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ÖZET 

Antik Kentlerdeki Kireçtaşı Yapı Taşlarındaki Bozunma Derecelerinin Değerlendirilmesi 
(Kızkalesi ve Kanlıdivane, Mersin) 

 Kaya mühendisliği uygulamalarında, bozunma derecesi, bozunmanın mekanizması ve 
bozunmaya etki eden faktörler, oldukça önemli bir çalışma konusudur. Bozunma, kaya kütlesinin 
üzerinde mekanik ve kimyasal bozunma yolu ile etkiyerek, fiziksel ve mineralojik değişimlere 
neden olmabilmekte, bu şekilde kaya kütlesinin fiziksel ve jeomekanik özelliklerinin değişmesine 
neden olmaktadır. 

 Çalışma bölgesinde, antik uygarlıkların beşiklerinden biri olan, Akdeniz Bölgesi, Mersin 
ili’ndeki Korykos (Kızkalesi) ve Kanytella (Kanlıdivane) antik alanlarındaki yapı taşlarındaki 
bozunma mekanizması ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu kentler, Helenistik, Roma ve Bizans 
dönemlerinde önemli birer şehir özelliği taşımanın yanı sıra hem yerleşim hem de liman kenti 
olmaları açısından da farklı dönemlerde varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Bu alanların, 
koruma altında olan alanlar olması bir ölçüde insanın neden olduğu hasarı azaltmakla birlikte, yüz 
yıllar boyunca değişen farklı Jeolojik ve atmosferik koşullar nedeniyle yapısal pek çok hasara 
maruz kalmışlardır. Çalışma bölgesinde yayılım gösteren en önemli birim kireçtaşı olup, bölgedeki 
antik şehir yapı taşları da büyük oranda kireçtaşından inşa edilmiştir.  Ek olarak Farklı ortamlara 
bağlı gelişen bozunma ve bozunma derecelerindeki süreçler deniz seviyesinden 
(Korykos/Kızkalesi), karasal ortama doğru, 450 m yükseklikteki (Kanytella /Kanlıdivane), antik 
kent duvarlarına değişim göstermektedir. Deniz seviyesinde yer alan Korykos antik kenti yapı 
taşları, diğer atmosferik etkilerin dışında, deniz suyunun tuzlanma etkisine maruz kalmakta, daha 
yüksek kesimlerdeki Kanytella antik kenti ise sadece yağmur suyu, güneş, rüzgâr vs. gibi 
atmosferik etkiler ile bozuma sürecinde olan yapı taşlarına sahip bir antik kent niteliğindedir.   

 Bu çalışma kapsamında, yapı taşlarındaki bozunma derecelerinin belirlenmesinde çeşitli 
yöntemler kullanılmıştır. Karbonatlı kayaçlardaki bozunma mekanizması ve bozunma dereceleri 
farklı yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla belirlenmiş olup, örnek alınamayan koruma altındaki 
bölgeler olması nedeniyle arazide tahribatsız deney yöntemlerinden; Schmidt çekici deneyleri 
yapılmış ve Vp-Vs ultrasonik dalga hızları ölçülmüştür. Ayrıca arazide, yapı taşlarındaki bozunma 
derecelerinin gözlemsel sınıflaması yapılarak, her bir duvar için tanımlama yapılmıştır, Yapı 
taşlarını oluşturan kireçtaşının mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla alınan düşmüş 
küçük boyutlu el örnekleri üzerinde ince kesit, XRD analizleri, gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın en 
son aşamasında bozunma ve arazi deney sonuçlarından elde edilen duvar haritaları 
oluşturulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Antik kent, bozunma, kireçtaşı, Mersin, yapı taşı. 
 

Danisman: Doç. Dr. Kivanç ZORLU ARAS, Mersin Üniversitesi, Jeoloji Mühendisligi Anabilim 
Dali, Mersin.
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ABSTRACT 

Assessment of Weathering Degree of Limestone Building Stones in Ancient Cities 
(Kızkalesi and Kanlıdivane, Mersin) 

 
 In rock engineering applications, the degree of weathering, the mechanism of weathering 
and the factors that affect the degree of weathering are very important subjects. Weathering may 
cause physical and mineralogical changes on the rock mass by mechanical and chemical 
weathering process, thus changing affect and change the physical and geomechanical properties 
of the rock mass. 

 The study area is one of the cradles of ancient civilizations, study area is in the open-air 
ancient areas, Mediterranean coasts, Korykos (Kizkalesi) and Kanytella (Kanlıdivane) in the 
province of Mersin, the processes affecting the weathering mechanism are revealed. These cities 
are important cities in Hellenistic, Roman and Byzantine periods, they continued to exist in 
different periods in terms of being both, a settlement and a port city. Although such areas are 
protected areas, to some extent reduce human damage and preventing human impact destruction 
to some extent, but does not provide protection against geological and meteorological processes. 
they have been exposed to many structural damage due to different geological and atmospheric 
conditions that have changed over the centuries. The most important unit spreading in the study 
area is limestone, and material used in the construction of ancient cities is the typical lithology of 
the region. In addition, in the building stones with the same source rock, the processes of 
weathering and weathering degree is related to different environments and vary from sea level 
(Korykos / Kızkalesi), to terrestrial environment at an altitude of about 450 m (Kanytella / 
Kanlıdivane). The building stones of the ancient city of Korykos, which is located at sea level, are 
exposed to the salting effect of sea water, while the ancient city of Kanytella, which is located at 
higher levels is interact only with rain water. Additionally; atmospheric factors such as wind, sun 
rays, day and night differences cause different processes to develop at different heights.   

 Within the scope of this study, various methods have been used to determine the 
weathering degree of building stones. Weathering mechanism and degree of Weathering in 
carbonate rocks are determined by using different methods together. This studies is carried out 
without disturbing the historical monuments, non-destructive test methods Schmidt hammer 
tests were performed and Vp-Vs ultrasonic wave velocities were measured in the field. In addition, 
by using observational classification of weathering degree of building stones in the field, an 
identification was made for each wall. Thin-section and XRF-XRD analyzes were performed on 
small samples collected in laboratory, to determine the mineralogical properties of the limestone 
constituting the building stones. In the last stage of the study, wall maps obtained from the 
degradation and field test results were created. 

 
Key Words: Ancient city, weathering, limestone, Mersin, korykos, kanlıdivane, building stone. 
 
Advisor: Associate Professor Kivanc ZORLU ARAS, Mersin University, Department of Geological 
Engineering, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Çalışma Alanının Tanıtımı 

 

Akdeniz Bölgesi, insanlığın başlangıcından bu yana uygarlığın beşiği olarak kabul edilen en 

önemli bölgelerden biridir. Bölgede pek çok tarihi kent bulunmakla birlikte, bu kentlerde yapılan 

kazı ve yüzey araştırmaları hala devam etmektedir. Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin ili 

de jeolojik konumu ve tarihi zenginlikleri bakımından bölgenin önemli bir kentidir. (Şekil 1.1). 

Mersin ili ve ilçelerini kapsayan geniş bir alan içerisinde, Helenistik dönem’den Bizans dönemi’ne 

kadar uzanan tarihi süreçte kurulmuş pek çok antik kent mevcuttur. Bu kentlerin en dikkat çekici 

özellikleri, deniz kıyısından başlayarak 450 m yüksekliğe kadar olan bölgelerde kurulmuş 

olmaları ve kentlerin inşasındaki yapı taşlarında, bölgenin en yaygın birimi olan kireçtaşlarının 

kullanılmış olmasıdır.  

 

Şekil 1.1. Çalışma alanının yer bulduru haritası [1]. 
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 Antik kentlerinin yapı taşları, aynı kaynak kayadan inşa edilmiş olmasına rağmen, 

yüksekliğe bağlı değişen meteorolojik ve jeolojik koşulların etkisiyle farklı mekanizmaya sahip 

bozunma dereceleri ve hızları sergilemektedirler. Kültürler arası etkileşimin söz konusu olduğu 

gibi bölgelerin jeolojik yapısı da kaya mimarisinin gelişmesinde önemli bir faktördür. Ana kayanın 

mimari bir özellik kazandırılarak bir amaç doğrultusunda kullanılması, bazı bölgelerde coğrafi 

şartların etkisiyle meydana gelmiştir. Bu nedenle çalışma kapsamında, çeşitli yüksekliklerdeki 

antik kentler seçilmiş ve bu kentlerin inşasında kullanılan yapı taşlarındaki bozunma dereceleri 

ile mekanizmaları, bozunmayı etkileyen faktörler açısından değerlendirilmiştir. Çalışma 

kapsamında seçilen antik kentler, deniz seviyesinden başlayarak 450 m yüksekliğe kadar ulaşan 

yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde belirlenmiştir. Bu amaçla, deniz seviyesindeki Korykos 

(Kızkalesi) ve 450 m yükseklikteki Kanytella (Kanlıdivane) açık-hava antik kentleri tez 

kapsamında incelenmiştir.  

 Çalışma bölgesinde yayılım gösteren en önemli birim kireçtaşı olup, farklı ortamlara bağlı 

gelişen bozunma ve bozunma derecelerindeki süreçler deniz seviyesinden karasal ortama doğru 

değişim göstermekte, deniz seviyesinde yağmur suyu ve deniz suyunun birlikte etkisine maruz 

kalan yapı taşları, daha yüksek kesimlerde sadece yağmur suyu ile etkileşim halinde 

bulunmaktadır. Bunlara ek olarak; rüzgâr, güneş ışınları, gece-gündüz farkları gibi etmenler de 

farklı yüksekliklerde değişik süreçlerin gelişmesine neden olmaktadır. Deniz seviyesinden karasal 

ortama değişen bu süreçler, kireçtaşı bloklarının mineralojik ve yapısal özelliklerini de büyük 

ölçüde etkilemekte ve değiştirmektedir. 

 

1.2. Coğrafi konum 

 

Çalışma alanı; Akdeniz Bölgesi’nin Doğu Bölümünde, Mersin ili sınırları içerisinde yer 

almaktadır (Şekil 1.2). 
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Şekil 1.2. Çalışma kapsamında inceleme alanının seçilen antik kentlerinin lokasyonları. 

 

Kız Kalesi Mersin şehrinde yer almaktadır. Deniz seviyesindeki Korykos (Kızkalesi) için 

coğrafi konumu 36° 27′ 24″ Kuzey ile 34° 8′ 53″ Doğu koordinatlarıdır. 

Kanlıdivane Mersin ilinin Erdemli ilçesi sınırları içinde yer alan antik bir kenttir. 450 m 

yükseklikteki Kanytella (Kanlıdivane) için coğrafi konumu 36°31'31,81" Kuzey ile 

34°10'42,40" Doğu koordinatlarıdır. 

 

1.3. İklim ve Bitki örtüsü 

 

 Akdeniz Bölgesinde iklim yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Kıyı bölgesinde 

kar yağışı ve don olayları çok nadir olarak görülmektedir. Yüksek kesimlerde kışlar karlı ve soğuk 

geçmekte, en soğuk ay olan Ocak ayı için ortalama hava sıcaklığı 8°C, sıcak bir ay olan Temmuz ayı 

için ortalama hava sıcaklığı 30°C olarak ölçülmektedir. Yaz aylarındaki sıcaklık ortalaması göz 

önüne alındığında bölgede yaz kuraklığının hâkim olduğu söylenebilir [2]. 

Mersin bölgesindeki yıllık ortalama hava sıcaklığı değeri 19,2°C iken en yüksek sıcaklık 

38,5°C ve en düşük sıcaklık -0,4°C dir.  Ağustos ayı yılın en sıcak ayı, ocak ayı en soğuk ayıdır. Sahil 

kesiminden itibaren 15-25 kilometre iç kısımlarda ve yayla eteklerinde 10°C’ye varan düşük 

sıcaklıklar görülmektedir [3]. 

Mersin bölgesinin en çok yağış alan ayı Aralık ayıdır. Kar yağışı Ocak ve Şubat aylarında 

Toros dağlarının eteklerinde ve yaylalarda görülebilir. En az yağış Ağustos ayında, en çok yağış 

Aralık ayında görülmektedir. Yağış ölçümünün izlendiği uzun yıllar ölçümlerine göre yıllık kapalı 

gün ortalaması 25,3 gündür [3].  
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 Mersin bölgesi için aylara göre ortalama sıcaklık ve yağış değişimi Şekil 1.3’de 

sunulmaktadır. Mersin ilindeki, her ay için ortalama günlük maksimum hava sıcaklığını koyu 

kırmızı çizgilerle, her ay için ortalama günlük minimum hava sıcaklığını koyu mavi çizgilerle, son 

30 yıldır her ay için en sıcak ve en soğuk gecelerinin ortalaması kesikli kırmızı ve mavi çizgilerle 

temsil edilmektedir [4].  

 

 

Şekil 1.3. Mersin ili ortalama sıcaklık ve yağış grafiği [4]. 

 

 Akdeniz Bölgesi kıyı kuşağının doğal bitkisini, kızıl çam ve her mevsim yeşil olan makiler 

oluşturur. Akdeniz ikliminin karakteristik bitki formasyonu makidir (Şekil 1.4). Yüksek yerlerde 

ise karaçam, sedir ve köknar gibi iğne yapraklı ağaç türlerinin ormanları hakimdir. 

 

 

Şekil 1.4. Türkiye’nin bitki örtüsü haritası [5]. 



Narjisse Essahlaoui, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

17 
 

 

 Mersin bölgesinin bitki örtüsü genellikle Akdeniz iklimine uyum sağlayan makidir. 100-

1000 m arasında Meşe, 100-1200m arasında Kızılçam, 1500 m’de Karaçam, 2000 m 

yüksekliklerde Sedir ve Ardıç Ağaçları yer alır [6]. 

 

1.4. Depremsellik 

 

Türkiye Deprem Tehlike Haritası, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Deprem 

Dairesi Başkanlığı tarafından, 1 Ocak 2019 itibari ile değiştirilerek yayınlanmıştır (Şekil 1.5). Buna 

göre; Deprem riski en az olan illerinden Mersin ilinin en büyük yer ivmesine göre deprem haritası 

Şekil 1.6’da verilmektedir. 

 

 

Şekil 1.5. 2019 yılı deprem tehlike haritası [7]. 

 

 

Şekil 1.6. Mersin ili deprem haritası [7]. 
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1.5. Bölgenin jeolojisi 

 

 Çevre faktörlerinin en önemlilerinden biri de jeolojik durumdur. Çalışma kapsamında, 

Alanın jeolojisi ve jeomorfolojisi, antik-kentlerin toprağa, suya, koşulları ve afetlere maruz kalan 

alanlarda bulunup bulunmadığını ortaya koyar. 

Çalışma alanının jeoloji haritası, inceleme alanının seçilen antik kentleri, Kızkalesi P32 a-2 ve 

Kanlıdivane O32 d-3 paftaları içinde yer almaktadır. M.T. A’nın çalışmaları sonucunda ilin jeolojik 

durumu; denizin Paleozoik, Mesozoyik ve Eosen oluşukları üzerindeki transgresyonunun Orta 

Miyosende başladığı ve Alt Miyosenin bu havzanın erozyon aşaması ile karakterize olduğu 

söylenebilir. Bölgede fosillerden yararlanılarak belirlenen Üst Miyosen’e ait kireçtaşları, Pliyosen 

yaşlı; konglomera litoloji ve kireçtaşı göstermektedir. En üstte; Kısmen Göksu vadisine kadar 

uzanır ve Silifke'nin tüm silt ovalarını kapsar [8]. Bölgenin jeolojik ve stratigrafik özellikleri, daha 

önce yapılmış olan çalışmalardan yararlanılarak ayrıntılı olarak verilmiştir [9-10-11-12-13]. Şekil 

1.7’de Çalışma bölgesinin jeolojik haritası verilmiştir. 

 

 

Şekil 1.7. Çalışma bölgesinin jeolojik haritası [10], [14]’den düzenlenmiştir. 
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1.5.1. Bölgenin stratigrafisi 

 

1.5.1.1. Belpınartepe Formasyon (Kb-Pb)  

 

 Belpınartepe formasyonun litolojisi kireçtaşı ile temsil edilmekte olup, şeyl ve kumtaşı ile 

devam etmektedir, Kireçtaşları oolitik özellik sergilemekte ve şeyller koyu gri-siyah renkte, 

laminalı bir yapı sunmaktadır  Sarı, kırmızı ve pembe renkli Kumtaşları, genellikle düzgün tabakalı 

olarak görülmektedir [10]. 

 Belpınartepe Formasyon, alt sınırında Devoniyen yaşlı Akdere formasyonu ile uyumlu 

olarak, Eğripınar formasyonu tarafından ise açısal uyumsuzlukla örtülmektedir. Üst sınırında ise 

Jura-Kretase yaşlı Çambaşıtepe formasyonu ve Miyosen yaşlı Mut formasyonu ile açısal 

uyumsuzlukla üzerlenmektedir. Ayrıca, Silifke’nin kuzeyinde ofiyolitli melanja ait serpantinitler 

tektonik olarak üzerlerinde yer almaktadırlar. Formasyon Karbonifer-Permiyen yaşlıdır [10-15]. 

 

1.5.1.2. Çambaşıtepe Formasyon (J-Kc)  

 

 Çambaşıtepe formasyonun litolojisi, orta kalınlıkta, Krem renklı, düzgün tabakalı 

dolomitik ve dolomitik kireçtaşı temsil edilmiş olup, yer yer fosilli kireçtaşı da görülmektedir [10]. 

 Çambaşıtepe Formasyon, alt sınırında Boztepe formasyonu ile uyumlu, Devoniyen yaşlı 

Akdere formasyonu ve Belpınartepe formasyonu ile açısal uyumsuz olarak örtülmekte olup, Üst 

sınırında ise, Miyosen yaşlı Mut formasyonu ile açısal uyumsuzdur formasyon, Senomaniyen-

Koniyasiyen yaşlıdır [10-15]. 

 

1.5.1.3. Ofiyolitik Melanj (Mof) 

 

 Ofiyolitik melanj çalışma alanında Eosen ve Miyosen yaşlı formasyonların temelini 

oluşturmaktadır. Permokarbonifer-Üst Kretase zaman aralığına ait çoğu çökeller, kayaların 

blokları ile ofiyolit hamur ile temsil edilmektedirler. Formasyonun, ofiyolit bazik denizaltı 

volkanitleri, serpantinleşmiş peridotit, diyabaz, gabro ve tüflerden oluştuğu, ofiyolit hamur içinde 

ise kireçtaşı ve grovak gibi değişik litolojik özelliklere sahip birimlerin bulunduğu belirlenmiştir. 

Ofiyolitik melanj bölge dişindan tektonik hereketler ile gelmiş ve bölgede konumunu almıştır. 

Yapılan çalışmalarda ofiyolitik melanjın yerleşme yaşının, geç Kretase ve Eosen başlangıcı olduğu 

belirtilmektedir [10]. 
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1.5.1.4. Yenimahalle Formasyon (Ty) 

 

 Yenimahalle formasyonu genel görünüşü gri-yeşil renkli fliş fasiyesinde olup, içerisine 

marn ve şeyl çökelleri görülmektedirler. Bunu beyaz ve krem renkli kireçtaşları izlenmektedir. , 

Ayrıca, formasyonda ince çapraz laminalı kumtaşları görülmekte olup tabakalanma, kumtaşı 

bantlarının belirgin özelliklerindendir. Litolojik özelliğine göre fasiyesi fliş olan formasyonun, 

türbid akıntıların etkili olduğu hareketli derin deniz ortamında çökeldiği belirlenmiştir [10].  

 Yenimahalle Formasyon, alt sınırında ofiyolitli melanji aşınma yüzeyi üzerinde 

uyumsuzdur. Üst sınırında ise Mut formasyonu ile açısal uyumsuz olarak üzerlenmektedir. 

Yenimahalle formasyonun, Eosen yaşlıdır [10]. 

 

1.5.1.5. Mut Formasyon (Tm)  

 

 Mut formasyonun Silifke- Erdemli arasında uzandığı saptanmış olup, iki sırt (Göksu 

nehrinin kuzey ve güneyinde, KB-GE doğrultusunda) boyunca yüzeylemektedir. İnceleme alanının 

büyük bir bölümünde Mut formasyonu görmek mümkündür [10]. 

 Mut formasyonu 160 – 1100 m arasında değişen bir kalınlık göstermektedir. Düzensiz 

topografya nedeniyle, ölçülen kalınlıkta büyük değişiklikler vardır. Mut formasyonun litolojisi 

kireçtaşı tek bir litoloji tipi ile temsil edilmemekte; formasyonda beyaz, krem renkte, orta sert 

resifal kireçtaşları, killi kireçtaşı, çakıltaşı, marn ve yer yer kumtaşı bantları gözlenmektedir [10]. 

 Mut Formasyon alt sınırlarında, G-B doğrultusunda Derinçay formasyonu ile uyumlu olup, 

ofiyolitik melanj ve Yenimahalle formasyonu ile açısal uyumsuzluk vardır. Üst sınırından yer yer 

alüvyon örtüleri görülmekte olup Köselerli formasyonuna yanal geçişlidir [10].  

 Fosil topluluğu, kireçtaşı ve killi kireçtaşlarında bol miktarda alg, foraminifer, echinid, 

lamellibranş, gastropod, mikro ve makro fosiller vb. saptanmaktadır. Mut formasyon, Langiyen-

Serravaliyen (Orta Miyosen) yaşlıdır [10-15-16]. 

 

1.5.1.6. Köselerli Formasyon (Tk)  

 

 Köselerli formasyonun litolojisi gri ve gri-yeşil renkli marn olup, killi kireçtaşı, kireçtaşı ve 

kumtaşı bantları da içermektedirler [10].  

 Köselerli Formasyonu alt sınırında Mut formasyonu ile yanal ve düşey geçişlidir, 

Doğrudan doğruya temel üzerine geldiği yerlerde açısal uyumsuzluk olup, Derinçay formasyonu 

ile uyumlu olarak örtülmektedir. Üst sınırında ise Göksu nehrinin oluşturduğu alüvyon örtüleri 

görülürtür. Köselleri formasyonu, Orta Miyosen yaşlıdır [10].  
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1.5.1.7. Alüvyonlar  

 

 Çalışma alanında Kuvaterner yaşlı alüvyonlar bütün sahada gözlenmekte olup, kum, 

çakıllar ve killerden oluşmaktadır. Alüvyonlar kalınlığı yaklaşık 3 m tahmin edilmektedir [17]. 

 Çalışma alanının ait stratigrafik dikme kesiti mevcut birimlerin yaşlıdan gence doğru 

sıralanışı aşağıda sunulmuştur. 

 

 

Şekil 1.8. İnceleme alanın genelleştirilmiş stratigrafi kesiti Gedik vd. (1979)’dan düzenlenmiştir. 
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1.6. Yapısal jeoloji 

 

 Çalışma alanında Paleozoik, Kretase ve Tersiyer zaman aralığında çökelmiş olan 

birimlerin şiddetli ve etkili orojenenik hareketlere maruz kalması nedeniyle bölgede NE-SW, NW-

SE doğrultusunda pek çok fayın varlığı belirlenmiştir. [17]. 

 Bölgede çökelmiş olan birimler, farklı evrelerde gelişen yapısal deformasyonlardan 

etkilenmişlerdir. Bölgedeki Paleozoik yaşlı çökeller Varistik orojenezinin etkisi altında kalmış 

olmakla birlikte, Kretase esasında birimler sub-Hersiniyen orojenik fazı etkisi altında girmiş ve 

birimler kıvrımlanma hareketlerine maruz kalmıştır [17]. Orta Trias-Erken Paleosen zaman 

aralığında Alpin orojenezinden etkileri gözlenmiş, kaya birimleri birbirleri üzerinde bindirmiştir. 

[18].  Bölgede Alpin öncesi orojenezlerin etkileri gözlemlenmiş olmasına rağmen, önemli orojenik 

hareketler Alpin orojenezi sırasında meydana gelişmişlerdir [19]. 

 

1.7. Çalışma Alanının Tarihçesi 

 

 Bu çalışma kapsamında, yapı taşlarındaki bozunma etkilerinin ortaya konduğu antik 

kentler; deniz seviyesinde yer alan Korykos kara kalesi ve 450 m yükseklikte bulunan Kanytella 

antik kentleridir.   

 Erdemli ilçesinde önemli bir turizm merkezi olan Kızkalesi, Erdemli'ye 23 km, Mersin'e 60 

km mesafe bulunmaktadır. Günün her anında Mersin ili ve Erdemli ilçesine ulaşmak mümkündür. 

Kızkalesi’nin tarihi adı Korykos'tur [20]. Korykos’taki deniz ve kara kalesi Şekil 1.9’da 

gösterilmektedir. 
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Şekil 1.9. Korykos’taki deniz ve kara kalesi. 

 

 Korykos (Kızkalesi), pek çok uygarlığın hüküm sürdüğü dönemde varlığını devam 

ettirmiştir. Bölge; Romalılar, Bizanslılar, Ermeniler, Kıbrıs Krallığı, Karamanlı ve Osmanlılar 

dönemlerde önemli bir yerleşim bölgesidir [20]. Yapılan ilk kazılarda buradaki ilk yerleşimin MÖ. 

4. yüzyıla ait olduğunu göstermektedir. Kızkalesi Milattan sonra 72 yılında Roma yönetimi altına 

girmiştir ve 450 yıl boyunca Roma yönetimi altında kalmıştır. Bu dönemde, zeytin üretimi önemli 

ölçüde artmış ve zeytinyağının ihracat merkezi haline gelmiştir. Bizanslılar döneminde Arap 

saldırılarına karşı çevresi surlarla çevrilmiştir [21]. Daha sonra Kilikya Ermeni Krallığı'nın eline 

geçmiştir. Önemli bir ticari liman olan Kızkalesi, 14. yüzyıldaki Kıbrıs Krallığı yönetimi altına 

girmiştir ve 1448'de Karamanoğlları tarafından ele geçirilmiş, yeniden inşa ve imar edilmiştir, 

1471'de Osmanlılar'ın eline geçen Kızkalesi bu dönemde önemini kaybetmeye başlamıştır [20-

21]. 

 Antik kent sahil boyunca 2 km uzanan yaklaşık 1134 km2'lik bir alanı kaplamaktadır, 

kentin kalıntıları genellikle batıdaki Kızkalesi yerleşiminin kuzey-doğu kesimini, yamaçları da 

dahil olmak üzere Nekropolis vadisini boyunca ve doğuya doğru devam eden antik yolun 

güneyinde kalan alanı kapsamaktadır. Antik kentin kurulduğu zamandan itibaren çeşitli mimari 

kalıntılara rastlanmaktadır [22]. En eski mimari kalıntılar, polygonal duvar işçiliğine sahip 

Helenistik mezar evleri ve çeşitli duvarlardır. Orta Çağ'da inşa edilen ve kentin limanına açılan 

Kara Kalesi'nin kapısı, bölgede en az hasar gören kalıntılardandır.  Tapınak, sütunlu cadde ve diğer 

yapılar ise büyük oranda hasar görmüştür. Antik kent alanının çevresine yayılmış olan mimari 

unsurlar, Roma dönemi yapılarının çeşitlerine ve niteliklerine dair ipuçları vermektedir. Roma 
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dönemi sonrasında gerçekleşen yapılaşma faaliyetleri bu döneme ait yapıların çoğunun hasar 

görmesine neden olmuştur [22]. 

 Kentin iç kesimlerinde küçük yerleşim yerleri ve çiftlikler bulunmakta, bu alanlarda üzüm 

ve zeytin faaliyetlerinin yapıldığını gösteren atölye ve atölye kalıntıları görülmektedir. Bu 

kalıntıların fazlalığı, zeytin ve üzüm yetiştiriciliğinin kentin ekonomisine en fazla katkıda 

bulunduğunu göstermektedir [22]. 

Korykos antik kenti taşları iki kısımda incelenebilir. Suya yakın olanlar deniz suyu ile 

etkileşim halinde olduğundan oldukça bozunmuş durumdadır (Şekil 1.10). Su etkisinden uzak 

olan kısımlar farklı bir bozunma sergilemektedir. 

 

 

Şekil 1.10. Deniz suyu ile doğrudan etkileşim halinde olan duvarlardaki bozunma. 

 

 Korykos kalesi, yağmur suyu ile deniz suyundaki tuzun birlikte etkin olduğu bozunma 

mekanizmasının tipik bir örneği olduğu için seçilmiş ve deniz seviyesindeki, çalışmanın en düşük 

yüksekliğindeki açık-hava antik kentidir. 

Çalışma kapsamında yapı taşlarının bozunma durumu incelenen ikinci antik kent 

Kanlıdivane (Kanytella)’dır. Kanytella, antik dönemde Dağlık Kilikia sınırları içinde bulunmuş 

olup, Eliaussa Sebaste'den (Ayaş) 3 km mesafede, dağ tarafına ve 450 m yükseklikte yer 

almaktadır. Kanytella Roma Döneminde, “polis” (yerleşim yeri) olan Eliaussa Sebaste'nın 

chora’sına aittir. Kentteki Erken Bizans dönemindeki yerleşim günümüze kadar ulaşmış yapıların 

varlığı ile belirlenmiştir. Kilise kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla yerleşim Geç Antik zamanda 

en parlak devrini yaşamıştır. İmparatorluk Dönemi mezar yapılarının kalitesi ve sayısı yerleşimin 

Roma zamanında önemli bir refah düzeyine ulaştığını göstermektedir [23]. Kanytella antik 

kentine ait fotoğraflar Şekil 1.11’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1.11. Kanytella antik kenti. 

 

Helenistik Dönem’den, Geç Antik Dönem’e kadar M.Ö. 2 ila M.S. 7. yüzyıllar arasında 

yerleşim yeri olduğu anlaşılan antik kentin çevresinde kurulan obruğun içerisinde Armaronxas 

ailesine ait kaya kabartmaları bulunmaktadır. Kanlıdivane antik dönem’de Olba Krallığı sınırları 

içinde Bizans dönemi’ne ait kiliseler bulunmuş, mimarı yapılarına göre şehrin Olba Krallığı’nın 

önemli bir dinsel merkezi olduğu tahmin edilmiştir. Yerleşim yerinin güneybatısında M.Ö. 2. 

yüzyılda inşa edildiği düşünülen kule, kentte günümüze kadar ulaşan en eski yapıdır. Kitabesinde 

yazıldığına göre kule, Tanrı Zeus için rahip krallardan Olbalı Tarkyaris’in oğlu Teukros tarafından 

yaptırılmıştır. Obruğun çevresindeki bazilikalar ise 4. yüzyıl sonları ile 6. yüzyıl ortaları Bizans 

dönemi eserleridir [24]. 

 Kanytella, yaşayan bir şehir olarak uzun bir zaman diliminde var olmuş ve farklı tarzda 

inşa edilmiş anıtları bünyesinde bulundurmasıyla, yapı taşları bakımından oldukça ilgi çekici bir 

antik kent niteliğindedir. Farklı zamanlarda inşa edildiği düşünülen binalarda kullanılan yapı 
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taşları, poligonal şekilden prizmatik şekle geçiş göstermekte ve daha sonra duvarlar arasındaki 

çimento malzemesine rastlanmaktadır (Şekil 1.12). Ayrıca, aynı yapıda farklı yapı taşı şekillerine 

rastlanıyor olması, bu kısımların binanın yapılmasından daha sonraki dönemlerde, çeşitli 

nedenlerle (muhtemelen savaş sonrası) restorasyon yapıldığını düşündürmektedir (Şekil 1.13). 

 

Şekil 1.12. Çimentosuz farklı geometrideki 

yapı taşları ile inşa edilmiş duvarlar. 

Şekil 1.13. Çimento malzemesi ile inşa edilmiş 

duvar. 

 

Çalışma kapsamında seçilen antik kentlerinden, orta yüksekliklerdeki şehirleri temsil eden 

Kanytella, aynı meteorojik ve jeolojik koşullara sahip ortamdaki, farklı tarihlere ve geometrilere 

sahip yapı taşlarındaki bozunma mekanizmasının ve bozunma derecesinin niceliksel olarak 

ortaya konmasında önemli bir üstünlük sağlaması bakımından önemli bir lokasyondur. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Önceki Çalışmalar 

 

2.1.1. Bölge ve Yakın Çevresinin Jeolojisi ile İlgili Önceki Çalışmalar 

 

 Gedik A. vd. [10], Mut-Silifke-Ermenek arasında Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı 

formasyonlar güney ve kuzeybatıda, kuzey ve kuzeydoğudaki Ofiyolitili melanji ile bunları 

diskordan olarak örten Eosen ve Miyosen yaşlı sedimanlardan oluşan bir çökelme havzasında 

bahsetmişlerdir. Saha çalışmalarından elde edilen verileri değerlendirilmesi ve havzada petrol 

olanaklarını incelemek için yapılan çalışmalar, Paleozoik ve Tersiyer yaştaki çökelmiş ana kaya, 

hazne kaya ve örtü kayaları içeren havzada, Paleozoik ve Mezozoik zaman aralığında 

formasyonların yatay kuvvetlerden dolayı kıvrımlanmasına karşı, temel kayalardaki havzanın 

batısında yapısal kapanların olmuştuğunu ortaya koymuştur. Havzanın güneyindeki örtü kayalar 

da stratigrafik kapanları meydana getirmiştir. Araştırma sonucunda havzadaki oluşumun, 

formasyonların kalınlığının, ortam özelliklerinin ve Havzanın genişliğinin petrol oluşumuna 

uygun olabileceği belirlenmiştir. 

 Şafak Ü. vd. [25], göre, Türkiye’nin güneyindeki Orta Senozoik evrimi ve bölgesel önemi, 

Mut havzasının Güney Türkiye’de Senozoik tarihini anlamak için çok önemli bir yere sahiptir. Mut 

havzasında yapılan stratigrafik ve sedimantolojik çalışmalar havzanın evriminin karmaşık ve 

kapsamlı bir modelini ortaya koymaktadır. Bu havzanın tarihçesini, Türkiye’nin güneyindeki 

diğer havzaların tarihi ile detaylı olarak karşılaştırmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen 

verilere göre; havzadaki Geç Oligosen ve Geç Miyosen zaman aralığındaki formasyonlarda kırmızı 

alüvyon (Redbeds), kalın bir tabakada lakustrin sedimanlar ve ince bir tabakada lagün 

sedimanları bulunmuş olup bu sedimanların Oligosen zamanda oluştuğu belirtilmiştir. 

Çalışmalara göre, Paleo-çevre ve tektonik evrimi, Mut havzasının Oligo-Miyosen sedimanları 

Ecemiş-Aktopark ve Kuzey Adana havzaları ile aynı tarihe sahiptir. Bu havzalar arasındaki 

farklılıklar, kuzeydoğu Akdeniz'de levha sınırlarının yeniden düzenlenmesi sırasında ortaya çıkan 

bölgesel kinematik unsurların Senozoik ortasında Arap ve Anatolit levhalarının son sütürünü 

takiben ortaya çıkan etkilere bağlanabilir. 

 İhsan Ç. [26], Mut ve yakın çevresinin jeomorfolojisini incelemiştir. Saha çalışmaları 

sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre Mut havzası yataya yakın Miosen yaşlı kireçtaşı marn ve 

killerden oluşmaktadır. Bölgede dolinler hakimdir ve karstik şekiller bulunmaktadır. 

 Özgül N.  [27], Toroslar’ın bazı temel jeolojik özelliklerini belirlemek için Orta Toroslar ve 

Doğu Toroslar’da çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Orta Toroslar'ın özellikle Geç Paleozoyik-Tersiyer 

aralığında farklı havza belirten birliklerin, stratigrafi, metamorfizma ve yapısal özellikleriyle 



Narjisse Essahlaoui, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

28 
 

birbirinden ayrılan birlikleri oluğu belirtmiştir. Bu birlikler, Geyikdağı, Aladağ, Bolkardağ, Bozkır, 

Antalya ve Alanya Birliği olarak sırasıyla adlandırmıştır.  

 Öztürk E. vd. [28], Orta Toroslar’da Alanya civarında yaptıkları çalışmada, Alanya napının 

stratigrafik özelliklerini Antalya napları ile karşılaştırıldığında, Alanya napını oluşturan yapısal 

birimlerden çoğunun Antalya napının metamorfik karşılığı olduğunu belirtmişlerdir. 

 Bilgin A. vd. [29], Orta Toroslar’da yaptıkları çalışmada 5 ayrı istife ait çökel kayaların 

stratigrafisini ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemişlerdir. Göksu otokton istifinin Kambriyen-

Orta Eosen aralığında süreklilik arz eden çökel kayalardan oluştuğunu, allokton istiflerin kuzey 

kökenli olup güneye doğru itildiklerini belirtmişlerdir. 

 Demirtaşlı E. [11], Silifke-Anamur arasında bölgenin jeolojisini belirlemeye yönelik 

çalışmalar yapmıştır. Araştırmacı, çalıştığı Orta Toroslar'ı oluşturan Silifke- Anamur arasında, 

dört jeotektonik kuşaktan oluştuğunu belirtmiştir. Ayrıca araştırmacı, Variskan ve Erken Alpin 

yapıları, Erken Jura ve Geç Kretase Platformuna kadar olan Karbonatlar tarafından uyumsuz 

olarak örtülmüş olduğu orojenik hareketlerin Erken Miyosen'den önce sona erdiğini belirtmiştir. 

 Özalp S. [30], Silifke, Anamur ve Gülnar ilçeleri arasında Orta Toroslar'da, yürüttüğü 

çalışmada; Neojen istifine temel oluşturan birimlerde, stratigrafi, kaya türü, metamorfizma ve 

yapısal özellikler açısından birbirinden farklı havzalar olduğunu belirtmiştir. İnceleme alanı 

içerisinde bölgede Geç Triyas'ta etkin olan Erken Alpin orojenezi süresince Ovacık tektonik 

diliminin Araca tektonik dilimi ile temsil edildiğini söylemiştir. Erken Paleosen ve erken Eosen 

arasında aktif olan Alpin orta orojenezi sırasında, kuzeydeki Görbiyesdağı birimi, güneydeki 

Geyikdağı birimi ile örtüştüğünü belirtmiştir. Çalışmanın sonucunda, bölgede KB-GD yönlü 

sıkışma rejiminin etkin olduğunu bildilmiştir. 

 Özgül N. vd. [31], Bozkır-Hadim-Taşkent (Orta Toroslar'ın Kuzey Kesimi) bölgesinde 

yaptığı çalışmada, bölgenin Orta Toroslar'ın ayırtman jeoloji özelliklerini taşıdığını ve buna bağlı 

olarak Toroslar kuşağının farklı havza koşullarını yansıtan birimlerden oluştuğunu tespit etmiştir. 

Geyikdağı Birliği, Bozkır Birliği, Bolkardağı Birliği ve Aladağ Birliği adlarıyla bilinen stratigrafi, 

kaya birim gruplarının metamorfizma ve yapısal özellikleri bakımından farklı ortam koşullarını 

yansıtan, ayrıca kaya birimi topluluklarının tektonik olarak birbirleriyle ilişkili olduğu ortaya 

koymuştur. 

Koç H. vd. [32], Orta Toroslar’da Aydıncık ve civarının jeolojik evrimi üzerine çalışmıştır. 

Araştırmacı, Orta Toroslarda Aydıncık ve Bozyazı arasında yapılan çalışmada, bölgenin 

stratigrafisi ve yapısal özellikleri açısından farklılıklarını ortaya koymuştur. Bölgede, Paleozoyik 

yaşlı iki birlik, tektonik bakımından açısal uyumsuzlukla Mesozoyik yaşlı karbonat çökellerini 

üzerlemektedir. Araştırmanın sonucunda, bölgenin belirli jeolojik dönemlerde geçirdiği jeolojik 

değişiklikler üzerinde durulmuştur. 



Narjisse Essahlaoui, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

29 
 

2.1.2. Antik kentlerde yapı taşlarındaki bozunma derecesi ile ilgili önceki çalışmalar 

 

 Zorlu K. ve Mehmet B. [33], Akdeniz kıyılarında (OASIS), inşa edilmiş tarihi yapılar, büyük 

bloklar elde edilebilen ve yapı taşları için uygun niteliklerde olan kireçtaşları ile inşa edilmiştir. 

Çalışmada, Olba antik kentindeki yapı taşlarının küçük ölçekli bozunmasını belirlemek için 

tahribatsız bir yöntem kullanılmıştır. Fraktal geometri kullanılarak, kireçtaşı yapı taşlarındaki 

çözünme türü bozunmanın mineral boyutundaki etkisi belirlenmiştir. Bu amaçla, farklı 

derecelerde bozunma gösteren yapı taşlarından alınmış örnekler Taramalı Elektron Mikroskobu 

(SEM) ile analiz edilmiş ve her bir mineralin fraktal boyutu hesaplanmıştır. Değerlendirmenin 

sonucunda, yapı taşlarının bozunması arttıkça, fraktal boyutta da bir artış gösterdiği, yapılmış 

makro ölçekteki çalışmaların, mikro ölçekte yapılan çalışma ile belirlenen bozunma dereceleri ile 

uyumluluk gösterdiği belirlenmiltir. 

 Zorlu K. [14], Antik alanlarındaki (OLBA), Kireçtaşından oluşan yapı taşlarındaki bozunma 

derecelerini gözlemsel olarak belirlemeye yönelik bir sınıflama geliştirmiştir.  Yapı taşlarınında, 

şekil, renk, bozunma kabuğunun oluşumu, likenle kaplı olması gibi ölçütler gözetilerek gözlemsel 

bir sınıflama sistemi geliştirmiştir. Bu sınıflamada yapı taşları; az bozunmuş (SW), orta derecede 

bozunmuş (MW) ve bozunmuş (W) olmak üzere üç grupta sınıflandırılmıştır. 

 Grossi C. vd. [34], Hava sirkülasyon odasında kükürt dioksit ile kirletilmiş bir atmosfere 

maruz kalan bir dolomitik kayanın davranışını incelemiştir. Islak ve kuru yüzeylerde kuru birikme 

kuşağını taklit etmeye çalışmıştır. Kayanın maruz kalma süresinden sonra, kaya yüzeyi Fourier 

Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi ve X-ışını difraktometrisi ile incelenmiştir. Çıkarılan 

reaksiyon ürünleri (çözülebilir tuzlar) ve akış çözeltileri iyon kromatografisi ile analiz edilmiştir. 

Kireçtaşı ve kükürt dioksit arasındaki reaksiyon kalsiyum sülfat ve magnezyum sülfat oluşumu ile 

sonuçlanmıştır. Sülfür dioksitin kuru birikmesi taşın petrofiziksel özelliklerinden etkilenmiş ve 

ıslak bir yüzey için daha yüksek bir büyüklük derecesine sahip olmuştur. Reaksiyon ürünleri, 

suyun bir taşıma aracı olarak önemini gösterir. Su, kalsiyum ve sülfatın erimesine neden olarak 

yüzey reaksiyon bölgelerinin yenilenmesine neden olmuştur.  

 Delalieux F. vd. [35], Kuzeydoğu Bulgaristan'da, kumlu bir kireçtaşı şevine oyulmuş bir 

kabartma olan Madara Süvarisi heykelinin bozulmasına neden olan koşulları, çoğu taş-atmosfer 

ara yüzündeki kimyasal ayrışmaya vurgu yaparak incelemiştir. Anıtın yakınında örneklenen 

toplam tortular, bölgedeki yoğun bitki örtüsünün etkisini gösteren yüksek konsantrasyonlarda 

��
�� ve �� ve şev yaşlanmasının ürünlerini yansıtan ���� içermektedir. Alüminosilikatlardan 

sonra, ���� anıtta toplanan atmosferik parçacıkların en önemli bileşenlerinden biri olarak 

belirlenmiştir. Anıtın arayüzünde iki farklı süreç bulunmaktadır. 1- bazı bölgelerinde yağmurlu 

hava sebebiyle esas olarak kalsit bulunmakta olup  �	
,	�� ve ��
 ile zenginleştirilmiş, yaşlanan 
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bir kabuk (yaklaşık 2 mm kalınlığında) oluşmuştur. 2- anakayanın karstik çözünmesi nedeniyle 

heykelin yüzeyinde sert bir karbonat kabuğunun oluşumu meydana geldiği gözlenmiştir. 

 Bai Y. vd. [36], ait bir çalışmada, tarihi bir yapı taşı olan Baumberger Kumtaşı olarak 

bilinen kaya, atmosferik bir test odasında kuru ve ıslak yüzeylerde SO2 gazına maruz bırakılmıştır. 

Gaz halindeki kirleticilere maruz kalma sonucu oluşan tuz oluşumunun kapsamı ve ayrıca 

mineralojik bileşimdeki değişiklikler, ince kesit üzerinde petrografik bölümlerde incelenmiştir. 

Sonuç olarak, tuzların sadece örneğin yüzeyinde oluştuğunu, kalsitin çözünerek de gözenekliliği 

arttığı belirlenmiştir.  

 Maurizio G. vd. [37], Napoli'nin eski şehir merkezinin binalarını oluşturan malzemelerin ve 

bunların parçalanma tipolojilerini incelenmiştir. Sonuç olarak; dijital formatta iki tematik harita 

(malzemeler ve litotipler haritası ve bozuşma zonu haritası) oluşturulmuştur. Bu çalışmada 

vurgulanan en önemli nokta; arkeolojik sit alanlarının korunmasının önemi, tarihi ve kültürel 

yararları, özellikle de arkeolojik bölgelere daha fazla önem verilmesine olmuştur. Jeo-mineralojik 

analiz sonuçları ve tematik haritalar, kültürel mirasın korunması profesyoneller için çok faydalı 

olacak temel bir araç sunmaktadır. 

Sancho C. vd. [38], İspanya’nın kuzeyindeki Ebro havzasında bulunan Alberuela Kale’sinin 

(M.Ö 400- 1100) bir kısmında araştırma yapmıştır. Ebro havzası yarı kurak iklime sahip bir bölge 

olarak bilinmektedir. Çalışmada, yaşlandırma yapılan tarihi yapılar için, uzun vadeli kumtaşı 

ayrışma oranları araştırılmış ve tarihi yapılar için uzun vadeli kumtaşı değişim oranları elde 

edilmiştir. Ayrışma oranlarında gözlenen farklılıkların, binanın yaşı ve çalışılan kumtaşı duvar 

bölümlerinin yönleri tarafından kontrol edildiği belirlenmiştir. Yalıtım ile ilgili ayrışma süreçleri, 

yüzeysel durgunluk derinliği için, aynı yaştaki (M.Ö 1100) fakat farklı yönlerdeki kumtaşı 

duvarının üç bölümü ile karşılaştırmak mümkün olarak görülmüştür. Çalışmada, M.Ö 1100'den 

beri maruz kalan yüzeylerdeki asimetrik uzaysal ayrışma oranları kontrol edilmiştir. Güneydoğu 

cepheli kumtaşı duvar bölümlerindeki oran (8.4 mm/100 yıl), güneybatı (4.4 mm/100 yıl) ve 

kuzey yüzlere (3.9 mm/100 yıl) göre daha yüksektir. Güneydoğuya bakan duvar bölümü, en 

yüksek yüzey durgunluğunu göstermiştir. Güneybatıya bakan örnek bölge orta değerlere sahiptir 

ve son olarak kuzeye bakan kumtaşı duvar örneği en düşük yüzey durgunluğu değerlerini 

vermiştir.  

Roland D. vd. [39], ait çalışmada, Limburg'un tarihi anıtlarında (N-Belçika) 35'ten fazla taş 

türü listelenmiş ve ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Araştırmada elde edilen petrografik atlas, 

restorasyonun belirlenmesi ve karara bağlanması için önemli bir araştırma olarak sunulmuştur. 

Yapı taşlarının çoğu bozunma ve diğer faktörler nedeniyle artık mevcut olmamakla birlikte atlas, 

doğal taşların makroskobik ve mikroskobik özellikleri ile ilgilenmekte ve bunların yerine 

kullanılacak çözümler önermektedir. Yapı taşlarındaki coğrafi dağılım yerel jeolojiyi yansıtmakta 

ve coğrafi illeri sınırlandırmaktadır. Envanterlenmiş kayaların çoğu tortul kökenli olarak 
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belirlenmiş olan çalışmada nadiren volkanik ve düşük dereceli metamorfik kayalar da mevcut 

olup, bunlar yakın alanlardan elde edilmiştir. Buna ek olarak, ince kesit analizleri ile kaynak kaya, 

ve yaşlandırma ile yakın çevredeki uygun kaya potansiyelinin değerlendirmesine yardımcı bir 

yöntem olarak kullanılmıştır. Son olarak, kendine özgü özellikleri çoğunlukla orijinal taşlardan 

farklı olan alternatif taşların kullanması önerilmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Tarihi anıtlardaki yapı taşlarındaki bozunmanın kimyasal süreçlerin yapı taşları üzerindeki 

etkileridir. Bu süreçler meteorolojik ve jeolojik süreçlerin değişimine bağlı olarak farklılıklar 

göstermektedir. Bozunmanın mekanizması ve bozunma derecesi bu süreçlere bağlı olmakla 

birlikte, yapı taşlarını oluşturan kayaç türüne göre de farklılıklar sergilemektedir. Bu çalışma 

kapsamında, farklı meteorolojik ve jeolojik koşullara maruz kalmış antik kentlerindeki yapı 

taşlarının bozunma mekanizmaları ve bozunma dereceleri ortaya konacaktır. Çalışma, deniz 

seviyesinden, 450 m yüksekliğe kadar olan farklı meteorolojik ve jeolojik koşullardaki antik kent 

duvarlarında yapılmaktadır. 

Antik kentleri bakımından oldukça zengin olan Akdeniz Bölgesi’ndeki (Mersin ili ve ilçeleri) 

anıtların yapı taşlarındaki bozunma mekanizmaları ve bozunma dereceleri farklı yöntemler 

kullanılarak ortaya konacaktır. Bu bölgedeki yapı taşlarında, bölgenin en yaygın birimi olan 

kireçtaşı kullanılmış olup, bu çalışmada, karbonatlı kayaçlardaki bozunma mekanizması ve 

bozunma dereceleri farklı yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla belirlenecektir. Bu çalışmada 

izlenen yönteme ilişkin iş akış seması Şekil 3.1’de verilmiştir. 
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Şekil 3.1. Tez kapsamında yapılması planlanan çalışmaların iş akış şeması. 

 

3.1. Arazi Çalışmaları 

 

3.1.1. Schdmidt çekici 

 

Kaya malzemesinin tek eksenli sıkışma dayanımını belirlemek amacıyla yapılan [40], 

bu deney, yerinde yapılan tahribatsız deney yöntemlerinden biri olup, yüzey sertliğinin elde 

edilmesi amacı ile de kullanılmaktadır. 
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 Şekil 3.2. Proceq L tipi Schmidt çekici [41]. 

 

Şekil 3.3. Basınç mukavemeti tespiti için 

Schmidt çekici üzerindeki kalibrasyon [42]. 

  

Schmidt çekici ilk kez 1948 yılında beton örneklerinin tek eksenli basınç dayanımını 

belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Daha sonra beton ve kaya örneklerinin yüzey sertliklerini ve 

dayanımlarını değerlendirmek için kullanılmıştır [43-44]. Yöntemin basit, kolay, hızlı ve 

ekonomik olmasının yanı sıra, taşınabilir olması ve hızlı sonuç alınması en önemli 

avantajlarındandır. Schmidt çekici deneyi hem arazide hem de laboratuvarda yapılabilen bir 

deney yöntemidir. Bu çalışmada, ek olarak, antik kentlerin yapı taşlarındaki bozunma süreçlerini, 

kayaçların bozunma derecesinin belirlenebilmesi için Shmidt çekici yöntemi kullanılmaktadır 

[45-46-47-48-49-50-51]. 

 

Şekil 3.4. Schmidt çekicinin kısımları [52]. 
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 Schmidt çekiç uygulamalarında, iki farklı standart olan ISRM (2007) [53] ve ASTM (2001) 

[54], yaygın olarak kullanılmaktadır.  ASTM (2001) [54] standartlarında çekiç tipi hakkında özel 

bir bilgi olmamasına rağmen, ISRM (2007) [53], standartlarında ise Schmidt L tipi Schmidt 

çekicinin kullanılması önerilmektedir. ASTM standartlarına göre, kaya bloğu üzerinde 10 atış 

yapılarak ortalaması alınmaktadır. Schmidt çekiçleri, darbe enerjilerine göre sınıflanmaktadır. 

Schmidt çekici, sırasıyla 0.735 Nm ve 2.207 Nm çarpma enerjisine sahip olan L ve N tipi 

çekiçlerinde yaygın olarak bulunmakta olup, çalışmada 0,735 Nm çarpma enerjisine sahip olan L 

tipi çekiç kullanılmaktadır [55]. Şekil 3.5’de Kayaçlar için önerilen tek eksenli basınç dayanımı 

sınıflamalarının karşılaştırılması verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.5. Önerilen tek eksenli basınç dayanımı sınıflamalarının karşılaştırılması. 

 

 Kayalar dayanım özelliklerinin esas alındığı sınıflandırılmalar arasında Deere ve Miller 

(1966) [42] göre sınıflaması yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tablo 2.1’de Deere ve Miller 

sınıflaması gösterilmektedir. 
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Tablo 3.1. Deer ve Miller tarafından tek eksenli basınç dayanımına ve modül oranına göre 

sınıflaması [42]. 

(A) Tek eksenli Basınç Dayanımına Göre 
Sınıf Dayanm Tek Eksenli Basinç Dayanımı 

(kgf/cm2) 
A Çok yüksek >2200 
B Yüksek 1100-2200 
C Orta 550-1100 
D Düsük 275-550 
E Çok düsük <275 

 

3.1.2. Vp-Vs dalga hızı 

 

 Sismik hızlar kaya türü, yoğunluk, tane büyüklük ve şekli, porozite, sıcaklık, su içeriği, vb. 

gibi parametrelerden etkilenir. Arazide ölçülebilmeleri nedeniyle sismik hızlar kullanılarak 

kayaların dayanım ve deformabilite özellikleri kaya mekaniği yöntemleriyle yapılır. Dalga hızının 

ölçümü, kayanın homojenliğinin, kayadaki çatlak ve boşlukların varlığının, kayanın zamanla 

değişen özelliklerinin ve dinamik fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir.   

 Kayaların boyuna (sıkışma, Vp) ve enine (kayma, Vs) dalga hızları önemli ölçüde 

gözeneklilik ve doygunluk derecesinden etkilenmektedir [56]. Vp ve Vs dalga hızları, pratik ve 

ekonomik bir yöntem olup, kaya malzemelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin tahmininde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Ultrasonik dalga hızlarını etkileyen en önemli faktörler, kaya türü, 

dokusal özellikler, yoğunluk, tane boyu ve şekli, gözeneklilik, anizotropi, su içeriği, gerilme ve 

sıcaklıktır [57].  

 Sahada iki tür dalga yayınımı, dinamik ya da titreşimli bir yük ile etkileşen katı elastik 

ortamın yüzeyinde oluşmaktadır, P ve S dalgaları farklı partikül hareketleri göstermektedir. Şekil 

3.7 de Dalgaların partikül hareketleri ve dalga yayınımları verilmektedir. 
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Şekil 3.6. Dalgaların partikül hareketleri ve dalga yayınımları [58]. 

 

 Ultrasonik Test Cihazı, kaya örnekleri üzerinde çatlak–boşluk ve diğer kusurları tespit 

etmektedir. Test cihazı, bir verici ile kayada bir dalga titreşimi yaratarak, alıcı ile titreşimlerin 

gelişini tespit etmekte, böylece kayadan geçen titreşimlerin hareket süresini doğru bir şekilde 

ölçebilmektedir.  Şekil 3.8’de Proceq firmasına ait ölçüm sistemi parçaları ve Şekil 3.9’de ise 

şematik diyagram verilmektedir. 
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Şekil 3.7. Proceq firmasına ait ölçüm sistemi parçaları. 

Şekil 3.8. Titreşim hızı test devresinin 

şematik diyagramı [59]. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.9. Vp, Vs dalga hızının farklı 

kullanılan ölçüm konfigürasyonları (a) Vs 

ölçü alma işlemi, (b) Vp ölçü alma işlemi 

[59]. 

  

 Hız fizikte çok kullanılan bir büyüklüktür. Hız, türetilmiş bir fiziksel niceliktir. Bu 

nedenle hızı ifade etmek için uzunluk ve zaman değişkenlerinin kullanılması gerekmektedir. En 

genel haliyle hız uzunluğun, zamana bölünmesidir. Yapılan deneylerde 54 kHz ve 250 kHz 

250 KHz S-tipi transdüserler 

Kalibrasyon çubuğu (25 µs) 

54 KHz transdüserler 
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frekanslarına sahip P ve S dalga hızlarının, örneklerden geçme süreleri hesaplanarak Vs ve Vp 

dalğa hızıları aşağıdaki eşitlikten elde edilmiştir.  

� =	
�

�	
                                 

Burada,   

V: dalga hızı (m/s) 

l : örneğin kalınlığı (m) 

t   :  Ultrasonik dalganın bir yüzeyden diğerine ulaşana kadar geçen zaman (s).  

 

 Gözeneklilik ISRM (1981), tarafından önerilen yöntem esas olarak belirlenmiştir, 

ISRM standartına uygun olarak ultrasonik hız deneyi yapılmıştır. Bu tez çalışması kapsamında 

ultrasonik hız deneyleri örnekler kuru koşullarda incelenmiştir. 

 

3.1.3. Yapı taşlarındaki bozunma derecelerinin gözlemsel olarak sınıflandırılması 

 

 Karbonatlı kayaçlarda bozunma durumunun belirlenmesi oldukça güçtür. Çünkü, 

karbonatlar çözünme yoluyla bozunmaya duyarlıdır ve bozunma ürünleri neredeyse tamamen 

ortamdan uzaklaşmaktadır. Bu şekilde bozunmaya uğramış yapı taşları gözlemsel olarak da ayrıt 

edilebilen yapısal değişiklikler sergilerler. Yapı taşlarında bu taşların şekli, rengi, bozunma 

kabuğunun oluşumu, likenle kaplı olması gibi ölçütler gözetilerek, fraktal boyutları da belirlenmiş 

olan her bir yapı taşı için Zorlu (2008) [14] tarafından geliştirilmiş olan sınıflama sistemine göre 

(Tablo 3.3) gözlemsel bir sınıflama yapılacaktır.  

 

Tablo 3.2. Kireçtaşından oluşan yapı taşlarındaki gözlemsel bozunma sınıflaması [14]. 

Bozunma Sınıfı Tanımlama 
Az Bozunmuş 

(SW) 
Bloklar orijinal şeklini korur. Bazı insan yapımı izler gözlenmektedir. 
Sadece küçük erime boşlukları ve renk değişimleri mevcuttur. Genellikle 
bu tür bloklar likenle kaplıdır. 

Orta Derecede 
Bozunmuş 

(MW) 

Genellikle kenarlar ve köşeler erime ile yuvarlaklaşmıştır. Yüzeyler 
kısmen likenle kaplıdır. Erime boşluklarının boyutu en fazla 1 cm’dir. 

Bozunmuş 
(W) 

Bloklar orijinal şekillerini tamamen kaybetmiştir. Yüzeyler tamamen renk 
değiştirmiş ve bozunma kabuğu gözlenmektedir. 
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3.2. Petrografik İncelemeler 

 

Laboratuvar çalışmaları, kireçtaşı yapı taşlarındaki ince kesitlerin hazırlanmasıyla, 

mineralojik incelemeler ise, örnek üzerinde X-Işınları Difraktometresi (XRD) analizlerinin 

yapılmasıyla gerçekleştirilmiştir.  

 Malzemenin mineralojik özelliklerinin tespitine yönelik olarak ince kesit ve XRD analizleri 

yapılacak ve sonuçlar genel olarak değerlendirilmiştir. 

 

3.2.1. İnce kesit incelemesi 

 

  Kayacın içerisindeki mineralojik farklılaşmayı ortaya koymak amacıyla özellikle 

homojenliğin bozulduğu noktalardan örnek alınmasına çalışılmış ve böylece yapı taşlarının 

(Kireçtaşı) oluşumlarının tüm mineralojik ve petrografik özelliklerinin anlaşılabilmesi 

amaçlanmıştır [60]. 

  Mekanik olarak 0,03 mm kalınlığa indirilmiş mineral veya kayaç dilimi, mineralojik ve 

petrografik incelemelerde kullanılmak amacıyla ince bir cam üzerine yapıştırılmıştır. İnce kesit 

yapımı sırasında araziden alınan küçük el örnekleri polarize mikroskop kullanılarak kayanın 

mineralojik ve petrografik özellikleri belirlenmiştir. 

 

3.2.2. X-ışınları incelemesi 

 

  X-ışını floresans spektrometresi, meydana gelen karakteristik X-ışınları foton-madde 

etkileşmesi sonucu ve saçılma fotonlarının nicel ve nitel değerlendirilmesinde kullanılır. 

- X-Işını Floresans Spektrometresi (XRF); 

- X-Işını Difraktometresi (XRD). 

Bu çalışma kapsamında sadece XRD yöntemi kullanılmıştır. XRD yöntemi, kayadaki mineralleri 

tanımlamak için kullanılan bir yöntemdir. XRD spektroskopisi, genel olarak nicel 

değerlendirilmelerinde kullanılan ve her bir kristal fazının, benzersiz atomik dizilimlerine göre, 

X-ışınlarının karakteristik bir düzen içerisinde kırması esasına dayanmaktadır [61-63-64]. 

 XRD tekniği yardımı ile malzemenin kristal yapısı, kristal bölgelerin şekli ve boyutu, 

atomlar veya düzlemler arasındaki mesafeleri, tek kristal veya tanelerin yönünü 

belirlenebilmektedir. Çok sayıda maddenin periyodik yapıda olması ve kristal içindeki 

interatomik mesafenin X-ışınlarının dalga boyu mertebesinde olması, bu tekniğin kristal yapısını 

aydınlatmasında kullanılmasını sağlamaktadır [64]. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada kapsamındaki arazi deneyleri Kanlıdivane (450 m yükseklik) bölgesinde 58 blok 

üzerinde, Kızkalesi’nde (deniz seviyesinde) 60 blok üzerinde yapılmıştır (Şekil 4.1). 

 Antik kentler için yapılan çalışmada, kayaçların bozunma derecelerinin belirlenmesi ve 

bozunma derecelerinin kayacın fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisinin araştırılması 

amaçlanmıştır.  Saha çalışmaları kapsamında, bloklar üzerine Schmidt çekici ve Vp-Vs dalga hızı 

deneyleri yapılmıştır. Mineralojik incelemeler için alınan küçük el örnekleri Maden Tetkik Ararma 

Enstitüsü (MTA) Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Ayrıca saha çalışmaları kapsamında, duvarların 

yapı taşlarındaki bozunma dereceleri Zorlu (2008)’e göre gözlemsel olarak sınıflandırılmıştır.   

Laboratuvar çalışmalarında sahadan alınan örnekler petrografik ve mineralojik özellikleri 

açısından değerlendirilmiştir.  X-ışınları çözümlemeleri ile yapı taşlarını oluşturan kireçtaşının 

mineralojik özellikler ve kristal yapısı hakkında verilerelde edilmiştir.  

Tez kapsamında çalışılan duvarlar Şekil 4.2, Şekil 4.3, Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’de verilmiştir.  

 

(a)   

(b)  

Şekil 4.1. Çalışma kapsamında bozunma profilleri çıkartılan duvarların lokasyonlarının uydu 

görüntüleri (a) Kızkalesi, (b) Kanlıdivane. 
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Şekil 4.2. Kanlıdivane 1. duvar, yükseklik 2,26 m, (605672 Doğu 4043152 Kuzey). 

 

 

Şekil 4.3. Kanlıdivane 2. duvar, yükseklik 2,44 m, (605705 Doğu 4043251 Kuzey). 
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Şekil 4.4. Kızkalesi 1. Duvar, yükseklik 5 m, koordinat (340903 Doğu 362747 Kuzey). 

 

 

Şekil 4.5. Kızkalesi 2.  Duvar, yükseklik 6 m, (340901 Doğu 362748 Kuzey). 
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4.1. Arazi Gözlem ve Deneyleri 

 

4.1.1. Yapı taşlarındaki bozunma derecelerinin gözlemsel olarak sınıflandırılması 

 

 Arazi çalışmaları sırasında, antik kentlerde kullanılan yapı taşlarının bozunma 

derecelerinin gözlemsel olarak sınıflandırılması yapılmıştır. Sahadaki gözlemlere dayanarak, yapı 

taşlarının farklı bozunma derecelerine sahip olduğu sonucuna varmak mümkündür. Bununla 

birlikte, bozunmamış blokları bulmak neredeyse mümkün değildir. Çünkü yapı taşları atmosferin 

etkilerine en az 2000 yıldır maruz kalmaktadırlar.  

Arazi çalışmaları kapsamında yapılan gözlemsel sınıflama Zorlu (2008) tarafından 

önerilen sınıflamaya göre yapılmıştır. Bu sınıflama, blokların orijinal şeklillerini koruyup 

korumadıkları, çözünme boşlukları, liken içermeleri, bozunma kabuğunun varlığı gibi gözlemsel 

verilere dayanarak gerçekleştirilmiştir (Tablo 3.3). Sınıflamaya göre yapı taşları üç tür bozunma 

ile karakterize edilmektedir. Bunlar; Az Bozunmuş (SW), Orta Derecede Bozunmuş (MW) ve 

Bozunmuş (W) duvarlar olarak tanımlanmaktadır. 

 Yapı taşlarının gözlemsel sınıflaması çalışmasında her bir bloğa numaralar verilmiştir 

(W1… Wn gibi). Bu bloklar fotoğraflandıktan sonra, gözlemsel olarak belirlenen bozunma 

sınıflarıni içeren etiketler, blok numaraları ile birlikte yapı taşlarına yapıştırılmıştır (SW, MW, W) 

(Şekil 4.6. Şekil 4.7. Şekil 4.8 ve Şekil 4.9). Yapılacak olan arazi deneylerinden Schimdt çekici ve 

ultrasonik hız deneylerinde de aynı blok numaraları kullanılarak, sınıflamanın deneyler ile 

korelasyonu sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 4.6. Kanlıdivane yapı taşları 1. duvar için belirlenen gözlemsel bozunma sınıfları. 
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Şekil 4.7. Kanlıdivane yapı taşları 2. duvar için belirlenen gözlemsel bozunma sınıfları. 

 

 

Şekil 4.8. Kızkalesi yapı taşları 1. duvar için belirlenen gözlemsel bozunma sınıfları. 
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Şekil 4.9. Kızkalesi yapı taşları 2. duvar için belirlenen gözlemsel bozunma sınıfları. 

 

Bozunma sınıfı belirlenmiş her bir duvarın yüzey harıtasının oluşturulması amacı ile eskizi 

çizilmiş, bozunma sınıfları üzerlerinde gösterilmiştir. Bu eskizler daha sonra yapılmış olan arazi 

deneylerinin değerlerinin bzunma sınıfı ile ilişkilerinin karşılaştırılması için de kullanılmıştır. Bu 

sınıflama dikkate alındığında, çalışma alanındaki 118 yapı taşından 23’ü blok az bozunmuş (SW), 

80’i blok orta derecede bozunmuş (MW) ve 15 blok bozunmuş (W) olarak sınıflandırılmıştır (Şekil 

4.10 ve Şekil 4.11). Kanlıdivane ve Kızkalesi’ne ait yapı taşlarının büyük bir bölümünün orta 

derecede bozunmuş (MW) oldukları, buna karşın Kanlıdivane’de az bozunmuş (SW) yapı 

taşlarının Kızkalesı’ne oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bozunmuş (W) olarak belirlenen 

yapı taşlarının oranın her iki alanda da birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. Kanlıdivane’de farklı 

zamanlarda restorasyon niteliğindeki değişimlerin biliniyor olması ve bazı duvarlarda çimento 

kullanımının varlığı dikkate alınarak, özellikler çimentosuz ve retorasyon geçirmemiş duvarlar 

çalışılmıştır. Bu nedenle daha yüksek kesimlerde (450 m) yer alan Kanlıdivane antik kenti yapı 
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taşlarının sadece atmosferik şartlardan etkilendiği ve aynı duvarda olmasına rağmen litolojik 

(yapısal) çeşitlilkten dolayı farklı bozunma sınıflarını içerdiği gözlenmiştir.  

 

 

Şekil 4.10. Kanlıdivane’deki yapı taşlarının bozunma sınıfı dağılımı grafiği. 

 

 

Şekil 4.11. Kızkalesi’ndeki yapı taşlarının bozunma sınıfı dağılımı grafiği. 

 

4.1.2. Schdmidt çekici yerinde (in-situ) deneyi 

 

 Bu çalışmada, Schmidt çekici ortalama sertlik (geri sıçrama) değerleri belirlenirken ISRM 

(2007) standartları dikkate alınmıştır. Çalışmada, N-Tipi Schmidt çekici kullanılmıştır. Arazide 

elde edilen değerlerin kontrol edilmesi amacı ile yapılan uygulamada ISRM (2007) standartlarına 

göre çekicin yönünden kaynaklı olabilecek hataların azaltılması amacıyla, Schmidt çekici her 
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zaman düşey düzlemde uygulanmıştır, atışların yapılacağı blok yüzeyleri temizlenerek pürüzsüz 

bir yüzey oluşturulmuştur. Ayrıca mikro ve makro düzeyde süreksizlik içermeyen noktalardan 

okuma alınmıştır, blok örnek yüzeyine dik konumda olacak şekilde bastırılıp, çekicin içindeki 

yaydan geri sıçrama sesi geldiğinde gösterge sabitleme tuşuna bakılarak geri sıçrama değeri 

okunmuştur [59]. Çarpmayla ekrandaki gösterge geri sıçramakta ve kadran üzerinden vuruş 

değeri okunmaktadır. Schmidt çekicinin arazideki uygulaması Şekil 4.11’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.11. Schmidt çekicinin arazide kaya yüzeyinde kullanımı. 

 

 Deney, ISRM (2007) tarafından önerilmiş yönteme göre, örneğin süreksizlik yüzeyin 

üzerinde birbirleriyle yakın konumda seçilmiş ve aynı yüzeyin üzerinde farklı 10 noktada elde 

edilen geri sıçrama sertlik değeri kaydedilir. Yapılan 10 deneyin en küçük ve en büyük değerleri 

iptal edilerek, geri kalan 8 tane değerin ortalaması alınır ve Schmidt geri sıçrama değeri 

hesaplanır.  

Arazi çalışmaları sırasında, sınıflaması yapılan her bir blokta Schmidt çekiç testleri ISRM 

(1981) tarafından önerilen yönteme göre yapılmıştır [99-100]. Bu testler uygulandığında, her bir 

bloğun bozunma dereceleri de görsel olarak açıklanmaktadır. Schmidt çekiç testi sonuçları Tablo 

4.5'de özetlenmiştir. Görsel sınıflandırmaya göre blokların yaklaşık yarısı (toplam 120 blok) üç 

gruba ayrılmıştır. Az bozunmuş blokların Schmidt sertliğinin aralık değeri 40-48; orta derecede 

bozunmuş blokların 31-39 ve bozunmuş bloklar için bu değer 23-30 olarak belirlenmiştir. Fiziksel 

olarak, bu sonuç normaldır, çünkü mikro gözeneklerdeki artış miktarı, ayrışma derecesine 

bağlıdır. 

 Arazide yapılan Schmidt çekici ortalama sertlik değerleri Tablo 4.1, Tablo 4.2, Tablo 4.3, 

ve Tablo 4.4’de verilmiştir. 
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Tablo 4.1. Kanlıdivane 1. duvar üzerinde Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerleri.  

Sınıf/ 
Duvar no 
 

Ölçülen Schmidt çekici sertlik (geri sıçrama) değerleri (N) 
(N/mm²) 

N Değeri 
(N/mm²) 

MW 1 40 38 32 38 36 36 44 30 36 
SW 2 42 40 32 44 38 39 42 46 40 
W 3 24 34 28 34 30 24 30 30 29 
W 4 30 30 22 24 44 24 34 36 30 
MW 5 46 30 24 38 36 30 24 30 32 
MW 6 38 36 44 28 32 34 38 36 35 
SW 7 48 37 42 46 42 42 46 36 42 
SW 8 48 37 40 42 42 50 38 44 42 
MW 9 31 40 46 29 36 32 26 42 35 
MW 10 31 34 30 32 40 42 34 35 34 
MW 11 42 41 35 34 41 37 40 46 39 
MW 12 45 32 32 33 30 34 33 38 34 
W 13 32 30 28 29 28 29 30 29 29 
MW 14 47 30 31 32 40 39 34 47 37 
MW 15 40 39 33 36 48 34 40 40 38 
MW 16 38 32 39 34 33 36 43 36 36 
SW 17 46 44 51 37 39 48 44 42 43 
MW 18 36 38 32 34 33 34 38 33 34 
SW 19 50 43 44 45 36 48 42 40 43 
SW 20 42 42 50 47 42 41 40 52 44 
W 21 39 31 29 32 34 31 22 24 30 
MW 22 32 39 38 38 36 24 42 37 35 
MW 23 27 36 40 36 32 30 46 38 35 
MW 24 30 29 40 36 29 28 30 29 31 
MW 25 24 32 32 34 30 42 34 29 32 
W 26 29 28 36 22 26 28 22 30 27 
MW 27 38 40 34 40 40 36 39 34 37 
MW 28 32 36 34 32 28 30 37 29 32 
MW 29 29 40 38 32 30 30 44 36 34 
MW 30 36 36 37 34 39 31 40 37 36 
MW 31 44 44 42 30 36 37 44 36 39 
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Tablo 4.2. Kanlıdivane 2. duvar üzerinde Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerleri. 

Sınıf/ 
Duvar no 

 

Ölçülen Schmidt çekici sertlik (geri sıçrama) değerleri (N) 
(N/mm²) 

N Değeri 
(N/mm²) 

SW 1 44 44 42 36 40 44 38 42 41 
SW 2 37 34 50 50 42 48 40 42 42 
SW 3 48 44 45 34 46 46 38 41 42 
MW 4 40 40 38 28 34 40 40 36 37 
SW 5 38 36 46 48 42 40 50 42 42 
SW 6 53 48 38 48 44 30 52 44 44 
MW 7 30 37 38 44 34 42 33 35 36 
MW 8 34 30 40 32 30 37 32 30 33 
MW 9 39 32 31 30 38 30 42 40 35 
SW 10 58 47 46 48 40 60 31 45 46 
SW 11 47 47 52 45 52 47 40 55 48 
MW 12 33 41 39 39 40 39 37 30 37 
MW 13 31 33 45 44 36 45 43 38 39 
MW 14 43 40 32 40 42 28 40 29 36 
SW 15 42 44 48 38 41 47 46 36 42 
SW 16 44 40 52 42 48 42 46 44 44 
MW 17 34 28 36 36 33 37 33 39 34 
MW 18 44 46 40 37 27 33 47 42 39 
SW 19 46 46 47 44 40 33 34 38 41 
MW 20 36 30 36 34 38 33 40 30 34 
MW 21 28 34 43 41 40 28 42 31 35 
MW 22 36 34 35 29 43 34 33 34 34 
MW 23 34 28 40 31 32 31 30 39 33 
MW 24 32 44 32 43 33 30 32 34 35 
SW 25 39 54 52 33 55 39 51 55 47 
MW 26 41 33 42 37 34 36 34 35 36 
SW 27 42 41 45 47 38 49 37 47 43 

 

Kanlıdivane yapı taşlarında yürütülen Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerler 

kullanılarak, sınıf aralıkları ve bozunma derecelerine göre üretilen duvar haritaları Şekil 4.12 ve 

Şekil 4.13’de verilmiştir. 
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Şekil 4.12. Kanlıdivane 1. Duvar için Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerler kullanılarak, 

sınıf aralıkları ve bozunma derecelerine göre üretilen duvar haritası. 

 

Şekil 4.13. Kanlıdivane 2. Duvar için Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerler kullanılarak, 

sınıf aralıkları ve bozunma derecelerine göre üretilen duvar haritası. 
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Tablo 4.3. Kızkalesi 1. duvar üzerinde Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerleri. 

Sınıf/ 
Duvar no 

 

Ölçülen Schmidt çekici sertlik (geri sıçrama) değerleri (N) 
(N/mm²) 

N Değeri 
(N/mm²) 

MW 1 32 40 42 44 32 36 35 34 36 
MW 2 36 38 42 33 30 36 29 31 34 
MW 3 35 44 35 39 30 38 42 48 38 
SW 4 45 34 46 34 55 46 33 42 41 
MW 5 32 41 38 44 34 32 30 45 37 
SW 6 42 44 30 44 44 40 36 43 40 
SW 7 43 45 46 38 50 53 43 52 46 
MW 8 36 44 39 38 39 38 34 40 38 
MW 9 36 27 33 39 36 22 34 32 32 
W 10 24 22 30 29 32 29 25 26 27 
MW 11 32 39 28 42 38 26 36 37 34 
MW 12 37 32 35 42 31 28 31 27 32 
W 13 32 28 34 27 31 33 29 29 30 
MW 14 37 50 36 34 37 40 38 42 39 
SW 15 52 40 50 50 53 52 43 45 48 
SW 16 42 36 44 34 40 43 42 50 41 
MW 17 35 34 34 30 35 28 25 30 31 
MW 18 42 37 46 31 39 31 37 36 37 
MW 19 30 32 42 44 30 38 40 31 35 
MW 20 38 28 25 25 37 39 40 34 33 
MW 21 45 34 44 41 42 36 41 35 39 
MW 22 30 38 33 30 34 46 47 39 37 
MW 23 42 34 39 44 31 36 44 30 37 
MW 24 38 30 36 30 36 32 28 40 33 
MW 25 31 36 38 27 50 48 36 44 38 
MW 26 32 32 32 34 31 34 33 30 32 
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Tablo 4.4. Kızkalesi 2. duvar üzerinde Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerleri. 

Sınıf/ 
Duvar no 

 

Ölçülen Schmidt çekici sertlik (geri sıçrama) değerleri (N) 
(N/mm²) 

N Değeri 
(N/mm²) 

MW 1 51 46 32 38 40 36 32 34 38 
MW 2 33 30 42 38 24 32 30 32 32 
W 3 32 28 26 22 26 28 30 31 27 
MW 4 42 28 38 42 28 29 36 32 34 
MW 5 36 28 39 36 30 26 28 30 31 
MW 6 40 26 40 30 39 38 36 49 37 
MW 7 34 26 32 30 29 31 28 40 31 
MW 8 42 32 44 36 38 46 24 36 37 
SW 9 48 55 45 50 45 45 56 44 48 
MW 10 30 26 31 33 40 29 28 36 31 
MW 11 32 30 30 34 36 28 28 38 32 
MW 12 27 35 28 43 34 24 30 44 33 
MW 13 36 46 48 38 42 34 41 34 39 
MW 14 34 43 41 28 36 32 40 42 37 
W 15 28 26 24 22 25 30 35 23 26 
MW 16 40 41 31 34 35 34 35 34 35 
MW 17 41 39 35 20 37 26 32 26 32 
MW 18 28 37 34 31 40 30 26 28 31 
W 19 28 20 30 22 20 22 20 20 22 
MW 20 31 32 40 24 48 25 40 42 35 
MW 21 28 34 22 38 28 38 32 37 32 
W 22 28 24 34 31 32 33 30 27 29 
MW 23 32 35 36 28 34 32 38 32 33 
MW 24 30 30 25 28 31 36 31 37 31 
W 27 22 23 24 26 34 17 27 24 24 
MW 28 42 36 24 42 26 30 32 26 32 
W 29 36 28 24 26 36 28 32 36 30 
MW 30 28 40 41 24 42 26 38 48 35 
MW 31 42 36 40 34 28 46 32 33 36 
MW 32 44 34 38 32 40 38 22 24 34 
MW 33 42 38 34 40 32 24 38 22 34 
MW 34 42 32 28 46 30 36 38 38 36 
MW 35 32 40 36 34 44 24 41 36 35 
MW 36 32 36 38 44 46 40 43 38 39 
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Şekil 4.14. Kızkalesi 1. Duvar için Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerler kullanılarak, 

sınıf aralıkları ve bozunma derecelerine göre üretilen duvar haritası. 

 

 

Şekil 4.15. Kızkalesi 1. Duvar için Schmidt çekici deneyi ile elde edilen değerler kullanılarak, 

sınıf aralıkları ve bozunma derecelerine göre üretilen duvar haritası. 

 Elde edilen Schmidt çekici sertlik sonuçları, arazide yapılmış olan gözlemsel sınıflama ile 

örtüşmekte, ancak, bazı yapı taşlarında belirlenen değerlerin, gözlemsel sınıflamadan farklı 
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bozunma dereceleri sergilediği gözlenmektedir. Kızkalesi’ndeki yapı taşlarından bir kısmının 

Schmidt çekici sertlik değerleri, ölçümler dikkate alınarak belirlenen bozunma aralıklarının sınır 

değerleinde ölçülmüştür.  Özellikle bozunmuş (W) ve orta derecede bozunmuş (MW) yapı taşları 

arasındaki sınır değerine yakın olan blokların varlığı dikkat çekicidir. Bu durum dikkate 

alındığında, Kızkalesi duvarlarının bazı yapı taşlarının bozunmuş ve orta derecede bozunmuş 

sınıfının ayrımı oldukça güç olmuştur. Ancak, genel anlamda bakılacak olursa, arazide yapılan 

gözlemsel sınıflama ile, Schmidt çekici sertliği değer aralıklarının birbiri ile uyumlu olduğu 

gözlenmiştir. 

 

4.1.3. Ultrasonik dalga hızı (in-situ) deneyi (Vp ve Vs dalga hızları) 

 

Antik kentler gibi koruma altında olan ve örnek alınamayan yerlerde yapılan tahribatsız 

deneylerden biri de ultrasonik dalga hızı deneyleridir. Kayalarda yürütülen ultrasonik dalga hızı 

ölçümleri, kayanın, kaya malzemesi ölçeğindeki özelliklerinin araştırılmasında kullanılmakta ve 

deney sonuçları ile kayanın dinamik sabitleri belirlenebilmektedir. Ultrasonik hız deneyi oldukça 

hızlı, ucuz ve tahribatsız olması, ayrıca saha koşullarında yerinde deney yapılabilmesi nedeniyle 

oldukça yaygın bir yöntemdir. (Vp) ve (Vs) dalga hızlarının ölçülmesine dayanan yöntem, 

laboratuvarda standart karot örnekler üzerinde gerçekleştirilebilmekle birlikte arazide uygun 

deney cihazlarıyla kolaylıkla yürütülebilmektedir.   

Bu çalışmada, gözlemsel bozunma sınıfları belirlenmiş duvarların yapı taşları üzerinde, 

Schimidt çekici deneylerinin de yapılmış olduğu her bir blokta Vp ve Vs dalga hızlarının 

belirlenmesine yönelik ultrasonik dalga hızı deneyleri yürütülmüştür. Ancak, bazı blokların arka 

yüzeylerinin gözlenememesi veya yapı taşında deneye uygun düz bir yüzey bulunamaması gibi 

durumlar nedeniyle bazı yapı taşlarında bu deneyin yapılması mümkün olmamıştır.  

Daha önce yapılan ultrasonik dalga hızı çalışmalarına dayanarak, özellikle Vp dalga hızının 

kayanın gözenekliliği ile ters, yoğunluğu ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir [65]. Bu durum 

dikkate alındığında, gözlemsel sınıflama ile de uyumlu olacak şekilde, kireçtaşı litolojisindeki yapı 

taşlarının bozunma durumu hem orijinal şekillerini kaybetme hem de boşluktaki artış eğilimi ile 

birlikte değerlendirilebilir.   

Çalışma alanındaki yapı taşları üzerinde gerçekleştirilen ultrasonik dalga hızı deneyleri 

sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş, Kızkalesi için 26 ve Kanlıdivane için 20 duvar 

üzerinde yapılan deneyler ile W, MW, SW bozunma derecelerine sahip duvarların Vp ve Vs 

ultrasonik dalga hız aralıkları belirlenmiştir.  

Kızkalesi yapı taşlarından alınan ultrasonik hız ölçümleri sırasıyla W, MW ve SW bozunma 

dereceleri için Vp ölçüm aralıkları, 4259,1-4358,5 m/s, 5429,8-6116,2 m/s, 5816,9-6974,0 m/s 

olarak belirlenmiştir. Özellikle MW ve SW bozunma derecelerinin Vp ölçümlerinin aralık 
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değelerinin bazılarının üst üste bindiği gözlenmiştir. Bu durumda daha önce yapılmış gözlemsel 

bozunma sınıflaması ile belirlenmiş yapı taşı bozunma sınıfı dikkat alınmıştır.  Ayrıca, Vs 

ultrasonik dalga hızı için; sırasıyla W, MW ve SW bozunma dereceleri için ölçüm aralıkları, 1845,6-

1958,9 m/s, 2036,8-2950,3 m/s, 2644,7-4523,4 m/sn olarak belirlenmiştir. Buna göre; Vs dalga 

hızlarının ölçüm aralıklarındaki değerlerin de bazılarının üst üste bindiği belirlenmiş olup, bu 

değerler için de gözlemsel bozunma sınıflaması ile belirlenmiş yapı taşı bozunma sınıfı dikkat 

alınmıştır (Tablo 4.5).  

 

Tablo 4.5. Kızkalesi duvarları üzerinde ölçülen Vp ve Vs ultrasonik dalga hızları. 

Sınıf/ 
Duvar no 

 
Vp (m/s) Vs (m/s) 

MW 1 6116,2 2950,3 
MW 2 6119.7 2965,2 
MW 3 6047,8 2344,8 
SW 4 6489,6 4358,4 
MW 5 6158,4 2889,1 
SW 6 5816,8 2722.5 
SW 7 6504,7 4320,9 
MW 8 6177,6 2276,1 
MW 9 5945,9 2756.4 
W 10 4259.1 1958.9 
MW 11 6025,4 2488.4 
MW 12 6244,7 2423.2 
W 13 4358,5 1845.6 
MW 14 5989,2 2684,5 
SW 15 6974,0 2644,7 
SW 16 6856,5 4523.4 
MW 17 6188,7 2214,4 
MW 18 6156,7 2189,6 
MW 19 6014,7 2239,8 
MW 20 6136,4 2388,7 
MW 21 5429,8 2147,9 
MW 22 5844,8 2036,8 
MW 23 5978,9 2049,5 
MW 24 6036,3 2143.5 
MW 25 6223,2 2288,3 
MW 26 5973,5 2045,7 
 

Kanlıdivane’deki yapı taşlarında yürütülen Vp ve Vs ultrasonik dalga hızı ölçümlerinde de 

Kızkalesi’nde alınan ölçüm yöntemleri uygulanmıştır. 20 yapı taşında yürütülen Vp ve Vs 

ölçümleri sonucunda, W, MW ve SW bozunma dereceleri için Vp ölçüm aralıkları, 3078,1-3358,5 

m/sn, 4884,6-5567,4 m/sn, 6244,7-6863,6 m/sn olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Vs ultrasonik dalga 
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hızı için; sırasıyla W, MW ve SW bozunma dereceleri için ölçüm aralıkları, 1487,0-1622,5 m/sn, 

2263,1-2422,2m/sn, 3016,8-3204,7 m/sn olarak belirlenmiştir (Tablo 4.6). Kanlıdivane yapı 

taşları üzerinden alınan Vp ve Vs ultrasonik dalga hızı aralık değerlerinde, Kızkalesi’nde 

belirlenen aralık değerlerindeki bindirmeler gözlenmemiştir. 

 

Tablo 4.6. Kanlıdivane duvarları üzerinde ölçülen Vp ve Vs ultrasonik dalga hızları. 

Sınıf/ 
Duvar no 

 
Vp (m/s) Vs (m/s) 

MW 1 4684,6 2263,1 
MW 2 4325,9 2089,8 
SW 3 6250 3019,3 
SW 4 6633,8 3204,7 
MW 5 4164,9 2012,0 
SW 6 6545,4 3162,0 
SW 7 6863,6 3315,7 
MW 8 5567,4 2689,6 
MW 9 5013,9 2422,2 
W 10 3078,1 1487,0 
MW 11 6276,4 3032,1 
SW 12 6244,7 3016,8 
W 13 3358,5 1622,5 
MW 14 5989,2 2893,3 
SW 15 6974,0 3369,1 
SW 16 6856,5 3312,3 
MW 17 6188,7 2989,7 
MW 18 6156,7 2974,3 
MW 19 6014,7 2905,7 
MW 20 6136,4 2964,4 
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4.1.4. Petrografik Analizler 

 

Kızkalesi ve Kanlıdivane yapı taşlarını oluşturan kaya birimi, bölgede oldukça sık 

rastlanan ve geniş bir yayılım sunan kireçtaşlarıdır. Ancak duvarlarda kullanılan kireçtaşının 

mineralojik ve petrografik özelliklerinin bilinmesi, arazide ölçülen mekanik ve bozunma 

özelliklerindeki değişimi de bir ölçüye kadar açıklamaya yardımcı olacaktır. Bu amaçla hem 

Kızkalesi hem de Kanlıdivane yapı taşlarının, düşmüş, kırılmış ancak hangi duvara ait olduğu kesin 

olarak bilinen küçük el örnekleri alınmış ve ince kesitleri yapılmıştır (Şekil 4.16, Şekil 4.17 ve Şekil 

4.18).  

İnce kesit incelemeleri sonucunda, az bozunmuş (SW), orta derecede bozunmuş (MW) ve 

bozunmuş (W) yapı duvarları için yapılan tanımlamalar Tablo 4.7’de detaylı olarak verilmiştir.  

Ayrıca, yapılmış olan XRD analizleri sonucunda belirlenen mineral içerikleri de Tablo 4.7’de 

sunulmuştur.  

 

  

(a)  

  

 

(b) 

Şekil 4.16. Kızkalesi (a) ve Kanlıdivane’den (b) alınan örneklerin ince kesitleri (SW duvar 

örnekleri için) 
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(a)  

  

(b) 

Şekil 4.17. Kızkalesi (a) ve Kanlıdivane’den (b) alınan örneklerin ince kesitleri (MW duvar 

örnekleri için) 

 

  

(a)  

 

(b) 

Şekil 4.18. Kızkalesi (a) ve Kanlıdivane’den (b) alınan örneklerin ince kesitleri (W duvar örnekleri 

için). 
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Tablo 4.7. Bozunma sınıflarına göre petrografik analizler ve XRD sonuçları. 

Bozunma sınıfı Petrografik tanımlama XRD 

 
Az bozunmuş 

(SW) 

İstiftaşı, Biyomikrit. Mikrit içinde fosil ve 
karbonat tanelerinden oluşuyor. Fosillerin 
bazılarıkırıklar, parçalar halinde, bazılarıda tam 
olarak izleniyor. Ayrıca küçük çözünme 
boşluklarıda gözleniyor. 

 

İstiftaşı, Biyomikrit. Mikrit içinde fosil ve 
karbonat tanelerinden oluşuyor. Fosillerin 
bazılarıkırıklar, parçalar halinde, bazılarıda tam 
olarak izleniyor 

Kalsit 

 
Orta derecede 

bozunmuş 
(MW) 

İstiftaşı, Biyomikrit. Karbonat çamurunun içinde 
fosil kırıntılarıile karbonat taneleri içeriyor. 
Buna ek olarak yer yer çözünme boşlukları da 
mevcut. 
 

 

İstiftaşı, Biyomikrit. Bol miktarda fosil mikritik 
bir çamur içinde bulunuyor. Fosillerin bazıları 
tamken, bazıları kırıklar halinde. Karbonat 
taneleri de mevcut ancak oransal olarak az 
bulunmaktadırlar. 
 

 

İstiftaşı, Biyosparit. Sparit ve bol miktarda 
fosilden oluşuyor. İri bir çözünme boşluğu ve 
onun etrafında gelişmiş karbonat sarılımları 
izleniyor. Ayrıca küçük çözünme boşluklarıda 
bulunuyor.  
 

Kalsit (%53) 
Kil (%47) 

Kuvars (iz) 

İstiftaşı, Biyomikrit. Bol fosil içeriyor. Örneğin 
mikritik olmasına rağmen yer yer sparitler de 
bulunuyor. Küçük çözünme boşluklarıizleniyor. 

 

 
Bozunmuş 

(W) 

Mikritik kireçtaşı/çamurtaşı. Çok azmiktarda 
fosil içeriyor. Örneğin dış yüzeyine doğru yaygın 
bir alterasyon mevcut.  

 

İstiftaşı, Biyosparit. Tamamen sparit içinde bol 
miktarda fosilden oluşuyor. Az ve küçük olmak 
kaydıyda çözünme boşluklarıda içeriyor. 

Kalsit 
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Çalışma alanında yer alan bütün yapı taşlarının kireçtaşından inşa edilmiş olmasına 

rağmen, fosil içerikleri, bağlayıcı malzemeleri ve çözünme boşlukları gibi özellikleri dikkate 

alındığında, aynı duvar üzerinde olsalar bile farklı bozunma derecelerine sahip yapı taşlarının 

varlığı ve tahribatsız deneyler sonucunda elde edilen verilerin çeşitliliği, kireçtaşlarının 

mineralojik bileşimleri ile uyumlu olduğu söylenebilir. 
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5. Sonuç ve Öneriler 

 

Bu tez kapsamında, yapı taşlarındaki bozunma derecelerinin belirlenmesinde çeşitli 

yöntemler kullanılmıştır. Özellikle karbonatlı kayaçlardaki bozunma mekanizması ve bozunma 

derecelerinin geleneksel yöntemler kullanark belirlenemediği durumlar için Zorlu (2008) 

tarafından önerilen bir gözlemsel sınıflamanın kullanılması ve bu sınıflamanın arazide yürütülen 

tahribatsız deneyler ile birlikte kullanılması, tez çalışmasının en önemli bölümünü 

oluşturmaktadır.  

Arazi çalışmaları kapsamında yapılan gözlemsel sınıflama Zorlu (2008) tarafından 

önerilen sınıflamaya göre yapılmıştır. Bu sınıflama, blokların orijinal şeklillerini koruyup 

korumadıkları, çözünme boşlukları, liken içermeleri, bozunma kabuğunun varlığı gibi gözlemsel 

verilere dayanarak gerçekleştirilmiştir. Sınıflamaya göre yapı taşları üç tür bozunma ile 

karakterize edilmektedir. Bunlar; Az Bozunmuş (SW), Orta Derecede Bozunmuş (MW) ve 

Bozunmuş (W) duvarlar olarak tanımlanmaktadır. 

Çalışma kapsamında kullanılan tahribatsız deney yöntemleri Schmidt çekici ve Vp-Vs 

ultrasonik dalga hızlarının ölçüldüğü ultrasonik dalga hızı deneyleridir.  Sınıflaması yapılan her 

bir blokta Schmidt çekiç testleri yürütülmüştür. Bu testler uygulandığında, her bir bloğun 

bozunma dereceleri de görsel olarak açıklanmaktadır. Görsel sınıflandırmaya göre toplam 118 

blok Schmidt sertlik değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılmıştır. Az Bozunmuş blokların 

Schmidt sertliğinin aralık değeri 40-48; orta derecede bozunmuş blokların 31-39 ve bozunmuş 

bloklar için bu değer 23-30 olarak belirlenmiştir. Fiziksel olarak, bu sonuç normaldir, çünkü mikro 

gözeneklerdeki artış miktarı, ayrışma derecesine bağlıdır. 

Çalışma kapsamında, gözlemsel bozunma sınıfları belirlenmiş duvarların yapı taşları 

üzerinde, Schimidt çekici deneylerinin de yapılmış olduğu her bir blokta Vp ve Vs dalga hızlarının 

belirlenmesine yönelik ultrasonik dalga hızı deneyleri yürütülmüştür. Ancak, bazı blokların arka 

yüzeylerinin gözlenememesi veya yapı taşında deneye uygun düz bir yüzey bulunamaması gibi 

durumlar nedeniyle bazı yapı taşlarında bu deneyin yapılması mümkün olmamıştır. Çalışma 

alanındaki yapı taşları üzerinde gerçekleştirilen ultrasonik dalga hızı deneyleri sonucunda elde 

edilen veriler değerlendirilmiş, Kızkalesi için 26 ve Kanlıdivane için 20 duvar üzerinde yapılan 

deneyler ile W, MW, SW bozunma derecelerine sahip duvarların Vp ve Vs ultrasonik dalga hız 

aralıkları belirlenmiştir. Kızkalesi yapı taşlarından alınan ultrasonik hız ölçümleri sırasıyla W, MW 

ve SW bozunma dereceleri için Vp ölçüm aralıkları, 4259,1-4358,5 m/sn, 5429,8-6116,2 m/sn, 

5816,9-6974,0 m/sn olarak belirlenmiştir. Özellikle MW ve SW bozunma derecelerinin Vp 

ölçümlerinin aralık değelerinin bazılarının üst üste bindiği gözlenmiştir. Bu durumda daha önce 

yapılmış gözlemsel bozunma sınıflaması ile belirlenmiş yapı taşı bozunma sınıfı dikkat alınmıştır.  

Ayrıca, Vs ultrasonik dalga hızı için; sırasıyla W, MW ve SW bozunma dereceleri için ölçüm 
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aralıkları, 1845,6-1958,9 m/sn, 2036,8-2950,3 m/sn, 2644,7-4523,4 m/sn olarak belirlenmiştir. 

Buna göre; Vs dalga hızlarının ölçüm aralıklarındaki değerlerin de bazılarının üst üste bindiği 

belirlenmiş olup, bu değerler için de gözlemsel bozunma sınıflaması ile belirlenmiş yapı taşı 

bozunma sınıfı dikkat alınmıştır.  

Kanlıdivane’deki yapı taşlarında yürütülen Vp ve Vs ultrasonik dalga hızı ölçümlerinde de 

Kızkalesi’nde alınan ölçüm yöntemleri uygulanmıştır. 20 yapı taşında yürütülen Vp ve Vs 

ölçümleri sonucunda, W, MW ve SW bozunma dereceleri için Vp ölçüm aralıkları, 3078,1-3358,5 

m/sn, 4884,6-5567,4 m/sn, 6244,7-6863,6 m/sn olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Vs ultrasonik dalga 

hızı için; sırasıyla W, MW ve SW bozunma dereceleri için ölçüm aralıkları, 1487,0-1622,5 m/sn, 

2263,1-2422,2m/sn, 3016,8-3204,7 m/sn olarak belirlenmiştir. Kanlıdivane yapı taşları 

üzerinden alınan Vp ve Vs ultrasonik dalga hızı aralık değerlerinde, Kızkalesi’nde belirlenen aralık 

değerlerindeki bindirmeler gözlenmemiştir. 

Ayrıca arazide, yapı taşlarındaki bozunma derecelerinin gözlemsel sınıflaması yapılarak, her 

bir duvar oluşturan kireçtaşının mineralojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla alınan düşmüş 

küçük boyutlu el örnekleri üzerinde ince kesit ve XRD analizleri, gerçekleştirilerek, bozunma 

derecelerinin farklılıklarının mineralojik özellikler ile karşılaştırması yapılmıştır. Çalışma 

alanında yer alan bütün yapı taşlarının kireçtaşından inşa edilmiş olmasına rağmen, fosil 

içerikleri, bağlayıcı malzemeleri ve çözünme boşlukları gibi özellikleri dikkate alındığında, aynı 

duvar üzerinde olsalar bile farklı bozunma derecelerine sahip yapı taşlarının varlığı ve tahribatsız 

deneyler sonucunda elde edilen verilerin çeşitliliği, kireçtaşlarının mineralojik bileşimleri ile 

uyumlu olduğu söylenebilir. 

Çalışmanın en son aşamasında bozunma ve arazi deney sonuçlarından elde edilen duvar 

haritaları oluşturulmuştur. 

Özellikle koruma altında olana antik kentlerinde olduğu gibi, anıt yapılarda veya örnek alması 

mümkün olmayan yerlerde kullanılan tahribatsız deney yöntemleri, çalışılan alanın fiziksel 

mekanik özellikleri hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmada belirli yapı duvarlarında sadece, 

Schimidt çekici ve ultrasonik hız deneyleri yürütülmüş ve elde edilen sonuçlar gözlemsel 

bozunma sınıfı ile deneştirilmiştir. Daha sonra yapılacak çalışmalarda farklı alanlar ve 

yüksekliklerdeki bozunma mekanizması ve bozunma sınıfları ortaya konularak veri tabanı 

genişletilebilir. Ayrıca, diğer tahribatsız deney yöntemleri (duvar sıcaklığı ve nem ölçümleri gibi) 

de bozunma sıflarının belirlenmesinde kullanılabilir. Buna ek olarak, aynı bölgelerde ulaşılabilir 

başka duvarların yapı taşları da benzer bir çalışma için kullanılabilir. 
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