BOZUNMA TÜRLERİ

TARİHİ YAPI KULLANICILARI İÇİN TAŞ BOZUNMALARI
VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Bu kitapçığın amacı; belli başlı bozunma türlerini tanıtmak, Mardin’deki
geleneksel yapılarda kullanılan taşlarda yaygın olarak gözlenen bazı
bozunma türlerini açıklamak ve bu bozunma türlerine yönelik alınabilecek
önlemler hakkında bina kullanıcılarına bilgi vermektir.
MARDİN GELENEKSEL YAPILARINDA KULLANILAN KİREÇTAŞLARINDA
GÖZLENEN BOZUNMA TÜRLERİ
Taş, yapıların inşasında geçmişten bu yana kullanılan en eski yapı
malzemesidir. Doğal ve uzun ömürlü olmasından dolayı değer kazanmış
olan taş, dünya üzerindeki birçok etkileyici yapıda karşımıza çıkmaktadır.
Farklı coğrafyalarda yayılım gösteren birçok medeniyetin halihazırda ayakta
duran tarihi yapılarına bakıldığında, medeniyet tarihinin önemli bir kısmının
taşa işlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bilinenin aksine, doğal bir malzeme olan taşın da ömrü sonsuz değildir.
Yapılarda kullanılan diğer malzemeler gibi taş da zamanla bozunmalara
maruz kalabilir. Taşların ocaktan çıkartılıp çevreyle temasından sonra
uğradıkları değişikliklerin tümüne bozunma denir. Bozunma, yavaş ilerleyen
fakat devamlılığı olan ve tahrip edici etkiye sahip süreçlerden oluşur.
Doğal yollarla oluşmuş tüm malzemeler gerek doğada oluştukları yerlerde
gerekse kullanıldıkları yapılarda bozunmaya uğrarlar. Taşta meydana gelen
bozunmalar, yapısal bütünlüğün yanında, yapının sağlamlığını ve estetik
değerini de önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemektedir. Binlerce yıldır ayakta
duran yapılarımız hem tarihi hem de kültürel önemlerinin yanında estetik bir
değere de sahiptirler. Unutmamalıyız ki bozunmaların sebep olduğu küçük
bir hasar bile telafisi olanaksız hasarlara sebep olacaktır.
Bozunmanın etkisi, yapıda kullanılan taşın türüne; yapıya yerleştirildiği
pozisyona; maruz kaldığı ışığa, neme, rüzgara, suya; taşla beraber yapıda
kullanılan diğer malzemelerin uyumuna veya yapının bulunduğu bölgenin
iklimine göre değişim gösterebilmektedir.

Taş bozunması çok farklı türlerde olabilmektedir. Bozunmalar tek bir şekilde
olabileceği gibi, birçok bozunma türünün bir arada olduğu şekillerde de
gözlenebilir. Mardin’deki yapılarda gözlenen belli başlı bozunmaların
kaynakları ve görülme biçimleri aşağıda özetlenmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taş yüzeyine çıkan beyaz-küf görünümlü tuz birikmesi
Su, harç vb. akıntılar sonucu duvar yüzeyinde oluşan birikme ve renk
değişimleri
Bitki ve bakteri kaynaklı bozunmalar
Güvercin atıklarından / dışkılarından kaynaklı kirlenme ve erozyonlar
Pullanmış / tabakalanmş taş yüzeyleri
Taşı farklı açılardan kesen çatlak ve/veya kırıklar
Yanlış restorasyon uygulamalarından kaynaklı hasarlar
Küçük oyuklar ve bunların birleşmesiyle ortaya çıkan bal peteği görüntüsü
Malzeme kayıpları
Atmosferik kirlenmeler
Taş blok yüzeyinde kabarma veya levha şeklinde parça atması
Duvar yazılamaları

Mardin Kireçtaşı
Mardin’deki yapılarda, yöreye özgü bir taş olan ve sedimanter (tortul) kayaç
grubunda yer alan kireçtaşı kullanılmaktadır. Kireçtaşı, Mardin ve civarındaki
taş ocaklarından açık işletme yöntemleri kullanılarak elde edilmektedir.
Buralardan çıkarılan taş bloklar, ocaklardaki makineler yardımıyla genellikle
25x25x25 cm boyutlarında kesilerek piyasaya sunulmaktadır. Bu taşlar
yörede, binaların cephe kaplamaları, duvar ve yer döşemelerinin yanı sıra
kemerlerde, işlemelerde, mezar taşlarında, merdivenlerde, korkuluklarda ve
süs eşya yapımı gibi birçok farklı alanda kullanılmaktadır.

Çiçeklenme
Mardin’deki yapılarda kullanılan kireçtaşlarında gözlenen en yaygın bozunma
türü, çözülebilen tuzlardan kaynaklı bozunmalardır.
Kireçtaşı, bünyesinde belli bir oranda su içermektedir. Yapının inşasında
kullanılan harçlar ve kimyasallar, taşın kendi yapısı, çevresel etkiler veya
yapının oturduğu zemin gibi farklı kaynaklardan gelen tuzlar, yapıdaki taşlara
zarar verebilirler. Bu tuzlar, zaman içerisinde yağmur, kar vb. su kaynaklarıyla
birleşip çözünürler.
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Tuzlu çözeltilerin taştaki gözeneklere, kırık ve / veya çatlaklara nüfuz etmesi,
ardından da buharlaşarak taş yüzeyinde tuz kristalleri bırakması sonucu
“çiçeklenme” adı verilen birikmeye sebep olurlar.
Genellikle beyaz / kahverengi lekeler ve küf biçimindeki görünümleriyle dikkat
çeken çiçeklenmeler, taşı zamanla kemirmekte ve yapıda önemli sıkıntılara
sebep olabilmektedir. Tekrarlamayacak şekilde temizlenmesi oldukça güç olan
çiçeklenmenin, yapının suyla teması devam ettikçe gözlenmesi kaçınılmazdır.

Çiçeklenmeden kaynaklı kirlenmeyi gidermek için çeşitli mekanik ve kimyasal
uygulamalar bulunmaktadır. Yapı kullanıcıları ölçeğinde bu uygulamalar her
zaman mümkün olamamaktadır. Taş yüzeyinde oluşan tuzları bertaraf etmek
için düzenli bakım gerekmektedir. Çiçeklenme gözlenen alanların düzenli
aralıklarla temizleyip (kuru ve yumuşak bir fırça kullanarak) ve sonrasında
tuzun ortamdan uzaklaştırılması (elektrikli süpürge kullanarak) gibi önlemler
alabilirsiniz.
Biriken tuzları duvar yüzeyinden uzaklaştırdığınızda bile duvarın içinde bir
kısım tuz kalacaktır. Bunlar için de kâğıt hamuru gibi malzemeler duvara
yapıştırılarak tuzun emilmesi sağlanır. Evinizde çiçeklenme sorunu olduğunda
tuzları uzaklaştırsanız bile bu sorunun tekrarını önlemiş olamayacaksınız.
Çünkü tuz, aynı zamanda derz açıklıklarından veya zeminden gelen suların
etkisiyle de yapıya ulaşabilir. Bunu azaltmak için, derz ve saçakların yanı
sıra yapı ile zemin arasındaki su yalıtımın iyi yapılması önerilmektedir. Bu
tarz müdahaleler uzmanlık gerektiren işlerdir. Bu konuda bir mimardan, eğer
mimara ulaşamıyorsanız, belediyenin koruma birimi olan KUDEB’den bilgi
alabilirsiniz.

Renk Değişimleri ve Birikmeler
Renk değişimleri ve birikmeler, Mardin’deki yapılarda kullanılan kireçtaşlarında
gözlenen önemli bozunma türleri arasındadır. Farklı nedenlerden ortaya
çıkabilen renk değişimi, taşın doğal rengini karakterize eden ton, parlaklık ve
yoğunluk gibi 3 temel parametrede meydana gelen değişimleri ifade eder.
Doğal renkte meydana gelen değişimler, yüzeydeki estetiği bozduğu gibi,
taşın iç kısmına nüfuz edebilecek bozunmaları da işaret etmektedir. Renk
değişimleri taşta, solma, lekelenme veya nemlenme şeklinde ortaya çıkabilir.
Değişimin en önemli nedenlerinden biri de suyla taşınan çözeltilerin, suyun
buharlaşmasından sonra taş yüzeyine birikmesidir.
Özellikle koruma amaçlı çalışmalarda, mevcut yapıdaki malzemeyle
uyumlu olmayan malzemelerin kullanımı sonucu, yapıdaki suyun tahliyesi
güçleşebilmekte ve bu da duvar yüzeyinde nemlenmelere sebep olmaktadır.
Taşın uzun süre ıslak kalması hem bitki ve mikroorganizma oluşumunu hem
de taşın “çürümesini” hızlandırmaktadır.
Bunun dışında, pencerelerdeki demir korkulukların paslanması ve bu pasın
suyla yıkanıp taşınması, duvar yüzeyine asılan bir saksıdaki toprağın sulanması
ve suyunun duvar boyunca akması veya düzgün yerleştirilmemiş bir yağmur
oluğundan akan suyla taşınan malzemelerin duvar yüzeyinde birikmesi
şeklinde örneklenen durumlar, Mardin’deki yapıların taş yüzeylerinde renk
değişimi oluşmasına sebep olmaktadır.
Birikmeler ise renk değişimleri ile doğrudan ilişkili olup, taş yüzeyinde
taşla ilgisi bulunmayan yabancı maddelerin yığışarak oluşturduğu ve farklı
kalınlıktaki kirlilikleri ifade eder.
Hatalı restorasyon uygulamaları sonrası taş yüzeyinde kalan boya, sıva veya
harçların oluşturduğu tabakalar, kum fırtınası sonucu oluşan tozlanmalar,
yer ocağı ve tandırdan çıkan isler, güvercin atığı / dışkısı kaynaklı kalıntılar
Mardin’deki yapılarda yaygın olarak gözlenen birikmelerdir. Taşın türüne, içsel
yapısına ve kirliliği oluşturan kaynağa bağlı olarak; taş yüzeyinde oluşan /
biriken kalıntının rengi, yapısı ve yüzeyle olan ilişkisi de değişmektedir.

Çiçeklenme
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Çiçeklenme

Çiçeklenme
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Yer ocağında
yakılan ateş
sonucu duvar
yüzeyinde
oluşan is

Kirliliğin kaynağına ve taşın cinsine göre, temizleme yöntemi de
farklılaşmaktadır. Renk değişimi ve birikme şeklindeki bozunmalar için çeşitli
yöntemler (lazer, kir sökücü kimyasal kullanımı, basınçlı su / kum püskürtme,
vb.) bulunmakla beraber kullanıcı ölçeğinde uygulanması önerilmemektedir.
Bozunmaya sebep olan kaynakları belirleyip, ona göre bakım ve koruma
(Örneğin; yağmur oluklarını / çörtenleri uygun bağlantılarla uzatıp suyun
duvara temas etmeden tahliyesini sağlamak, duvarlara asılan saksı bitkilerinin
sulamasını kontrollü yapmak, paslanmış demirlerin bakımını yapmak, duvarda
is oluşturabilecek mesafede tandır ve/veya ateş yakmamak, vb.) yapabilirsiniz.

Su tahliye
sisteminin
olmayışından
kaynaklı duvar
yüzeyinde oluşan
lekelenmeler

Güvercin Atıkları
Mardin ilinde güvercin popülasyonun yüksek olmasından ötürü birçok yapının
farklı elementinde güvercin atığına / dışkısına rastlanmaktadır. Güvercinler
görece daha yüksek noktalara tüneseler bile atıkları duvar diplerine, pencere
sövelerine, lentolara, kubbelere, kemerlere, merdivenlere, taş işlemelerinin
girintili çıkıntılı kısımlarına, kitabelere, duvar yüzeylerine ve daha birçok farklı
noktaya erişebilmektedir.

Saksıdaki
toprağın suyla
akması sonucu
duvar yüzeyinde
oluşan renk
değişimleri ve
birikmeler
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Paslanmadan
kaynaklı duvar
yüzeyinde oluşan
lekelenmeler ve
renk değişimleri

Güvercinler, atıklarında / dışkılarında yüksek oranda asit ve tuz
barındırmalarından dolayı, özellikle kalsiyum karbonat içeren taşlarla
reaksiyona girip, yapıdaki taşlara zarar verebilmektirler. Mardin’deki yapılar
incelendiğinde, güvercin dışkısının birçok bozunmayı tetiklediği (erozyon,
çiçeklenme, renk değişimi, oyuk oluşumu) gözlenmiştir.
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Güvercin dışkısı, kuruyup daha sonra yağmur suyuyla çözündüğünde,
yapı üzerinde leke olarak izini bırakabilmekte, taşla tepkimeye girerek de
yukarıda değinilen bozunmaları hızlandırabilmektedir. Bu da yapının hem
dayanımında hem de estetik değerinde kayba sebep olmaktadır. Öte yandan
güvercin dışkıları, özellikle uygun nemin oluştuğu koşullarda başka bakteri ve
mantarların oluşması için de ortam sağlamaktadır. Bu canlıların salgılayacağı
enzimler, taşla reaksiyona girip yeni bozunmaları tetikleyebilmektedir.

Kırık ve Çatlaklar
Mardin’de yer alan anıtsal ve sivil mimari eserlerde gözlenen bir diğer
bozunma türü ise, kırık ve çatlak formundaki bozunmalardır.
Çatlaklar, kılcal düzeyden, geniş açıklıklara kadar farklı boyutlarda ve türlerde
karşımıza çıkmaktadır. Bazen çatlak ağı şeklinde gelişen bozunmalar, taşı
boydan boya geçen kırıklara da dönüşebilmektedir.
Bu çatlakların nedeni yapısal kaynaklı olabileceği gibi (deprem, dengesiz yük
dağılımı, oturma, taşıyıcı sistemlerdeki sıkıntılar, vb.), taşın iç yapısından veya
insan kaynaklı da olabilmektedir.

Güvercin atığının / dışkısının Mardin’deki kireçtaşı yapıları üzerindeki etkisi
ve alınabilecek olası önlemler, dışkı içeriği ve taşla olan reaksiyonu detaylı
olarak incelendikten sonra belirlenmelidir. Buna karşın kullanıcı ölçeğinde,
kurumuş olan dışkının düzenli aralıklarla ve güvercin dışkılarına çıplak elle
temas etmekten kaçınacak bir şekilde temizleyebilir (uygun bir fırçayla) ve
ortamdan uzaklaştırabilirsiniz. Bazı araştırmacılar, temizleme işlemi için kuru
dışkının önce buharla yumuşatılmasını daha sonra da düşük basınçlı su ile
temizlenmesini önermektedirler.
Bunlara ek olarak yapınızın estetik değerini koruyacak şekilde, güvercinlerin
binaya yaklaşımını engelleyebilecek önlemler de alabilirsiniz.

Taşın ocaktan çıkartılıp işlenmesi esnasında bilinçsizce vurulan sert darbeler
de kılcal çatlakların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu kılcal çatlaklar,
taşın yapıda kullanılmasından sonra farklı etkilerle büyüyebilmekte ve kırıklara
dönüşüp yapısal bütünlüğü bozabilmektedir.
Kırık ve çatlaklar, yapıya su girişi için ortam sağladığından onarılması
büyük önem taşımaktadır. Kırık ve çatlaklardan yapıya giren su ve tuz,
donma çözülme veya ıslanma kuruma döngüleri sonrası taşın bozunmasını
hızlandırabilir.
Ayrıca kırık ve çatlak bölgelerine dolacak olan dolgu malzemeleri veya
bitkisel oluşumlar kimyasal reaksiyonları hızlandırabilmekte ve fiziksel olarak
da çatlak ve kırıkların genişlemesine, yeni çatlak sistemlerinin oluşmasına ve
böylece taşın dayanımını etkileyebilecek sorunlara neden olabilmektedir.

Güvercin
dışkılarından
kaynaklı
birikmeler
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Taş yüzeyinden ayrılma ve malzeme kaybı olarak adlandırılan bu olay,
taşın bir bölümünün, taş yüzeyinin gerisinde meydana gelen çeşitli olaylar
nedeniyle ana kütleden ayrılmasıdır.

Yapılarda gözlenen kırık ve çatlakların onarımı için, konunun uzmanlarının
denetiminde hazırlanacak olan çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Kırık ve
çatlak alanlarına akrilik reçine vb. içerikli enjeksiyonların yapılması, kırık
oluşan bir taş bloğun demir çubuklar ve reçine ile birbirine bağlanması,
kırık veya çatlak siteminin konumuna göre çelik kenetlerle dikiş atılması gibi
müdahaleler yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapı kullanıcıları ölçeğinde
alınabilecek önlemler bulunmakla beraber, bunlar yukarıda değinilen uzman
denetiminde yapılacak müdahaleler kadar etkili ve çözümleyici değildir. Buna
karşın kullanıcıların, düzenli aralıklarla yapıdaki kırık ve çatlak sistemlerinin
durumunu kontrol etmesini ve mümkünse eğer bu alanların iç kısımlarına
birikmiş olan dolgu malzemelerini veya bitki oluşumlarını temizlemesini (uygun
bir fırça veya mümkünse kompresör ile) öneriyoruz.

Bu kategorideki bozunmalar, birden fazla bozunma türünün bir araya
gelmesinin bir sonucu olarak da meydana geldiğinden, Mardin’deki yapılarda
çok fazla gözlenmektedir.
Ayrılma ve malzeme kaybı şeklinde oluşan hasarlar, taş malzemede kabarma,
tabakalanma, pullanma, alveolleşme (bal peteği görünümünde), erozyon,
köşe noktalarından kopma veya darbeler sonucu oluşan mekanik hasarlar
şeklinde ortaya çıkar.

Ayrılma ve malzeme kaybı sonucu ortaya çıkan bozunmalar, bu kitapçıkta
daha önce değinilen bozunma türlerinin ilerleyen aşamalarında, düzenli
bakımların yapılmadığı durumlarda ortaya çıkan bozunmalardır. Özellikle
kabarma, tabakalanma, pullanma ve erozyon kategorisinde yer alan
bozunmalarda su ve çözülmüş tuzların etkisi büyüktür. Bununla birlikte
günümüzde bu tarz bozunmalar için yapı kullanıcıları ölçeğinde geliştirilebilmiş
kapsamlı bir koruma uygulaması bulunmamaktadır. Koruma önerilerinin
büyük kısmı, özellikle tabakalanma ve pullanma gözlenen noktalarda, akrilik
reçineler kullanılarak geliştirilen öneriler olmakla beraber, yapı kullanıcıları
ölçeğinde uygulanabilir değildir. Daha önce de değindiğimiz üzere, bu tarz
bozunmaları, ortamdaki su, nem ve çözülmüş tuz varlığı tetiklediği için,
yapınızı bunlardan arındıracak düzenli bakımlarla koruyabilirsiniz.

Ayrılma ve Malzeme Kaybı
Alanda gözlenen ve öne çıkan bir diğer form da çok farklı türlerde gelişen
ayrılma ve malzeme kaybı olarak sonuçlanan bozunmalardır. Taş yüzeyi; fiziksel,
kimyasal veya mekanik bozunmalar sonucunda, su, nem ve rüzgârın da etkisiyle
ıslanma-kuruma, donma çözülme ve tuz kristallenmesi gibi tekrarlanan olaylara
maruz kalır. Bunun sonucunda taş yüzeyi zayıflamaya, gevşemeye başlar ve
sonuç olarak taşın bütünselliğinde kayıplara neden olur.
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Kabarma: Taş yüzeyindeki zayıf katman ile
taş arasına sıkışan havanın etkisiyle oluşan
ayrılmalar (Genellikle zemine yakın noktalardaki
taşlarda gözlenen kabarma, nemden ve
çözülebilir tuzlardan kaynaklanmaktadır)

Tabakalanma: Taş yüzeyine paralel veya
farklı yönlerde gelişebilen ve levhalar halinde
oluşan ayrılmalar (Genellikle iki tabaka arasına
hapsolmuş nemin, yoğunluk ve hacim
kazanması sonucu ortaya çıkmaktadır)
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Pullanma: Taş yüzeyine paralel veya farklı yönlerde gelişebilen ve kalınlığı milimetreden
santimetreye kadar artabilen ince plakalar halindeki ayrılmalar. Pullanma formunda gelişen
bozunmalar, tabakalanma ve yapraklanma türü bozunmaların ön habercisi niteliğindedir
(Genellikle donma çözülme ve kılcal su emme faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır)

Alveolleşme: Taş yüzeyinde değişik boyutlardaki boşlukların (alveol) birbirine zaman içinde bağlanıp bal
peteği görünümü kazanmasıyla ortaya çıkan bozunma (Genellikle taşın homojen yayılmayan / düzensiz
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bir sonucu olarak tuzlanma ve rüzgar etkisiyle oluştuğu varsayılır)
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Erozyon: Taşın özgün yüzeyinde, köşeli olmayan, daha çok yuvarlak hatlar şeklinde
oluşan malzeme kayıpları. Duvar örgüsündeki taş bloğun kendisinde de gözlenebileceği
gibi, kabartmalarda, işlemelerde, kitabelerde, desenlerde veya heykellerde daha yaygın
gözlenmektedir (Erozyon, yağış ve rüzgâr gibi iklimsel faktörlerin yaratacağı etkilerin dışında,
insan kaynaklı etkileşimlerin bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmekte ve yapıda ciddi
kayıplara neden olmaktadır)

Mekanik hasarlar: Taşın özgün yüzeyinde, genellikle insan kaynaklı fiziksel etkilerin bir sonucu
olarak oluşan malzeme kayıpları (Genellikle sert cisimlerle taş yüzeyini kazıma, çizme,
darbeleme, kesme veya delme şeklinde ortaya çıkmaktadır)

13

Biyolojik Bozunmalar
Biyolojik bozunmalar, Mardin’deki yapılarda gözlenen önemli bozunma
türlerindendir. Biyolojik kaynaklı bozunmalar, taş yüzeyinde gelişen / biriken
likenler, yosunlar, algler, mantar ve bakteriler şeklindeki mikroorganizmaların
yanında; ot, sarmaşık veya köklü bitki gelişimlerini de ifade etmektedir.
Biyolojik bozunmalar, taş yüzeyini kaplayarak görsel kirliliğe, istenmeyen
renklenmeye ve salgılanan enzimlerle taş yüzeyinin mekanik ve kimyasal
dengesinin bozulmasına neden olmaktadır.
Taş üzerinde koloni halinde yaşayabilen bu canlılar, taşın özgün yapısındaki
minerallerle tepkimeye girebilecek kimyasal faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Bazen koruyucu nitelikte de olabilen bu koloniler, çoğunlukla salgıladıkları
organik asitlerle taşı kemirmektedirler.

Biyolojik kaynaklı bozunmaları temizlemeye yönelik çeşitli mekanik ve kimyasal
teknikler bulunmaktadır. Konunun uzmanlarınca yapılacak çevresel koşullara
ve organizma türüne yönelik değerlendirmeler ışığında en uygun temizleme
yöntemi geliştirilmelidir. Yapı kullanıcıları ölçeğinde geliştirilebilecek öneriler,
düzenli bakım ve temizlikten oluşmaktadır. Likenlerin keskiyle köklerinden
kesilmesi gerekmektedir. Özellikle alg tipi oluşumları basınçlı su yerine diş
fırçası kullanarak temizleyin. Algleri, ürettikleri asitten dolayı yüzeyden
süpürün. Bu işlemi her yıl olmasa bile, 2-3 yılda bir tekrarlayınız. Köklü
bitkilerin de gelişimlerinin başlangıç aşamasında fark edip keserseniz, ileride
yaratabilecekleri olası hasarları önleyebilirsiniz.

Özellikle likenler nemli ortamları sevdiklerinden, bünyelerinde suyu tutar ve
taş yüzeyinin sürekli ıslak kalmasına neden olurlar.
Farklı renk ve formalarda gelişebilen likenler, yağmurlu günlerde şişip, kuru
günlerde büzüşerek taş yüzeyinde gözeneklerin oluşmasına ve bunların
oyuklara (bkz. Alveolleşme) dönüşmesine katkı sunabilmektedirler.
Algler de likenler gibi nemli ortamlarda gelişen mikroorganizmalardır. Dış
mekânda gözlenebileceği gibi, iç mekânda da karşımıza çıkabilmektedirler.
İçinde bulunduğu iklim koşullarına ve aldığı ışığa göre farklı renk ve yoğunlukta
gelişebilen bu canlılar, taşlara yüzeysel hasarlar verebilmektedirler. Köklü
bitki gelişimi de yapılarda önemli hasarlara sebep olabilmektedir.
Genellikle yapıdaki kırık ve çatlaklarda veya derz açıklıklarında, suyun
da etkisiyle gelişebilen bu canlılar, köklerinin zamanla büyümesiyle taşı
parçalayabilmekte ve duvar yüzeylerinde kütlesel kopmalara sebep
olmaktadır.

Likenler: Farklı renk ve boyutta gelişebilen liken örnekleri.
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Mardin’deki anıtsal ve sivil mimari eserlerde hâlihazırda devam eden farklı
tür ve boyutta bozunmalar gözlenmektedir.
Bu bozunmalar, bin yıllardır ayakta duran ve kültürel miras niteliğindeki
yapıların hem yapısal bütünlüğünü hem de estetik değerini önemli
ölçüde etkilemektedir. Birçok bozunma problemi, yapıya düzenli bakımın
yapılmamasından kaynaklanmaktadır.
Belli aralıklarla yapılacak kontroller ve bakımlar, binanızdaki bu hasarların
ilerlemesini veya tekrarlanmasını önemli ölçüde azaltacaktır.

Biyolojik oluşumlar: Duvar yüzeyinde gelişen farklı renklerdeki alg,
yosun vb. koloniler

Bu amaçla evinizdeki yağmur iniş borularında ve mazgallarda oluşabilecek
tıkanıklıkların giderilmesi; çatıda don, kar veya fırtınanın yaratmış olabileceği
hasarların kontrol edilmesi; yabani kuşların yuva yapma mevsimi başlamadan,
çatı ve pencerelerde yuva oluşumları için önlemlerin alınması; özellikle
güvercin dışkılarının uygun fırça kullanılarak yapıdan temizlenmesi; iniş
borularının arkasındaki duvarda tuzlanma varsa, bu boruların tamir ettirilmesi;
çatı, duvar, korkuluk veya çıkıntılı yapı elemanlarında mikroorganizma
gelişimi veya bitkilenme varsa bunların temizlenmesi; tuzlanma gözlenen
duvar yüzeylerinde biriken tuzların düzenli aralıklarla fırçalanıp ortamdan
uzaklaştırılması; parmaklık veya korkuluk gibi metal aksamlarda paslanma
varsa uygun boyayla boyanması veya tamir ettirilmesi; evin iç ve dış
duvarlarında nemlenme, derzlerde boşalma, derz veya taşlarda çatlak
durumunun düzenli olarak kontrol edilmesi.
Kırık ve çatlakların arasına giren dolgu malzemelerin düzenli olarak
temizlenmesi ve tamir ettirilmesi
gibi önlemler yapınızın hem ömrünü
uzatacak hem de estetik değerinin korunmasına katkı sunacaktır.
(Bakım takvimi için lütfen: “Tarihi Yapı Malikleri İçin Bakım Takvimi” broşürümüzü
inceleyiniz)

Köklü bitkiler: Duvar yüzeylerindeki kırık-çatlak sistemleri
veya derz açıklıkları boyunca gelişen köklü bitkiler
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SÖZLÜK

KAYNAKLAR

Alveolleşme: Taşın homojen dağılmayan özelliklerinden dolayı, taş yüzeyinde farklı boyutlardaki
boşlukların (alveollerin) birbirine bağlanarak oluşturdukları ve bal peteği görünümündeki
bozunmalardır.

•

Bassi, M., & Chiatante, D. (1976). The role of pigeon excrement in stone biodeterioration.
International Biodeterioration Bulletin, 12(3), 73-79.

•

Garg, K. L., Jain, K. K., & Mishra, A. K. (1995). Role of fungi in the deterioration of wall
paintings. Science of the Total Environment, 167(1-3), 255-271.

•

Gabriel, A. (2014). Şarki Türkiye’de Arkeolojik Geziler. Dipnot Yayınları. (In Turkish).

•

Giunchi, D., Albores-Barajas, Y. V., Baldaccini, N. E., Vanni, L., & Soldatini, C. (2012).
Feral pigeons: problems, dynamics and control methods. In Integrated pest management
and pest control-Current and future tactics. InTech.

•

ICOMOS-ISCS. (2008). Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns. (V. VergesBelmin, Ed.). Paris: ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) and ISCS
(International Scientific Committee for Stone).

•

Fitzner, B., and Heinrichs, K. (2001). Damage Diagnosis on Stone Monuments –
Weathering Forms, Damage Categories and Damage Indices. Acta-Universitatis
Carolinae Geologica, 1, 12–13.

•

Fitzner, B., Heinrichs, K., and Kownatzki, R. (1992). Classification and Mapping of
Weathering Forms. In 7th International Congress on Deterioration and Conservation of
Stone (pp. 957–968). Lisbon, Portugal.

•

Siedel, H. (2010). Alveolar Weathering of Cretaceous Building Sandstones on Monuments
in Saxony, Germany. Geological Society, London, Special Publications, 333(1), 11–23.

•

Spennemann, D. H., Pike, M., & Watson, M. J. (2017). Effects of acid pigeon excreta on
building conservation. International Journal of Building Pathology and Adaptation,
35(1), 2-15.

Kireçtaşı: Kirecin hammaddesi olan ve doğada bol miktarda bulunan karbonatlı bir sedimanter
(tortul) kayaçtır.

•

Steiger, M., Charola, A. E., and Sterflinger, K. (2011). Weathering and Deterioration. In
Stone in Architecture (pp. 227–316). Springer Berlin Heidelberg.

Mekanik Hasar: Taşın özgün yüzeyinde, genellikle insan kaynaklı fiziksel etkilerin (sert cisimlerle
taş yüzeyini çizme, darbeleme, kazıma veya delme) sonucu olarak oluşan malzeme kayıpları.

•

Verhoef, L. G. (2004). The Soiling and Cleaning of Building Facades. Routledge.

•

Winkler, E. M. (1966). Important Agents of Weathering for Building and Monumental
Stone. Engineering Geology, 1(5), 381–400.

•

Winkler, E. M. (1997). Stone in Architecture: Properties, Durability. New York: SpringerVerlag Berlin Heidelberg.

Birikme: Taş yüzeyinde taşın özgün yapısıyla ilgisi bulunmayan yabancı maddelerin (harç, sıva,
boya, is, güvercin dışkısı, çimento, vb.) yığışarak oluşturduğu ve farklı kalınlıktaki kirlilikleri ifade
eder.
Biyolojik Bozunmalar: Taş yüzeyinde gelişen veya birikmeye sebep olan bitki ve bakteri
şeklindeki mikroorganizmaların yarattığı hasarlardır.
Bozunma: Yeryüzündeki veya yüzeye yakın yerlerdeki kayaçların atmosferik etkilerin sonucu
olarak parçalanması ve ayrışmasıdır. Bu etkiler fiziksel olduğu gibi kimyasal veya biyolojik de
olabilmektedir.
Çiçeklenme (Efflorescence): Farklı kaynaklardan gelen (harç, zemin, egzoz vb. gazlar, taşın
kendisi) ve su kaynaklarıyla birleşip çözünen tuzların, taştaki gözeneklere, kırık ve/veya çatlaklara
nüfuz etmesi, ardından da buharlaşarak taş yüzeyinde tuz kristalleri bırakması sonucu oluşan
birikmelerdir. Çiçeklenme taş dışında çimento ve tuğlada da gözlenebilir.
Erozyon: Yağış, rüzgâr veya insan kaynaklı etkilerin sonucunda, taşın özgün yüzeyinde yuvarlak
hatlar şeklinde ortaya çıkan malzeme kayıplarıdır.
Kabuk Oluşumu: Çoğunlukla binanın alt kısımlarındaki taşlarda gelişen, yoğun, yapışkan
özellikteki tuz ve oksit içerikli ve farklı renklerdeki (genellikle siyah veya gri) birikmelerdir. Taşla
bir bütün halde davranabilen ve kabuk formunda oluşan bu birikmeler, taşın orijinal renginde
dikkat çeken değişimlere de neden olurlar.
Kayaç: Yerkabuğunda farklı mineraller veya kırılmış kayaç parçalarından, bazen de organizma
kavkılarından ya da sıkışmış bitki parçalarından doğal olarak oluşmuş katı kütleye denir.

Renk Değişimi: Taşın doğal rengini meydana getiren ton, parlaklık ve yoğunluk gibi 3 temel
parametrede meydana gelen değişimleri ifade eder.
Tabakalanma / pullanma: Taşın tabakaları arasına sıkışmış nemin zamanla hacim ve yoğunluk
kazanarak, taşın yüzeyine paralel veya farklı yönlerde gelişebilen levhalar halinde ayrılmasıdır.
Taş: Kayaçlardan doğal yollarla ya da insan eliyle bilinçli olarak koparılan veya çeşitli yöntemlerle
kesilerek elde edilen parçalara denir. Yapı malzemesi olarak taş, bir bedel karşılığında satın
alınan kayaçtır.
Yazılama: Boya, mürekkep, vb. içeren maddelerle taş yüzeyine uygulanan kazıma, çizme, yazı
yazma veya boyama işlemleri sonucunda ortaya çıkan bozunmalardır.
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