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Özet 

Taş eserlerde bozunma, doğal taşların bünyesinden ve dış etkenlerden kaynaklanan nedenlerden 

ötürü gerçekleşmektedir. Doğal taşın oluşum şekli, taşı oluşturan mineraller, çimentosu, gözenekliliği, 

tabakalanma yönü, taşın türü gibi parametreler bozunmanın şiddetinde büyük rol almaktadırlar.  

Su ile reaksiyona giren ve çeşitli asitlere dönüşen gazlar, taşın kimyasal yapısında değişiklikler yaparak 

yapı taşına zarar verirler. Yapılan tarihi eser incelemeleri sonucunda karbonatlı taşlarda (kalker, dolomit, 

traverten, mermer) görülen kimyasal bozunmalar; siyah tabakalanma, tuzlanma, çiçeklenme, kristalleşme, 

kabarma, kabuk atma, şekerlenme, tozlaşma, ufalanma ve renk değişimleri özellikle yaygın olarak 

görülmüştür. Görsel materyaller üzerinden kimyasal alterasyon neden ve türleri karşılaştırılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Doğal Taş, Kimyasal Bozunma, Alterasyon. 

 

Chemical Alteration Occuring in Carbonated Building Stones 

Abstract 

 

The gases reacting with water and turning into various acids cause damages on building 

stone by making changes in the chemical structure of the stone. As a result of 

examining the historical artifacts; chemical degradations black stratification, 

salinization, blooming, crystallization, bulk, friability, losing its cover, crystaization, 

pollination, crumbling and color changes observed in carbonate stones (limestone, 

dolomite, travertine, marble) were especially common . Chemical alteration causes and 

types were compared through visual materials. 

Keywords: Natural Stone, Chemical Degradation, Alteration. 
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1. Giriş 
 

Atmosfer etkileri başta olmak üzere çeşitli faktörler taşta kimyasal bozunmalar 

oluşturur. Suya karışan zararlı maddelerin taş yapıya olan hasarı büyüktür. Çevre 

kirliliğinin oluşturduğu ve atmosfere karışan baca ve egzoz gazlarındaki kimyevi 

maddeler yağmur suyu içerisinde çözünür ve taşa ulaştığında bozucu etkiler yaratır  

(Özgünler ve Gürdal, 2008). Atmosferde bulunan gaz partikül oranı, iklim özellikleri, 

taş yapının sanayi bölgesine yakınlığı, asit yağmurları, temelden kapilarite ile su 

yükselimi, yağış sularının taş yüzeyinden içeriye girmesi, şehrin hava kirliliği iklimine 

yakınlığı, taşın donma/çözünmeye gösterdiği düşük direnç kimyasal bozunmaya yol 

açan nedenler olarak sınıflandırılabilir. 

 

Yağmur suları asit özelliğindedir, bu suların pH değeri 5,5–5,6 civarında değişiklik 

gösterir. Lakin atmosferde bulunan karbondioksit (CO2) suda çözünerek karbonik asit 

(H2CO3) olarak yağışlara katılır. H2O(s) + CO2(g) g H2CO3(s) pH değeri normal yağmur 

suyunun sahip olduğu 5,5-5,6’lık ph değeri ortalamanın altında olan yağmurlar asit 

yağmurları diye adlandırılır. Asit yağmurları, doğal ve insan sebepli eylemlerden gelen 

kükürt dioksit (SO2) ve azot oksit (NOx) gazlarının yağmur bulutları içerisinde 

çözünmesi ardından yağış şeklinde yer yüzüne inecek olan suyun asitliğini 

artırmasından dolayı oluşur. Bu gazların atmosferde su, oksijen ve asit özelliğindeki 

birtakım kimyasallarla tepkimeye girmesi sonucunda sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit 

(HNO3) oluşur. 

 

 Asit birikimi, ıslak birikim ve kuru birikim şeklinde olabilir. Asit özelliği taşıyan 

aerosollerin, parçacıkların ve gazların atmosferde ve atmosfer yoluyla daha sonra 

karada birikimi, kuru birikim olarak adlandırılır (URL 1, 2018). 

 

Doğal taşlarda asit yağmuru etkisiyle taşın bünyesinde bulunan CaCO3’ün çözünerek 

CaSO4’e ve CaSO4.2H2O’e dönüşmesi sonucu zarar görmektedir. Taş yapılar üzerinde 

0.3 mikron smog partiküllerinin birikmesi zamanla yüzeyin tahrip olmasına ve renginin 

değişmesine neden olmaktadır (Anonim, 2006). 

 



Kurtuluş ARTIK, Merdan Törehan TURAN | 54 

 

Özellikle H2SO4 ve HNO3, karbonat mineralleri ve kil minerallerinin ayrışımına, 

karbonat minerallerinin çözünebilir sülfat ve nitratlara dönüşmesine neden olur. Bu 

tuzlar (sülfat ve nitrat) yağış vasıtasıyla yıkanır ve taş parçacıklarıyla arasındaki bağ 

kopar. Tanecikler arası ayrılımlar, yüzeysel ve iç korozyonlar, çiçeklenmeler, kristaller, 

kristal büyümeleri ve küçük bitki büyümeleri taş malzemelerde taş zararı ve malzeme 

kaybını karakterize etmektedir. 

 

 

Yapı taşlarının bozunmasında, sülfat (Jips-anhidrit), nitrat, karbonat ve klorür bileşimli 

tuzlar etkilidir. Taş içinde toplanan elementler, su içeriği artınca, kendi aralarında 

reaksiyonlara girerek asit ve tuzları meydana getirmektedir. Oluşan tuzlar kayacın su 

içeriğine bağlı olarak taş porlarına yerleşmekte, zaman zaman yeniden kristalleşerek por 

içi gerilmelerinin artmasına sebep olmaktadır (Dal, 2010). Kimyasal bozunmada rol 

oynayan faktörler ele alındığında iklim, yüzey ve yeraltı suları ile organik aktivitenin 

etkisi büyüktür. Ayrıca kimyasal bozunmaya oksijen, karbondioksit ve organik asitler 

de neden olmaktadır. Kimyasal bozunma sırasında hidratasyon, hidroliz, çözünme ve 

oksidasyon oluşan en önemli kimyasal aktivitelerdir. Kimyasal bozunma sürecini nemli 

ortamlar hızlandırır. İklimin kurak ya da yağışlı olması taş yapı üzerindeki kimyasal 

bozunma sürecini farklı etkilemektedir. Yağışlı iklim bölgesinde bulunan yapılar kurak 

iklim bölgesinde bulunan yapılara nazaran daha çabuk kimyasal bozunmaya maruz 

kalırlar. Ayrıca kimyasal ayrışma miktarı çevre koşulları yanında mineral bileşimi ile de 

yakından ilgilidir (Öcal, 2010). 

 

Doğal taşların yapısında bulunan boşluklar veya zaman çeşitli etkenlerle ortaya çıkan 

çatlak, kırık vb gözenekler, bünyeye suyun nüfus etmesine ve donma-çözünme gibi 

etkenlerle taşın yapısının bozunmasına sebep olmaktadır. Ayrıca bazen bu boşluklar 

çeşitli maddelerle dolar (jips, kil ve kalsit gibi) ve bu sertlik farklılıklarına sebep 

olabilir. Aşınma ve bozunmalar daha ziyade buralarda oluşan yumuşak yapılardan 

oluşur (Dal, 2010). 

 

Kimyasal bozunmaların en önemli unsurları su ve tuzdur. Su ile bünyeye giren kükürt 

ve karbonlu bileşikler ortam ph değerinin düşmesine ve asitlerin aktif hale gelmesine, 

kayaçlarda kabuk oluşmasına sebep olur (Binol, 2005). 
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Doğal taşların donma-çözünme vb sudan kaynaklı bozunmalarının bir nedeni de 

onarımlarının yetersiz yapılmasından kaynaklı olarak, yağış sularının 

uzaklaştırılamaması ve taşlara nüfuz edecek şekilde birikmesi sebebiyle de olmaktadır 

(Çelik ve Öztürk, 2012). 

 

2. Yapı Taşlarında Görülen Kimyasal Bozunmalar 

 

 2.1. Siyah Tabakalanma 

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

yapışarak kirliliği tanımlamaktadır (Şener, 2014). Siyah tabaka oluşumuna neden olan 

en temel faktör nem oranı ve sıcaklıktır. Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu sanayi 

bölgelerinde atmosferik gazlar ve uzun süren kış aylarında 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 sularıyla reaksiyona girip asidik bir etki oluşturur ve  taşın esas 

bileşenlerinden kalsiyum karbonatı (kireç) jipse (alçı) dönüştürerek aşınmayı  

hızlandırmaktadır (Eskici vd., 2006; Aslan, 2012). 

 

Şekil 1. Siyah tabaka oluşumu (İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt / Ağrı, Temmuz 2017) 

Doğal taşların yüzeylerinde yağmur suyunun ulaşabildiği kısmi yerlerde ince şekilde 

oluşan yüzey kirlilikleri atmosferde bulunan toz, kül ve isin taşın yüzeyinde gri veya 

siyah renklerde birikmesinden kaynaklanmaktadır ( Dal ve Öcal, 2017). 
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2.2. Tuz Kristalleşmesi 

Bazı gözenekli malzemelerin yapısında bulundurduğu tuzlar suyla birlikte yüzeye 

taşınır ve sonrasında suyun buharlaşmasıyla yüzeyde tuz kristalleri oluşur. Meydana 

gelen bu duruma tuz kristalleşmesi denir (Öcal ve Dal, 2012). Yapı taşlarındaki kılcal 

boşluklar tuzlu suları besleyerek tuz kristallerinin daha da hacmen artmasını sağlar. 

Porozitesi ve kapileritesi fazla olan yapı taşlarında oluşabilecek bozunmanın fazla olma 

ihtimali daha yüksektir. Bozunmayı önlemek için su emmenin önlenmesi gerekmektedir 

(Çelik vd., 2018). 

 

Şekil 2. Taş yüzeyde tuzlanma (İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt / Ağrı, Temmuz 2017) 

 

2.3. Çiçeklenme 

Tuz etkisiyle oluşan bozunma biçimidir. Hava kirliliği, su, ıslanma-kuruma etkisi, 

kullanılan kimyasal maddeler gibi çeşitli nedenlerle taşın yapısına giren tuzlar, taşın 

yapısında birikirler. Tuzların etkisinin sürekli devam etmesiyle birikim artar. 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. Pudramsı beyaz bir yüzey oluşur. Çiçeklenmelerin oluşumu üç 

etkene bağlıdır. Çözünebilir tuz, su ve hidrostatik basınç. Yağmur etkisiyle yapıya 

geçen sular hidrostatik basınç etkisiyle yüzeyde çözünür. Çiçeklenme özellikle sıcaklık 

nem ve havadan etkilenir (Dal, 2011).  
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Şekil 3. Çiçeklenme oluşumu (İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt / Ağrı, Temmuz 2017) 

 

2.4. Yapraklanma  

Taş yüzeyde meydana gelen katman katman ayrılma şeklinde oluşan bozunma 

biçimidir. 

 

Şekil 4. Taş yapıda yapraklanma (URL 2, 2017). 

 

2.5. Mikrokarst oluşumu 

Taşın yapısında bulunan kalsiyum karbonat (CaCO3) minerali su ile temas ettiğinde 

eriyerek bulunduğu kısımlarda delikli bir hal alır. 
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Şekil 5. Mikrokarst oluşumu (İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt / Ağrı, Temmuz 2017) 

 

2.6. Tozlaşma 

Taşın yüzeyi zamanla dış ortam koşullarından etkilenerek toz halinde ufalanır. Elle 

dokunulduğunda da bu durum fark edilebilir. Bu şekilde oluşan bozunma biçimine 

tozlaşma adı verilir. 

 

Şekil 6. Tozlaşma (İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt / Ağrı, Temmuz 2017) 

 

2.7. Kabuk Atma 

Kabuk oluşumu, doğal taşın yapısındaki morfolojik başkalaşımların neticesinde 

oluşabilir. Bunun dışında çevreden edinilen organik veya inorganik temelli maddelerin 

taş yüzeyinde birikmesi ve kimyasal reaksiyonla kabuklanma oluşturması yoluyla da 

oluşabilmektedir (Öcal, 2010). Taş yüzeyinin doğrudan yağmur suyu ile yıkanmayan 

bölümlerinde hava kirliliği sonucu meydana gelen kabuklanma kalın ve genellikle koyu 

gri-siyah renkli kabuk halinde görülen bir bozunma türüdür. 
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Şekil 7. Taşta oluşan kabuklanma (URL 3, 2017). 

 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Taşlarda özellikle kabuk atma, yapraklanma, siyah tabakalanma, tuzlaşma, çiçeklenme, 

mikrokarst oluşumu, tozlaşma vb. gibi kimyasal bozunmalara sıklıkla rastlanmaktadır. 

Kimyasal bozunmalar taşta onarılması güç hasarlar oluşturmaktadır. Bu tür bozunma 

şekli atmosferik olaylardan etkilenmekle beraber taşın kendi özelliklerine bağlı olarak 

oluşabilmektedir. Çiçeklenme, tuzlanma ve siyah tabaka oluşumu dış ortama açık olan 

yüzeylerde sıkça görülebilmektedir. Taş yüzeylerde meydana gelen bu tür bozunma 

şekilleri göz önüne alınarak malzeme seçimi yapılması yapının daha uzun ömürlü 

olmasına olanak sağlayacaktır. 

Yapı taşlarında kimyasal bozunmalara özellikle Ağrı Doğu Beyazıt İshak Paşa 

Sarayından örnekler verilmiştir. Ağrı Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı cephelerinde 

siyah tabakalanma, tuzlaşma, çiçeklenme, mikrokarst oluşumu, tozlaşma gibi kimyasal 

alterasyonlara sık rastlanılmıştır 
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