalar 

Yapı taslarının bozunmasında özellikle fiziksel ve kimyasal bozunmadan ziyade 

biyolojik bozunmanın önemi büyüktür. Likenler sıklıkla taşta kabuk ve çukurlar 

oluştururken bakteriler- mantarlar pul pul dökülmelere, hayvanlar-böcekler-kuşlar tipik 

şekilli delikler, paslanmaya ve çatlaklara neden olurlar (Dolar ve Yılmaz, 2014). 

 

Taşın biyolojik bozulması, organizmanın büyümesi ve iç yüzeylere ilerlemesi ile 

meydana gelen basınca bağlı olarak gelişebilir. Özellikle gelişmiş bitkilerin taşa nüfus 

ederek köklerinin, çatlaklarda büyümesi taş yüzeyde fiziksel zarara yol açabilir. Nemli 

ve kuru mevsimin birbirini takip etmesi süresinde de parça kopmaları ve ufalanmalar 

meydana gelebilir. Böylece taş yüzeyi, daha ileriki kolonizasyon ve biyolojik büyümeye 

yatkın hale gelir. Bazı durumlarda organizma taş yüzeyini beslenme alanı olarak seçerek 

taşa zarar verebilir ve kimyasal reaksiyon oluşur (Hattap, 2002). 
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3.3.1. Algler 

Taşlara daha çok yüzeysel zararlar veren algler, bazı durumlarda çatlaklar aracılığıyla 

köklerini taşın derinliklerine sararak taşı çatlatabilirler. Birçok alg, fotosentez için ışığa 

gereksinim duyar ve bu nedenle hem ışık hem suyun olduğu yerlerde gelişirler (Şekil 

20). 

 
Şekil 20. Bina yüzeyinde alg oluşumu (URL 19, 2016). 

3.3.2. Likenler 

Algler ve mantarların kolonizasyonu sonucu oluşan organizmalardır. Taş, ağaç vb 

yüzeylerde yaşarlar ve bu yapılarda ürettikleri enzimleri sayesinde yüzey kaybına neden 

olurlar (Şekil 21). 
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Şekil 21. Taş heykelde liken oluşumu (URL 20, 2016). 

3.3.3. Bitkiler 

Gelişmiş bitki örtüsü tarihi binalar için tehdit unsuru oluşturan önemli koruma 

problemlerinin başında gelmektedir. Özellikle duvar içlerinde ve derz boşluklarında 

gelişen bitkiler (bazen ağaç boyuna ulaşan), yapı ve yapı malzemelerine büyük zararlar 

vermektedir. Bitkiler kökleriyle yapının içinde büyüyerek gelişebilir. Yapıda  çatlama 

ve yarıklara yol açar. Bitki kökleri aynı zamanda oluşturdukları salgılarla kimyasal 

olarak erimeye de yol açar (Akyol vd., 2013). 

Ot veya uzun ömürlü bitkiler taşın gözenek sisteminin içine adapte olarak taşta zamanla 

mekanik çatlaklara ve kopmalara neden olurlar (Şekil 22, Şekil 23). 

    
Şekil 22. Taş yapıyı saran ağaç (URL 21, 2016).       Şekil 23. Derz arasında ot oluşumu  (URL 22, 2016). 
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3.3.4. Biyolojik birikimler 

Taş yapılarda kuşların konaklaması ve özellikle güvercin dışkısı içinde bulundurduğu 

maddelerden dolayı asidik özellik göstererek bozunmalara neden olur (Şekil 24). 

 
Şekil 24. Taş duvarda güvercinler  (URL 23, 2016). 

3.4. Kullanım ve Yıpratma Faktörleri 

Yapılarda kullanılan doğal taşların bozulma mekanizmaları arasında insan etkisiyle verilen 

hasarlar, ağırlık yıpranması, periyodik yıpranma, yanlış onarım, kötü kullanım da vardır 

(Hattap, 2002). 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Taş yapılar incelendiğinde meydana gelen hasarlar fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 

sınıflandırabileceğimiz nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu faktörler tek başlarına etkili 

olabilecekleri gibi birlikte de bozunma sürecini hızlandırırlar. Fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik ayrışmalar birbirlerine yardımcı şekilde ilerlerler.  

Fiziksel ayrışma kayaları küçük parçalara ayırarak, yüzey alanını arttırır ve kimyasal 

ayrışmayı hızlandırır. Kimyasal bozunma ise mineralleri duyarsızlaştırıp, 

güçsüzleştirerek, fiziksel ayrışmaya yardımcı olur. Biyolojik olanlar her türlü ayrışmayı 

hızlandırır. Böylelikle meydana gelen bozunmanın derecesi de artmaktadır. Bozulma 

türü, estetik açıdan görünümü etkileyen bir sorun türü gibi algılansa da yeni 

bozulmalara yol açan yönüyle ve uzun süreçte mekanik tehlike yaratması nedeni ile de 

dikkate alınması gereken bir mekanizmadır. Özellikle taş yapıların dış yüzeyleri 

atmosferik olaylardan daha fazla etkilenmektedir. Dış ortamda bulunan nem, donma-

çözünme, rüzgâr, hava kirliliği, canlıların oluşturduğu tahribat, yanlış malzeme 
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kullanımı, yapıyı koruyucu önlemlerin alınmaması taş yapıların zamanla ciddi anlamda 

mekanik hasar da görmesine neden olmaktadır. Bunlarla beraber taş yapılarda kullanılan 

malzemelerin, yapım aşamasında işçilik faaliyetleri de taş yapının dayanıklılığını 

etkileyen hususlar arasında yer almaktadır, ayrıca doğru kullanım, doğru müdahale ve 

periyodik bakım gibi faktörlerin göz önünde bulundurularak, taş yapıların inşası ve 

mevcut taş yapıların korunması sağlanmalıdır. 
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