
Estetik ve Dayanıklığın Ortak Noktası: Doğal Taşlar 
 
Doğal taşlar tarih boyunca insanoğlu tarafından gerek yapılarda gerek ise sanatsal faaliyetlerde sunduğu estetik ve dayanıklılık 
nedeni ile sıklıkla kullanılmıştır. Ticari olarak da işletilebilen en eski yapı malzemesi olan doğal taşların kullanımı modern 
hayatın gerekliliklerine uygun olarak zamanla artmıştır.  
 
Kalıcı güzelliği ve dayanıklılığı nedeniyle tarih boyunca Mısır, Yunan, Roma gibi birçok önemli medeniyet tarafından yapı 
malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar günümüzde özellikle inşaat sektörü, dekorasyon, heykelcilik, süs eşyalarının yapımı 
ve mezar taşı yapımında sıklıkla tercih edilmektedir. Doğal taşların kullanım alanları; döşeme (%35), özel eşya-süs eşyası (%18), 
heykelcilik-mezar taşı (%18), iç duvar kaplama (%9), dış duvar kaplama (%8), inşaatlarda yapı elemanı (%7), basamak (%3) 
şeklinde dağılım göstermektedir. Doğal taşların mineralojik yapısı ve teknik özelliklerine ek olarak özellikle sahip oldukları 
renk, desen çeşitliliği de kullanım alanlarının belirlenmesinde ön plana çıkmaktadır. 
 
Tarih boyunca üretim ve işleme teknolojileri geliştikçe doğal taşların kullanım alanlarının çeşitlendiği görülmektedir. Doğal 
taşlar açık ocak veya kapalı ocak işletme yöntemi ile üretilebilirken üretim yönteminin belirlenmesine arazilerin; topografik, 
jeolojik, jeomekanik yapısı, örtü tabakasının kalınlığı, iklim ve çevre şartlarının özelliklerine bakılarak karar verilmektedir.  
 
Ülkemizde örtü tabakasının az olması, çeşitliliğin ve kaynağın yeterli olmasından dolayı, açık ocak üretim yöntemi 
uygulanmaktadır. Genellikle sağlam formasyonlarda bulunması nedeni ile oda topuk yöntemi ile üretilmesi de mümkün olan 
mermer ve doğal taşlar, günümüzde İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yer altı mermer işletmeciliği yoluyla da üretilmektedir. 
 
Ticari standartlara uygun boyutlarda üretilebilen, kesilip parlatılan veya yüzeyi işlenebilen, fiziki ve kimyasal özellikleri 
kaplama-döşeme taşı normlarına uygun olan her türden taş (tortul, magmatik ve metamorfik) ticari dilde doğal taş olarak 
adlandırılmaktadır. Bu tanım kapsamında kireçtaşı, traverten, kumtaşı gibi tortul; gnays, mermer, kuvarsit gibi metamorfik; 
granit, siyenit, serpantin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar da doğal taşlar sınıfında yer almaktadır. Doğal taş türleri bazı 
kireçtaşı örneklerinde olduğu gibi amorf, bazı metamorfik ve derinlik kayaçlarındaki gibi kristalin dokulu olabilir. Bazı doğal 
taşlar tek tür, bazıları ise farklı türde kristal topluluklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Kumtaşı, çakıl taşı (konglomera) ve 
breş türü tortul kayaçlarda taneler doğal bir çimento ile bağlanmış şekilde bulunabilmektedir.  
 
Genel hatlarıyla Alp-Himalaya kuşağı içinde kalan Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan gibi ülkelerin 
karbonatlı kayaçlarca (mermer, kireçtaşı, traverten, oniks) zengin olduğu, İspanya, Norveç, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, 
Pakistan, Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika’da ise magmatik kayaçların kümelendiği bilinir. Dünya doğal taş rezervlerine 
ilişkin sağlıklı sayısal verileri tespit etmek çok da mümkün değildir. 
 
Ticari alanda doğal taşlar mermer, granit ve sert taşlar, yapı peyzaj taşları olmak üzere üç büyük grupta isimlendirilmektedir. 
 
Mermer: Bu grup, karbonatlı kayaçlar için sıklıkla kullanılan teknikler ve aletlerle işlenebilecek tüm doğal taş çeşitlerini içerir. 
Bu nedenle bu kategoride kireçtaşı, traverten ve oniks gibi diğer alt gruplarla birlikte jeolojik olarak mermer olarak 
sınıflandırılmayan serpantin gibi diğer birkaç kayaç türü de bulunur. Görüldüğü gibi, uluslararası piyasa; mermer (kristal 
mermer) terimini, kendi talepleri ve fiyatlarından anlaşılacağı üzere kireçtaşları ile birlikte volkanik ve metamorfik orijinli diğer 
bazı taşlar için de kullanır.  
 
Granit ve Sert Taşlar: Dar jeolojik anlamda granit üretimi için kullanılan teknik, ekipman ve aletler mermerlerden genellikle 
farklıdır ve tüm sert taşlar için ortaktır. Bu ticari grup, esasen granitik kayaçları kapsar. Granitler, granodiyoritler, diyoritler, 
noritler ve gabrolar (siyah granitler), labradoritler, gnayslar, migmatitler ve siyenitleri içerir.  
 
Yapı-Peyzaj Taşları: Genel olarak, bu grup doğal taşlar parlatılamaz; çoğu zaman büyük blok vermez ve her zaman dekoratif 
işlevlere sahip olmayabilir ve ağırlıkla kentsel peyzaj projeleri gibi işlevlerde kullanılır. Granit küp taşları, volkanik porfir lav 
veya ignimbrit, bazı kumtaşları, kayrak taşları, bazı kuvarsitler, bazı şistler, tüfler, lavlar, bazalt ve doleritler ve genel olarak 
tüm doğal dilimlenen taşlar örnek olarak verilebilir.  
 
Ürünlerin sahip olduğu farklı boyut ve özellikler de kullanım alanlarının çeşitlilik göstermesine neden olmaktadır. Örneğin 
mermer ocaklarında blok boyutu küçük olan malzeme de peyzaj taşı olarak değerlendirilebilmekte bazı durumlarda ise doğal 
süreksizlikleri boyunca plaka şeklinde ayrılan gnayslar, şistleşmiş kumtaşları ve arduvazlar peyzaj taşı amacıyla 
kullanılabilmektedir.  
 
 
 



Ülkemizin Doğal Taşları 
Küresel piyasalarda beğeni kazanabilecek özelliklere sahip pek çok doğal taş çeşidine sahip olan ülkemizde doğal taş kaynakları 
Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Kaynakların bölgelere göre dağılımı; Ege %32, Marmara %26, İç 
Anadolu %11, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölge’si %31 şeklindedir. Üretimin en fazla olduğu 
iller; Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve Muğla’dır. Bu bölgelerde gerçekleştirilen üretim, toplam üretimin yaklaşık %65‘ini 
oluşturmaktadır. Ekonomik mermer yataklarının bulunduğu diğer iller ise; Bursa, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Niğde, 
Kayseri, Artvin, Bitlis, Erzincan, Bayburt, Sivas, Tokat, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Elâzığ, Çanakkale, Konya, İstanbul 
ve Manisa olarak kayıtlara geçmiştir.  
 
Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, çok çeşitli ve önemli miktarda mermer 
varlığına sahiptir. Jeolojik yapısı itibarıyla doğal taşlar bakımından zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde yapılan 
araştırmalarda 80’in üzerinde farklı yapıda olan 650’ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu belirlenmiştir. 
Başlıca doğal taş türlerimiz ise, çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker (mermer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks), 
konglomera, breş ve granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin gibi magmatik kökenli kayaçlardan oluşmaktadır. 
 
Ülkemiz için ayrıç bir öneme sahip olan mermerler, kalker (CaCO3) ve dolomitik kalkerlerin (CaMg(CO3)2) ısı ve basınç altında 
metamorfizmaya uğrayarak, tekrar kristalleşmesi sonucunda yeni bir yapı kazanmalarıyla meydana gelen taşlardır. Petrografik 
olarak mermerler; masif, kabaca tekdüze irilikte (geçirdiği metamorfizma şekline göre) kalsit kristallerinin arasında boşluk 
bırakmaksızın dizildiği bir mozayiktir. Mermer kalker olarak anılan kireçtaşının metamorfizma geçirmesinden oluşmuş sert bir 
kayaçtır. Bu genel metamorfizma, oldukça derinlerde şiddetli basınç ve sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Mermerin esasını 
oluşturan kalker kalsit kristallerinden oluşmaktadır. Kalsit, kalsiyumlu taşların değişmelerinden, kars-tik bölgelerdeki 
çökeltilerden meydana gelir. Mermer bu kalsit kristallerinin sıkışması sonucu meydana gelir.   
 
Mermerin kullanım alanları ise çeşitlidir. Çoğunlukla dekorasyon ve inşaat sektörü mermerin ana kullanım alanlarıdır. İnşa 
edilen binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, özellikle mutfak, balkon ve merdiven işçiliklerinde, anıtlar, heykeller 
ile süs ve hediyelik eşya imalatı alanlarında tüketimi çok fazladır. 
 
İnşaat sektöründe binaların iç kısımlarında yer döşemesi ve duvar kaplamaları, merdiven basamakları, şömine, sütunlar, 
mutfak ve banyolarda kullanılır. El sanatları ve hediyelik eşya alanlarında ise biblo, vazo, avize, şekerlik vb. gibi hediyelik eşya 
yapımında, parlak ve canlı renkli mermerler kullanılır. Bunların dışında mermerin kullanımı ülkemizde mezar ve mezar 
taşlarında da önemli bir paya sahiptir. 
 
4000 yıllık mermer üretimiyle dünyanın en eski üreticilerinden biri olan ülkemizin uluslararası piyasada en tanınmış mermer 
çeşitleri; Süpren, Elâzığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas 
Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker’dir. 
 
Türk mermerleri; kalitesi, renkleri, blok boyutları, desenleri ile dikkat çekmektedir. Bu ortak özelliklerin yanı sıra her mermerin 
kendine has renkleri ve kompozisyonu bulunmaktadır. 
 
Ülkemizde bulunan doğal taş gruplarından biri olan granitler bileşimlerinde, kuvars, plajioklaz, ortoklaz ve mafik mineraller 
içeren plütonik kayaç gruplarıdır. Kayaç olarak kimyasal bileşiminde yüzde 66’dan fazla SİO2, buna bağlı olarak da önemli 
oranda kuvars (yüzde 20-40) içermektedir. Bu gruba giren kayaçlar silis ve alkalilerce (feldspatlar) zengin, kalsiyum, demir ve 
magnezyumca (biotit, amfibol vb.) fakir, magmatik kökenli kayaçlardır. Granitler, kimyasal bileşenlerine göre farklı renklerde 
bulunmaktadırlar. Değişik türlerde, gri beyazdan başlayarak, gri, gri/yeşil, hatta kahve/kırmızı tonlara kadar değişen zengin 
bir renk aralığına sahiptirler. Ayrıca, granitler oluşum ve kimyasal bileşenleri sebebiyle asitlere karşı dayanıklı kayaç 
karakteristiğine sahiptirler.  
 
Günümüzde granitin ana kullanım alanı, inşaat sektörüdür. Granit binaların iç mekanlarında yer döşemesi ve duvar 
kaplamasında, basamaklarda, sütunlarda, şöminelerde, mutfak ve banyolarda, binaların dış mekanlarında ise dış cephe 
kaplamasında granit görmek mümkündür. Bunun yanında granit kırıkları, mozaik olarak veya suni mermer yapımında 
kullanılarak değerlendirilmektedir. Granit özellikle hem desen (dekorasyon) hem de dayanıklılık açısından titizlik gerektiren 
işlerde kullanılmaktadır.   
 
Parke Taşı olarak sınıflandırılan taşlar; zar taşları, fayans tipi parke ve paledyen esas olarak işlevsellik ve estetik kaygılar 
neticesinde kullanım alanı bulabilmektedir. Parke taşları çoğunlukla yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde, yürüme 
alanlarında yer kaplaması olarak kullanıldığı için granit, andezit trakit, riyolit gibi sert ve silisli taşlardan yapılmaktadır. 
Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olması nedeniyle fabrika, atölye ve benzeri yerlerde taban ve duvar kaplaması olarak 
kullanılmaktadırlar. Yine parke taşları, doğal zayıflık düzlemlerinden darbe yoluyla kırılarak pürüzlü bir yüzey oluşturdukları 



için kaygan zeminlerde tercih edilmektedirler. Ayrıca değişik renkli parke taşlan bir araya getirilerek dekoratif cephe kaplaması 
olarak da kullanılırlar. 
 
Parke taşlan kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Üretimin kolay ve basit olması nedeniyle eski çağlarda çekiç, murç ve 
benzeri aletler kullanarak insan gücüyle bol miktarlarda üretilmiş ve kullanılmıştır. Bu nedenle, bugün eski yapıların 
restorasyonu çalışmalarında parke taşları vazgeçilmez malzemelerdir. 
 
Bileşiminde yüzde 90’dan fazla CaCO3 olan bulunduran kalkerler bünyesindeki MgCO3 oranı yüzde 45’i aşarsa dolomit adını 
almaktadır. İçinde bulunan maden oksitler bitümin etkisiyle değişik renkte olabilmektedir. Mermer yerine kullanılabilecek 
nitelikli kalker ve dolomitik kalkerler alp kuşağı ve bu kuşağın çevresindeki mezozoik ve tersiyer oluşumları içerisinde yer alır. 
Oluşum evresi sonucunda çatlak ve kırıklara giren maden oksitler taşa ilginç ve estetik bir görünüm verir. Bu da taşın pazar 
değerini belirleyen önemli bir unsurdur. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yer alan çok çeşitli kalkerler başta inşaat sektörü olmak 
üzer kireç yapımında, matbaacılık işlerinde, yapı sektöründe dolgu ve hafif beton üretiminde kullanılmaktadır.  
 
Ülkemizde işletilebilir kalker rezervlerinin bölgelere göre dağılımına bakıldığında en büyük pay Karadeniz Bölgesi’ne ait olup 
onu Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Kalker taşı zenginliğimize rağmen maalesef üretilen 
kireçtaşlarının çok azı ihracata konu olmaktadır.  
 
Genel olarak hidrotermal bir oluşum olan oniks mermerleri, renklerini solüsyon içinde bulunan kimyevi alaşımlardan 
almaktadırlar. Bileşimlerinde fazla miktarda süspansiyon halde kalsiyum bikarbonat ihtiva eden sulardaki (Co2) gazların, 
atmosferde dağılması neticesi meydana gelen çökelekler oniks mermerlerini oluşturmaktadır. Daha ziyade faylardan çıkan bu 
ılık suların içerisinde zaman zaman farklı maden oksitlerinin bulunması, değişik renklerdeki muhtelif kalınlık gösteren 
tabakalaşmalar meydana getirirler. Bu renkler o kadar değişiktir ki beyazdan açık sarıya yeşilden koyu yeşile, açık pembeden 
koyu kırmızıya, açık kahveden koyu kahveye, griden siyaha, siklamenden mora kadar olabilir. Bu şekildeki değişik renkler aynı 
taş içinde olduğu takdirde mermere vereceği renk ve güzellik dikkat çekici görünmektedir.  
 
Soğuk ve ılık solüsyonlar vasıtasıyla oluşan oniks mermerleri bu suların çıktıkları yeryüzünde tabakalar oluşturdukları gibi, 
büyük çatlaklar, fayları, mağara ve boşlukları doldurabilirler. Oniks mermer yatakları muhtelif kalınlıkta tabakalar, sarkıt ve 
dikitler ve sütunlar halinde olabileceği gibi su mecrasını çevreleyen bir kabuk şeklinde de bulunabilmektedir.  
 
Oniksin Asur dilinden gelen kelime anlamı ise yüzük, halka demektir. Oniks taşı; mermer olarak yani doğal taş sektöründe ve 
mücevherat sektöründe kullanılmaktadır. En fazla kullanıldığı alanlar; ışığı geçirip şeffaflık verdiği için görsel zenginliğin ağırlıklı 
olduğu toplu alanlar olan fuaye alanları, lobi gibi alanlardır.  
 
Tarihsel olarak oniksin kullanım alanlarına bakıldığında antik dönemlerde Mısır, Yunan ve Roma topluluklarının tapınak yapımı 
için kullandıklarını görüyoruz. Aynı zamanda İslam topluluklarının eserlerine bakıldığında ise cami mimarisinde sütunlarda 
sıklıkla kullanılan örnekler bulunmaktadır. Oniks mermeri ülkemizde çoğunlukla Afyon ve Kapadokya bölgelerinde üretimi 
yapılmakta olup dekoratif objelerde de kullanılmaktadır. Bu dekoratif ürünlerin başında ise figürlerle birlikte ev dekorasyonun 
ayrılmaz parçalarından biri olan vazolar, biblolar ve takı kutuları örnek olarak gösterilebilir.  
 
Kimyasal tortul bir kayaç olan travertenin oluşumu kalsiyum bikarbonatlı suların tektonik hatlar boyunca yeryüzüne çıkmasıyla 
meydana gelir. Kalsiyum bikarbonat içeren ve hidrostatik basınç altında sıcak ve mineralce zengin sular, bir çatlaktan veya 
yarıktan yeryüzüne çıktıklarında veya yer altında bir boşluğa ulaştıklarında üzerlerindeki basınç ortadan kalkar. Böylece 
bikarbonatın CO2’i açığa çıkar ve CaCO3 çökelir ve bu noktada traverten oluşumu tamamlanır. Travertenin boşluklu yapıda 
olmasının sebebi, yapısına giren bitki kalıntılarının zamanla çürüyerek işgal ettikleri bölgelerin boşalması ya da travertenin 
oluşumu sırasında meydana gelen gaz çıkışıdır.  
 
Türkiye’de kırmızı, sarı, beyaz, gümüş gri gibi çok farklı renklere sahip travertenler bulunmaktadır. Özellikle Denizli, Burdur, 
Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Sivas, Tokat, Antalya gibi illerimiz traverten konusunda ön plana çıkmıştır. Ancak, genel 
olarak traverten denilince Denizli akla gelmektedir. Denizli travertenleri denilince de geçmişten günümüze oluşumu güncel 
olarak devam eden Pamukkale travertenleri akla gelir. Travertenin jeolojik olarak güncel oluşumunun devam ettiği dünyada 
eşi ve benzeri olmayan Pamukkale travertenleri hem doğal anıt ve milli park kapsamında, hem de kültür ve tabiat varlığı 
açısından ülkemizin ve dünyanın göz bebeğidir. Bölgedeki korunan özel çevre alanı niteliğindeki bu eşsiz doğa güzelliği 
yüzyıllardır ülkemizin tanınmasına katkı sağlarken, jeolojik olarak daha yaşlı olan bölge travertenleri ise madencilik faaliyetleri 
ile işletilerek ülkemiz doğal taş sektörüne önemli bir katma değer oluşturmaktadır. Travertenlerin, kaplama taşı, süs eşyası 
yapımı, çimento hammaddesi, kireç imalı, yol sergi malzemesi, bahçe ve havuz çevresi süsleme, döşeme doğal taşı, köprü ve 
han döşemesi gibi kullanım alanları vardır.  
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