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ÖNSÖZ

T
ürkiye Barolar Birli ği yönetimi olarak, zaman zaman

Ankara d ışında, yerel barolar ım ı zın ev sahipliğinde farkl ı
konularda, mesleki ve bilimsel toplant ılar düzenlemekteyiz.

Bu toplant ılardan en renklisi ve en ver ı ml ılerinden birini 17

Nisan 2004 günü zhliışııı ı 'e Iıı a ıı c ııı Şı i ı'/eş t ı i" efsane kentimiz

"ıl Iardi ıı "de gerçekle ş tirdik.

Tarih, doğa, sanat, kültür ve çe ş itli dinlerin, çe ş itli dillerin

ayn ı potada bulu ş tuğu ve kayna ş t ığı Mardin'de geçen sayı l ı
günlerimiz uzun yıllar belleklerimizden ç ıkmayacak güzel

an ılarla dolu. Çünkü, inançlar ın ku ş ağı say ılan Anadolu'da,

Antakya, Gaziantep, Kahramanmara ş , Ad ıyaman, Ş anl ı urfa

ve Diyarbak ır illerinin sonuncusu olan Mardin, bu illerden

süzülüp gelen tüm de ğerlerin yoğunlukla ya şandığı bir kent

olarak bütün ha şmetiyle ve gizemiyle sizi a ğırl ıyor. Mezo-

potamya'n ı n verimli ovalar ı n ı sulayan Dicle'nin as ırlar boyu

duraksamadan yöre insan ına sunduğu bolluk ve bereket, ge-

çen y ıllar içinde gelen ekonomik s ık ınt ılara rağmen insanlara

kal ı c ı bir göz tokluğu, gönül zenginliği olarak yans ı mış bu

duyguyu Mardin'de doyas ıya ya şıyorsunuz.

Sab ırla i ş lenen ta şın, safran ın anlatt ıklar ı , ate ş in bağr ından

çok hassas, çok ince k ıvr ımlarla ziynet olarak ç ıkan telka-

rinin incecik süzülü ş ü, "Har ııı e/" otu kokulu geniz yakan

sokaklar ın anlatt ı klar ı , ikiz karde ş minareleriyle süzülen

Ulu Cami'nin ha şmeti, bugünkü durumu yan ında bir çok

zaman ı birlikte ya şayan Deyr-ül Zaferan Manast ır ı , tarihin

ve doğan ı n günümüz insanl ığına armağan ı Hasankeyf'in gi-

zemi, Kara Dara'n ın kaderini yans ı tan hüzünlü görüntüsü,



ONSÖZ

Salk ı msöğüt'te farkl ı bir K ı zıltepe yans ımas ı, bölgenin sebze
ve meyve deposu Nusaybin'in bereketi, ak kavaklar ambar ı
Savur'u, ibadetin ve sanat ın aynas ı Midyat' ı ... Tabii ki bun-
larla bitmiyor Mardin'in zenginlikleri ve hikayesi.

Ya şanan tüm bu güzellikler ve kültür zenginliklerine uyum
sağlayan kent yöneticilerinin s ıcak, sevecen ve konuksever
davranış lar ı da gezinin güzel an ılarla zenginle şmesine büyük
katk ı sunmu ş tur.

Ba ş ta say ı n Vali Temel Koçaklar ve zarif e ş i yan ında, henüz
yeni seçilmi ş Belediye Ba şkan ı ve e ş inin her an bizlerle birlik-
te olmaları bize güç katm ış t ı r.

Ku şkusuz toplant ı ve gezinin gerçekle ş tirilmesinde büyük
katk ılar ı olan Baro Ba şkan ım ı z sayın Mehmet Nuri Özgün
ve önceki dönem Baro Ba ş kan ım ız, ş imdilerde Mardin Kent
Konseyi Ba şkan ı Cemal Art ık ile avukat arkada şlarım ız ı n s ı -
cak, sayg ıl ı ve yöre insan ı n ı n doğas ı n ı yans ıtan yak ın ilgi ve
konukseverlikleri yads ınamaz.

Bütün bunlar ı kurgulayan Türkiye Barolar Birliği Ba şkan
Yard ımc ı s ı say ı n Av. Zeki Ekmen ve gezi süresince konukse-
verliğini han ımlara sunan s ıcak yürekli, güler yüzlü e şi sayı n
Zeynep Ekmen'in katk ılar ı n ı da unutmak imkans ı z.

Toplant ıya her ne amaçla olursa olsun kat ılan ve katk ı sunan
herkese te şekkür ediyorum.

Size sunulan bu kitap ya şananlar ı yans ıtmas ı bak ım ı ndan
son derece önemli bir yap ıt olmu ş tur. Yay ın Kurulumuz,
Türkiye Barolar Birliği'nin Mardin Bölge Barosu ile yapm ış
bulunduğu "İnsanlığı n Ortak Malvarl ı klar ı na Sayg ı Hakk ı ve

KültörellVliras ı Korumak" konulu paneli, deği ş ik bir biç ı m ve
içerikle okuyuculara sunuyor.

Panel tutanaklar ı resimlendirilmi ş ve bilimsel al ınt ılarla
zenginle ş tirilmiş tir. Resimler ÇEKÜL Vakf ı 'n ın ve Prof. Dr.
Metin Sözen üstad ım ı zın armağan ı .
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ÖNSÖZ

Ikinci bölüm, Mardin ve çevresinde panel dolay ıs ıyla yapılan
gezi ile ilgili notlar ı içeriyor. Resimlerini de, gezi notlar ın ı
yazan Av. Hüseyin Erkenci çekmi ş .

Birinci bölümdeki tarih bilgilerini, Tarih Vakf ı 'n ı n MARD İ N
kitab ından aynen aktar ıyoruz. Bu konuda izin veren Tarih
Vakfı ile Kudret Emiroğlu'na, kitab ı tasarlayan ve gerçek-
le ş tiren, K ı z ıltepe eski savc ılar ından, TBB Genel Yay ın Yö-
netmeni Av. Teoman F.rgül'e, TBB Kitap Yayın Kurulu'na,
düzenlemeyi yapan DU Ş Atelyesi'ne, bask ıyı gerçekle ştiren
Ş EN Bas ı mevi ile tüm emeği geçenlere içten te şekkürlerimi
sunuyorum.

Av. Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliği Ba şkanı
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Bir Mardin gravürü
(S.Ayd ı n, K. Emiro ğ lu, 0. Ozel, S. Unsal,

Mardin, Aş iret-Cemaat-Devlet,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , Istanbul 2001.)
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BÖLGEN İ N CO Ğ RAF İ KONUMU*

Mardin yöresi tarih öncesinde ve tarih ça ğ lar ı nda, co ğ rafi bak ı mdan oneml ı

ticari ve kültürel ili ş ki ağ lar ı n ı n kavu ş ma noktas ı nda bulu ş mu ş bir merkezdir. Tarihinin

önemli bir k ı sm ı , bazen Mardin kentinin kendisi, bazen çok yak ı n ı ndaki Nusaybin ola-

rak, kuzeyde Karadeniz k ı y ı lar ı na ve Kafkasya'ya uzanan, güneyde Basra Korfez ı 'ne

ve Do ğ u Akdeniz k ı y ı lar ı na varan ticaret yollar ı n ı n ve kültürel al ışver ışı n gerçekle şti ğ i

hatlar ı n bağ lant ı noktas ı konumuyla geçmi ştir.

Z R A D E E ! z
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En ba şta bölge, tar ı m ı n do ğ du ğ u "Verimli Hi/al" olarak adland ı r ı lan bölgenin

içindedir. Mardin çevresi, "Verimli Hilal" içinde neolitik ve kalkolitik kültürlerin ge-

li şti ğ i en önemli yörelerden birisidir. Ikça ğ lardan bugüne kadar da kuzey-guney ve
do ğ u-bat ı kültür ili ş kisinin kavu ştu ğ u, hatta bu

H A 2 A R	 co ğ rafi yönlerin temsil etti ğ i kültürlerin birbirle-
DEN İ Z İ

ine kar ışt ığı yer olmu ştur. Bu konumu, Mardin'i

b ı lhassa ortaça ğı n ortalar ı ndan itibaren vazge-
. '-' çilmez önemde bir merkez yapm ışt ı r. Mardin'in

köhneleşmesi", yani önemini kaybetmesi, bu

tarihi eksenleri kesintiye u ğ ratan s ı n ı r ı n ş ehrin

(r	 rERz	 hemen güneyinden geçirilmesi ile ba ş lam ışt ı r.

,2	 ,.,,,,,	 Bu s ı n ı r, ş ehrin içinden ve hemen üzerinden

-	
geçen yollar ı n Musul ve Halep'le ili ş kisini kes-

mi ştir. Söz konusu "köhnele şme", bahsi geçen
-, s ı n ı rla marjina İ bir konuma dü ş en Mardin'in

tarihsel öneminin bu yollarla ne kadar yak ı ndan

ili ş kili oldu ğ unu ortaya koymaktad ı r.

Mardin yöresini büyük ölçüde etkisi alt ı na

alan kültür, Halaf't ı r. Halaf kültürünün yay ı l ı m
sahas ı , Dicle'nin do ğ usundaki da ğ l ı k bölgede yer alan Banahilk'ten, F ı rat Nehri'nin

bat ı k ı y ı s ı ndaki Yunus/Kargam ış 'a kadar geni ş bir alan ı kaplar. Halaf kültürü, bugün

Türkiye'nin güney s ı n ı r ı n ı olu şturan, su kaynaklar ı bak ı m ı ndan, zeng ı n ve eski kuru

tar ı m örüntüsünü akla getiren yamaç alanlarda yo ğ unla ş m ışt ı r. Bu bak ı mdan, Has-

suna'ya benzer ama sulu tar ı m tekniklerini uygulamas ı muhtemel olan Samarra kül-

türünden farkl ı d ı r. Türkiye'nin güney s ı n ı r ı ndaki yamaçl ı k alanlar ı nda bulunan Halaf

da ğı l ı m ı , Halaf halk ı n ı n Tür Abdin'i içeren da ğ l ı k yöreden ovaya gelen ı nsanlar ı n
ard ı llar ı oldu ğ unu dü ş ündürmektedir.

* S. Ayd ı n, K. Emiro ğ lu, 0. Özel, S. Ünsal,
Mardin, Aş iret-Cemaat-Dev/et.

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , istanbul 2001.
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MASALLAR Ş EHR İ
MARD İ N

Murat Dilmen

Ha/lac- ı Mansur D/dede
yankılanan öğretisini Babil

kuyusundaki derin/ik/ere inat
Fırat'/a uzaklara sa vurur

Efsane/er dil/enir huzur olur
Yüce/ik/er kale/er/e gökyüzünü

donatırken yeryüzünde azim
ve hoşgörü bir mesken bu/ur

Oykü/enmemiş aşk/ara nazirelerle
yı ldızlar gece/eri desenli elbise
giydirir Artık zaman durmu ştur.

Kulak verilen geçmi ş in belle ğ inden
bu güne efsane devam eder.

Gizem ş ehri Mardin için...

Mahmut Be ş ir AYANOĞLU (Mardin Bölge Barosu üye-
si): Sayg ı değer konuklar; Türkiye Barolar Birliği ve Mardin
Bölge Barosu'nun düzenlemi ş olduğu panele Mardin Bölge
Barosu ad ı na ho ş geldiniz diyorum.

Mardin Bölge Barosu olarak sizleri aram ı zda görmekten
dolay ı , büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek is-
tiyorum. Mardin Valili ği'nin haz ı rlamış olduğu Mardin'le
ilgili sinevizyonu sunmak üzere, edebiyat ö ğretmeni Murat
Dilmen Beyefendi'yi davet ediyorum.

Mehmet Nuri ÖZGÜN (Mardin Bölge Barosu Ba şkanı):
Sayı n Vali, Belediye Ba ş kan ı , Türkiye Barolar Birliği Ba şkan ı ,
Garnizon Komutan ı, Batman Cumhuriyet Ba ş savc ı s ı , Mar-
din Cumhuriyet Ba şsavc ı s ı , değerli konuklar, değerli bas ı n
mensuplar ı ; panelimize ho ş geldiniz.

Bu etkinliğin, Mardin gibi bir ilim ızde yap ılmas ının ayrı bir
önemi vard ır. Dünyan ın her yeri, insanoğlunun alet yap-
maya ba ş lad ığı çok eski çağlardan itibaren iskan edilmi ş tir.
Ancak hiçbir bölge, uygarl ık tarihine F ı rat ve Dicle havza-
ların ın yapt ığı katkıları gerçekle ş tirememi ş t ır. Günümüzden
10 bin yıl önce ilk olarak bu bölgede, göçebe ya şamdan yer-
le ş ik düzene, avc ı l ıktan çiftçiliğe geçilmi ş , yine bu bölgede
günümüzden 5 bin y ıl önce ilk kentler, hemen ard ından ilk
devletler, imparatorluklar kurulmu ş tur. Uygarlığın temeli-
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AÇI Ş KONU ŞMALAR!

ni olu ş turan önemli bulu ş lar; yaz ı , hesap, madenc ılik, seri

üretim, organize ticaret gibi yenilikler, Dicle ve F ırat' ın ara-

sındaki coğrafyada ortaya ç ıkmış t ır. Yine beslenmemizde en

önemli yeri tutan tar ı m ve hayvanc ı l ık ilk olarak bu bölgede

yap ılmış t ı r.

Bir dünya kenti olmaya aday Mardin'in, co ğrafi olarak bu

bölgede olmas ıyla birlikte, kendine özgü mimar ı yap ı s ı , etnik

ve dinsel zenginliği sebebiyle, bu panelin burada yap ılmas ı ,

ayr ı bir anlam ve önem ta şı maktad ır.

Değerli konuklar; gelece ğin tarihçileri, geçmi ş i inceledikle-

rinde, 20. yüzy ıla iyimser bir ş ekilde bakamayacaklar. Çünkü

insanl ık ve uygarl ık için hemen her aç ıdan olumsuzluklarla

geçen sava ş lar ı n, y ı k ı mlar ın, birçok bölgedeki kültürel m ı ras ı
yok ettiği gibi, onlar ın yerine bir zenginlik yaratmad ığın ı
görecekler. Bu sebeple teknolojik gelişmey ı , insan hakları
ve özgürlükler konusundaki hukuksal at ı l ı mlar ı , feodal re-

imlerin y ıkıl ıp yerini demokrasilere b ırakmas ı n ı , evrensel

kazan ı mlar ı olarak co şkuyla yazamayacaklar; kültürel zen-
ginliklerini yitiren toplumlar ı n içine dü ş tükleri yozla ş ma ve

yabanc ıla şmadan yine 20. yüzy ıl ı sorumlu tutacaklar.

Değerli konuklar; "K ı i/tii ı ve T ı 1i ı t \22 ı r/ ı k/ ı r ı n ı Kor ııııuı

K ı n ıııııı " isimli çok iyi bir kanunumuz vard ı r. Kanun ince-
lendiğinde, hemen hemen her maddesinde kültür ve tabiat
varl ıklar ı n ın korunmas ı gerektiğı belirtiJmi ştir. Doğrusunu
söylemek gerekirse, hem birey olarak hem de hükümetle-
rimizin uyguladığı yanl ış ekonomik pol ı t ıkalar nedeniyle

kültür ve tabiat varl ıklar ı m ı z ı biz tahrip ediyor ve sular
alt ı na gömüyoruz. Bölgemizde Zeugma, baraj sular ı alt ı nda

b ı rak ıldığı gibi, yap ılan kaz ılarda ç ıkar ılan kültür varl ıklar ı -

n ın Istanbul'da sergilenmesine karar verilmi ş tir. Bu karar,
yasaya ayk ırı olduğu gibi, ancak; bu varl ıklar ç ıkar ıld ıkları

1 .. -

Size bir kentin, bir uygarl ı k
sevdas ı n ı n, sevecen insanlar ı n,
nefesi çay kokan, ac ı kahve
kokanlar ı n geni ş avlular ı nda
ho ş görünün yank ı s ı n ı ,
yeryüzünde ta şı n ald ığı en güzel
şekillerin diyar ı n ı ,
Mardin'i anlataca ğı m...

Bir kent dü ş ünün ki;
Mezopotamya Ovas ı 'na
hükmeden bir da ğı n tepesinde
y ı ld ı zlara tutunmu ş , güne şe ten
rengini adam ış olsun.
Ve yine öyle bir kent dü ş ünün
ki farkl ı dinleri, farkl ı dilleri
inançlar ı nda toplayabilmi ş ,
Ş emsilikten Yezit halkas ı na
pagan kavramlar ı ile İ sa'n ı n dili
Aramice'den en eski H ı ristiyan
topluluklar ı ndan Süryanilere
kadar de ğ i ş ik kesimleri
kucaklayabilmi ş olsun...

Kanun için bkz., Yasa ve Belgeler bölümü.

8



Bir kent ki,
kiliselerden Islam mabetlerine

kadar Tanr ı 'ya tap ı nma noktas ı nda
yüzy ı llardan beri ortakl ı k kurmu ş

kendine özgülü ğ ü ile dikkat çeken
uygarl ı klar ı n baş kenti...

Bir milyon y ı ld ı r varolan insan ı n
birkaç bin y ı ld ı r ancak kudretine

hakim oldu ğ u yaz ı n ı n mucidi
Sümerlerden, Daryüs'ün kaya

kentine...

ACU KONU K İ ALARI

bölgede sergilendiklerinde bir
anlam ta şır. Umarım bu yanl ış	 4	 .
uygulamadan vazgeçilir, Hasan-
keyf de sular alt ında b ırak ılmaz
ve kültür turizmine aç ı l ı r.

Öncelikle kat ı l ı mc ılar olmak	 -
üzere, bu panel ın düzenlen-
mesinde emeği geçen herkese.	 .
önemli katk ı larından ve bu ko-
nuda Mardinde yapm ış olduğu	 -
çalış malardan ve gösterdiği has-
sasiyetten dolay ı Mardin Valisi
sayı n Temel Koçaklar'a; yine önemli katk ılar ı ndan ve çal ış -
malar ından dolay ı MAREV İ stanbul Şubesi'ne, bizleri yaln ı z
b ırakmayan siz de ğerli konuklar ım ı za sayg ı ve sevgilerimizi
sunuyorum. Te şekkür ediyorum.

Konu şmalar ı n ı yapmak üzere Mardin Belediye Ba şkan ı say ı n
Metin Famukçu'yu davet ediyorum.

Metin PAMUKÇU (Mardin Belediye Ba şkanı): Say ı n
Vali, say ı n Garnizon Komutan ı . değerli Barolar Birliği Ba ş-
kan ı , değerli hocalar ı m ız, çok kıymetli han ı mefendiler, i ş ti-
rakçiler ve bas ın ım ı z ın güzide temsilcileri; insanl ığın miras ı ,
dinlerin ve dillerin şehri olan Mezopotamya Mardin'ine ho ş
geldiniz efendim. Yeni seçilmi ş bir Belediye Ba şkan ı olarak,
sizleri Mardin'imizde görmekten onur duydum. Hepinize
Mardin halk ı ad ına tekrar 'ho ş geldiniz" der, sayg ılar suna-
r ı m.

İ nsanl ığı n ortak malvarl ığına sayg ı hakk ı , tüm insanl ığın
görevi ve miras ıd ır. Biz, bunlar ı korurken, din, dil, ırk gözet-
meksizin, ba ş ta sayın Hocam ız Metin Sözen önderliğinde,
Mardin Belediyesi olarak bizler de, bu konuda hizmete birer
nefer olacağız. Amac ı m ız, Mardin ilini Türkiye'de, Türki-
ye'yi ise dünyada Mardin ili ile tan ıtmakt ı r. Bu hedefe ula ş -.

••--.:
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Omer'in seçkin komutanlar ı n ı n
manevralar ı ndan, Timur'un
inad ı nda kadar türlü kas ı rgalar ı
yaş am ış dü ş sel bir ş ehir.

Öyle bir ş ehir ki;
dünü bugünle zaman tüneli
içinde yaş ad ığı m ı z, bin y ı llar ı n
tan ı kl ığı nda yank ı lanan ezgilerle

saman yollar ı n ı kucaklayan gönlü
geni ş insanlar ı n yurdu olsun...
Artuklular ı n mimari zevki ve bu
güzellikler aras ı nda ezan ve çan

birlikteli ğ i yank ı lans ı n. Çocuklar ı n
yüzy ı llarla ip atlad ığı , ad ı n ı
Yakup'un o ğ lu Yusuf'tan alan
güvercinler, her sabah uygarl ığ a
do ğ u ş unun müjdesini veren
güneş e selam veren nak ış lar.
Yüreğ in mührü nak ış lar...
Ta şı oymadaki maharet, tel
halindeki gümü ş ü diriltme sevdas ı
telkari ve uçsuz bucaks ı z ova
bereketi ile ı l ı k nefesini savursun...

mam ızda sizlerin de destek olacağın ı za inanc ım sonsuzdur.

Sayın Vali'nin tarihi miras ım ıza çok desteği oldu, in şallah

Belediye Ba ş kanhığı m s ıras ında sağ kolu olacağım, buna Re-

pinizin inanc ı olsun.

Metinlerle rahat konu şam ıyoruz. Metin kullanmadan, daha
rahat konu ş ma imkan ı mız olsun isterdim. İ n şallah bundan
sonra size, metinsiz hitap edece ğım.

Hepinize sayg ılar sunar, bu çal ışman ızda ba şarı lar dilerim.

Mehmet Be şir AYANOLU: Bu değerli konu şmas ından
dolayı sayın Belediye Ba şkan ı 'na te ş ekkür ediyoruz.

Ş imdi de konu şmalar ın ı yapmak üzere, Türkiye Barolar Birli-
ği Ba şkan ı Av. sayın Özdemir Özok'u davet ediyorum.

Özdemir ÖZOK (Türkiye Barolar Birliği Başkanı): Sa-
y ın Vali, protokolün sayg ı değer üyeleri, Mardin ve Batman
illerinin sayg ı değer yarg ıç ve savc ıları , değerli baro ba şkanla-
r ı , say ın han ı mefendiler ve beyefendiler; hepinizi sayg ılar ım-
la selaml ıyorum.

Değerli konuklar; Mardin Bölge Barosu'yla birlikte düzenle-
diğimiz "İıı sa ıı /ığı n Ortak Malvarl ı klar ıııa Sayg ı Hakk ı ve 1</il-

ti.irel Miras ı Yaşatarak I<ortı ma Pa ıı eli"ne ho ş geldiniz. Sizleri
bu vesileyle sayg ılar ımla selaml ıyorum.

3 Ekim 2003 günü Ad ıyaman Barosu taraf ı ndan düzenlenen
"Sivil Bir Ana yasa" konulu panele kat ılmak için bölgeye gel-
diğimizde, Urfa, Mardin, Batman ve Siirt barolar ı n ı da zıya-
ret etmi ş , meslekta şlarım ızla ya şanan sorunlar ı m ız ı tespit
ve değerlendirme toplant ıları yapmış t ık.

Bu gezi s ı ras ında gittiğimiz her ilde ve baroda büyük ilg ı
gördük; bölgenin tarihini, kültürel ve doğal zenginlikler ı n ı
daha yakından görme olana ğın ı bulduk. Urfa, Siirt, Batman,



Avlular, z ı lg ı t sesleri ve h ı zmal ı
burunlar, belki bir Süryani ilahisi

belki de gerdaniye makam ı ile
kendinden geçmi ş lik...

H ı ristiyanl ığı n geli ş mesinde

yürekten katk ı larla, do ğ an ı n
yaln ı zl ığı nda Tanr ı 'y ı arama

lezzetinde tüm dünyan ı n ilgisini

çeken Tur Abdin Bölgesi...

Meryem Ana'n ı n yüce ad ı na

adanm ış , insanl ığı n do ğ a üstü

güçlerle ve e ş siz mimari estetikle

in ş a ettirdi ğ i kilise ve manast ı rlar.

AÇI Ş KONU Ş MALARI

ve Mardin'de doğa harikaların ın yan ında, yöreye uygun	 Alt ı kap ı l ı ş ehrin, bu ğ day renginin

eli ş i, göz nuru sanat eserlerini gözlemledik; insan ın manevi	 ten, aş k ı n kutsal fesle ğ en

ve moral değerlerini güçlendiren türbe ve an ıtların ı ziyaret	 tonunda, kaybolmayan en guzel

ettik.	
aş k ş iirlerinin, yak ı c ı ağıtlar ı n,

sadakatin efsanesi...

Ku şkusuz gittiğimiz, gördüğümüz her ilimizde kendine özgü
güzellikleri ve zenginlikleri saptad ık, ama Mardin'de gördük-
lerimiz anlatmayla ifade edilemeyen, ancak ya şan ıld ığında

büyük anlam ı olan kavram ve de ğerlerdi. Çünkü; ne denli
anlat ım gücüne sahip olursan ız olunuz, ya şananlar ı olduğu

gibi, ayn ı ölçüde aktarmaya olanak yok. Ho şgörü, tolerans,
iyimserlik, dinlerin ve kültürlerin birle ş mesi, kayna ş mas ı ,

birbirini anlamas ı, bir ç ı rp ı da
söylenen ve belki de kula ğa çok
ho ş gelen ifade ve anlat ımlar
olabilir. Ama, en küçük bir ç ıkar	 -
uğruna birbirinin boğaz ın ı s ı kan,
kar şı görü şe, kar şı inanışa ya ş a-
ma hakk ı tan ımayan günümüz	 -
pratiğinde, bu söylemleri ya şama
geçirmenin pek kolay olmad ığını	 -
Mardin'i görmeden, Mardin'i ya-
şamadan söylemek mümkün de-
ğil. Ancak Mardin'i tan ı d ı ktan ve
ya şad ıktan sonra, insan olman ın
temel ko ş ullarının kendi dünyan ızdan, kendi inançlar ı n ız-

dan, kısaca kendinizin d ışında başka ve farkl ı bir dünyan ın
da olduğunu anlamak ve ona uygun, ona sayg ı n davranış lar
sergilemek gerektiğini bir kez daha anl ıyor ve an ıms ıyorsu-

İş te bizim çok k ısa süren Mardin ziyaretimiz s ı ras ında,

bu duygu ve dü şünceleri ya şamam ıza, avukat arkada şlarım ı -

zın yan ı s ı ra, kent halk ıyla bütünle ş mi ş , yerel kültürü özüm-
semi ş , çağc ıl değerleri benimsemi ş say ı n Vali Temel Koçaklar

ve zarif e ş inin ki ş isel tutum ve davran ış lar ın ın büyük katk ı s ı
olmu ş tur.

Timur'un sesini i ş itirsiniz sanki,

yada

Yavuz Selim'in kaleyi tethedin

emrini...

Evliya Çelebi'nin anlat ı m ı n ı . H ı z ı r
kaleyi korur, 0 ölümsüzlük suyunu

içmi ştir telkinini...

t.



Ş ahadet parma ğı gibi gö ğ e uzanan
Ulu Cami, ilmin yurdu Kas ı miye ve
Deyr-ül Zafaran...

Sadece denize ve do ğ aya de ğ il
insan ı n yat ı r ı m ı ... Kendinden
öncekilerin maceral ı yaşant ı s ı
ve inançlar ı n f ı rt ı nal ı seruveni
ilgi çekmeye devam ediyor. Bu
ilginin merkezinde olan bir kenttir
Mardin...

A

AÇI Ş KONU Ş MALARI

Bize bu gizemli kentte bir toplant ı yapmam ı z önerildiğinde,
ben ve arkada şlarım duraksamadan kabul ettik ve konuyu
Yönetim Kurulu'na iletece ğimizi bildirdik. Yönetim Kurulu,
ilke olarak meslekta ş larım ız ve onlar ın örgütü olan barolara
yakla şman ın, birliktelikler yaratman ı n, mesleğimizin gele-
ceği bak ı m ından olumlu sonuçlar verece ğine inand ığından,
önerimizi kabul ederek bu toplant ıyı gerçekle ştirmi ş tir.

Sayın konuklar; Anadolu tarihi, uygarl ık tarihiyle özde ş tir.
Ünlü Şair Ahmet Arif, Anadolu için ne diyor; dinleyelim:
"Beş ikler vermiş im Nıı h'n / Sal ı ncaklar, /ı a ııı aklar / Hacca nunn
dönkü çocuk sa y ı lı r / Anadolu'y ııııı ben, tan ı yor rn ıı s ıııH" Ana-
dolu'yla Mezopotamya'n ın birle ş tiği, doğuyla bat ı , kuzeyle
güney yol kavş ağında bulunan Mardin, MÖ 4500 y ıllarına
uzanan tarihiyle bu nitelemeye uymaktad ı r. Antik çağlarda,
Asurlar'dan başlayarak Artuko ğulları, Akkoyunlular, Kara-
koyunlu ve Osmanl ı 'ya kadar pek çok döneme ait eserler,
kenti ve çevresini süslemektedir.

Her dönemin ya şam b ı ç ımi ve kültürünün katk ı larıyla,
Mardin'e özgü bir kültür olu şmu ş tur. Zengin uygarl ıkları n
ya ş adığı , çe ş itli din ve inan ışları n korunduğu, binlerce yıll ık
tarihsel ve kültürel bir geçmi ş e sahip Mardin, eski eserleriyle,
efsaneleriyle sadece b ı z ım değil, bütün insanlığın ortak mira-
s ın ı olu ş turmaktad ı r. Bu kültür ve tarih hazinesini ve miras ı -
n ı korumak ve kollamak, sadece geçmi ş değerlerimizi gelecek
ku şaklara tan ı tabilmek amac ıyla s ın ırl ı olamaz. Tarihsel ve
kültürel birikim, geleceğin yarat ılmas ında en önemli kaynak
olarak değerlendirilmeli ve günümüz siyasal, sosyal ve top-
lumsal ya şam ı na kesinlikle ışık tutmal ıd ı r.

Çağımız dünyas ında kiş ilikli bir toplum olarak geli şebilmek
için, uluslar ın tarihi ve kültürel geçmi ş lerinin yeni ya şam
biçimleriyle ve çevreleriyle bütünle ş tirilmeleri ve bütünle ş -
melen büyük önem ta şımaktad ır. Bu bağlamda farkl ı kültür-
lerin, farkl ı medeniyetlerin kültürel ve tarihi miraslar ı n ı ayn ı
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dikkat ve sayg ınl ık içinde korumak, globalle şen dünyada
barış ve kardeşlik duygular ın ın kökle şmesini sağlamas ı n ı n
yan ında, farkl ı kültür ve medeniyetlerin birbirlerine olan
etk ıleş imi sonucunda zengin ve çok renkli olu şumu ger-
çekle ş tirmektedir. İş te Mardin'de bu olu ş umu ya şamak ve
gözlemlemek mümkün olmaktad ı r.

Değerli konuklar; Mardin'de bir toplant ı yapmaya karar ver-
diğimizde, bu toplant ın ın konusunun, toplant ının içeriğinin
farkl ı olmas ı ve Mardin'in ya şayan değerleri ba şta olmak
üzere, benzer değer ve kavramlar ı n, tart ışıld ığı bir toplan ı
niteliğinde olmas ı gerektiğine özellikle önem ve karar verdik.
Bunun sonucu olarak da, panel konusu olarak belki biraz
uzun olmas ı na karşın, "İıı sanlıın Ortak ılılalvarl ı klar ıııa Sa y

-gı Hakk ı ve Ki türe! Il'Iiras ı Yaşatarak Korumak" ba ş l ığını seç-
tik. Bu üst ba ş l ığın yan ı s ıra, "iıı sanlıııı ortak malvarlı klar ııı a

sa yg ı hakk ı, ulusal ve uluslararas ı hukukta çevre hakk ı, kentlerin

koru ııınas ı ve yerel yönetimler, kent yoks ıı l!uğuna bir çözüm, tarih-

sel çevrelerin sürdürüle bilir korunmas ı, UNESCO kenti olmaya

aday Mardin in tariIıı sosyal ve kültürel yap ı s ı, kültürel miras ı
yaşa tarak korumak, UNESCO ve kültürel n ı iras, Türkiye 'de

koru ııı a t2olitikalar ııı da yeni yakla şı mlar ve ortak soru ııı lulukla ı;
Türkiye 'de kor ııııı a politikalar ı nda hukuksal kararlar ı n önemi"

konulu alt ba ş l ıklar, bizi kırmayarak panelimizi onurland ı-
ran konunun uzmanlar ı, çok sayın kat ı l ı mc ılar tarafından
ayrınt ıl ı olarak tart ışılacakt ı r.

Bundan önceki etkinliklerimizde oldu ğu gibi, bu paneldeki
görü ş ve dü şünceler de banda al ınarak kitapla ş t ırılacak ve
meslekta şlar ım ı zın yararlanmas ına sunulacakt ır.

Sayı n konuklar; panelin konusunun özel bilgi ve birikim
isteyen, sanat ve kültürle ilgili bölümünü uzmanlar ına b ı -
rakarak, ben, sadece insanl ığın ortak değerleri olan kültürel
ve doğal miras ın korunmas ına ili şkin, ulusal ve uluslararas ı
sözle şme ve metinlere k ı saca değinmek istiyorum.

Ipek Yolu, kervanlar ı n namesini
tuttururken u ğ rad ığı kentin

duru ş unu hiç unutmaz.

Görkemli medreseIe
kilise ve manast ı rlar,
camiler ve mabetler.

Sanki yarat ı c ı n ı n taştan bir tuval
gibi görmek isteyip insanlar ı en

güzel yontu sanat ı yla s ı nad ığı bir
mekan gibi...

tC.

• .	 =- .

t.

.	 \

:

rı 'W

13



Bir ucu Göllü muhitinde, bir
ucu G ı rnavaz'da, solu ğ u Tur
Abdin'de, yank ı s ı Darada,
ş ifas ı Gurs ş elalelerinde olan...
H ı z ı r' ı n, Mardin'in ve Ş ahmaran' ı n
öyküsü... Bir ahIr zaman
serüveni...

AÇI Ş KONU Ş MALARI

Hepinizin bildiği gibi, Birle ş mi ş Milletler Eğitim ve Bilim

Örgütü UNESCO, 17 Ekim-21 Kas ım 1972 tarihleri aras ında

Paris'te toplanarak yap ılan çal ış malar ı sonunda, Dünya I<ril-

türe! ve Doğa! IUiras ıııııı Korunmas ı na Dair Sözleşme'yi 1 kabul

etmi ştir. Türkiye, bu sözle şmeyi 14.04.1982 gün ve 2658

sayı l ı Yasa ile benimsemi ş , 14.02.1983 gün ve 17957 say ı l ı
Resmi Gazete'de yayı mlayarak yürürlü ğe koymu ş tur. Tarih,

kültür, doğal miras ve çevre konular ında çağın ı n en ileri hü-

kümlerini ta şıyan bu sözle ş meden önce, ülkemizde yeterli

bir yasal düzenleme maalesef mevcut de ğildi. Bu alanda ilk

kurumla şma olayı, 10 Mayı s 1920 gününde o dönemin Ma-

arif Vekaletine ba ğl ı olarak Türk Asari Antikas ı Müdürlüğü

ismi alt ında olu şturulmu ş tur. Türki-
ye'de kültür varl ıkları nın korunmas ı
konusunda, 1950'li y ıllara kadar ciddi
hiçbir düzenleme yap ılmam ış t ır. 1951

yıl ı nda 5805 sayıl ı Yasa ile Cayrimenkul
Eski Eserler ve An ı tlar Yüksek Kurulu
olu ş turulmu ş tur. 1957 y ı l ında ç ıkar ı lan

6785 sayıl ı İ mar Yasas ı 'na kadar, sadece
ta şınmaz eski eserlerle ilgili görevleri
olan bu kurula, yeni Yasa ile çevre öl-
çeğinde de baz ı yetkiler verilmiş tir. Bu
yeni yetkilerle kurulan, özellikle giderek

SIT tanım ı ve kavramlar ıyla ilgilenmesi ve de kentsel S İT'e

yönelik, olumlu çal ışmalarda bulunmas ı na olanak sağlan-

mış t ır. 1973 yı l ında kabul edilen ve Cumhuriyet döneminin
ilk koruma mevzuat ı olma özelliğini ta şıyan 1710 say ı l ı Eski

Eserler Yasas ı 'yla, kurulun çevre ölçe ğindeki korumayla ilgi-
lenmesini yasal olarak daha da güçlendirmi ş tir.

Özünde, sözünde mertlik olanlar ı n
yurdu...

Taş lar ı n dize, dizelerin ş iir,
ş iirlerin sevda oldu ğ u, nakış lar ı
öpen kar tanelerinin ho ş gorüyü

kanatland ı ran güvercinlere dost
selam...
Dicle ve F ı rat' ı n h ı rç ı nl ığı na ı sl ığı yla

türkü tutturan rüzgar ı n selamlad ığı ,

ay ışığı n ı n gamzeleri öptü ğ ü
guzellik... Kadim bir medeniyet
öyküsü: MARD İ N

İ nsanlar ı n d ışı nda baş ka varl ı klar ı n
oyuncular ı oldu ğ u mistik bir
yolculuk gibi... Kent mimarisini
anlatanlar ı n, urbanistlerin ifade
etti ğ i üç ya ş amsal olgunun
bulu ştu ğ u yer...

Son olarak kabul edilen 2863 say ı l ı Yasa'yla2 elde ed ılen ka-

zan ımlar irdelendiğinde, değerlendirildiğinde, kendisinden

Uçüncü Bölüm'de Sözle ş menin tam metni yay ımlann ıaktad ır.
2 Kültür ve Tabiat Varl ı kların ı Koruma Kanunu.
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beklenen ve Türkiye'nin ça ğda ş koruma dünyas ında yerini
almas ın ı sağlayacak düzeyde olmadığın ı söyleyebil ırız. Buna
kar şın çevre ölçeğindeki koruman ın, bir planlama sorunu
oldu ğunu vurgulamas ı ve ilk kez koruma imar plan ı tan ı m ı -
na girmesi ve bunu yapmas ı, 1951 y ı l ından itibaren sürdü-
rülegelen, tek merkezli bir denetim örgütü yerine, koruma
olgusunu yerel ölçe ğe ta şıyan, ikili bir denetim mekanizmas ı
olu şturmas ı bak ım ından önemli bir kazan ım olarak say ıla-

bilir.

Değerli konuklar; tüm bu geli şmelerin sonucu olarak Pa-
mukkale, Göreme, Kapadokya, İ stanbul, Boğazköy, Nem-
rut Dağı , Leton, Patara, D ı vriği-Ulu
Cami ve Darrü şş ifa, kültürel miras
olarak dünya kültürel miras listesine
al ınm ış lard ır. Ocak 2002'de dün-	 .,	 -
ya kültür miras ı listesine al ı nmak
için UNESCO'ya ba şvuran Mardin
Kenti'nin bu istemi, doğal miras ı n
iyi korunamad ığının tespit edilmesi
üzerine geri çekilmi ştir. Dileğimiz,
UNESCO taraf ından belirlenen ek-
siklerin giderilerek, yap ılan yeni ba ş -
vurunun olumlu sonuç vermesi.

Mardin'e geldiğimiz andan itibaren bizi yaln ı z b ırakmayan,
bu topraklar ı n geleneksel konukseverli ğinden örnekler su-
nan, ba ş ta Baro Ba şkan ı olmak üzere, tüm meslekta ş lar ım ıza
ve Mardinli dostlar ı m ı za, özellikle ve alt ın ı çizerek Mardin
Valisi'ne ve Belediye Ba şkan ı 'na ve de toplant ılarım ı zı onur-
land ı ran sayı n Pa şa'ya huzurlar ın ı zda sonsuz te ş ekkürlerimi

sunuyorum.

Beni dinlediğiniz için tekrar te şekkür ediyor, ba şka etkinlik-

lerde bulu şmak dileğiyle sayg ılar ım ı sunuyorum.

Erzak ambarlar ı , köş kler ve
tap ı naklarla bir zamanlar ı n

gozdesi: KALE...

Buyük gezginterin
dikkatini çeken ş ehrin kaleler

beldesi, mertler diyar ı anlamlar ı yla
aç ı l ı mland ı r ı lan ismi yap ı s ı yla

mütenasiptir.
Tarihin derinliklerine göz

attığı m ı zda Subariler'den bu yana
Hititler, Babil, Pers ve Roma gibi
önemli medeniyetlerin ya ş ad ığı

1

bölgede sevgiyle dokunmu ş
Anadolu kiliminin en güzel

renklerini görmek mümkündür.
Yukar ı Mezopotamya'n ı n en

mamur şehirlerinin bulundu ğ u
bölgede ta şı n ald ığı şekiller,

nakış lar ı n nadideli ğ i bizi düne
hayran b ı rakt ı r ı yor.
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Ş ehrin bugünkü kimli ğ ine
en önemli katk ı ş üphesiz
Artuklu ve Akkoyunlular'dan
gelmi ş . Medrese ve camilerin
mimari yap ı s ı , akusti ğ i, bizleri
bugün hayrette b ı rakacak
inceliklerle dolu.

Tam bir aç ı k hava müzesi
görüntüsünde olan Mardin,
Bereketli Hilal kav şa ğı nda
tüm dünyan ı n ilgisini çeken
ta şı n hakimiyeti, dostlu ğ un
k ıı vveti, birlikteli ğ in co ş kusuyla

görülmeye de ğ erdir.

Yuzy ı llar boyunca bölgeye
hakim olan Artuklular' ı n kurdu ğ u
medreseler Mardin'i bölgenin
ilim merkezi haline getirmi ş tir.
Astrolojide ve dini bilimlerde.
hukukta yetkin bilim adamlar ı n ı n
yeti ş mesi bu sayede mümkün
olabilmi ştir.

Mehmet Be şir AYANOLU: Konu şmalar ı ndan dolayı B ı r-

lik Ba şkanı 'm ı za te şekkür ediyorum.

Ş imdi de konu şmalar ı n ı yapmak üzere Mardin Valisi Say ı n
Temel Koçaklar' ı davet ediyorum.

Temel KOÇAKLAR (Mardin Valisi): Uygarl ık yolunun

çok değerli yolcular ı , değerli konuklar ım ı z, değerli kat ıl ım-
c ılar, bas ın ı m ı z ı n çok kıymetli temsilcileri; İnsa ıı lıın Ortak

A/Ia/ı 'arl ı klar ı na Sayg ı Hakk ı ve Kiilt ı ire/ /Vliras ı Ya şatarak

Koru ıııak" konulu panele ho ş geldiniz derken, hepinize in-
sanl ığın kültür miras ı Mardin ili ad ına sayg ı ve sevgilerimizi
sunar ı z.

Bu toplant ıyı Türkiye Barolar Bir-
liği Ba şkan ı Avukat say ın Özdemir
Özok'un 04.10.2003 tarihindeki ilimizi
ziyaretleri esnas ında kararla ş t ırm ış t ık.
Bugün gerçekle ş tiriyoruz, gerçekten
de hepimiz çok mutluyuz, tekrar ho ş
geldiniz.

Tarihin tan ığı Mardin ilinde, insanl ığın
ortak malvarl ığı ve kültürel miras ın ko-
runmas ı ve ya şat ılmas ın ı konu alan bu
panelin düzenlenmesini sa ğlayan, Tür-

kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Ba şkan ı Avukat say ın
Özdemir Özok ve Yönetim Kurulu üyelerine, oturumlarda
yapacaklar ı konu ş malarla, bu konulardaki de ğerli dü şünce-
lerini bizlerle payla ş acak olan baro ba şkanlarına, barolar ı -
m ı zın kayıtl ı avukatlar ına ve üniversitelerimizin çok değerli
öğretim üyelerine hepiniz ad ına çok te şekkürler ediyoruz,
ş ükranlar ım ı zı sunuyoruz.

Anadolu'muzun, dünya uygarl ı klarına armağanlar ın ın ko-
runmas ı konusunda, uzun yıllard ı r Kuvay-i Milliye ruhuyla
biz öğrencilerinin her zaman yan ında olan, ışığım ı z ÇEKÜL
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AÇI Ş KONU Ş MALAR!

1517'de Osmanl ı egemenli ğ ine
giren kentin en büyük gururu,

Mustafa Kemal'in Paş a oldu ğ unun
müjdesini burada alm ış olmas ı d ı r.

Kurtulu ş Sava şı 'nda Kuvayi
Milliye'ye önemli destekler veren

Mardin'e Cumhuriyet co ş kusu
farkl ı bir güzellik katm ışt ı r.

Mezopotamya bölgesinde çok
önemli ve ayr ı cal ı kl ı bir yere sahip

olan kad ı n ı n toplumsal yaş amda
bugün de çok belirleyici bir

rolü vard ı r. Kentin tarihinde baz ı
medreselere ve önemli bir çok

Vakfı Ba şkan ı 'm ız Prof. Dr. say ın Metin Sözen hocam ıza
ve fakülte y ıllar ında öğrencisi olmaktan onur duydu ğum
Prof. Dr. say ın Cevat Ceray hocam ı za da çevre ve kültür
varl ıkları m ı zın korunmas ı ve gelecek ku şaklara aktar ılmas ı
konusundaki çal ışmalar ı nedeniyle şükranlarım ı ve en derin
sayg ıları m ı sunar ı m.

Değerli konuklar ı m ız, değerli kat ılımc ılar; hepinizin bildi ğ i
g ıbi kültürel değerler deyimi, çok geni ş bir kavram ı ifade
etmektedir. Üzerinde ya ş adığım ız Anadolu'muzun bu güzel
topraklar ı , birçok eski medeniyete ev sahipli ği yapm ış t ı r.
Ancak çok zeng ın medeniyetlerden geriye kalan, insanl ığın
ortak malvarl ı klar ın ı gerektiği gibi ko-
ruyarak sahip ç ıkabildiğimizi söylemek
maalesef mümkün değil. ÇEKÜL Vakf ı
Ba şkan ı 'm ız Prof. Dr. say ın Metin Sö-
zen hocam ı z da 25 yıl once Bu ulken ı n

iıı san ı, kendi yaşadığı toprağı n bili ıı cine

ı 'ardıı yI/ii, Avrupa bu toprağı n anlam ı n ı	 . , .

çok daha farkl ı anlayacakt ı r 7 diyerek	 >
b-b ı zler ı , bu soyled ı klerım ızı dogrula-

maktad ı r. Y ı k ılanlar, yak ılanlar, talan	 :	 :

edilenler, "harabe" denilenler ve göz
göre göre yurtd ışına kaç ı rılanlar, hepsi	

yap ı ya kad ı n ad ı n ı n verilmesi buna
b ızim kültürel varl ıkları m ız değil midir . Bilinmelidir ki ta ş	 en güzel örneklerdir.
yerinde ağırd ır.

Çok değerli konuklar ım ı z, değerli kat ı l ımc ılar; doğal güzellik-
leri, tarihi, kültürel varl ıklarıyla çok zengin bir mozaik olan
ülkem ı zde ve ilimizde bu potansiyelimizin ve varl ıkları m ız ı n
art ık ya şat ılarak korunmas ı ve gelecek ku şaklara aktar ılmas ı
bilincinin, sorumlu yurtta ş l ık anlayışıyla yerle ş tirilmesi ge-
rekmektedir. Üzülerek söylemek gerekir ki, insanl ığın ortak
malvarl ı klar ına ilgisizlik, katlan ılmaz boyutlarda kent kültü-
rüne damgas ın ı vuran mimaride yıkıma yönelmi ş tir.

Türkiye Cumhuriyeti topraklar ı nda
Yezidi'sinden, H ı ristiyan' ı ndan

Müslüman' ı na özgürce ibadetlerini
yerine getiren topluluklar ı n

bir özetini Mardin'de görmek
dünyan ı n ilgisini çekiyor. Mardin'in

başta Midyat ve Savur ilçesi
olmak üzere etraf ı nda güzellikler

ve zenginliklerle donanm ış çok
önemli unsurlar mevcuttur.

Konuklar ı n ı a ğı rlaman ı n derin
biigeli ğ i ve sayg ı s ı yla...
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TOLEDO'YU SATMAK.. MARD İ N'E BAKMAK..

Bir yandan nas ı l haz al ı yorum, ya şad ı klar ı mdan... Ve de bir yandan nas ı l kahroluyo-

rum... Yani hüngür hüngür a ğ lamak geliyor içimden, alenen...

Toledo'yu dola şı yoruz... İ spanya'n ı n en eski kentlerinden biri... Aynen muhafaza

etmi ş ler... Dört yan ı nehir, ortada bir tepe... Tepede, surlar içinde tar ı h... Korku

insanlar ı nerelere kaç ı rm ış ... Muhte ş em bir ova orada dururken, tepeye, güçluklerin

içine yerle ş mi ş ler... Ama güçlükler istilac ı lar için de var... Once suyu a ş acaklar, son-

ra tepeye t ı rmanacaklar. Onlar güç bela bunu yapmaya çal ışı rken, surlar ı n aras ı nda

oturan Toledolular da onlar ı keklik gibi avlayacak... Hesap bu...

Diyelim bütün bunlar ı aşt ı lar girdiler içeri... Oyle "Hüryaa" girmeleri soz konusu de-

ğ il... Yer yer kollar ı n ı z ı açtığı n ı zda iki duvara değ ece ğ iniz kadar dar sokaklarda gene

teker teker avlanma durumundas ı n ı z... Bu dar sokaklar ı n bir sebeb ı de iklimmi ş ...

Tam Ankara'n ı n kara iklimi... Bir de tepede dü ş ünün, so ğ uk ve rüzgar ı , han ı arkadan

t ı k yap ı nca kulak dü şer ya, öylesi... Rüzgar esmesin diye darac ı k
darac ı k sokaklar... İşte o darac ı k, darac ı k, sokaklarda trekking

yap ı yoruz... Tepe ya... İ ni ş ler, ç ı k ış lar... Biz Arap kap ı s ı ndan

girdik... Üç kap ı s ı var kentin... Uç mahallesine aç ı lan... Yahudi,

Arap ve İ spanyol... Yahudileri hem de nas ı l temizlediklerini en

iyi biz Osmanl ı torunlar ı biliyoruz. Kaçabilen solu ğ u buralarda

alm ış . Kalanlar ı "Biz H ı ristiyan olduk" demelerine bile bakmadan

halletmi ş ler... Bir-iki Yahudi evi muhafaza edilmi ş , bir de s ı nagog,

ama bo ş . Sinagog kapal ı

Arap mahallesinin içinde kalmad ı k. Bir-iki aile hl ya şıyormu ş ,

ama Araplar izleri ile hl orada... Mesela mimarileri... Endulus

tarz ı binalarda okunuyor... Bir de kentin ününü dünyaya ta şı yan mücevherciler, hl

Ş am i ş i yap ı yorlar...

Darac ı k sokaklar, kate, restoran, antika ve hediyelik e şya satan dükkanlarla dolu...

Toledo b ı çaklar ı dünyaca ünlü imi ş ... Demire su verilir ya, çel ı k yap ı l ı rken... Bora

nehrinin soyunun benzeri yokmu ş da, ondan bulunmaz Bursa b ı ça ğı ı m ış Toledo

b ı çaklar ı ...

Bir de H ı ristiyanlar için hac yeri gibi bir katedral var tabii... Avrupa'n ı n en buyu ğ u

de ğ il, ama en güzellerinden biri... Onemi... Papa'dan sonra en itibarl ı Katolik kardina-

1mm makam ı buras ı ... Bura da önemli bir ziyaretgah...

Sokaklar Japon dolu, Alman, Frans ı z, İ talyan dolu... Türk dolu...

Dünyan ı n dört bir yan ı ndan gelen insanlar her mevsim Toledo'yu dola şıyor, oraya
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AÇb KONU Ş MALAH

Değerli konuklar; bu panelimizi, tarihi ya şatan ve ta şı
ş iirle ş tiren Mardin ilinde gerçekle ştiriyoruz. Mardin, Ana-
dolu'muzun güneydoğusunda, bu topraklar ın kaderini
payla ş an, zaman zaman ye şeren, zaman zaman da solan
birçok eski uygarl ığa ev sahipliği yapm ış t ı r. Mardin mimari,
etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel de ğerleriyle zaman ın
durduğu izlenimini veren, Güneydo ğu'nun ş iirsel kentlerin-
den bir tanesidir. Mardin, aç ık hava müzesi görünümüyle
UNESCO'nun dünya kültür miras ı listesine almayı planla-
dığı , türkülerin yak ıldığı , ş iir ve efsanelerin söylendi ği kadim
bir kenttir. Ve Mardin, sahip oldu ğu kültürel değerleriyle gü-
nümüze kadar ta şınan, yüreklerdeki engin sayg ı, sevgi, ho ş-
görü ve sevecenliğin doruk noktaya ula ş tığı, farkl ı kültürleri
ve dinleri içinde harmanlam ış , yoğurmu ş , aç ık
hava müzesi görünümüyle, dünyada say ı l ı
S İT kentler içerisindedir. Yaz ıları nı dikkatle
okudu ğumuz sayı n H ıncal Uluç da bu duygu- 	 7
lar ı m ı zı 6 Nisan 2004 tarihinde "To/edo y ıı Sat-

ııı ak, AJardııı 'e Bak ıııak" ba ş l ığındaki yaz ı s ıyla
ifade etmi ş ti, yazı n ın örneklerini takdirlerini-
ze sunduk ve yine Mardin'in 150 yıl önceki
fotoğraflar ın ı bilgilerinize ve takdirlerinize
sunduk. Gerçekten de Mardin'i göremeyenle-
rin ya ş amlar ı nda, çok önemli bir boşluk var demektir. Bütün
insanların ve kültüre sayg ı l ı olanlar ın mutlak suretle bu kül-
tür kentini görmesini arzu ediyoruz.

Çok değerli konuklar, değerli kat ıl ımc ılar; binlerce y ıl öncesi-
ne dayanan. tarihin akışı içerisinde insanl ığın kültür miras ı ,
tarihin tan ığı Mardin ilimizde bulunan kültürel varl ıklarım ı z
da yukar ıda belirtilen, sorumsuzca yap ılan tahribatlardan
büyük ölçüde etkilenmi ş tir.

Burada üzerinde s ıkça durmam ı z gereken bir deyim ın "kente

karşı suç" kavram ı olduğunu belirtmeliyiz. Belki Türk Huku-
ku'nda kente kar şı suç kavram ı, tek ve bütünleyici kavram

t



tonlarla dolar, euro b ı rak ı yorlar. Döndüklerinde aynen benim gibi Toledo'yu yaz ı yor,

anlat ı yorlar... Yeni yeni insanlar buraya gelmek, görmek için can at ı yorlar...

Toledo, Ispanya'n ı n turizm merkezlerinin ba şı nda geliyor. Ispanya turizmi dünya

rekorlar ı k ı r ı yor... I şte kahrolma sebebim de bu...

Nas ı l bir keyif içinde geziyorum Toledo'yu... Ve de ald ığı m her haz, misliyle kah ı r ola-

rak donüyor bana. Çünkü nereden bakarsan ı z bak ı n on Toledo edecek Mardin'den,

benim Mardinimden dünyan ı n haberi yok... Nas ı l olsun ki, daha bizim haberim ı z
yok...

Inan ı n hiç abartm ı yorum... Aynen Toledo gibi Mardin ovas ı dururken tepeye ku-

rulmu ş eski Mardin bugün aynen duruyor... Toledo'dan bin eski... Toledo'dan bin
güzel... Dünya tarihinin en eski kiliseleri burada... Mardin, dünyan ı n en eski yerleş im

merkezlerinden biri... Yani kentle ş menin, yerle ş menin ilk örneklerinden b ı ri de ğı l

sadece, H ı ristiyan dininin ilk izleri de burada...

0 Ş am i ş i denen mücevhercili ğ i gelin Mardin'de görün...

Mardin'e turistik amaçla giden Türk biliyor musunuz çevreniz-
de... Ya da Mardin'e tur düzenleyen bir ş irket duydunuz mu?...

Niye duyas ı n ı z ki?... Kim duyuracak ki?...

Mardin'e gidin de eski Mardin'e, kaleye gitmeyi deneyin... As-
keri bölge sokmazlar ya... Diyelim girdiniz... Ne yapacaks ı n ı z
ki... Nerede o kafele restoranlar... Nerede o antika, hediyelik
e ş ya satan dükkanlar...Mardin'in yeni taraf ı nda kahveler var...

Y ığı nla i ş siz ve umutsuz insan ı n bir çay içerek akş ama kadar

bo ş bekledikleri kahveler...

Mardin'i devlet bilmiyor... Mardin'i medya bilmiyor... Mardin'i Mardinli bilm ı yor...

Nerede Mardinliler?... i ş adamlar ı ... Milletvekilleri... Gazeteciler...

Erkan Mumcu... Erkan Mumcu diye ç ığ l ı k ataca ğı m... Ay ı p... Her ş ey mi devletten

beklenir yahu... Minnac ı k bütçesi ve komik olanaklar ı ile Turizm ve Kültür Bakan ı
hangisine yeti şecek bunlar ı n...

Bu ülkede medya görevini yapsa, pek çok çark ı harekete geçirir... Ama medyada

Mardin'i gidip gören, Mardin'in fark ı nda olan m ı var...

Yollar ı dü ş erse gider Toledo'yu a ğızlar ı ndan sular akarak gezerler, ama ruhlar ı bilmez

ki. hem de nas ı l bir Toledo, kaç Toledo Türkiye'de var?...

H ı ncal Uluç, Sabah Gazetesi'nden.



AÇI Ş KONU Ş MALARI

olarak yer almam ış t ır. Belediye Yasas ı, İmar Yasas ı, Kültör ve

Tabiat Varl ı klar ı n ı Koruma Yasas ı, Çevre Yasas ı gibi birçok ya-
sada yer alan ceza hükümleri, kente kar şı i ş lenen suçlara yö-
neliktir. Fakat bütün bu yasalara ra ğmen kentlerimiz hep te-
cavüze uğramış t ır ve halen de bir sorumsuzluk örneği olarak
u ğramaktad ı r. Türkiye'nin sorunu, yeni yasalar yapmaktan
z ıyade, mevcut olan yasalar ı hassasiyetle uygulayabilmektir.
Tabiidir ki toplumlar, dinamik bir yap ıya sahiptir ve yasalar,
toplumun bu gereksinmelerine cevap verebilir hale getirile-
bilmelidirler.

Değerli konuklar, de ğerli kat ıl ımc ılar; insanl ığın ortak mal-
varl ı klar ı na sayg ı hakk ı ve kültürel miras ın ya ş at ılarak koru-
nabilmesi için, vatanda şlar ım ı z ın tarihi yap ıları sadece yasal
düzenlemelerle ya da Koruma Kurulu kararlar ıyla koruyabil-
melerinin yeterli olmayacağın ı n anla şılmas ı gerekmektedir.
Gerek röleve ve restorasyon projelerinin haz ırlanmas ında,
gerekse onar ı m finansman ında kamu desteğinin şart oldu-
ğunu, hep birlikte kabul etmeliyiz. Tabii ki bunlar ı n da öte-
sinde; kenti, kültürel değerlerin tahribini de içeren suçlardan
koruman ın en öneml ı yolunun, fert düzeyinde hukukun üs-
tünlüğünü benimsetmek, herkesin kent hukukuna ve koru-
ma hukukuna riayet etmeleri fikrini, vicdan ı nda ve gönlünde
yer ettirmek olduğu dü ş üncesini belirtmek istiyorum.

Değerli konuklar ım ı z, değerli kat ı l ımc ılar; tarihi ve kültürel
varl ıklar ı m ı z ın korunmas ı ve ya şat ılmas ında üniversite-
lerimize, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, mahalli
idare birimlerine ve sivil toplum örgütlerine önemli görevler
dü ş mektedir. Özellikle tarihi ve kültürel varl ı klarım ı z ı n ko-
runmas ı nda, esas görev ve yetkinin yerel yönetimlere ait ol-
duğunu kabul etmeliyiz. Bu konuda Tarihi Kentler Birli ği'nin
önemli ve çok ba ş arı l ı çal ışmalar yapt ığın ı büyük bir mem-
nuniyetle ve takdirle izlediğimizi de bu toplant ı münasebe-
tiyle belirtmek istiyorum. Bu anlayış doğrultusunda Mardin
Özel İdaresi olarak son 4 yılda ÇEKÜL, MARE\ —ralı ats ızlığı
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AÇI Ş KONU ŞMALARI

ıı edeniyle maalesef MARk V Yönetim Kurulu Ba şka n ı ara ııı ızda

olam ı yor, Av. say ı n İbrahim Özden'e acil ş ifalar diliyoruz— ve

diğer sivil toplum kurulu şlar ın ı n da yard ı m ve destekleriyle

geçmi ş ten ald ığım ı z emanetlerimizi, gelecek ku şaklara aktar-

ma konusundaki sorumluluklarım ızı yerine get ırmeye özen

gösterdiğimizi belirtmek isterim. Yine özellikle kültürel var-

l ıklar ım ızın korunmas ı konusunda, say ın Oktay Ekinci'nin

çok büyük desteklerini gördü ğümüzü ifade etmek istiyorum

ve 2003 yıl ı nda yazm ış olduğu bir yaz ıyı sizlerin bilgisine ve

takdirlerine sunmayı da bir görev sayd ım ve buradan da Sa-

yın Ekinci'ye hep birlikte sayg ılar ı m ızı gönderiyoruz.

Değerli konuklar; ülkemizde kültürel miras ın ya şat ılarak ko-

runmas ı konusunda birlikteliği gerçekle ş tirmeliyiz. "Bu an-

layış doğrultusunda lı ep birlikte var ız hep birlikte sorumlu yoz ve

hep birlikte başaracag ız" diyerek, sağl ıkl ı gel ış me ve kalk ınma-

n ın cia ön şart ı olarak tarihi ve kültürel varl ıklar ı m ızı koru-

mal ıyız. Kültürel varl ıklar ı m ız ı koruyarak yüce Cumhuriyeti

de korumal ıyı z; çünkü Devletimizin Kurucusu Büyük Önder
Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, Türkiye Cumhur ıyeti'n ın te-

meli kültürclür. İ nsanlığın ortak malvarl ıklar ı na sayg ı hakk ı
ve kültürel miras ı ya şatarak koruyab ılmeyi, sorumlu yurt-

ta ş l ı k anlayışı içerisinde hep birlikte gerçekle ş tirebilirsek, güç

birliği ve kat ıl ım anlayışı içerisinde, geçmi ş ten ald ığım ız güç-

le geleceğimizi çok daha ba şar ı l ı olarak planlayabiliriz. Ezan

sesinin, çan sesini sayg ıyla selamlad ığı, tarih, kültür, inanç,

ho şgörü ve sanat ın harman olduğu, dünya uygarl ıklar ı nın
başkenti, Mardin ilimizde düzenlenen bu panelin bu konu-
daki toplumsal bilincimizin geli ş mesine, önemli katk ılarda

bulunaca ğına inan ıyoruz.

İ nsanlığın ortak malvarl ıklarına sayg ı hakkı ve kültürel mi-

ras ı ya şatarak korumak konusundaki önemli ve kapsaml ı
panelin, tarihin bizlere emaneti olan Mardin il ı mizde yap ı l-
mas ı , bizleri son derece sevindirmi ş ve heyecanland ırm ış t ır.
Bu panel, sadece Mardin'de de ğil, ülkemizde kültürel ve ta-

SÜREKL İ L İ K

Tarih, sürekliliklerin ve
kopu ş lar ı n ya da tedrici
değ i ş melerin, direnerek,
mekn ı n dönü ş ümu bak ı m ı ndan
"pek değişmeden"
yak ı n zamanlara kadar
gelebilmi ştir.
Bugünkü Mardin, yani "eski'
Mardin kent yap ı s ı , mahalleler,
mimari doku aç ı s ı ndan
neredeyse sekiz yüz y ı 1 önce,
Artuklular zaman ı nda kazand ığı
nihai yap ı s ı n ı esas olarak
korumu ş , aradan
geçen uzun yüzy ı llar ı n getirdi ğ i
katk ı lar bu yap ı da,
onu fazlaca dönü ştürmeden
eklenmenin d ışı nda çok köklü bir
de ğ i ş ikli ğ e yol açm ışt ı r.

Mardin örne ğ inde,
akan zaman ı n adeta d ışı nda, kendi
iç ahengi ve dinami ğ iyle bugüne
uzanan tarihsel süreklilik, yaln ı zca
kentin fiziki yap ı s ı nda kendini
göstermemektedir;
benzer olguyu kültürel boyutta
da takip etmek mümkündür.

Tarihsel olarak H ı ristiyan, Arap,
Kurt ve Türk unsurlar ı n birlikte
olu şturdu ğ u ve yine kendi do ğ al
ak ışı nda yaş att ığı bir çe ş it
kozmopolit kültürel yap ı ,
her ne kadar bu unsurlar ı n
bir k ı sm ı art ı k "yok" ise de,
günümüze ula ş abilmi ştir.
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rihi mirasa sahip ç ıkmada ve ya şatmada önemli bir halkay ı
olu şturmaktad ı r.

Değerli konuklar, de ğerli kat ıl ımc ılar; uygarl ıkların izlerini
geçmi ş ten günümüze ta şıyan ve bu yönüyle dünyan ın or-
tak kültürel miras ında seçkin yeri bulunan, Mardin ilimizde
bizlere bu imkAn ı sağlayan Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulu Ba şkanı Av. sayı n Özdemir Özok'a, Yönetim Kurulu
üyelerine, konu şmac ılara ve tüm kat ıl ımc ılara en iyi dilek-
lerimi ve şükranlar ım ı bir defa daha sunuyorum. Anado-
lu'muzun bereketli topraklar ın ın alt ındaki ve üstündeki tari-
hi ve kültürel varl ıklarım ı zı hep birlikte ya şatarak korumal ı ,
payla şmal ı ve yine hep birlikte dünyaya tan ıtmal ıyı z.

Hepinizi en iyi dileklerimle ve içten sayg ıları mla selaml ıyo-
rum.

Te şekkür ederim.

Mehmet Be şir AYANOLU: Konu şmalarından dolay ı sa-
yın Vali'ye te şekkür ediyoruz.

Mardin kentinde,
bugün hemen herkes üç dil

konu ş abilmekte,
yüzy ı llard ı r gündelik yaş am ı n ortak

dili olan Arapça,
son on y ı ldan bu yana yerini

Kürtçeye b ı rakmaktad ı r.

Mardin halk ı , patl ı cana
"/lbdülhamid meyvesi",

paraya "Abbas!",
Türk'e "Rum!",

eski Bağ dat' ı ku ş atmaya giden
Osmanl ı ordusunun geçti ğ i yola

"tarIk-! mehter",
ş ehri ku ş atan

Timur ordusunun karargah ı n ı n
yerle şti ğ i ve Kbs ı miye

Medresesi'ne bakan tepeye
"Timur Tepesi",

yaylak-k ış lak yollar ı nda
Türkmen a ş iretlerinin

geçti ğ i yola
"Türkmen Deresi",

çarşı lara "sOk"
demeye devam etmektedir.

Bütün bunlar tarihsel
süreklili ğ in ve kentin iç
dinamiklerinin gücünü

gösteren küçük örnekler olarak
görülebilir.

(S. Ayd ı n, K. Emiro ğ lu,
0. Ozel, S. Unsa ı .

Mardin, A şiret-Cemaat-Dev/et,
Türkiye Ekonomik ve Top ı umsal Tarih

Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , lstanbui 2001
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'Tane/e çok ö ıı ceden lielir/enen program ı m ıı edeniy/e

kat ı /amayacağı m. Tüm insanl ığı n ortak mal ı olan Mardin 'de

düzenlenen ku panelin an ı ac ı na ula şmas ı n ı diler, tüm pa ıı elist ve

din/e yicilere sayg ı lar ı m ı s ıı nar ıı n. //

f\Ti/ıat Eri

Adalet ve Kalk ı nma Partisi

A/Iardin A Iilletvekili

"Nazik daveti ıı iz için teşekkür ede rin ı .

Sağl ı k sorunlar ı mu nedeniyle düzen/eni iş olduğunuz, çok anlaml ı
l'uldıığum panelinize kat ı lamadığı m için üzgünün ı . Panelistlere

ve değerli kat ı lı mc ı lara e ıı derin sevgi ve sayg ı ları m ı sunar ı m.

Mulı arre ı n Doğan

Mardin Milletvekili

"Nazik davetinize teşekkür ederim.

Önceden planla ıı an program ı m nedeniyle kat ı /ama yacağı m.

Kat ı l ı nı c ı lara ve ko ıı uşmac ı lara selam ve sayg ı lar ı m ı sunarun. //

Erkan Mumcu

Turizm ve I<ültür Bakan ı

"Düze ıı lemiş oldıığıı n ıız 'İıı sam ı lığı n Ortak Aıialva rl ı kla r ı na

Saygı Hakk ı ve Kültürel Miras ı Yaşatarak Kor ıı ma' kon ıı lıı
pando kat ı lamadığı m için üzgünüm. Nazik daveti ıı ize teşekkür

eder, size ve kat ı lan t ı l ı m ı konuklara sayg ı lar ııııı s ııııarıııı ."

Ce ınil Çiçek

Adalet Bakan ı
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İnsanlığın Ortak Mal
Varl ıklar ına Sayg ı Hal<kı

Oturum Başkan ı
Av. Kz ı m I<OLCUOLU
(stanbuI Barosu Ba ş I<an ı )
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Mehmet Be şir AYANOLU: Birinci oturumu sunmak
üzere kat ı l ımc ıları davet ediyorum. Oturum ba şkanlığın ı
yapmak üzere İ stanbul Barosu Ba şkan ı Av. KSz ı m Kolcuoğ-
lu, Türkiye Barolar Birliği İ nsan Hakları Uygulama Merkezi
Ba ş kan ı ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa
Bilim Dal ı öğretim üyesi Prof. Dr. İ brahim Kaboğlu, Siyasal
Bilgiler Fakültesi ö ğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Ceray, Gazi
Universitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Mehmet Tuncer ve
say ın Valimin de ifade ettiği gibi, Av. İ brahim Özden'in
rahats ı zlığı nedeniyle —kendisine acil ş ifalar diliyoruz— ken-
disinin yerine kat ılan Av. Haluk Eldem beyefendiyi davet
ediyoruz.

Oturum Ba şkanı Kaz ım KOLCUOLU: Çok değerli
kat ı l ı mc ı lar ve çok değerli misafirler; hepinizi oturumda
konu şmac ı olarak kat ılanlar ad ına sayg ıyla selaml ıyorum ve
hepinize de bu oturuma kat ılman ı z nedeniyle "ho ş geldiniz"
diyorum.

İ ki günden beri Mardin'in —çok değerli Vali'n ı n ve Baro 'da goren

ı la ıı arkada şlar ı m ız ı n bize gösterdikleri yak ı n ilyi ve misafirper-

rcrliğ ivle— büyük bir bölümünü gezme olana ğın ı bulduk ve
biraz evvel sinevizyonla anlat ılan yerlerın büyük b ı r k ı sm ı n ı
da gezdik. Bu gezimiz s ı ras ında öneml ı bir tesp ı tte yapt ık:
Gerçekten ortak kültürün, medeniyetlerin ve ho şgörünün
nas ı l an ı tla ş t ığın ı ve bu an ıtla şma içerisinde dü ş üncelerı n,

MARD İ N

Nusaybin büyük ölçüde
H ı ristiyan bir kentti.

Kaynaklarda Mardin'in an ı l ışı , ilk
olarak bu yüzy ı lda

Grek tarihçi Amminianus
Markellinus taraf ı ndan,

karşı l ı kl ı iki Roma kalesinden biri
(Marde) olarak

geçmekteyse de, Süryani
kaynaklar ı nda Mardin'de

piskoposluk merkezinin 4. yüzy ı lda
kurulmu ş oldu ğ u söylenmektedir.

Bu bilgiye bak ı l ı rsa,
4. yüzy ı lda Mardin sadece

Amminianus'un and ığı gibi bir
müstahkem mevki olman ı n

ötesinde, sivil ve dinsel i ş levleri de
olan bir yerle ş imdir.

lovianus bar ışı yla, Roma'n ı n Dicle

Sınırı " olu ş mu ş ve Nusaybin, do ğ u
s ı n ı rlar ı ndaki en önemli kent olma

özelli ğ ini Amida'ya terk etmi ş ti.
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Mardin'deki Surp Kevork
Kilisesinde bulunan,
Assuri aifabesiyle Ermenice
yaz ı lm ış bir yaz ı tta
belirtildi ğ ine göre,
Nusaybin y ı k ı l ı nca,
buradaki Ermeniler
Mardin'e s ığı nm ışt ı .

359'da Korduene bütünüyle
İ ranl ı lar ı n denetimine geçti ve
360'ta Bezabde ele geçirildi.
Il. Şahpür 363'te Romal ı lardan
fethedilen bölgeleri içine alan

ve güneyde Cebel Sincar'a ve
bat ı da bölgenin merkezi olan s ı n ı r
ş ehri Nusaybin'e kadar uzanan
'Arbayestan" (Beth Araba-ye)
eyaletini olu şturdu.

ho şgörünün, hatta duygular ın ta ş lara nas ıl oyularak yans ı -

dığın ı gördük. Bunun yan ı nda bir şey daha gördük; Bu kadar

önemli bir varl ığın korunmas ı konusunda bilgilenme hakk ı
çok önem ta şımaktad ı r. Bu gezimizde bizimle beraber olan,
bütün gezdiklerimizi elleyerek, ya ş ayarak, ya şatarak büyük

bir görevi yerine getirme kavgas ın ı veren ve ayni zamanda

gittiği yerdeki insanlar ı n o eserlerle bütünle şmesini, hatta

bilgilenmesini ve ayn ı zamanda bu bilgi nedeniyle de ka-

t ı lmas ın ı da çok iyi sağlayan, çok büyük bilim adam ı m ı z,

İ stanbul'da oturup Anadolu'da ya şayan, Metin Sözen ho-

cam ızı gördük. Gerçekten kendilerine te şekkür ediyoruz.

Kendisini, bu ortak miras ın korunmas ı , hatta insanlarla
bulu ş turulmas ı , ya şat ılmas ı ve geli ş -
tirilmesi konusunu .deta ödev kabul
ederek; her gittiğımiz yerde "Hoca

nerede l, ıı lunabilirt" denildiği zaman,
'Anadolu'da bir L'a ı 'şakta, bir otobüs

beklerken bulabilirsiniz" diye bize ifade
edilen ve bu çal ışmalar ıyla, gerçekten
büyük bir değerin yarat ılmas ı nda, bilgi
edinilmesinde ve ya şama geçirilme-
sinde katk ıları olan değerli hocam ı z ı n
yan ında; uygulamalar ıyla, halkla bü-
tünle şmesiyle, insanlar ı bilinçlendirip

kat ı l ı m ı sağlamas ıyla değerli Vali'nin de çok önemli katk ı-

lar ı n ı gördük. Kendilerine, bu ortak miras ın sahipleri olarak
kendimizi kabul ederek te şekkür ediyoruz ve çal ışmalar ı nda

ba şar ılar diliyoruz.

Nusaybin'e stakr ve	 Bu arada, önemli yan ı n ı da anlatmak için söylüyorum; bu
İ sfahan'dan 12 bin üst s ı n ı ftan aile	 ortak miras ın yaşat ılmas ı ve geli ştirilmesi, çevre düzeninin
yerleştirildi; bu aileler	 sağlanmas ı bakı m ı ndan hukukçulara da çok büyük görevler
Mecusi ı d ı ter.	 dü ş tüğünü burada kabul etmek —uygulay ı c ı lar başta olmak
Butun bu çatış ma ortam ı na	

üzere, hukukun yap ı lmas ı nda ve uygulamas ı nda— zorunday ı z.
karşı n, 4. yüzy ı l ı n ortalar ı nda

Gelmeden önce bakt ım, çevre ve kültürün korunmas ı na il ış -
yaz ı lmi ş bir kaynak,

km en az 18 uluslararas ı sözle şme yap ıldığın ı gördüm. Bu
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18 sözle ş menin tamam ın ın, ülkemiz taraf ı ndan son 20 sene
içerisinde, art ı k yasalla ş t ırılmak suretiyle bizim de mevzua-
t ı m ı za geçmi ş olduğunu gördük. Ayr ıca bizim yasalar ım ızı n
en az 15'inde çevre ve kültür konusunda koruyucu veyahut
da düzenleyici hükümler oldu ğunu, 15'e yak ın kararnamenin
bulunduğunu da gördük. Anlad ık ki; demek ki hukukçulara
da bu konuda; yani insan haklar ı konusunda, bu çevrenin
ve kültürün korunmas ı konusunda önemli görev ve sorum-
luluklar dü şüyor. Bu görevi en iyi şekilde ve kayna ğında ye-
rine getirme kavgas ını ve çalışmas ın ı yapan, bizleri buraya
ça ğıran baş ta Barolar Birliği Ba şkan ı, Yönetimi ve Mardin
Barosu'na da huzurlar ın ı zda bu nedenle te şekkür etmeyi bir
görev olarak kabul ediyoruz.

Bu k ı sa aç ıklamalardan sonra, hemen
toplant ı m ızı ba şlatmak istiyoruz;
çünkü birbirinden de ğerli konu şmac ı -
lar, sizlerle görü ş lerini payla şacaklar.
Tabii ki ondan önce, kat ılanları size
k ı saca tan ı tmak istiyorum.

Solumda çok de ğerli hukukçu, bilim
adam ı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu;
Marmara Üniversitesi Anayasa Anabi-
lim Dal ı Ba ş kanlığı 'n ı , ayni zamanda,
b ı rçok yabanc ı üniversitede konuk öğretim üyeliği görevini
yürütmekte ve Fransa Limoges Üniversitesi yükseklisans
ve doktora programlar ında, 15 y ıldan beri kar şıla ş t ı rmal ı
Anayasa hukukunda "çevre hakk ı " konulu ders vermektedir.
Türkiye'de ilk defa çevre hakk ı konusunda bir eser yay ımla-
yan bilim adamim ı zd ır. Ulusal ve uluslararas ı alanda birçok
görev üstlenen, kurumlarda görev alan bu de ğerli bilim ada-
mim ı z, Uluslararas ı Çevre Hukuku Merkezi'nin de Ba şkan
Yard ımc ı lığı 'n ı yürütmektedir. Kendisi, ayni zamanda Tür-
kiye Barolar Birliği İnsan Haklar ı Danışma Kurulu Ba şkanl ı -
ğı 'n ı da üstlenmi ş tir.

Nusaybin ve Urfa'n ı n
zenginli ğ inin, İ ran'la ticaretten ve

bu ş ekilde gelen mallar ı n Roma
dünyas ı na

buradan aktar ı lmas ı ndan
kaynakland ığı n ı yazmaktad ı r.

Mardin her yönüyle bölgesinin
önemli bir kenti olarak Artuklular

zaman ı nda ortaya ç ı km ış ve
kendini kabul ettirmi şti.

Yine görüldü ğ ü gibi,
Artuklular'a gelinceye kadar

bölgenin külturel ve ticari

merkezleri olarak daha çok
Nusaybin ve Cizre

öne ç ı km ış , Mardin bunlar ı n
aras ı nda bir bak ı ma

bağ lant ı noktas ı i ş levi gören, ikinci
planda bir kent olarak daha çok da

yak ı n çevresindeki önemli dinsel
merkezle (Mardin'in hemen
güneydo ğ usundaki Deyr-ül

Zaferan) ismini duyurmu ştur.
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Bu dönemlerde, nüfusu ve
ekonomik yap ı s ı na dair fazla bir
ş ey bilmedi ğ imiz
Mardin, Artuklular'la
birlikte siyasi bir merkez, bir
baş kent kimli ğ i kazanm ışt ı r.
Kentin fiziki yap ı s ı ve mimari
dokusunun, tam anlam ı yla bir
bölgesel merkez olarak 12.
yuzy ı ldan itibaren Artuklular'la
gelen bu 'rönesans" döneminde
geli ş ip biçimlendi ğ ini söylemek
pek yanl ış olmayacakt ı r.
Bu yap ı , sonraki Akkoyunlu ve

Osmanl ı dönemlerinde pek fazla
değ i ş ikli ğ e u ğ ramam ış , 16.
yüzy ı l ı n nüfus art ışı yla birlikte,
mahallelerin muhtemel geli ş imi
ve mesken a ğı rl ı kl ı sivil mimarinin
yoğ unlaş mas ı d ışı nda, esas olarak
muhafaza edilmi ştir.

Mardin kentinin bu dönemde
ş ahit olunan siyasi ve kültürel
rönesans ı na, ekonomik ve ticari
geli ş me ve büyümenin de e ş lik
etti ğ i anla şı l ı yor.

Sağımda, çok değerli hocam ı z Prof. Dr. Cevat Geray' ı da

tan ıtmak istiyorum sizlere: Tabii hocam ız ın literatürü çok

uzun da ben biraz k ı saltarak —müsaade ederse— bunları anlata-

yım. 1956'cla Gündo ğmu ş-Antalya Kaymakam ı 'yken Siyasal

Bilgiler Ş ehircilik Kürsüsü'ne Asistan olarak girmi ş , 1962-67

yıllar ında Devlet Planlama Te şkilat ı 'nda sosyal planlama

konular ı nda, özellikle konut ve toplum kalk ınmas ı konu-

lar ı nda dan ışmanl ık görevini yürütmü ş , 1970-71 yıllarında

TRT Genel Müdürü Dan ışman ı olarak "ya yin bölgelerine göre

Türkiye 'nin toplumsal, ekonomik ve kültürel özellikleri" konulu

çalışmalar ı yönetmi ş , 1974 y ı l ında Üniversitede Profesör
unvan ı n ı alm ış ve görevine devam etmi ş , 1974-1975 aras ı

İ mar ve İ sk5n Bakanl ığı Müste ş arı ve

',	
Danışman ı olarak görev yapm ış , 1976

y	 Mart' ında Siyasal Bilgiler Bas ı n-Yayın
•	 Yüksekokulu Müdürlü ğü'ne, 1977'de

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı 'na
' '.4	 getirilmi ş , 1 Ocak 1999'da emekli ol-

mu ştur. Halen Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Eğitim Bilim-

k	
/	 leri ve İletiş im Fakülteleri'ncle lisans ve

lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.
Türk Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler
Birliği'nin Danış ma Kurulu Üyeliği'ni ve

Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği Bülteni'nin Yay ı n
Yönetmenliği'ni de ş u anda yürütmektedir.

Yine çok değerli bilim adam ı m ız Mehmet Tuncer Bey'i
sizlere tan ıtmak istiyorum; 1956 y ı l ında İ stanbul'da doğan
değerli hocam ı z, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlamas ı Bölümü'nden mezun olmu ştur. 1985'de
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü'nde
yükseklisans yapm ış , 1986'da Gazı Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Bölümü'nde ö ğretim görevlisi, 1995 yıl ı nda Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora, 1999 Ş e-
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hir Koruma'da doçent olmu ş tur. Ankara, Antalya, Bergama,
Perge, Urfa, Konya, Ka ş , Patara vd. yakla şık 20 civarında ko-
ruma plan ı hazırl ıklarında bulunmu ş tur. İki kitab ı bulunan

çok değerli bir bilim adamım ı zd ı r.

Yine solumda ikinci konu şmac ı, çok değerli meslekta şım ve
ayn ı zamanda s ın ı f arkada şım Av. Haluk Eldem'i —tabii Mar-

di ıı li/ere belki tan ı tmak gerekmez, ama ta ıı ima yan/ur olur— tanı t-
mak istiyorum; 1944 y ı l ında Mardin'de do ğan çok değerli ar-
kada şım, 1968 yılında İ stanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirmi ş ,

1969 yı l ında serbest avukatl ığa ba şlamış ve hukukçu olarak
insanların gerçekten ya şamların ı çok yak ından ilgilendi-

ren G ıda Hukuku konusunda çalışmalar yapmış t ır ve g ı da
mevzuat ıyla ilgili bir kitap da yayımlamış t ı r. Ayn ı zamanda
biraz evvel de söylenildi ği gibi, Mardin Eğitim ve Dayanış ma
Vakfı 'nın da zannediyorum hem kurucu üyesi, hem de Yö-
netmen Ba şkan ı olarak görev yapmaktad ır. Biz, Mard ın'e ge-
leceğimizi söylediğimiz zaman çok heyecanland ı ve Mardin'i
hep böyle ba şkalarına gezdirmek, onlara tan ıtmak, onlar ın
bilgilendirilmesi konusundaki heyecan ın ı bizimle ya şamak
için "aman ben de kat ı lmak istiyorum, gelmek istiyorum" dedi.
Çok değerli İ brahim Özden arkada şım ız, ba şkan olarak ra-
hats ı zl ığı nedeniyle kat ılamad ı . Ancak kat ılsayd ı , yine Ha-
luk arkada şım ız konu şmac ı olarak değil, burada bizimle bu
bilgileri payla şarak ya ş amak için de buraya gelecekti; fakat
İbrahim Özden arkada şım ız, rahats ızlığı nedeniyle kat ıla-

mad ığı için, onun yerine konu şmayı da yaparak bu görevi de
böylece yerine getirmi ş olacak.

Bu k ısa aç ıklamalardan sonra, isterseniz program ı da k ı saca
size aç ıklayay ım: Zaman ı n biraz ilerlediğini gördü ğüm için,
20' şer dakikay ı geçmemek üzere konu şmac ılara söz verece-
ğiz. Tabii onlara bu süre yetmez, ama ne yapal ım, zaman
darlığı fazla konu şmaya elvermiyor. Hemen bitiminde,
zaman ım ız kal ırsa, çok değerli konu şmac ılarımızdan baz ı
aç ıklamalar talep eden veyahut da sorular sorarak bilgilen-

Aş ağı da görülece ğ i gibi,
bir bütün olarak bölgenin

Osmanl ı hakimiyetindeki ilk
yüzy ı l ı nda, bağ l ı bulundu ğ u

eyaletin merkezi Diyarbak ı r ile
yan ş an Mardin'in, 17. yüzy ı la

kadar bölgenin en canl ı ekonomik
ve ticari merkezi olma özelli ğ ini

korudu ğ u anla şı lmaktad ı r.
Bu aç ı dan bak ı ld ığı nda, bu
dönemde Mardin'in ticaret

hayat ı n ı n, daha Akkoyunlular
zaman ı nda iyice ayr ı nt ı land ı r ı lm ış

olan kanun ve kurallar bütünü
içinde devam etti ğ i görülmektedir.

Akkoyunlu Sultan ı
Uzun Hasan kanununun,

özellikle kentteki ticari
al ışveri ş lerden al ı nacak vergi ve

rüsum konusunda,
bu dönemde de yürürlükte

kald ığı anla şı lmaktad ı r.

Dolay ı s ı yla, fiziki ve mimari
dokusuyla Mardin kentinin ve
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mek isteyen arkada ş larım ı z olursa, onlara da söz vereceğiz.
Böylece bu bölümümüzü bitirmi ş olacağız.

İlk konu şmayı çok değerli hukukçu Prof. Dr. İ brahim Kabo ğ-
Iu'ndan ba ş latal ı m.

Buyurun sayın Hocam

Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU (Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi): Te şekkür ederim değerli
Başkan. Değerli izleyiciler; hepinizi sayg ıyla selaml ıyorum.

Sevgili Zeki Ekmen'le toplant ı ba ş lığı n ı belirlerken, "iıı san-

ligin ortak nıalvarlıg ıııa sayg ı y ı koyal ı m" biçiminde bir irade
ortaya koyduk. Sinevizyon gösterisi ve giri ş niteliğinde aç ı l ış
çerçevesinde giri ş niteliğinde yap ılan konu şmalar, bu ba ş l ığı n
önemini somutla ş t ırmış oldu. Kat ı l ı mc ılarla birlikte burada
hazır bulunan Dicle Üniversitesi Rektörü'nden tutun da be-
nim ayn ı üniversiteden öğrencilerim olan, ama ş imdi Mardin
Ağır Ceza Reisliği'ne yükselen meslekta ş larım ı z, dostlar ı m ı z
dahil geni ş kat ı l ım olan yelpazesi göz önüne al ı ndığı nda,
böyle bir toplant ı gerçekten çok anlaml ı .

Küçük bir tan ıklığı m ı aktarmak istiyorum; 1989 y ı l ında bir
konuk yabanc ı profesörle Diyarbak ır'dan Mardin'e ziyaret
için geldiğimizde, kiliseyi ziyaret için kent meydan ı ndan
yukar ıya doğru o dik merdivenleri ç ı karken, dökülmü ş ta ş-
lar, merdivenlerde, belki eski eserlerden de kopmu ş , konuk
profesör, yolu temizlemek için ta ş toplamaya ba ş lad ı . Dedim
ki, "say ııı Profesör. ba şa ç ı ka ıııazs ıııız, topla ııı ay ı n, biz nas ı lsa y ı l-
riiriiz bir biçimde" ve ta ş ları atlayarak ç ıkt ı . Ş imdi öyle anl ıyo-
rum ki, 15 yıldan bu yana Mardin'de, Mardin ve yöresinde
çok büyük çaba var, kayda de ğer geli ş meler var. Bu anlamda
insanl ığın ortak malvarlığı na sayg ı hakk ın ı n gerçekten sade-
ce uluslararas ı değil, ayn ı zamanda ulusal ve yerel bir sorun
olduğunu, yani bir anlamda üç boyutlu oldu ğunu ortaya

kentin ticari hayat ı n ııı ,
Osmanl ı egemenli ğ i alt ı nda
önemli bir de ğ i ş im yaş ad ığı n ı
ileri sürmek pek kolay
gözükmemektedir.
Bu anlamda, Osmanl ı
egemenli ğ i Mardin'de bir
kopu ş u temsil etmemekte,
esas olarak
Osmanl ı oncesi
yap ı n ı n süreklili ğ i dikkati
çekmektedir.

Osmanl ı egemenli ğ ini kentte,
genel olarak da bölgede
hissettiren as ı l de ğ i ş ikli ğ in
siyasi kertede ya ş anm ış ,
Osmanl ı 'n ı n kendi yönetici
s ı n ı f ı n ı bölgeye ithal etmi ş
olabilece ğ i, dolay ı s ı yla, kentin
toplumsal-kültürel yap ı s ı nda
bu anlamda kayda de ğ er bir
de ğ i ş meye ş ahit olunmu ş
olabilece ğ i dü ş ünülebilirse de,
biraz yak ı ndan bak ı ld ığı nda
buna da ihtiyatla yakla şı lmas ı
gerekmektedir.

Osmanl ı bir Mardin'inden söz
etmek, ancak 19. yüzy ı lda
Tanzimat döneminin ilk kapsaml ı
modernle ş me giri ş imi ile yaş anan
yap ı sal dönü ş ümler sonucunda
mümkündür.

O halde 19. yüzy ı l ortalar ı na
kadarki yakla şı k üç yüz y ı ll ı k
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koymak bak ı m ından da bu toplant ı son derece anlaml ı . Bu
bak ı mdan düzenleyicileri kutluyorum.

Çevre hakk ı bakım ından uluslararas ı alanla ulusal alan ili şki-
sinde, uluslararas ı boyut bask ın görünüyor. Çevre hakk ı de-
diğimiz hak ya da insanl ığın ortak malvarl ığına sayg ı hakk ı
olarak adland ı rdığım ız, bu yeni haklar demeti ya cia dayan ış -
ma haklar ı kategorisi, diğerlerinin tersine, uluslararas ı alan-
dan ba şlayarak ulusal alana doğru olu ş turulan ve hukuken
tan ınmış , bu yolla sa ğlanan haklar demetine girmektedir. Bu
bakımdan uluslararas ı alanda at ılan ilk somut ad ımla ba şla-
mak yerinde olur. 32 yıl önce Stockholm'de yap ılan Birle şmi ş
Milletler Çevre ve Geli şme Konferans ı sonucu ilan edilen
Stockholm Bildirgesi'nde, ilk kez insan ın onurlu bir çevrede
ya şama hakk ı olduğu beyan edilerek, bu konuda yeni bir dö-
nem, bir tür yeni ça ğ aç ılmış t ır. Bu nedenle bu döneme baz ı
çevre hukuku uzmanlar ı, ekolojik çağ ad ın ı vermektedirler.

Gerçekten, 1972 Stockholm Çevre ve Geli şme Bildirgesi, 1982
Dil ii ya Doğa Şart ı , 1992 Rio Dünya Zirvesi ve orada haz ırlanan
belgeler, bildirgeler ve sözle şmeler, nihayet bir 10 yıl sonra
Jo ıı an ıı esburg Zirvesi olmak üzere, insanoğlu dünya ölçeğinde
1972'den bu yana her 10 yılda bir çevre alan ı nda, insanlığın
ortak malvarlığı konusunda, insan-çevre ili şkileri üzerine,
insan-kültürel varl ıklar ili şkisi bağlam ında kaydedilen geli ş -
meleri değerlend ırmek için, bunun bilançosunu yapmak için
bir araya gelmekte ve "acaba bu alanda yap ı lan çalışmalar ı.
birikimleri hukuki mekanizmalara nas ı l dönilş tilrebiliriz. hangi
sözleşmeleri imzalayabiliriz ve bir gün dünya ölçe ğinde bütün
dünya y ı kapsam ı na alan bir belge ortaya ç ı karabilir n ı iyiz. bir
kurum ktı rabilir ıniyizG' diye çaba göstermektedirler. Bu ba-
k ımdan Birle ş mış Milletler, Birle ş mi ş Milletler'in bir birimi
olan UNESCO ve bunlarla birlikte çal ışma yapan ulusal ve
uluslararas ı resmi ve gönüllü örgütlerin faaliyetleri, katk ılar ı ,
övgüye, desteklenrreye değer.

Osmanl ı dönemini, bir bak ı ma
Mardin'in buyük ölçüde önceki

dönemlerden tevarüs etti ğ i, kendi
dinamikleriyle ayakta durdu ğ u,
Istanbul'un tam egemenhi ğ inde

değ il, ancak "gölgesinde"
geçen bir dönem olarak

de ğ erlendirmek daha do ğ ru olur.

Osmanl ı 'n ı n, fethi takip eden
yuzy ı l içinde, birtak ı m yeni

merkezi yönetim ayg ıtlar ı
(t ı mar sistemi, vergilendirme,

askeri ve adli yöneticiler vb) ile
kente nüfuz etme çabas ı n ı n

ancak belli s ı n ı rlar
çerçevesinde kald ığı ;

buna karşı l ı k, geleneksel
yerel dinamiklerin, yani yerel

aristokrasi, ticaret burjuvazisi,
aş iretler gibi süreklilik

unsurlar ı n ı n,
17 ve 18. yüzy ı llarda

kente tekrar damgas ı n ı
vurdu ğ unu görece ğ iz.

Osmanl ı döneminin
bölgeye ve kente soktu ğ u,
süreç içinde "yerlileşmiş "

Osmanl ı e ş raf ı da,
k ı sa surede bu unsurlar
aras ı na dahil olmu ştur.

(S. Ayd ı n, K. Emiro ğ l ı ,
0. Ozel, S. ünsal,

Mardin, A ş iret-Cemaat-Devlet,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih

Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , istanb ı l 2001.
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Öte yandan; değinilen uluslararas ı çalışmalar paralelinde,

ulusal alanda önce anayasalarla ba şlanmak suretiyle çevre

ve kültürel varl ıklar ın korunmas ı konusu, en üst düzeyde

düzenlenmeye ve güvencelenmeye ba şlanm ış t ı r. 1970'li y ı l-

lardan 2000'li yıllara kadar yeniden yaz ılan ya da yürürlükte

olup da değ i ş tirilen anayasalardan hemen hemen hiçbiri,
çevre ve kültürel varl ıklar ın korunmas ı sorunları n ı görmez-

likten gelmemi ş tir. Bu anayasalar ı n sayı s ı bugün 60' ı geçmi ş
bulunmaktad ı r. Bu bak ımdan anayasalar, çevre konusuna ya

çevre korunmas ı, kültürel varl ıkların korunmas ı şeklinde yer

vermektedirler veya bir birey hakk ı temelinde düzenleme

yapmaktad ırlar. Şu halde devletin ödevi veya insan hakk ı
olarak yap ılan düzenlemenin ilerisine geçilerek hem devletin
ödevi, hem de insan ın hakk ı olarak yer vermektedirler, t ı pkı
bizim 1982 Anayasas ı 'n ın yapt ığı gibi.

Anayasal geli şmeler bak ı m ından ülkemizin durumu geri

say ılmaz. Hat ırlayı n ız, Stockholm Bildirgesi'nden 11 yıl önce

yürürlü ğe konulan 1961 Anayasas ı , çevre hakk ı n ı tan ımamış
olsa da geni ş anlamda çevre korumas ına ili şkin, ormanlar ı n
korunmas ını da kapsam ına alan hükümlere yer vermi ş tir.

Bilindiği gibi liberal anayasac ıl ık hareketi Anayasa'ya hep

"devlet iktidar ı n ı düzenlesin, onu s ı n ı rlas ı n, birey hak ve üzgür-

lüklerini güvence alt ı na als ı n" biçiminde geleneksel b ır i şlev

yüklemektedir. Oysa Anayasa'n ın ış levi, ayn ı zamanda üze-

rinde geçerli olduğu (yani devletin egemenlik alan ı n ı belirle-

diği) ülkeyi korumakt ır; ülke öğesi, ormanlar ı n korunmas ı n ı
da kapsam ına alacak şekilde 1961 Anayasa's ıyla somutla ş-

mış t ır. 1982 Anayasa's ı , çevre hakk ıyla ve kültürel varl ıklar ı n
korunmas ıyla, yani 56. maddesiyle ve 63. maddesiyle bunu
aç ıkça düzenleme konusu yapm ış t ı r. Diğer kusurlarına rağ -

men denilebilir ki, 1982 Anayasas ı , kar şıla ş t ırmal ı anayasa

hukuku bak ım ından yeri gözard ı edilmemesi gereken bir
öneme sahiptir. Ama tabii ki bunlar yeterli de ğildir, yeterli

olmad ığı için, mesela Türkiye Barolar Birli ği nezdinde üç y ı l

önce hazırlad ığımı z Anayasa öneris ı nde, bu haklar ı , çevre
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ve kültürel varl ıkların korunmas ına ilişkin haklar ı ülkesel
ölçekte, devletin ülke ö ğesi temelinde daha geni ş bir biçimde
düzenledik, koyduk ve ayrı bir bölüm ayırd ık ona, bunu da
hakeder. Böylece ça ğda ş anayasalar ın, 21. yüzyıl anayasala-
rının, önce ülkeyi düzenleme konusu yapmas ı gerektiğini,
sonra insan ı, insan hak ve özgürlüklerini, daha sonra da dev-
letin örgütlenmesini, ilk iki ö ğede somutla şan ilkesel değerler
ışığı nda gerçekle ş tirmesi gerektiğinin en az ından, öneri biçi-
minde de olsa temellerini atmış bulunuyoruz.

İ lgınçtir, Frans ızlar 2003 yılında, yani geçen y ıl, 10 maddelik
bir "Çevre Şart ı " haz ırlad ılar ve çevre hakk ın ın biraz sonra be-
lirteceğim bütün öğelerini bu şarta yans ıtt ılar. Çevre hakk ın ı
"anayasa! düzeyde bunu tan ı ma" iradesini ortaya koydular;
bunun için "anayasaya ekleine" yöntemini tercih ettiler ve
2004'ün ilk gündeminde yer alacak anayasal çal ışma olarak
tasarıyı ortaya ç ıkard ılar. Fakat 2004 yılın ın ba şında bilinen
ba şörtüsü yasas ı gündeme geldiği ve yoğun biçimde tart ışıl-
dığı için, bu sorun, çevreye ili şkin anayasal şart ı, zamanlama
olarak ikinci plana kayd ırdı; ama bu y ı l ın ilerleyen dönemin-
de, ikinci döneminde onu ele alacaklar. Demek ki çevre hak-
kın ı, bizden daha çok geli şmiş olduğu halde Frans ızlar, "ana-
yasa! düze de bütün öğe/eriyle düzenleme" gereğini duydular.

Tabii ki bu konu sadece Frans ız değil, çevre konusunun
anayasala şmas ı olgusu, asl ında aç ı lış konu şmalarında dillen-
dirilen, bu yerelle şme olgusuyla esasen çevresel ve kültürel
değerleri mahallinde, ilgili yörede ya şayan insanlar ı n sahip-
lenmesi olgusu çerçevesinde, klasik anlamda anayasanın ko-
nusu olmayan birtak ım değerler, yönetim, i şletme bak ım ı n-
dan anayasal alana girdi. Ba şkent d ışında olu ş turulan bölge
yönetimlerine, yerel yönetimlere çevre ve kültürel varl ıkları
koruma yetkileri verildi, Anayasa mahkemeleri, bu birimle-
rin yetkileriyle ulusal otoritelerin yetkileri aras ındaki denge-
yi sağlamakla görevlendirildi. Bu yolla art ık çevre ve kültürel
değerlere ilişkin konularda anayasa yarg ı sının görev alan ına
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dahil oldu ve böylece bu konular anayasala şt ı , yani devletin
ve toplumun en üst normunda bunlar düzenlenir hale geldi.

O denli üst düzeyde tan ına çevre hakk ın ın öğeleri nedir.
Çevre hakkı n ın usule ili şkin üç öğesi var onu güvenceleme-
ye yönelik üç öğeyi hak olarak ifade ediyoruz: Bilgilenme
hakkı birincil öğesidir, bunu kat ıl ı m hakk ı ve ba şvuru hakk ı
izlemektedir.

Ba şvuru hakk ı, tabii ki idari makamlardan ba şlayı p, yargı
organlar ına uzanmakta, ulusalüstü yarg ı organlarına kadar
gitmektedir. Bu çerçevede hemen belirtmek gerekir ki, bil-
gilenme hakk ı konusunda sadece genel olarak de ğil, birçok
devlet özgül anlamda çevresel bilgilenme hakk ı üzerinde
yasal düzenlemeleri gerçekle ştirmeye ba ş lamış t ır. Bizde 24
Nisan'da yürürlü ğe girecek olan Bilgi Ea'inrne Hakk ı Ka ıwn ıı *

önemli bir ilerleme şeklinde kaydedilebilir ise de, ne yaz ı k
ki yasada çevreye ili şkin hiçbir öğe yer almamaktad ır çevre
sözcüğü bile kullan ılmamaktad ı r. Çevre ve kültürel değerlere
yer verilmemi ş olsa da bu kanun, çevre alan ına da uygulana-
cakt ır; fakat gönül istercli ki çevre ve insanl ığın ortak mal-
varl ığı gibi konular, o yasada s ıralanan s ı n ırlama engellerinin
d ışında tutulsayd ı, ama olmad ı . Çevresel değerlerin ikinci
plana at ıldığı bir siyasal itkidar dönemindeyiz.

İkinci olarak kat ı lım; kat ıl ım konusu, bizde sivil toplum
örgütlerinin giderek geli şmesi, vakıflar ı n geli şmesi, ÇEKÜL
ve TEMA gibi birçok gönüllü giri ş imin yaygınla şmas ı , kayda
değer bir kat ı l ım arac ı ya da yolu olarak ifade edilebilirse de
bunun ötesinde, proje ve planlar ı n hazı rlanmas ına, kararla-
rın al ınmas ına kat ılım mekanizmalarının da hukuk sistemi-
mize dahil edilmesi gerekmektedir.

Üçüncü olarak, ba şvuru yolların ın öngörülmesi gerekmek-
tedir. Tabii ki yarg ı organlar ım ı z, bu konuda oldukça liberal

* Bkz. Bilgi Edin ııı e Hakk ı, TBB Yayınlar ı , Ankara 2004.
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bir tav ır göstermektedirler, ama yasama organ ın ın zaman
zaman çevre ve kültürel varl ıkların ki ş isel ç ıkar ı gerektirme-
yecek, yani genel ç ıkar çerçevesinde kullan ılacak dava yete-
neğini, kiş isel ç ıkarla ili şkilendirme yönünde İdari Yarg ı lama

Usulü Kanunu hükümlerini sürekli deği ştirmesi de olumsuz
bir yakla şım olarak kaydedilebilir. Bu çerçevede sayın Vali'nin
değindiği, özellikle ekolojik suçlar kavram ının hukuk siste-
mimize girmesi, bir hakk ı n ihlal edilmesiyle o ihlalin ağırlığı
derecesinde uygulanacak yapt ırım aras ındaki orant ıyı tesis
etme bakım ından da son derece önemlidir. Ancak bu konuda
her zaman söylediğim gibi, bizdeki insan haklar ı ve özgürlük
anlayışındaki çarp ıkl ık değişmelidir. İ nsanlar aras ındaki iliş -

kiler bağlam ında ortaya ç ıkan özgürlükler, çok s ıkı kurallara
bağlanmış t ır; bir slogan atmak ya da afi ş asmak, insan ı n
hayat ın ı karartmaktad ır. Buna karşıl ık 114 gencimize mezar
olan Çeltiksuyu İlköğretim Okulu'nu yapan ya da yapt ıran-
lar, ona onay verenler, etkili denetim görevinden kaç ınanlar
hangi yapt ırımlara tabi tutuldular- Oysa onlar ö ğrencilerin
ya şam haklar ın ı yok etmi ş lerdir. Gerçekten, insan-çevre-do ğa
ili şkisinde, insan-e şya ve mülk ili şkisinde kötüye kullan ılan
özgürlükler, hukuk sistemimizin ve idari görevlilerin (kabul
edilmesi mümkün olmayan) ve bir tür "hoşgöriU'(!) alan ı na
giren bir koridor olarak adland ır ılmas ı mümkündür. Iki öz-
gürlük demeti aras ındaki çarp ıklığı da bu çerçevede üzerinde
dü şünerek giderme yollar ın ı aramal ıyız.

Bu bağlamda Bilgi Edinme Hakk ı Kan ıı nu'ndaki eksikliğe de-
ğindim. Ancak Türkiye, özellikle çevresel alanda bilgilenme,
çevresel alanda kararlara kat ılma ve çevresel alanda ba şvuru-
da bulunmaya ili şkin uluslararas ı sözle şmeyi, kı saca 'Aarhus

Sözleşmesi (Convention d'Aarhus) ' ad ıyla tanınan uluslararas ı
sözle ş meyi onaylamad ı . 25 Haziran 1998'de imzalanan
sözle şme 30 Ekim 2001'de yürürlü ğe girmiş bulunuyor. Tür-
kiye'nin bu sözle şmeyi onaylamamas ının bir eksiklik oldu-
ğunu, burada tekrar belirtmek istiyorum. Nitekim, Türkiye
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eğer bu sözle şmeyi onaylasayd ı , örneğin çevresel düzenleme-
ler konusunda o denli oynayamazd ı . Çevresel etki değerlen-
dirmesi (ÇED) yönetmeliğini, 1983 yı l ında yürürlüğe giren
Çevre Kanunu emrettiği halde, tam 10 yıl gecikmeyle ancak
yürürlü ğe koyan idari ve siyasi makamlar, 10 y ıld ır yönet-
melik üzerine sürekli oynamaktad ırlar; "nerede istis ıı a yarata-

biliriz, nerede bunu aşa biliriz" biçiminde. Soruyorum size; kaç
ki ş i biliyor, Karadeniz Otoyolu Projesi'yle ilgili çevresel etki
değerlendirmesi yap ılmış m ıd ır- Artvin bölgesinin çehresini
tamamen değ i ş tirecek olan Artvin baraj lar ı n ın, sayıları kı rk ı
a şan barajlar ın yap ım ına ili şkin karar sürecinde çevresel etki
değerlendirmesi raporu haz ırlanmış mıd ır Aran ızda olum-
lu yan ı t verebilen varsa, doğrusu bilgilenmek isterim. Tabii
"Aarlı us Sözleşıııesi" gibi sözle ş meler yürürlüğe konulursa,
bugünden yarı na ülkenin doğas ı n ın ve temel değerlerini, sür-
dürülebilir geli şmenin gereklerini gözard ı etmek suretiyle,
klasikle şen yaz ım teknolojisini a şan "ben yapt ı m oldu" yakla-
şı m ıyla büyük projelerin uygulamaya konulmas ı güçle ş ir.

Bu çerçevede Türkiye'nin de taraf olduğu ve bir bakıma ulus-
lararas ı alana da, Türkiye'den giden dava vesilesiyle (olumlu
olmasa da) klasik karar yaz ım tekniğini a şan bir davadan
da söz edeceğim. Ben, uluslararas ı alan ı, Birle ş mi ş Millet-
ler mekn ın ı k ısaca anlatt ım; ulusal alan ı, anayasalar ı ele
ald ım, özellikle Türkiye temelinde. Ş imdi ikisinin aras ında
yer alan ve Türkiye'nin de dahil olduğu sistem olarak, İ nsan
Haklar ı Avrupa Sözle şmesi'ne değinmek istiyorum. Bilindiği
gibi Avrupa Sözle ş mesi, Türkiye'nin elli y ıld ır içerisinde yer
aldığı ve dünyan ın en güçlü bir insan haklar ı koruma meka-
nizmas ı olarak, çevre hakk ı n ı ve kültürel varl ıklar ın korun-
mas ı görevini öngörmemektedir. Ancak, sözle şmede yer alan
maddelerle doğrudan ili şkilendirmek suretiyle İ nsan Haklar ı
Avrupa Mahkemesi, 2. madde (ya şama hakk ı ) ve 8. madde
(özel ve aileyi ya şama saygı hakk ı) gibi maddelerle do ğrudan
ili şkisi olan sorunlar gündemine alarak bu konuda çevre ala-
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n ı n ı da, kültürel varl ıkları koruma alan ın ı da bir tür dolayl ı
koruma yoluyla sözle şme güvencesinden yararland ırmaya

ba ş lamış t ır.

Bunun iki örneğinden ilki İ spanya'dan gitmi ştir, meşhur

Lopez Ostra davas ı : Bayan Lopez Ostra'n ın evin ın çok

yakı n ı nda bulunan bir ar ıtma tesisinin verdi ği rahats ı zlık
nedeniyle on y ıl önce, 8. madde temelinde İ spanyol Hü-
kümetini mahküm eden Avrupa Mahkemesi, ilk kez çevre
hakkı kavram ı n ı kullanm ış t ır. Yakla şık sekiz yıl sonra bu kez

Türkiye'ye kar şı Önery ıld ız Davas ı, İ stanbul Ümraniye'deki

Hekimba şı çöplüğünün infilakı sonucu otuz alt ı vatanda-

şım ızın ölümüyle sonuçlanan bu olayda yed ı çocuğunu ve

iki e ş ini yitiren Önery ıld ız' ın Avrupa'da açt ığı dava sonucu,

Avrupa Mahkemesi'nin 2002 yılın ın Mayı s ayında vermi ş
olduğu karar, ülkemiz aç ı sından derslerle doludur. Avrupa

İ nsan Hakları Mahkemesi, orada Türkiye'yi mahküm eder-
ken, Türkiye'nin 2. maddeyi, ya şama hakkın ı ihlal ettiğ i;
10. maddeyi, kamu görevlilerinin enformasyon, yani bilg ı
verme ödevini ihmal etti ği ve dolayı s ıyla ilgili maddeyi ihlal

ettiği sonucuna varm ışt ır. Ama daha önemli olan ı, "göve ı z/ ı
İ ir çe'rede ı ' şııza hakk ı ' kavram ın ın bu dava vesilesiyle so-
mutla ş mış olmas ıd ır.

Karar konusunu olu ş turan davada bir çok makam var; sade-
ce hukukçular de ğil, burada belediye ba şkanları var, burada
valiler var, kaymakamlar var, burada merkezi otorite var,
burada asl ı nda hepimiz var ız. Biliyorsunuz bir çöp depolama
mekön ında, Hazine arazisine kaçak olarak yap ı yapan Öner-

yıld ı z'a, kaçak olarak in şa ettiği gecekondu; kendisine su ve-
rilmesi, kendisine elektrik verilmesi gibi i ş lem ve eylemlerle

meşrula ş t ı r ı l ıyor; sonra yan ı başım ızdaki çöp deposu ınfilak

ediyor. Dü ş ünün, mülkiyet hakk ı yok, kaçak bir yap ı var,

ama idari makamlar, onu bir tür me şrula şt ırıyorlar. İnsan

Haklar ı Avrupa Mahkemesi buna Odari to1erans' diyor, 'MlıiüI-

kiyet hakk ı yok, ama idari hoşgöröde b ıı /unmuşlard ı r" diyor.
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Mülkiyet hakk ı yok, ancak orada yarat ılan değerlerin korun-
mas ı gerektiği yolunda devlet makamları tarafından bir tür
me şru zemin olu ş turulmu ş tur. Art ık malların ın, mülklerinin
korunmamas ı diye bir durum yoktur söz konusu değildir
Hekimba şı 'nda.

Önery ıld ız karar ı önümde, kırk küsur sayfadan olu şuyor. Bu
karar Türkçe'ye çevrildi mi, bilemiyorum, ama Türkçe'ye
çevrilip hepimizin tekrar tekrar okumas ı gereken, dersler
ç ıkarmas ı gereken bir karar oldu ğunu ifade etmek istiyo-
rum. Burada kamu makamlar ın ı n, Ümraniye Belediyesi'nin,
Kaymakamlığı ' n ın, "Biz seminer/er düzenledik, panel/er yapt ı k,

o yolla buran ı n tehlikeli bir mekün olduğunu Öner y ı ld ız ve orada

yaşayan diğer vata ııdaşlara bildirdik" iddias ına karşı Avrupa
İnsan Haklar ı Mahkemesi diyor ki, "Devlet, sadece toplant ı -

la rla, pa nellerle orada yaşaman ı n tehlikeli olduğunu bildirmekle

yetinemez. ayn ı zamanda doğrudan doğruya ilgili kiş ileri bi/gilen-

dirmeli. Kald ı ki orada pane/ler yap ı ldığı, seminerler düzenlendi-

ğine dair dosyada kan ı t da yok." Onu bile kan ı tlayamıyoruz,
ama "biz panel/er yapt ı k, semiıı erler yapt ı k" biçiminde savun-
mada bulunuyoruz.

Sonuç olarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, burada
ayn ı zamanda birçok Avrupa Sözle şmesi'ne, kültürel varl ık-
ların korunmas ı na kadar birçok belgeye yollama yap ıyor ve
"Yönetimler bundan ders ç ı kar ınalı, belediyeler ders ç ı ka rma/ ı ve
o yerlerde bu şekilde çöp depo/ar ı yaratmamal ı dı r, konut hakk ı n ı
düzen/erken, çöp ar ı tma tesislerini kurarken planl ı kent/eş ine il-
kelerine uy ınalı dı r" diyor. Böylece "diğer ülkeler de bundan ders

ç ı karma/ ı dı r" biçiminde Türkiye karar ıyla Avrupa ölçeğinde
bir tür içtihat olu şturmaktad ır. Tabii ki bizim için üzücüdür
ac ıd ır, ama eğer ders ç ıkarmas ını bilirsek, zannediyorum
önemli bir ad ım olu ş turabilir.

Son olarak iki kavrama de ğineceğim. Birincisi, güvenliğin
anla şılma biçimidir.
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Say ın Ba şkan, 'Uı uk ıı kçular ı n görevi midir diye bunu yad ı rgama-

v ııı ' dedi, ama şöyle hukukçuların görevidir ayn ı zamanda:

Biz, hukukta, idare hukukunda ya da özgürlükler hukukunda

19. yüzy ıldan ald ığım ız kavram olan kamu düzenini, kamu

güvenliğini çok anlat ır ı z. Ama 20. yüzyılda kamu güvenliği

kavram ına sosyal güvenlik eklendi; sa ğlık hakkından sigor-

taya kadar. Baz ı uzmanlar, 21. yüzyıl ı ekolojik güvenlik ça ğı
olarak nitelendirmektedirler. Ekolojik ça ğ, ayn ı zamanda

çevresel güvenliğin özellikle giri ş niteliğinde konu şmalarda

verilen bilgiler çerçevesinde ne kadar önemli oldu ğunu orta-

ya koydular ve bunun üzerine de kafa yormal ıyız. Güvenlik,

sadece slogan atan ki şinin yaratt ığı bir kamu düzeni ihlali

demek değildir, güvenlik alan ı çok geni ş tir.

İkincisi, yine üçlü yakla şımda son cümlelerimden ikincisi, bu

kültürel miras ın yerel, ulusal ve uluslararas ı değerleri sentez-

lemenin çok önemli bir arac ı olduğunu bize göstermektedir.

Bu bak ımdan bunu belirtiyorum ve nihayet üçüncü üçlü
ilişki ise biraz önce değindiğim gibi bilgilenme hakk ı, kat ılım
hakkı , ba şvuru hakk ı ve ba şvurunun etkili bir biçimde so-

nuçlanmas ı . Nitekim biraz önceki Öneryıld ız davas ında, 9,7

Euro'luk bir tazminata karar verilmi ş Belediye Ba şkanlığı 'na

karşı . Avrupa Mahkemesi 'Etkili bir ba şvuru değildir diyor

hakl ı olarak, tabii dalga geçer gibi, 'evet yap ı ldı, maddi tazmi-

ıı ata da niahköm edildi' gibi.

Demek ki burada da çevresel haklar ı n usuli güvenceleri ola-

rak bu üçlü ili şki üzerinde durmam ız gerekir. Bu toplant ı n ın
özellikle birinci öğesine, bilgilenme hakk ına katk ı da buluna-

cağından emin olarak beni sab ırla dinlediğiniz ıçin hepinize

te şekkür ederim.

Oturum Ba şkanı: Çok değerli aç ıklamalar ından ötürü,

hatta bilgilendirme hakkı bakım ından da çok önemli bilgiler

sundu say ı n Kaboğlu, kendilerine te şekkür ediyoruz.

Sözü değerli hocam ız Cevat Geray'a veriyorum.
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Prof. Dr. Cevat GERAY (Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi): Te şekkür ediyorum
sayı n Ba ş kan.

Değerli vakitlerinizi harcamak istemiyorum; çünkü çevre
hakkı konusunda, çevre ekseni boyutunda çok önemli aç ı k-
lamalar yapt ı sayın Kaboğlu. Onu yinelemek yerine, belki
yönetsel ve iç hukukumuz ve imar hukukumuz, bir de koru-
ma hukukumuz aç ı s ı ndan baz ı şeyleri dikkatinize getirmek
istiyorum.

Efendim, Barolar Birliği'nin Bölge Barosu'yla birlikte Mar-
din'de bu toplant ıyı düzenlemi ş olmas ı ve bana da bu konu-
da bir konu şma yapma f ı rsat ın ı sağlamış olmas ı nedeniyle
mutluyum, te ş ekkür ederim. Bu bir ilktir, san ıyorum Barolar
Birliği, insanl ık değerlerini koruma aç ı s ından, insanl ığın
malvarl ıkların ı korumak bak ım ından çok önemli bir ilki ba ş -
latmış oluyor. Herhalde say ın Ba şkanım ı z' ı n da, Prof. Kaboğ -
lu'nun da belirttiği gibi, Türkiye'de ve tabii yönetimde her
konuda yasal, hukuksal, tüzel çerçeve önem ta şımaktad ı r;
bu boyutu eksikti, bu aç ıdan bir ilktir bu. Mardin'de olmas ı
bir ilk; ikincisi, Mardin'de ba şka bir ilki de ya şad ım, 1989'da
Mimarlar Odam ız, Metin hocam ızla birlikte kat ıldığım ız
Kalk ııı man ııı 10 Yı lı Etkinhiğı ni bu kentte düzenledi; Türki-
ye'de de ilk, ama yazık ki sürmeyen bir etkinlik oldu. Tabii
Mimarlar Odam ızın burayı seçmesi de herhalde anlams ız de-
ğildi; dünkü geziden sonra ve sizlerle bu ortam ı payla ş t ıktan
sonra da ayr ı ca mutlu oluyorum.

Gerçekten insanl ığa mal olmu ş temel değerlerin —bu doğal
çevre ola bi/ii; költOrel çevre olabilir— korunmas ında girişken-
liğin yerelden gelmi ş olmas ı çok önemlidir. Bu toplant ı n ı n
düzenlenmesi ilk önce yerelde dü şünülmü ş tür yoksa Barolar
Birliği Ankara'da bir karar alm ış değildir. Ama burada yerel
derken, çok övgüyle sözünü edeceğim tarihi kentler toplan-
t ılar ında da yakından katk ıları n ı izlediğimiz değerli Vali'nin
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bu konudaki çabalar ın ı ve giri şkenliğini çok iyi bilmekteyiz.
1989 yı l ında da yine burada Mimarlar Odas ı 'n ın düzenlediğ i
toplant ı da o zamanki Belediye Ba ş kan ı sayın Ayd ı n Saraçoğ-
lu'nun konukseverliğinde ba ş lamış t ı, bu da beni memnun
eden ayr ı bir mutluluk noktas ı oluyor. Çünkü 'yerel vöneti ııı
de ı 'rederlir derken, çiçeği burnunda Belediye Ba şkanı 'n ın

L'e ıı ku konuda Vali'yle el ele onun sağ kolu olarak çal ışacağı nı '
vaadini kay ıtlara geçirelim. Bu kadar bilinçli ve duyarl ı bir
davran ış yerelden geliyorsa, bu çok önemlidir, beni mutlu
eden noktalardan biri de bu olmaktad ı r efendim.

Bir ba şka nokta; bütün yarg ıçlar, bölgede avukatl ık yapan ar-
kada şlar da kat ı l ıyorlar ama ayr ıca say ın Garnizon Komuta-
n ı Generalimizin de ba şından bu yana ilgiyle izlemesini ayrı
bir katk ı olarak değerlendiriyorum. Güvenlik güçlerinin, ta-
bii polisin de bu konuda duyarl ı olmas ı ve İl Özel İ daresi'ne,
belediyelere ve diğer kurulu şlara yard ımc ı olmas ı gerekmek-
tedir. Ben, doğrusu Jandarma Genel Komutanl ığı 'nın çevre
güvenliği konusundaki çalışmalar ından haberdar oldum,
herhalde gittikçe timler ço ğalt ılacakt ı r diyebiliyorum; çünkü
birçok antik kent, kal ınt ılar kırsal alanda da var. Burada tabii
kentsel alandaki koruma, benim konum olarak belirtilmi ş .
Ancak doğrusu k ırsal alanda da, hele hele Mardin'in k ırsal ı
demek, Mezopotamya uygarl ığın ı , uygarl ıklarını ya şayan
bir kentte, bir bölgede çok daha önem ta şımaktad ır, bunu
vurgulayaca ğım.

Efendim, ba şka bir nokta da şu; asl ında sayın Kaboğlu, sayın
Barolar Birliği Ba şkan ı da değindiler, yani tarihi varl ıklar ın,
doğal çevrenin korunmas ı konusundaki çe ş itli uluslararas ı
sözle şmelere değindiler ve iç hukukumuzdaki geli şmeleri
de aç ı klad ılar. Tabii şu da çok önemli bir nokta: Arkada ş -
lar; bu, Cumhuriyet'in ba şlang ıç yıllarında ve ayd ınlanma
döneminde ba ş layan bir harekettir. Maalesef e ğitim sistemi
ve kültür sistemimizdeki yanl ış lıklar yüzünden, bu süreç
devam edememi ş tir. Ama arkada şlar, daha Cumhuriyet'in
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ilk yıllar ı nda yeterli bilgi birikimi ve yeti şmi ş uzman olma-

dığı bir dönemde, Atatürk'ün kararıyla Anadolu Uygarl ıklar ı
Müzesi Ankara'da kurulmu ş tur. Bu çok önemli bir şeydir ve
gerçekten Anadolu'daki uygarl ıklar ı n bir özet varlığı diyelim
yahut özet biçimde bir sergileni ş i orada var ve o giderek de
geli ş mekte.

İkincisi, ölümünden bir yıl önce Ba şbakan İ smet İnönü'ye
yapt ı rdığı bir genelge var, onu okuyaca ğım; çevre koruma-
n ın, tarihi varl ıkları m ı z ı koruman ın, o zaman Türkiye'nin
ayd ınlanma döneminde ne kadar önemli oldu ğunu bu genel-
ge gösteriyor. Diyor ki Atatürk'ün Ba şbakan ı İ smet İnönü,
"Milli varlığı m ız ı ve uygarlığı m ız ı bugün ve gelecek yüzy ı llarda

dünyaya tan ı tan ve tan ı tacak olan değerli an ı tları n, anlaml ı -an-

lan ı s ız baiı anelerle y ı kt ı rı lmas ı değil, aksine insanlığı n ve doğa-

ııı n talı ribat ı na karşı titiz kir itina ile korunmas ı zorunludur. Eski

eserleriıı her türlü tahribata karşı korunmalar ı na özen gösteril ıne-

sini ve Milli Eğitim Bakanlığı 'n ı n olur ıı olmadı kça, hiçbir yap ı t ı n,

hiçbir bahane yle y ı kt ı rı lmas ı na kesinlikle meydan verilmemesini

talep ve aksi takdirde y ı kt ı ranlar ve hoşgörü gösterenler hakk ı nda

ş iddetle taki kat yap ı lacağı n ı tan ı i ınen sizin dikkatinize sunar ı m."

Ben biraz Türkçele ş tirdim, yoksa gençler var, onu anlamaya-
bilirler. Yani bu buyruğu veriyor. Atatürk'ün istemi üzerine
yap ılmış bir genelge ve burada korumac ılığın ne demek ol-
duğu, nas ıl korumak gerektiği ve korumayanlar kar şı s ında
neler yap ılmas ı gerektiğini belirten -bu yönetime esas olamı - çok
önemli bir genelge.

Bu ne kadar uyguland ı , ne kadar uygulanmad ı , bunu bir
yana b ırakıyorum. Tabii valiliklere gönderilen bir genelge bu,
ama öyle valiler gördük ki maalesef, —sizi tenzilı ediyorum ve

gerçekten değerli çalışmalar ı n ız ı yak ı nda ıı izleme fı rsat ıııı kulu-

yorum— Patara'da kendisi bizzat dozerin üstüne ç ıkarak "ku ııı -

sala erişeceği ı n" diye bir vali k ıyım ı ba şlatmış t ır, buna benzer
olumsuz örnekler var. Yine birtak ım kimseler, görevi koru-
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mak olmas ına karşın7 yıkıma çe ş itli aç ılardan çanak tutanlar
olmu ş tur. Bunlar aras ında yaz ık ki üniversite öğretim üyeleri
de vard ır ve bunlar, siyasi makamlar ın istemi doğrultusun-
da, b ırinci derece korunmas ı gereken bir sit alan ı nı üçüncü
dereceye çevirmi şler ve böylece yap ıla ş maya açmışlard ır ben
bundan da utanç duyuyorum.

Efendim, tabii koruman ın tüzel boyutunu incelerken, say ın
Barolar Birliği Ba şkanı, hangi uluslararas ı kaynaklara dayan-
dığım ı zı aç ıklad ılar, s ıralad ılar ve madde madde gösterdile ı
onun için ona değinmiyorum. Bunlar ın büyük bölümü de
yasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmek
yoluyla iç hukuk belgesi haline de getirilmi ş tir ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin uluslararas ı camiaya bir taahhüdüdür. Ama
Anayasa'm ı zda çevre hakkı na ko şut olarak da 1982 Anaya-
sası 'nda doğrusu bu kültürel-doğal varl ıkları n korunmas ıyla
ilgili maddeler vard ı r. Bunlar ı sadece an ımsat ıyorum; çünkü
Anayasa'm ı z, sadece çevre hakk ın ı sağlamakla yetinmiyor,
ayr ıca tarihsel, doğal ve diğer kültürel değerleri koruma ko-
nusunda devlete dü şen görevi gösteriyor. Hatta özel mülki-
yetin söz konusu oldu ğu durumlarda, nas ıl onlar ın haklar ın ı ,
bireylerin haklar ı n ı koruyacağı ve nas ıl korumayı destekleye-
ceği konusunda da yasal düzenlemeler yap ılmas ını öngörü-
yor. Ben, yaln ızca bunu belirtmekle yetiniyorum.

Bir de uluslararas ı kaynaklar aras ında, hani girmeye çaba
gösterd ığimiz Avrupa Birli ği'nin Yerel Yöneti ııı ler Özerklik
Şart ı yan ında, bir de A ı rtıpa Kentsel Şart ı benimsenmi ş tir.
Henüz ikincisi bir iç hukuk belgesi haline gelmemi ş tir, ama
kentli haklar ın ı s ıralarken, doğrusu tarihi korunmu ş bir çevre
isteme hakk ı , her kentliye —buradaki kentli sözcüğö ıı ö ben biraz
geniş a ıı l ı yorum— Habitat' ın insan yerle şmeleri bağlamında,
her bireyin bir hakk ı olarak tanımaktad ır. Bunu isteme, her
kentlinin, hele Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin bireylerinin bir
hakk ı olarak ortaya ç ıkmaktad ı r.
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Benim burada belirtmek istediğim noktalardan biri, yönetim

ve örgütlenme aç ı s ı ndan bu yasalar ı n çok ba ş lı lık gösterdiğ i-

dir. Yani ayn ı tarihsel ve doğal, kültürel çevrede bir çok ba-

kanl ık söz konusudur. Turizm Bakanl ığı , gerçi ş imdi Kültür

Bakanlığı 'yla birle ş tirildi, ama kültürün ıkinci plana itildiğ i

söz konusu olabilir. Çevre Bakanl ığı , yan ı nda Orman, Tar ım
ve Köyi ş leri Bakanlığı, her neyse, —onlar ı ii adlar ı değ iş iyor da

art ı L' karış t ıı' ı yor ıız— bunlar da ilgili. Patara örne ğinde olduğu

gibi, bu bakanl ı klar ı n hepsi devrededir ve hepsi birbir ı nden

kopuk olarak Patara'daki antik kenti ortaya ç ıkarmada bir

yarışma içindedirler; fakat birinin yapt ığın ı da ötek ı bozmak-

tad ı r. Ben, bir kaynakta yetkili, kazıy ı yürüten b ı r bilim ada-

m ı n ın yazıs ı ndan ş unu ç ıkarıyorum; Tarım Bakanlığı , kumul

olayı n ı , kumulla şma olay ı n ı engellemek
için, yani kumlar ın rüzgarla içeriye da-
ğıl ı p oradaki yerle ş meyi toza dumana ve
kuma boğmas ın ı engellemek için, Tar ı m
Bakanl ığı 'n ın yapt ığı bir çal ış man ın tam
aksine, bu kez birtak ı m kum tepeler ı nin

olu şmas ı şeklinde de sonuca ula ş tığın ı
gördüm. Halbuki Konya'n ı n Karap ı -

nar' ı nda olduğu gibi, Türk mühendisleri
orada çok ba şarıl ı bir kumulu önleme
projesini gerçekle ştirmi şti, ama burada

ayn ı amaçla da olsa, bu kez kaz ıyı yapanların amaçlar ına

ters dü şecek baz ı olu ş umlara da yol aç ıldığı söyleniyor. Ben,

bunu söylerken, ş unu ifade etmek istiyorum; Türk ıye'mizde

yönetimin bo ş luğu, ilgili kurumlar, özellikle bakanl ı klar

aras ında bir e şgüdümün, koordinasyonun bulunmamas ıd ı r,

sağlanamamas ı d ır, bunu dikkatinize getirmek istiyorum.

İkincisi, genellikle de yerel yönetimler, devreye yeterince so-
kulmu ş değildir. Sayın Kaboğlu, yerelle ş meden ve yerel yöne-
timlerin rolünden söz ettiler. Gerçekten b ızim de bu aç ı dan,

korumac ı l ık aç ıs ından konuyu ele al ırken, yerel yönet ı mlerin
ön planda olmas ı ... Tabii valiler, özellikle yaln ı zca hüküme-
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tin ya da devletin o ildeki temsilcisi de ğildir, ayn ı zamanda

il çap ındaki yerel yönetim birimi olan İl Özel İdaresi'nin de
ba şıd ı r. Bu aç ıdan ildeki koordinasyonu, e şgüdümü sağlamak
aç ı s ından, bu konuda onlar ın ayrı bir konumlar ı da vard ı r.
Nitekim —1m nitekim sözcü ğünü pek sevmiyortı m. ama— gerçek-
ten Tarihi I<entler Birliği'nin çalışmalar ında valilerimizin ıl
özel idarelerini temsilen çok önemli katk ılarda bulunduğunu
söylemek istiyorum. Say ın Temel Koçaklar Valimiz ba ş ta ol-
mak üzere, Fahri Yücel ve di ğer valilerimizi birçok toplant ıda
ne kadar etkin durumda o yöredeki, ildeki belediye ba şkanla-

rıyla birlikte çal ış tığın ı gördüm.

Demek ki bir ölçüde yerel düzeyde bu i şbirliği ve e şgüdüm

sağlanabilmektedir, ama bakanl ıklarımız maalesef bu ko-

nuda i şbirliğine ve e şgüdüme yatk ın konumda değillerdir.
Hele bir ara ben daha Çevre Bakanl ığı yokken, İ mar ve İ skan

Bakanlığı olarak bir-iki e şgüdüm, Koordinasyon Kurulu'na
ba şkanl ık ettim ve o zaman gördüm ki, her biri bir tarafa
çekiyor ve herhangi bir karar almak yıllar sürüyor. Halbuki

vatanda ş yat ır ı m yapacakt ır, belediye ya da il özel ıdaresi bir

giri şimde bulunacakt ır. Bunun örneklerini vermek olanak-
l ıd ır, ama ayr ı nt ılara girmiyorum. Yani bu konuda çe şitli

örnekleri ya şıyoruz ve Tarihi Kentler Birliği, bu konuda ger-
çekten yerelin, yerel halk ı n, yerel yönetimlerin ve merkezi
yönetimin ta şradaki birimlerinin ve onun ba şı olan valinin

katk ılarıyla güzel örnekleri sergılediğin ı yak ından izleme
fırsat ın ı buluyorum.

Bu noktaya yine gelece ğim, ama bu konuda yeterince yere-
1m sesi duyulmamaktad ır, yeterince katk ıda da bulunmalar ı
mümkün olmamaktad ır. Al ın ız bu koruma kurulların ı; ne
An ı tlar ve Kültürel Varl ıklar —ad ı uzun ş imdi— Yüksek Üst
Kurul'da, ne de bölgelerdeki kurulda yönetimin ba şı olan

belediye ba şkanları temsil edilmemektedir. Bak ıyorum, bu-
rada bizim Tarihi Kentler Birliği'nin de üyesi olan Nusaybin
Belediyesi, o bütçe s ı n ırl ı l ıklarına karşın bir k ıliseyi ortaya ç ı-

NUSAYB İ N

Mardin,
bir yerle ş im merkezi olarak, tarihi

Asur dönemine kadar geriye
gotürülebilen

Nusaybin'in aksine,
4. yüzy ı lda Ammianus'un

zikredi ş ine kadar bugüne dek
gun ışığı na ç ı km ış kaynaklarda

an ı lmamaktad ı r.
4. yüzy ı ldan İ slamiyetin
bölgeye yay ı l ışı na de ğ in

-
•	 .

-

geçen süreçte de,
basit bir garnizon ya da

müstahkem mevki olmas ı
muhtemel olan Mardin,

tarihsel kaynaklarda,
varl ığı bilinmekle birlikte,

yine pek an ı lmayan bir yerdir;
dolay ı s ı yla varl ığı na tan ı kl ı k

edece ğ imiz dönemden itibaren
de ya bir savunma mevkii yada
merkezi bir önemi olmayan bir

kasaba görünümündedir.
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karmış ; yine bir düzenleme projesi, Zeynel Abidin Külliyesi
galiba, bunlar çok önemli.

Yine Midyat'ta buna benzer şeyler var. Demek ki yereldeki
yöneticilere ufak bir destek sağland ığı zaman... Orada İ l
Özel İdaresi'nin de desteğinin varolduğunu gördük, bu da
k ıvanç vericidir, olumlu bir geli ş medir.

Yine yerel yönetimlerle ilgili Yalvaç örne ği vard ı r. Yalvaç ör-
neği, gerçekten dört dönem üst üste belediye ba şkanlığı ya-
pan Tekin Bayram, —ki. gerçekten çal ışmalar ı n ı yak ı ndan izleme

fı rsat ı n ı buldum— kenti bir bütün olarak ele ald ığı gibi, yine bu
çevresiyle birlikte, çevre köyleri, kasabalar ıyla birlikte tarih-
sel ve çevresel değerlere sahip ç ıkmaya yönelten bir şeydir.
Maalesef bir daha devam etmesini dilerdik, ama seçilemedi.
Ama orada belediyenin önderli ğinde, kent bütününde ve
çevresinde nas ıl halkın bilinçlendiğini, halk ın desteğiyle na-
s ıl tarihe sahip ç ık ıldığın ın, doğaya sahip çık ıld ığın ın güzel
örneklerini verdi. Yani olumsuz örnekler yan ında, olumlu
örnekler de var.

Bu işlere politika çok karışıyor; özellikle Koruma Üst Kurulu
olan merkezdeki kurulda olsun, bölgesel kurullarda olsun,
bakan ı n isteğiyle birtak ı m üyelerin ayr ıld ıkları ve yerine ba ş-
kaların ın gönderildiklerini biliyoruz. Bir de bakanl ık bürok-
ratlar ı n ın da, oldukça önemli oya sahip bulunduklar ı n ı bi-
liyoruz. Tabii bürokratlar, her zaman kötüye kullan ılm ıyor,
ama yıne son kertede bakanlar önemli rol oynamaktad ı r.

Burada benim belirtmek istedi ğim ş u; içine girmek istedi ği-
miz bu Avrupa Birliği ve ba şka Bat ılı ülkelerde de gerçekten
korumada devletin önderliği şart. İkincisi, büyük ölçüde
planlama, koruma planlamas ı diyebileceğimiz, —bunu biraz
daha geniş anlamda da söyleyebiliriz, koruman ı n plan/ama az-
n ı an ı burada doçent arkada şı m ız— özellikle devlet taraf ı ndan,
özel mülkiyetin içinde bulunan an ı tlar ı n korunmas ı nda,
muhakkak bir fon ayr ılmas ı ve desteklenmesi gerekiyor. Bu

o nedenle,
kuzey-güney sava şı yla
parlayan Mardin'in aksine
önce Roma-Pers, sonra da Bizans-
Sasani çatış mas ı
biçimine bürünmü ş olan
tarihsel doğ u-bat ı sava şı
boyunca, bölgedeki
en önemli merkez
Nusaybin olmu ştur.

Nusaybin, sadece bir dini merkez
olmakla kalmay ı p ayn ı zamanda
önemli bir ticaret merkezi idi.

Ozellikle Bizans döneminin
baş lar ı nda kent, do ğ u-bat ı
ticaretinde Anadolu'ya giri ş
üssü olmas ı bak ı m ı ndan
önemini korumu ştur.
Asya'dan "İpek Yolunu
izleyerek gelen, imparatorlu ğ un
zenginleri ve yönetici s ı n ı flar ı için
lüks mallarla birlikte
baharat getiren tüccarlar,
Iran' ı aşt ı ktan sonra,
imparatorlu ğ un s ı n ı r ı ndaki ilk
büyük istasyon olan
Nusaybin'e geliyorlard ı .

4. yüzy ı ldan 7. yüzy ı la kadar,
İ pek Yolu üzerinde Urfa ile
Adiabene'yi birbirine ba ğ lam ış
olan Nusaybin,
Roma ve Sasani topraklar ı
aras ı nda bir Roma Limes'i idi.
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fon ba şka ülkelerde sağlan ıyor, bizde Kültür Bakanlığı 'n ın
bu konuda giderek azalan bir ödene ği var. Tabii her i ş paraya
bağl ı değil, ama devletin baz ı konularda duyarl ı lığın ı gös-
termesi için, bu konuya da kaynak aktarmas ı ve yereldeki
çalışmaları desteklemesi gerekiyor.

Bir ba şka nokta; b ırakın korumac ılığı, Atatürk'ün yapt ırdığı
o belgeyi filan bir yana b ırakın, ama öyle bir yerde ya şıyoruz
ki, öyle bir ülkede ya şıyoruz ki, bütün insanl ığa karşı da bir
sorumlulu ğumuz var. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek
için birtak ım düzenlemeler yapmak gerekir. Ama yasalar
ç ıkarmak yetmiyor, vatanda şın bilinçli k ılınmas ı için çaba
gösterilmesi laz ım; içinde ya ş adığı ortam ın ne olduğunu, ne
değerler ifade ettiğini ve bunun küçük ç ıkarlar ı için, toplu-
mun yararları için kullan ılmas ında neler yap ılabileceği konu-
sunda ayd ınlat ılmas ı gerekiyor.

Bir örnek vereyim; bir yerde bir kaz ı yapan arkada şım ız ya-
hut meslekta şım ı z, o kazı s ıras ında Troya'ya yak ın bir yerde
bunun ne kadar önemli oldu ğunu anlat ıyor, anlatt ığı zaman,
oraya gelen o şeyi savunan Kilikya Kral ı 'n ın neler yapt ığını
anlatt ığı zaman, vatanda ş kalkıyor, diyor ki, "onun İze ykelini

İıurava d ı ke/im" diyor. Biz de Antalya'da Antalya'y ı simge-
leyen bir heykeli dikmekte güçlük çektik. Bir de Sivas'ta
fnaalesef orada da büyük bir k ıyım ya şand ı ve oradaki bir
ozan ım ızın Türkiye'ye mal olmu ş bir ozan ı m ı z ın heykeli
yerlerde sürüklendi, ondan sonra da yak ıld ı . Onun için bizim
eğer halk ı m ı za iyi anlat ı rsak, bunun bilincini yarat ırsak, ger-
çekten büyük bir at ıl ım yapacağım ıza inan ıyorum. Vaktinizi
almamak ve Ba şkan' ı güç durumda b ırakmamak için hemen
kesiyorum.

Sayg ılarımla efendim.

Oturum Başkanı : Çok değerli hocam o kadar güzel anlat ı-
yor ki, akşama kadar dinleme olana ğı var ama vaktimiz mü-
saade etmediği için, bu tabii olanak dahilinde de ğil. Yalnız

Tektek Da ğ lar ı ndan
Nusaybin'e kadar uzanan k ı rsal

alan, büyük ölçüde

Arap göçebelerinin egemenli ğ i
alt ı nda idiyse de, bu ş ehirle birlikte

Sincarat ve Balat' ı içeren
"Beyt Arbaye" (Arbayestan)

bölgesine egemen olan
H ı ristiyan denetimi, Ninive
yak ı nlar ı ndaki Mar Mattai

Manast ı r ı 'ndan ve Nusaybin
yak ı nlar ı ndaki manast ı rlardan

yönlendiriliyordu.

Ancak, Iran yaylas ı nda
Partlar' ı n yerini alan Sasanile'in
bat ı yönünde geli ş mesi, yine 3.
yüzy ı ldan itibaren Roma'n ı n bu
ucunda Roma egemenli ğ ini ve

onun güvencesi alt ı ndaki ticareti
tehdit etmeye ba ş lam ışt ı .

Bölge büyük bir
Roma müstahkem mevkiinin

bulundu ğ u Diyarbak ı r ile
Bezabde'yi içine almaktayd ı . Bu
geni ş leme Nusaybin'in önemini

peki ştirmi ştir.
Narses'in emirnamelerine

bak ı ld ığı nda, Nusaybin
iki imparatorluk aras ı nda

ticari mübadelenin yap ı ld ığı yer
olarak an ı lmaktad ı r.

Kent bir anlamda "açık şehir" ya
da "serbest ticaret bölgesi"dir.
363teki lulianus seferine kadar

Nusaybin. Roma
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bir şeyi çok güzel koydu hocam; hem tarihi süreci çok güzel
koydu, hem de bu tarihi süreç içerisinde yanl ış yapanlar ı ,
eksik yapanlar ı , görevini yerine getirmeyenleri de ac ı mas ı zca
burada ele ştirdi, ortaya koydu. Kendilerine bu aç ı klamalar ın-
dan ötürü te şekkür ediyoruz.

Sözü ş imdi Haluk Eldem'e verece ğim; çünkü son olarak ho-
cama vereceğim, sinevizyonla sizlere görsel olarak anlatacak-
lar, onun için en son hocama vereyim. Buyurun Haluk Bey.

Av. Haluk ELDEM (MAREV Yönetmenler Kurulu
Başkani): Değerli izleyiciler, değerli hem şerilerim; tabii bu
toplant ın ın Mardin'de yap ılmış olmas ı ndan fevkalade mut-
luyum ve o derece de heyecanl ıyım. İ nan ın zaman zaman
kalp çarp ı nt ıları ma da hakim olam ıyorum, ya ş da ilerledi,
in şallah buradan selametle ayr ı l ır ız.

Efendim, öncelikle mensubu oldu ğum, delegesi olduğum
Türkiye'nin mümtaz ve ça ğdaş kurulu ş lar ı ndan Barolar Bir-
liği'nin çok değerli Ba şkan ı 'na, üstad ı ma, bu toplant ı n ı n dü-
zenlenmesindeki katk ı ve emeklerinden dolay ı çok te şekkür
ediyorum, ş ükranlar ım ı sunuyorum. Ayr ıca Mardin Barosu
mensubu ba ş ta say ı n Ba şkan ı olmak üzere, Cemal Art ık
karde ş ime ve yine eskiden Mardin'e bağl ı Cercü ş İ lçes ı 'nde
—ama biz onu hdld hen ışeri 0/araL' kabul ediyoruz, Gerciiş yine bi-

zim gönlii ııı özde— yeti şen değerli bir hukukçu karde şım, Baro-
lar Birliği Ba şkan Yard ımc ı s ı Zeki Ekmen karde şime ve tüm
meslekta ş lar ıma hepinizin huzurunda te şekkür ediyorum.
Tabii değerli hocalar ım ı z, değerli panelistler de b ıze onur
verdiler, hepsi kendi alanlar ında ayr ı ayrı bir değer.

Efendim, ben dersimi çal ışmak için on gündür oraya buraya
bakıyorum, on sayfal ık bir not ç ıkard ım, yazd ım; fakat iki
gündür ya şad ıkları mız ve bugün, mesela ben i şin hukuki yö-
nüne değinmek istiyorum, say ı n Ba şkan gayet güzel anlatt ı ,
ald ı götürdü, o konu gitti. Say ın Vali anlatt ı, değerli kat ı l ı m-
c ılar anlatt ılar. Dolay ı s ıyla izin verirseniz ş u notlar ım ı bir

Mezopotamya's ı n ı n do ğ u
bölümünün ticari ve askeri
merkezi olarak görünmektedir.

Ayr ı ca, t ı pk ı Urfa gibi,
buras ı da H ı ristiyan Süryani
edebiyat ı n ı n ve biliminin büyük
merkezlerinden birisidir.
Suryani yazarlar ı n ı n en büyü ğ ü
olarak kabul edilen ve Süryani
Zühd hareketini güçlü biçimde
etkilemi ş olan Efraim burada
doğ mu ştur.

(5. Ayd ı n, K. Emiro ğ lu,
0. Ozel, S. Unsal,
Mardin, Aş iret-CemaatDevlet,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih

Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , İ stanbul 2001.)
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kenara b ırakayım, uğra ş t ık, ama modas ı geçti. Onun için
size daha deği ş ik aç ılardan Mardin'den, Mardin insan ından
size deği ş ik kesitler sunayım.

Efendim, insanl ığın ortak miras ı diyoruz, gerçekten öyle, biz
buna hepimiz can ı gönülden inan ıyoruz. Bu, yaln ız bu böl-
genin değil, Türkiye'nin de ğil, Türklerin değil, tüm insanl ı-
ğın ortak miras ı . Değerli hocam Metin Sözen dedi ki, —hocam,

zaten kafa ıııı çok karış t ı rdı, iki gündür kendime gelemiyorum, ek-

sik olmas ı n— "Sjz, evet buradas ı n ız, bölgedesiniz, bast ığıı'ıız yerin

alt ı nda ne olduğunu bilmiyorsunuz, buras ı böyle bir bölge" dedi.

Bütün bu kültür ve tabiat varl ıkların ın yan ı nda, bir de bizim
insan ım ızın, bu bölgenin insan ı n ın kendine has hasletleri
var, kendine has deyi şleri var, kendine has ya şam tarz ı var.
Çok taze bir örneği size söyleyeyim: Dün Nusaybin'de Ka-
p ıyı ziyaret ediyorduk, kar şıda Kamış l ı . Orada bir köylü ha-
n ım, tand ı r ekmeği yap ıyordu. Tabii saat de geçmi ş ti, hepi-
miz de ac ıkmış t ık. Biz, parayla almak istedik, han ım Türkçe
bilmiyor, Kürtçe —ben biraz anlad ığı nı içi ıı — "hiç ekmeğin paras ı
olur n ııı i" dedi ve para almamakta ş iddetle ı srar etti. Hepimiz
de oradan birer ekmek ald ık ve en sonunda da sevgili Zeki
Ekmen'in han ım ı ikaz etti. Zeki Bey dedi ki, "para vermeye

çalış t ı k, olmad ı ." E ş i de "bu önemli değil, paran ı n önemi yok, bu

kad ı ncağız eve ekmek götürecek" dedi. Bizim Mardin'in hasleti
bu. Tabii sayın Cevat Geray hocam, Külliye'nin ismini hat ır-
layamad ı . Hat ı rlayamamas ının nedeni de şu: 0 s ı rada tand ı r
ekmeği yemekle me şguldük, ondan olsa gerek.

Efendim, ben bu toplant ıya çok onur duydu ğum bir mes-
leğin mensubu olarak de ğil, —çünkü meslek mensubu olarak

kat ılsam, Mardin'deki diğer değerli huk ıı kçulara haks ızl ı k
olur— İ stanbul'da Mardin'e ait bir sivil toplum kurulu şunun
bir mensubu olarak kat ıld ım. Bizim değerli Yürütme Kurulu
Ba şkan ım ız maalesef rahats ız; kendisi kat ılacakt ı ve panele
de konu şmac ı olarak i ş tirak edecekti. 0, çok de ğ i ş ik aç ılar-
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dan konuya bakan bir arkada şım ı z, bir lider gerçekten, fakat

maalesef kendisini dinleme imkSn ından mahrum oldunuz.

Ben, İ stanbul'daki Mardinliler E ğitim ve Dayanışma Vak-

fı 'n ın Yönetmenler Kurulu Ba şkanı s ı fat ıyla bulunuyorum.

Bizim bu vakf ım ı z, 1990 yıl ı nda kuruldu, 130 ki ş iyle kurduk.

0 zaman ancak 65 milyon lira civar ı nda, ki ş i ba şı 500 bin
lira olmak üzere bir katk ı sağlayabildik; fakat Mardinliler'in,
kurucuların çok büyük gayretleriyle, çok büyük fedakarl ı k-
larıyla ve Türkiye'nin ekonomik krizin en ş iddetli zaman-
ların ı ya şadığı günlerde, biz büyük fedakSrl ıklarla vakf ım ı zı
geliş tirmeye çal ış t ık. Şu anda vakf ım ı zın 14. y ı l ı n ı idrak
ediyoruz.

Biz, Mardinli öğrencilere burs vermek, Mardin'in —bak ııuı ' ı n,

göre ııı iyorsunuz; çiinki) ./l ılardinli çok onur/odur, ama Mardin 'in

fakir fukaras ı çoktur, say ı n Vali çok iyi bili ı Belediye Ba şkan ı da

bilir— Mardin'in fakir fukaras ı na yard ım etmekle i ş e ba ş lad ık.
Ancak bir yere geldik ve Mardin' ı n fakir fukaras ı na ya da Öğ-
rencisine —bunlara tabii devam edeceğiz— yard ım etmekle biz
bu iş i çözemeyeceğimizi anlad ık, tüm Yönetmenler Kurulu
üyesi arkada şlar ımla birlikte bu bilince vard ık. Mardin'deki
mevcut potansiyeli harekete getirmenin en önemli konu
olduğu bilincine vard ık ve burada çok önemli bir karar ver-
dik. Bizim tabii vakıf senedimiz, mütevaz ı bir vakfın olmas ı
gereken bir vak ı f senediydi. Biz, Mardin'in haiz oldu ğu bu
potansiyeli harekete getirecek, kültür varl ı klar ın ı ortaya
ç ıkaracak ve dolay ı s ıyla inanç turizmini harekete geçirecek
—bir lokomotif olarak göröyoruz, inanç t ıı riz ınini— destek de bu-
lunmaya karar vererek vak ıf senedimizi oybirliğiyle tadil et-
tik, yakında mahkeme a şamas ı da bitecektir. 0 zaman say ı n
Vali'nin liderliğinde, önderliğinde ve çok değerli karde ş im,
genç Belediye Ba şkan ı , "say ı n Vali'nin sağ kolu olacağı m" dedi,
benim notumda var. Say ın Vali'yi biz yere göğe koyam ıyo-
ruz, evet Türkiye hakikaten ne valiler gördü, ama Mardin,
bir Temel Koçaklar gördü, bütün Mardinliler olarak ona
medyunu şükran ız.

ARAP AKINLARI

Islam fetihleri s ı ras ı nda
bölge iki ayr ı Arap ak ı n ı na
maruz kald ı . Abdullah ibn
Abdullah ibn İtbn, 638'de
Musul üzerinden Nusaybin'e
kadar ilerledi.

639-640 y ı llar ı nda ise
Iyaz bin Ganem bu eyaleti
Suriye üzerinden tümüyle i ş gal etti.
Bu ikinci sefer s ı ras ı nda
Mardin'in İ slam-Arap ordular ı
taraf ı ndan al ı n ışı 640 y ı l ı ndad ı r.

Araplar ı n Kuzey Mezopotamya'y ı
istilalar ı s ı ras ı nda bölge
nüfusunun ço ğ unlu ğ u H ı ristiyan'd ı .
Halife Ömer zaman ı nda kenti
ele geçiren yaz bin Ganem,
kentin yönetimini H ı ristiyanl ı ktan
Islamiyete geçen ve Mardin'in
fetih öncesi Ermeni hkimleri
olan Ş ahriyazo ğ lu Amud ile
Mariye b ı rakm ışt ı r.

Mardinde bu ailenin egemenli ğ i
yüz y ı l kadar sürdü.
Ancak, İ slam fetihlerini
takiben Ermenistan s ı n ı rlar ı na
kadar yay ı lan, koloniler halinde
önceki iskönlara oranla çok daha
yoğ un bir biçimde
bölgeye yerle ş en Arap kabileleri.
belirli bir nüfus bask ı s ı
olu şturmaya ba ş lam ış lard ı .
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Halife Osman' ı n
Suriye ve Cezire valisi

Muaviye'ye gönderdi ğ i emirler,
iktisadi ya ş am ı n gerilemesine
neden olacak biçimde tar ı mc ı

H ı ristiyan köylerinin yok olu ş una
yol açan göçebe kabilelerin kent,

kasaba ve tar ı m alanlar ı n ı n
uza ğı na yerle ştirilmelerini

istemektedir.

.1

t* *.1 ı ...j
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Dolayı sıyla, biz Mardin'e bundan böyle vak ıf olarak —fm-

kdnlar ı m ız da çok ııı erlıale kaydetti— elimizden geldiğince, bu
tarihi eserlerin restorasyonu ve kültür varl ıklarım ızın ortaya
ç ıkarılmas ı konusunda zaten say ı n hocama da söz verdik,
dün İbrahim Ba şkan'la da konu ştum, hocam ın bizden bek-
lentileri var, biz ne sayın hocam ı zı, ne de say ın Valimiz'i,
ne de sayı n Ba şkanım ı z' ı mahcup edece ğiz. Bir sivil toplum
kurulu şu olarak çok azimliyiz ve çok inançl ıyı z.

Efendim, sevgili Ba şkan Ibrahim Ozden'in konu şmas ında
Mardin'in tarih ı, kültürel ve sosyal yönleri de söz konusu.
Bu tabii ben ım uzmanl ık alan ıma girmiyor, ama ben avam
ağzıyla, izin verirseniz bir Mardinli olarak size bu konuda
birkaç şey söylemek istiyorum. Mardin'in tarihi dile getirildi,
sayın Vali de dile getirdi; demin Murat Dilmen karde ş im de
çok güzel söyledi, Hammurabi Kanunlar ı bu topraklardan
ç ıkt ı, G ılgamış Destan ı da bu topraklar ın eseri. Asl ı nda te-
vazuu elden b ı rakmak istemiyorum, bu topraklar uygarl ığın
da be ş iği, üç semavi din de bu topraklardan do ğdu. Buras ı ,
Mezopotamya ovas ı ve Mardin, Yukar ı Mezopotamya'n ın
önemli bir yerle şim merkezi. Birçok uygarlığa merkez olmu ş .
Subariler'den tutun, Artukoğullar ı, Osmanl ı , ondan önce
Akkoyunlu, Karakoyunlu, Elam, Akad, Kalde, Babil, Asur,
Aram, bütün bu medeniyetler bu topraklarda do ğmu ş , bü-
yümü ş ve geli ş mi ş .

Efendim, Mardin'de geçmi ş te tabii çok çe şitli toplumlar
ya şamış , çok çe şitli milletler ya şamış ve çe ş itli diller konu-
ş ulmu ş . Bugün dahi Türkçe'nin yan ında Arapça, Kürtçe,
Süryanice ya ş ayan, konu şulan diller. Bir zamanlar Ermeni-
ce de konu şuluyordu; fakat Ermeni nüfusu hemen hemen
kalmad ı . Burada Yahudiler ya şamış , Yahudi Mahallesi var;
kendisi yok, ama ad ı duruyor, Yahudi mezarl ığı var. Fakat
bir arkada şımı z, sinagogu sormu ş tu; hayır, öyle bir eser yok,
rastlam ıyoruz. Tabii tarihte Mardin'de iz b ırakmış , damga-
s ın ı vurmu ş çok önemli iki toplum var; Birisi Artukoğullar ı .
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AlllI

Mardin'in İ slam eserlerini gezme f ırsat ın ı konuklar pek bula-
mad ı, ama zannediyorum yar ı n onlar da gezilecek. Bir Kas ı -

miye Medresesi görüldü, muhte şem medrese, bir İ slam eseri.
Bunun yan ında bir de Süryaniler var. Süryaniler, çok merak
edilen bir toplum, son zamanlarda demokratikle şmenin m ı
diyeyim, Avrupa Birliği'ne ad ım atmak üzere olduğumuz —ki

inşa/la İı ıv ınen ıı l ediyoruzil— bir dönemde daha çok gündeme
gelir oldular; fakat pek fazla da tan ınan bir toplum değil.

Süryani Kadim K ırklar Kilisesi Ba ş papaz ı Gabriel Bebur da
tabii konuyu çok daha iyi bilir ama ben özellikle konuklar ı -
m ı zı n -tü/il Mardin/her olarak bu konu yu h ıilit'oruz— merakına
mucip olmu ş tur diye bu konuda da size birkaç şey söylemek
istiyorum. SüryaniIer bu bölgede H ıristiyanl ığı ilk kabul
eden Aramiler'in torunlar ı, İ sa'dan sonra 38. yılda Süryani-
ler, H ı ristiyanl ığı kabul etmi şler, Murat Dilmen karde ş imin
dediği gibi İ sa'n ın tebliğleriyle mü şerref olmu ş lar. Daha
sonra Antakya Kilisesi'ne ba ğl ı olarak bir süre devam ettik-
ten sonra, Süryani Fatrikliği'nin merkezi Mardin'e, Deyr-ül
Zaferan Manast ı r ı 'na ta şınmış . Deyr-ül Zaferan Manast ı r ı ,
çok tarihi bir yap ı ; Ş emsiler'in, yani güne ş e tapanların, paga-
nizmin hüküm sürdüğü dönemlerde bir putperest Ş emsi ta-
p ı nağı olarak in şa edilmi ş , daha sonra Romal ı lar taraf ından
kale olarak kullan ılm ış . Romal ılar' ın Persler'e yenilmesinden
sonra Süryaniler burada Mor şleymun isminde bir Süryani
din adam ı , ilk kiliseyi burada kurmu ş ve zaman içinde ma-
nast ır haline gelmi ş .

1932 yıl ına kadar patriklik merkezi Mardin'deydi ve bir
zenginlik olarak 1932 y ıl ına kadar Deyr-ül Zaferan Manas-
t ır ı 'nda Fatriklik merkezi ya ş ad ı . 1932 yıl ı nda önce zannede-
rim Hama ya da Humus'a nakledildi, arkas ı ndan da ş u anda
Fatriklik merkezi Ş am'da.

Süryani Patrikliği'ne bağl ı yirmi be ş metropolit var, dün bir
nebze Deyr-ül Umur Manast ı rı 'na gelen arkada şlarıma izah

Bu nedenle,

bu özelliklere sahip

Cezire bölgesi, İ slamiyet'in

ilk y ı llar ı nda Suriye'nin di ğ er

bölgelerine göre çok daha

yo ğ un bir biçimde Arapla ş m ış

ve dolay ı s ı yla İ slamlaş maya

baş lam ış t ı r.

Cezire ve Diyarbak ı r

bölgelerinin Arap egemenli ğ ine

geçi ş i s ı ras ı nda, Cezire

bölgesindeki kabilelerin

çoğ unlu ğu, hl Dicle ile

F ı rat aras ı nda göçebe bir hayat

süren H ı ristiyan Arap Beni

Tağ lib aş iretinin

k ı sa süre için de olsa

direnerek Bizans bölgesine

çekilmesi ve ard ı ndan anlaş arak

geri donmesi d ışı nda bu

egemenli ğ e boyun eğ mi ştir.

Bu egemenlik kabulünün

simgesi ödenen haraçt ı r.

Halife Omer'in vergi almak için

nüfus say ı m ı yapt ı rd ığı

640 tarihinden itibaren
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H ı ristiyanlar da vergiye
(cizye) tabi oldular.

Bizans İ mparatoru Heraklius,
Büyük Mihail'in aktard ığı na göre

'4rapIarın eline geçeceğine bizim
olsun" diyerek "Doğu sin ırlarından

Istanbul'a kadar Hıristiyanlan
soydu."

Iki yüzy ı l içinde Araplar
Ermenistan' ı yer yer, Kuzey

Mezopotamya'y ı ise tümüyle ele
geçirdiler. Bu bölgedeki Ermeni

beyleri Arap yöneticilerin
vasallar ı haline geldiler.

Büyük Ermenistan üzerine
yönelen tetihlere kat ı lan baz ı

Arap kabileleri, hat ı r ı say ı l ı r
bir alan ı nüfuzlar ı alt ı na alm ış lard ı .

En büyükleri ve en ha şar ı l ı lar ı
olan Suleym kabilesi

F ı rat' ı n kuzey kavsiyle
ku ş at ı lan dağ l ı k bölgeyi büyük

ölçüde i ş gal etmi şti.

B(R!N OTURUM

ettim. Bu yirmi be ş metropolitten üçü Türkiye'de. Biri, dün
ziyaret ettiğimiz Deyr-ül Umur Manast ırı 'n ın metropoliti.
o bölgeye Tu ıvıptin" diyoruz, Turaptin belli bir bölge, Sürya-
niler için kutsal bir bölge. Turaptin Metropoliti, Say ın Samu-
el Akta ş . Bir tanesi Mardin Metropoliti. Maalesef dün Deyr-
ül Zaferan Manast ırı 'n ı ziyaret edemeciik, yolundan geçtik,
ama say ın Metropolit Saliba Özmen bizi de ak şama kadar
beklemi ş , onu da üzülerek öğrendim. Tabii ziyaret etme im-
kAn ın ı bulacaks ı n ız, bir metropolit de orada, ayn ı zamanda
patrik vekili kendisi, çok ayd ın bir din adam ı ; Oxford'da
okumu ş , birkaç lisan ı bilen, çok rafine ve ayd ı n b ır din ada-
m ı , tan ımaktan memnun olaca ğın ızı umar ı m. B ır de İ stan-
bul ve Ankara Metropoliti var. İ stanbul'da, Tarlaba şı 'nda çok
kadim bir Süryani kilisesi var, merkez orada, şu anda onar ıl ı -
yor Süryani kadim cemaati taraf ı ndan onar ıl ıyor.

Süryaniler, çok barış ç ı , yıllard ır bir Müslüman olarak içle-
rinde ya şıyorum, fevkalade değerli, ayd ın insanlar ve o de-
recede de memlekete, vatana, millete ba ğl ı insanlar. Bazen
gazetelerde baz ı yayınlar görüyoruz, bu yay ı nlar kendilerini
fevkalade üzüyor. Ben kendilerini çok yak ından tan ıyan bir
insan olarak size söyleyeyim; bizzat kendilerinden ve tem-
silcilerinden duymad ığın ız hiçbir ş eye inarımayın, zira bu
konuyu istismar eden çe ş itli çevreler de var.

Efendim, bu Süryani kadimlere ait önemli b ır eser olan Deyr-
ül Zaferan Manast ı r ı hem çok önemli bir kültür ve tabiat
varlığı , hem de turizm potansiyeli bak ım ı ndan çok önemli.
Bir zamanlar 3-4 bin ki ş i Mardin'i ziyaret ederken, bugün
-stı y ııı Va/im de L'i/iyor- bu sayı 200-250 bin ki ş iye ula ş t ı ve
gelenlerin çoğu, Kas ı miye Medresesi kadar Deyr-ül Zaferan
Manast ırı 'n ı da görmek istiyor ve bu say ı daha da artacak.
Herkes bana, "/2/Z İ Ilieı rdi ıı e götür" diyor, bütün çevrem ve
herkes soruyorlar. Biz MAREV olarak orada Mard ın'in b ı r
nevi fahri turizm elçisi olduk. Yani bu artacak, y ıldan yıla
artacak, konaklama imkAnları artt ıkça artacak.
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Tabii manast ı rın bugünkü hali, durumu ve halen i ş levi olan,
ibadetin yap ıld ığı, insanların ya ş adığı bir yer, konumu iti-
bariyle bu i şlevi karşılamas ı mümkün değil. 0 bak ımdan
Istanbul'daki Süryani kadim cemaati bir dernek kurdu, o
da bir sivil toplum kurulu ş u, Deyr-ül Zaferan Manast ı rı 'n ı
Koruma ve Ya şatma Derneği ve manast ırın altyap ı proje-
sinden restorasyonuna kadar çok güzel projeler haz ı rlad ılar.
Ayn ı zamanda gelen turistin kar şılanmas ı , uygar ülkelerde
gördüğümüz gibi, yiyecek, içecek ihtiyaçlar ının kar şılanacağı
birtakım tesislerin de projelerini Kültür ve Tabiat Varl ıkları
Bölge Kurulu'na verdiler. Say ın Valimiz, say ın Metin Sözen
hocam ız da söz ederler belki, çok güzel projeler müellifleri-
ni de tan ıyorum. Bu, 3 milyon dolarl ık bir proje, Kültür ve
Tabiat Varl ıklar ı Kurulu da bunu olumlu kar şılad ı , geçti. Bu,
gerekli ruhsatlar ın al ı nmas ın ı müteakip s ırf Mardinli Sürya-
nilerin katkılarıyla -belki bir fondan da bir şey temin edilebilir.

bilemiyorum ııı ii ınkö ıı olabilecek mi- bu 3 milyon dolarl ık pro-
jenin üç senede hayata geçeceğini umuyoruz. Ba şkan say ı n
Yakup Tayincioğlu, çok değerli bir hem şerimiz, sanayici,
ayn ı zamanda Istanbul Süryani Kadim Vakfı Ba şkan ı , bana
bu sözü verdi, bunu da ben burada herkese müjclelemek isti-
yorum, gerçekten heyecan verici bir proje.

Efendim, sözlerimi bitirirken, tekrar çok değerli Vali'mize,
çok değerli Barolar Birliği Ba şkan ı 'mıza ve Mardin Barosu
mensuplarına çok te ş ekkür ediyorum. Ayr ıca buraya tabii
sadece Barolar Birliği'nin say ı n Ba şkan ı gelmedi, çok değerli
Ba şkan yard ımc ılar ı , Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte bu-
radalar. Hatta dün biraz bizi s ıkış t ırd ılar, "illa Yöneti ı n Kurulu

toplant ı s ı yapacağız" diye. Neyse, son anda vazgeçirme şans ı -
n ı elde ettik, bugün yapacaklarm ış .

Ben ş una inan ıyorum; çok değerli —ben babas ı n ı tan ı yor ıı m,
kendisini bu se yahatimde tan ı d ı m, tabii ben Mardin 'den ayr ı ld ı-
ğı m zaman hayatta bile yoktu— karde ş im Belediye Ba şkan ı 'n ın
sayı n Valimiz'le —çok da değerli eşleri var. onu da ifade edeyim;

Abbasi döneminde,
bu kabilenin ard ı llar ı
hemen hemen irsi bir hak olarak
Ermenistan valili ğ i mevkiini ele
geçirmi ş lerdi.
Büyük Ermenistan' ı n güneyini
elinde tutan ikinci büyük kavim
olan Şeyhbaniler ise, Amida
(Diyarbak ı r) kalesi merkez
olmak üzere bütün Kuzey
Mezopotamya'y ı denethyorlard ı .

Han ı n Re ş id (786-809)
zaman ı nda, Şeyhbaniler Ş irvan
bölgesine do ğ ru hareket ettiler ve
9. yüzy ı l boyunca Ermenistana
hükmettiler.

Bütün bu süreç boyunca, Arap
egemenli ğ inin ad ı m
ad ı m yay ı ld ığı bölgelerdeki
Ermenilerin kar şı laşt ığı en can al ı c ı
sorun, cemaatin kitlesel olarak
İ slamiyet'e geçi ş iydi.

Ermenilerin yan ı nda,
bölgede ya ş ayan Arami kökenli
halklar varl ı klar ı n ı sürdürdüler.
Arami kökenliler,
bölgenin tar ı msal ve ticari
faaliyetlerini yöneten
vazgeçilmez bir unsur
olarak kabul edilmekteydi.
Arapça'da, bu nedenle
Aramiler büyük ölçüde
Nabat" ı n ço ğ ulu olan Anbit,
Anbatf" ad ı yla an ı lmaktayd ı .
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Say ı n Valiııı iz'in lıan ııııı ııı eslektaşı m ız, Sabalı at Han ı m ve Say ı n

Belediye Başka ııı m ız İıı eş ini de burada tan ı /ila imkdn ı bulduk— el
ele vererek, tabii söylüyorum, aç ıkça taahhüt ediyorum.

Bir şey daha söyleyeyim; Bir UNESCO olay ı var, öğleden
sonra çok değerli Arsin hocam ız, UNESCO hakkında bilgi
verecek. Oraya girmek istemiyorum, ama UNESCO olay ı
çok büyük bir proje ve elimizi ta şın alt ına koyarak bu proje-
ye destek vermemiz laz ım. Bunun maddi yükü de var; çün-
kü bu bir s ır değil, UNESCO'nun web sayfas ın ı açarsan ız,
bu kriterleri aç ıklayı c ı notlar var. Hatta MAREV olarak biz
bunu tercüme ettirdik, isteyen herkese de bunlar ı dağı tabili-
riz. Arkada şları mla konu ş tum, biz MAREV olarak bu projeye
sonuna kadar destek veriyoruz, hatta maddi gereklerinin bir
k ı sm ını biz MAREV olarak yerine getirmeyi de taahhüt edi-
yoruz. Ama tabii bir tek sivil toplum kurulu ş unun yapacağı
i şler değil bunlar, herkesin elini ta şı n alt ına koymas ı lazım.

Bak ın ız, Kültür Bakan ı buraya telgraf gönderdi. Yani sayı n
Kültür Bakan ı , böyle bir toplant ıya gelmeyecek de hangi
toplant ıya gideceğini ben sizin takdirlerinize sunuyorum.
Kültür Bakan ı 'n ı n bugün burada olmas ı , en ba ş ta konu ş mac ı
olarak kat ılmas ı , buran ı n zenginliğini ya şamas ı gerekirdi.
Antalya'da otel gezmekle ne kültür yap ı l ır, ne de turizm
yap ılır, ben bu sitemimi iletmek istiyorum. Bir Barolar Birli ği
Ba şkan ı 'n ın, bir Mardin Barosu'nun gösterdiği duyarl ılığı bu
konuda doğrudan yetkili gördü ğümüz bakan ın bu i şe gönül
vermesi gerekir. Umar ım ki kendimizi anlatmak f ı rsat ını
buluruz.

Efendim, son bir şey daha söylemek istiyorum ve bitire-
ceğim; dün Metin Sözen hocamla gezerken gerçekten çok
etkilendim. Say ın Valimizin ifade ettiği gibi, plan d ışı , kente
tecavüz te şkil edecek derecede Mardin'de bir yozla ş ma ol-
duğunun Metin Sözen hocam ın önderliğinde, yol gösteri-
ciliğinde fark ına yard ım. Bu konuda MAREV olarak yine

Burada yerle ş ik ve tar ı ma
dayal ı bir nüfusa yap ı lan

gönderme aç ı kt ı r.
Nusaybin, her ş eyden önce

bir Arami kentiydi.
Kentte Arami as ı ll ı

H ı ristiyanlar ı n yan ı nda,
Yahudiler de varl ı klar ı n ı

sürdürmekteydiler.
Dicle'nin do ğ usunda,

Zagroslara do ğ ru Arami nüfusu
azalmakta ve nufus a ğı rl ığı

İ ranl ı larla Kürtlere kaymaktad ı r.

7. yüzy ı lda, kaynaklarda
bir kale ve bu özelli ğ i ile

çevre bölgesindeki feodal
hkimiyetin merkezi olarak geçen

Mardin, Kefertüh (Kfartutho)
piskoposluk sahas ı içinde

bulunmaktad ı r.

Tur Abdin'in metropolitlik
merkezi ise 61 5'ten 1049 y ı l ı na

kadar Midyat yak ı nlar ı ndaki
Kartmin Manast ı r ı olmu ş ;

ayn ı manast ı r, an ı lan tarihle
1915 y ı llar ı aras ı nda özel bir

metropolitlik sahas ı n ı n merkezi
haline gelimi ştir.

Yukar ı da da görüldü ğ ü gibi,
İ slam fetihlerinin

ilk yüzy ı llar ı nda Nusaybin
Nasturi kültürünün önemli

merkezlerinden birisi idi.

Merkezi Nusaybin olmak üzere
Sasanilerin Arbayestan idari

bölgesi, bu kez Diyr- ı Rabia
ad ı yla an ı lan bir idari birim oldu.
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bu konuda gereken tüm katk ılar ı yapmaya haz ırız. B ı z ım
MAREV olarak belki maddi gücümüz, sivil toplum kurulu ş u
olarak maddi gücümüz, bütün bu projelere destek vermeye
elbetteki yeterli de ğil. Ancak yeti şmi ş insan gücümüz, İ stan-
bul'da bizim çok de ğerli arkada ş lar ım ı z var, dünya ölçeğınde
temasta olan arkada şları mız var; yeti şen neslimiz, hepsi
lisan bilen, yurtd ışında okumu ş ki ş iler, bunlar ın manevi
katk ılar ı bize epey kuvvet sağlayacakt ır. Özellikle biliyorum,
bu konudaki yabanc ı fonlar ı n sağlanmas ında bu b ı zim gücü-
müz çok etkin olacakt ı r.

Hepinize çok te şekkür ediyor, sayg ılar sunuyorum.

Oturum Ba şkanı : Çok değerli Haluk meslekta şıma te ş ek-
kür ediyorum. Tabii bir Mardinli olarak sadece burada de ğil,
İ stanbul'dan buraya ellerini uzatma konusunda söz verdiler
ve biz de İ stanbul'da ya şayan insanlar olarak bu kola art ık
elimizden geldiği kadar katk ı yapmak, bu güzellikleri b ı rlikte
ya şamak durumunday ı z.

Bir şeyi çok önemsiyorum; tabii asl ında Mardin'i aç ıkhava
müzesi diye anlatt ı k. Biraz evvel Metin hocam ı n da sözünü
aç ıklad ılar, gerçekten insanlarla bulu şmayı , çevreyle bulu ş -
mayı bekleyen yeralt ı müzemiz de var, öyle anl ıyorum. Yani
en büyük müze de yeralt ıncla, bunu da insanlarla ve ayn ı
zamanda çevreyle bulu ş ma konusunda önemli sorumluluk-
larım ı z var diye dü şünüyorum.

Sözü hemen çok değerli hocam Mehmet Tunçer'e b ırak ıyo-
rum, o size ayn ı zamanda sinevizyonla görsel olarak anlat ım
yapacak.

Doç. Dr. Mehmet TUNÇER* (Gazi Üniversitesi öğre-
tim üyesi): Te şekkür eder ı m.

Efendim, bu arada zaman ı kazanmak iç ı n, bu öğlen vaktinde

Bu fetihlerin ardindan bölge
Müslüman iskan ı na u ğ rad ı .
Halife Ömer (634-644)
zaman ı nda Diyr- ı Rabia eyaleti,
sadece eski Sasani topraklar ı
olan Nusaybin, Arzan,
Ba'arbaya (Beth Arbaye),
Balad, Sincar, Karda,
Bezabde ve Tur Abdin bölgelerini
değ il, eski Bizans topra ğı olan
Diyarbak ı r, Resülayn ve Mardin
bölgelerini de kaps ı yordu.

Nusaybin, İ slam fetihlerinden
sonra da Do ğ u Cezire
bölgesinin en büyük idari
merkezi olma özelli ğ ini sürdürdü
Bu dönemde Mardin'in konumu
Nusaybin'e göre hlö ikincildir.
8. yüzy ı l boyunca bölgede
karışı kl ı k devam etti.
Neredeyse bütün yüzy ı l
boyunca, sald ı r ı lara maruz
kal ı p harabeye dönen
Mardin'deki
Deyr-ül Zaferan Manast ı r ı ,
ancak Şam metropoliti
Ananias' ı n restorasyonuyla
ayağ a kalkabildi.

(S. Ayd ı n, K. Em ı ro ğı u,
0. Ozel, 5. Unsal,
Mardin, Aş iret-Cemaat-Devlet,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tar ı h
Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , Istanbul 2001.)

* Tebliği için bkz.. s. 145 vd.
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herkesin kan şekeri de dü ş mü şken, çok fazla sizi yormamayı
ümit ediyorum ve beni burada konu şma için çağıran Türkiye
Barolar Birliği Ba şkanlığı 'na ve Mardin Barosu Birliği'ne çok
te şekkürler ediyorum. Ayr ı ca tabii Metin hocama sayg ıları-
m ı buradan gönderiyorum. Cevat hocam da gitti, çok güzel
bir şey söyleyecektim, Cevat hocayla omuz omuza olmak
çok iyiydi, ama tabii yine kalbimiz birlikte.

Efendim, ben şehir planc ıs ı , koruma planc ı s ı olarak yirmi
y ı ld ır koruma planlar ı n ın içerisindeyim. Demin de söyle-
nildi, çok değ i ş ik planlama çal ış malar ı n ın içinde bulunduk.
Sonuçta bu planlar ın ne yaz ık ki hazırland ığını, ama çok
fazla da uygulanamad ığın ı gördük. Bunun nedeni, tabii bu
planlar ın ve uygulamaları n sürdürülebilir olmamas ı, aksine
süründürülebilir olmas ı , yani insanlara "koru" diyerek, tes-
cil ederek yok etme mekanizmas ın ı ba ştan ba şlat ıyoruz ne
yazık ki. "Kamu yarar ı na koru" diyoruz, kamu herhangi bir
destek, proje yard ı m ı ve planlamaya yönelik herhangi bir
katk ıda bulunmad ığı için ya da çok az bulundu ğu için, bu
binalar terk ediliyor, yak ı l ıyor, yıkıl ıyor. Hele yan ındaki de
6 kat yapma imkan ı sağlarsa, insanlar "0 alt ı kat veya keş kat
yaparken, he ıı niye m" diyor. Kredi mekanizmalar ı ,
çeş itli mekanizmalar vard ı , onlar da kald ırıld ı . Bir Eski Eser
Ona r ı m ıııa Katk ı Fon ıı vard ı , bunlar da bu fonlar ın kald ı r ılma-
s ıyla kalkt ı , zaten çok da i şlemiyordu galiba.

Ben, hemen konuya girmek istiyorum. Türkiye, uygarl ıklar
ülkesi, bunu çok fazla tekrarlamaya gerek yok. Haluk bey,
"l.ıütü ıı ııı edeniyetler doğmuş, büyö ınüş, gelişmiş." Ben, y ık ıld ı -
ğın ı da söylemesin ı beklerdim, yani bu medeniyetler gelmi ş ,
ama bir şekilde yık ılmış ve yok edilmi ş . Dolayı s ıyla yıkılma-
yacak, sağlam, köklü bir medeniyet kurulmas ı gerekir diye
dü ş ünüyorum. Bu da tabii Anadolu gibi çok uygarl ıkların
kayna ş t ığı bir yerde, Mevlana'n ı n dediği gibi tüm inançların
birlikteliği ve karde ş liği gerekiyor.
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İ nsanlığın ortak kültürel miras ının korunmas ı konusunda

ülkemiz, evrensel sorumluluklar ı yüksek olan ülkelerin ba-

şında gelmekte. Bu sayılar değ i şmiş olabilir, ama ne kadar

önemli bir sit alan ı varlığın ı n üzerinde ya şadığım ı z ı gös-

termek aç ı sından söylemek istiyorum. 2.425 arkeolojik sit,

269 doğal sit, 146 kentsel sit ve 17 tarihsel sit. Toplam 44
binden fazla korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür varlığı var.

Birazdan bunlar ı hektarlar baz ında da söyleyeceğim, bunlar

tespit edilen ve tescil edilenler. Onun d ışında, korunmaya

değer belki de bunun üç-beş kat ı yap ı vard ır. Bunlar ı k ı saca

Ankara'dan ba şlayarak, bunlar benim üzerinde çal ış tığım,

yoğunla ş tığım, her birine en az on sene, sekiz sene, alt ı sene

—hocalar ıın Iilirler— emek verdiğim projeler. Edirne, —İstanlıul

değ il takii, İstankul'da Aletin l ı ocan ı — Bergama koruma plan ı n ı
haz ı rlam ış t ık. Cevat hocam, Patara'daki sorunlardan bahset-
ti. Tabii Caretta Caretta'lardan da bahsetmek gerekir. Bir de
kumulların üzerinde Datça hurmas ı diye bilinen bir endemik

tür var. Biyologlar, "i' ıı n ıııi ende ınik olup koru ııı nas ı gerektiği/ii"

söylüyorlar, arkeloglar da kaz ıp alt ın ı açmak istiyorlar. Tabii
ikisi bir denge unsuru olmak zorunda. Konya'da on seneye
yakın bir çalış mam ı z oldu, Konya Koruma Planlamas ı .

Amsterdam Bildirgesi, "Yeni kir kon ıııuı politikas ı ve kütünleş ik

konuma ıı yg ıı /a ıı mazsa, top/ ıııııııınuz çok yak ı nda geleneksel çev-

resini olu ş tura ıı yap ı ve SİT miras ı n ı n çoğunu yitirmiş olacakt ı r"
der. Bu, aynen şu anda ülkemiz için de geçerlidir.

Kent yoksulluğuna bir çözüm... Efendim, aral ık ayında

TMMOB bir Konut Kurultay ı toplad ı ve Konut Kurulta-

y ı 'nda, bunun çok daha kapsaml ı bir sunusunu yapt ı m.
Çünkü sadece tarihsel çevreler değ il, gecekondu alanlar ı n ı n
da sağl ıkla ş t ı rılarak korunmas ı gerektiği ve sadece bir kül-
tür varl ığı ve kültür miras ı olarak değil, bir konut stoku
olarak ele al ınn ıas ı gerektiğini öngörüyoruz. Kentlerin h ı zl ı
büyümesiyle tarihsel kent dokular ında ve geleneksel kent
merkezlerinde imar ad ı alt ı nda geleneksel dokuya uyumsuz
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yoi açma ve imar haklar ı n ı artt ırma gibi, demin söylediğim
gibi alt ı kat, sekiz kat, —AnkareUdeı duiı i bu böyledir— koruma
ve sağlıkla ş t ırma hedefi olmayan, sadece y ık ı p ortadan kal-
d ırmayı ve kat mülkiyetinin verdiği olanaklarla yap ıla ş mayı
öngören planlar maalesef 1970'lerin sonuna kadar geçerli
olmu ş tur ve bir spekülatif araç olarak kullan ılmış t ır; tarihi
kent dokuların ı yıkıp yeniden çok katl ı olarak yap ıla ş t ırmak,
ayk ı rı taban alanlar ı ve mimari değerleri yok eden bir yeni
apartmanla şma dokusuyla kentlerimiz tümüyle birbirine
benzer hale gelmi ş tir.

1970'ler ın sonundan itibaren, koruma kararlar ı gecikmi ş de
olsa al ınmaya ba ş lanmış . Ancak bu defa da planlama çalış -
maları çok geciktiği için, sit karar ı alın ıyoE uygulamalar ve
planlamalar ba şlamad ığı için, bak ıms ızlık, korunamama,
köhnele şme, terk edilme gibi olgular ya ş an ıyor. Özellikle
mülk sahiplerinin bu dokular ı terk etmesi ve kı rdan gelen-
lerin daha çok büyük kentlerde bu bölgelerde ya şamaya ba ş -
lamas ıyla tarihsel yap ılar içinde, birkaç ailenin yer seçtiğini
ve bu bölgelerin gecekondula şma ve çöküntü bölgesi niteliğ i
ta şı dığın ı görüyoruz. Ev sahipleri de terk etti ği ve apartman
hedefiyle buralardan ç ıktığı için, içinde oturan kirac ı da za-
ten kendini zor geçindirdiği için, ne yaz ık ki bu yap ılar terk
edilmekte. bak ılamamakta.

Asl ı nda ülkem ızde konut ve konut çevresi, yap ı ve yap ım sis-
temleri konusunda zengin bir deneyim var; bireysel konut,
kooperat ıf eliyle toplu konut üretimi konular ında birikim
olu şmu ş . Ancak bu deneyim, genellikle yeni yap ı ve lüks ya-
p ıya yönelik ne yaz ık ki; onar ım, sağl ıkla ş t ırma, iyile ş tirme
gibi konular ikinci planda kal ıyor. Ekonomik krizler, koruma
iç ın uygun bir ortamd ır diyorum, tabii bu biraz da benim
teorim; kriz oldukça, insanlar elindeki malvarl ıklarına daha
çok sahip ç ıkacaklard ı r ve onu yenilemek yerine, bak ım ve
onarımlarla onun hayat ın ı idame ettirmeye çal ışacaklard ı r
diye dü ş ünüyorum. Böylece tarihsel dokularda, hem kültü-
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rel değerlerin korunmas ı, hem de içinde bar ınma ortam ın ın
olu ş turulmas ı söz konusu. Y ık-yap-sat süreciyle bu çevreler
yok oluyor ve özellikle ekonomik k ıt kaynaklar ve tarihsel
değerler ayn ı zamanda savurganca harcan ıyor.

Sürdürülebilir geli ş im için kentlerimizde koruma, sa ğl ıkla ş -

t ırma, iyile ş tirme ve kendi çabalar ıyla kendi evine bakarak
çevresini düzenleme çal ış malar ı büyük önem kazanmakta-

d ır. Almanya'da Kreuzberg örne ği, çok önemli bir örnektir;
1970'lerde, 1975'lerde ba ş lamış ve özellikle Türklerin yo ğun

ya şadığı bölgelerde, o bölgenin kat ılım ıyla, insanların kat ıl ı -

m ıyla o çevreler iyile ş tirilmi ş tir. Bu, 75 mimarı miras kam-
panyas ıyla Avrupa'n ın b ırçok yerine
yayg ı nla ş t ı rılmış t ı r.

Geriye dönü şü olmayan emek, sanat
ve yap ı malzemesinin, yeniden ak ılc ı
olarak değerlendirilmesi gerekmekte-
dir. Küreselle şme sürecinde kentler,
sosyal, ekonomik ve ticari alanda ve
en önemlisi, kültürel de ğerlerle öne
ç ıkıyor. Yani her kent, Mardin gibi
kentler özellikle, kültürel de ğerleriyle
öne ç ıkacakt ır. Art ık —tabii ki ülke/erin

önemi var1 ama— kentler yarışıyor, yani
kentlerin yarış tığı bir ortam söz konusu. Dolay ı s ıyla bir
Bergama, bir Antakya, bir Urfa, bir Mardin, kendi kültürel
değerleriyle öne ç ıkacak diye dü ş ünüyorum. Zengin değerle-
rimizin bütüncül korunmas ı , gelecek ku şaklar için de önemli
bir zenginlik ve övünç kayna ğı olacakt ı r.

Bir çözüm nedirT Kat ıl ı mc ı ve içinde ya şayanları n katk ı s ıyla
bu alanlar ın korunmas ı ve geliş tirilmesi. Bu da tabii hassas
planlamalar gerektiriyor, kat ı l ı mc ı planlamalar gerektir ıyor.
Koruma, bugün tarihi park ve bahçelerin yan ı s ıra, tarihi kent
ve köyler için de gereklidir. Demin çok de ğerli kat ı l ımc ılar da
bundan bahsetti, Cevat hocam da bahsetti. Bu mimarl ık
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ürünlerinin korunmas ı , en büyüğünden en alçak gönüllüleri-
ne kadar günümüz yap ılar ın ı da unutmadan, kültürel de ğer
ta şıyan tüm yap ıları çevreleriyle birlikte kapsayan geni ş bir
perspektif içinde görülebilir.

Geleneksel kent dokular ın ı koruma ve
sağl ıkla ş t ırma, geli ş tirmeyi amaçlayan
kentsel toprak politikalar ı geli ş tirilme-
lidir. Dün gezdiğimiz Dara Antik Ken-
ti'nde mesela kentin içinde ya şayanla
rı n; sayın Valim, uygun görürseniz, on-
lar ı n çok yak ı nda yeni bir yap ıla şmayla
çağda ş , sağlıkl ı bir yerle şime kavu şma-
s ı , böylece arkeolojik alan ın da tahrip
edilmesinden kurtar ılmas ı gerekmekte-
dir. Asl ı nda bu, büyük kentler için de
böyle, yani yeni planlamalar ı eski kent dokusunun üstünde
değil, yeni geli şme alanlar ına doğru yönlendirmek ve kentle-
ri desantralize etmek gerekir. Böylece kentsel toprak rant ın ı
da kamuya yönlendirmek mümkün oluyor. Yerel ve merkezi
yönetim politikalar ı, bu tür makro planlamalarla ba şlayabilir
ve daha alt ölçekli proje alanlar ına gidilebilir.

Kent yoksullu ğu, ayn ı zamanda ya şam
çevresi kalitesi eksikliğidir, yani sosyal
donat ı alanların ın yetersizliği, çocuk
oyun alanlar ın ın yetersizliği. Sayın
Belediye Ba şkanım da buradayken
söyleyelim, en önemli şey, çocuklara
yönelik, gençlere yönelik aktivitelerin
olmamas ı, altyap ın ın çok yetersiz
olmas ı , buna da biz ya şam çevresi ka-
litesi eksikliği diyoruz.

Tabii ki yap ılar da bundan sonra geli-
yor, yani önce çevre biraz iyileşecek,
kalkınacak, geli şecek, sonra insanlar kendi yap ılarına bak-
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maya ba ş l ıyorlar. Hele bir de turizm olgusu olunca, daha da
geli ş iyor.

Tarihsel çevrelerin, teknik ve sosyal donat ı standartlar ı
yükseltilmelidir. Demin de söylediğimiz gibi, elektriği, suyu
olmayan yap ıların, tuvaleti olmayan yap ılar ın sanitasyon
konusunda iyile ş tirilmesi, sağl ıkla ş t ır ılmas ı; bunlar hepsi
çok basit krokilerle çözülebilecek, tip projelerle çözülebile-
cek konulard ı r; ak ılc ı , sürdürülebilir plan ve projelerle, prog-
ramlarla art ırılabilir. Kentin içinde pilot projeler belirlemek
gerekir.

Koruma amaçl ı planlar ve kentsel tasarım projeleri hazı rlan-
mal ı ve halk ın kat ıl ımı ve katk ı s ıyla uygulanmal ı d ır. Ankara
örneğinde 1986 y ı l ında, -beniııı de o zeııııa ıı A ıı barn Belediye-

si ııde üç-dört sene bir belediyecilik deneyimi ııı oldu- Ulus ve Kale
için çe ş itli koruma planlar ı çal ış malar ı hazırlad ık ODTU ile,
yarışmalar aç ıld ı . Bu yar ış malar sonucunda yirmi yedi paket
proje belirlendi. Ulus, 100 hektarl ı k bir aland ır; 1/5000 ve
1/1000 ölçekli koruma amaçl ı planlar yap ıld ı . Bunlar daha
sonra detayl ı paket projeler haline getirilmeye ba şland ı , bun-
lardan da üç-dört tanesi şu anda uygulama a ş amas ında. Bir
örnek, Ankara Hac ıbayram ve Kale içindeki koruma planlar ı -
d ı r, Hac ıbayram Meydan ı düzenlemesi uygulanm ış t ı r. Tabii
bu "u ı ygula ııı n ış t ır' sözü, on senelik bir süreci kaps ıyor; bu
konudaki çe şitli yazılarımı internetten bulabilirsiniz. Kale
içinde ba ş lang ıçta, pilot olarak üç yap ı seçildi ve bunlar,
kamu eliyle, Taç Vakf ı arac ı l ığıyla restore edildi. 0 zaman
ÇEKÜL Vakf ı yoktu, özür dilerim, ke şke olsayd ı .

Özellikle kent politikas ı , kentsel dönü ş üm plan ve projeleri
ve özel kamusal projeler büyük önem ta şıyor; çünkü bunlar,
hem küçük yerel i ş olanaklar ı sağl ıyor, yani boya badana,
çat ı aktarma, tesisat ve benzeri konularda, hem de yenileme
ve sağ lıkla ş t ırma sağlıyor. Konya'da yapt ığım ız çal ış malarda,
bu kent merkezinin tamamen yayala ş t ır ılmas ı ve Alaattin

64



B(RNC! OTURUM

ve Mevlana aras ındaki aks ın yaya bölgesi haline getirilmesi;
burada da etap etap on- on iki tane özel proje alanı vard ı .
Bunlardan bir tanesi, tarihi kent merkezi —Kent Merkezi Dü-

zenleme Projesi— uygulanmış t ır. Hükümet Meydan ı 'nın karşı -
s ı, Hükümet Konağı 'n ın karşıs ı , meydan haline getirilmi ş tir
ve son iki-üç y ıl içinde bu çok da maliyetli olmayan, ama
i ş çilik ve ucuz emek kullan ılarak yap ılmış çal ışmalard ır. Kon-
ya'daki bir ba şka çalışma, yine tarihi kent dokusu içindeki
bölgenin, çöküntü bölgesinin geleneksel olarak yenilenmesi
ve hanlar bölgesi halinde onar ılmas ıd ır. Burada da Piri Meh-
met Pa şa çevresindeki çe ş itli özel proje alanlar ı geleneksel
dokuya uyumlu, biraz da arabesk oldu belki, mimarisini biz
yapmad ık ama bu uygulamalar orayı geliştirmiş tir ve çevre-
sine de büyük bir etki yapm ış t ı r.

Bu bölgelerde çok katl ı yenileme değil, sağlıkla ş t ırma ve ona-
r ım ı içeren planlama ve projelendirme çal ış maları yap ılma-
l ıd ır, bunu tekrar vurgulamak istiyorum. 2863'e göre yerel
yönetimlerin bu sa ğlıkla ş t ırma, dönü ş üm, koruma planlar ını
hazırlama yetkisi var. Koruma, sağl ıkla ş t ırma konusundaki
demin hocalar ım ın bahsettiği, Cevat hocam ın söylediği
gibi, yasalardaki ve yönetsel yap ıdaki çok ba ş l ılık ve yetki
karga şas ı mutlaka önemlidir, özellikle koruma kurullar ı ve
yerel yönetimler aras ındaki sürtü şmeler, hem planlar ın uzun
süre onaylanmamas ına, hem de uygulamalar ın gecikmesine
neden olmaktad ır. Koruma kurullar ı, daha demokratik bir
konuma dönü ş türülebilir.

Temelde bu konu, ekonomik bir konudur, yap ısını onarmak
isteyenlere teknik ve parasal yard ım mekanizmaları olu ş -
turulabilir. Geleneksel yap ı stoklar ının sağlıkla ş t ırılmas ı
amac ıyla h ı zl ı ve etkin destek fonlar ı kurulmal ıd ır. Toplu
Konut İ daresi, böyle bir çal ışmayı 1997-1998 yıllarına kadar
ba şlatmış , bir yönetmelik haz ırlanmışt ı . Ne yazık ki o yö-
netmelik uygulamaya sokulamad ı; halbuki yeni yap ıya kredi
değil, eski yap ılara da kredi verme mekanizmas ını getiriyor-
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du. Bu kredi türleri, alan ölçe ğinde teknik hizmetler kredisi,

yani aç ık alanlar ı n düzenlenmesi, altyap ı ve çevre ölçeğinde

düzenleme kredisi, -belediyelere yönelik ola bilir tescilli kültür

varlığı için kredi/er olabilir- tescilli olmayan geleneksel yap ı
stokunun sağl ıkla ş t ı r ılmas ına yönelik krediler.

Ş unu da belirtmek istiyorum, çiçe ği burnunda Say ın Beled ı -

ye Ba şkan ım ı z buradayken; tescilli yap ıların d ışındaki yap ı -

lar da asl ında en az tescilli yap ılar kadar değerlidir ve onlar ın
da ölçek, gabari ve cephe düzeni olarak ve mimar ı olarak yap ı
malzemesi de mutlaka korunmas ı gerekir. Konfor ko şullar ı -
n ı n iyile ş tirilmesi için çe ş itli krediler olu ş turulabilir.

GAP Bölgesi'nde şöyle bir irdeleme yapt ım; hektarlarca,

binlerce yap ı var, bunları özetlemek istiyorum. Tabii Urfa'y ı
çok iyi biliyorum, Urfa Koruma Plan ı 'nı biz haz ırlamış t ık.

Ad ıyaman eski kent dokusu 49 hektar. 1 hektar, 10 bin met-
rekare. Diyarbak ır'da mesela eski kent dokusu 160 hektard ı r,

1 milyon 600 bin metrekare alan, bunun %50'si aç ık alan ve

yol olsa —ki %50'den çok daha azd ı r— ortalama 8 bin konut

civar ında bir hesab ım var kabaca, yani bundan çok daha

fazla oldu ğunu tahmin ediyorum. Bir büyük konut stokudur

bu, bunun değerlendirilmesi gerekir ve savurganca harcan-
mamas ı gerekir. Mardin 145 hektar, Diyarbak ı r kadar geni ş
bir alana yayı l ıyor kentsel sit alan ı, 7 bin konut civar ı nda bir

hesab ım var. Ba şkan ım beni yan ıltabilir, yani bu 10 bin de

olabilir, korumas ı gerekli, ama binlerce, on binlerce bir konut
stokuyla ve dokuyla kar şı karşıyayı z. Bunlar sağ l ı kla ş t ırılma-

l ı ; çok köklü onar ımlar önermiyorum, bir çevre düzenlemesi
ve bir sağ l ıkla ş t ırmas ı , sanitasyon öneriyorum. Urfa 228
hektar.

Efendim, son söz olarak, beni buraya davet edenlere ve beni
sab ırla dinleyen bütün kat ı l ımc ılara te şekkür ediyorum.

Ho şçakal ın.
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Oturum Ba şkanı : Böylece program ı gecikmeyle, ama zevk-
le bitirmi ş oluyoruz. Hem bilgilendik, hem gördük ve çok
değerli konu ş mac ılar bizi bilgilendirdiler. Ş imdi diyorlar ki,
kat ı l ımc ılığı sağlamam ız gerekiyor. Bundan sonra herkesin
bu bilgilendirme sonucunda kat ı l ı m ı kendi ölçüleri içerisin-
de, yapabildiği kadar, kendi güçlerini, hatta bulunduklar ı
örgütler ın güçlerini de katarak yerine getirmelerini de hakl ı
olarak talep ediyorlar.

İ sterseniz, çok k ı sa olmak üzere, sabrın ı zı ta şırmamak veya
vaktinizi kullanmada biraz fazlaya kaçmamak üzere, belki
çok değerli konu şmac ılarım ıza üç soru veyahut da aç ıklama
verebiliriz. İ stedik ki siz de katilin, siz de görü ş lerinizi aç ıkla-
yin, sorular ın ı zı sorun, ama maalesef zaman ı m ız kıs ı tl ı . An-
cak diğer toplant ıyı biraz geç ba ş latabiliriz, ak şam süremiz
daha uzun. Onun için isterseniz, soru sormak isteyen varsa,
onların soruların ı alal ım, çok değerli konu ş mac ılarım ız bun-
lara yan ı t versinler, aç ıklama getirsinler.

Cevat hocam ız, şu anda bu toplant ıyla ilgili TRT canl ı yayı n-
dan arad ıkları ıçin ş imdi bir konu şma yapmak üzere d ışarıda
bekliyor, bitince gelecek. Onunla ilgili bir soru olursa, geldi ği
zaman yan ıtlayacak.

Evet, s ırayla sorular ı alal ım, çünkü vaktimiz k ı s ı tl ı olduğu
için bir an evvel sonuçland ıral ım. Buyurun.

Mehmet Ihsan KALKAN (Mardin Bölge Barosu): Be-
nim sorum, özellikle Önery ıld ız davas ıyla ilgili olacak. Sayı n
hocam ız dedi ki, HÖner y ı ldız davas ı yla ilgili Avrupa İnsan
Haklar ı Ma/ı ken ı esi'nin verdiği karar ı n henüz Türkçe 7ye çevrilip
çevril ınedığin ı bil ıniyorııııı . ' 2 Mayı s 2002'de verilen bir karar
gerçekten hAlA Türkçe'ye çevrilmemi şse, bundan dolayı
büyük b ır üzüntü duyduğumuzu söyleyelim; çünkü ders
kitaplarına l ı teratür olacak, özellikle idari konularda da çok
ciddi b ır ayd ı nlatma sağlayacak bu konunun burada asl ında
Türkçe haliyle gündeme gelmesini isterdim aç ıkças ı .

C İ ZRE/CEZRE-i İ BN ÖMER

Dicle boyunda yer alan
Roma ve Bizans

müstahkem mevkileri, yüzy ı llarca
sürmü ş sinir boyu çat ış malar ı ndan

bugüne kalan tan ı kl ı klard ı r.

Bunlar ı n en önemlileri
hile ve Fenik/Eski Hendek

kal ı nt ı lar ı d ı r. Cizre'nin yakla şı k
olarak 13 km. kuzeyinde,

Dicle Nehri üzerinde
Fenik ve Eski Hendek

köyleri yakininda,
muhtemelen Mezopotamya ile
Anadolu arasindaki ana yollar ı
denetlemek için ideal bir yere

kurulmu ş bulunan ve
geç Roma yada erken
Bizans-Part ve Sasani

dönemlerine tarihlenen
müstahkem iki büyük yerle ş me

bulunmaktad ı r.

Fenik kal ı nt ı lar ı n ı n
yak ı nlar ı nda dağ a doğ ru,

üzerinde okunamayan
Aramca bir yaz ıt bulunan bir kaya

kabartmas ı vardir. Kabartman ı n
kompozisyonu ve üslubu, aç ı k

bir biçimde Part özellikleri
sergilemektedir.

Eski Hendek'teki yap ı
kompleksinin özgün kare yap ı s ı ,

Bat ı Asya'dak Roma imes'leri
boyunca, he yerde görülen

geç Roma Castella'lar ı n ı n
biçimiyle ayn ı d ı r.

67



B İ R İ NC İ OTURUM

İkincisi, ş unu sormak istiyorum; böylesi önemli bir konuda
özellikle bölgedeki belediye ba şkanlar ın ın davet edilmesini
gönülden istiyorduk. Davet edildi mi bilmiyorum, ama bu-
rada kimseyi göremedik. Birço ğu burada mi; o zaman özür
dilerim.

Sayın hocam; bu konuyla ilgili olarak bölgede çok ciddi bir
potansiyel var, özellikle tarihi miras aç ı s ından bak ıldığında,
çok ciddi bir potansiyel var. Örne ğin Cizre'de de çok önemli
bir potansiyel var; fakat bununla ilgili maalesef bugüne ka-
dar ciddi hiçbir çal ışma yap ıld ığın ı ben şahsen görmedim ve
şahit olmad ım. Yani Cizre'yle ilgili bir çal ışma, bir program,
bir şey yap ılacak m ı , onu merak ediyorum, onu sormak isti-
yorum.

Oturum Ba şkanı : Te şekkürler. Buyurun hocam.

Prof. Dr. İbrahim KABOLU: Teşekkür ederim.

Öneryıld ız karar ı verileli tabii iki yıl oluyor yakla şık, ş imdi
Avrupa Mahkemesinde Büyük Daire önünde. Oradan ç ıka-
cak sonucu beklerken, şunu özellikle belirtebilirim: 'Karar

çevri/miş tir,. be/bi bir yerlerde yay ııı land ı, ama benim bi/gi ıne

rı laşınad ı " demek istedim. Benim önerim, bu karar ın çevrilip,
özel olarak yayı mlanı p el kitapç ığı olarak elimizde bulunma-
s ı . Ama bildiğim şu var: Türkiye'de pek yank ı yaratmad ı .
Mesela bu karar, Avrupa'da bizdekinden çok daha yank ı
uyancl ırd ı , bilimsel yaz ılar yazılmaya başland ı, ele ş tiriler
yap ılmaya ba şland ı . Hatta ders verdiğim üniversitelerin iki-
sinde, Paris 12 ile Bordeaux Montesqieu Üniversitesi'ndeki
derslerimde özellikle bu karar ı da tahlil etmemi istediler.
Ama Türkiye ile ilgili olduğu halde, bizdeki ılgisizliğı belirt-
mek istedim.

Önery ıld ız kararı , önemli bir karar; hatta eğer böyle bir karar
Fransa'ya kar şı , Almanya'ya kar şı verilmi ş olsayd ı , dediğiniz
gibi belediye ba şkanlarıyla, valilerle, hukukçularla, bilirki ş i-

Ancak buradaki yap ı lar,
bu tarz ı n al ışı lmad ı k biçimde
büyük örnekleridir.

Burada bulunan sikkeler ise
Büyük Konstantinus
(15 307-337) dönemine aittir.
Algaze, Dicle'nin iki yakas ı nda

bulunan bu kal ı nt ı lar ı n,
ş imdiye kadar ortaça ğ ş ehri
Cezire-i bn Omer'in alt ı nda
oldu ğ una inan ı lan Roma
müstahkem şehri Bezabde/
Phaenicha
oldu ğ unu dü ş ünmekted ı r.
Buras ı Do ğ u Anadolu'dan
Botan Suyu ya da
Bitlis geçidi yoluyla s ı zmaya
çal ış an Iranl ı (Part-Sasani)
kuvvetlere, önemli bir
Roma engeli olarak
görünmekteydi.

(S.Ayd ı n, K. Emiro ğı u,
0. Ozel, S. Unsal,
Mardin, A ş iret-Cemaat-Dev/et.
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih

Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , İ stanbul 2001.)
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lerle birçok toplant ıyla nedenleri ve sonuçlar ı konusunda
önemli çalış malar yap ı l ırd ı . Ama bizde böyle bir şey doğmad ı
maalesef, durum bu.

Cizre konusuyla ilgili sorunuza gelince, Gizre konusunda da
yetkili değilim. Te şekkür ederim.

Oturum Ba şkanı : Tabii konu şmac ıların o konuda aç ıklama
yapma olanaklar ı yok herhalde, yani bilmiyorsunuz. Metin
hocam ı z burada, nas ılsa konu ş acak, o soruyu ona yöneltebi-
lirsiniz.

Ba şka sorusu olan var m ı Ba şka sorusu olan herhalde görün-
müyor. İ sterseniz birer dakikal ık aç ıklama yapmak istiyorsa-
n ı z, sizlere birer dakika yine verebilirim. Buyurun.

Doç. Dr. Mehmet TUNÇER: Efendim, ayn ı ş eyleri tekrar-
lamak istemiyorum, ama eksik kalan bir-iki nokta vard ı . Sa-
n ı rım Ke ıı t Yoks ıı lluğıı na Bir Çöziin ı; Tarihsel Çevrelerin Sürdü-
rülel'ilir Kor ıı n ııı as ı ' ba ş lığında sundu ğum bildiri, asl ı nda çok
daha kapsaml ı bir bildirinin özeti, yani bunu yay ı mland ığı
zaman göreceksiniz.

Kent yoksulluğu tan ı mın ı önce iyi açmak gerekir. Yoksulluk,
ille de ki ş i ba şına Gayri Safi Milli Has ıla olarak belirlenmi-
yor; aksine ya şadığım ı z çevre ve ya şadığı m ı z ortam ın kent-
sel standartlar ı aç ıs ından, teknik ve sosyal donat ı alanları
standartlar ı aç ı s ından, hem yurtiçi kar şıla ş t ı rmas ı, hem de
yurtd ışındaki ülkeler kentleriyle kar şı la ş t ırma aç ı s ı ndan
bak ılmas ı gerekiyor. Bu teknik ve sosyal donat ıyı da demin
aç ıklad ığım g ı b ı çocuk oyun alanlar ı, spor alanlar ı , kültürel
tesisler, sosyal tesisler, eğitim tesisleri gibi bir kategorizas-
yona tabi tutmak gerekiyor. Daha sonra da konuta tabii
s ı ra geliyor, yani çevresel standartlardan sonra, ye ş il alan
standartlar ı ndan sonra konutun kendi ki şi ba şına dü şen
metrekareleri ve donat ı aç ı s ı ndan standartlar ına bakmak ge-
rekiyor. Tüm bunları irdelediğimizde, san ırım kentlerimizin
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en sağl ıks ız bölgeleri, maalesef tarihsel çevrelerdir diyebiliriz,
çal ış tığı m yerlerde incelediğimiz kadar ıyla. Mard ın'i çok iyi
tan ımadığım için bunu aç ıkl ıkla söyleyemeyeceğim, ama
muhtemelen çok çöküntü bölgesi niteli ğinde bak ılmaya
muhtaç yöreler vard ır. Bu bölgelerin kapsaml ı bir planla-
mayla ele al ı nmas ı gerektiğini tekrar söylemek istiyorum.
Teşekkür ederim.

Oturum Ba şkanı : Te şekkürler. Buyurun.

Prof. Dr. İbrahim KABOLU: Tabii burada bu konu orta-
ya ç ıkt ı ; bu alan, kültürel malvarl ığı na sayg ı ya da insanları n
ortak miras ına sayg ı , diğer haklardan çok farkl ı olarak poli-
tika ötesi bir yakla şımla ele al ı nmak durumunda. Bu bak ı m-
dan bu konularda olu ş turulan kurullar, koruma kurulları da
politika d ışında kalmal ı . Bunlar, kural olarak özerk ve uzman
birimler şeklinde örgütlenir ve kat ıl ım önemsenir. Kat ı l ı m da
yereldir, yani kim nerede ya şıyorsa, kültürel varl ıkları da
yan ı ndad ır. Bizim belki ilgili yasay ı bu yönde değ i ş tirmek,
Anayasa hükmünü bu yönde deği ş tirmekte yarar var. Bu
toplant ı da zaten böyle bir politika ötesi özellıği ortaya ç ı -
karan bir toplant ı oldu, bu bak ı mdan önemli. Demek ki bu
konularda kat ı l ım ve yerellik bağlam ında uzman ve özerk
birimleri olu ş turmakta yarar var.

Bu çerçevede belirtece ğim ikinci nokta, Metin hocam ın da
onay ıyla "İnsanl ığııı ortak malvarlığı na -'170/ki varl ı k/anna de-

dik, ama varlığı na olabilir'- sayg ı hakk ı ve költiirel miras ı yaşa-

tarak koru ına görevi" dersek, "korumak" yerine "koru ııı a" görevi
dersek, o zaman hak ile görev aras ındaki diyalektik, bu yak ın
ili şki birbirinden ayr ılmaz; sadece b ızim hakkım ı z yok, ayn ı
zamanda görevimiz var. Bunu da belk ı yay ın aşamasında
bunu yapabilirsek daha iyi bir mesaj -lı epiın ızin kat ı l ınas ı
gerektiği, korumas ı gerektiği- vermi ş oluruz.

Son üçüncü nokta; çevre olsun, kültürel malvarl ığına sayg ı
hakk ı olsun, bu alanlar klasik devlet-birey ili şkisini, klasik
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idare-yurtta ş ili şkisini deği ş ime uğratan alanlard ır. Yani bu
alanlar7 b ır kolluk düzeni alan ı değildir. Orada tek yanl ı l ık
var, doğru, ama burada ortak çal ış mayı gerekli k ılan alanlar.
Bu bak ı mdan yöneticilerimizin -belki burada bult ııı an bugönkü

yöneticile bu ıı u ıı örnegini sergilediler- o üstünlük ilkesini, bak ış
aç ı s ın ı deği ş tirip, "se ıı vatandaşs ı n. liaddini bil i' biçimindeki
bakış aç ı s ı n ı değ i ş tirip, yurtta şlarla birlikte çalışmaya aç ık
olmal ılar, o şekilde daha iyi korunur diye dü ş ünüyorum.

Oturum Ba şkanı : Te şekkürler. Buyurun.

Av. Haluk ELDEM: Efendim, ben izninizle bir-iki ilave yap-
mak istiyorum; Benim gözlemledi ğim dönemlerde Mardin'in
dokusunda, yap ısında bu denli bir bozulma yoktu, Mardin
kapal ı bir ekonomi içinde ve dış arı dan göç almayan bir yap ı-
dayd ı, dış arıya devaml ı göç veren bir yap ıdayd ı, 90'lı yıllara
kadar böyle devam etti. 90'l ı yıllardan sonra ve 90'l ı yıllar ın
biraz öncesinde terör ve terörün sonucu kente gelen göç nede-
n ıyle ve her zaman oldu ğu gibi, devletin olaylar ın arkas ından
gitmes ı nedeniyle, bu yap ılaşman ın bu hale geldiğini, kent do-
kusunun bu nedenle bozulduğunu dü şünüyorum. Eğer devlet
bu konuda öncülük görevini yapabilseydi, her şeyi devletten
beklemenin gerekmediği kan ı s ın ı samimi olarak ta şımama
rağmen, ş unu ifade etmek laz ım; böyle göç alan bir kentte
ayiit Şey D ı varbak ı r'da da yaşan ı yor, tabii bu bölgeyi Türkiye'niıı
sorunlar ı ndan da soy ıı tlaya ı nay ız— planl ı bir yap ıla şma imkan ı
sağlansayd ı, devlet bu konuda öncülük yapabilseydi, ben
inan ıyorum ki eski Mardin bu dokusunu daha büyük ölçüde
muhafaza etme imknna sahip olacakt ı . Ama her zaman ol-
duğu gıbi, planl ı yap ılaşma, altyap ıJ ı yap ıla şma maalesef hep
geriden geliyor, önce yap ıla şıyoruz ve sonra plan geliyor. Bu
çok yanl ış bir uygulama, bunun mutlak suretle son verilmesi
gereken bir uygulama oldu ğunu dü ş ünüyorum.

Bir de UNESCO konusuna bir parça de ğindik, biraz sonra
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Ba şkan ı sayın hocam ız
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Arsin Ayd ınuraz' ın UNESCO konusunu gündeme getirece-

ğini san ıyorum. UNESCO'yu niye önemsiyoruz; bu ba şvuru

dosyas ın ın düzgün bir ş ekilde haz ı rlanmas ı , verilmesi gerek-

tiğini niye bu kadar gündeme getiriyoruz Mardin, di ğer

bölgedeki kentler gibi feodal yap ıya sahip bir kent. Benim

çocukluğumun, gençliğimin geçtiği dönemlere nazaran,

nispeten bu feodal yap ıyı k ı rm ış isek de hM feodal yap ı n ın
etkilerini görmemiz mümkün. Tabii bir tarihi süreç bu, bir

demokratikle şme süreci, bir çağda ş la ş ma süreci bu ayn ı za-

manda, bir anda bu feodal yap ıyı k ırmam ız mümkün değ il.

O zaman da feodal yap ıyı bu şekilde zorlad ığın zaman, yerel

yöneticilerin s ıkınt ı s ı art ıyor. Hatta yerel yöneticiler, bu
plans ız ve insafs ız yap ılaşma kar şıs ında çok zor durumlara

dü şüyorlar ve feodal yap ıdan dolayı tehdit bile alabiliyorlar.

O bakımdan bu UNESCO'nun ba şvurusu olumlu sonuç-

landığı takdirde, hiç de ğilse topu taca atacak, UNESCO'yu
bahane edecek bir unsur olarak görüyorum, o yüzden de çok
önemsiyorum. Bir de tabii yurtta şın ayd ı nlat ılmas ı, kı s ı r,

basit hesaplar ın kimseye yarar getirmeyeceği yolunda bi-

linçlendirilmesi gerektiği kan ı s ındayım. Öyle hissettim ki bu

son geli ş imde, yurtta ş bu kültür miras ı n ı n ve bunun turizme

etkisinin yava ş yava ş fark ına varıyor.

Son olarak ben size bir Internet sitesi tavsiye edeyim, galiba
bizim Mardinli gençler yapmış . Ş u sloganla aç ı l ıyor, eş liğin-
de güzel de bir müzik var; diyor ki, "Bir gün herkes Mardin ı

tan ı yacak." Aynen "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" slogan ı
gibi. Burada Fenerbahçeliler vard ı r belki, ben Fenerbahçeli
değilim, onu da söyleyeyim, ben koyu Galatasarayl ıyı m,
ama takdir ediyorum. K ızıltoprak'ta eve doğru gıderken,
her gün bak ıyorum, stadyumu geçer geçmez "Bir gün herkes

Fenerbahçeli olacak." Herhalde bizim gençler de ondan esin-
lenmi ş , hemen siteyi açar açmaz, şöyle bir slogan geliyor:
"Bir gün herkes Mardin'i tan ı yacak." Yani ben bu inanc ı m ı
muhafaza ediyorum, gençler ben ı çok heyecanland ı rd ı .
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Tekrar çok te şekkür ediyorum, sayg ılar sunuyorum.

Oturum Ba şkanı : Te şekkürler. Buyurun.

Prof. Dr. Cevat GERAY: Efendim, te şekkür ediyorum.

Bu toplant ıyla ilgili TRT 2 ba ğlant ı s ı oldu, onun için gittim
ve sizin bu paneli yans ı tmaya çal ış t ım. "Yaln ız, hiç soru so-

r ıı l ınad ı yahut bir tane soru soruldu" denildi. Hay ır, bu olamaz,
sorman ız gerekiyor arkada şlar. Burada biz geliyoruz, konu-
ş uyoruz, tepkilerinizi almak istiyoruz.

Yıldız İMREK (Malatya Barosu): Efendim, Kamu Yöne-
timi Temel Kanunu Tasar ı s ı, kültürel varl ıkların korunmas ı
noktas ında nas ıl bir etki yaratacak acaba Cevat hocama
sormak istiyorum.

Prof. Dr. Cevat GERAY: Efendim, tabii Kamu Yönetimi
Temel Yasas ı 'yla ilgili olarak Barolar Birliği en az iki tane
etkinlik yapm ış , tart ışmalar yap ılmış , pek çok yerde sizin
de kat ıldığın ız, Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde birtakım
bildirgeler yapt ık. Bir cümleyle, "kültör ve tabiat varl ı klar ıııı
kor ııı ; ı a aç ı s ı nda ıı neler getiriyortU' derseniz, bu çok somut bir
şeydir. Orada bizim baz ı konularda önerilerimize benzer
şeyler yap ıl ıyorsa da doğrusu yerel yönetimlere rol vermesi
aç ı s ı ndan, özel idarelerimize ve belediyelere baz ı konularda
görev vermesi aç ı s ından olumlu. Ama doğrusu ulusal bir
politikayla ilgili, bu politikalar ın geli ş tirilmesiyle ilgili, bu
politikalar ın uygulanmas ıyla ilgili ve tüzel düzenlemelerle
ilgili herhangi bir aç ıklama yok, bundan ben de endi şe duyu-
yorum, herhalde siz de bunu kastederek soruyorsunuz. Ben,
doğrusu uygulamaya da bakmak isterim.

Kültür Bakanl ığı 'yla Turizm Bakanl ığı 'n ın birle ştirilmiş
olmas ı , bende bir endi şe yarat ır; çünkü turizm ve kültürel
geli şme aras ında yak ı n bir ili şki olmakla birlikte, bu kültür
varl ı kların ın bazen korunmas ında çok olumsuz etkiler de
yaratabilir. Kültür Bakanl ığı , Kültür Bakanl ığı olarak bu
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politikalar ı, yasalar ı geli ştirip uygulamal ı d ır diye dü ş ü-
nüyorum. Yerel yönetimlerin de bu konuda rol almalar ın ı
sağlayacak biçimde ki Tarihi Kentler Birli ği'nde toplanan 125
kadar belediye ve tabii bunlar ın sayın valileri, doğrusu ış bir-
liği içinde bir şeyler yap ıyorlar. Onun için bunlar ın yasalara
geçmesi uygun mu, de ğil mi, bilmiyorum. Ancak hiç de ğilse
bugünkü yasalara göre bile bunlar yap ılabil ıyorsa, bir birlik
çerçevesinde bu yap ı denetimi sürdürülebiliyorsa, bu kaz ılar
yürütülebiliyorsa...

Tabii ki Türkiye'de bir yanlış tutumun değerlend ı rilmesi
ve değ i ş tirilmesi gerektiğine inan ıyorum. Bizde eski an ıtlar
deyince, Türkler buraya yerle ştikten sonra yap ılmış eserleri
kastediyoruz. Hay ı r arkada ş lar, uygarlıkların, çe şıtli dinlerin
be ş iği olan Anadolu topraklar ın ın alt ında olan da birtak ı m
eserler vard ır. Ş imdi zihniyet deği ş ikliği, bunlar ı n da korun-
mas ı gerektiği yolunda bir bilinçlilik yaratmaktad ır. Onun
için bu gelişmelerin önünde yasalarla falan da durulamaz.
Bence bu konuda politikan ı n ya da politikac ıların fazla bu i ş e
karışmamas ı n ı sağlamak ve kurullar ı n bağıms ı z çal ış mas ını ,
özerk çalışmas ın ı sağlayacak düzenlemeler gerekli ve bura-
da gerçekten bu i şin uzmanlar ı n ı n bulunmas ın ı sağlamak
şart. Art ı bunun eğitimini ilköğretimden ba şlayarak bilinç
düzeyine getirmek için vermek ve meslek olarak da birkaç
restorasyon bölümünün ilgilenmesi de ğil, siyasal bilgilerde,
hukukta, kent planlamas ı ve diğer mühendislik alanlar ı nda
da bu doğrultuda bilinç ve uyan ıkl ık yaratacak çal ışmalar
zorunludur. Te şekkür ederim.

Oturum Ba şkanı : Te şekkürler.

Tabii bizden sonra çok de ğerli konu şmac ılar var, onlar ı n za-
manlar ı n ı da ald ık gibi. Onun için çok değerli konu şmac ılara
teşekkür ediyorum.

Bu arada zaman kayb ına sebebiyet vermemek için, ikinci
oturumu yönetmek üzere hemen Av. Cemal Art ık arkada şı -
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m ı z ı çağır ıyorum. Konu şmac ılar; Prof. Dr. Ars ın Ayd ınuraz,
Prof. Dr. Metin Sözen ve Av. Dervi ş Parlak.

Prof. Dr. MET İN SÖZEN: Cizre ile ilgili soru soran avukat
arkada şım ız sizdiniz, değil mil Cizre'yle ilgili geni ş çalışma
yap ıld ı . Hakl ı s ı n ı z, Cizre yeni ba ş tan ele al ı nmal ıd ır çünkü
tarihin en önemli yerle şmelerinden biri. Cizre, Şırnak'a bağ-
l ı bir ilçe gibi gözüküyor, ama Ortaçağ Anadolu'sunda ve
öncesinde, hatta dinlerin ç ı kışında, dağlarından tepelerine
kadar efsanelere ve dinsel metinlere kadar girmi ş , her kutsal
din kitab ında yer alm ış , ad ı geçmi ş , Dicle'nin şekil verdiğ i
bir kent. Bu nedenle buluntular ı çok önemli. Tarihin değ i ş ik
dönemlerine i şaret eden bir kent ve Dicle yatak de ğ i ş tirdikçe,
ünlü köprüsü Suriye'de kalan s ı n ı r kenti.

Y ıllar önce kapsaml ı ara ş t ırma yap ıld ı, fakat bizden önce
konu şan arkada şlar ım ı z ın hep alt ı n ı çizmeye çal ış t ı klar ı
gibi süreklilik kazanmad ı . Çe ş itli aç ılardan Cizre'nin önemi
ortaya konuldu. Orada bir dizi de toplant ı yapt ık, bildiriler
kitaba da dönü ş tü. Cizre'yle ilgili bütün ara ş t ırmalar onun
içinde yer ald ı ve kalan kültürel varl ıkların korunmas ı gerek-
tiği üzerinde duruldu. Önerilenler ş u noktada toplan ıyordu:
Cizre'nin, tarihin her evresini içeren bir plana kavu ş turulma-
s ı ... Bugün Milli Savunma Bakanl ığı 'n ı n koruma alt ı na ald ığı
bölgenin, Kale ve yak ın çevresinin bütün buluntular ın ı n ge-
li şme evreleri dikkate al ınarak, yeni ba ş tan düzenlenmesi...
Çevre düzeni plan ına ula şılmas ı ve ilerideki köprüyle olan
ili ş kisinin kurulmas ı ... Mem-u Zin'in toprak alt ında kalan
bölümlerinin ç ıkart ılmas ı ve efsanelere kar ışan yıkılm ış bu
yap ın ın kalan parçalar ın ın korunmas ı ... Bu yap ı bütünüyle
projelendirildi, işlemler bitirildi, kurullara sunulacak hale gel-
di. K ı zıl Medrese'nin ise sivil toplum örgütlerinin kat ıl ı m ıyla
içinde kültürel miras ın derleneceği Kent Tarihi Müzesi'nin
olu ş acağı yer haline dönü ştürülmesi çal ışmalar ı ba ş lat ıld ı .
Bugün bizim bu ayd ı nl ık coğrafyada çok öne ç ıkaracağım ı z
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bir kimlik olan El Cezeri'nin Cizre'deki varl ığı dikkate al ına-
rak ilginç bir proje haz ı rland ı . 13. yüzyı l ın ba şında Artuklu
Sultanı Nas ı ruddin Mahmut döneminin en önde ki şisi, mü-
hendisi, çok yönlü bilim insan ı El Cezeri'nin ad ı etrafı nda bir
mitos yarat ılmaya çal ışıld ı .

Bütün bunlar yap ıld ı, ancak hep söylenildiği gibi, bizler bu
değerlere sahip Cizrelileri yeterince yan ı m ıza alamad ık.
Önce kendi varl ıkların ı kendileri ayakta tutan ve bizleri ken-
dilerine çeken, bizleri zorlayan, orada yerel bir güç istiyoruz.
O dönemin kaymakamlar ı bu konuda çok duyarl ı davran-
d ılar. Fakat helva yapmakta geciktiniz, geciktik" demiyo-
rum, geciktiniz. Gecikmeyi önlememiz laz ım. Sorunuz çok
doğruydu, altyap ı var, çal ış ma var, bilgi birikimi var. Ş imdi
sivil toplum örgütlerine ve yerel güçlere dü şen, uluslararas ı
boyuttaki ölçüleri dikkate alarak, bir sistei İı içinde Cizre'nin
varlığın ı geliş tirmek.

Şırnak'ta ise iki tane tarihi yap ı var, özgün bir doku var. Yeni
il olan bir kent. 0 dokunun elden gitmesi, "Şı r ııah'ta dün

hayat nas ı /d ı ' sorusunu sorduracak kadar kritik. Bir il yara-
t ıyoruz, iki tane ta ş büyük binay ı koruyam ıyoruz. Defalarca
söyledim, al ı p düzenleyip bir kamusal alan yaratamad ık.
Dokusu var güzel evleri var, geçmi ş i var. Şırnak'ta ya şamın
bugün ba şlamadığın ı gösteren geçmi ş var, tarihsel derinlik
var. Ona herhangi bir yer gibi bak ıyoruz. Cizre ise, binlerce
yıll ık bir tarihin çok özel bir dokusunu içeriyor. 0 yüzden
sorunuzu ben cevaplayay ım istedim.

Oturum Ba şkanı : Te şekkür ederim.
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I<ültürel Miras ı
Yaşatarak I<oruma

Oturum Başkan ı
Av. Cemal ARTIK

(Mardin Bölge Barosu önceki Ba ş I<an ı ve
Mardin I<ent Konseyi Ba ş I<an ı )



1W
	

4

	

___________

k



Oturum Başkanı : Sayın Vali, Tugay Komutan ı , Cumhuri-
yet Ba ş savc ı s ı , sayın Rektör, Adalet Komisyonu Ba şkan ı, sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri, gelen yönetmen arkada ş la-
r ım, sevgil ı avukat arkada ş larım; birinci oturumu yöneten
İ stanbul Baro Ba şkan ı , ikinci oturumun zaman hakk ını ihlal
etti, ama biz sizin bu zaman hakk ın ız ı ihlal etmeyeceğiz,
bundan emin olabilirsiniz.

Binlerce yıll ık uygarl ık tarihi içinde olu şan kültürel miras ın
korunmas ı, değerlendirilmesi ve turizm aç ı s ı ndan öneminin
vurgulanmas ı, Mardin gibi bir yerde üzerinde önemle durul-
mas ı gereken bir olgudur. Tarih süreci içerisinde insanl ığın
temel amaçlar ı ndan biri, kültürel miras ı gelecek nesillere
aktarmay ı sağlayacak, kültürel süreklilik de yer almaktad ır.

Kültürel ve doğal değerler bak ı m ı ndan, çok az ülkenin sahip
olabildiği b ı r zenginlik ve çe ş itliliğe sahip olan ülkemizde, bu
m ı ras ı n korunmas ı konusu, hem yasalar ı m ızda yer alm ış ve
hem de vicdanlar ı m ı zı n en derinliklerinde yerle ş mi ş kutsal
bir emanettir.

Hocalar ımdan izin almak suretiyle, ben burada bir deyimi
kullanmak istiyorum. Eğer bu deyimi yanl ış kulland ıysam,
lütfen bu konuda uyar ılmam ı da istiyorum. Z/j4/Jj5Z sözcüğü
yer ıne 'e ııı a ıı et' sözcüğünü belleklerimize gerçekten yerle ş -
tirmeliyiz. Zira miras, yenilip tüketilen nesneler olabilirler.
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Emanet ise, toplumumuzun asla ihanet edemeyece ği ve
üzerinde hassasiyetle duracağı değerlerdir. İş te bize emanet
edilen bu paha biçilmez de ğerleri, bizden sonrakilere h ırpala-
madan, zarar vermeden teslim etmeliyiz. Sözcük yerli yerine
oturdu mu bilmiyorum. Bundan sonra kullan ılabilir mi, kul-
lan ılamaz m ı '- Bu konuda da sayın hocalar ım görü şlerini dile
getirebilirler.

Milletler kültürüyle ya şarlar veya kültürsüzlükleriyle ölürler.
Nice devletler, olmayan kültürlerini var göstermeye çal ışarak
ayakta durma sava şı verirken, biz varolan geni ş kültür biriki-
mimizi ya şatma çabas ı içindeyiz.

Daha önce dokunulan konulara ben bu
sunumum esnas ında dokunmak istemi-
yorum, ama özellikle dün gelen birtak ım
sorular nedeniyle, 'Ul/Iardi ıı 'iıı ku/tan ı /au

ad/ar ı nelerdir" diye, onlar ın detaylar ı na
girmeden, bu konuda size k ısaca bir su-
num yapmak istiyorum.

Mardin'in ismiyle ilgili görü şler şunlar;
Belki, kullanacağım kelimelerde yabanc ı
dil aç ı s ından zorluk ve yanl ış kullanabili-
rim, onu da lütfen ho ş kar şılayın. Yunan

yazarlar ından Aryanus, yazılarında bahsettiği Masios Dağı ,
Mardin-Midyat aras ında coğrafı bölgedir. Kaynaklara göre,
eski Yunan coğrafyac ıları, Mardin'i Marde; Romal ılar ise
Maride olarak anmaktad ırlar. Avusturyal ı tarihçi Hammer
ise, bölgenin ad ın ı n Marde olduğunu yazmaktad ır. Bizans-
l ıların Mardia, Arapların ise Mardin olarak adland ırd ıklar ı
kentin, Mardin Kitab ı 'n ın yazar ı Hanna Dolabani'ye göre
ise, Süryani dilinde Merdo, Merdi, yani zzkale anlam ından
gelmektedir, bu isimler kullan ılmaktad ır.

Mardin'in kültürel yap ı s ına bak ıldığında, ya şam biçiminde
diğer Güneydoğu illerine göre, farkl ıl ık gösterdiği izlenmek-
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tedir. Tarih boyunca farkl ı uygarl ık ve kültür hareketlerine

sahne olan yerle şmede, bu milletlerin din, dil ve gelenekle-
rinin etkileri halen sürmekte olup, en önemli etki Nasruti
ve Aramiler olarak bilinen ve Mardin nüfusunun yakla şık
O/() 1 O'unu olu şturan Süryaniler 'den gelmektedir. Yörenin
kültür yap ı s ı n ı belirleyen diğer etnik gruplar ise, Araplar,
Kürtler ve az say ı da Ermeniler ve yine çok az say ıda kalm ış
olan Yezidiler 'dir.

Bütün bu kültürel birikim ve gelenek ya şam biçiminde, kent

kültürünü ve yap ı sal çevresini olu ş turmu ş kültürel çe ş itlilik,
topografya ve iklim, kent formunu belirlemi ş tir. Mardin

kenti kültür kaynaklar ı incelendiğinde, en tan ıml ı olanla-

r ı n ı şöylece s ı ralayabiliriz; tabii, çok azlar ı n ı sadece burada

an ı msatacağım. Mardin Kalesi, Ulucami, K ız ıltepe Ulucami,

Latifiye Camisi, Zinciriye Medresesi, Kas ı miye Medreses ı ,

Deyr-ül Zafaran Manast ır ı , Beytülumur Manast ı r ı gelenek-

sel konutlar ı m ı zd ır ve bu eserlerin her biri bir şaheserd ır.

Mardin'de kültür varl ıklar ı n ın korunmas ı, değerlendirilmesi

ve ya ş at ılmas ı çok amaçl ı iş lemler dizisidir. Amaçlar ı aras ın-

da, geçmi ş ten bize kalan bu emaneti, gelecek nesillere ilet-
mek bizim temel amac ı m ız olmal ı d ır. Özell ıkle Mardin'den

bahsediyoruz, çünkü bu toplant ı Mardin'de ş u anda icra

ediliyor. Asl ında bu söylediklerim, bütün Anadolu için, bü-
tün Türkiye için, hatta bütün dünya iç ı n varolan değerlerd ı r.

Ama özellikle burada, Mardin ad ın ı zikred ıyoruz, çünkü
UNESCO sürecinde olan Mardin' ı öne ç ıkarma g ıri ş imi çok

önemliydi ve sa ğ olsunlar, bu fikrin babas ı sayı n Vali, Tür-

kiye Barolar Birliği, Mardin Barosu ve herkes hep birlikte,
bu konuyu bugün burada tart ışma konusu yapt ı . Özellikle

bizim UNESCO sürecinde oldu ğumuz bir zamanda Mard ı n
için çok büyük önem arz etmektedir.

Eski, bencil, k ırıc ı, kavgac ı duygular ın yerine, daha özgec ı ,

daha insanc ıl duygular, daha ortak dü şünceler gelmi ş tir.

TÜR KM EN LE R/A RTU KO Ğ U L LAR

Uzunca bir süredir ran
üzerinden bat ı yönünde,

hem askeri hem kitlesel olarak
ilerlemekte olan sava ş ç ı
göçebe Türk gruplar ı n ı n

Anadolu'da yay ı lmalar ı n ı n ve
kal ı c ı varl ı klar ı n ı n önünü açan
1071 Malazgirt Sava şı ile bu

topraklardaki Bizans gücünün
bertaraf edilmesi.

Selçuklu ş emsiyesi alt ı nda
birle ş mi ş Türkmenler'e Mardin ve

yöresini de açm ışt ı .

Selçuklu Sultan ı Aipaslan,
maiyetinde bulunan Türkmen

beylerinden Artuk Bey'e Mardin,
Diyarbak ı r, Harput ve civar ı n ı
askeri dirlik, yani ikta olarak

vermi ş , onu bu bölgenin fethi için
harekete geçirmi şti.

Bu süreçte Hulvan Hkimi
olan Artuk Bey'in, Malazgirt

ve Mu ş Hakimi Sunduk Bey'in,
Dilmaço ğ lu Mehmed Bey'in,

Çubuk Bey'in Türkmenler'i ve
Selçuklu yasallar ı ndan Hille Emin
Bahaeddin Mansur'un kuvvetleri,
1084 y ı l ı nda Sultan Melik Ş ah' ı n

Diyarbak ı r' ı kendisine etti ğ i
Fahrüddevle bin Cüheyr'in

komutas ı nda birle ş erek,
Diyarbak ı r Kalesi'ni ku ş att ı .

1 085'de kent dü ştükten sonra,
ayn ı y ı l Fahrüddevle ve Artuk Bey
Silvan' ı (MeyyafankTn) ku ş att ı ve

kenti teslim ald ı .
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Art ık herkes atalar ın ı n naraları , atlar ın nal sesleriyle, k ılıç
şak ı rt ılarıyla, top sesleriyle de ğil; üzerinde ya şadığı toprak-

ta b ıraktığı uygarl ı k ürünleriyle, dünya uygarl ığına kattığı ,

armağan ettiği eserler ölçüsünde övünüyor. İş te ya şad ığım ı z
bu topraklar, üzerinde atalar ı m ız güzel eserler b ırakmış lar,
biz bunlarla övünüyoruz. Bunlar ı bizden sonrakilere bozma-
dan emanet edelim ki, onlar da bizlerle övünsünler.

Bu duygu ve dü şünce içinde, ikinci oturumumuzu aç ıyoruz

ve size konu ş mac ılar ı bildiriyorum; ben konu şmac ılar ı sade-
ce davetiyede belirtilen isimleriyle ve buradaki unvanlar ıyla
dile getirece ğim, çünkü gerçekten şu anda konu şma yapacak

olan değerli hocalar ı m ız, kendi konular ında uzman, ama
sadece kendi konular ında uzman olmalar ı yetmiyor, ayr ıca
gönüllerini bu i şe bah şetmi ş , her şeylerini bu ışe bah şetmiş
insanlard ır. Bu nedenle ben kendilerine sayg ı s ı zl ık yap ı p, ş u
tarihte doğdu, ş unları yapt ı, bunları yapt ı , saymaya kalk ışı r-
sam, mutlak suretle sayfalara s ığmaz ve kendilerini benim
anlatmam mümkün olmayacakt ı r. Bu nedenle, kendiler ı n ı
k ı saca anlatma görevi de kendilerine kal ıyor.

Önce, sevgili meslekta şım Av. Dervi ş Parlak, İ stanbul Barosu
avukatlar ından, "Tiirkiye'de Koruma Politika/ar ı nda Hukuk

Kararlar ı n ııı Önemi" konusunda sizlere sunumunu yapacak-
t ır. Ş imdiden kendilerine te şekkür ediyorum. Buyurun.

Av. Derviş PARLAK: Sayın Vali ve çok de ğerli kat ı l ı mc ı -

lar; ben söylendi ği gibi, İ stanbul Barosu avukatlar ı ndan ı m.
Yakla şık on be ş yıll ık meslek ya ş am ı m boyunca, hasbelkader
Mimarlar Odas ı, ÇEKÜL, Tarihi Kentler Birliği ve çok sayı da
sivil toplum örgütünün belde sakinleri taraf ından kurulan
vak ı f ya da dernek gibi örgütlerin içinde görev ald ı m, onlar ı n
hukuk dan ış manl ığın ı ya da çe ş itli davalarda avukatl ığın ı
üstlendim.

Tarihi Kentler Birliği içinde, ÇEKÜL içinde veya benzer ı ör-
gütler içinde çal ış anlar, koruma kavram ı n ı çoğunlukla özel

Yine ayn ı y ı l içinde, Emir
Çökürmü ş Artufeo ğ utlar ı dönemine
ait, Savur Kap ı d ışı nda Ayşe
Kad ı n Kümbeti, Cizre'yi (Cezire-i
İ bn Omer), Emir Boncuk Böri de
Mardin'i ele geçirdi.

Fahrüddevleye bağ l ı bu güçler
söz konusu kaleleri Mervanilerin
elinden kolayl ı kla alm ışt ı .
Ard ı ndan göçebe Türkmen kitleleri,
Diyarbak ı r ve Cezire bölgesine
yay ı larak buralarda yaylak ve
k ış laklar tuttular.
Bu Türkmen faaliyetlerine ba ğ l ı
olarak, öteden beri yazlar ı
Diyarbak ı r bölgesindeki
yaylalara gelmekte olan,
yukar ı da bahsedilen
Arap göçebe kabileleri,
Habur kaynaklar ı ndan yukar ı ya
ç ı kamaz oldular.
Yani bu göçebeler için
Tur Abdin'in güney yamaçlar ı
adeta do ğ al bir s ı n ı r haline geldi.

Diyarbak ı r ve Mardin
yöresinin fethinde büyük
bir rolü bulunan Artuk Bey'i,
bundan sonra daha çok
Suriye bölgesinde görüyoruz.
Bu çerçevede, Melik ş h' ı n
çevresinden uzakla şarak
Suriye'deki Selçuklu Hakimi
Tacüddevle Tutu ş 'a yak ı nlaş an
Artuk Bey, 1091 y ı l ı nda hakimi
oldu ğ u Kudüs'te öldü.
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Ote yandan Artuk İ u İ ar'a ba ğ l ı
Türkmenler,

Cezire ve Diyarbak ı r
yöresindeki faaliyetleri s ı ras ı nda,
buralarda hükmetmeye ba ş lam ış

olan di ğ er Türkmen emirleriyle
çat ış maya yada ittifaklara

girmi ş lerdi.
Bu süreçte Hasankeyf'i

ele geçiren Emir Sökmen buraya
çekildi ve orada hüküm

sürmeye ba ş lad ı .

Bu do ıı e ıı de bogeni ıı en guçlu
emin, Haçl ı lar'a karşı verilen
mücadelede 30 bin ki ş ilik bir

Türkmen, Kürt ve Arap askeri
toplayabilecek kudrette olan Cizre

Hkimi Çökürmü ş idi.
Buna karşı l ı k Sökmen'e ba ğ l ı

Türkmen askerlerinin say ı s ı ise
ancak 7 bin civar ı ndayd ı .

Zaman zaman Urfa ve Antakya
merkezli Haçl ı kuvvetlerine kar şı ,

Çökürmü ş ile ittifak yapan Emir
Sökmen'in 11 04'te ölümünden

sonra, çocuklar ı Diyarbak ı r,
Silvan ve Hasankeyf Artuklu

!K[NC[ OTURU

anlam ıyla kullan ırız. 'Kor ııııı a" deyince bizim akl ım ıza gelen,
öncelikle tarih, kültür ve doğa varl ıkların ın korunmas ı d ır.
Oysa, koruma kavram ın ın ba ş l ı ba şına çok daha geni ş bir
alan ı içerdiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle, koruma kav-
ram ı n ın hukukla ili şkisine bakıldığında, bu iki kavram ın da
birbiriyle çok iç içe geçtiğini biliyoruz. Gerçekten de, huku-
kun özellikle birçok alanda koruma i ş levini yerine getirdi ğini,
örneğin insan ın, çocuklar ın, ailenin, kad ınlar ın, toplumun,
hatta kı saca söylemek gerekirse, güçlü olan ın haks ız sald ırı-
lar ı na karşı , savunma gücü ve yetisine sahip olamayanları n
korunmas ı n ın, hukukun genel i şlevini olu ş turduğunu söyle-
yebiliriz. Hatta denilebilir ki, hukuk tahribata ve yok olu ş a
karşı , hayat ı n korunmas ı , iyile ş tirilmesi ve güzelle ş tirilmesi
için vard ı r. Bu amaç ayn ı zamanda, yaln ı zca hukuku meslek
edinenlerin değil, hayat ın anlam ı ve kalitesi üzerine kafa yo-
ran herkesin motivasyon ve heyecan kayna ğıd ı r.

Hukukun bu genel i şlevinin, bugün büyük nüfus art ış la-
rından, ekonomik ve teknolojik geli ş melerden, sava şlardan
ve hatta ırkç ı ya da köktendinci sald ı r ılardan kaynaklanan,
büyük tehditlerin alt ındaki tarih, kültür ve do ğa varl ıklarına
yans ımamas ı, onlar ı kapsamamas ı elbetteki dü şünülemezdi.
İ nsanl ığın binlerce yıll ık geçmi ş inde kaydettiği kültürel ge-
li ş menin ve edindiği kimliklerin somut görüntü ve kan ı tlar ı -
n ı olu ş turan, dünkü geli şmenin bugün, bugünkü geli şmenin
yarın sürdürülmesinde bize örnek olu şturan ve hatta yol
gösteren kültür varl ıklarına karşı , hukukun ilgisiz kalmas ı
elbetteki dü şünülemezdi. Nitekim, bu etkinlığın ba ş l ığın ı
olu ş turun, 'İıı sa ıı /ığı n Ortak A/Ialvar/ ığı na Sayg ı Hakk ı fl ad ın ı
verdiğimiz insan hakk ı , hukukun bugün ula ş t ığı düzeyi gös-
termektedir. Ama bu anlamda noktan ın konulduğunu söyle-
mek de mümkün değildir. Bugün bar ış hakkı , gelişme hakk ı ,
çevre hakk ı , insanl ığın ortak malvarlığına saygı hakkı gibi
toplumsal dayan ışma haklar ı , nitelikleri gere ği bir isteme
haklar ı olmas ından dolay ı , ancak istendikçe, talep edildikçe
anlam ı nı büyütüyor ve giderek etkin hale gel ıyor.
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hanedan ı n ı , kardeş i İ lgazi'nin
soyu ise Mardin Artuklu
hanedan ı n ı kurdu.

Bu dönemde göreli bir
istikrara kavu ş an Mardin'i,
Arap co ğ rafyac ı Yakut ş öyle
anlatmaktad ı r: "Mardin, Dunays ır
(Kızıltepe), Dara, Nusaybin ve
onların üzerinde bulunduğu geniş
ovaya bakan bir dağın tepesinde
bir kaledir Kalenin önünde, Pazar
yerleri, Müslüman ve H ıristiyan

hanlan bu/unan büyük b ır mahalle
uzanır... Kent, bir anti-tiyatro
şeklinde yap ı lmış tır... Dünyada
ondan daha güzel, daha sa ğlam
inşa edilmiş ve daha muhkem bir
kale olmadığına kuşku yoktur"

K(NC( OTURUM

Ku şku yok ki, bugün gerek dünyada, gerek ülkemizde kül-
türel ve doğal mirasa sahip ç ık ılmas ı ve kimliksizle şmeye

karşı konulmas ı doğrultusunda oldukça etkili çabalar sarf
edilmektedir. Birle şmiş Milletler Örgütü ba ş ta olmak üzere,
birçok uluslararas ı kurulu ş dünya çap ı nda çalışmalar yapar-
ken, öte yandan devletlerde, kamu kurumlar ı , kamu kurumu
niteliğindeki meslek kurulu ş ları, vakıflar, dernekler, koope-
ratifler gibi sivil toplum kurulu ş ları ve milyonlarca duyarl ı
insan, kendi ülkelerinde ve ya şad ıkları yerleşimlerde kültürel
ve doğal varl ıklar ı n korunmas ı için seslerini yükseltiyor,
etkinlikler düzenliyor ve gerektiğinde ki ş ilere ya da idareye
karşı dava açmaktan çekinmiyorlar.

Bugün onurla söyleyebiliriz ki, bizim ülkemiz yeterli olmasa
bile, bu örneklerin yayg ın olarak ya şandığı ülkelerden biri
olmu ştur. Öyle olmas ı da gerekmektedir, çünkü tarih, kül-
tür ve doğa varl ıklar ı aç ı s ından bu ülkedeki kadar zengin
birikimlere sahip ve çok say ıda tarihsel uygarl ıklara merkez
olmu ş bir coğrafyan ı n, dünya üzerinde bir ba şka e ş ine rast-
lamak olanaks ı zd ır. Ama bu durumun bir de olumsuz nede-
ni vard ır. 0 da, bu topraklardaki kültürel ve do ğal miras ı n
yeterince korunamamas ı, bu zengin birikimin her gün biraz
daha harcanmas ı, izlerin giderek birer birer yok edilmesid ı r.
Bu ortamda yurduna, kendine, kültürüne, kimli ğine ve geç-
mi ş inin yüz ak ın ı olu ş turan ürünlere sahip ç ıkmaya çal ışan-
ların, ya şanan olumsuz gelişmelere kar şı ilk ba şvurdukları
yol, örgütlenmek, seslerini duyurmaya çal ışmak, çe ş itli et-
kinliklerle uygulamalar ı etkilemekse de, son çare, daima her
durumda olduğu gibi, yine yarg ı yolu olmaktad ı r.

Koruma kar şı t ı i ş lem ve eylemlerin ba ş l ıca ortak özelliği ve
sonucunun, y ıkım olduğu aç ıkt ır. Gerçekten de bu i ş lem ve
eylemler, çe ş itlilik gösterseler de, ortak noktalar ı daima belli
kültür varl ıkları n ın tamamen veya k ı smen yok olmalar ıyla
sonuçlanacak bir süreci içermeleridir. Bu süreç, bazen doğ-
rudan bir y ık ım kararıyla ba şlayabileceği gibi, bazen bir ilke
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karar ı değiş ikliğiyle, bazen yeni yap ılan bir imar plan ıyla,
bazen yanl ış bir restorasyon projesi onay ıyla ve onar ım
ruhsat ıyla ba şlayabilmektedir. Bunlar ın da ortak özelliğ i,
korumayla ilgili yönetim organlar ı n ın yapt ıkları idari işlem-
ler olmas ı d ı r. Anayasa'ya göre, bizim devletimiz bir hukuk
devletidir. Hukuk devletinde, yasama, yarg ı ve yürütme or-
gan ı ve idaren ı n hukuk kurallar ıyla bağl ı olmas ı , idari i şlem
ve eylemlerini hukuka uygun biçim ve özde de yürütmeleri
as ıld ır. Aksi durumlarda, baz ı hukuksal önlem ve yapt ırı m-
ların devreye girmesi, yine hukukun ve hukuk devletinin ön-
gördüğü kaç ın ılmaz bir sonuçtur; çünkü ihlale kar şı önlem
ve yapt ır ım yoksa veya etkili de ğilse, kurallar da doğal olarak
hukuk kuralar ı anlam ın ı ve niteliğini yitirecektir.

Idaren ın hukuka ayk ır ı işlem ve eylemlerindeki en önemli
hukuksal yapt ı rı m ın, iptal davalar ıyla sağlandığın ı , özellikle
meslekta ş lar ım çok iyi bilirler. İ ptal davaları, bu tür karar
ve i ş lemleri ortadan kald ırarak, kamu yönetiminde hukuka
uygunlu ğu sağlaman ın ve hukuk devletini sürdürülebilir
k ılman ı n en etkin arac ıd ı r. Tarih, kültür ve do ğa varl ıklar ın ı n
korunmas ı nda da, iptal davalar ı oldukça önemli bir i şlevi
yerine getirmekte, yürütme organ ın ın politikaları na ve idari
uygulamalara yön verebilmektedir.

Bu konuda oldukça önemli bir örne ği sizlere aktarmak isti-
yorum; İ stanbul'da Eminönü ve Fatih İlçeleri'ni kapsayan,
gerek denizden, gerekse karadan tarihi surlarla çevrili bu-
lunan, tarihte üç büyük imparatorlu ğa ba şkentlik yapm ış ,
şaheserlerle dolu, toprak alt ı ve toprak üstünün her yan ı
müthış bir tarih ve kültür zenginliğini barınd ıran Tarihi Ya-
rı rnada, daha dokuz yıl öncesine kadar sit alan ı bile değildi.
1995 y ı l ı na kadar bölgenin bütünü değil, yaln ı zca uzun y ıllar
önce tescili yap ılmış bazı eski eserler korunuyor, tescili unu-
tulmu ş ya da 1983 y ı l ı nda ç ıkarılan Kültür ve Tabiat Varl ı k-
lar ı n ı Koruma Kanunu ile kapsama al ınmış kültür varl ıklar ı
ı se, rahatl ıkla yıkı l ı p, yerlerine yeni binalar yap ılabiliyordu.

Yakut'un tan ı mlad ığı Mardin,
büyük d ış mahallesiyle,

birbirinin görüntüsünü
engellemeyen teras biçiminde

yap ı lm ış evleriyle ve hankah
yap ı lar ı yla bugünün

Mardin'ini and ı rmaktad ı r.

Takip eden y ı llarda Mardini
merkez yapan Artuklu emirleri,

bazen kom ş u emirler karşı
mücadelelere giri ş mi ş , bazen de

geçici ittifaklarla
Urfa Haçl ı Kontlu ğ u kuvvetlerine

karşı birlikte savaş m ış lard ı r.
Hatta 111O'tarda, Mardin Hkimi

İ lgazi, çok çaresiz kald ığı nda bu
Müslüman ve Türk emirlere karşı

Urfa Haçl ı Kontlu ğ u'nun yard ı m ı n ı
istemekten de geri kalmad ı .

(S. Ayd ı n. K. Emiro ğ lu,
0. Ozel, S. Unsal,

Mardin, A ş iret-Cemaat-Dev/et,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih

Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , istanbul 2001.)
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Belediyeler bu alanda istedikleri imar planlarını , Koruma Ku-

rullar ın ı n görü şünü dahi almadan yürürlü ğe koyabiliyordu.

Tarihi Yarımada bu durumdan ancak, 1995 y ılında İ stanbul

1 Numaral ı Kültür ve Tabiat Varl ıklar ı n ı Koruma Kurulu'nun

aldığı bütüncül sit karar ıyla kurtulab ılmiş tir.

Koruma Kurulu, 1995'te Tarihi Yar ı mada'yı bütünüyle sit

ilan ederken, birkaç y ıl öncesinde verilmi ş bir mahkeme

karar ına dayanm ış t ır. Söz konusu mahkeme karar ına konu

olan dava, 1991 y ı l ında İ stanbul Mimarlar Odas ı tarafından

aç ılmış bir iptal davas ıyd ı ve davada iptali istenen i şlem,

1990 y ı lının sonlar ında İ stanbul Büyük şehir Belediyesi'nce

onaylanan bir naz ım imar plan ıyd ı . Hazırl ıklar ına 1988 yı -

l ı nda ba ş lanan bu plan, Tarihi Yar ımada'da ilave kat haklar ı
vererek yoğunluğu art ı r ıyor, lıypass yollar" dediklerı yen ı
yollar açarak, yüzlerce tarihi eserin y ık ı m ın ı öngörüyor ve bu

yollar ı Haliç üzerinden yeni yap ılacak ik ı köprüyle ta şıyarak,

yine Be ş iktaş-Üsküdar aras ı nda yap ı m ı öngörülen, o zaman

tart ışılan, üçüncü boğaz köprüsüne bağlamayı hedefliyordu.

Plan ın bir ba şka ad ı da, BESAM Plan ı 'yd ı , yani Be ş ikta ş-Sa-

matya Otoyol Plan ı .

Efendim, İ stanbul 4. İ dare Mahkemesi bu plan ı sonuçta iptal

etti ve iptal karar ı gerekçesinde, Tarihi Yar ımada'n ın bütü-

nüyle bir sit alan ı niteliğini ta şıdığın ı , bir bütün olarak ko-

runmas ı gerektiğini; dava konusu plan ın ise, Tarihi Yar ı ma-

da'yı, bir tarih, kültür ve turizm bölgesinden çok, bir ticaret

ve isk5n alan ı olarak gördü ğünü, yayala ş t ırma yerine, yeni

otomobil yollarına ağı rl ık verdiğini, bu haliyle plan ı n kamu

yarar ı na ayk ır ı olduğunu vurgulad ı . Bunun üzerine İ stanbul

Koruma Kurulu da, yargı karar ı n ın gerekçesini dayanak ala-
rak ve o zaman Kültür Bakanl ığı ve Koruma Yüksek Kuru-

lu'nun da tavsiye kararlar ı ile Tarihi Yar ımada'yı bütünüyle

sit alan ı ilan etti.
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K ı sacas ı , korumayla ilgili politikalar ı ve uygulamay ı yürüten

kamu makamlar ı , Tarihi Yar ı mada'yla ilgili gerçe ği bir yarg ı
karar ı ile fark ederek, tutumlar ı nı deği ş tirdiler. Bu olay ka-

n ımca, koruma politikalar ında hukuksal kararların ne denli

önemli ve etkili olabileceğinin önemli bir kan ı t ı n ı olu ş tur-

maktad ı r.

Bir ba şka örnek, kültür varl ıklar ı nın korunmas ına yön veren

ve Koruma Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ilke karar-

larıyla ilgili Dan ış tay kararlar ıd ır. Yak ın geçmi ş te Kültür

Bakanl ığı 'nca birkaç kez ilke kararlar ı deği ş tirilmek istenmi ş ,

bu değ i ş ikliklerde, kültür varl ıklar ı n ın yık ı m ın ı kolayla ş t ı-

ran, mevcut kültür varl ıklar ı na ilave katlar ya da eklentiler

yap ılmas ına olanak veren, Koruma Kurulu üyelerinin görev

sürelerini k ısaltarak, bakanl ı kça istenmeyen üyelerin kurul-

lardan uzakla ş t ırılmas ı n ı öngören düzenlemeler yap ılmış ;

ama bütün bu olumsuz değ iş iklikler, Dan ış tay taraf ından

verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlar ıyla ortadan

kalkm ış t ı r.

Bu arada tekil olarak, say ı s ız kültür ve doğa varlığım ı z ın da,

yarg ı kararlarıyla y ı k ımdan ve tahribattan kurtar ı ldığı n ı söy-

lememiz gerek. Latife Han ım Kö şkü, Narmanl ı Han, F ı rt ına

Vadisi, Gemile Koyu ve daha say ılmas ı olanaks ız, birçok kül-

türel ya da doğal değerin kurtarılmas ında, yargı kararlar ın ı n
olumlu etkisini görmemek olanaks ızd ır.

Koruma politikalar ıyla yarg ı kararlar ı aras ı ndaki ili şkinin

yaln ızca olumlu bir seyir izledi ğini söylemek de, gerçekle

bağda şmaz. Bu etki olumlu olabilece ği gibi, olumsuz da ola-

bilmektedir. Olumsuzluklar iç ın, her şeyden önce yarg ı n ın
durumunu ve yarg ıçlar ın içinde bulunduğu ortam ı dikkatle

değerlendirmek zorunday ı z; çünkü bu durum, her ş eyi oldu-

ğu gibi korumaya ili şkin yargılamalar ı ve dolay ıs ıyla koruma

politikalar ı n ı da çok büyük ölçekte etkilemektedir. Günü-
müz Türkiye'sinde, yakla şık yirmi yıldan fazla b ır süreden
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beri, yarg ı bağıms ızlığı ve yarg ıç güvencesi yoktur. Yarg ıçla-

rım ız, yürütme organ ın ın bir parças ı durumundaki Adalet

Bakanl ığı tarafından, her an yer değiş ikliği h ad ıyla sürgün
edilme veya çe ş itli disiplin cezalarına çarpt ır ılma tehdidi
alt ında görev yapmaktad ı rlar. Üstelik, hak arayanlara adalet
dağı tma görevi yapan bu yarg ıçlar, kendilerinin u ğrad ıklar ı
haks ı zl ıklara kar şı, yarg ı önünde hak arama hakk ı ndan bile
yoksunlar. Böylesi bir ortamda yarg ıc ı n vereceği kararlarda
bağı ms ız davranabilmesini beklemek hiç de kolay de ğildir;
hele ki, yarg ıç iptal davalarında olduğu gibi, yürütme ve ida-
re organların ın kararlar ın ı yarg ılıyorsa. Gerçi, hiç ku şkusuz,
yarg ı bağıms ı zlığı ve yargıç güvencesi her dava için önem
ta şır, ama taraflar ı e ş it olan, yürütme ve idariyi ilgilendirme-
yen, örneğin bo şanma veya alacak gibi özel hukukla ilgili da-
valarda, yargıc ın bağıms ızlığın ı korumas ı çok zor değilken,
tarafı yürütme ve idare organlar ın ı olan iptal davalar ında,
yargı bağıms ızlığının sağlanmas ı çok daha önemli bir sorun
olarak karşım ıza ç ıkmaktad ı r. Yine de, yarg ı çları m ı zı n çok.
büyük bir bölümünün, bütün olumsuz ko ş ullara karşın, hu-
kuk kurallarından ve bağıms ızl ıklarından ödün vermeksizin,
özveriyle davrand ıkları na tan ık oluyoruz.

Bu bağlamda, bir ba şka davan ın öyküsünü çok kısa olarak
sizlere aktarmak isterim; 1997 y ı l ı nda Adalet Bakanlığı , Ada-
na'n ın merkezindeki bir sit alan ı üzerinde, bakanl ığın isteğ i
üzerine yap ılan parsel baz ındaki bir imar plan ı değ i ş ikliğine
dayanarak, yeni bir adliye binas ının yap ım ına ba şlad ı . Bu
inşaat ın, yan ı adliye binas ı in şaat ı n ı n yer seçiminin yanl ış -
lığını ileri süren Adana Mimarlar Odas ı , in şaat ruhsat ı ve
plan değ i ş ikliğınin iptali için bir dava açt ı . Davaya bakan
Adana İdare Mahkemesi, bilim adamlar ıyla birlikte yapt ığı
ke şif ve bilirki şi kurulu incelemesi sonucunda, ruhsat ve
plan ın yürütmesinin durdurulmas ına karar verdi ve bu ka-
rardan sonra dönemin Adalet Bakan ı adliyeyi ziyaret için
Adana'ya gitti. Ziyaret sonras ında, yürütmeyi durdurma
karar ına yap ılan itiraz ı görü ş en Bölge İdare Mahkemesi,
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itirazı kabul ederek, Adana İ dare Mahkemesi'nin verdi ği
yürütmeyi durdurma karar ı n ı kald ı rd ı ve in şaat ı n devam ına
izin verdi. Ancak, daha sonra davan ı n esas ın ı karara bağla-
yan Adana İ dare Mahkemesi, ruhsat ve plan ı yine hukuk
d ışı bularak iptal karar ı verdi. Sonuç, bu iptal karar ı n ı veren
Adana İ dare Mahkemesi'nin Ba şkan ı ve iki üyesi hakk ında,
Adalet Bakanl ığı tarafı ndan derhal soru ş turma aç ıld ı ve bu
yarg ıçlar birkaç ay içinde ba şka illere tayin edildiler. Y ıllar
sonra bu karar ı veren yarg ı çlardan biriyle kar şıla ş t ığımda, bi-
raz k ı rg ın, biraz da mutlu bir ifacleyle aynen şunları söyledi
bana; "Bizi l; ıı karardan dolay ı sorti şu ı rdıı lar ve yer değ iş ikliğ iyle

cezaland ı rdı lar; ama verdiğimiz karar ı, Da ııış tay da hukuka

uygun bularak, aynen onad ı ve temyiz istemlerini reddetti" dedi.
Anla şılan, verdikleri karar ın yüksek mahkeme taraf ı ndan da
aynen onaylanmas ı onları bir ölçüde de olsa, teselli ediyor-
du. Fakat o yargı çlar ın, hukuka uygun karar verebilmek için
böylesine bir özveride bulunmalar ı cia gerekmiyordu. Biz de
genel olarak, yarg ıçlardan böylesine özverileri sonsuza kadar
sürdürmelerini bekleyemeyiz. Özellikle yürütme organ ı ve
idare kar şı s ı nda, yarg ı bağımsızlığın ı n ve yarg ıç güvencesinin
sağlanmas ı, yaln ı zca barolar ı rı veya hukukçuların değil, ada-
let arayan, hak arayan ya da arayacak olan herkesin, bütün
yurtta ş lar ın, tüm ulusun ve tüm ayd ınlar ı m ız ın en temel ve
en acil görevidir. Hukuk devletini sağlaman ı n ve koruman ın
öncelikli yolu, yarg ı bağıms ı zlığından geçmektedir.

Korumada bir diğer önemli etken, hak arama hakk ın ın etkin
bir şekilde kullan ılmas ın ın ve yine etkin ve süratli bir yarg ı -
laman ı n sağlanmas ıd ır. Bütün insan haklar ın ın ve bu arada
insanlığın ortak malvarl ığın ı koruma hakkın ın anlam ve
i şlerlik kazanabilmesinin temelinde, bu hakların insanlar ta-
rafından sahiplenilmesi ve aranabilmesi yatmaktad ır. Aran ı -
lamayan veya sahip ç ıkılamayan haklar ın, ya ş ama etkili ol-
mas ı olanaks ı zdır. Ne yazık ki, bizim bu alanda da çok ciddi
s ık ınt ılar ı m ız vard ır. Bugün yurtta ş larım ı z, ancak bulunduk-
lar ı kentlerdeki tarih, kültür ve doğa varl ıkların ı n korunmas ı
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için, belde sakini s ıfat ıyla dava açabilme haklar ına sahipler.

Üstelik onu da, on be ş-yirmi y ıl önce de ği ş meye ba şlayan

yarg ı sal içtihatlarla elde ettiler. Ama ülken ın ba şka kent ya

da beldelerindeki değerlere, bugün dahi yarg ı önünde sahip

ç ı kam ıyoruz. Adli yargıdaki savc ılar ı m ı z, baklava çalan ço-

cuklar aleyhine dava açmak göreviyle yükümlendirilmi şken,

paha biçilmez kamusal değerlerimizi, kültür varl ıklar ı m ı z ı ,

ormanlar ı m ız ı , k ıyılar ı m ız ı, su havzaları m ızı , k ı sacas ı toplu-

mun ya şam kaynaklar ı n ı yok eden idare i ş lemlere kar şı , dava

açma yetkisi tan ınm ış bir idari savc ı l ık kurumumuz bile yok.

Oysa, Bat ıda birçok ülkede, o ülkenin herhangi bir yurtta şı ,

yalnızca yurtta ş s ıfat ıyla, ülke s ı n ı rları içindeki herhangi

bir değerin korunmas ı için dava açabildiği gibi, bu alanda

yetkilendirilmi ş kamu denetçileri de bulunmaktad ır. Hatta

bugün, insanlığın ortak malvarl ığı kapsam ındaki değerlerin

korunmas ı konulu davaları açma hak ve yetkisin ı, yaln ı zca

yurtta şlara veya görevli savc ı veya kamu denetç ılerıne değ il,

yabanc ılara dahi salt insan olmalar ından dolay ı tan ı nmas ı
gereği tart ışılmaktad ı r.

Demek ki, şimdilik ülkemizde de bu konuda bir geli ş me

sağlanana kadar, bizler, çoğumuz ba şka kentlerde ya şad ı -

ğım ızdan, Mardin'deki bir kültür varlığın ın yık ılmas ı n ı ,

yok olmas ın ı veya tahrip edilmesin ı önlemek için yarg ı -

ya ba şvurma hakk ına sahip değiliz. Mardin değerlerin ın
korunmas ı yönünde her türlü çal ışmayı yapabiliriz, ama

dava açamayız. Dolayı s ıyla, Mardin'i ve Mardin'in bu e ş -

siz değerlerini yarg ı önünde korumak ve savunmak görevi,

ş imdilik öncelikle Mardinlilere dü ş üyor. Ama Mardinliler ı n
bu görevinin yaln ızca Mardinliler ad ı na değil, ayn ı zamanda

bizlerin ve tüm ulusumuzun ç ıkarlar ı ad ı na da yap ılacağına;

bugün bir tehlike olmasa bile, yar ı nki olas ı gel ışmelere karşı
uyan ık olmam ız ve h ızl ı davran ış gel ış tirmemiz gerektiğini

unutmamam ız gerekiyor.
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Kültür ve doğa varl ıkları n ın korunmas ında kamu yarar ı
bulunduğu, bugün yarg ı organlarımız da dahil olmak üzere,
hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Gerçi, kamu
yarar ı kavram ı n ın anlamı konusunda değ i şik görü şlerin
olduğunu, bir görü şün bu kavram ı yalnızca devlet yararı ,
benim de kış isel olarak kat ıld ığım diğer bir görü ş ün ise, hem
devlet, hem toplumun birlikte yarar ı olarak anlamland ı rd ı-
ğı n ı görüyoruz. Ama öyle ya da böyle, idari i şlemlerin be ş
hukuksal öğesinden birinin, amaç unsuru oldu ğu ve idarenin
ış lemlerindeki genel amac ın da, kamu yarar ına uygunluk
oldu ğu dikkate al ındığında, bu kavram ın yorumunun idari
davalarda büyük önem ta şıdığı aç ıkt ı r.

Daha önce aktardığım olumlu örneklerde, kültür ve doğa
varl ıkların ın korunmas ı yönünde verilen iptal kararlar ının
gerekçesinde, hep kamu yararı kavram ı kullan ılm ış ve bu
varl ıklara yönelen y ı k ı c ı ya da bozucu kararlar ın kamu ya-
rar ına ayk ırı olduğu vurgulanm ış t ır. Fakat ilginçtir, olumsuz
örneklerde, yani bu tür varl ıkların yıkı m ı veya bozulmas ı
sonucunu doğuracak idar ı ış lemleri hakl ı ç ıkaran baz ı ka-
rarlarda da, yine kamu yararı kavram ı kullan ılmış t ı r. Yal-
n ı z tek farkla, bu kez kavram ın ba şına bir sözcük eklenip,
üstün kamu yarar ı kavram ı na dönü ş türülerek. Asl ında bu
kavram da bir gerçekliği ifade edebilir; çünkü gerçekten
bir idari ışlemde, değışik aç ılardan çat ışan yararlar olabilir.
Bu durumlarda ağırlığı olan yarara, doğrudan kamu yarar ı
den ılebileceği gibi, üstün kamu yarar ı da denilebilir. Bu üs-
tün kamu yarar ı kavram ın ın, nas ıl yorumland ığına son bir
Danış tay karar ıyla bakal ım; karara konu olay, İ stanbul'un
Beyoğlu merkezinde, 19. yüzyıldan kalan tarihi bir özel has-
taneyle ilgili. Hastanenin yeni i şleticisi olan vak ı f, Koruma
Kurulu'ndan hiçbir izin almadan tarihi binaya müdahale
eder ve ilke kararlarıyla bağda ş mayan deği ş iklikler, eklen-
tiler ve büyütmeler yapar. İ zinsiz müdahale fiili ciddi bir
suç olu ş turduğundan, belde sakinleri ve Koruma Kurulu,
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vak ı f yöneticileri hakk ında suç duyurusunda bulunurlar.

Soru ş turma üzerine vak ıf yöneticileri, yap ılan değ i ş iklik ve

eklentileri ivedilikle restitüsyon ve restorasyon projelerine
dökerek, Koruma Kurulu'ndan izin almay ı ve böylece ceza

kovu ş turmas ından kurtulmayı ba ş ar ırlar. Ama belde sakinle-

ri de bu kez, Koruma Kurulu'nun verdiği izni iptal ettirmek

için İstanbul İdare Mahkemesi'nde dava açar. Mahkeme,

yerinde yap ılan ke şfe ve bilim adamlar ından olu şan bilir-

kiş i kurumunun raporuna dayanarak, Koruma Kurulu'nun

karar ın ı n iptaline karar verir. Bilirki şi raporuna ve mahkeme

kararına göre, tarihi hastane binas ında yap ılan değ i ş iklik ve

eklentilerin, tarihi yap ının özgün konum ve özelliklerini

bozucu ve ilgili ilke kararlar ı ile kamu yarar ına aç ıkça aykı r ı
nitelikte olduğu sabittir. Nitekim, dayal ı idare ve müdahil

vakfın temyiz istemleri de, Dan ıştay 6. Dairesi taraf ından

önce reddedilerek, iptal karar ı aynen onan ı r. Bu arada Kültür

Bakanlığı da, izni veren Koruma Kurulu üyeleri hakk ı nda

idari soru şturma ba ş latm ış , tefti ş kurulu raporuna daya-

narak, kurul üyeleri hakk ında soru ş turma izni vermi ş ve

kurul üyeleri de görevi kötüye kullanmak suçundan dolay ı
yarg ılanmaya ba ş lamış t ır. Fakat karar düzeltme a ş amas ında,

yani son a şamada durum tamamen tersine döner. Danış tay

6. Dairesi, 2003'ün Aral ık ay ında verdıği bu kararında, art ık
konuya farkl ı yakla şmaktad ır; bu çok önemli bir konudur.

Onama karar ın ı ortadan kald ırarak, idare mahkemesi kara-

r ı n ı bozan ve tarihi yap ı daki değ i ş iklik ve eklentileri hukuka

uygun bulan bu son kararda, sonuca yakla şım ı n ı Danış tay

aynen şu ifadelerle geli ş tirmektedir; 'Kiiltür varl ığıııa yap ı la-

cak müdahaleler ve ön görülecek tasar ı m ı n irdele ıı mesinde, he ııı ta-

rilı i bir yap ı n ı n özgün konu ın ve özelliklerinin korun ı nas ı, hem de

sağl ı k hizmeti işlevinin daha modern, günümüzün t ıp alan ı ndaki

geliş me/erine paralel ve daha konforl ıı bir ortamda sürdürülmesi

anlay ışıııı n birlikte ele al ı m ı mas ı suretiyle, üstü ıı kamu yarar ı n ııı

halen iş levini sürdüren kültür varl ığı yap ı n ııı olduğu gibi kal ııı a-

s ı nda m ı; yoksa modern bu' hastane binas ı olarak, dalı a sağl ı kl ı
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bir lı izııı et verebilmesi iç/ii yenilenmesinde mi olduğunu değer/en-
dir ı lııı es ı şeklinde ele al ı nmas ı gerekmektedir" dedikten sonra,
yüksek mahkeme tarihi hastanenin deği ş iklik ve ilavelerle
yenilenmi ş modern halinde üstün kamu yarar ı bulunduğu-
nu benimsemi ş tir. Kan ımca, bu yorum tarz ın ın öncelikle
hukukçular ım ız ve bilim adamlar ım ız tarafından önemi ele
al ın ı p, tart ışılmas ı gerekmektedir. Her şeyden önce, mevcut
bir arazide in şai büyümenin s ın ırlar ı olduğu, bu s ın ırlar ı yeni
yap ılarda imar planlar ın ın, tarih, kültür ve doğa varl ıkların-
da ise, ilke kararların ın çizdiği, belirlenen bu s ın ırların konfor
ve modernle şme ad ına, yarg ı organlar ı nca geni şletilmesinin
imar planlar ın ı ve korumaya ili şkin ilke kararlar ın ı geçersiz
k ıld ığı nesnel olarak kabul edilmelidir. Böyle bir durumun ne
kamu yararı ile ne de üstün kamu yarar ı ile bağda ş t ırılmas ı -
n ın mümkün olmad ığı kan ıs ındayım.

Eğer deği ş ik alanlarda çat ış an kamu yararlar ı veya haklar var
ıse ve bunlardan birine üstünlük tan ınacaksa, bu üstünlük
mutlak biçimde üstün insan haklar ından yana kullan ılma-
lıd ı r. "Toplııııı sa/ Dayan ışma Haklar ı " ad ını verdiğimiz, barış ,
geli şme, çevre ve insanlığın ortak malvarlığına saygı hakları-
n ın, önceki ku şaklardaki bireysel, sosyal ve ekonomik haklar
tarafından s ın ırlanmas ı , insan haklar ı öğretisi aç ı sından
olanaks ı zd ı r. Sağl ık, eğitim, mülkiyet, te şebbüs veya diğer
haklar; sağl ıkl ı bir çevrede ya şama, barış , geli şme ve kültürel
miras ı koruma hakk ı gibi hakları neden s ın ırlas ın ki Asl ında
bu dört dayan ışma hakk ı, bireysel ve sosyal insan haklar ın ın
tümüne kol kanat geren, onlar ı son tahlilde koruyacak ve
geli ş tirecek bir nitelik ta şımaktad ı r. Ayr ıca bu üçüncü ku ş ak
haklar, diğer iki ku ş ağın gerek kendi içlerinde, gerekse birbir-
leriyle çat ışabilme, birinin di ğeriyle k ıs ı tlanabilme, s ın ırlana-
bilme özelliklerinin aksine, kendi içinde müthi ş bir uyum ve
adeta bir bile ş ik kaplar görüntüsü vermektedir. Her birinin
diğerine ihtiyac ı var. Barış , çevrenin korunmas ından, sürdü-
rülebilir geli şmeden ve kültürel mirasa sayg ıdan beslenecek;
çevre ve kültürel miras, ancak bar ış içinde ve sürdürülebilir
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bir geli şmeyle korunacakt ı r. Yine kültürel mirasa saygı, el-

betteki bir yandan çevrenin korunmas ına destek olurken,

öte yandan bar ışın ve geli ş menin sürdürülebilmesine de

katk ıda bulunacakt ır. Dolayı s ıyla, kültürel miras ın ve sayg ı
hakk ın ı n korunmas ında değil de, bu koruma ihtiyac ı n ı n ve

hakkın doğumuna neden olan konfor ve modernitede üstün

kamu yararı görmek, kanımca tartışmaya çok fazlas ıyla de-

ğer bir konudur.

Anlatmak istediğim son noktaya kı saca değinmek istiyorum.

Bu da, bizde çok önemli bir s ık ınt ı haline dönü şen, idari yar-

g ı kararlar ı n ın uygulanmas ıyla ilgilidir. Ne yaz ık ki, ülkemiz-

de kent, çevre ve kültürel değerleri veya kamusal yararlar ı
koruma yönünde duyarl ılık, davalar artt ıkça idarenin yarg ı
kararlarına uymamas ı olgular ında, ş a şırt ıc ı bir art ış gözlen-

mi ş tir. Bir hukuk devletinde, yarg ı kararlar ın ı n uygulanma-

mas ı , devletin tüzel ki ş iliğinden tutun, yarg ı organlar ı na,

yarg ı çlık, savc ıl ık ve avukatl ık mesleklerine, anayasa, yasa ve

insan haklarına kadar her şeyi anlams ız ve bo şlukta kılmak-

tad ır. Bunu yapanlar kan ımca, devletin temeline dinamit

koyuyorlar. Son derece de büyük ya şamsal ve acil bir sorun-

dur. Yargı kararlar ın ın uygulanmamas ı nın temel nedeni ise,

dokunulmazl ıklar ve yapt ır ım yetersizliğidir. Anayasa'n ın
138. maddesi doğrultusunda, Türk Ceza Kanunu'nda özel
olarak tan ımlan ı p, ciddi yapt ı r ımlara bağlanan ve savc ı lar ı -

m ız tarafından izne gerek duymadan soru şturulabilen yargı
kararlar ına uymamak ve gereklerini yerine getirmemek suçu
düzenlenmeden, bu çok ciddi sorunun çözülmesi güçtür.

Ş u anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan yeni
Türk Ceza Kanunu Tasar ı s ı 'nda da, bu konuda bir de ği ş iklik

öngörülmediğini biliyoruz. Fakat idarenin, yarg ı kararlar ın ı
uygulamamas ı sözcüklerini gören ya da duyan hukukçular,
ayd ınlar, diğer meslek ve bilim adamlar ı, bu sözcükleri her
duyduğu ve gördü ğü anda, irkilip, tekrar tekrar dü şünürse,
bu sorunun çözümüne k ı sa zamanda yakla şabiliriz.
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Gerçekten de sorunlar ı çözmenin yolu, öncelikli sorunlar ı
bilmek ve onlar ı payla şmaktan geçiyor. Hukuk sorunlar ı ,
yaln ı zca barolar ın, hukukçular ın veya yarg ı kurulu ş ların ın
sorunları değildir. Bunlar tüm toplumun sorunlar ıd ır. Ancak;
yaralar ım ı zı birlikte sard ığım ı z sürece iyile şeceğiz. Gerçi öyle
de yap ıyoruz, bu etkinlik bunun somut bir göstergesidir.
Daha da geli ş tirilmesini diliyorum ve beni dinledi ğiniz için
çok te şekkür ediyorum.

Oturum Ba şkanı : Say ın Av. Dervi ş Parlak'a te şekkür edi-
yoruz.

"UNESCO' kelimesi, gerçekten bende çok şeyi çağrış t ı rıyor.
Sayın Prof. Dr. Ars ı n Ayd ınuraz'a söz vermeden önce, bu
konuda sitemlerimiz ve baz ı dileklerimiz olacakt ı r. Onun da
burada öğrenmesini gerçekten istiyoruz.

Mardin için 2001 tarihi milat y ıl ı olarak say ılabilir; çünkü
hem Kent Konseyi'nin kurulu şu, hem de say ın Koçaklar' ın
Mardin'e Vali atanmas ı yı l ıd ır. 0 tarihten itibaren, Mar-
din'de çok güzel geli şmeler oldu. Bu meydanda, Kent Kon-
seyi'nin, özellikle Mardin'in UNESCO kültür listesine kayd ı
yap ılmas ı için, birtakım dosyalar haz ı rland ı . Bu dosyalar
haz ırlan ırken, UNESCO'nun değ i şik birimlerinden —isim/e-

rini ş ii eıııda an ı msayam ı yoru ııı — ki ş iler geldi ve biz amatör-
ce, ama günlerce çal ışarak, onlar ın istekleri doğrultusunda
dosyaları hazı rlad ık. Bildiğiniz gibi, dosyalar ın eksik oldu ğu
belirtilmek suretiyle, dosyam ı z reddedilmedi, dosyam ı zı biz
geri çektik. Bunun da öncelikle böyle bilinmesini istiyorum.
Dosyam ı z bir süre sonra, tekrar eksikler tamamlanmak su-
retiyle verilecektir. Ancak benim sitemim nerede Bize gelen
UNESCO temsilcilerinin bildirdikleri şartlara, gösterdikleri
projelere göre hareket ettik ve onlar ı yerine getirdik. Bize bir
eksiklik listesi gönderildi, ama biz bu eksikliklerin büyük bir
bölümünü, dosyay ı hazırlarken, ş u anda burada bulunan,
Kent Konseyi'nden arkada şlar ı mız var, Av. Selahattin Bilirer,
eski Belediye Ba şkan ı m ız Ayd ı n Saraçoğlu ve diğer arkada ş -

LHANLILAR

1350 y ı l ı nda, Diyarbak ı r
bölgesinde bulunan Banmbay

oyma ğı na dayanarak hüküm süren
Ihanl ı lar, Banmbayo ğ lu İ brahim

Şahin ölümü üzerine bölgede
tutunamad ı klar ı ndan,

Mo ğ ol hakimiyeti zay ı flad ı ve
k ı sa bir süre içinde Karakoyunlu

Türkmenleri bölgeye egemen
oldular. Mo ğ ol istilas ı ndan sonra,
bu Türkmenler taraf ı ndan Artuklu

Mardin'ine yönelik en önemli
tehdit, 1 363'te Melik Mansur

(Ahmed) Küçük'ün hükümranh ığı
s ı ras ı nda gerçekle şen,

Karakoyunlu Bayram Hoca'n ı n
sand ı r ı s ı d ı r. Bayram Hoca, Musul

civar ı nda Karakoyunlu hakimiyetini
baş latan ve Karakoyunlu

hükümdarlar ı n ı n atas ı olan ki ş idir.
Mardin Artuklu Emin Mansur, bu

sald ı r ı karşı s ı nda zor durumda
kalm ış ve Tebriz Hökimi Sultan

Uveys'in yard ı m ı yla Bayram
Hocay ı alt edebilmi ştir.

Mansur'un karde ş i Emir Abdullatif
ad ı na yapt ı r ı lan Latifiye Camii

ve Medresesi, Mardin'deki son
Artuklu eserlerinden biridir.

Bu caminin minaresi, 1845-
1846'da Musul valisi olan Gürcü

Mehmed Ziya Pa ş a taraf ı ndan
yeniden yap ı lm ışt ı r. Mansur'un

öldü ğ ünde bu caminin mezarl ığı na
gömüldü ğ ü söylenmektedir.

(5. Ayd ı n, K. Emiro ğ lu,
0. OzeI, S. ünsal,

Mardin, Aş iret-Cemaat-Dev/et,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih
Vakf ı yay ı n ı . 2. bask ı , istanbul 2001.)
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larım ı zla birlikte dosyayı hazırlad ık. Ş öyle dü şünüyorum;
Acaba, Kültür Bakanl ığı 'ndan m ı bizim haz ı rlad ığım ı z dosya
UNESCO'ya ula şmad ı ; yoksa gerçekten bizler mi bu konuda
eksiklik yapt ık Gerçekten bunu çok merak ediyorum.

Sayın Prof. Dr. Ars ın Ayd ı nuraz çok k ısa bir süre önce Mar-
din'e geldi, daha doğrusu ben kendileriyle yeni tan ışt ım.
Kendilerini gerçekten çok sevdik, ben sevdim, o da bizleri
ve Mardin'i sevdi. Kendisi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Fizik Ana Bilim Dal ı Öğretim Üyesi, Türkiye UNESCO Milli
Komisyon Ba şkan ı 'd ır. Diğer özelliklerini kendileri burada
bildireceklerdir. Buyurun hocam.

Prof. Dr. Arsın AYDINURAZ (Türkiye UNESCO Milli
Komisyonu Ba şkanı): Te şekkür ederim.

Sayı n Vali, san ıyorum ki, sizinle yeni atanma döneminizde
tan ış mışt ık. Sevecenliğinizi ve daha o zamandan halkla böy-
le bütünle ş eceğinizi hissetmi ş tim. 0 nedenle Mardin'e tek-
rar gelme f ırsat ı bulunca, içim rahat etti. Fakat davetiyede,
Barolar Birliği, hukukçular olunca, ödüm patlad ı . Aç ıkças ı
bunun çok da komik bir nedeni var: Ben bir tarihte Ankara
Üniversitesi Rektörlü ğü için aday oldum, yetmi ş oy ald ım.
Seçilmeyeceğimi de biliyordum, birtak ım üniversite model-
lerini dile getirmek için o yola ç ıkmış t ı m. Çe şıtli fakülteleri
dola şıyoruz, en sonunda hukuk fakültesine gittim. Hukuk
fakültesindeki hocalar, beni yüzlerinde hiçbir k ı pırdanma
olmadan dinlediler. 0 kadar ürktüm ki, tepki alamad ı m,
yani böyle bir be şu ş çehreyle. Sonradan anlad ı m ki, benim
önerdiğim üniversite modeline en büyük destek, Siyasal Bil-
giler'den ve Hukuk Fakültesi'nden gelmi ş . Ciddi bir model
önerisiydi, onun için yetmi ş oyda kald ı m, çok c ı ddi oldu ğu
için.

Buraya gelince Mardin Barosu'nclan Artuk'la tan ış t ı k. Ken-
disi 7Art ı k" diyor ama Ankara'dan zArtuk// olarak bildiğim b ı r
avukat dostumun amcazadesi oldu ğunu öğrendim. Kendimi
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biraz daha evde hissettim. Sonra sayın Tugay Komutan ın ı z'la
tanış ma fırsat ım oldu. Han ım tarafından ben Ciresunluyum,
e şımin annes ınin babas ı Cenup Hudut Komutan ıym ış , o ve-
sileyle biraz konu şma fırsat ı buldum. Böyle çelik gibi, atletik
komutan ı buralarda önayak olduğu sosyal etkile şimleri ger-
çekle ş tiren b ı r insan kimliğiyle görünce, daha da bir rahat-
lad ım. 0 rahatl ıkla hiç haz ı rl ık yapmadan konu şacağım. Bu
bakımdan biraz daha rahat hissediyorum kendimi ve zaten
hukukçular ın üniversitede verdiği desteği de algılad ıktan
sonra, "ıı erede ıı ç ı kt ı bu huk ıı L'çu/ar da diyemiyorum aç ıkça-
s ı . Burada say ın Özok'la kar şıla şınca, birbirimizi çok eskiden
tan ı d ığım ız ı , aynı spor sahas ında kilometreleri neredeyse be-
raber ko ş tuğumuzu saptad ık. 0 zaman korku falan kalmad ı ,
hukukçulardan korkmuyorum.

Özgeçmiş imizle ilgili bir iki kelime söylememi istedi say ın
Ba şkan. Ben 1941 Ankara do ğumluyum. Han ım tarafından
Ciresunluyum. Fizik okudum, kat ı hal fizikçisiyim. Cam-
bridge ve Upsala üniversitelerinde ara ş t ırmalar yapt ı m. On
senedir de bu UNESCO simgesel ismindeki 'S" harfincleki
temel bilimleri temsilen UNESCO'ya geldim ve kendimi
ba şkan buldum. Bunun bir avantaj ı var; Sosyal bilimcilerden
olu şan bir toplulukta, hiçbir sosyal bilim grubuna dahil ol-
mayan, objektif bir ki ş ilik olarak, onun keyfini sürüyorum.
Evliyim, e ş im yeni emekli oldu, mikrobiyolog, A İDS uzman ı .
İki çocuğumuz var. K ız ım genel cerrah, oğlum ise kad ı n do-
ğum uzmanı . Yeni evlendi, henüz torun yok.

Bilgilenme hakk ı gereği olarak, UNESCO ba ğlam ında ko-
nu şmak istiyorum; çünkü say ı n Ba şkan' ın siteminden de
anlad ığım kadarıyla, UNESCO çok kullan ılan, çok telaffuz
edilen, ama o denli bilinmeyen, hele Milli Komisyon olarak
dü ş ünülürse, çok da görünürlüğü olmayan bir yap ılanma.
Kazım bey neredeç Onun UNESCO'ya kar şı rezervasyonu
olduğunu hissettim.
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Gençliğinde, 1970'li yıllarda UNESCO'da Gençlik İ htisas Ko-

mitesi'nde çal ışmış . Ben UNESCO'clan bahsettiğim zaman,

Kaz ı m Bey rezervasyonu oldu ğunu h ıssettiren, hukukçular-

da görülmeyen bir yüz hareketi yapt ı . UNESCO'dan pek

memnun değil. Herhalde o zaman önünde engeller vard ı .

Efendim, bilgilenme hakk ı gereği olarak, İbrahim hocan ı n
söylediği gibi, biraz bilgi vermem laz ım. İki büyük sava ş
sonras ında, yani dünya sava ş lar ı sonras ında, yani insan ın
birey olarak bireyliğini unuttuğunu, insan ın insanlığın ı
unuttuğu bir dönemden sonra, insanl ık değerler ınin yeniden

anla şılmas ı için, Sarter ve Huxley'in önayak oldu ğu ve Tür-

kiye'de de onun kar şı l ıklar ı sayılabilecek, Halide Edip'lerin,

Reşat Nuri'lerin bulunduğu bir grubun varlığın ın farkına
varan Hasan Ali Yücel, kurucu ilk on üye ülkesi olarak Tür-
kiye'nin, bu insani olu şumda yer almas ı n ı sağlad ı . Kurucu

ilk on üye aras ı ndayı z, bu önemli bir olay. Bu arada hemen
söyleyeyim; UNESCO, hükümetler aras ı bir kurulu ş , yani

UNESCO'nun muhatab ı hükümetler. Ama Birle ş miş Millet-

ler sisteminde ayr ıcal ıkl ı bir model olarak, ilgili ülke ucunda

milli bir olu şum vard ır. Bu olu şum tüm ülkelerde var, bunlar

milli komisyonlard ır. Milli komisyonlar ı n i şlevi, entelektüel-
lerle, yazarlarla, çizerlerle, hukukçularla, siyasal erki, yönet-
sel erki bulu ş turmak, kimi öneriler öngörmek, siyasal erk ya
da yönetim erki kabul etmese de, bunlar ı söylemek. Onun

için UNESCO, kimi zaman bir ayk ı r ı ses olarak alg ılan ır. Ay-

kı rı ses olma, Büyükelçi Gündüz Aktan' ın tan ım ıyla, bazen

gerekli. Bu aykır ı ses, doğruları söyleyen bilim adamlar ı n ın,

sanatç ılar ın, dü ş ünürlerin sesidir. Yönetim s ık ınt ı s ı içerisin-

de belki de göz ard ı edilebilen kimi unsurlar ı hat ırlatan bir
sestir. Benim bulunduğum Milli Komisyon yap ılanmas ı n ın
sekreteryas ı, devletten, standart bütçe içerisinde pay al-
mas ına rağmen, oradaki yap ılanmada görev alan Yönetim
Kurulu, Genel Kurulu, İhtisas Komiteleri'ni olu ş turan ayd ı n
ki ş iler onursal bir i ş yürütürler, onun için ücret almazlar.
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Sayın Artuk'tan hissettiğim gibi ve çoğunuzda da ayn ı algı
var "UNESCO'. sihirli bir sözcük, ama bu sözcü ğü pek de
bilmiyoruz, fonksiyonlar ıyla tan ı m ıyoruz. Arkada ş lar bir ga-
zetede ç ıkan makalemi da ğıtt ılar, eğer fırsat bulup okursan ı z
göreceksiniz, onun tüm fonksiyonlar ı , dört sektörü kaps ıyor.
Dört sektör: Eğitim, bilim, kültür ve ileti ş imle ilgili, inan ı l-
maz geni ş likte bir spektrum. Bunun içerisinde ve ileti şim ha-
riç, bunlar ın k ı salt ılmas ıyla olu ş turulmu ş bir simgesel ismi
var. Bu simgesel isim kurulu şunda UNECO'ydu, "5" yoktu.
UNECO, yani eğitim ve kültür organizasyonu. K ı sa bir süre
sonra, kültürün bilimi araç olarak kullanmadan, kafalarda
barış için siperler olu ş turma konusunu pek de üstlenemeye-
ceğini görerek,"S" yani bilimi de kat ıp "UNESCO" ad ı n ı ald ı .
Sonradan ileti ş imde kat ıld ı . İ leti ş im, tüm dünyay ı biçimlen-
dirdiği gibi, UNESCO'yu da biçimlendirdi. Çağa ad ı n ı verdi,
ama simgesel isme giremedi, simgesel isimde ileti ş im gözük-
müyor. UNESCO art ık yetiyor anla şılan, ama ileti ş im, tüm
dünyayı yönettiği gibi, UNESCO'yu hamur ediyor aç ıkças ı .
Yönetim biçimi değ i ş iyor, devlet kavram ı deği ş iyor, üretim
süreçleri değ i şiyor: Fordist üretimden, Toyotaist üretime
geçen bir söylem söz konusu.

Ben, kimilerinin gönderme yapt ığı , sitem ettiği o UNES-
CO'dan de ğilim, ben onun milli kanad ı ndan ım. Dolayı s ıyla,
ayk ı rı ses olmaya devam ediyoruz. Ama tabii, dan ış manl ık
misyonumuzla, kimi olgularda o dan ışman görü şümüzü,
hele Metin Sözen hocadan sonra daha bir gür sesle söyler
olduk. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği yap ılanmas ında
tutkal ıyla inan ılmaz bir şekilde yap ış t ırdı bizi ve Milli Ko-
misyon'un görünürlü ğü Metin hoca ile birlikte çok de ğ i şık
bir hal almaya ba ş lad ı . Yüzüne söylemek gibi olmas ını iste-
miyorum ama, o kadar ergin, olgun bir insana... Yok, yok,
herkes sizin kadar genç olsa. Biliyorsunuz, o söylemi, b ır kez
de ben tekrar edeyim; "Türkiye m7fıı s ıı n ıı n yar ı s ı n ı ensesinden
ta ııı r, dığer yar ı s ı n ı da gözü ı s ı r ı r" diyorlar ya, böyle bir adam
i ş te.
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Efendim, UNESCO bir finans örgütü değil, onu söylemek
zorunday ım. Finans örgütü değil, ama felsefe olu ş turan bir
mutfak. Gerçekten, Avrupa Birliği müktesebat ın ı n rıeredey-
se tümü UNESCO'da olu ş tu. UNESCO hala, geri planda,
yapt ır ım gücü yok, ama tavsiyeleriyle felsefe olu ş turuyor.
Küreselle şmede o da nasibini ald ı . Küreselle şme o kadar
değ iş ik bir UNESCO olu ş turmaya ba şlad ı ki, yine insan ı
söylemler var. 0 insani söylemleri kullanan, kurnaz, güdücü
emperyalistler var. 0 bak ı mdan bizim çok becerili olmam ız
lazım. Bu becerinin yolu da, kimlikli olmam ızdan, kendimi-
ze güvenmemizden, çal ışmam ı zdan ve beraberlikten geçiyor.
Bunlar hamasi sözler değil, çünkü UNESCO'nun insani ide-
alleri, küreselle şme bağlam ında devletlerin olas ı kazançları
için kullan ılan bir mant ığa biraz direnmem ızi gerektiriyor.

Önümde bir resim var UNESCO'nun popüler dergisi Cot ı ri-
er'dan al ınma, birazdan size gösterece ğim. Fakir, dü şkün bir
Afrikal ı kad ın bir platformun üzerine oturmu ş , yan ında bi-
raz büyümü ş k ız ı, kucağında da ba şın ı daha dik tutamayan
bebesi, önünde laptop bilgisayar! Burada geli şmenin arac ı
olarak öngörülen bilgisayar var. 0 fakir kad ı n ve çocukları
yemeyecek, içmeyecek ama geli şmek için, çağda ş sayılabil-
mek için bilgisayar edinecek! En az ından UNESCO böyle
bir imaj vermemeli. Amerika Birle ş ik Devletleri, 1980'li yı l-
larda, bloklaşman ın olduğu dönemden sonra ayr ıld ı UNES-
CO'dan, sonra İngiltere ayr ıld ı . İngiltere'den iki sene sonra
da, geçtiğimiz dönemde Amerika UNESCO'ya geri döndü.
UNESCO'yu ba şka bir UNESCO olarak görecek dönemler
sanki yine yakla ş t ı ; çünkü, Amerika tek kutuplu dünyada,
sanki kendisinin varl ığına ve tek kutupluluğuna felsefe
olu şturmaya çal ışıyor. Bu felsefe olu şturman ın platformu
da oras ı i ş te. Bu arada, küreselle ş menin doğal sonucu ola-
rak, bizim de üyesi olduğumuz Dünya Ticaret Örgütü var.
Dünya Ticaret Örgütü, kültüre de bula ş t ı . Kültür varl ıkla-
rı n ın, özellikle odiovizüel ürünlerin, bir ticari emtia olmas ı
konusunda, biliyorsunuz örgütün bir sürü kural ı var. Kültür
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varlıklar ın ı da ticari emtia olarak görüyor ve bu ticari emtia
olarak görme, kültür varl ıklar ı n ın pazarlanmas ı , UNESCO
felsefesine epey ayk ı rı . Frans ı zca konu şanlar, Fransa'n ın ve
Ouebec Kanada's ı n ın itirazıyla buna kar şı durmaya çal ı -
şıyorlar ve ülkelerinde kullan ılacak filmler müzikler için
kota olu ş turuyorlar. Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallar ı na
ayk ırı , odiovizüeller konusunda kota koyuyorlar. Ingilizce
ürünlerin ülkeye girmesiyle ortaya ç ıkacak hegemonyalara
karşı kimi önlemler almak zorunda.

Peki, Milli Komisyon ne Milli Komisyon, dedi ğim gibi, Bir-
le ş mi ş Milletler sistemi içindeki UNESCO'ya has bir yap ı -
lanma. İ lgili ülkedeki, biraz önce anlatt ığım, ayd ı n-yönetim
erki aras ı ndaki bulu ş mayı sağlayan bir yap ılanma. Bu ba-
k ımdan bu özel bir yap ılanma. Bu arada devlet mekanizma-
s ın ı n idari birimi olan hükümetler ve hükümetlerin organlar ı
olan bakanl ıklar çok s ık değ iş tiği için, UNESCO bağlam ı nda
felsefe olu ş turan konularda, hafı za yok oluyor. 0 bak ı mdan
milli komisyon bir bak ıma, çeteleyi tutuyor, haf ıza işlevini
üstleniyor.

UNESCO'da kültüre önem veriliyor. Kültüre verdiği önem,
1954 y ı l ı ndaki ilk sözle şme ile ortaya ç ık ıyor. Sava ş tan yeni
ç ı km ış bir dünya, "Silahl ı Çat ış ma Halinde Költür Varl ı klar ı n ı n

I<or ııııııı as ı ' isimli bir sözle şme ç ıkar ıyorlar. 1965'te Türkiye
buna taraf oluyor. Silahl ı çatışmalar halinde bile, kültür var-
l ı klar ı n ı n korunmas ın ı, gözetilmesini güdüleyen bir anlay ış
var, bu önemli bir şey. Hemen arkas ından 1970'te, bu kez
h ırs ı zlığın, hem de bugün insanlığa soyunan o Bat ı n ın yap-
t ığı h ırs ı zlığı frenlemek için, kültür varl ıklar ın ı yasad ışı yoi-
larla el değ i ş tirmesi, ihrac ı, ithali, mülkiyet değ i ş tirmesi gibi
hususlar ı düzenleyen bir uluslararas ı sözle şme daha ç ıkıyor.
1972'de 'K ı7ltiirel ve Do ğal Varl ı kları n Korunmas ı Sözleş mesi"

ç ık ıyor, 1982'de biz taraf oluyoruz. Bu sözle şmenin getirdi-
ği bir Dünya Miras Komitesi yap ılanmas ı var. Türkiye kaç
senedir Dünya Miras Komitesi'ne adayl ığın ı koyuyor, fakat
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özellikle Yunanistan' ı n markaj ı etkili ve ondan s ıyr ı l ı p, biz

bu komitenin doğrudan üyesi olam ıyoruz.

Üç sözle ş meden bahsettim. İ stanbul Barosu Ba şkan ı Ka-

zım Bey aç ı l ış konu şmas ında uluslararas ı 18 sözle ş meden

bahsetti. Doğru, çok say ı da sözle şme var, deklarasyon var,

anla şma var ve bunlar ın kimilerine Türkiye taraf, kimilerine

değil. 0 bak ı mdan hangi sözle şmelere, anla şmalara taraf ı z,

hangilerinde çekincelerimiz var, konusunda bir Norn ı atif

Enstrü ınanlar İhtisas Komitesi olu şturduk. Normatif Bnstrü-

manlar İhtisas Komitesi'nde, barolardan, hukukçulardan biri
olmal ı . Aç ıkças ı , Ankara'ya döner dönmez, böylesi bir kat ı l ı-

m ı gerçekle ş tirmek üzere harekete geçeceğiz. Barolardan, bu

i şe soyunmu ş —18 tane söz/eş ine ye bakmak iç/ii zaman harcam ış
bir yap ı dan— burada birilerinin olmas ı lazım.

Burada hukukçulara belki aç ı l ım verecek kimi ba ş l ıkları oku-
mak istiyorum; İnsan Genomu ve İnsan Haklar ı Deklarasyonu

var. Bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz, 1948'de, ço ğumu-
zun at ıf yaptığı, İ nsan Hakları Deklarasyonu'nclan sonra
bilimde ve bunun yans ımas ı olarak teknolojideki olağanüstü
geli şmeler, insan genomunu da insan haklar ın ın bir parças ı
olarak algılatt ı. Bu İ nsan Haklar ı Deklarasyonu'nu biz de
çekinmeden kabul ettik. Bu konuda Kültür Bakanl ığı 'na
önerimiz de var. Özellikle yabanc ı ülkelerden gelen bilim
adamlar ın ın, mezar vs. gibi kalınt ılarda ve halkla doğrudan
temaslar ında saçtan, deriden vs. ald ığı , genetik bilgileraç ı s ı n-
dan Bat ı 'n ı n özellikle verdiği sözler var. Bu konuda önlemler
ve çalışma yapacak bilim adamlar ından bu doğrultuda taah-
hütler al ı nmas ını önerdik.

Genetik datan ın tan ınmas ı ve muhafazas ına ili şkin bir dek-
larasyon var. Bir de, biyolojik çe ş itlilik var. 1998'de Biyolojik

Çeş it/ilik Sözleşmesi ç ıkt ı . Biyolojik Çe şitlilik Sözle şmesi'n ın
doğal devam ı olarak Kültürel Çe ş itlilik Sözle ş mesi haz ırla-
n ıyor. Bu, geçtiğimiz genel konferansta kararla ş t ı r ıld ı . Bu
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arada, yeni bir tan ım ç ıkt ı: Somt ı t olmayan miras'. Bu, on

senelik bir tan ım, ama Avniye Han ım'la konu şurken, o

Ladar es/el ıniydi diye çekincesini ifade etti. Avniye Han ı m,

ÇEKÜL'ümüzün inan ılmaz, enerjisi tükenmeyen neferlerin-
den dostumuzdur. Han, hamam, kale, tap ı nak, camii, ker-
vansaray vs. somut mirasa örnekler. Oyunlar, hal ı desenleri,

yemekler, örf ve adetlerimiz vs. de somut olmayan miras
olarak nitelendiriliyor.

Sabahleyin Mehmet Tunçer'i dinlerken ve genel havadan,
sanki kültür sadece somut yap ılar, somut eserler gibi al-

g ılan ıyor izlenimi eciindim; bu bir tehlike. Her ne kadar
sözle şmenin içeriği diğer unsurlara yasak getirmese de, ister

istemez bu eğilim, bu co şku, i şte bu her an gözümüze batan

yap ılar ı n yap ısal kirlenmesi, bizi ya da UNESCO'daki dü ş ü-

nürleri, yeni anlay ış lar, kültür kavram ı n ı n yeni alg ılanış ları-

n ı gündeme getirdi.

Bu bak ımdan prestij listeleri olu ş tu. 1972 Sözle şmesi'nin,

yani bizim 1982'de taraf oldu ğumuz 1972 Sözle şmesi'nde,

bizim Dünya Miras Listesi olu şumumuz örgütlendi, 1984'te

ilki olmak üzere Türkiye k ısa bir sürede dokuz varl ıkla

Dünya Miras Listesi'ne kimi kültür varl ı kların ı kayclettircli.

Kayı t bir taahhüt demektir, kar şı lığında sözünüz var, 'lıen

l' ıı varlığı ti) ın dön ya insanhığı adı na kor ıı yacağıı n t' diyorsunuz.

Eğer bunu yerine getirmiyorsan ız, sadece listede yer almayla

böbürleniyorsan ız, o zaman problem var demektir. Bu çok
ciddi bir taahhüttür. Onun için böyle bir listeye gırerken, çok

ince eleniyor, s ık dokunuyor.

Ben izninizle UNESCO'nun baz ı prestij listelerinden bahset-

mek istiyorum; Biri, hep bildiğimiz, Dünya Miras Listesi; bu

listede dokuz tane varl ığım ız var.

İkincisi, somut olmayan miras. Bu yeni bir kavram. Eskiden
Dünya Miras Listesi içerisinde do ğal ve kültürel varl ı klar

denildiğinde, somut olmayan unsurlar da buna öneril ıyordu,
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ama insanoğlunun doğas ı gereği, hep somut olanlar öne ç ık-
t ılar. Mesela, yemek al ışkanl ıklarım ız, folklorik alış kanl ıkla-
rı m ız, hali desenleri, kulaktan kulağa giden geleneklerimiz,
söylencelerimiz, bunlar sanki unutuluyor. Bunun Ingilizce'si
"iıı ta ııgible ', bizde ve so ııı ut e/nı n yan n ı iras' deniliyor.
Somut olmayan, biraz kötü bir tanim. Esas ında, somut olan
m ırasla, bu ikisini nas ıl ayı rt edersiniz . 0 söylencele ı bel-
geye dökülmemi ş o mimari üsluplara, nas ıl somut olmayan
miras dersiniz . Onlar ın somut yans ımalar ı var. Demek ki,
ikinci liste somut olmayan miras ba şyap ıtları listesi. Bunda
geçtiğimiz y ıl Türkiye'nin bir varl ığı kabul edildi: Meddah
Hikayeleri. Ş imdi endikatif listemizde, -sene/er önce belirledi-
ğimiz endikatif listede- Mevlevi müziği ve Sema öneriliyor.

Üçüncü liste olarak 'Dünya Belleği Listesi' var. Bu, ileti ş im
sektörünün bir listesi. Örnek vereyim; Kandilli Rasathane-
si El Yazmalar ı ilk örneğimiz. Bunu Boğaziçi Üniversitesi,
benim dönemimde getirdi, ben de uluslararas ı platforma
yans ıtt ım. Kandilli Rasathanesi El Yazmalar ı; olas ı İ stanbul
depremiyle ilgili çok k ıymetli bilgileri içeren bir belgedir.

Dünya Belleği Listesi'ne Kandilli Rasathanesi'nin el yaz-
malar ın ın ard ından, Boğazköy Tabletleri'ni geçirdik. Bizim
Milli Komisyon'da olu ş turduğumuz bir ihtisas komitesi bu
i ş i ba şard ı . Milli Komisyon yap ılanmas ı, on be ş ki ş ilik bir
yönetim kuruluyla s ın ırl ı değil. Seksen-doksan ki şilik bir
genel kurulda, seçimle i ş ba şına geliyoruz, on iki tane ihtisas
komitemiz var. Bu on iki ihtisas komitesinden birinin görevi
de, dünya belleğiyle uğra şmak. Boğazköy Tabletleri'nden
sonra üçüncü örnek, Süleymaniye Kütüphanesi İ bn-i Sina El
Yazmalar ı dünya belleğine girdi. Ş imdi de Bitlis'teki Selçuklu
Ahlat Mezarlar ı üzerinde çalış malar sürüyor. Bak ın, ANlat
Mezarlar ı görünü ş te somut mirast ır ama üzerindeki yaz ıtlar
dünya belleği olarak tescil edilecek.
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Dördüncü liste, temel bilimler sektöründe çevreyle ilgili
bir listedir. Bu sektörde "MAP" denilen, İ nsan ve B ıyoküre
Program ı var. Bu program ın en ses getiren etkinli ği Biyosfer
Rezervleri olarak biliniyor.

Efendim, bu biyosfer rezervleri konusu Türkiye'n ın ayıb ı .
Türkiye'nin biyosfer rezervi yok ve olmamas ın ın nedeni de
hukukçular belki. Peki, nereden ç ıkt ı bu Çünkü, Türk Yasal
Mevzuat ı 'nda biyosfer rezervi tan ım ı yok, tan ımlanmam ış .
Bürokrasi de al ış kanlığın üzerine ç ık ı p, bu terminoloj iyi olas ı
yasa deği ş ikliklerine koymakta zorlan ıyor. Türkiye'nin bu
ayıb ın ı kald ırmak laz ım. Biyosfer rezervi şu demek; "Tö ııı
insanl ı k adı na, fa ıı nas ı yla, fioras ı yla buray ı koruyacağıı n"

diyorsunuz. Arkas ı nda bir yönetim de var sizi çok ilgilen-
direcek hocam, Valim sizi de çok ilgilendirecek, siz de ayn ı
ekoldensiniz. Bu bak ımdan bu çok önemli bir olay. Biyosfer
rezervini, sadece florla fauna olarak görmemek, bir yönetim
modeli olarak görmek laz ı m.

Bu arada bir ba şka olu şum var, "COMEST" denilen, Dünya
Bilim Etiği Komisyonu. Dünya Bilim Eti ğı 'nde neler varT
Su etiği denilen bir şey var, yeni olu ş uyor. Çevre etiği var.

Bu COMEST alt ı nda eylem grupları olu ş turuluyor. Ben de,
Türkiye'deki konuyla örtü şen ilgi alanlar ı olan kimi bilim
adamları nın pe ş inden, oralardaki olu ş umların içerisine bur-

numuzu sokmaya çal ışıyorum; çünkü organ ık olarak eğer

burnunuzu oraya sokmuyorsan ız, bir bağlant ı olu ş turmu-

yorsan ız, ipin ucunu kaç ı r ıyorsunuzdur.

Bu COMEST'in içerisinde bunu vurgulamak durumunda-
yım; çevre etiği, uzay etiği, su etiği. Önemli yeni olu ş umlar,

bu olu ş umlarda kurallar daha yeni yeni olu ş uyor, burnu-
muzu yeni yeni sokmaya ba ş lıyoruz, dünyada da yeni bir
olu ş um bu COMEST Ama yeni olu şumlardan birinde, me-
sela; Uluslararas ı Biyoetik Komisyonu var. Bu Uluslararas ı
Biyoetik Komisyonu'nda Türkiye temsil ediliyor. Biyoet ık
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yeni bir alan, hukukun yeni yeni yap ılanma arayışı içerisin-
de bulunduğu, Fransa'da anayasa hukukçusu bir han ı m ın
tetiklediği bir yap ılanma bu. Hukuk, teknolojinin, özellikle
biyoteknolojinin getirdi ği yenilikler kar şı s ında, kendi ay-
g ıtları n ın yeterli olmad ığın ı hissediyor. Bu bak ımdan yeni
hukuki arayışlar var, bazı konular hl havada.

Bu arada, Mardin olay ına biraz değinmek istiyorum. İ ki
kelimeyle, çünkü bu belgeleri ben sevgili Sözen hocama ve-
receğim. Ama Mardin'le ilgili olu ş umda, yani Mardin'in çok
önceki yıllarda endikatif listede yer almas ında bizim de ka-
r ı nca karar ı nca katk ım ız oldu. Endikatif listeden sonra, öneri
safhas ına gelindi, fakat Mardin kent boyutunda bir bütün
olarak öner ıldi. Dolayı s ıyla, tabiri caizse, hedef çok yayg ı n.
Bu hedef ı n gerçekle ş tirilmesi bağlam ında hangi öneri yap ı lır-
sa yap ıls ın, gerçekçi olarak nitelenmiyor.

Birkaç gündür kentteki dola şmamdan da bunu anlad ım, yani
bu ciddi bir sorun. Metin hocan ın tabiriyle, belki nokta at ış-
larla genel felsefey ı bozmadan, öneriyi biçimlendirmek du-
rumundayız. Sayı n Vali de dün sabah geldi, nokta at ışlardan
birini hocan ın önüne koydu. Dahil edilmesi, reddedilmesine
gerekçe olarak gösterilen unsurlardan biri, böylece bertaraf
edilme yolunda. İzin verirseniz, bunlar benim cümlelerim
değil, ICOMOS'un, yani "Düna A ııı t/ar ve Sit/er Konseyi" de-
n ılen bir NCO'ya ait. UNESCO'nun neredeyse ta şeronlu ğu-
nu yapan bir profesyonel örgüt. Metin hocan ı n bölümünden
Zeynep Ahunbay hoca, onun Türkiye ayağın ın ba ş kan ı ve
b ızim Kültürel Miras İhtisas Komitemiz'in üyesi.

Bir-iki ret gerekçesinden örnekler vermek istiyorum; Mesela.
geçen gün müzeden bakarken, birçok sayıdaki çok katl ı bina-
nın, alan ın bütünlüğünü bozduğunu gördüm, bu gerekçeler-
den biri. B ırçok tarihi binan ın tek ba şına özgün oldu ğu, bu
anlamda özgünlük k ı stas ın ın karşılandığı , bununla birlikte
tarihi dokunun genel olarak çok da iyi durumda bulunma-
dığı . Ondan sonra, Mard ı n' ı n Suriye Ortodoks Fatrikli ğinin
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merkezi oldu ğu, 4. yüzyıldan kalan Deyr-ül Zafaran Manas-
t ı rı 'n ı n dini aç ı dan ana referans olabilece ği, ancak manast ır ın
aday sit alan ı s ın ırları içinde yer almadığı ; bu da biraz önceki
nokta at ış yakla şım ı na bir örnek. Dün Hoca'yla konu ş tuk,
Mardin'in doğal yap ıya uygun biçimde teraslar şeklinde
olu ş turulan şehir modelinin yegane olarak addedilemeyece-
ği; örneğin Ortadoğu ve Akdeniz bölgelerinde ayn ı modelde
kurulmu ş çok say ıda şehir ve köyün bulunduğu. Ben bunu
hocaya söylediğim zaman, ba şka argümanlarla ayn ı olayı
hemen formüle ediverdi. Bu çok önemli bir şey, sunu ş taki
beceri ve zeka, k ıvraklık çok önemli bir şey. Bunun için de,
profesyonelce, gönüllüce davranmak laz ım; hem profesyo-
nel, hem de gönüllü profesyonel, gönlü zengin profesyonel.
Bu bakımdan ben, sevgili Artuk karde ş imin serzeni ş lerine
cevap verdiğimi san ıyorum, yani sorumluluk bende de ğil.

Beni dinlediğiniz için te şekkür ederim.

Oturum Ba şkanı : Sayın Ars ın Ayd ınuraz'a çok çok te şek-
kür ediyoruz.

Sevgi dolu ve mütevaz ı bir insan. İ stanbul Teknik Üniver-
sitesi Mimarl ık Tarihi Ana Bilim Dal ında Öğretim Üyesi,
Tarihi Kentler Birliği Ba şdanış man ı ve ÇEKÜL Vakf ı Ba şkan ı
sayın Prof. Dr. Metin Sözen; söz sizin efendim.

Prof. Dr. Metin SÖZEN (ÇEKÜL Vakfı Başkanı): Çok
te şekkür ediyorum sevgili dostum. Ayr ı nt ıl ı özgeçmi şler çok
tehlikelidir. İçtenlikle söylüyorum, 70 ya şına geliyorum, bu
konuda benden geni ş bir metin alan ç ıkmad ı . Bir tepki belki
bu da. Uluslararas ı kurulu şlarda, çe ş itli kesimlerde çalışanla-
rı özgeçmi şlerine bakt ığımda bizlerin çabalar ının çok s ınırl ı
kald ığın ı görüyorum! Oysa somut miras ı n, soyut miras ın ne
anlama geldiğini iyi biliyorum. İçini neyle dolduracak bili-
yorum, dolduruyor gibi gözükenlerin o k ıl ı k ırk yaran kural-
lar ı n ı sevmiyorum, k ısaca bir tepki insan ı gibi duruyorum.
Bunda da yarar görüyorum. Deminki arkada şım da tepkili,
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Dervi ş Parlak da tepkili ama kendi üslubu içinde. Baz ı uz-
manlar çok güzel rapor yaz ıyorlar. Öyle yüklü ya şamları var
ki, bizim birikimimiz onlar ın yan ında hiç kal ıyor! Zorunlu
ürettiklerini bir araya getirdiğimiz zaman da uygulamaya
dönü ş türecek çok şey bulam ıyoruz, o yüzden tepkiliyim.
Birbirine benzer dosyalar, ya şam öyküleri... Toplumlar onlar ı
bir süre ta şıyor gibi gözüküyor, sonra o toplumlara bir şey
kalm ıyor. Dostum Say ın Ars ın Ayd ınuraz'dan önce görev
yapanlar ın yüklü özgeçmi şleri de bu ülkeye pek bir şey
b ırakmad ı . Onun için UNESCO'ya tepki gösterdik. Nev ş e-
hir'de bir toplant ı da, "UNESCO top/nnt ı lar ıın ıza hoş geldi"

dedim, kurumuna yeniden güç kazand ıran hocam kar şımda
oturuyordu. Buradan ş una gelmek istiyorum; gerçekte bu
toplant ıyı çok ki ş inin izlemesi laz ım, önce büyük şehirler.
İ stanbul, Ankara, İ zmir gibi şehirler. Nüfus ad ı na, yerle şme
ad ına ve mülki idaremizin onlara verdiği, taçland ırd ığı "ana-

kent, Iıüyökkent" gibi kavramlar ad ına gelsinler, Mardin'de
tart ışılanlar ı izlesinler. Onlar için çok yararl ı olur.

Sabahtan beri gayet önemli konular ı konu ş uyoruz, ilk otu-
rumdan bu oturuma kadar not ald ım. Ben, notlar ı m ı böyle
k ısa al ı rım, sonra cia onu bir noktaya getiririm. Ald ığım
notlar bunlard ır, hepsi bundan ibaret, birer sözcük; ama o
sözcüklerin içinin nas ıl farkl ı doldurulduğunu gördüm. Ko-
nu şmac ılara s ırayla soru soran arkada şlarım ız az oldu; ama
bu sorduklar ı sorulara da cevap niteliği ad ı alt ında sevgili
dostum bir söz daha verdirdi, orada da arkadaşları m ı z tekrar
kenarında b ırakt ıkları , unuttuklar ı k ıs ımlar ı tamamlad ılar.
Sonuçta burada bütüne giden bir yakla şım söz konusu;
dü ş üncenin, kavramlar ın, bütüne giden bir yakla şım ın top-
lant ı sın ı yap ıyoruz. Bu tür yakla şımların aksine Türkiye
savruk. Dü şüncede savruk, beraber olmakta savruk. Birlikte
olman ın kendisine nas ıl ç ıkar sağlayacağın ı bekleyen bir
davran ışla içinde. Böyle bir birliktelik olamaz. Önyarg ı sız,
ülke için, dünya için, varl ık olan birey için varoldu ğunuzu
söylemeden, böyle bir davran ışı sözcüklere dökmeden çaba
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gösterdiğiniz zaman, siz gerçek bireysiniz, siz gerçek dün-
yal ı s ı n ız, siz bir kent hem şerisisiniz ve siz gerçekten dün-
yal ı s ınız ve bu sistemin görünmeyen yüzüsünüz. Ald ığım
notlar ın özeti bu.

Tekrar konuya dönersek, ben herkesin yüzüne bakarak ko-
nu ş mayı seviyorum ve konu şan ın dü şüncesiyle aktardığı ara-
s ında ili şki var m ı diye bak ıyorum, sevgili hocam ın konu ş tu-
ğuyla kafas ı n ın aras ındaki ilişkiye bak ıyorum. İnanarak m ı
söylüyor, yoksa buran ın havas ına uygun mu konu şuyor, bu
çok önemli. Biz hep bulundu ğumuz yerin havas ına uygun
konu ş tuk, sorun burada. Siyaset onun için geli şmiyor, onun
için bizim yaralar ım ı zı sarm ıyor, sorunlar ı m ızı çözemiyor.
Böyle bir süreç olamaz, toplum daha fazla geriye götürüle-
mez. Bu yüzden yerel değerlerin sanki olduğu yerde kalma
anlam ına geldiğini görüyorum. Yerel zenginlik, sürekli alt ına
çizdiğimiz yerel birikim dünya akl ı n ı n beslendiği kaynakt ı r.
Çe ş itlilik salt bir söylem değildir. Beraber ya şaman ı n farkl ı
boyutların ın olduğunu görerek somut veya soyut, yaz ıya
dönü şmemi ş öğeleri büyütmek, değerlendirmektir.

Burada ik ı gündür ş a şırt ıc ı , müthi ş bir coğrafya geziyorsu-
nuz, 12 bin yıl içinde gidip geliyorsunuz ve beraber oldu-
ğunuz inançlar yumakla şıyor. Siz onun içinde durdu ğunuz
anda 21. yüzy ı l ın bireyleri olarak çok az şey bildiğinizi, gör-
düğünüzü ve ülkenizi tan ı madığın ız ı anl ıyorsunuz. Burada
sorgulama ba ş l ıyor. Cumhuriyet Türkiyesi bütün bunlar
varolsun diye kuruldu. Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk hukuk
metinlerine bak ın, koruma politikalar ı n ın ve kültür politika-
lar ı n ı n ba ş tac ı edildiği cümlelerle doludur. Gittikçe bütün
metinler seyrekle şmeye, içi doldurulmamaya, kurumla şmış
büyüklüklerin içinin yava ş yava ş çürütülmeye ve Cumhuri-
yet Türkiyesi'nin dünyaya vereceklerinin k ı s ılmaya ba şlad ı -
ğın ı görüyorsunuz. Ciddi bir ülke, fakat söylemleri gittikçe
bo ş luğa itilmeye, içi dolmamaya ba ş l ıyor. Ve geleceğe umut
bağlayacak ku şaklara, bizlerle onlar ı n aras ında bağ kuracak
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hiçbir neden b ırakmamaya azimli bir süreç... Buradan nereye

gideceğimizi çok iyi bilmek zorunday ı z.

Bugünkü ba ş l ıklara bak ıyorum, "Kültürel Miras ı Yaşa tarak

Koru ıııa" bir ba ş lığa daha bak ıyorum, "Türkiye Koruma Poli-

tikalar ı nda Yeni Yaklaşı mlar ve Ortak Sorumluluk" arkada şıma

bakıyorum, "hukuk devleti olmadan hiçbir şey olamaz" diyor.

Bilinçli bireyler için, bask ı alt ı nda olmayan kararlar ın ı bizim
için, toplum için veren, korkusuzca veren hukukçu ar ıyor.

Bunları yan yana koyduğunuz zaman, Türkiye'de hepsinin

bir süre varolduğunu gördük. Üstelik onlar ın, diğer ülker-

lerin kavramlar ın ı bize doğrudan ithal ederek değil, bizim

kavramlarım ı zı n 12 yıll ık bir derinlikten geldiğinin bilinciyle

olu şturduklar ı n ı gördük... Sabah ne güzel söylediniz, G ılga-

mış Destan ı 'ndan dinler doğdu, Hammurabi metinlerinden
dünya hukukunun geli ş tiğini. Hangi coğrafyada görülür buT

Ama bugün soru sormay ı unuttuk, bu sorular ı önce kendi-

mize soracakt ık, sormu ştuk, içini doldurmaya ba şlamış t ık;

ama şimdi, 1950 sonras ının dünyanın değ i ş en ç ıkar odaklar ı -

n ın saçma sapan savurduğu bir toplumun s ıkınt ılarını çeki-

yoruz ve onun sonuçlar ın ı gören bir toplumun s ıkınt ıların ı
çekiyoruz...

Burada söylenecek söz çok aç ık. Muhakkak bir ki ş i, iki ki ş i

olacakt ır. Belleğini yitirmemi ş . Bunlar bir araya gelmedikçe,

kent hem şerisi olunamayacağın ı söylüyoruz. Ben buraya ge-

lince değ i ş ik insanlarla el s ıkışmayı çok seviyorum, o zaman
yenilendiğimi görüyorum, akl ımın deği ş tiğini ve belleğ imin

unutulmu ş alanlar ın ın yeniden canlanmaya ba ş lad ığın ı
görüyorum. Fiziksel gücümü akl ın zenginliğine iterek dirı
durmaya çal ışıyorum. Fiziksel gücüm bitiyor; ama belle ğin

ve birikimin daha ayd ı nl ık durmas ın ın, ölümden önce bile
ışık vermesinin gerekti ğini dü şünüyorum, bu noktaları zor-
layan nedelerin de sizler oldu ğunu görüyorum. Tekdüze ayn ı
ortamda ya şayıp, ayn ı zavall ıl ıkları payla şan bir toplumdan
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çok, çe ş itliliğe dayanan ve beraberliklerinden büyüklükler
yaratan yeni bir toplum ihtiyac ı doğuyor.

Bu günlerde Bakanlar Kurulu ve yetkililer "K ıİ' rı s'ı nas ı l
şekillena'ireceiz" diye uğra şırken, doğruların içinde bizler
olmal ıyız, K ı brı s' ın akl ı n ı biz vereceğiz, K ı brı s' ın çocuklar ı
verecek. Nas ıl m ı vereceğiz; ş u konu ş malar ve tart ış malarla

dünyaya sesimizi farl ı niteliklerle duyurduğumuz zaman ve-

receğiz. Onun için siyasi partilerin, hükümet temsilcilerinin,
yerel temsilcilerin, kamu kesiminin, ciddi ve dir ı duran sivil

toplum örgütlerinin yeni ba ştan kendilerini tan ı mlamas ı n ı
istiyorum. Türkiye yeni bir döneme giriyor, hiçbir şey ye-

rinde durmayacak; UNESCO'nun geli ş tirdiği kavramlar,

dünyan ın ortak akl ı , ayd ınlanma çağının felsefecilerinin
ürettikleri... Çünkü gördü ğünüz felsefecilerle büyüdük biz,
zaman zaman Sartre'a ve di ğerlerine kar şı ç ı kt ık, b ır diğe-

rine cevap verdik, bizim gençliğımiz böylesi dinamiklerle
doludur. Fransa'dan iyi bir dü ş ünür bize bir şey söylüyorsa,

"Seni salt Fransa'ya göre kon ıışıı yorsan, ['en/in aklıııı ve bir/ki-

ııı inı sana ıı y ınuyorsa, ['en sana karşı ç ı kar ı m" dedik. Ş imdi
gençlerimizden bu tavr ı görmek istiyorum. 'Biz ayk ı r ı y ız"

dedi dostum. Ayk ırı dü ş ünen alternatif geliştirir, kendinden

ötesini dü şünür, ba şkas ı için ya şamayı öğrenir, düz bir birey
olman ın s ıradanlığından s ıyrılan bir kimliğe sahip olur. Bu
aç ı dan say ısal güç tek ba şına çok önemli de ğildir; şurada 10

ki ş i olsan ız, ben bu konu şmayı bu inançla yapmaya devam
ederim, bir tek ki ş i olsan ı z da yapar ım. Çünkü tek bir birey.
bir dünya demektir. Biz y ığınlar ı getirip önünüze koyduk,
yığın olman ı n yolunu arad ık. Buradan bir yere gelemezsiniz.
Art ık toplumumuz yeniden yeni kimliğini aramaktad ı r. Bu
kimlik, yerelden zenginle şerek gelecektir, bu kimlik yerelden
büyüyerek gelecektir; bu kimlik, gençliğin yan ın ı zda oldu-

ğu, beraber olduğu, biraz da bizi affederek bakt ığı zaman

olacakt ır. Cençliğin üzerine çok gidiyoruz; ama dikkatle
bakt ığın ı z zaman, dü ş ünceye ara verildiği, insanlar ın sağl ı kl ı
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dü ş ünemediği çok dönem var. 0 zaman dönüp daha sevecen
ve güçlü akmal ıyız geleceğe...

Sabahleyin, "Hoşgörü sözcüğiinü sevmiyorum" dedim İ brahim
Özden Kaboğlu'na, o da "Hocam niçin Iı oşgörüyü sevmediği-

niziıı önünü ve arkas ıııı söylerseniz..." dedi. Ho şgörüde hafif
yukarıdan bakan bir ifade var; kim kimi ho ş görmeye karar
verebilirT Onu daha ince söylememiz laz ı m. Niye ho şgörüyü
açt ım Bu toplumda ve bu toprakta ho şgörü sözcüğü çok
kullan ı l ıyor da, onun içinin daha iyi doldurulmas ın ı istiyo-
rum. Bu topraklarda çok daha iyi anla şıl ır oluyor ho şgörü
sözcüğü, tolerans sözcü ğü. Ama ho şgörü, bir bireyin bir
bireye lütfettiği bir alan değildir! bir arada beraberliği ortak
inceliğe dönü ş türme alan ıd ır, onu büyütme alan ıd ı r. Bu ne-
denle sözcüklerimizi de çok dikkatli kullanmak zorunday ız.
Buradan geldiğim sonuç şudur: Türkiye, umut kap ılar ın ı bü-
yütmek zorundad ı r ve bu umut kap ıları büyümektedir.

Geldiğimiz günden beri içten te şekkür ediyoruz bazı kurum
ve kurulu şlara. Niçin te şekkür ediyoruz, dün de vard ı o ku-
rulu şlar; ama içi bo şalt ılmış t ı . Ş imdi, "lı ay ıı; içini doldtı racağız

ve beraber olacağız" diyoruz. Biz bunu çok söylüyoruz, "ka-
muntııı diri güçleri" diyoruz, "yerel yönetimin topraklar ı n ı kötüye
knlla ııına yan seçil ııı işleri" diyoruz. Sivil toplum örgütlerinin
birbirleriyle didi şmeden üretenlerinin bizimle beraber olma-
s ın ı istiyoruz ve özel kesimin bu ciddi topraklarda kazand ığı
paralar ı n bu ülkeye döndüğünü görmek istiyoruz. Bunlar yan
yana geld ıği zaman, Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllar ı ve
onlar ın bugüne ula şan birikimleri ç ıkıyor kar şım ı za. Oradan
ç ıkan doğruların bizim taraf ım ızdan yeniden yorumland ığı
yeni bir devlet anlayışı ç ıkıyor. Ulusall ık meselesi evrensel
boyutta büyüklüğe akan bir kanal, bir nehir gibi duruyor
önümüzde; ama biz küreselle ş menin bombard ıman ı alt ı n-
da ulusal kimliğimizin, yerelden ulusala akan kimliğimizin
ıçini bo şaltan ayd ınlar görüyoruz. Bu olamaz ve olmamas ın ı
söyleyip cephe olu ş turacak olanlar i ş te buradakilerdir. Eğer
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yerelde siz bu gücü ve büyüklü ğü yaratam ıyorsan ı z, beraber

durmayı sevgiye dönü ş türemiyorsan ız, ulusal ve evrensel
boyuttaki sözleriniz, onun içini bo şaltmak isteyenler ta-

rafı ndan farkl ı yerlere, farkl ı rüzgarlara ta şın ır. 0 nedenle

bu toplant ın ın hedefini aç ıklayan şu dört sayfay ı saklay ın,

ba ş l ı klar ı düzelterek basarız sonra; ama içini doldurdu ğu-

muz şeyler, doldurmam ı z gerekenler şu dört yaprakta var ve

bunun nerede konu ş ulduğunu gösteren üç sözcü ğü Büyük

Mardin Oteli'ni unutmayın. Bugün belge b ırakan toplumlar

için, belleğini yitirmeyen alanlar için komisyon kuruyoruz
UNESCO'da...

"Büyük Mardi ıı Oteli'nde ş ii saatte ıı şu saate kadar ülkenin

çeş itli kesimlerinden gelmiş insanla ı; farkl ı kesimden i ıı sanlar

ükenin önce bir doğal ve kültürel kin ı lik bütünü olduğunu söy-

leyerek yola ç ı k ıp, Ana yasa'n ı n lui yolda değ işmesini istedi/er"

diyeceğiz, "Kurumlar aras ı ilişkilerin pekişmesini istedi" di-

yeceğiz ve "insan, birey denilen şeyin, kaynağı n o olduğu/in,

doğayla lueslendiği zaman insa ııı n, bireyin büyüdüğünü ve onun

kültüre dönüş türdüğı:i zaman da süreklilik kazand ığı n ı söylediler"

diyeceğiz. 0 yüzden Mustafa Kemal'in Erzurumda, S ıvas'ta

—ş imdi O'nun ınekünlar ı n ı dolaş t ı r ıp, oralara yeni politikalar ge-

liş tirivoruz— kaç ki ş iyle yola ç ıktığını da unutmay ı n diyorum.

O yüzden sayısal büyüklük önemli değildir, beraber olmak
ve frekans ayar ı n ı iyi yapmak çok önemlidir. Onun iç ı n ben

te şekkürü sona sakl ıyorum. Biliyorum sandalyeler de zor

oturuyorsunuz; düz s ıralarda Cumhuriyet'in kuruldu ğunu
da unutmuyorum. Bir insan ın bir kent ı ve bir ülkeyi şekil-

lendirdiğini de biliyorum.

Niçin dönüp dönüp Temel Koçaklar diyoruz . 1950'den beri
ben buraya geliyorum, Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Be-
nim kadar burada görev almış yönetici kadrolar ı n ı bileniniz

çok azd ı r. Onlarla el s ıkış mışım, konu şmu şum, kentin elden
gitmemesi için tart ışmışım, ben bir şey söylemi ş im, onlar

bana birşeyler söylemi ş , gözlerine bakm ışım, söylediğime
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hiç yana şmamışlar, içleri elvermemi ş veya benim dü ş ünce-

lerimle onlar ı nki aras ında ilişki kuracak hiçbir şey olmamış .

0 zaman bugün bu ili şkiyi bir anda anlayanlarla ve bir anda
kuranlarla beraber olaca ğız. Öncelikle, bize zaman kazand ı -

racak, güç kazand ıracaklarla olaca ğız. Olumlu olumsuz bu
süreçte burada el s ıkışan herkesin Temel Koçaklar'a te şekkür
borcu olduğunu biliyorum.

Yaln ız şunu dönüp hemen söylüyorum, Söke'de, Ku şada-
s ı 'nda söyledim, her yerde söylüyorum; Türk toplumu, Ana-
dolu toplumu kad ınlarla ilgili, kad ınlarla ilgili durumunu
gözden geçirmelidir. Niçin gözden geçirmelidir İnan ın ız,
siyasetçiler varl ık olarak kad ın ı öne koymad ıkları için, erki
kendi ellerinde tutuyor gibi gözüktükleri için, Türk toplu-
mu elli yıld ı r yarı belinden yaral ıd ır. Yaral ı bir toplumuz şu
anda ve kad ın, geleceğin çocuklar ın ı yeti ş tiren kimlik olarak
eğer öncelikli yerini alm ıyorsa toplumda, demokratikle şme,
kat ı l ım, kültür varl ıklar ının korunmas ı , doğal zenginliklerin
yarına ta şınmas ı söz konusu olamaz. Bunu çok dikkatle
konu şalım; kota koymakla, partilerin kad ınlarından göster-
melik üye seçmeleriyle ilgili de ğil bu i ş . Kad ınlar kad ın olarak
öne ç ıkt ıkları zaman da kar şılarında duraca ğı , varl ık olarak
burada durdukları zaman kad ın meselesi vard ı r.

Niçin "uygarl ı klar ı n beşiği Anadolu" dedik . Be ş ik bir simgedir,
ana çocuğunu onunla sallar, onunla büyütür. Anadolu'nun
kültürel ve uygarl ık be ş iği buras ıysa, Kibele, yarat ıc ı, üretici
varl ık olarak kad ın, Anadolu topraklarında hep öncelikli,
yaratan ve sürekliliği sağlayan varl ık olarak durmu ş sa, bunu
kesintiye uğratmak ve ba şka yorumlara sürükleyerek bunu
anlams ı z k ılmak, Türk toplumunun gücünün çok az ıyla ye-
tindiği anlam ına gelir. Bunun için bu konuda kad ınlarla ilgili
söylemi bir birey ve kaç ın ılmaz öncü varl ık olarak gördüğü-
müz zaman birbirimize olan saygımızı , sevgimizi, o zaman
ailenin varl ığın ı n devam ı, kent hem şeriliğinin devam ı, yurt-
ta ş olmanın devam ı ve küreselle şen dünyada gerçek bir var-
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l ı k olman ın devam ı n ı n kanallar ın ı doğru aç ıyoruz demektir.
Bu aç ıdan içtenlikle konu şmamın temel nedenlerinden birisi
yine sizlersiniz. Dün geceki toplant ı, ondan önce buradaki
toplant ı , baylar ve bayanlar ın beraber olduğu, birbirlerinden
kaç ı p göçerek değil; gözlerine do ğru dürüst bakarak, bireyin
b ı reye birbirini anlayarak bakt ığı bir toplumun özlemini
gördüm. 0 yüzden konu şmayı bu genel çerçevede b ırakmayı
istiyorum.

Mardin'in Dünya Miras Listesi'ne girme konusu önemli.
Uluslararas ı kurulu şlar s ıradan uzmanlarla içi doldurul-
mam ış ve insan olmayan dosyalarla karar verir duruma
geliyorsa, bize onlardan hiç fayda gelmez. "Ortal ı kta dola şa ıı
uluslararas ı k ıı r ı uluş lar ııı duyars ız kimlikleri yle diinya kiiltürü-

ıııi l' ı lıııı iıı i ve sa ıı at ıııı bir yere taşı yanmay ız" dedim Bursa'daki
Uluslararas ı Tarihi Kentler Toplant ı s ı 'nda. Ve o zaman ya-
banc ılar biraz rahats ız oldular, yüzlerine söyledim. Orada
Meclis Ba şkan ı m ız vard ı , parlamenterler vard ı , UNESCO
ad ına Minja Yang baz ı valilerimiz vard ı ve yerel yöneticiler
vard ı . Türk Ulusu dik ve bilgili oldu ğu zaman, bu toprak-
ların, 12 b ın yıll ık uygarlığın sahibi gibi durduğu zaman,
san ıyorum ki dünyan ın da değ i şeceği kaç ın ılmaz. Ama biz
de bize dü şeni yapmal ıy ı z...

Bu konu şmalar ın birbirini izleyen bütünlü ğü ve içtenliğ i,
Türk ıye'nin temel ba ş l ıkları na çare arayan bilgi birikimi ve
birbirine ba ğlanan yap ı s ı unutulmayacakt ır. Temel Koçak-
lar'darı ba ş layarak, Belediye Ba şkan ı m ı za; Pa şam ı za; Kent
Konseyi Ba şkan ı m ı za ve hukukçu arkada ş lar ı m ı za; hepinize
çok te şekkür ed ıyorum. Çarşıda semer yapan semerci, keçe-
c ı , zanaat ve sanat gruplar ı ve onlar ı n bütünüyle bir Mardin
yaratma meselesi sanıyorum ki Türk toplumunun dünyaya
yans ı mas ında önemli bir ad ım olacakt ı r. Böyle bir UNESCO
Milli Kom ı syonu Ba şkan ı olduukça yine onu seçeriz; ama o
ki ş iler seçmezse, onlara da bir cevab ı m ı z olacakt ı r.

KARAKOYUNLULAR,
AK KOYU N LU LAR

1406 bahar ı nda,
Karakoyunlu Kara Yusuf Bey ile

Akkoyunlu Kara Osman Bey,
Mardin'in kuzeydo ğ usunda

çat ışt ı lar. Çatış man ı n sonucunda
iki bey aras ı nda ate ş kes ilan

edilmi ş olsa da,
Timur Kara Yusuf'u

Şam valisine tutuklatt ı .
Bu durum bölgede nüfuzlar ı m

yaymalar ı bak ı m ı ndan
Akkoyunlular'a avantaj sa ğ lad ı .

Bu karga ş a döneminin sonunda,
Sultan İ sa'n ı n 1406'da

öldürülmesiyle, yerine o ğ lu Melik
es-Salih Küçük geçti.

Ancak Salih Kuçük'ün kar şı s ı na,
1 409'da Akkoyunlu Beyi Kara

Osman Bay ı nd ı r ç ı kt ı .

Kara Osman Salih'i bozguna
u ğ ratm ış ve Nusaybin ile Savur'u

ele geçirerek
Mardin'i ablukaya alm ışt ı .

Akkoyunlu Kara Osman' ı n bu
ku ş atma giri ş imiyle,

ikinci büyük Türkmen
dalgas ı n ı n Mardin kent tarihine
müdahalesi de ba ş lam ış oldu.

Salih, bu geli ş meler kar şı s ı nda,
Timur'un ölümüyle serbest kalan

Karakoyunlu Yusuf'tan yard ı m
istedi ve Kara Yusuf'tan gelen
yard ı mla, Kara Osman Bey'in

Mardin ablukas ı k ı r ı ld ı .
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Burada Baro Ba şkan ı 'na içten te şekkür ediyorum, çünkü
hukuk kavramlar ı içinde konu ş mak çok önemlidir. Hukuk
kavramların ı genişletmek için yola ç ıktığı mızda geni ş ko-
nu şmaya, kendinizi kı s ıtlamadan konu şmaya mecbursunuz.
Ve de toplumun ortak değerlerini yarat ı p ona inand ı rmaya
mecbursunuz. Bu nedenle hukukçular ın toplant ı larında ko-
nu şmam ız daha kolay oluyor, daha s ık ınt ı s ı z oluyor...

Hepinizi candan kutluyorum.

Oturum Ba şkan ı : Te şekkür kelimesi az kal ıyor, ama yine de
çok te şekkür ederiz hocam.

Salondan: Affedersiniz say ın Ba şkan, küçücük b ır şey ekle-
mek istiyorum.

Buraya ba ş l ıklar koymu ş tum, ba ş l ıklardan birini hoca son
cümlelerinde dile getirdi aç ı kças ı , bunu söylemem lazım. İ lle
de listeye girmek olmayabilir, şart değil; önemli olan, liste
için öngörülen bilimsel ölçütlerin hedef seçilmesi ve yap ı -
lanmayı o bağlamda tamamlamak. Bu çok önemli bir ş ey.
Tamam, prestij listesine geçersek iyi; ama esas olan o listeye
girmenin getirdiği veyahut listeye girmeye önayak olan o
kriterler var ya uymam ız gereken, onlar ı benimsememiz.

Oturum Ba şkanı : Çok güzel olur tabii, do ğru.

Salondan: Çünkü biraz önce bunu söylediniz.

Oturum Ba şkanı : Te şekkür ediyorum hocam.

Değerli arkada şları m; eğer soru sormak istiyorsan ız, soruları -
n ı zı bekliyoruz. Buyurun.

Mehmet TUNÇER: Ars ın hocama çok k ı sa bir soru soraca-
ğım. Hocam, UNESCO'nun özellikle İ rak Sava şı 'nda ta şın ır
kültür varl ıklar ının yağmalanmas ı konusunda, özellikle
Arkeoloji Müzesi'nin ya ğmalanmas ı konusunda tavr ın ı çok
merak ediyorum. Bir önceki Taliban yönetiminin de Afganis-

Ancak süreklilik kazanan
bu bask ı lar karşı s ı nda ne
Karakoyunlular'a ne de
Akkoyunlular'a direnecek
gücü kalan Salih,
anlaş ma yolunu seçti ve 1409'da
Mardin Kalesi'ni teslim etti.
Salih'in ölümü ve Kara Yusuf'un
kent üzerinde kesin egemenli ğ i

karşı s ı nda Akkoyunlu Kara
Osman, kentin ve bölgenin ele
geçirilmesi konusundaki ı srar ı ndan

vazgeçerek, Musul karşı l ığı nda
kale ve bütün Artuklu bölgesi
üzerinde Karakoyunlu Kara Yusuf
Bey'in hükümranl ığı n ı tan ı d ı .

Ancak Kara Osman Bey, Kara
Yusuf'un Timur'un torunlar ı ndan
biriyle giri şti ğ i savaştan
yararlanarak 1420'de Mardin'i
yeniden ku ş att ı .
Bu tarihten biraz sonra da,
Karakoyunlular' ı n bölgesel
zay ı flamas ı na bağ l ı olarak
Mardin'i ele geçirmi ş olmal ı d ı r.
Ancak kaynaklarda bu el
değ i ştirmeye ili ş kin kesin
bir tarih yoktur.

(S. Ayd ı n, K. Emiro ğı u,
0. Oze ı , S. Unsa ı ,
Mardin, Aş iret-Cemaat-Dev/et,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsa ı Tarih

Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı . istanbu ı 2001.)
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tan'daki Bu ddha heykellerinin y ık ılmas ındaki tavr ın ı, ayr ı ca
Ecyad Kalesi'nin Suudiler taraf ından yık ılmas ındaki tavr ın ı
çok merak ediyorum; acaba ne yap ıld ı Teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Ars ın AYDINURAZ: Ecyad Kalesi, Türk kim-
liğiyle ilgili çok önemli bir kal ınt ıyd ı . 0 konuda aç ıkças ı bir
inatla şma söz konusu oldu. Ecyad Kalesi Suudi Araplar tara-
fından Dünya Miras Listesi'ne önerilmemi ş bir kültür var-
lığı . Eğer 1972 Sözle şmesi bağlam ında dahil ettirseydiler, o
zaman yapt ı rı m belki söz konusu olabilirdi. Esas ında UNES-
CO kararlar ı n ı n çoğu biliyorsunuz tavsiye niteli ğıncle, yani
daha çelebice bir örgüt. Dedim ya, i ş in felsefesiyle ilgileniyor.
Ecyad Kalesi olay ında çok yapt ır ımc ı davran ılmad ı ama özel-
likle Türkiye'nin uyar ılar ıyla Ecyad Kalesi bağlam ında baz ı
uyarıc ı deklarasyonlarla yetinildi, ama ikili ili şkilerin ve bu
bağlamda baz ı taahhütlerin oldu ğunu biliyorum.

Afganistan'daki Buddha heykelleri için de ayn ı, yani ayn ı
tav ı r orada da oldu; genel direktörün ve Kültürel M ı ras
Komitesi'nin bu konudaki uyar ı c ı beyanlar ı oldu. UNESCO
Genel Direktörü'nün Kültürden Sorumlu Yard ımc ı s ı Bu şna-
ki'yi hocam tan ıyor. Bu şnaki, kimliği nedeniyle o konuda
çok duyarl ı davrand ı ; ama dediğim gibi, sansasyon pe şinde
olan medyada çok da yank ı bulduğu söylenemeyen bir ç ıkış
oldu bu.

İ rak meselesine gelince, Irak'ta inan ılmaz bir k ıyım oldu.
Yani dü ş ünebiliyor musunuz, Amerika Alaska'da petrol
ara ş t ı rmaların ı kışın yap ıyor. Çünkü ağır iş makineleriyle
toprağı hallaç pamuğuna çevirmemek; yani floray ı , faunay ı
bozmamak temel hedef. Bunun için k ış mevsiminde buz
yollar yap ıl ıyor. Bu buz yolların da gereken suyun göllerden
al ı nmas ına karşı da bir cereyan var; ama bahar gelince, erime
ba şlay ınca petrol aramalar ı duruyor. Bu bilinçte olan, Alas-
ka'yı böylesine koruyan bir devlet, uluslararas ı bir güçle o ta-
rihi topraklar ı bombalarla, paletlerle hallaç pamu ğuna çevir-
di. Hele o müzedeki a ğlayarak dola şan müdireyi gözlerimin
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önünden bir türlü alam ıyorum. Böylesi bir anlayış s ızlığa

aç ıkças ı uluslararas ı camia, UNESCO, burada da yeterince
tepki gösteremedi; ama UNESCO böyle, biraz naif bir yap ı .

Bu sesi esas ında bas ı n ın algılamas ı, bas ının seslendirmesi,

bas ın ın duyulur hale getirmesi gerekli. Yaln ı z bir olu ş um var,
onu biliyor musunuz, bilmiyorum; Irak'ta tahrip olan kültür
varl ıklar ıyla ilgili bir olu şum örgütleniyor ve bu örgütlenme.
Cevat Erder, ICROM Cenel Direktörlü ğü'nü yapt ı, çok da
ödül alm ış ve sayg ı değer bir ki ş i, Metin Bey'in yak ın dostu.
Metin Bey'e diyor ki, yani yeri gelmi şken söyleyeyim; MS
ve MÖ Milattan Önce filan ya, 'Hay ı r, o Metin'de ıı önce ve

ili etiıı den sonra' diyor.

Salondan: Biz de az değiliz, değil mi, birbirimizi idare edi-
yoruz.

Prof. Dr. Ars ın AYDINURAZ: Yaln ız, Cevat bey benim
gibi yırt ık değil, ben de esas ında çok sosyal değilim, siz bak-
mayın benim böyle abart ı l ı konu ş tuğuma. Cevat bey, "Be ıı
sosyal özörlüyömh diyor kat ılm ıyor. Ke şke getirsek o çelebi
adam ı .

Ş u haberi ondan ald ım; Irak'taki tahrip olan kültür varl ı kla-
rıyla ilgili bir olu şumda Irakl ılar' ı Türk kültür dünyas ı —öyle

diyelim— onar ımlar için, tahribattan kurtarmak için sanki
eğitmeye soyunuyor. Bu te şebbüste biraz geri kal ınd ı, ama
sanki canland ırılacak; yani bu bilinç, bizde biraz daha düzey-
li olduğunu dü ş ündüğümüz bilinç, Irak'taki duyarl ı ki ş ilere
aktarılacak gibi geliyor.

Prof. Dr. Metin SÖZEN: Son bir öneriyle bitirecektim,
unutuyorum. Bir yere geldi Mardin, bugünkü toplant ı bu
nedenle anlaml ı . Bugüne kadar bu kent di şini t ırnağına takt ı
ve sunumda da Murat Dilmen'in söyledi ği gibi, ne oldu ğunu
sordu kendine, 'Ulılardin nedir, biz kimiz" sorusunu sordu.
Arkas ından "Bugüne kadar bu soruyu soranlar bize ne b ı rakt ı "

dedi. Sonra "Niye sorunlar ç ı kt ı da değerli valimiz Temel Koçak-
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lar geldikten sonra betonlar ki rt/maya. arkadan ta şlar ç ı kmaya.
işgal/er önlen ıneye, çevre o/uş turulııı aya başland ı " Cengiz Ya-
n ıkoğlu dostum, kaledeki kültürel miras ı, ona uygun ki ş ileri
bir araya getirerek, Vali'den ald ığı destekle yapt ı onarımları .
Burada çok dikkatli olunmas ı gereken bir süreç var. Haluk El-
dem konu ş urken ona soracakt ım oturduğum yerden, unut-
tum. "Elimizde kaç tane alet var, geldiğimiz noktay ı, sorunlar
ç ı ksa bi/e çok zedeletmeden ta şı yabileceğimiz"

Ş u an önemli bir noktadayız. Ben Mardin için çok kritik
bir an olarak görüyorum, bunu soru sorar gibi anlatmak
istiyorum. Yönetim bir insan ı bir yere gönderir, bir süre
sonra ba şka bir yere gönderir. Yap ılanların sürdürülmesi,
onun yerine gelenler tarafından ayn ı yoğunlukta ve ayn ı
s ı cakl ıkta, aynı öncelikte olmayabilir. Birebir insanlarla uğ-
ra ş tığım ı z iç ın, buna çok tan ık oluyoruz. Mardin'in en kötü
ko ş ullarda, normal ko şullarda ve büyütüldüğü zaman, hangi
sivil örgütlerle, hangi yerel örgütlerle, devletin hangi yerel
birimleriyle, bugün Mardin'in geldi ği yerin korunmas ın ı
sağlayaca ğız. Kimliğini koruma noktas ına gelmiş , kimlik
arayışın ı bir yere ta şımış Mardin'in, bu kanal ı bozmadan
götürebileceği sistemi bulmak zorundayız. Bu sistem yaln ı z
Mardin için de söz konusu olmayacak, Mardin bir model
olacak. Yerel yönetime erk gelsin diyorsak, erkin ta şınmas ı
ve sürekliliği, güçlerin ne noktada ve ne nitelikte oldu ğunun
planlanmas ıyla mümkündür. Bu bir planlama k ı sacas ı tasa-
r ı m sorunudur. Toplumsal ya şam, kentsel ya şam bir tasar ı m
sorunudur. İyi tasarlarsan ız, o tasarım ı n içine de gerekli ni-
telikleri olan insanlar ı koyarsan ı z, onu nereye ta şıyacağın ı zı
daha iyi bilirsiniz.

Valim halkla olan ili şkisini s ıcak sürdürdüğü için, kurumla ı
kurulu şlar ve çe ş itli kesimler aras ında s ıcakl ık bir ortam
olu ş tu; demek ki bu korunacak bir şey, büyütülecek bir şey
ve art ı r ılacak bir şey. İ ki, merkezi hükümet, merkezi otorite
buray ı art ık dünden daha farkl ı yakla şacak. Buray ı yanlış l ığa
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itecek bir tavr ı gündeme getirirse, bizim dik durmam ız, "dur

bakal ı m" dememiz gerekiyor. "0 zaman sivil toplum örg ı luler ı,
o zaman yerelimı diğer güçleri, Mardin lı emşerileri, biz var ız, butu ii

deldirtmeyiz" diyecek, somut bir tav ı r koyacak bir yeni örgüt-

lenmeyi gündeme getirecek.

Bir diğer a şama, evrensel boyuttan gelecek sonuçlar ı ciddi bir

plana ta şıd ığım ız zaman, o sonuçlar önce bizim kendi kendi-
mizi gözden geçirmemizi gerektirecek. Say ın dostuma gön-

derme yap ıyorum. UNESCO bize kendi kendimizi gözden

geçirme fırsat ı yaratmış t ır. Gireriz veya girmeyiz, o ölçüler

uluslararas ı ölçü1erdir onu ülkemize aktarıyoruz ve öğreni-

yoruz, o bize her zaman laz ım. 0 zaman demek ki burada en

azından bu toplant ıdan ç ıkarken, bir sürü Türkiye'yi seven

ve dü ş ünen insan Ankara'ya gidecek, İstanbul'a gidecek ve
ba şka kentlere gidecekler baroda günlük ya şam ba ş layacak,
mahkemeler devam edecek, yarg ı yine konu şulacak; ama ya-
şam ım ı z ın bir tarafında Mardin durmak zorunda. Herhangi
bir sorun ç ıktığında değil, sorun ç ı kmadan buradaki arka-
da ş lar ım ı zı , bugün buraya gelenleri her an ça ğırabilmeliyiz;
yani hepsinin adresleri burada olmal ıd ı r. Yani bugün buraya
gelen, baronun birlikte geldiği arkada ş lar ım ız, bizim gibi
ba şka kesimlerden gelenlerin bir envanterini rica ediyorum,
bu a şamada çok önemli.

Ş imdi İ stanbul'da düzenleyece ğimiz bir toplant ıyla, Mar-
din'in hem şerilerini, İ stanbul'da ya şayanlar ın ı beraberliğe
çağiracağız MAREV buranin en önemli sivil örgütlerinden
biri. Çok büyük bir çaba gösterdiler ve ola ğanüstü bir kanal
açt ılar. 0 zaman MARE\ıÇ ba ş lad ığı tarihten bugüne kadarki
ili şkilerini yeni bir gündemle gözden geçirmek zorundadir.
Biz de gözden geçirece ğiz, Kent Konseyi de gözden geçire-
cek. Ula ş t ığım ız büyüklüğün de kolay yarat ılmad ığını biz
biliyoruz, parayla da yarat ılmad ığın ı biliyoruz. 0 zaman
ş unu öneriyorum: K ısa erimli, orta erimli ve uzun erimli
bir yeni Mardin projesinin bugünden itibaren ki ş ileri belli
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olmal ı , kat ılacak kurum ve kurulu ş lar ın yönü ve yöntemi iyi
saptanmal ı d ır. Ayr ı ca bir web sitesi açal ı m. İ çinde adları m ı z ı
görmek isterim, bir hem şeri gibi durmak isterim Mardin'de,
sayın Kazım Kolcuoğlu bir hem şeri gibi durmak ister. Tür-
kiye'nin her yerine hem şeri olmaya raz ıy ız, ama bu projede
"geldik, ko ıııış tuk, gittik" yok. Burada örgütlenmenin sa ğl ıkl ı
ba ş langıc ın ı görüyorum, o yüzden süreklilik fikri de burada
yat ıyor. Süreklilik üzerinde yeterince duramad ım, o yüzden
içimde kald ı , konu şmaya devam ettim ve o yüzden bu konu-
yu yeniden tart ışmaya açmak istedim

Haluk ELDEM: Sayın hocam, daha önce de söyledim,
bugün beni iyice depresyona soktunuz. Yani kafam da çok
karış t ı, ama biraz önce söylediklerinize can ı gönülden kat ı -
l ıyorum. Hakikaten bugün bizim omuzlar ı m ı zda, özellikle
MAREV olarak ve tabii Mardinliler olarak bugün omuzlar ı -
m ı za gelen sorumluluk, üstümüze b ınen yük dünden daha
fazlad ı r, buna kesinlikle inan ıyorum. S ız bunlar ı söylemeden
önce kafamdan bir sürü şey geçirdim, geçiriyorum. Tabii biz
bir kurulu ş uz, bizim organlar ım ı z var, ama size kesinlikle
ş unun sözünü veriyorum: Biz buradan ç ıkı p da Istanbul'a
döndüğümüz zaman, bunlar ı asla unutmayacağız. Tüm
Mardinlileri bir araya getirmek suretiyle... Hatta bizim
projemizde Marclinliler yurtd ışında büyük bir nüfus olu ş -
turuyor, Kanada'dan İ sveç'e kadar, İ sveç'ten Hollanda'ya
kadar. Onlar ı da bu projenin içine katma dü şüncem ız vard ır
ve bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi de yapacağız.
Milletvekillerimiz, tabii hepsinden öte çok değerli ı darecile-
rimiz, say ı n Valimiz, emsalsiz Valimiz, say ı n Tugay Komu-
tan ı mız burada dikkatle izliyor, sayın Rektörümüz izliyor;
yani bu birliktelik ve ş u gördüğümüz manzara M.ARBV' ı n
yetkili bir ki ş isi olarak bana büyük bir heyecan verdi. Say ı n
Milletvekilimiz Süleyman Bölünmez de geldi ş imdi, burada-
lar. Herhalde gündemi dolay ı s ıyla daha önce gelemedi, ama
yine de bizim toplant ı m ı za gelen tek Mardin Milletvekili.
Yap ı c ı bir insan, onun da çok büyük katk ıları olacağına da
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—zaten bir MAREV'İi kendisi— inan ıyorum. Sizinle temas ı ka-

tiyen kesmeyeceğiz, ama ben burada öncelikle bu projeye,

bu büyük projeye, bu uygarl ık projesine destek olman ız için

elinizden geleni yapaca ğınıza eminim; fakat Istanbul'daki
Mardinlileri katabilmemiz için bize yard ımc ı olman ı zı özel-

likle istirham ediyorum.

Efendim, web sayfas ı haz ırlığım ız var, Sabahat han ım söy-

ledi. Tabii İ stanbul Valisi çok güzel hat ırlatt ı, sayın Valimiz.
İ stanbul Valisi de Mardin evlad ı, çok değerli bir karde ş imiz.
Mardin'le akrabal ık ili şkileri olan ve bize çok yak ı n bir vali-
miz. Yani İ stanbul'a kaç sene sonra tekrar bir Mardinli vali
olabilir, bilemiyorum, ama o da bizim için büyük bir fırsat.
Hemen akl ıma geleni söyleyeyim: Istanbul'daki Mardinlileri
bu projeye katmak için, ilk fırsatta... Bizim tesislerimize
san ıyorum geldiniz, gelenler biliyor, böyle bir sempozyum
için çok uygun bir ortam. Say ın Barolar Birliği Ba şkan ı 'ndan
da rica ediyorum, Mardinli meslekta ş larımdan da rica ediyo-
rum, tabii en ba ş ta say ın Valimden de rica ediyorum: Sizden
beklediğimiz —ki esirgeme yeceğinize inan ı yorum— katkın ı zla
burada hissettiğimiz heyecan ı İ stanbul'daki Mardinlilere de
hissettirmek, onlar ı da bu projeye katmak için yard ımlar ı -
nız ı , ba ş ta sizin ve çok değerli hocalar ım ız ı n yard ı mların ı
bekliyoruz.

Belki zaman ım ı çok suiistimal ettim. Özür dileyerek sayg ı -
larım ı sunuyorum bütün kat ılanlara ve çok te şekkür ediyo-
rum. Sağ olun.

Oturum Ba şkan ı : Haluk beye te şekkür ediyorum.

Say ın Milletvekili Süleyman Bölünmez, Mardin konusunda
gerçekten çok duyarl ı . Ho ş geldiniz. Yaln ı z sonra da niye geç
geldikleri konusunda kendisinden hesap soraca ğı z.

Sayın Be şir Ayanoğlu, buyurun.
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Av. Mehmet Be şir AYANOĞLU (Mardin Barosu Yö-
netim Kurulu üyesi): Sorumu soraca ğım, yaln ız oturum
ba şkan ı Cemal bey, miras sözcü ğünü değil, emanet sözcü-
ğünü kulland ı . Tabii orada Ars ın hocam bir polemiğe girdi
Cemal beyle, miras sözcü ğünden ho şlanmad ığın ı belirtti.
Hani arabalar ı n arkas ında yazar, "Miras değil, al ı n teri." Miras
tüketen çok memleket evlatlar ı vard ır. Ben tabii ki Cemal be-
yin fikrine kat ı lıyorum, "emanet" sözcüğünü önemsiyorum.
Bir arkada ştan arabay ı emaneten ald ığım zaman, iki gözüm
gibi bakarım. Onun için buradaki kültürel varl ıklar emanet-
tir bize. K ızılderililerin şu sözü var; "Biz bu toprak vatan ı n ı
çoc ıı klarııııızdan emanet olarak ald ı k." Onun için bu kültürel
varl ıklar bizim torunlar ı m ız ın ve çocuklar ı m ızın varl ıkları -
d ır, emanet olarak kendilerinden alm ışız ve s ıras ı geldiğinde
tabii ki onlara devredeceğiz.

Metin hocam örgütlenmeden bahsetti. Kendi ad ıma, bir hu-
kukçu olarak, örgütlenmeyle ilgili iyi bir a ş amaya geldiğimi-
zi söyleyebilirim. Mardin'deki hukukçu ve mimar arkada ş lar
2002 tarihinde bir araya geldik ve 6 ayl ık bir süreç içerisinde
bir derneğin tüzüğünü haz ırlad ık. Bu tüzüğü hazırlarken,
çok detayl ı , ince bir şekilde, olay ın teknik boyutunu da göz
önüne alarak bir tüzük meydana getirdik ve derneğimizi de
Mardin Kültür Turizm ve Tan ı t ı m Derneği olarak verdik. Bu
Derneğin Ba şkanlığı 'n ı Kent Konseyi'nden tan ıdığım ız Ş eh-
mus Dinçer beyefendi yürütmektedir. Bu konuda zaten ken-
disinin Mardin'deki çal ış malar ı konusunda bilgileriniz vard ı r.
Bu dernek tüzüğünde çok geni ş tan ıml ı bir tüzük ortaya ç ık-
t ı . Yani Mardin'de kültürel varl ıklar ı ihlal edecek bir yap ılan-
man ı n varlığı halinde, derneğin mahkemelerde, savcıl ıklarda
ve diğer adli ve idari yerlerde gerekli ba şvuru yasal haklar ı ,
takip etme yükümlülü ğünü de o tüzük ıçerisinde koymu ş
durumday ı z. Tabii derne ğin a şamaları da, bu derneğin daha
faal, daha aktif bir şekilde yürümesi için birtak ım desteklere,
tedbirlere ihtiyac ı m ız vard ı r. Fakat bu derneğin kurulu şunda
özellikle sayı n Vali'nin ve e ş leri Sabahat han ım ın —k ı, kendisi
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de ııı eslektaşı m ızdıı; bu ko ı u ı da kendisine n ı t)teşekkiriz— büyük
katkılar ı olduğunu da ifade etmek isterim.

Sorumu meslekta şım Dervi ş beye sormak isterim. Kendisi
çok güzel bir sunu ş yapt ı . Ozellikle iptal davalar ıyla ilgili
ve koruma alt ına al ı nan varl ı klar ın Danıştay'da ve idare
mahkemelerinde de farkl ı kararlar ortaya ç ıkt ığı ; fakat genel-
likle Danış tay' ın bu varl ıklar ı n korunmas ı yönünde kararlar ı
ç ıktığı, fakat 2003 tarihinde Dan ış tay' ın en son kararında
bundan geri döndüğünü ifade etti. Acaba Dan ış tay' ın bu
geri dönü ş gerekçesi nedir Acaba biz mi Dan ış tay'a bunu
yeterince anlatamad ık veyahut bir hukukçu olarak ve hukuk
adamlar ı olarak biz bu koruma şeyini, yeterince oradaki
mahkeme huzuruna m ı götüremedik, acaba oradaki problem
neden kaynaklan ıyor

Bir diğer husus, bu Dan ış tay kararlar ı ve idare mahkemesi
kararları ki, Türk Ceza Yasas ı 'na göre bu kararların yerine
getirilmemesi de suçtur. Kararlar ın yerine getirilmeyi ş inin
daha aç ık sebeplerini izah etseniz... Bu konudaki o karma şı k-
l ığı izah etmesi bak ı m ından bunu talep ediyoruz. Te şekkür
ediyorum.

Av. Dervi ş PARLAK: Te şekkür ediyorum say ı n meslekta-
şıma.

Öncelikle tab ıi Danış tay' ı n son kararı ndaki gerekçeye k ı saca
yer verdim konu şmamda ve bu kararda Dan ıştay' ın üstün
kamu yarar ı kavram ına vurgu yapt ığı n ı belirttim. Bunun
nedeni de şu tabii; kültür varl ıklar ının korunmas ında, kamu
yararın ın olmad ığı söylenemez, inkar edilemez, o kesin:
fakat daha üstün kamu yararlar ı var m ı , yani "o çat ışııı yn-
ra ı-Inrda ıı hn ıı çisine öncelik verebiliriz" dü şüncesi vard ı r. Bu yal-
n ı zca bu son örneğini verdiğim kararda değil, ba şka olaylarda
da olmu ş tu ı Ankara'da da olmu ş tur, Cevat hocam çok iyi
bilir. Hatta yine örnek verdim, Tarihi Yar ı mada'n ın, sit ala-
n ın ın dayana ğın ı n bir mahkeme karar ı olduğunu söyledim.
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İ lginçtir, o mahkeme karar ı yine o dönem Dan ış tay'da üstün
kamu yararı gerekçesiyle bozuldu ve üstün kamu yarar ı ge-
rekçesini kurarken, Tarihi Yar ı mada'n ın otomobil aç ı s ından
ula şım ı n ı ve onun altyap ı sal gereksinmelerini de gözetmek
gerektiğini, bunun üstün kamu yarar ı olduğunu belirtti;
yani "I<or ıııı abild ı i kadar kor ı ins ıı n ama ula şı ma da öncelik ve-

rilsin" türünden bir anlay ış t ı . Tabii dediğim gibi, bunu bilim
adamlarım ız, hukukçular tart ış mal ı d ır. Üstün kamu yarar ı
bu tür durumlarda koruma aleyhine bir sonuç yaratacaksa,
bu gerçekten ciddi bir tehlikedir.

Bu nas ıl geli ş ti bu olaylardaT Ş unu söyleyeyim; Bir kere
diğer meslekta şlar ım ın açtığı davalard ır bunların önemli bir
bölümü. Mesela bu son karar için; dedi ğim gibi, bütün her
şey, yani mahkemede yürütmeyi durdurma karar ı verilmi ş ,
iptal karar ı verilmi ş , bu arada vak ıf yöneticileri yarg ı önüne
ç ıkar ılmış , Koruma Kurulu üyeleri yarg ı önüne ç ıkarılmış ,
Danış tay iptal karar ı n ı temyiz a ş amas ı nda onam ış ; fakat
son karar düzeltme a şamas ında deği ş iyor ve bütün soru ş tur-
malar filan da ortadan kalk ıyor, ceza davalar ı ve ba şka ş eyler.
Dolay ı s ıyla o anlayış değ i ş ikliği olabilir; yani bunun neden
kaynakland ığı önemli değildir, onu yarg ıçları m ız takdir ede-
cektir. Ama önemli olan, bu anlay ış bilimsel midir, doğru
mudur, bunun bilimsel anlamda ırdelemes ıni, değerlendir-
mesini yapmakt ı r.

İkinci soru san ıyorum yarg ı kararları n ın niçin uygulanma-
mas ı , yani yarg ı kararları n ın uygulanmamas ı neden oluyor
Asl ı nda bunun zaten hiçbir nedeni olamaz, Anayasa'n ın 138.
maddesi çok aç ık, yargı kararların ın uygulanmamas ı n ın ma-
zereti diye bir şey yoktur. Hukuk devletinde son sözü yarg ı
organlar ı söyler ve o kararlara hem yasama organ ı, Türkiye
Büyük Millet Meclisi, hem yürütme organ ı , hem de idari
organlar, ayrıca tüm özel hukuk tüzel ki ş ileri veya gerçek
ki ş iler uymak zorundad ır. Bu çok aç ık, bu zaten hukuk devle-
tinin bir gereği. Ama bir mahkeme karar ın ı n uygulanmamas ı
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durumunda hepimizin ürpermesi ve tüylerinin diken diken
olmas ı gerek, öyle de olduğunu san ıyorum; ama bir şey ya-
pamıyoruz. Niye yapam ıyoruz, onun nedenini aç ıklad ım.
Öncelikle dokunulmazl ıklar ve yapt ır ım eksikliğine değin-
mek gerekiyor. Yani idareye tan ınmış bu mahkeme kararla-
r ını uygulama yetkisi idari organlarda; oysa o dava konusu,
iptal edilen karar ı veren birim de aynı birim. Dolay ı s ıyla ayn ı
birim kendi karar ında ı srar etmeye çal ışıyor ı srar ediyo ı o ka-
rarı uygulam ıyor. Ayn ı zamanda dokunulmazl ığın ı n arkas ına

s ığınarak ve o dokunulmazl ığı kald ırılsa bile, yapt ırımdaki
eksiklik nedeniyle -onu da söyledinı, görevi kötöye kullanma SUÇU

paraya çevrilebilir, tecil edilebilir bir suç- ve yargı kararlar ın ı n
uygulanmamas ı suçu ne yaz ık ki özel, ayr ı bir suç olarak değil
de; görevi kötüye kullanma gibi o genel anlaml ı suçun içinde
mütalaa edilmi ş ve dolayı s ıyla eksiklikler oradan kaynaklan ı -
yor. Öncelikle onu söylüyorum, Türk Ceza Kanunu Tasar ı s ı
ş u anda Meclis'te. Bu anlamda orada mahkeme kararlar ına
uyulmamayı bir suç olarak, ayr ı bir suç olarak düzenlemek ve
ciddi bir yapt ırımı öngörmek yetmez, ayrıca Kamu Görevlile-
rini Yargılama Kanunu kapsamı d ışına ç ıkart ılabilen bir bakış
düzenlenebilirse bu sorun çözülür, biter.

Oturum Ba şkanı : Teşekkür ederim. Buyurun.

Av. Mehmet İhsan KALKAN: Öncelikle bu emanetle ilgili
bir-iki laf söylemek istiyorum. Aç ıkças ı memlekette emanete
h ıyanet edenleri çok gördük, dolayı s ıyla böyle bir söyleme
kesinlikle kat ılm ıyorum. Kald ı ki, tarihi ve kültürel değerler
sadece Mardinliler'in değil, dünyadaki bütün insanl ık tarihi-
nin ortak değerleridir. Buna bu aç ıdan bakmakta büyük bir
fayda görüyorum.

Çok değerli sayın Prof. Dr. Metin Sözen beye bir sorum ola-
cak. İki ki ş i olarak Mardin'de bulundu ğunuz için ne hissedi-
yorsunuz ve bölgedeki insanlar ı gerçekten iki ki ş i olarak m ı
gördünüz, yoksa yar ım ki ş i olarak m ı gördünüz
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Bir diğer sorum da Prof. Dr. Ars ın Ayd ı nuraz beye olacak.
Ben de uluslararas ı hukukta çalışm ış bir ki ş i olarak çok iyi
biliyorum ki —I'ıı konuda say ııı ıl/Jetin hocam ı n birçok fikrine

kat ı lmakla birlikte sadece çok az bir k ı sm ııı a kat ı l ı n ı yorum— bu
uluslararas ı kurulu şlar ın özellikle İrak Sava şı 'nda donör
ülkelerden, yani bütçe sağlayan ülkelerden pay kapabilmek
için; yani insani hizmet ad ı na değil de, s ı rf bütçe kapabilmek
için kadroların nas ıl ş i ş irildiğini, hayali senaryolar ın nas ı l
üretildiğini çok yak ı ndan çal ışan bir insan olarak çok iyi bi-
liyorum. Yani oradaki o fikre kat ı l ıyorum ve UNESCO'nun
İrak'taki geli şmelere naif kalmas ın ı esefle kar şı l ıyorum. Ki,
UNESCO eğer gerçekten ayd ınlardan olu şuyorsa ve öyle bir
iddia varsa, ayd ı nlar bu konuda neden yeterince felsefe üre-
temedi, onu bilmiyorum, sorgulamak laz ı m.

Bir de ileti şimle ilgili bir foto ğraf dikkatimi çekti, yani o
fotoğraf ı görmekten dolay ı aslında biraz da üzüntü duyuyo-
rum; çünkü Afrika'n ın şu anki gerçek yans ı mas ı onlar değil
diye dü şünüyorum. İ nternette, Afrika'da insan yiyen karga-
ların da olduğunu gördüm; yani asl ında o fotoğrafın daha
bilimsel ve daha aç ıklayı c ı olduğunu dü ş ünüyorum.

Bir sorum da say ın meslekta şıma olacak. Yarg ı kararların ın
uygulanmamas ıyla ilgili ciddi endi şelerimiz var; ben de bir
hukukçuyum, yak ı ndan takip ediyorum. Şırnak Valiliği'yle
ilgili bir davam ı z olduğu için çok iyi biliyorum ki vekili oldu-
ğum da asl ında hac konaklama, Diyanet İş leri'ne bağl ı çal ı-
şan bir yerdi. Yarg ı karar ı nihayetinde sonuçland ı ve lehimize
karar verildi; fakat Valilik ısrarla kararın uygulanmamas ı için
her türlü zorluğu ç ıkartt ı ya da çok da yasal olmayan, yarg ı
karar ın ı n uygulanmamas ı için her türlü yola ba şvurmayı de-
nedi. Fakat ne var ki, biz ne zaman valilik makam ı na hitaben
ihtarname gönderdiğimizde ve şahs ına yönelik olarak görevi
kötüye kullanmaktan dolay ı dava açacağı m ızı söylediğimiz-
de, her nas ılsa on be ş gün içinde bu sorun çözülmü ş oldu.
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Bir de şunu söylemek istiyorum; bu tabiat varl ıklar ı , tarihi
eserler vesaire de ğerlerin korunmas ında insanlar yarg ı yo-

luna ba şvururken, gerçekten onlar ı korumak için mi, yoksa
daha çok ekonomik de ğerler mi ön plana ç ıkıyor Bu konuda
da eğer uzman olmu ş bir ki şi olarak ayd ınlat ırsanız, çok
mutlu ve memnun olaca ğım.

Hepinize te ş ekkür ediyor, sayg ılar sunuyorum. Sağ olun.

Oturum Ba şkanı : Siz de sağ olun. Hocam, sizden ba ş laya-
yım.

Prof. Dr. Metin SÖZEN: Önce ben söyleyeyim. Ben, bir
yerde bundan y ıllar önce bir konu şma yap ıyordum ve he-
men hemen o kentte görebilece ğim herkes oradayd ı . Dedim
ki, "Bu ke ıı tte iki diri i ıısan varsa, bu kent kim/iini korur Ne

yar ı m, ne buçuk, iki tane i ıı san varsa bu kentte..." Demek istedi-
ğim şuydu; "bilinçli iki insa ıı varsa, kendilerini gerçek bir hem-

şeri, gerçek bir birey olarak görüyor/arsa, onlar ı n etrafı nda yavaş
yavaş güç odaklar ı oluşur ve değ iş ik kesimleri bir araya getirme

şans ı doğar" Mardin için bu dönemi çoktan geçtik; değil iki
insan, düne kadar çe şitli nedenlerle bir arada gözükmeyen
kurum, kurulu ş ve ki ş iler bir araya geldiler. Burada bunlar ı
söylememin ve alt ı n ı çizerek konu şmam ın nedeni şu: Tür-
kiye'de çoğu kez iyi bir şeyi anlatman ı z için, bir yerde dikiş
tutturman ı z gerekiyor. Bir yerde kavramlar ı ve geli ş tirilen
felsefeyi bireylerin dü şüncelerinden eyleme dönü ş türecek
özel bir alan ı elde etmeniz gerekiyor. Eğer Mardin'de bir
model olu şturabilirsek, o zaman bu model, biraz önce sorun
olarak anlatt ığım Şırnak'ta ve ba şka yerlerde art ık sorun ol-
maktan ç ıkar, ülke vakit kaybetmez; önündeki örneğe daya-
narak, kendisini bir ad ı m ileride ve farkl ı bir noktada görme-
ye ba şlar. 0 bak ımdan buçukludan çok, iki dememin sebebi,
birinin biriyle konu şacak hale gelmesi demektir. Geli ş tirdiğin
kavramlar ı tek ba şına ta şıdığın zaman tart ış ma olmayaca ğı
için, dü ş ünceni bütünüyle do ğru zannedebilirsin. Dü ş ün-
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cenin yanl ışları n ı, eksiklerini görebilmen için bir ba şkas ı na
gereksinim duyacaks ı n.

Tart ışma iki ki ş iyle olur, diyalog dediğimiz odur. Türkiye'de
monolog vard ır, kitleler vard ır tart ışma var gibidir. "Der

gil' ı geldi bana" diye şark ı vard ır hep der gibi oluyor; yani
o zaman olmuyor. Burada Dünya Miras ı Listesi'ne yönelen
bir kentte, arkas ında bir örgütlenme biçimi, onun çe şitli
kesimlerden insanlar ı olmal ı d ır. Onlar ın kurduğu örgütler
olmal ıd ı r. Hükümete sundukları dosyalar nitelikli olmal ıd ı r.
UNESCO, Birle şmi ş Milletler, Avrupa Konseyi'ne gitti ği za-
man dosya, ciddi bir ülkenin her kesiminin içinde oldu ğu bir
dosya olmal ıd ı r. Kavram geli ş tiremekle yetinmeyen, uygula-
maya dönü ş tüğü alanlar ın yoğunluğu ve niteliği güven verici
ba ş l ıklar içeren dosyalar olmal ı d ı r. Böylesi çabalar içinde olan
kentler ortaya ç ıkmaya ba şlad ı . Beraber dola şıyoruz, sayın
Valim kat ı l ıyor, belediye ba şkanlarım ı z kat ıl ıyor. Çok önemli
örnekler görmeye ba şlad ı k.

Geçenlerde hep birlikte Kula'da yürüyoruz, biz öndeydik,
fark ı nda değiliz. Birisi kolumdan tuttu, bir belediye ba ş -
kan ı , "Bak lı ocam, dün neler kon ıış tı yorduk, ş imdi yüzlerce kiş i

hep birlikte yürü yor ıız" diyor. 0 yüzden ben ortak sese çok
inan ıyorum. Çok önemli, konu ş urken akl ı n ı n kendi dilinden
dü ştüğü an. Ses ıne güvenmiyorsan, akl ınla tart ışm ıyorsan
ve akl ına geleni söylüyorsan, berrakla ş t ırmadan konu ş u-
yorsundur. Yani ak ıldan dile, dilden söze, sözcü ğe dönü şen
süreç inand ırı c ı olmal ı d ı r. 0 da birikim demektir ve irdelen-
mi ş , gözden geçirilmi ş bir sistematiğin sonucu demektir. Ben
yıllarca her türlü hareketin içinde olmu ş bir insan ım. Dikkat
ediyorum, beraberli ğe dayal ı tartış malarda öne ç ıkma duygu-
larıyla kendini kan ı tlama zavall ı l ığına dü ş ülmezse, o zaman
özlediğimiz ortak dil olu şabiliyor. Onun için kendisiyle ilgili,
ama s ı zinle berabermi ş gibi gözüken bireylerden kaç ın ın...

Te şekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Ars ın AYDINURAZ: Sorunuz bir polemikle

ilgili, sevgili karde şimin söylediği türde. Ben latife ettim

aç ıkças ı , ama emanet sözcü ğünÜ kendi aram ı zda kullan ır ı z,

ama uluslararas ı platforma ta şıdığım ız bir olguda bunun

uluslararas ı terminolojideki kar şı l ığın ı kullanmak zorunda-

y ı z. Bu bak ı mdan ona "!ı erit ıge' yani "ıııı ras" diyorlar, k ı / ı t"
diyorlar. Yani o bak ımdan onu kullanmal ıyı z. Kendi içimizde
emanet bize daha uygun oluyorsa, kendi içimizde konu ş ab ı -

liriz; ama uluslararas ı boyuta ta şınan bir olguda terminoloji
karışıkl ığı yapmamak laz ım.

Prof. Dr. Metin SÖZEN: E ııuııı ete ıı " sözcüğünü de unut-
ma. Emanet tamam da, emaneten sözcüğünü hiç unutma.

Av. Dervi ş PARLAK: Sayın meslekta şım ın iki tane sorusu
vard ı ; daha doğrusu birincisi soru değil, herhalde yorum gibi.
Çünkü Şırnak Valiliği'nin bir mahkeme karar ın ı önce uygu-
lamamas ı üzerine çekilen bir ihtarname sonucunda bu kez
uygulad ığın ı söyledi. Tabii mümkün, ke şke o ihtarnameye
de gerek kalmasayd ı . Ama biz yle örnekler biliyoruz ki, bir
örneğini verelim mesela; Koç Üniversitesi, Anayasa Mahke-
mesi yasay ı iptal etti, tahsisler iptal edildi, hatta gerekçeli
kararlarda or ııı a ıı ı 'ar/ıı n ı a.alt ı c ı ta/ı sis/er yap ı la ıızaz" denil-
di, Dan ış tay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun bozmas ı
üzerine iptal edildi; fakat bu arada yeni bir yasa de ğ i ş ikliğ i
yap ıld ı . YÖK Yasas ı değ i ş tirildi, yine o tür vak ı f üniversiteleri
için yasalar de ğ i ş ti, tekrar Anayasa Mahkemesi'ne gitti, tek-
rar iptal edildi, yine iptal kararlar ı verildi, ş imdi uygulanmas ı
bekleniyor; ama uygulanm ıyor. Ne yap ı lacak pekiT Bu karar ı
uygulamakla görevli olan organ en ba ş ta Bakanlar Kuru-
lu'dur; çünkü Bakanlar Kurulu'nun bir i ş lemidir söz konusu
olan ve Bakanlar Kurulu'nun dokunulmazl ığın ı , daha doğru-
su bakanlar ın, ba ş bakanlar ın dokunulmazlığının ne düzeyde
olduğunu, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce verilecek
karar üzerine bu fiillerin soru ş turulabileceğini biliyoruz ve
bu da çok zor bir süreçtir, tamamen siyasal bir süreçtir.
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İkinci soru. "Tarih, kil/tür ve do ğa varl ı kla ı'ı n ı n koru ıı mas ı
ızac ı yla dava açanlarnı acaba gerçek a ıııaç/ar ı ııedir" Tabii

çok değ i ş ik güdülerle dava açabilir insanlar; ama bizim gör-
düğümüz örneklerin ço ğunda belde sakinlerinin olu şturduk-
lar ı dernekler, kurulu ş lar, meslek kurulu ş lar ı, vak ı flar vard ı r.
Onun d ışında ayr ıca belde sakinleri de o sokaktan geçen,
o her gün ya ş adığı kentin içindeki bir eski eserin ya da bir
kültür varl ığın ın korunmas ı için dava açabiliyor. Bununla
beraber kendi evinin bulundu ğu yerde, önünde bir eski eser,
bir tarihi ya da kültürel varl ık varsa, buna ili şkin al ınan yeni
kararlarla bu kültürel varl ık büyütülüyor ve onun manza-
ras ı n ı kesiyorsa, o ayn ı zamanda mülkiyet hakk ı nedeniyle,
doğrudan dava açma yetkisine sahip ve bu tür i ş lemlere kar şı
maddi tazminat talep edebilme yetkisine de sahip.

Yaln ız şunu özel olarak belirtmek istiyorum; İ dari yargılama
usulünde bir menfaat kural ı vard ır, "iptal dava/arta t açacak

olalı kiş ileri ıı iptali ıı i istedikleri iş lem hakk ı nda, o iş lem/e güncel,

meş r ıı ve kiş isel kir iliş ki içinde olmas ı gerekir" diye. Tabii bu da
ayrıca tart ışılmas ı gereken bir noktad ır. Hukuk devletinin
ya şama geçirilmesi aç ı s ından iptal davalar ı n ın mümkün ol-
duğu kadar çoğalmas ı ndan çok, aç ılmas ında yarar görürüm.
Bu arada bu dava açma haklar ın ı kötüye kullananlar olabilir.
Bunun tek yolu vard ır; kamu yarar ı amac ı n ı içeren, kamu
yarar ı dü ş üncesiyle aç ılan davalardan feragati yasaklars ınız,
vazgeçme hakk ı n ı yasaklars ı n ız, o zaman herkese de dava
açma yolunu açars ın ı z. Bu, onunla çok ilintilidir; çünkü fera-
gat kurumu, kötüye kullan ılabilen bir kurum olabilmektedir
bu tür davalarda, bunlar da önemli problemlerdir. Te şekkür
ediyorum.

Oturum Ba şkanı : Te ş ekkür ederim. Ba şka sorusu olan var
m ı

Şehmus NASIRO ĞLU (Midyat Belediye Ba şkanı):
Özellikle Metin hocama soruyorum: Say ın Vali burada ol-

SAFEVILER

Fiilen ve hukuken bölünen
Akkoyunlu Devleti'nin

bu gerileme sürecinde etkinli ğ i
artan Ismail Safevi'nin

1501-1508 y ı lan aras ı nda
kendisine birçok heteredoks

aş iret kat ı lmas ı yla,
egemenli ğ ini Akkoyunlu

topraklar ı üzerinde yaymaya
baş lad ı . Bu durum karşı s ı nda,

Uzun Hasan' ı n toprak
varisleninden Elvend,

Azerbaycan-Iran bölgesinde Ismail
Safevi'nin bask ı s ı ndan kurtulmak

üzere, Diyarbak ı r yöresinde
etkinlik kurmaya kalk ışt ı ve bu

vesileyle Mardin Hkimi Kös ı m'la
1502'de çatış maya girdi; bu

çat ış ma sonucunda Kas ı m
yakaland ı ve idam edildi.

Bu ba şar ı s ı n ı n ard ı ndan Elvend,
1054-1 505 y ı l ı na kadar, Mardin de

içinde olmak üzere,
Ks ı m' ı n nüfuz alan ı nda hüküm

sürdü. 1505'te ölen Elvend'in
bo ş altt ığı taht için,

Musullu Emir Bey'in temsil etti ğ i
askeri önderlik ile veraset ilkesini

hayata geçirmeye
çal ış an saray görevlileri

aras ı ndaki sürtü ş me fazla uzun
sürmedi ve Uzun Hasan' ı n
o ğ lu U ğ urlu Muhammed'in

torunu Zeynel, rehin bulundu ğ u
Dulkad ı rl ı lar ı n deste ğ ini alarak,

birer birer bütün Diyr- ı Bekr ve
Diyör- ı Rabia kentlerine

boyun e ğ dirdi.
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masayd ı biz ne yapard ık- Hocam, ben biraz daha açay ı m.

Daha önce dediniz ki, "1955'ten beri ./1/Iardin'e geliyorum, çok

valiyle el s ı k ış t ı m, çok valiyle yemek yedim, oturd ıı m, kalkt ı m.

Göz göze birbirimize bakt ı k, ama bir şey anlayamad ı k, birbiri-

mizden bir şey a ıı laya ınadı k." Sayın Vali geldi buraya, siz de

geldiniz, birbirinize bakt ı n ı z, yemek yediniz, bir şeyler anla-

d ın ız. Bazı insanlar bak ışarak anla şabilirler.

Türkiye'deki bütün tarihi yap ıların korunabilmesi iç ın in-

sanlar ın bundan sonra ne yapmas ı gerekir İkincisi, bizim

bu konuda tav ırlarım ız ne olabilir Örneğin ben Midyat'ta

yokum, ÇEKÜL Vakf ı Ba şkanı siz değilsiniz, sayın Vali yok;
bundan sonra ne olur, ne yapabiliriz Bunu okullarda m ı
okutmam ız lazım, kaymakamlara m ı ders vermemiz laz ım,

valilere mi ders vermemiz laz ım, muhtarlara m ı ders verme-

miz laz ım; bu konuda ne tür şeyler yapabiliriz- Çünkü bizim
en temel konumuz bu. Herkese bu yap ıları , tarihi kentleri,

tarihi yap ıları koruma bilincini onlara bir kere ö ğretmemiz

lazım. Bunu öğretebilmek için, çocu ğa bir şey öğretirsin, o

çocuk unutmaz. Nas ıl ki biz öğretmenlerimizi bugüne kadar
unutmamış sak; ama öğretmenlerim bizi unutabilir, biz Ö ğ-

retmenlerimizi unutmad ık ve bundan sonra da unutmaya-

cağız. Öyle bir bilinci insanlara vermemiz lazı m.

Te şekkür ederim.

Prof. Dr. Metin SÖZEN: Çok te şekkür ederim. Ba ş lığı-

mızın içini iyi doldurmad ığım anla şı l ıyor; çünkü "Koruma

Politikalar ı ve Yeni Yakla şı mlar"d ı konu. Gerçekte senin şu ko-

nu şman ın niteliği, bize ihtiyaç olmadan, yolunu yava ş yava ş
belirlediğinin i şaretidir. Bu yola gelirken hangi zorluklardan
geçtiğimizi de söylemeye çal ışıyorsun. Buraya gelinceye ka-
dar, demin söylediğimiz ba ş lığa çok dikkat ettik. Düne kadar
"herkes bildiğini okusun" diyen bir yöntem egemendi. Yani ne
dedim ben, "Kamunun diri güçleri" dedim, "Yerel yönetimin top-

raklar ı na bağl ı, kentlerine ve yerleş me yerleriıı e bir şey götürmek

Yöredeki Kürt emirleri de
Zeynel'e itaat ettiler.
Ancak askeri önderlikten
yana tav ı r koyan Musullu a ş ireti.

k ı sa süre içinde toparlanarak
Dulkad ı rl ı birliklerini bölgeden
sürmeyi baş ard ı ve böylelikle
Zeynelin bölgedeki
hükümranl ığı sona erdi.

Emir Bey'in önderli ğ indeki
Musullu a ş ireti, 1 507'ye kadar
Diyarbak ı r merkez olmak üzere
ba ğı ms ı z olarak bölgeyi yönetti.
1 507'de Malatya'ya kadar
uzanan Do ğ u Anadolu ve
Cizre yöresi hariç, Yukar ı
Mezopotamya illeri,
Iran'daki heteredoks Safevi
Hükümdar ı Şah Ismail'in eline
geçti. Bu süreçte, Mardin kan
dökülmeden ele geçirild ı .

Cizre yöresi ise, uzun u ğ raş lardan
sonra Safevilere boyun e ğ di.
Bölgeye Şah Ismail ad ı na,
komutanlar ı ndan Ustaçlu
Muhammed hükmediyordu.
Venedikli tüccar Josaphat
Barbara, Cizre halk ı n ı n birçok
farkl ı grupla birlikte Kürtlerden
olu ştu ğ unu ve Cizre'yi, Ustaçlu
Muhammed'e tabi bir Kürdun
yönetti ğ i söylenmektedir. 0
s ı ralarda Mardin görkemini
ve cazibesini korumaktad ı r.
Barbaro'nun anlat ı m ı na göre,
yüksek bir tepenin üzerinde surla
çevrili kentte güzel saraylar ve
camiler vard ı r.
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üzere seçilmiş/eri" dedim, "Özel kesim, yani bu topraklardan ka-

zau ı dığı n ı bu topraklara dönüş tiir ınek isteyen/er ve gerçekten s ı v ı !

olduğuna iıı ana ıı sivil top/n ın örgütleri" dedim. Bu nedenle hep
birlikte, varolan bir şeyin üstüne birşeyler koyup bir sonuca
gitmek zorundayı z...

Sen ne yapt ınT Midyat, "7 Bölge, 7Kent Projesi" kapsam ı içine
girdi, sivil toplum örgütleri seni özel bir konuma getirdiler,
"farkl ı bir yerdesin" dedile ı sana farkl ı bakmaya ba ş lad ılar,
"Aiidyat farkl ı bir yer" dediler, sen "evet, be ıı farkl ı y ıın" dedin;
ama hiç ayr ım yapmadan, iki kesimli olan kenti bütün ola-
rak, "hizmeti iki tarafa eş it götüreceğim" dedin. İş te, bir ba ş-
lang ıç ve tutunma noktas ı; yani ayr ımc ılığa dayanmayan,
kentin her kesimine e ş it i ş lem yapan bir yerel yönetim yüzü-
nü göstermeye ba ş lad ı . Arkas ından kurucu üye oldun Tarihi
Kentler Birliği'ne. Tarihi Kentler Birli ği, yerel yöneticileri,
Hükümet'in ilgili birimlerini içine alan, yerel ç ıkış lı bir örgüt
olarak ilk defa Türkiye'nin gündemine geldi. İlk defa Tür-
kiye, belediyeler, özel idareler kanal ıyla valiler, sivil toplum
örgütleri, UNESCO Milli Komisyonu, Arkeologlar Derne ğ i,
Mimarlar Odas ı , ÇEKÜL gibi bu konuya ba ş koymu ş çe ş itli
kesimleri bir araya getirdi. 52 ki şi kurdunuz, kurucusun.
Herkes ba şvurmaya çal ışıyor, ne dediniz; "Ölçüleri kaç ı rma-

yalı m, bir şey üret ıneyeni buraya sokmaya/mm" demeye ba şla-
d ı n ız. Demek ki kavramlar, uygulamalar ve beraberlik size
bir güç ve bir değiş im getirdi, bir dönü şüm hareketi ba şlad ı .
Türkiye'nin bundan fazla haberi yok, aman olmas ın, olma-
mas ı na özen gösteriyoruz; çünkü hiçbirinizin partisi nedir,
nerede, hangi partiden seçildiniz, sormad ık. Biz bilmiyoruz,
ama siz de söylemediniz; çünkü orada onun anlam ı olmad ı -
ğın ı gördünüz. Demek ki bir şey deği ş ti; bir partinin adam ı
olarak, belediye ba şkanlığında oturmad ığın ı gösteriyorsu-
nuz. Kentin hemşerisinin, her oturan hem şerinin belediye
ba şkan ı s ı n sen. Bunlar görünmeyen, soyut, fakat dönü şümü
getiren ba ş l ıklar ve içerikler olarak kar şım ıza ç ıkt ı . 0 yüzden

Barbara, burada suyun
tuzlu ve az olmas ı yüzünden,

belirgin bir su ihtiyac ı oldu ğ unu
bilmektedir. Barbaro'ya göre
kent oylesine yüksektedir ki,
kentin içinden do ğ uya do ğ ru

bak ı ld ığı nda,
kent havada as ı l ı gibi durmakta;

surlar ı n dibinden yukar ı
bak ı ld ığı nda ise korkutucu

görünmektedir.

Kentteki Ermeni H ı ristiyanlar ı n
ve Yahudilerin say ı s ı

Müslumanlardan fazla olup
her mezhebin kendine ait

ibadethaneleri vard ı r.
Akkoyunlular' ı n üçüncü

vörisi olan,
Yakub'un oğ lu Sultan Murad,

Bağ dat' ı kaybettikten sonra,
Diyarbak ı r ve Mardin yöresinde

müttefiki olan Bay ı nd ı rl ı aş iretiyle
Kürt emirlerinin Safevi kar şıt ı

ayaklanmalar ı na dayanarak güç
toplamaya çal ışt ı ysa da 1514'te

Urfa'daki bir çat ış ma s ı ras ı nda
öldü. Böylelikle, Akkoyunlular' ı n

iktidar serüveni tümüyle sona
ermi ş oluyordu.

(S. Ayd ı n, K. Emiro ğı u,
0. Ozel, 8. ünsal.

Mardin, A şiret-Cemaat-Dev/et,
Türkiye Ekonomik ve Top ı umsal Tarih

Vakf ı yay ı n ı , 2. bask ı , istanbu ı 2001.)
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burada ilk ç ıkış önce Vali beyden kaynakland ı ve devam edi-

yor; ama ş imdi sensin, senin belediye meclisin. Istanbul'daki

Midyatl ılar her gün bana geliyorlar, İ stanbul'daki Midyatl ı
öğretmenle, Midyatl ı i ş adamlar ı , kuyumcular... Peki sonra

ne oldu Arada bir hem şeri olarak gelip memleketinde ak-

rabas ın ı görenler büyük metropollercle olu ş turdukları örgüt-
lerle güçlerini sana yönlendirdiler bir örgütlenme çe ş itliliğ i

ve zenginliği de oldu. Meselenin özü burada yat ıyor, sistem
de burada. 0 aç ıdan sorun çok ak ıll ıca, biz birbirimizi de-
ği ş tireceğiz, birbirimizi etkileyeceğiz, birbirimizi doğrularda
bulu ş turman ı n yollar ın ı zorlayacağız. Küçücük bir hareket,
birlikteliğin zenginliğine ve beraberli ğin gücüne doğru giden

bir hareket, ister istemez zaman-
-	

la siyasal ortam ı da etkileyecek.
Muhtar kaymakam, belediye ba ş -
kan ı, sivil toplum örgütleri, gönül-

'b	 lü kurulu ş lar, senin gibi uluslarara-- .
s ı b ır kenti ayakta tutmak isteyen,
yüreği farkl ı bir yabanc ı ... Çünkü
küreselle ş iyorsan, kötülüklercle ve
çikarda küreselle şmeyeceksin, bi-
reyin hakk ı n ı dünyan ın neresinde
olursan korumak zorundas ı n; o ta-
rafıyla bakal ım küreselle ş meye. 0

zaman sen ı seven Midyatl ılar ve Midyat'i görüp de Fransa'ya
gitmi ş bir ayd ın senin için çaba gösterebilir. 0 yüzden çok
boyutlu bir sürece girdik. Dilerim bu seçim sonras ında hiçbir
belediyle ba şkan ı "ş ii rad ı n seçildim" diye kar şımı za ç ı kmaz.

Söylediğim son cümleyi bilinçli söyledim; çünkü yereldeki
meseleyi söyledim. Seçim sonras ın ın s ıcak ortam ından he-
men ç ıkmam ız lazım.

Bir diğer nokta, Türk toplumu lider ar ıyor, lider yarat ıyor ve
o zaman s ık ınt ı ba ş lıyor. Bu tür kavramlar ve büyüklükler
baz ı ki ş ilerle bir süre sürdürülebilir, o bir simgedir; ama onun

134



[KINO OTURUM

çok geçici ve h ızla yok edilmesi gerekiyor. Çünkü ondan son-
ra "pisez ıdo dediğimiz yalanc ı kurum, kurulu ş ve ki ş iler lider
ba ş l ığı alt ı nda toplumun bu güzelim be ğenilerini ve becerile-
rini birden ba şka bir kanala ak ı t ıveriyorlar. Sonunda umut-
suzluk ve yeniden k ırg ınl ık ba ş l ıyor. 0 yüzden burada kendi
kendimize ele ş tirel bir ortamda lider yaratmamak, ortak var-
lığım ı z ın liderlik oldu ğunu göstermek, somut sonuçlarla da
ayakta dik durmay ı öğrenen yeni bir sistemi egemen k ılmak
zorunday ı z. Sen bu ak şam çok iyi uyumu ş sun, o yüzden iyi
soru sordun.

Oturum Ba şkanı : Buyurun.

Doç. Dr. Mehmet TUNÇER:
Tekrar söz ald ığım için özür diliyo-
rum; çünkü Metin hocam çok gü-
zel bir şey söyledi, ' Şıı an Mardin

için çok kritik kir noktada v ıf' dedi.

Sunu şumda tek yap ılara ili şkin ve	 ____
kentsel sit alan ına ili şkin öneriler	 t

getirmi ştim, fakat şımdi biraz
daha haddimi a şmak istiyorum
doğrusu. İl bazında bir planlama
gerekiyor. GAP Mast ır Plan ın ı
kastetmek istemiyorum; il kültür
envanteri yap ı lı p, birebir ölçekte doğal ve kültürel değerler ın
saptanmas ı ve bunun 1/50.000 ölçekli, 1/25.000 ölçekli paf-
talar üzerine i ş lenmesi, bunun gelecek be şer yı ll ık, onar y ıll ı k
periyotlar için planlanmas ı gerekiyor. Bunu etaplar halinde
—neyi, ne zaman, kim yapacaki— yönetim planlar ı şekl ı nde
ele almam ız gerekiyor. Stratejiler geli ş tirmek ve senaryolar
kurgulamak zorunday ız. 0 zaman, say ın Belediye Ba şkan ı
gittiği zaman, yenisi geldi ğinde ne yapacağın ı çok ıyi anla-
yacakt ı r ve o plana uyacakt ır diye dü ş ünüyorum. Kültür
ana plan ı yap ılabilir, turizm ana plan ı yap ılabilir, doğal
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çevre koruma ana plan ı yap ılabilir; üç ba ş l ıkta topluyorum.

Tabii bunlar il geli ş im plan ı şeklinde... Türkiye'de örnekleri

var efendim, şu anda biz Bolu ve Düzce illerinde il geli ş im

planların ı sürdürüyoruz. Bunlar örnek planlard ır Bursa il-

kidir, ikinci ve üçüncü planlard ır. Mardin için de bu tür bir
örgütlenmeyi ve bu tür planlama çal ış malar ın ı öngörmek

istiyorum. Te şekkür ederim.

Oturum Ba şkanı: Te ş ekkür ederiz. Ba şka soru sormak iste-
yen var m ı T

Sayın Milletvekilime de söz vermek istiyorum efendim.
Mardin konusunda gerçekten duyarl ı olan Bağıms ı z Millet-
vekilimiz Süleyman Bölünmez beye de bu konuda söz hakk ı
veriyorum.

Süleyman BÖLÜNMEZ (Mardin Milletvekili): Teşekkür
ediyorum değerli Ba şkan ım.

Değerli misafirler; hepiniz ho ş geldiniz. Ayr ıca bu pane-
1m burada düzenlenmesinden dolay ı tüm kat ıhmc ılara ve
Mardin'e destek olmalarından dolay ı da bir Mardinli olarak
te şekkürü borç biliyorum.

Değerli misafirler; ben tabii konuyu dinleyemedi ğim için
özür diliyorum. Ancak Mardin'deki yeni belediye yönetimi-
mizle ve çok değerli Vali, e şleri, sayın Pa şa ve tüm Mardinli,
Mardin'i seven yabanc ı dostlar ım ı zı n Mardin'i koruma ve
kurtarma çal ış mas ı çerçevesinde bizler de a şka geldik. Ben
Mardin Milletvekiliyim ve 47 ya şındayım, be ş yıl öncesine
kadar Mardin'e sadece gezmek, yemek, içmek için gelip geri
dönüyorduk yani bu eserlerin k ıymetini, ancak bu son be ş -
alt ı yılda siz değerli misafirlerimizin de katk ılar ıyla anlama-
ya ba şlad ı k.

Kamu kurum ve kurulu ş lar ı n ın Mardin'de GAP yönetimi
olarak biraz ağır kald ıkları kanaatindeyim. Bana göre, biz
bunu bir Beypazar ı modeli gibi, Mardin'e gelip hizmet ver-



K(NC OTURUM

mek isteyen, İ stanbul, Ankara, İ zmir gibi büyük şehirlerde,
ister Mardinli, ister Mardinli olmayan yabanc ı firmalar ın,
değerli i şadamlarım ı zı n, bu binalar ı elde edip ve bu binala-
r ı restore etmeleri a şamas ında yard ı mc ı olmam ız gerektiği
inanc ındayım. Bunları da, çok değerli bir tarihi binanın
önünde eğer bir kamu kurulu ş unun binas ı varsa, bunu o
amaçla alacağına kanaat getirirse, hepimiz yard ımc ı olup, o
binan ın çok h ı zl ı bir ş ekilde, o firmaya sat ışın ı ve yıkı m ın ı
takiben, diğer binanın da önünü açacağımıza inan ıyorum.
Buna bir örnek, dün uçakta say ın Ba şkan ı m gerçi bana bir
sata şma yapt ı , "geç ge/meni ıı neden/erini sorgu/ayaca ğı nı " dedi.
Biz yine Mardin için bo ş durmuyoruz, alt ı-yedi senede bu
tarihi yap ılara bakma aç ı s ından. Dün bakt ım, Antalya'da
Yedi Cami'de hiçbir şey yok; yani Mardin'in bir penceresini
götürüp oraya monte etseniz, o turistler hepsinin resmini
çekerler. Yan ı Yedi Cami'nin içinde bir şey yok, bir minare
var sadece; ama biz burada bu de ğerleri maalesef göremiyo-
ruz. Uçakta değerli Bayınd ı rl ık Bakanlığı Müste şarı sayın
Erbakan vard ı , kendilerinden Karayollar ı Şube Ş efliği'ni ye ş il
alan olarak talep ettik. Daha evvel Genel Müdür'ün ifadesi,
"Yeş il ala ıı olarak veririz, ama bize bir şube şefliği yap ı n. Hem

arsa verin, hem üstüne yap ı s ı n ı yap ı n, öyle verelim" dediler.
Ama dün bakt ım ki, sayın Müste şar, "Bahçe, park, üstüne

bir bina yapma yacaksan ız, kamu yarar ı na, toplum yarar ı na

açacaksan ız hemen haz ı rız vermeye. Bedelsiz ve bir şey bekleme-

den, sadece arsa tahsis edin, biz üstünü ı'apar ız" dedi. Demek ki
oluyor; yani biz isteyeceğiz, istemesini bilece ğiz. Bugün bir
Telekom Binas ı Mardin'in içinde -herhalde yanlış ifade etmiyo-
n ı /ıl, Te/ekonı Binas ı - dört-be ş katl ı , rengiyle, beton yap ıs ıyla
Mardin'in bu kültür yap ı s ın ı bozuyor. Ula ş t ırma Bakan ı 'na,
"Onu bu amaçla, y ı kmak üzere istiyoruz" dediğimiz zaman,
inan ıyorum ki bunu bir i şadam ım ı z veya iki i şadam ım ı z iha-
lesine gir ıp ucuza al ır ve y ıkım ı da sağlan ır. "GAP İdaresi'ne

ı derinı, sit alan ı buras ı . Yı k ı l ı r m ı, y ı k ı lmaz ıııı O ıı un iznini
alacağıııı, y ı kacağı nı kardeşini." hiç kimse hesab ın ı sormaz. Bu
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çerçevede in şallah Mardin'i her sene biraz daha değ i şen bir
kent olarak görürüz.

Burada sizlerin huzurunda özür dilemesini bilen, sevmesini
bilen, intikam almas ı n ı da bilen bir şahsiyetim var. Onun
için, Midyat Belediye Ba şkan ı 'yla 3 Kas ım seçimlerinden
28 Mart seçimlerine kadar sadece bir sefer karşıla ş t ık ve
diyalogumuz olmad ı , benim seçim çevrem değildi. Ama 2
Mart seçimlerinde Midyat' ın, bir ba şka partimizin, kendi
rakibi olan bir partimizin oradaki aday ı n ın yakın ı m olmas ı
nedeniyle, seçim propagandas ı zaman ında davet edildim;
ama seçim konvoyunda gezmedim. Beynim, akl ım orada
değildi; Midyat' ı Midyat yapan Ba şkan' ın hizmetlerini iz-
ledim. Kendisini takdir ediyorum, 28 Mart'tan sonra da ilk
tebrik edenlerden birisiyim. İn şallah yeni seçilen Ba şkan da
Mardin'in önünü açarak, bizlerin verece ği destekle, biraz
evvel buyurdu ğunuz gibi, hiçbir parti rozeti ve bayra ğı alt ın-
da değil; hepimiz, bir Mardinli, hepimiz bir Türk vatanda şı
olarak hizmet vereceğiz. Değerli Vali'yi de in şallah on-on be ş
sene, yirmi sene burada tutacağız; yani onun için yürüyü ş
yapacağız.

Efendim, hep beraber söz verin. Sayı n Pa şa, siz, yani böyle
bir ekibi yakalam ışken, hep beraber in şallah.

Ben tekrar tüm dinleyicilere iyi ak şamlar diliyorum, sizlere
de "hoş ge/diniz şeref ı 'erdi ıı iz" diyoruz. İnşallah biz Mardin'i,
sizlerin bu kadar gönül verdiğiniz, dü ş ündüğünüz bir Mar-
din'i, bizler de bir Mardinli olarak sizlere yak ın bir hizmet
vererek, güzel tutmaya çalışacağız.

Oturum Ba şkanı : Te şekkür ederim say ın Bölünmez.

Türkiye Barolar Birli ği tarihi bir toplant ı s ın ı Mard ı n'de ger-
çekle ştirdi. Bu nedenle say ın Ba şkan'a ve Yönetim Kurulu
üyelerinin hepsine te şekkür ediyoruz.
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Son sözü say ın Birlik Ba şkan ıma vereceğim. Ama bu arada
herkese te şekkür ederken, bir ki şiye de özellikle te şekkür
etmek istiyorum; o da say ın Sabahat Koçaklar'd ır. Ona özel-
likle te şekkürü unutmu şum, kendilerine te şekkür ediyoruz.

Sayın Ba şkan ı m, buyurun.

Av. Özdemir ÖZOK (Türkiye Barolar Birli ği Ba şkan ı):
Değerli konuklar; özellikle ben bu toplant ı nın yap ılmas ından
çok büyük mutluluk duydum. ( İ nan ı n, hem say ın hocamdan,
hem say ın Vali'den özür diledik. Barolar B ı rlığı Yönetim Ku-
rulu olarak saat 14.00'den saat 17.30'a kadar Yönetim Kuru-
lu toplant ı s ı yapt ık, dolay ı s ıyla öğleden sonrak ı tart ışmalar ı
izleyemedik.) Ama öğleden önce ve şu ya şad ığım tablodan
kendi ad ıma büyük dersler ald ı m. Özellikle Metin Sözen ho-
cam ı hep okurdum, duyard ım; ama onunla yan yana olmak,
onunla bir panelde, bir etkinlikte birlikte olman ı n ne kadar
büyük bir kazanç olduğunu hiç abartmadan —ç ııı kii ke ıı dis ı

demi ıı öyle güzel L'eli ııı e/er ı 'e cü ııı leler sa ı'fetti—yüreğinizden gel-
diği gibi, doğal, "Söylemek istiyorsan ı z söyleyin, ama söyle ııı e-

m'ecekse ıı iz söylemeyin" dedi. Ben bunu söylemeyi çok istedim
ve söylüyorum; iyi ki varlar, Allah sa ğ l ıkl ı ve uzun ömürler
versin ve hep böyle ayd ı nlat ıc ı ışıklarıyla b ı ze rehber olsun.
O nedenle bu toplant ı hiçbir şey yapmasa dah ı , Metin Sözen
hocam ı zla birlikte olmak gibi, çok büyük bir kazan ı m verdi
bize. İ nan ıyorum, biz hem meslek ı çalışmam ı zda, hem de
bu türlü sosyal etkinliklerimizde bu birliktelikten çok büyük
sonuçlar ç ıkaracağız, bunu herkes görecek.

Yine çok mutluyum, gerçekten çok gururluyum; hakikaten
çok çal ışkan, çok ba şar ı l ı , çok çağda ş , kentiyle bütünle şmış
bir Valimizi, bir de halk ıyla birlikte, yakınlarıyla b ırl ıkte
görmenin huzurunu ya şad ım. Hep söylenen b ır şeyler var-
d ı ; "derin don/et, i ı iliııı ne yen dei/et" filan diye. İş te, devletin
temsilcisi ortada. herkesle birlikte, el ele, kol kola. B ı z böyle
bir devlet özlemi içerisindeyiz; yan ı der ı n değıl, sığ olan,

OSMANLILAR

1514'te Çald ı ran Sava şı ile
Osmanl ı ordular ı Iran-Safevi

ordular ı n ı yenilgiye u ğ ratt ı ktan
ve böylelikle Safevilerin Do ğ u

Anadolu'daki nüfusu çöktükten
sonra, İ dris-i Bitlisi'nin arac ı l ığı ile

Osmanl ı lara müttefik olan Do ğ u
Anadolu ve Mezopotamya'n ı n

Kürt emirleri, 1. Selim'in
Azerbaycan'dan çekilmesini

izleyen süreçte, yeniden
toparlanma e ğ ilimine giren ve

Diyarbak ı r ile Hasankeyf'e yurüyen
Şah Ismail'in kuvvetlerine direni ş

gösterdiler.

Bu suretle,
Osmanl ı müdahalesi Mardin,

Urfa, Rakka ve Musul'a uzand ı .
Kürt emirlerinin bu direni ş inden
yararlanan Osmanl ı lar ı n etkisi,

bu vesileyle, Do ğ u Anadolu'nun
kuzeyinden ba ş layarak güneye
do ğ ru yava ş yava ş yay ı lmaya

baş lam ışt ı . B ı y ı kl ı Mehmed Paş a
kuvvetleri bölgeye ula şı nca,
ona kat ı lan Kürt kuvvetleri,

Hasankeyf'te birle ş erek
Iranl ı lar ı püskürttüler.

Ard ı ndan, Imadiye Kürtleriyle
takviye edilen Osmanl ı

güçleri önce Nusaybin, Dara,
Meyyafanktn, Diyarbak ı r ve

Sincar' ı zaptetti.
Arka arkaya gelen bu yenilgilere

bağ l ı olarak, Safeviler'in
baş komutan ı olan Ustaçlu

Muhammed'in yerine, komutan
olan kardeş i Kara Han Bey,
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herkesin kolayl ıkla ula ş abileceği. Çünkü bize devleti şöyle
tarif ettiler; yani farkl ı , yabanc ı bir şey değil; hepimizin olu ş-
turduğu, hepimizin meydana getirdiği ve bize hizmet ede-
cek bir kurum olarak gördük onu. Hiçbir zaman bizi e ğen,
büken, bizi öteleyen, bizi oralara buralara iten, çile çektiren
bir kurum olarak görmedik, görmek istemiyoruz. 0 nedenle
Mardin'de bu güzelliği de yaş ad ık.

Onun d ışında hakikaten kendileriyle her zaman gurur duy-
duğumuz, ordumuzun temsilcis ı bütün etkinliklerimize ka-
t ıld ı ve sayin Sözen hocam ın anlatt ığı bir biçimde, böyle bir
liderlik, böyle bir ayrical ık, böyle bir farkl ı l ık, böyle bir t ırnak
i şareti, böyle bir mülahazat sayfas ı filan b ırakan değil; çok
doğal, çok içten, çok yak ı n bir şekilde bizimle birlikte oldu.
Çok te şekkür ediyoruz kendisine.

Yine gerçekten çok büyük ders ald ık. Sayı n Belediye Ba şkan ı-
m ız e ş iyle beraber son derece ça ğda ş bir görünüm sergiledi-
ler. Dünya görü şü, ınanışı, ibadeti ne olursa olsun; ama onu
burada ifade etmek mecburiyetindeyim. 0 zarif, o anlay ış li,
bize hakikaten Mardin'in geleneksel terbiyesine yak ış ir bir
konukseverliğı ya şatan zarif, han ımefendi e ş ine ayrıca çok
te şekkür ediyorum. Sayin Midyat Belediye Ba şkan ı 'n ı n
söylediği gibi, bu tesadüfler birdenbire olmam ış tır; ama bu
güzellikler b ır araya geldiği için, Mardin gelecekte çok daha
güzel şeyler ya şayacak, buna yürekten inan ıyorum.

Burada arkada şlarım ı zla ba şka bir şey daha tespit ettik. Ba-
rolar Birliği tabi ı ki ülkemizdeki insan haklar ı, demokrasi ve
hukukun üstünlü ğü ve ku şkusuz bunlar ı n hepsinin ya şama
geçtiği, pratiğe geçtiği hukuk devletinin gerçekle şmesinde
büyük kavgalar verecektir. Bundan hiç kimsenin ku şkusu
olmas ı n, hiç kimse bunu yadsimas ın; ama mevcut olan ve
korumak durumunda oldu ğumuz değerlerimizin de, birikim-
lerimizin de ve geçm ış ten bu yana gelen mirasç ılarım ı zı n da
bir savunma örgütü olduğunu da... Herkes bunu görecektir,
bundan sonra bunu yapacağız.

karargh ı n ı henüz ellerinde
bulunan Mardin'de kurabilmi şti.
Çok geçmeden Osmanl ı ordusu
Mardin'e yöneldi ve Kara Han
Bey'in kuvvetleriyle, Mardin'in 17
km. güneydo ğ usunda, Duneys ı r
(K ı z ı ltepe) yak ı n ı ndaki Kargan
Dede (Dede Karg ı n) mevkiinde
karşı karşı ya geldi.

Kara Han Bey'in öldü ğ ü
muharebede Iran ordusu yenildi.
Böylece Yukar ı Cezire bölgesinde
Iran egemenli ğ i son bulmu ş oldu;
ancak Mardin Kalesi, halen Kara
Han ı n karde ş i Süleyman Han' ı n
etindeydi. Osmanl ı lar, kenti bir
y ı l süresince ku ş atma alt ı nda
tuttular; sonunda B ı y ı kl ı Mehmed
Pa ş a, 1517'de Halep kuvvetleriyle
gelerek kaleyi ele geçirdi. Evliya
Çelebi'nin anlat ı m ı nda, Sultan
Selim kaleyi almak için B ı y ı kl ı
Mehmed Pa ş a ile Molla Idris-i
İ mdi'y, göndermi ş ve on yedinci
günde, içindeki Kürtler bar ış talep
ederek kaleyi teslim etmi ş ve
Sincar Kalesi'ne gitmi ş lerdir.

(5. Ayd ı n, K. Emiro ğı u,
0. Ozel, S. Unsal,
Mardin, A ş iret-Cemaat-Dev/et,
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih

Vakti yay ı n ı , 2. baski, istanbul 2001.)



KNC İ OTURUM

Ayrıca küçük bir mesaj da iletece ğim; say ın Haluk Erdem,
konu şmas ı s ıras ı nda hakl ı olarak, say ı n Erkan Mumcu'nun
burada olmas ın ın lazım geldiğini ifade etti. Tesadüfen
a ş ağıda, yemekte birlikteydik. Say ın Kültür Bakan ı Erkan
Mumcu beni cep telefonumclan arad ı ve özrünü özellikle
bildirdi. Sanki birisi Erkan Mumcu'ya telefon etmi ş gibi,
ama yok öyle bir ş ey. Çünkü biz hem sayın Adalet Bakan ı
Cemil Çiçek'i, hem de say ın Kültür ve Turizm Bakan ı Erkan
Mumcu'yu hem yaz ıl ı , hem de sözlü olarak bizzat kendileri-
ni buraya ça ğırdfk ve davet ettik; ama Cemil bey değil, Erkan
Bey telefonla arad ı , özellikle çok önemli engeller oldu ğu için
buraya gelemedi ğini ve bütün Mardinlilere, katk ı sunanlara,
burada bize her türlü hizmeti verenlere Bakanl ığı ad ına te-
şekkür etti, sizlere de bunu aktarmam için beni elçi olarak
görevlendirdi. Ben de ayn ı şekilde cep telefonunu sayın Va-
li'ye verdim, san ıyorum ayn ı duyguları ona da aktarm ış t ır.

Sizlerden çok özür dilerim, gerçekten duygu yüklü oldu ğum
için biraz uzatt ım, belki sabrınızı zorlad ım. Konu şmaların
en güzeli kısa ve özlü olanıd ır, fakat hakikaten co şkuma
bağış layın.

Hepinize çok çok te şekkür ediyorum. Barolar Birli ği ad ına,
bütün barolar ad ına Mardinli hem şerilerimize, Mardinli
meslekta şlarım ıza ve Mardin'deki bu güzellikleri bize ya ş a-
tan herkese sonsuz te şekkür ediyor, sayg ılar ım ı sunuyorum.
Eksik olmayın, sağ olun, var olun. Çok te ş ekkürler, sağ olun
efendim.
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KENT YOKSULLUĞUNA B İR ÇÖZÜM:
TARİHSEL ÇEVRELER İN

SÜRDÜRÜLEB İ LİR KORUNMASI

Mehmet TUNÇER'

"Yeni k ı r k'or ııııı a politikas ı ve kötö ıı le şı k'
korıııııa t, t'ç> ıı la nn ıazsa, topl ııı u ııı n ıı : çok' t'ak' ııı dıı

geleneksel çe ı 'res ı n ı olıış t ıı ra ıı t'c ı p ı
ı 'e sit n ı ircı s ıııııı ço ııı u ı ı ' ııı r ı niş olacakt ı r"

Amsterdam Bildirgesi

1. KONUT SORUNUNU SORGULAMAK

"Kot ı t ı t" konusunun tamamen ba şıbo ş , spekülatif ortamda,
konut talebi yapanlar ın, a şı rı rantlar kazanan bir grubun
eline (ya da ağz ına) nas ıl at ıldığı ve nas ıl sahipsiz b ırakıld ı-
ğın ı, nas ıl giderek yoksulla ş tığın ı bilmek ve buna çözümler
aramak gereklidir.

Kent çevrelerinin önce gecekondularla sar ılmas ı na göz yum-
mak, bunlar ı oy potansiyeli olarak görmek, daha sonra da
bunlar ı ıslah etmek bahanesi ile, gene arsa spekülatörleri,
müteahhit ikilisine rant arac ı olarak vermek de sorgulanma-
l ı d ır.

Ya da; tarihsel, geleneksel konut dokular ı nın parça parça,
önce sit olmaktan ç ı kar ı l ıp, daha sonra da yak ı n çevre emsal
gösterilerek, "yap ı sahip/erin ili mağduriyetin / gider ıııek" ama-
c ıyla bir gecede çok katl ı yap ıla şmas ı ...

Doç. Dr., Şehir Yüksek Planc ı s ı (ODTÜ), Kamu Yönetimi ve Siyaset Bi-
lim Doktoru (AU-SBF). Bu bildiri 22-23 Aral ı k 2003 Tarihinde TMMOB
Konut Kurultay ında sunulmu ş , Mardin Paneli için özetlenerek geli ş ti-
rilmi ş tir.
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Bütün bunlar; günümüzde devletin ne yaz ı k ki çağdaş , kamu

yarar ına kentle şme, arsa, koruma ve konut politikalar ından

tamamen uzakla ş tığın ın göstergeleridir.

Arsa ofisi ve belediyeler eliyle yap ılanlar ın bir çoğunun da

ucuz konut üretimi olduğunu söylemek zordur. Bunlar ı n
çoğu, kamu eliyle orta, orta-üst gelir gruplar ın ı , ödeme gücü
yüksek olan kesimleri konut edindirmeye yönelik uygulama-

lard ı r.

1980'li yıllar ın sonunda olu şturulan 'Arsa Sertifikas ı " uy-

gulamaları da, yeterli arsa bulunup, planlanamad ığı, küçük

ölçeklerde kald ığı için ba şar ısızl ıkla sonuçlanmışt ı r.

Yani devlet, hem kentsel arsa üretiminde, hem de ucuz ve ye-
terli konut sunumunda ba ş arıl ı olamamış , kamu kaynaklar ı
üst gelir gruplar ın ın yüksek metrajl ı ve lüks konut üretimine

yönlendirilmi ş tir.

Böylece, kentlerde yaşayan toplumun büyük bir kes ı m ı yok-

sulla ş mış , evsizlik, kirac ı l ık oranlar ı artmış , gelir-kira denges ı
a şır ı hale gelmi ş , kentler çevresinde gecekondula ş ma, kent

içindeki tarihsel dokularda da çöküntü alan ı n ıtelikleri arta-

rak, bu alanlar yok olma sürecine girmi ş tir.

Bu bildirinin konusu; "yoksul/t ı k" olarak tan ı mlanan ve kent-

lerde ya ş am kalitesi ile mekan kalitesini bel ırleyen olgular ile,

"e/enekse//taril ı se/ ve geceko ııdıı ko ıu ı t alan/arıııııı ", sürdürüle-

bilirlik ilkeleri do ğrultusunda "koru ııııı as ı ", "sağ l ı kla ş t ı r ı l ı nas ı "

ve "ge/iş tiri/mesi"ne yönelik öneriler geli ş tirilmesidir.2

Öncelikle; "yoksul/t ı k" tan ı m ı nda uzla şılmas ı gerekmektedir.

"Kent Yoksulluğu" sadece ulusal gel ır ın dü ş üklüğü ve payla şı-

m ı ndaki adaletsizliklerden ibaret de ğildir.

2 Bu bildiride, "Geleneksel Kent Dokular ı" kavram ına, hem tarihsel
/kentsel sit alanlar ı hem de dü ş ük yoğunlukları ve göresel nitelikleri.
aç ı k/ye şil alan zenginlikleri bak ı m ı ndan korunmas ı gerekli, görece eski
gecekondu alanlar ı da dahil edilmi ş tir.
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1. Kent Yoksulluğu; sokak ve mahalle ölçeğinden ba şlanarak
"yaşam çevresi (ha/'itat) ve konut" kalite ve niteliklerini belirle-
yen bir tan ı mlamad ı r,

2. Kent Yoksulluğu kavram ında, görsel, estetik, duygusal
kayg ı ve niteliklere yönelik öğeler yer almal ı d ır,

3. Kent Yoksullu ğu kavram ı nda doğal değerlerin sürdürüle-
bilir korunmas ı ve geli ş tirilmesine yönelik ilke ve politikalar
yer almal ı d ı r,

4. Kent Yoksullu ğu kavram ında kültürel ve tarihsel de ğerle-
rin sürdürülebilir korunmas ı ve geli ş tirilmesine yönelik ilke
ve politikalar yer almal ı d ı r.

"Ke ıı t Yoks ıı //ıı u ı ", basit bir gelir dü ş üklüğü ve bunun kente
yans ı mas ı olgusu olmaktan öte, bir anlamda, kaynaklar ı n
dü ş üncesizce/akıls ızca/plans ız kullan ım ı , ziyan edilmesi,
belirli bir plan/proje/tasar ım disiplininden yoksun bir "Kent

Politikas ı " olmaks ı z ın kullan ım ıd ı r.

Bu bağlamda; "kent/eş ine, konu t, koruma ve sağl ı k/aş t ı rma poli-

tikalar ı " ile "n ı erkezi ve yerel yönetim/er" aras ında doğrudan bir
ili şki kurularak, yerel yönetimlerin "ğelenekse//tari/ı se/ çevreler

ile, geceko ıı du çevrelerindeki koruma ve sağ lı klaş t ı rma" konu-
sundaki yetki, görev ve sorumluluklar ı tart ışılacak, öneriler
geli ş tirilecektir.3

İİ . TAR İ HSEL ÇEVRE, GELENEKSEL KENT
DOKULARI, KENTSEL S İT ALANLARI

Türkiye, binlerce y ı ll ık bir geçmi şe dayanan zengin uygar-
l ıklar ı n doğduğu ve ya şadığı bir ülke olarak, insanl ığın ortak

Tunçer, M., 2002, "Yoksulluk ve Yerel Yönerimlerin Rolü", 26. Dünya
Ş ehircilik Günü Kolokyumu, "Yoksulluk, Kent Yoksullu ğu Ve Planlama",
Ş ehir Planc ılar ı Odas ı Yay ı n ı .
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kültürel miras ı n ın korunmas ı konusunda, evrensel sorumlu-

luklar ı yüksek olan ülkelerin ba şı nda gelmektedir.

Geçmi ş birikimin geleceğin yarat ılmas ında en öneml ı kay-

nak olarak değerlendirilmesi ya şamsal bir zorunluluktur. Ki-

ş ilikli bir toplum olarak geli şebilmek için uluslar ı n kültürel

kimliklerini yeni ya şam çevreleriyle entegre etmeleri önem

kazanmaktad ı r.

Mimarl ıkta ve şehircilikte ulusal ve tarihsel de ğerleri dik-

kate almadan gerçekle ştirilen modern olu şumlar toplumda

yabanc ıla şmayı süratlendirmektedir. Farkl ı kültürlerin mi-

ras ını , ayn ı dikkat ve sayg ınl ık içinde korumak, globalle şen

dünyada bar ış ve karde ş lik duygular ın ı n kökle şmes ın ı sağla-

yacak, hem de farkl ı kültürlerin birb ırlerine olan etkile ş imi
ile zengin ve çok renkli bir kültür mozai ğinin geli ş mesinde

itici bir güç olu ş turacakt ı r.

Ülkemizde 2.425 adet arkeolojik sit, 269 adet do ğal s ıt, 146
adet kentsel sit, 17 adet tarihi sit olmak üzere 2.857 adet s ıt
alan ı ile 44.406 adet korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür var-
lığı tescil edilmi ş tir. Tescilli olmayan yap ılan d ışındakı yüz

binlerce yap ı n ın büyük bir konut stoku olduğu ve bunun
korunmas ı , sağ l ıkla ş t ır ılmas ı na yönelik plan, proje ve uygu-
lamalar yap ılmas ı gerektiği bu bildirinin konusudur.

1970'li y ıllardan beri uluslararas ı platformlarda yoğun-

la şarak sürdürüleh koruma çabalarında da ülkemiz yerini
almış t ır. UNESCO' ya üye ülkelerle birlikte ülkemizin de
1983 yıl ında benimsediği "D ı 2 ıı ya KiJ/törel ve Dogal ii ıi ı ras ıııııı
Korııııııı as ı Söz1eşıızesi' hükümlerine göre taraf devletler top-
raklar ı dahilindeki kültür ve do ğa varl ı klar ı n ı n korunmas ı n ı
garanti alt ına almışlard ı r.

Ülkemizden de; Pamukkale. Göreme, Kapadokya. İ stanbul.
Boğazköy, Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon, Patara ve D ıvrığı
Ulu Camii/Darü şş ifas ı evrensel kültür miras ı olarak "Dön ya
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Kil/türe! ıU ı ras L ı stesi 7ne" al ı nm ış t ı r. Avrupa Konseyi ülkeleri
ile 1985 yı l ı nda imzalanan Avr ııpa AIi ııı ari IVliras ı n ııı Kortı n-
111(151 Sözleşııı esi" halen yürürlüktedir. 4 Akdenizin Kir/etil ı ne-
siııe Karşı Kor ıııı mas ı (Barse/ona) Sözleşmesi" gereğince de
Akdeniz'de ortak öneme sahip 100 tarihi sitin içinde ülke-
mizden de 17 adet sit korumaya al ınm ış t ır.5

Kentsel sit alanlar ı da hem kültürel nitelikleri hem de konut
stoku olmalar ı nedeniyle özenle korunmas ı geli ş tirilmesi ge-
rekli alanlard ı r.

İİ !. GECEKONDU OLGUSU VE YOKSULLUK

İmar planlar ı d ışında, hazine, vak ı f vb. kamu mülkleri üze-
rinde yasad ışı sunum biçiminin ürünü olarak gecekondu,
şöyle tan ımlanmaktad ır: "Bay ı nd ı rl ık ve yap ı kurallar ına
aykır ı olarak, gerçek ya da tüzel, kamusal ve özel ki ş ilerin
topraklar ı üzerine, toprak iyesinin istenç ve bilgisi d ışında,
onams ı z olarak yap ılan, bar ınma gereksinmeleri devletçe ve
kent yönetimlerince kar şılanamayan yoksul ya da dar gelirli
ailelerin ya ş ad ığı barınak türü.5"

Gecekondu, h ı zl ı nüfus art ışı ya şayan kentlerimizdeki kit-
lesel konut talebi ile yasal mekanizmalar ın konut arz ı ara-
s ındaki bo ş luğu dolduran bir i şlev görmektedir. Toplam stok
içindeki payı n ın %40'lara varabilmesi, popülist politikalara
kaynakl ık eden kamu arazilerinin görece fazlal ığı ile müm-
kün olmu ş tur. Gecekondu alanlar ın ın yap ısal sorunlar ından
biri kalite sorunudur. Yasal konut piyasas ına ula ş amayan

13.04.1989 Gün ve 3534 say ıl ı Yasa.
Kele ş . R.. I<c ıı tl'i!i ın Teri, ıı /eri Sözlı iğıı, s. 93; Koruma: Kentlerin belli kesim-
lerinde yer alan çağbilimsel ve yap ı tasarc ı l ık değerleri yüksek yap ı tlarla,
an ı tların ve doğa güzelliklerinin -kentte bugün ya şayanlar gibi- gelecek
ku ş aklar ı n da yararlanmas ı için her türlü y ı k ı c ı , sald ı rgan ve dokuncal ı
eylemler kar şı stnda güvence alt ı na al ınmas ı .

Kele ş , R.. Ke ıı tl'ili,n Terim/eri Sö:/ü'i) 1998, Imge Yay., s. 53.
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kesimlerin s ı n ı rl ı olanaklar ıyla gerçekle ş tirildiği için, altyap ı ,

bina ve yak ın çevre standartlar ı kabul edilebilir standartlar ın
alt ında kalmaktad ır. İkinci önemli sorun da kentsel hizmet-

lerden yararlanamama sorunudur. Plans ız olu ştukları ve

kendi hallerine b ırak ıld ıklar ı için, eğitim, sağ l ık, rekreasyon,

toplu ula şım gibi hizmetleri bar ı nd ırmamaktad ır. Üçüncü

ve önemli sorun ise, yasa d ışı l ıktan kaynaklanan me şruiyet

sorunudur. Gecekondu bölgelerindeki dinamiğin ve dönü ş ü-

mün yap ısal özelliklerine bak ıldığında, bu sorunlar içinden
sadece üçüncüsünün yani " ııı eşruiyet (yasa ve kamu vicdan ı
aç ıs ından) sorununun çözülme e ğilimi ta şıd ığına, altyap ı ,

toplu ta şımac ı l ık, yolların stabilizasyonu gibi minimum

seviyede gerçekle şen baz ı kısmi giri şımlerin d ışında, diğer so-

runlar ı n sürdüğü görülmektedir. Me şruiyet sorununun çö-

zümü, beraberinde bir dizi ba şka sorun getiren yo ğunla şma

sürecini de ba şlatmaktad ı r. Yasalla şma ve yoğunla ş ma ayn ı
zamanda da metala şma süreci anlam ına gelmekte, kiralanan

ve el deği ş tiren konutlar ın sayı s ı artmaktad ır. 7 Genellikle di-

key yönde gerçekle şen bu yoğunla ş ma arsa sahibinin kendi

olanaklar ıyla gerçekle ş tiğinden uzun bir sürece yay ılmakta

ve a şama a şama yapılmakta, bunun sonucunda da söz ko-
nusu yerle ş meler yar ım kalm ış apartman semtlerine, sürekli

kazılan, in şas ı hiç bitmeyen sa ğl ıks ız konut çevrelerine dö-

nü ş mektedir.

1984 y ı l ında hazırlanan 2981 say ıl ı Yasa gecekondu semtle-

rini yapsatç ı sunum ile dönü ştürecek yeni bir yasalla ş t ırma

modeli olu ş turmayı hedeflemi ş , ancak mülkiyet biriminin

ölçeği, konut ve kira değerleri, semtlerin merkeze uzakl ığı
gibi bir dizi yap ı sal nedenle bu gerçekleşememi ş tir. Ancak,

kentlerde " ı s/alı plan/arı " ad ı alt ı nda gecekondular ı birle ş ti-

rerek çok katl ı yap ıla ş t ı rmaya yönelik planlar yap ılmakta,

zaten yap ıla şma için uygun olmayan alanlarda (vadi taban-

Habitat İİ , Tı irL'iye Ulıı sa/Rapor ıı ve Eyle ııı P/a ııı, Tas/aL' Rapo ı Aral ık 1995,
Türkiye Ulusal Komitesi, s. 104.
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ları , a şır ı eğimli araziler, tarım topraklar ı vd.) bu planlar uy-
gulanmaya çal ışılmaktad ır. As ıl olan, gecekondu alanların ı
ye ş il dokusu, bahçeleri ve topografyaya uyumlu siluetlerini
koruyacak ve temel altyap ı ve donat ıları sağlayacak şekilde
sağl ıkla ş t ırmakt ır. Yap ılan planlarla kentlerin geleceği de bir
tür ipotek alt ı na al ı nmaktad ı r. Hisselendirmeler sonucu imar
parselleri olu ş turulmakta ve imar tapular ı al ı narak uygula-
ma süreci belirsiz bir zamana ertelenmektedir.

IV. 2000'Lİ YILLARIN BA ŞLARINDA DURUM

'An ı t/artt ı kor ıııı mas ı ndaki te ııı el tutum kor ııııı an ııı kal ı c ı olma-

51, s ı irekli/iti ıı i ıı sağla ııı nas ıdı r. An ı tlar ı n bulııııduklar ı yerler,

12iit ı7J ı Ii/ ıin korunmas ı, sag/ ı klı ku/inip, yaşan ı r şekilde ortaya

konmas ı için özel bir dikkat gerektirir." VENEDİK TÜZÜÜ

Türkiye'de günümüze kadar sürdürülen tarihsel ve kül-
türel çevreler ile gecekondu alanlar ın ı n korunmas ı ve sağ-
l ıkla ş t ı r ı lmas ı ( ı slah'°/sanitasyon1 1) politikalar ının ba ş ar ı l ı
olduğunu söylemek olas ı değildir. Özellikle, 1950 sonras ı
k ırsal alandan kentlere ya ş anan göç ve h ızl ı kentle şme, 1980
sonras ında ikinci konut ve turizm amaçl ı k ıyı yağmas ı ile,
1990 sonras ı Doğu ve Güney-Doğu Anadolu Bölgeleri'nden
güvenlik ve ekonomik nedenlerle göç olgusu, kentlerimizin
yüzlerce, hatta binlerce y ılda olu şmu ş dengelerini alt üst
etmi ş tir. Önce varo şlarda ba şlayan yasal olmayan yap ıla ş -
malar (gecekondu), giderek imar aflar ıyla, kentleri bir kanser
gibi sarm ış ve günümüzdeki ba ş l ıca kentsel sorunlardan biri
haline gelmi ş tir. Kentlerin h ı zl ı büyümes ıyle, geleneksel kent

\7euediö Tü- ı iy'ü. May ı s 1964, m. 4.
Vened ı ö Tı i: ı ü ı i, m. 14.

0 Düzeltme, iyile ş tirme, Tı i ı L'çc Söz/Ok, Türk Dil Kurumu, s. 349.
S ıhhi şartlar ı geliş tirme, eksik s ıhhi tesisatlar ı yerine koyma; h ıfz ı s ı hha;
halk sağ l ığı n ı koruma önlemleri
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dokular ı nda ve tarihsel kent merkezleri üzerinde de a ş a ğıda

özetlenen olgular ortaya ç ıkm ış t ı r:

• İıııar" ad ı alt ında geleneksel dokuya uyumsuz yol açma,
imar hakları n ı artt ırma vb. koruma ve sa ğ l ı kla ş t ırma hedefi

olmayan, hatta tamamen y ık ıp ortadan kald ı rmayı amaçla-

yan planlamalar yap ılmas ı ,

• Bu planlar doğrultusunda, arsa biriktirme (spekülasyon)

amaçl ı olarak kentlerde geleneksel kent dokular ı n ı n (kentsel

sitler ve bir k ı s ım gecekondu alanlar ı ), yık ılarak yerine doku-

ya ayk ı r ı taban alanlar ı ve yükseklikler ile çevreye uyumsuz
yeni yap ılaşmalar olu ş turulmas ı ,

• Kentsel koruma karar ı verilmesi ile, eski plan uygulamala-
r ı n ın durdurulmas ı, ancak korumaya yönelik planlama ve
uygulama çal ışmaların ın yetersizliği nedeniyle, geleneksel
dokularda ve tarihsel kent merkezlerinde bak ı ms ı zl ık, ko-

runamama, köhnele şme, terk edilme ve çöküntü bölgesine
dönü şme olgusu,

• Giderek a şı r ı yap ı ve nüfus yoğunla ş mas ı neden ıyle olu ş an

ula şım ve otopark sorunlar ı, çevre kirlilikleri,

• Mülk sahiplerinin geleneksel dokular ı terk etmesi ile bu
alanlarda olu şan sosyal dönü şüm, gecekondula ş ma ve sosyal
çöküntü bölgesi niteliğ i.

Yukar ıda saptanan sorunlar, yöreden yöreye nitelik de ğ i ş tir-
mekle birlikte, genel sorunlar olarak gözlenmektedir.

Kentlerin göç alma h ız ı, geli ş me potansiyelleri, geleneksel
dokunun niteliği (yap ı malzemesi ve dokunun yeni geli ş en
kent kesimleri ile olan ili şkileri) turizm potans ıyeli, gece-
kondular ın eskiliği, merkeze yak ınlığı ve yerel yönet ı mle-
rin yakla şımlar ı, her kentte tarihsel ve kültürel çevrenin
korunmas ın ı ve gecekondu alanlar ı nın yenilenmesini farkl ı
kılmaktad ı r.
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2863 say ı l ı Kültür ve Tabiat Varl ıkların ı Koruma Yasas ı
uyarınca, 'I<or ııına Amaçl ı P/anlar ııv" belediyeler taraf ından
yap ılmas ı gerekmektedir.

Ancak, gerekli görüldü ğünde belediyeler Kültür Bakanl ı-

ğı 'ndan teknik ve parasal yard ım alabilmektedir.

Bazı kentlerde ( İ stanbul, Ankara, İ zmir, Bursa, Antalya vb.)
koruma amaçl ı planlama çal ış malar ı , yerel yönetimler ı n ken-
di bünyelerinde olu ş turduklar ı birimler arac ı lığı ile yap ılm ış
ve halen yap ılmaktad ı r.

Bu planlama çal ışmalar ı esnas ında, yerel yönetimler, tek-
nik yönden yetersiz olduklar ı için, ihale etme ya da proje
yarışmas ı açarak, koruma amaçl ı planlar ı ve projeleri elde
etmektedirler.

2981 say ıl ı Gecekondu Yasas ı uyar ı nca da "Is/ah İmar Pla ıı la-

n"n ı Belediyeler yapmakta ve tapu dağıtmaktad ı rlar. Beledi-
yeler ya kurdukları birimler arac ı lığıyla, harita ve imar planı
ve uygulamalar ı n ı yapmaktad ı rlar veya ihale yöntemi ile bu
plan ve uygulamalar ın ı yapt ırmaktalar.

Kültür Bakanl ığı , 1970'lerin ba şı ndan bu yana (1710 say ıl ı
Eski Eserler Yasas ı ve 2863 sayıl ı Kültür ve Tabiat Varl ıklar ını
Koruma Yasas ı ) geleneksel dokularda ve arkeolojik alanlarda
saptama, belgeleme (tespit ve tescil) ve sit alanlar ın ı n s ı n ı r-
ları n ı belirlemek i ş levini sürdürmektedir.

Bu alanlar ı n planlanmas ı na ili şkin çabalar birkaç özel örnek
d ışında (Kapadokya, Pamukkale, Göreme vb.) 1980'lerin
sonuna kadar etkin olamam ış t ır. 1980'lerin sonunda Kültür
Bakanlığı, geç de olsa bir at ı l ım yapm ış , yasa ile yerel yöne-
timlere b ırak ılmış olan koruma amaçl ı planlama çalış malar ı-

n ı (ihale yöntemi ile) ba şlatmış t ır.

Bu ihaleler ile yap ım ı tamamlanm ış ve halen sürmekte olan
projeler bulunmaktad ır. Ancak bu projelerin tamamlanmas ı
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çok uzun sürmekte, baz ılar ı da belediye ya da müelhf tara-

fı ndan dava konusu edilmektedir. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli

koruma planlamas ı çalışmalar ı sağl ıkla ş t ırma, koruma uygu-

lamalar ı için yeterli ölçekler değ ildir. En azından 1/500 - 1/

200 ölçekli kentsel tasar ım ve mimari ölçeklerde koruma,

sağl ıkla ş t ı rma projelerin ın yap ılmas ı gereklidir.

Tarihsel çevre koruma alanlar ı n ın bir kısm ı da Özel Çevre

Koruma Alan ı s ın ırlar ı içine al ındığından (Patara, Pamukka-

le, Dalyan, Göcek vb.) çok ba ş l ı bir planlama ve uygulama

yönetimi söz konusudur.

Bu nedenle, bu alanlarda planlama yapma ve yapt ırma yetki-

si Çevre Bakanl ığı 'na bağl ı Özel Çevre Koruma Kurumu'nda,

bu alanlarda yer alan arkeolojik ve kentsel sit alanlar ı nda ya-

p ılacak uygulamaya ili şkin onama yetkisi de Kültür Bakan-

lığı ile özerk oldu ğu varsay ılan Kültür ve Tbiat Varl ıklar ı n ı
Koruma Yüksek Kurulu ve Bölge Kurullar ı ndad ı r.

Bu iki kurum aras ı ndaki çat ışmaya yören ı n esas sahibi olan

yerel yönetimler (valilik, belediyeler, köy tüzel k ış ilikleri) de

kat ı l ınca ortaya içinden ç ık ılmas ı güç b ı r karma ş a ç ı kmak-

tad ır. Koruma amaçl ı plan ın kimin taraf ından yap ılacağı ,

kimin taraf ı ndan onanacağı ve hangi etab ın kim taraf ı ndan

uygulanacağı hakk ında sonu gelmez yazış malar ve tart ış ma-

lar yap ılmaktad ır.

Sorunlar bununla da bitmemektedir. Bir kurumun yapt ığın ı
öbürü beğenmemekte, koruma alanlar ı yaz boz tahtas ı na

dönmektedir. Böylece zaten kı s ıtl ı olan kaynaklar da heba

edilrnektedir.' 2 Zaten genellikle alt ölçeklere de inilemedi ğın-

2 Tunçer, M., 1999, "Kentsel Kültür Miras ı n ın Korunmas ı : Sürdürülebi-

lirlik (Devaml ı l ığın Sa ğlanmas ı ) Ve Koruma Ba ğlarn ı nda Pol ı tikalar". 7.

Kentsel Koru ı ,u-Yenile ı ne ve L!v ııı la ııı alar Se ıni ı zer ı . "Kentsel Kültür Mira-

s ın ın Kollanmas ı Ve Değere Konmas ında Yeni Geli şmeler ve Kavramlar"

Mimar Sinan Universitesi, Mim. Fak., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü,
Kentsel Koruma ve Yenileme Disiplin Grubu, Istanbul. s.1.
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den, yap ı sal onar ım, sağl ıkla ş t ırma ya da bir kaç örnek d ışın-
da köklü restorasyon uygulamas ı yap ılamamaktad ır.

Gecekondu alanlarındaki ıslah planlar ı da genellikle çok katl ı
yenilemeyi ve tapu dağı t ım ı n ı hedeflemektedir. Halbuki
gecekondu alanlar ın ın bir k ı sm ını bir konut stoku olarak
ele almak ve sa ğl ıkla ş t ırma plan ve projeleri ile geli ştirmek
gereklidir.

V. KONUT VE ÇEVRES İ KONUSUNDA ÜLKE DENE-
YİMLERİNE BİR BAKI Ş

V 1. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,
Yapı Araşt ırma Enstitüsü Çalışmaları

Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara şt ırma Kurumu (TÜB İTAK),
Yap ı Ara ş t ırma Enstitüsü'nün (YAE), Ekim 1970-Temmuz
1973 aras ında yapt ırdığı , bir kı sm ı sonuçlanm ış ve devam
etmekte olan ara ş t ırma projeleri aras ında:13

1. Devam Edenler

• Kap ı Ve Pencere Maliyetlerinin Bina Bile şenleri Düzeyinde
Olu ş turulmas ı ,

• Türkiye'de Konut Ve E ğitim Binalar ı İ le İlgili Mevcut Yap ı
Mevzuat ın ın Tespit ve Mukayeseli Etüdü,

• Türkiye'de Hastahane Binalar ının Plan Analizi,

• Binalarda Is ı Kayı pların ı S ını fland ırma Olanaklar ının Bina
Kabuğunu Olu şturan Yap ı Bile şenlerinin Fonksiyonlarına
Bağlı Olarak Ara ş t ırılmas ı ,

Araş t ı rma Projeleri Bülteni, Temmuz 1973, Türkiye Bilimsel ve Teknik
Ara ş t ırma Kurumu, Yap ı Ara ş t ırma Enstitüsü, Yay ın No: g 1, Sayı :1
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• Normatif, Efektif Konut İhtiyac ın ın ve Konut Talebinin
Tespit Metotlar ı Ve Konut Yap ım ı n ın Programlama Süreci
Onerileri,

• Yığma Binalar İ le Karkas Binalar Aras ı nda, Maliyet Yönün-
den Karşı la ş t ırmal ı Bir Etüd,

• Bina Maliyeti ve Girdilerini Yap ım Süresi ve Mahallerine
Bağl ı Olarak Saptayan Bir Yöntem,

• Türkiye'nin Sismik Bölgelerinde, Yöresel Do ğal Verilen,
Sosyo-Ekonomik Özellikleri Ve Olanaklar ı Aç ı s ından Ekono-
mik Ve Depreme Dayan ıkl ı Kırsal Yap ı Karakteristiklerinin
Saptanmas ı ve Geli ş tirilmesi,

• Bilimsel Yakla şım Yoluyla Türkiye Kentleri İ çin Genel Bir
Planlama Modelinin Geli ş tirilmesi,

• Kent Planlamas ı nda Data Sorunlar ı ,

• Türkiye'nin Çe ş itli Mikro-Klimatik Yöreleri İçin S ıcak
Yap ı Elemanlar ın ın Kondansasyon Kontrolu Hesaplar ı nda
Kullan ılacak D ış Çevre Ş artlar ı ,

• Tek Katl ı Betonarme Yap ı Sistemlerinin Optimizasyonu,

• Bina ile İlgili Mevzuat ın Hukuki ve Teknik Yönden Reor-
ganizasyon Önerisi,

• İklimsel Kullan ıc ı İhtiyaçların ın İ ncelenmesinde Bir Mo-
del,

• Kullan ı c ı Eylemleri ile İ lgili Boyutlar ın Olu şumuna Sosyo
Kültürel Koşullar ın Etkisi,

• Türkiye'de Yap ım Sektörünün Say ı sal Analizi,

İİ . Tamamlanmış Araştırma Projeleri

• İşçilik, Araç, Gereç ve Yap ı Birimlerinin Ücret, Fiyat Ve
Maliyet Değ i şimleri,
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• Binalarda Betonarme Percielerin Maliyet Yönünden Yap ı
Bile ş eni İçinde Ele Al ı nmas ın ı Mümkün K ılabilecek Bir Yön-

tem Ara ş t ı rmas ı ,

• Maliyetin Bina Fonksiyonlar ı İ le Belirlenmesi,

• Türkiyede Kent Mekansal Standartlar ı ,

• Turizm Konaklama Tesislerinde Kullan ıc ı İhtiyaçlar ına Uy-
gun Bina Tasarlanmas ı Konusunda Ön Haz ırl ık,

• Yap ı Bile şenlerinin Is ıtma Giderleri Yönünden 'Yap ıııı
I<ııİİan ı ,uı ' Maliyetlerine Bağl ı Olarak Seçimi Ve Boyutlan-
d ı r ılmas ı ,

• Türk Kentlerinde Gecekondu Önleme Bölgeler ı İçin Yer

Seçimi Kriterleri,

• Binalarda Ta şıyıc ı Sisteme Ait Giderlerin Analiz ve Tahmin
Hesaplar ı İ çin Bir Yöntem,

• Markov İş leminin Göç Tahmininde Uygulanmas ı ,

• Konut İ statistikleri ve Türkiye'de Konut Sektörünün Sa-
yı sal Analizi,

• Yatay Güne ş Saatleri ile Yap ılarda Deneysel Güne ş Kont-

rolu,

İİ!: Enstitü D ışı Kurulu şlarla İşbirliği Halinde Sürdü-
rülen Çalışma Grupları :

• Bayı nd ırl ık Bakanlığı (Yap ı İşleri Gn. Md., Yüksek Fen Ku-
rulu, Mesken Genel Müdürlü ğü,
• İ mar ve İ skan Bakanlığı (Planlama İ mar Gn. Md.),
• Devlet Planlama Te şkilat ı (SPD),
• Milli Eğitim Bakanl ığı ,
• Emlak Kredi Bankas ı ,
• Sosyal Sigortalar Kurumu,
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• Devlet Müh. Mim. Akademileri,
• Sağl ık ve Sosyal Yard ım Bakanlığı ,

bulunmaktad ı r. Bu ara ş t ı rma projelerinden tamamlananlar ı n
hemen hepsi ise yayınlanmış t ır. Görülebileceğ i gibi bilimsel
ara ş t ırma konular ı , çevresel konular, bölge, kent düzeyinden
yap ın ın her türlü boyutuna yöneliktir. Ara ş t ırma proj ele-
rinde yer alanlar ise çoğunluğu günümüze kadar bilimsel
çal ışmalar ın ı sürdüren profesyonel ya şamda ve/veya akade-
mik ya şant ı s ın ı tamamlamış ya da halen sürdürmekte olan
öğretim görevlileridir.' 4 TÜB İTAK YAE o dönemde ilgili bir
çok kamu kurulu ş u ve üniversiteler ile ortakla şa ara ş t ırma
projeleri haz ırlamış t ır. Ne yazık ki, bu çalış malar sürdürme-
mi ş ve 1989 y ı l ında YAE kapat ılmış t ı r.

V. 2. İmar ve İ skan Bakanlığı, Mesken Genel Müdürlü-
ğü Çalışmaları

İmar ve İ skan Bakanl ığı ( İİB), Mesken Genel Müdürlü ğü
(MGM), Emlak İşleri Dairesi taraf ından 1981 y ı l ında yayın-
lanan bir yay ın, 775 sayı l ı Gecekondu Yasas ı 'nın yürürlüğe
girdiği 30.07.1966 tarihinden 01.03.1981 tarihine kadar il,
ilçe ve kasaba belediyelerince teklif edilen ve İİB taraf ı ndan
ilgili yasa hükümlerine göre incelenerek, uygun görülüp ona-
nan gecekondu önleme bölgelerini içermektedir.

Bu çalış mada; B İB tarafı ndan onaylanan GÖB'nin belediye-
si, konumu, bölge numaras ı , yüzölçümü, mülkiyeti, bölge
onama tarihi, imar plan ı onama tarihi, altyap ı durumu ile
kamula ş t ırma ve uygulama biçimleri de aç ıklamalarda gös-
terilmi ş tir. Ucuz halk konutu olarak onanan, s ı n ırl ı bir k ı s ı m
alanlar bu çal ışmacla yer almam ış t ı r.

Bu araş t ı rmac ılardan baz ıları ; Gönül Tankut, Sümer Gürel, Yalç ı n Tez-
can, Cengiz Yener, Tu ğyan Dinç, Aktan Okan, Aliye Pekin Çelik. Turhan
Tüzemen, Omer ş aatçioğlu, Hasan Ozdemir, Gürken Çetin, Altan Oke,
Gazanfer Beken, Irem Acaro ğlu, Tar ı k Somer, Y ı lmaz Onay, vd.
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Buna göre ülke çap ında GÖB'nin Mülkiyet Durumu (1981)

• 64 il belediyesi, 203 bölgede, 10 527 hektar,
• 194 ilçe belediyesi, 276 bölgede, 2943 hektar,
• 107 kasaba belediyesi, 147 bölgede, 4 269 hektar,

olmak üzere, 365 belediyede ve 626 bölgede, 17 741 hektar
alanda planlama ve uygulama yapm ış t ır.'5

Gene 1981 y ı l ında, 61 il belediyesinde yer alan 153 bölgede;
toplam 5841.8 hektar alan ve 220 ilçe ve kasaba belediyesin-
de yer alan 290 bölgede; toplam 4949.4 hektar alan ı n imar
plan ı tamamlanm ış t ı r.

Bu alanlardan, 61 il belediyesinden 53'ünde altyap ı tamam-
lanmış , 220 ilçe ve kasaba belediyesinin 77'sinde altyap ı
tamamlanmış t ı r.

Ancak, yakla şık 2 yıl sonra ttB Bakanl ığı , 3194 sayı l ı Yasa
uyar ınca Bayınd ırl ık İ skan Bakanl ığı olarak ad ı, yan ı s ıra gö-
rev, yetki ve niteliği deği ş tirilecek, belediyelere devir edilen
imar plan ı yapma ve onama yetkileri ile birlikte Mesken
Genel Müdürlü ğü de kald ırılarak elemanlar ı diğer birimlere
dağı t ılacakt ı r.

V 3. Toplu Konut İdaresi Çalışmaları

Ba şbakanl ık Toplu Konut İ daresi (TOK İ) tarafından 1996 y ı-
l ında haz ırlanan "Tarihi KOntit Stokt ı nt ı n Sağlı klaş t ı r ı lmas ı Için

Bir Finans ıııan ı 'e Örgiitlen ıne Modeli" ara ş t ırmas ı TOKI'nin
geleneksel konut stokunun korunmas ı ve değerlendirilmesi-
ne yönelik önemli bir çal ışmad ı r.'6

° Ceceko ıı dt ı Önleme BöleleriA/l'ün ı ü. 1981. İmar ve lskan Bakanl ığı , Mes-
ken Genel Müdürlüğü, Emlak İş leri Dairesi, Teksir Çoğaltma, Düzenle-
yen, Demirayak. M. Bu çal ış mada Adan Zye tüm il, ilçe ve kasabalarda
yap ılan uygulamaların durumu aç ıklanmaktad ı r.

o Tarihi Konut Stokunun Sağl ıkla ş t ı r ılmas ı Için Bir Finansman ve
Orgütlenme Modeli. 1996. Ba ş bakanl ı k Toplu Konut Idaresi. Konut
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Bu çalışmada; ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik de ği ş im
sürecinin, kentle şme ve konut sorunlar ın ın bu değ i ş im
ışığında sürekli olarak yeniden tan ı mlanmas ın ı ve sürece
uygun yeni politikalar ve çözüm önerileri geli ş tirilmesini
gerekli k ıldığı belirtilmektedir.

Konut sorununun çözümü konusunda alt ve orta gelir grup-
ları na yönelik uygun Einansman, örgütlenme ve üretim mo-
delleri olu ş turmak ve uygulamakla yükümlü olan TOK İ 'nin
temel hizmet alanlarından birinin de konut ve kentle şme
konular ı nda bilimsel ara ş t ı rmalar ın geli ş tirilmesi ve destek-
lenmesi olduğu vurgulanarak, ülkede giderek büyüyen konut
açığına çözüm bulmaya yönelik bu çal ışman ın hazı rlandığı
belirtilmektedir.

Bu çalışmada:

• Geçmi ş dönemin kültürel miras ı n ı temsil eden tarihi ve
geleneksel konut stokunun önemli bir k ı sm ın ı n 1970'lerden
bu yana koruma alt ında bulundu ğu,

• Çoğunluğu tescilli olan tarihi konutlardaki bak ı m, onar ı m
zorluklar ı ve maliyeti yüzünden yeterince de ğerlendirileme-
diği, bozuldu ğu ve giderek yok olmakta oldu ğu,

• Önemli bir bölümünün çok dü şük barınma yoğunluğu
içinde iskan edilen ya da terk edilmi ş bulunan bu konut
stokunun çe ş itli ekonomik nedenlerin de etkisi ile yık ılmaya
b ırak ılmış durumda oldu ğu,

saptamaları yap ılmış t ır. 17 Bu kent ya da yerle ş melerin nadi-
ren i ş levlerini koruyarak günümüze kadar geldikleri, i ş levle-
rini kaybetmelerine rağmen deği ş ik kullan ışlara dönü şerek
varl ıkların ı sürdürdükleri, ancak o beldenin çöküntü alan ı

Ara ş t ırmalar ı Dizisi: 7, Okçuoğlu, Y., Özgönül, N., Batkan, Ö., Gökçe,
F., CDTU Bas ım I ş liği, Ank.
TOKI, c., 1996, s. XV
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olarak görüldü ğü, diğer ülkelerde izlendiği gibi bir prestij

alan ı haline gelmedikleri; baz ılar ının ise hem i şlevlerini

yitirmeleri hem de yeni i şlev ve kullan ışlar ı bar ınd ırmaya

elveri ş li olmamalar ı nedeniyle terk edildikleri; veya koruma

alt ı na al ın ıp, piyasa süreçlerine göre cazip bulunmad ığı için

metruk hale b ırakıld ıklar ı ya da bu alanda ya ş ayan ailelerin,

getirilen koruma ve bak ım kurallarına uygun olarak, bu

yap ılara harcama yapacak güçte olmad ıklar ı gibi olgu ve

sonuçlara varılmışt ır.

Toplu Konut Kanunu, madde 1O'a göre; bu Kanun ile öngö-
rülen hizmetlerin gerçekle ştirilmesi, konut gereksiniminin,

toplu konut in şas ı suretiyle kar şılanmas ı, konut ihtiyac ı
olanlarla, inşaat yapanlar ın tabi olaca ğı usul ve esasların dü-

zenlenmesi ve devletin yapaca ğı desteklemeler için Türkiye

Emlak Kredi Bankas ı 'nda bir fon olu şturulmu ş tur.

Gittikçe büyüyen konut aç ığın ın süratle kapat ılabilmes ı ve

her ailenin ihtiyaçlar ına uygun sağlıkl ı bir konuta kavu ş tu-

rulabilmesi için, konut in şaat ında kullanış lı, ekonomik ve

Türk Halkı 'n ın ihtiyac ına ve ya şayış tarzına uygun proj ele-

rin te şvikine öncelik verilmesi amaçlanmış t ı .

Kamu lojman plan ı 10 yıl içinde tamamlanacak, gecekondu

bölgelerinde altyap ı hizmetlerinin öncelikle götürülmesine

önem verilecektir. İlke olarak, Toplu Konut uygulamalarında

devlet esas olarak altyap ının hazırlanmas ına katkıda buluna-

cak, arsa üretimini h ızland ıracak, çe ş itli büyüklükteki konut

tiplerinin iklim özelliklerine ve mahalli malzeme imkanlar ı -

na göre tip Toplu Konut Projeleri şeklinde ele al ınmalar ı ve

h ızl ı inşaat teknolojileri ile h ızl ı bir şekilde tamamlanmalar ı
şeklinde te şvik önlemleri getirilecekti.

Konutun çevresi ile birlikte bir bütün olu ş turduğu dikkate

al ı narak, konut tasar ımı ve çevre niteliklerinin yükseltilme-

sine olanak sağlayacak mevzuat ın geli ş tirilmesi ve konut
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sektörü yat ı rı mlar ı n ı n yerle şme hedefleri ile bir bütün halin-

de ele al ınarak yönlendirilmesi hedeflenmi ş ti.

İlke olarak kamu sübvansiyonlar ı , altyap ı s ı hazır arsa üreti-

mi ile alt gelir gruplar ı na öncelik tan ımak kayd ıyla konutsuz

ki ş iler için yap ılan sosyal konutlara a ğırl ık verilecek ve konut
büyüklüklüklerini dü şürecek şekilde düzenlenecektir.

Önlem olarak konutlar ın inşaat ve kullan ım ı nda tasarruf

sağlamak amac ıyla, yerel malzemeleri değerlendiren, iklim

koşullar ı n ı dikkate alan ve israf ı azaltan teknolojiler destek-

lenecekti. Türkiye ko şullarına uygun konut yap ım sistemle-

rinin belirlenmesi için gerekli çal ış malar yap ılacakt ı .

Konut say ı mların ın periyodik hale getirilmesi sa ğlanacakt ı .

Kamu lojman yat ı r ı mlar ı , kalk ınmada öncelikli yöreler ile

konut s ıkıntı s ı çekilen küçük yerle şmelerde sürdürülecekti.

Bu dönemde, konut gereksiniminin çözümünde yerel yöne-
timlerle, belli alanları konut geli şme alan ı olarak belirleyerek

altyap ı götürmeleri, gecekondula şmayı önlemek amac ıyla

Kendi Evini Ya/2a ıı a Yard ıın" program ı içinde nüve konut

projeleri hazırlanmas ı ve öncelikle alt gelir gruplar ı için kira-

l ık ve mülk konut üretimini sağlayacak gerekli düzenlemele-
ri yapma görevleri verilmi ş tir.

Vİ . SONUÇLAR VE GELENEKSEL KONUT DOKULA-
RİNİN SÜRDÜRÜLEB İ LİR KORUNMASINA YÖNE-
LİK ÖNERİLER

Ye ıı i bir koruma politikas ı ve biitihı leş ik koruma uygulan mazsa,

toplumumuz çok yak ı nda geleneksel çevresini oluş turan yap ı ve sit

ııı iras ı n ı n çoğunu yitir ııı iş olacakt ı r. ''

' Amsterda ııı Bildirgesi, 1975.
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"Eski alanlar ı n sağl ı klaş t ı rı lııuı s ı olanak ölçüsünde. bölge sa-

kiıı leri ıı in toplumsal kompozisyonunda köklü bir de ğ iş iklik

gerektirmeyecek şekilde tasarla ıı malı ve uygulanmal ı dı r Kamu

kaynaklar ı nca gerçekleş tirilen restorasyon (ve sağl ı klaş t ı rma)

çalış n ı alar ı n ı n sağladığı yara na rdan tüm toplum kesimleri pay

almal ı dı r. //

"Gerekli yasal ve yönetimsel önlemler tü ııı ülkelerde güçlendinilme-

ii ve daha et kimi k ı lı n ııı al ı d ı r." (An ı sterda ın Bildirges ı 1975)

Yukar ıda k ı smen özetlendiği gibi 7 asl ında ülkemizde, konut
ve konut çevresi, yap ı ve yap ım sistemleri konusunda engin
bir deneyim bulunmaktad ı r. Bireysel konut, kooperatif eliyle
ve toplu konut üretimi konular ında zengin bir birikim olu ş -
mu ş tur. Bu deneyimlerin genellikle ve ço ğunlukla yeni yap ı
yap ım ı konusunda oldu ğu, onar ım, sağl ıkla ş t ırma, iyile ş tir-
me vb. konular ın daha ikincil kaldığı söylenebilir. Ancak,
ya ş ad ığım ız bu günlerde uluslar aras ı ve ulusal ekonomik ve
sosyal gerçekler, kültür de ğerlerinin korunmas ı, gecekondu
alanların ın sağl ıkla ş t ır ılmas ı ile daha çok üst üste dü şmek-
tedir.

Ekonom ık bakı mdan zorluklar ya şayan, uzun y ıllard ır enf-
lasyon ile fakirle şmekte ve fakirle ş tirilmekte olan ülkemizde,
savurganca davran ış lara art ık yer olmad ığı aç ıkt ı r.

Y ık, yap, sat sürec ı ıle doğal ve kültürel çevreler, dü ş ük yo-
ğunluklu gecekondu bölgeleri yok edilmekte, ekonomik k ı t
kaynaklar savurganca harcanmaktad ır.

Sürdürülebilir geli ş im için art ık gelinen noktada, kentleri-
mizde koruma, sağl ıkla ş t ırma, iyileş tirme, kendi çabalar ı ve
kamu desteği ile kendi evine bakarak çevresini düzenleme
çal ış malar ı büyük önem kazanmaktad ı r.

Bu ayn ı zamanda, yıkıp yok ederek geriye dönü ş ü olmayan
emeğ in ve yap ı malzemesinin, altyap ının da yeniden ak ılc ı
bir şekilde değerlendirilmesi anlam ı n ı ta şıyacak bir olgudur.
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Ayr ıca, sosyal, ekonomik, ticari ve en önemlisi kültürel de-
ğerleri ile kentlerin öne ç ıkmakta olduğu küreselle şme süre-

cinde, zengin doğal, tarihsel/kültürel, mimari ve arkeolojik
değerlerimizin bütüncül korunmas ı gelecek ku ş aklar için
önemli bir zenginlik ve övünç kayna ğı olacakt ı r.

Sürdürülebilirlik ana Eikri çerçeves ınde, yoksullu ğa bir çö-
züm olarak, geleneksel kent dokular ın ı (kentsel sit alanlar ı ve

gecekondu alanlar ı) korumaya ve sa ğ l ı kla ş t ı rmaya yönelik

politika önerileri a şağıda sunulmaktad ır:

Vİ . 1. Genel Görünüm, Sonuçlar ve Öneriler

Ülkemizde, kalk ı nmış ülkeler düzeyinde kent planlamas ı ve

uygulamas ı olmad ığı gibi, geleneksel dokular ın korunmas ı
(kentsel sitler ve bir k ı s ı m gecekondu alanlar ı) konusunda da
bu ülkeler ölçüsünde çevre ve tek yap ı ölçeklerinde koruma

ve sağ l ı kla ş t ırma ( ıslah/sanitasyon) uygulamas ı yap ılama-

maktad ı r.

• Tarihsel/kültürel varl ıkların ve çevrelerin korunmas ı ndak ı
yetersizliğin (ba şarı s ı zlığın) kökeninde, sosyal ve ekonom ı k
nedenlerin yan ı s ı ra, ülkemizin gerçeklerine uygun, belirgin
bir tarihsel alanlar ve gecekondu çevrelerinin koruma ve sa ğ-

l ıkla ş t ırma politikas ı bulunmamas ı yatmaktad ı r.

• Geleneksel kent dokular ı korunmas ına ili şkin yasal ve
yönetsel düzenlemelerle her ne kadar merkezi ve yerel yöne-
timlere belirli görev ve yetk ıler verilmışse de, bu görev ve yet-
kilerin yeterince etkin kullan ı labildiğini söylemek mümkün
değildir. Ayrı ca, Beypazar ı örneğınde görüldüğü gib ı bazen

yasal sit s ın ı rlamas ı olmamas ı olumlu sonuçlar vermektedir.

• Baz ı gecekondu çevreleri ile, tarihsel kent dokular ı n ın
(baz ılar ı kentsel sit alanı olmas ına rağmen) korunmas ına,
sağl ı kla ş t ır ılmas ı ve geli ş tirilmes ı ne ili şkin yerel ve merkezi
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yönetime ili şkin politikalar, zaman içinde sürekli olarak de-
ğ i şmektedir. Bu değ i şme, genellikle geleneksel kent dokular ı -
n ı n (kentsel sitler ve gecekondu alanlar ı ) aleyhine olan karar
ve uygulamalara neden olmaktad ı r.

Koruma konusundaki yasal/yönetsel çerçevenin karma şık-
l ığı ve s ık s ık değ i ş tirilmesi politika karars ı zlığın ı n en belirgin
göstergesidir. Bu karma şıkl ı k içinde yeterli düzeyde koruma
ve sağ lıkla ş t ı rma amaçl ı planlamalar ve uygulamalar yap ıla-
mamakta, geleneksel kent dokular ı de spekülatif kazançlar
kolayl ıkla elde edilebilmektedir. Ayrı ca, altyap ı , sosyal dona-
t ı ve yap ı içi sağl ıkla ş t ırmayı içeren çal ışmalara hemen hiç
yer verilmemektedir.

Sonuç olarak; 1990'l ı yıllar ın sonunda, ülkemizde tarihsel
alanlar ve gecekondu çevrelerinin yeterli düzeyde koruma ve
sağl ıkla ş t ırma ( ı slah/sanitasyon) politikas ı n ın bulunmayışı ,
h ızl ı kentle ş me ile birle ş tiğinde bu çevreler h ızla yok olmak-
tad ı r.

Bu yok olu şun nedenleri aras ında;

• Koruma ve sağl ıkla ş t ırman ın amaç ve niteliğine politik
düzeyde henüz tam olarak karar verilmemi ş olmas ı ,

• Birbirini izleyen siyasal iktidarlann tarihsel alanlar ve ge-
cekondu çevrelerinin koruma ve sa ğlıkla ş t ırma konusunda
deği ş ik yakla şımlara ve ideolojilere sahip bulunmas ı ,

• Yasalardaki yetersizlik ve dağın ıkl ık,

• Parasal kaynak yetersizli ği,

• Çe ş itli merkezi yönetim kurulu şların ın kendi aralar ı nda ve
yerel yönetimlerle olan yetki karga ş as ı ,

• 'Sürdiirü İebi1ir/ik" kavram ı ile kent dokular ı n ı n korunmas ı
ve sağlıkla ş t ır ılmas ı aras ındaki ilişkinin yeterince anla şı la-
mamış olu ş u,
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• Halk ın geleneksel konut çevrelerinin ve gecekondu alanla-

r ı n ın koruma/ ı slah ve geli ş tirme amaçl ı olarak planlanmas ı
ve uygulamas ına kat ı l ımı n ın sağlanmayışı , tersine negatif

kat ıl ı m ın 19 bulunmas ı ,

• Geleneksel kent dokular ı korumas ında ekonomik etkenle-

rin ve kentsel toprak rant ının yeterince dikkate al ınmayışı ,

yatmaktad ı r.

"Korun ı a bt ıgü ıı tarihi park ve bahçe/erin yan ı s ı ra, tarihi kent

ve köy/er içi ıı de gereklidir Bu min ı ar/ ı k üri) ıı lerinin kor ıı nn ı as ı
en büyüğünden en alçak gön ı )llülerine kada,; günümüz yap ı lar ı n ı

da ıı nu ı tmada ıı kültürel değer taşı yan tüm yap ı /ar ı çevreleriyle

birlikte kapsayan geniş bir perspektif içinde görülebilir Amster-

da un Bi/dirgesi)

SONUÇ 1. "Sürdi/rülebihir ke ıı tsel geliş me" için, uygulanabil ı r

tarihi alan ve gecekondu çevrelerinin koruma ve sa ğ l ı kla ş t ı r-

ma politikalar ı olu ş turulabilmesi için, Ulusal Fiziki Planlama

politikaları yeterince saptanmam ış ve kalkınma planlar ı na

fizil<sel bir boyut kat ılmamış t ı r.

1. 1. "Sürdürülebilir kalk ı n ıııa" için bölgesel, alt bölgesel
ve yerel ölçeklerde tarihsel çevre ve gecekondu çevrelerinin

koruma, sağ l ı kla ş t ı rma ve çevre uyumlu yenileme politikala-

r ın ı yönlendirmek üzere; bu doğrultuda hazırlanmış ülkesel,

bölgesel ve çevre düzeni planlar ı na sahip olmak gerek ı r. Bu-

nun için, kentsel çevrelerin ak ılc ı ve etkın korunmas ın ı ve

kullan ım ın ı öngören kararlar ın al ınmas ına elveri şli bir ortam

geli ş tirilmelidir.2°

• 1. 2. İ lke ölçeğinde tarihsel (ve de do ğal) kaynak kullan ı -

m ın ı içeren, kent dokular ın ı sağl ıkla ş t ı ran, kentle şme ve sa-

nayile ş meyle bütünle şen politikalar; bölgelere, metropolitan

Negatif Kat ı l ım: Olumsuz yönde eylemlerde bulunma.
2 Tunçer, M., ı e., 1999, s. 8.
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ölçekteki kentlere, kentlere ve k ırsal yörelere kadar inen bir
dizi stratejik ulusal (ekonomik, fizik, sosyal, kültürel, e ğitim-
sel vb.) planlama kararlar ı ile desteklenerek geli ş tirilmelidir.

• 1. 3. Gecekondu ı slah planlar ı tamamen y ıkı p çok katl ı
yenilenmeyi değil, yer yer yoğunluk ve doku korunmas ı
ve sağ l ı kla ş t ı rılmas ı n ı öngörecek biçimde ele al ınmal ıd ır.
Haz ı rlanmış olanlar bu anlay ış la yeniden gözden geçiril-
melidir. Gecekondu alanlar ı n ın ı slah ı yasallaşma sürecinin
sadece me ş ruiyet sorununu çözmekle kalmay ıp, kalite ve
kentsel hizmetler sorunlar ına da çözümler üreten bir sürece
dönü ş türülmesiyle olanakl ıd ı r. Yasalla şma sürecinde kamu
ile arz taraf ı ndaki aktörler aras ı ndaki ili şki tek tarafl ı bir po-
litik taviz ili şkisi olmak yerine, bireysel ve grupsal ç ıkarlarla
kamusal ç ıkarlar ı n değ i ş toku ş edildiği bir alışveri ş ili şkisi
olmal ı d ı r.

SONUÇ İİ . Özellikle 1950 sonras ında izlenen kentle şme
politikaları (ya da politikas ızlığı), doğal ve tarih kaynaklar ı n
erozyonuna, gecekondu alanlar ı n ın anlams ız apartmanlar
şeklinde yenilenmesine neden olmaktad ır. Kentle şme sü-
recinde gözlenen metropolitenle ş me, bir yandan gel ış me
ve sanayile şmeyi, öte yandan da, çevre kirlili ğini (hava, su,
toprak), kaynak yetersizliğini ve tükenmesini, geleneksel
kent dokuları n ı n bozulmas ı n ı ve zaman içinde yok olmas ı n ı
beraberinde getirmektedir.

• Il. 1. Sürdürülebilir kalk ı nma fikri çerçevesinde, kentsel
politikalar yeniden ele al ı nmal ı , doğal çevre ile uyumlu,
tüketime yönelik olmayan, kirletmeyen, tarihsel ve kültürel
çevreyi, insan ölçekli kentsel dokular ı koruyup geli ş tirmeyi
amaçlayan yeni politikalar dizisi olu ş turulmal ıdı r.

• Il. 2. Yoksulluğa bir çözüm olarak gecekonduda ya şayan
bireylerin kendi yap ılar ına bak ım onar ı m ve çevreye uyumlu
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eklentilerle geliş tirmelerini sa ğlamak amac ı ile kentsel tasa-
rım ve mimari ölçeklere giden özel plan ve projeler geli ş tiril-
meli, teknik ve parasal destek politikalar ı ile uygulanmal ıd ır.
Bu plan ve projelerin üst ölçekte verilmi ş yoğunluk ve yap ı -
la ş ma biçimi kararlar ıyla uyumlu olmas ı sağlanmal ı d ı r.

SONUÇ İİ!. Ülkede nüfus art ış oranı geli şmi ş ülkelerden
çok daha fazlad ır. Ayrıca kentle şme oran ın ın yüksek oldu ğu
kentlerde nüfus art ış oran ı , ülke düzeyinin de üstündedir.
Gerek bu nedenler, gerekse kentle ş me ve sanayile şmenin
aynı düzeyde olmamas ı ; i ş sizliğin artmas ına, gecekondula ş -
maya, kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel aç ıdan geli şme-
mesine, ya da çarp ı k geli ş mesine yol açmaktad ı r.

• ili. 1. Kent yoksulluğuna bir çözüm olarak tarihi alan ve
kent çevreleri koruma ve sağl ı kla ş t ırma politikalar ı nüfus
art ışı ve göç olgusu dikkate al ı narak, var olan politikalar bu
amaç doğrultusunda deği ş tirilerek geli ş tirilmelidir.

• ili. 2. İ nşaat firmas ı , yap satç ı , ta şaron gibi aktörlerden
sağlıkla ş t ırma, koruma vb politikalar ı geli ş tirilmesi beklen-
memeli, tasarlanm ış bir vizyon ve eylem program ı çerçeve-
sinde sürece kat ılmalar ı desteklenmelidir.

SONUÇ IV Sörı1ı iriilet'ili ı' I<entsel I<or ıııııa ve Geli ş me" iç ı n,
tarihsel ve kültürel değerlerin, gecekondu alanlar ı n ın iyi-
le ştirilmesi ve geli ştirilmesine yönelik pol ıtikalar yeterince
bulunmamaktad ır. Geçmi ş kültürün gelecek ku şaklara ak-
tar ılmas ı kayg ı s ın ı n yan ı s ıra, koruma ve sağl ıkla ş t ırman ın
ekonomik boyutuna yeterince önem verilmemektedir.

• IV 1. Kentsel koruma (sit) alanlar ı ; özellikle kentle şme h ı zı
yüksek olan kentlerimizde daha hızl ı bir şekilde yok olmak-
tad ı r.
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• Kentsel Koruma Alanlar ı 'n ın sürekli olarak daralt ılmas ı ,

• Envanterden (tescilden) dü şme,

• Kent merkezi çevresindeki arazilerin üstündeki binalardan
daha değerli olmas ı nedeniyle çok katl ı yap ıla şma istemleri;

• Bu alanlardaki yap ılar ı n eski, dayan ıks ız, ve günün konfor

ko şullar ına uyumsuz olu şu, onarım ı n zor ve pahal ı olmas ı ,

gibi nedenler tarihsel ve kültürel önemi olan ve ayn ı zaman-

da bir yap ı stoku olarak değerlendirilmesi gereken kent do-

kular ı n ın zaman içinde y ık ılmas ına ve kent kimliğine aykı rı
yap ılar ın yap ılmas ı na neden olmaktad ı r.

• IV 2. Tarihsel kent dokular ındaki geleneksel konutlar,

günümüze kadar ula şan kültür varl ıkları m ı z olduğu kadar,

konut aç ığın ı n giderilmesinde "L'on ıı t stok ıı "nun da bir parça-

s ıd ı r.

Sürdürülebilir kentsel geli ş me kapsam ında, sistemsiz ve

parça parça değil, tutumlu ve bilinçli bir geli ş imin hedeflen-

mesi, varolan kaynakları n değerlendirilmesi ve gel ış tirilmesi

gerekli oldu ğundan; planc ı, mimar ve in şaat mühendisi, res-

torasyon uzmanlar ı vd. dü şen görev, etk ı n bir kampanya ile

bu kent parçalar ı nın vakit yit ı rilmeden ele al ı nmas ı , çevre

ve yap ı olarak iyile ş tirme, s ıhhile ş t ırme ve koruma uygula-

maların ın yap ılmas ı için yerel ve merkezi yönetime destek

olunmas ıd ı r.

• IV. 3. Gecekondu ı slah imar planlar ı, sadece parselasyonu

düzenleyen bir işlev olarak görmeyip, altyap ı , yak ı n çevre

ve yap ı standartlar ın ı iyile ş tirecek ve kentsel hizmet fonksi-

yonlar ı n ı içerecek şekilde ayrınt ıl ı olarak haz ı rlanmas ı gerek-

mektedir. Bu planlama etkin finansman modelleri ıle birlikte

uygulamaya konmal ı , uygun kredi s ı stemleriyle bireylerin

olanaklar ı geli ş tirilmelidir. Giri ş im ölçeği finansman ın sade-

ce ülke içi kaynaklarla gerçekle şemeyeceği boyutlarda oldu-
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ğU zamanlarda uluslar aras ı finans mekanizmalar ı ile i şbirli-
ğine girilmesi gerekmektedir. Zaten güç ya şam ko ş ulları nda
ya şayan bireylerin etkinliklerindeki performans ı artt ıracak,
kayı pları azaltacak örgütlenme ve dayan ışma biçimleri des-
teklenmelidir.

SONUÇ V Kent yoksulluğuna bir çözüm olarak geleneksel
kent dokular ın ı (kentsel sitler ve gecekondu alanlar ı) koru-
ma ve sağl ıkla ş t ırmay ı ve geli ş tirmeyi amaçlayan Kentsel
Toprak Politikalar ı geli ş tirilmelidir:

• V 1. Ülkemizde, kent yoksullu ğuna bir çözüm olarak gele-
neksel kent dokular ın ı (kentsel sitler ve gecekondu alanlar ı )
koruma, sa ğl ı klaş t ırma ve geli ş tirmeyi amaçlayan, ak ılc ı , ve-
rimliliği gözeten, vurgunculu ğu (arsa/yap ı spekülasyonunu)
önlemeye ve kentsel rant ın kamu yarar ına kullan ılmas ı na
amaçlayan bir "kentsel toprak politikas ı " bulunmamaktad ı r.

• M 2. Sürdürülebilir kalk ınma kavram ı çerçevesinde, doğal,
tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik vb. her türlü kayna ğın
korunmas ı, geli ş tirilmesi ancak bu doğrultuda planlama ile
olabilir.

• M. 3. Ülkemizin kentle ş mesinde, bütün önemli kentsel so-
runlar ı n kaynağın ı olu ş turan "kent teprak/ ı r ı ' konusu önem
kazanm ış t ı r. Arsa spekülasyonu ve y ık-yap-satç ı düzeninin
sürdürülebilir kalk ı nma için ne kadar büyük bir engel oldu-
ğu, a şırı kaynak tüketimine yol açt ığı , önlenebilmesi için ne
yapmak gerektiğine ili şkin öneriler geli ş tirilmelidir.

Henüz teknik ve ekonomik ömrü dolmadan tek katl ı , iki
katl ı hatta 4-5 katl ı yap ılardan olu ş mu ş semtleri, gecekon-
du bölgesi olsa dahi y ı k ı p, (Ankara Bahçelievler, Çukuram-
bar, Çiğdem, Dikmen vb. örnekler) sadece arsa sahibine ve
yık-yap-satç ıya rant sağlama arzusundan kaynaklanan bir
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güdüyle yenilerini yapmak, büyük yerel ve toplumsal ka-
yı plara, doğal kaynak, milli servet ve emek savurganh ığına
neden olmaktad ı r.

• Yeniden yap ıla şan bu alanlar ın alt yap ılar ın ın yenilenmesi
(yetersiz hale gelen kanalizasyon, su, doğalgaz, tele-ileti ş im
vb. tesisat ının yenilenmesi),

• Yol, otopark, okul, ye ş il alan vb. donat ı gereksinimlerinin
karşılanmas ı ,

• Yoğunluk art ışı ile olu şan çevre kirliliği ve psikolojik so-
r u nla r,

sosyal ve ekonomik olarak çok pahal ı bir kentle şme süreci
ya ş ad ığım ı z ı ve gelecek ku şaklar için korunmas ı gerekli
kaynaklar ı savurganca harcamakta oldu ğumuzu göstermek-
tedir.

Kentle şme k ı zına bağl ı olan ve kentsel toprak rant ı n ın ka-
muya değil, kiş ilere, (spekülatörlere) gitmesine yol açan y ık-
yap-satç ı kentsel yenileme (daha doğrusu yıkım) mutlaka
önlenmelidir.

Ankara'da Yeni ş ehir'in 30 yıl içersinde üç kez y ık ı l ıp ya-
p ılmas ı, Bahçelievler'in sadece ad ı n ın kalmas ına yol açan
uygulamalar, bütün kentlerde merkezden d ışar ı doğru rant ın
art ış a bağl ı olarak sürmektedir.

Kentlerimiz sürekli y ık ım, in şaat, altyap ı çalış malar ı vb.
uygulamalarla gün geçtikçe daha ya şanmaz kale gelmekte,
geleneksel dokular ı n ı yok ederek, kimliğini yitirmektedir.

Denetleme mekanizmalar ı , gecekondu ve kentsel koruma
alanlar ı için uzmanla şmal ı ve i şlevini plan d ışı davranışları
engelleme ile s ı n ı rlamay ıp, üretim sürecine etk ın b ıçimde
kat ı l ı m. yönlendirme ve e ğitim yapma yönünde geli ş tirme-
lidir.
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SONUÇ V İ. Kent yoksullu ğuna bir çözüm olarak gelenek-

sel kent dokular ı n ı (kentsel sitler ve gecekondu alanlar ı) ko-

ruma ve sağ lıkla ş t ırmay ı ve geli ştirmeyi amaçlayan yerel ve

merkezi yönetim politikalar ı olu ş turulmal ı d ır.

V İ . 1. Merkezi yönetim birimleri (ba ş ta Bayı nd ı rl ık ve İ s-

kan, Kültür ve Turizm Bakanl ığı , Çevre ve Orman Bakanlığı )

koruma ve sağl ı klaş t ı rmay ı gerçekle ş tirecek şekilde yeterince

etkin bir tarzda örgütlenmemi ş tir. Merkezi yönetim ilgil ı
kurumların ın yakla şımlar ı genellikle teknik olmakla birlikte,
hakim olan politikalar zaman zaman etken olmaktad ır ve bu

da tarihi/çevresel kent dokular ın ın tahribat ına yol açmakta-

d ı r.

• Planlamaya ili şkin yakla şımlar; planlar ı n değ i ş imi, koruma

ve sağl ıkla ş t ırma amaçl ı plan ın yap ılmas ı ve uğrad ığı deği-

ş iklikler bakanlar ve genel müdürlerin izleclikleri politikalara

göre değ i şmekted ı r.

• Uygulamaya ili şkin yakla şımlar; yap ılan veya yap ılmayan

uygulamalar, korunan yada y ık ılan yap ı/yap ı gruplar ı mer-

kezi ve yerel politikalar ile yak ı ndan ilgilid ı r.

• Mali yakla şımlar; koruman ın ekonomik boyutu, mali

güç yada güçsüzlük ve parasal çerçeveye ili şk ı n geli şmeler

bakanların, genel müdürlerin ya da belediye ba şkanlar ı n ın
saptad ıklar ı önceliklere bağ l ı olarak değ i ş mekted ı r.

SONUÇ Vİİ. Yerel yönetimler de kentsel korumay ı ve

sağl ıkla ş t ırmay ı gerçekle ştirecek şekilde yeterince etkin

olarak örgütlenememi ş tir. Geleneksel konut çevrelerinin ko-

runmas ı ve sağl ıkla ş t ı r ılmas ı konusunda, yerel_yönetimlerin

de yakla şımları genellikle yerel politikalara ba ğıml ı d ır, bu da

geleneksel kent dokular ı n ın tahribat ına yol açmaktad ır.
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• Merkezi ve yere.l yönetimler taraf ından al ı nan kararlar ı n
tarihsel geli ş im süreci içinde değerlendirilmesi, (sit alan ı
ilan ı, daralt ılmas ı , tescil kararlar ı, tescilden dü ş me, yeni
yap ıla ş ma izinleri, y ık ı m izinleri vb.) ve bu kararlara yönelik
öneriler bu sonucu ortaya ç ıkarmaktad ır. Gecekondu ı slah ı
ad ıyla yap ılan planlar ise bu çevrelerin çok yo ğun olarak tah-
ribine yol açmaktad ır. Ankara'da uygulanan "Gecekondııdan

Çagdaş I<on ıı ta' projeleri dahi bu tür sonuçlar do ğurmu ş tur.

SONUÇ V İİ!. Yerel ve merkezi yönetimin değ i şken karar-
larına kar şı , etkili koruma uygulamas ı yap ılamamas ına yerel
halk ı n tepkisi ve negatif kat ı l ım olgusu bulunmaktad ır.

Vİ .2. Sonuçlar ın Değerlendirilmesi, Yorumlanmas ı ve
Öneriler Geliştirilmesi

• Ülkemizdeki h ı zl ı nüfus art ışı ve kentleşme, k ırdan kente
göç olgusu, kentlerin plans ı z büyümesi ve arsa spekülasyonu
kentin korunmas ı gerekli konut dokusu üzerinde büyük öl-
çüde olumsuz etkiler yapmaktad ı r. Genellikle kent merkez-
lerinde yer alan tarihsel kent merkezleri ve geleneksel kent
dokuları, kentin h ı zl ı büyümesi, yoğunluk art ışı ve çok katl ı
olarak y ık ı l ı p yap ıla şmalardan etkilenmekte, geleneksel kent
dokular ı tüm çabalara ve yasal s ın ı rlamalara rağmen giderek
yok olmaktad ır.

• Geleneksel kent dokusu ölçe ğinde, koruma olgusunun
ülkemizde gecikerek ele al ı nmas ı, İ stanbul, Bursa, Edirne,
İ zmir, Kayseri, Konya vb. gibi pek çok kentimizin kent kim-
liklerinin ve etkileyici görünümlerinin kaybolmas ına neden
olmu ş tur. Gecikerek de olsa, 1980'lerden sonra korumaya
yönelik planlama ve projelendirme çal ış maları yayg ı nla ş -
mış t ır. 2863 say ı l ı Yasa ile, bu konudaki baz ı yetkilerin yerel
yönetimlere verilmesi sonras ında ise, b ır çok yerel yönetim
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kendi kentlerine sahip ç ıkmaya ba şlam ış , koruma amaçl ı
planlama çal ışmalar ına giri şmi ş lerd ı r.

Bu çalış malar ın yeterli oldu ğunu söylemek pek de olas ı
değildir. Ancak, turizmin de etkisi ile belirli bir tarihsel çevre
koruma bilincinin olu ş tuğu söylenebil ı r. En az ından turiz-

min yoğun olarak ya şandığı yörelerde tek yap ı onar ı mları
ve yer yer çevre düzenleme çal ış maları ile belirli b ı r a şama

kaydetmi ş olundu ğu söylenebilir. Kültür Bakanl ığı 'n ın, an-

cak 1990'lar ın ba şından itibaren koruma amaçl ı planlama

çal ışmalar ın ı ihale yöntemi ile ba şlatmas ı ne kadar gecikm ış
olunduğunun bir göstergesidir. Önemli olan koruma amaçl ı
planlar yapmak değil, onun uygulanmas ına yönelik bir ta-
k ım kurumsal (organizasyonel) ve parasal önlemleri almak
ve uygulamakt ı r.

• Gecekondu alanlar ı için de benzer yorumlar ı yapmak ola-

s ı d ı r. Islah ad ı alt ı nda sağl ıkla ş t ı rma ile ilgisi olmayan a şırı
yoğun kentsel dokular tasarlanmakta ve uygulanmaya çal ı-

şılmaktad ı r. Böylece eskisinden daha sağ l ıks ız dokular ortaya
ç ıkmaktad ı r.

Türkiyenin doğal ve tarihi çevresini yitirmesi, yoksul/t ı k kadar

höyük tur prollemdir. B ııııa karşııı yayg ı n koruma ne bir kriz ize

de bir traledidir Tersine ileriye yönelik bir meydan ok ıı y ıış t ıı r 2/.

yüzy ı lda ülkemizin hak ettiği sayg ı nlığı kazanmak ve onu sür-

dürebil ııı ek için ne kaderci ne de ç ı karc ı yakla şı mlar söz konusu

olabilir Burada söz konusu olan problem çözücü bir biçimde sorun-

lar ı göğüslemektir. Bu amaca erişmek için de vakit kaybetmedem ı
kir kor ıı ma kültürü ve huuuu etkimı k ı lacak bir koru ııı a diplomas ı
olıış tu ı r ııı ak zor ıı nlıı görü ıı m ıı ektedir

Bildiride s ıralanan sorunlar ve nedenleri göz önünde bulun-
durularak "Sürdü rülebilir I<e ıı tsel Kor ııııı a ve Sağ l ı klaş t ı r ına

21 Tankut, 0., 2003, 'Doğal ve Tarihi Çevrenin Korunmas ı : Sorunlar ve
Olas ı Çözümler", Bilim ve L/te1uya, Say ı : 105, 5.30-31.
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(ı slalı/sa ıı itasyon) Politikalar ı " olarak nitelendirilen a ş ağı daki
öneriler geli ş tirilmi ş t ı r:

V İ . 2. 1. Yasal Öneriler

1. Koruma ve sağlıkla ş t ırma konusunda yasalardaki ve ör-
gütsel yap ıdaki çok ba ş l ı l ı k ve yetki karga ş as ı mutlaka ön-
lenmelidir. "Siirdılrölel'ilirlik" ilkesi doğrultusunda yetki ve
sorumluluk da ğı l ım ı yeniden gözden geçirilerek tek bir "I<e ıı t

ve Çevre Koruma Yasas ı " olu ş turulmal ı d ı r.

2. /13194 say ı l ı İmar Yasas ı ve Yö ıı et ııı elikleri'ni ıı " yeni bir
yap ı kontrol sistemi ve afetlere kar şı dayan ıkl ıhk sağla-
yacak önlemleri içermek üzere yap ılmakta olan revizyon
çalış malar ında hazırlanmış bulunan "İmar Haklar ı Aktar ı m ı
(İHA) Yö ıı e ıııı eliı i"nin bir an evvel kentsel sit alanlar ı nda
da uygulanmas ı sağlanmal ıd ır. Bu doğrultuda koruma ve
sağl ıkla ş t ırma amaçl ı plan çal ış mas ından önce kazan ılmış
ve tapuya tescil edilmi ş olan imar haklar ı n ı n düzenlenecek
"İmar Haklar ı Sertifikalar ı " ile kentsel koruma ve sa ğl ıkla ş -

t ı rma alanlar ı d ışına transferi (rant transfer ı) sağlanmal ı d ı r.
İ mar Yasas ı 'n ı n kentsel tasarım ı ve alt ölçekl ı (1/500, 1/200,
1/100) planlama ve projelendirme çal ışmalar ı n ı n yap ı m ı ve
uygulanmas ı na yönelik baz ı yeni kriterleri getirecek ş ekilde
revizyonu gereklidir.

3. "İııı ar Yasas ı 18. madde ıı yg ıı la ı nas ıııııı (Ha ııı rı r K ıı ralı)"
kentsel koruma ve sağl ı kla ş t ırma (sit) alanlar ında yatayda
ve dikeyde gerçekle ş tirilmesi ile, önemli ta şınmaz kültür

varl ı klar ı n ın ve alanlar ın kamu eline bedelsiz geçmesi sağ -

lanmal ı d ı r. Bu amaçla İ mar Yasas ı 'nda yeni düzenlemeler

yap ılmal ı d ı r.

4. Gecekondu alanlar ı için af ve çok katl ı yenileme değil, sağ -

l ı kla ş t ırma ve dü ş ük yoğunluklar ı , ye ş il alanlar ı koruma yö-
nünde ı slah planlar ı yeniden ele al ınmal ıd ı r. Tüm gecekondu

yasalar ı ndaki (775, 2805 ve 2981 say ı l ı Yasalar) hükümlerin
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bir araya getirilmesi, ı slah planlar ın ın yap ılmas ına il ışkin
kurallar ı n yeniden düzenlenmesi, naz ım plan disiplini d ışı na
ç ıkmak için kullan ılma yolların ın kapat ı lmas ı gereklidir.

Vİ . 2. 2. Sosyal ve Ekonomik Öneriler

1. Geleneksel konut dokular ı, "Siirdı7rii/eL'iİır I<a!k ıııı n ı "

kavram ı doğrultusunda sadece ta şınmaz kültürel varl ıklar ı
olarak değil, birer "Kon ı u Stok ıı ", çevresel bir değer olarak
görülmeli ve de ğerlendirilmelidir. Bu do ğrultuda, sadece
kentsel koruma, gecekondu ya da çok katl ı yenileme değil,
sağl ıkla ş t ı rma ve yenilemeyi de içeren planlama ve proj elen-
dirme çal ış malar ı yap ılmal ı d ı r.

2. Yerel Yönetimlere (belediyeler) teknik ve parasal destek
artt ır ılarak ve yapt ıkları hizmetler denetlenerek yerinde
koruma ve sağl ı kla ş t ırma ve geli ştirme politikalar ı uygulan-
mal ı d ı r.

3. Koruma ve sağl ıkla ş t ırman ı n temelde ekonomik bir olgu
olduğu gözetilerek, yap ı s ı n ı onarmak isteyenlere teknik ve
parasal yard ım mekanizmalar ı olu şturulmal ı d ır. Geleneksel
yap ı stoklar ın ı n sağl ıkla ş t ırılmas ı amac ı ile h ı zl ı ve etkin i şle-
yen destek fonlar ı kurulmal ı d ı r.

3. Toplu Konut İ daresi Ba şkanlığı 'nın 1997 yı l ına kadar
geli ş tirdiği ve geleneksel kent dokular ı n ı (kentsel s ıtler ve
gecekondu alanlar ı ) birer konut dokusu/stoku olarak gören
yakla şım ı ile haz ırlanan "Yönet ııı elik" bir an önce gerçekle ş ti-
rilmelidir. TOK İ ayn ı zamanda, gecekondular ı sağl ıkla ş t ı rma
ve alçak katl ı/dü şük yoğunluklu olarak yerinde koruma ve
yenilemeye yönelik tasarruf ve kredilendirme modelleri ge-
li ş tirmelidir.
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Vİ . 2. 3. Denetim, Yönetsel Yap ı Ve Uluslar Aras ı Ka-
raralara İ lişkin Öneriler

Denetim, yönetim sürecinin en önemli halkas ıd ır. Denetim
türleri a ş ağıda s ı ralanmış t ı r:22

1. İç Denetim: Bu kurum yada kurulu şun kendi kendini de-
netlemesidir.

2. Hiyerarş ik Denetim: Bir kurum içinde üstün astlar ın ı de-
netlemesidir.

3. Yönetsel Denetim: Mevzuat ın ara şt ır ılmas ı ve aksakl ıkla-
r ı n ın gözlenerek denetlenmesidir.

4. Mali Denetim: Maddi i ş lemlerin denetlenmesidir.

5. D ış Denetim: Hukuka uygunluğun denetlenmesidir.

6. Vesayet Denetimi: Yerel Yönetimlerle, yerinden yönetim
kurulu şların ın organ, eylem ve işlemleri yönünden merkez ı
yönetimce yap ılan denetimdir. Yerel yönetimlere dönük ve-
sayet denetimi de etkili ve amaca uygun bir biçimde gerçek-
le ş tirilememektedir.

7. Etkililik Denetimi: Yürütme eylem ve i ş lemlerin ın amaç,
plan bütçe, örgütlenme, yöntem vb. de ğışkenler yönünden
etken bir biçimde yürütülüp yürütülmedi ğinin denetlen-
mesidir.

Denetim i şlevi; kentlerde koruma, sağl ıkla ş t ırma, yenileme
ile görevli yerel ve merkezi yönetim kurum ve kurulu ş lar ı -
n ı n (Belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanl ığı) her birim ınin
amaçlar ı ve geleceğe plan ve programlar ı ile uygulamayı kar-
şıla ş t ırarak aksakl ı kları ortaya koyacak ve bunları n düzelt ıl-
mesini sağlayacak bir yakla şım ıç ınde yap ılmal ı d ı r.

Kaya, J<ıııı u Yö ıı eti ıninin Yen ı de ıı Ynp ı /andı r ı lııı as ı Arnşıı r ı nas ı. TODA İ E

Yay 1992.

177



TEBLK3

Denetim sonuçlar ı , amaç ve siyasalar ı n ı n saptanarak gelece-
ğe yönelik uygulama ilkelerinin belirlenmesinde ışık tutucu
olmal ıd ı r. Örgütsel ve çevresel deği şkenler dikkate al ı nmal ı ,
denetim sisteminin etkililiği dikkate al ı nmal ı d ı r. Yöneltme
ve rehberlik sistemi olu ş turulmal ı , denetimin teknik düzeyi
yükseltilmelidir.

Yerel yönetimlerin (belediyeler) geleneksel konut çevrele-
rinin korunmas ına yönelik olarak özerk, yetkil ı ve etkin

birimler olu ş turmalar ı sağlanmal ı d ır. Yerel yönetimler, ge-
cekondu alanları n ı n kentsel arsa değerlerinin yüksek olduğu
alanlarda, gecekondu yenileme projelerinin örgütlenmesi ve
gerçekle ş tirilmesi için gerekli planlama ve projelend ırme ça-
l ış malar ı ile kat ı l ı mc ı uygulama modelleri geli ş tirmel ı dir.

Yörede ya şayan halkı geleneksel konut çevreleri konusun-
da bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, halk ı ve sivil toplum
kurulu ş lar ın ın kentsel koruma ve sağl ıkla ş t ı rma konusuna
olumlu katk ı ve kat ı l ı mları n ı n sağlanmas ı en önemli uygula-
ma arac ı olarak görülmektedir. Çocuk ya ş tan ba şlayarak ül-
kedeki kültürel zenginliğin ve kültür varl ı klar ı n ın öğretilme-
si, tan ı t ılmas ı ve sevdirilmesi büyük önem ta şımaktad ı r. Bu
noktada sivil toplum örgütlerine (meslek örgütleri, vak ıflar,
dernekler vb.) önemli görevler dü şmektedir.

Akdeniz Mimarlar Birli ği'nin ald ığı a ş ağıdaki karar da tüm
taraflar için için önemli mesajlar içermektedir:

UMAR Yönetim Kurulu, tüm Akdeniz ülke hükümlerini a ş a-
ğıdaki hususlara uygun hareket etmeye davet etmektedir:23

1. Hiç bir rant insan zarar ına olu ş turulamaz.

23 Pekin, S.Z., Umar (Akdeniz Mimarlar B ı rliği) Yönetim Kurulu'nun, 23-
24 Ş ubat 2001 tarihlerinde, Atina'da, ICOMOS da yapm ış oldu ğu 18.
olağan toplant ı s ı nda ald ığı karar.
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2. Her türlü ekonomik eylem insana hizmet için yap ılmal ı d ır
tersine değil.

3. Dünya gezegeni hiçbir ku ş ağın mal ı değildir. Tarihi oldu-
ğu kadar fiziki miras ın korunmas ından kaç ınılamaz. Hiçbir
ekonomik, siyasi ya da diğer gerekçe, yap ıl ı ya da yap ı l ı ol-
mayan miras ı n, bir yerle ş menin yok edilmesine, sular alt ı n-
da b ırak ılmas ına, çevrenin ve ekolojik dengenin bozulmas ına
neden olamaz.

4. Bir mimarl ık eseri, ne denli küçük olursa olsun, peyzaj ın
değ i ş mes ı nde rol oynar ve bu nedenle herkese aittir...

5. Tüm hükümetler, mimarl ık ve mühendislik hizmetlerinin
yararlan ılabilecek ş ekilde yap ılabilmesi için asgari maliyetle-
r ı belirleyen tarifeleri uygulamaya koymal ıd ı r.

Vİİ . Kİ Lİ S, GAZ İANTEP, ADIYAMAN, ŞANLIURFA,
D İYARBAKIR, MARD İN, S İİRT, BATMAN, ŞIRNAK'
DA KORUNMASI GEREKL İ KONUT STOKLARI

Sürdürülebilir Kentsel Koruma, Yenileme, Dönü ş üm ve Sağ-
l ıkla ş t ırma Pol ı tikalar ı 'n ın en önemli tasarlayıc ı s ı ve uygula-
yı c ı s ı yere/ yö ıı etim İer'dir.

Yerel yönetimlere teknik ve parasal destek artt ırılarak, hiz-
metleri denetlenerek, yerinde koruma, sa ğl ıkla ş t ırma ve
geli ş tirme politikalar ı uygulanmal ı d ır.

"İııı ar Haklar ı Aktar ı m ı Yönet ııı e İi ı 'nin kentsel sit alanlar ı nda
da uygulanmas ı sağlanmal ıd ır.

Yap ı korunmas ı ve sağl ıkla ş t ırman ın temelde ekonomik bir
olgu olduğu gözetilerek, yap ı s ın ı onarmak isteyenlere teknik
ve parasal yard ım mekanizmalar ı olu ş turulmalıd ı r.
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Koruma ve sağ l ıkla ş t ırma konusunda yasalarda ve yönetsel

yap ıdaki çok ba ş l ı l ık ve yetki karga ş as ı mutlaka önlenmeli-

dir.

Geleneksel yap ı stoklar ı n ı n sağ l ıkla ş t ı rılmas ı amac ı ile h ızl ı
ve etkin destek fonlar ı kurulmal ıd ır.

Toplu Konut İdaresi'nin geleneksel kent dokular ı n ı konut

stoku olarak gören yakla şı m ı ile hazı rlanan 'yö ıı et ı ne/ ı L" tek-

rar gündeme getirilmeli ve bir an önce gerçekle ş tirilmelidir.

Açılabilecek Kredi Türleri

1. Alan ölçeğinde teknik hizmetler kredisi,

2. Altyap ı ve çevre düzenleme uygulama kredis ı ,

3. Tescilli kültür varl ığı ı ç ı n krediler,

4. Tescilli olmayan geleneksel yap ı stokunun sa ğl ıkla ş t ı r ı l-
masina yönelik krediler,
5. Konfor ko ş ullar ı n ı n (tuvalet, mutfak, banyo) iyile ş tirilme-

si ve bak ım için krediler.

GAP Bölgesi'nde de; kent ve ilçe merkezlerinde, k ı rsal yer-

leşmelerde de korunmas ı gerekli "sit ıalan ı " olarak belirlenmi ş
birçok tarihi kent dokusu ve binlerce yap ı bulunmaktad ı r.

GAP Bölgesi'ndeki kentlerde yer alan tarihsel konut dokular ı
a ş ağıda özetlenmi ş tir:
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Ad ıyaman eski kent dokusu: 49 hektar
Kaynak: Türk Ş ehri, Aru, K., A.

Diyarbakır eski kent dokusu: 160 hektar
Kaynak: Türk Ş ehri, Aru, K., A.
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Z ıfr

Mardin eski kent dokusu: 145 hektar
Kaynak: Türk Ş ehri, Aru, K., A.

Ş anl ıurfa eski kent dokusu: 228 hektar
Kaynak: Türk Ş ehri, Aru, K., A.

7
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Taşları n dize, dize/erin ş iir.

Şiir/erin sevda olduğu,

Nak ış /ar ı öpen kar tane/erinin,

Hoşgörü vii kanat/and ı ran

Güvercin/ere dost selam ı ...
Mardin

T
üm civar illere gitmeme rağmen, Mardin'e gitmek k ı s-
met olmam ış t ı . Ama bu kez doğrudan oraya gidiyorduk.

Puslu. hafif rüzgarl ı bir havada Esenboğa'dan kalkan uçak,
hafif türbülanslarla. bir saat on dakika sonra Mardin Havaa-
lan ı 'ndayd ı . Sevecen dostlar bizi bekliyorlard ı .

Her şey en ince ayr ınt ılarına kadar, bir Zeki Ekmen titizli ğiy-
le hazırlanmış . Otele yerle şmenin ard ından, gelenler Mardin
Val ı si M. Temel Koçaklar' ı makam ında ziyaret ediyorlar. Kar-
şı l ıkl ı nezaket konu şmaları .

Vilayet Konağı tam anlam ıyla bir sanat eseri. Tarihsel bir
kente geldiğinizi size daha ilk ad ımda gösteriyor.

S ınevizyon sunumu ve Mardin'in tan ı t ım ı . Edebiyat öğret-
meni Murat Bey ş iirsel bir dille Mardini anlatm ıyor: hisset-
tiriyor, ya ş at ıyor.

Güzel sözlerden baz ı al ınt ılar:
"Jldardin 'i göre ınediyseniz, yaşam ı n ızda boş /ıı k var demek-

tir."

"Ezan sesi ve çan sesinin birbirine kar ış t ığı diyar."

"Kültür/erin bir arada bulunduğu yer."

"iVledeniyetin başkenti, taşı n aldığı en güzel şekil."

Sandalyelerin yüzünü kente

döndü ğ ü yer:

MARD İ N

Bazen kendimi yaln ız hissederim
hiç arkada şım yokmuş gibi,

Bazen tek arkada şımın bu
melek/er şehri olduğunu

düşünürüm...
Onun caddelerinde gezer.

tepe/erini a şanm.

Oda benim kim olduğumu bi/ir
ve yüzüme çarpan hafif

esinti/eriyle beni karş/lar. öper..

Bu sat ı rlar, ünlü bir müzik
grubunun bir kente adad ığı eski bir
ş ark ı da geçiyor. Bu yaz ı için önemi

ise İ stanbul'dan sonra ilk kez bir
kentte gezerken, onu süzerken,

insanlar ı n ı takip ederken, bu
ş ark ı y ı m ı r ı ldand ığı m ı

185



GEZ İ NOTLARI

Sinevizyonun ard ından ilk dura ğım ız Kas ı miye Medreses ı .

Artuklular döneminin sonuna doğru yap ılan eserlerden.

Mardin ovas ı adeta bir deniz gibi uzan ıyor. Eski kent içinde

Zinciriye Medresesi kalenin hemen alt ı nda, sizlere panora-

mik bir ziyafet çekiyor. Bu arada MS 569'da yap ı lan K ırklar

Kilisesi'ni geziyoruz. Süryani bir genç bizi bilgilendiriyor.

Süryanilerin ayr ı bir ırk olduğunu ve alt ı bin yıll ık bir top-

lum olduğunu anlat ıyor. Mardin'de yetmi ş-seksen Süryani

ailesinin kald ığın ı söylüyor.

Mardin ve yöresi, hatta Güney ve Güneydoğu Anadolu, çe-

ş itli ırk ve dinlerden insanlar ı n barış içinde ya şad ı klar ı yöre-

ler. Herkes tercihini ve ibadetini özgürce yapabiliyor.

fark etmemdi. Evet, Istanbul'dan
bu kente tayini ç ı kan bir ö ğ retmen
dostumu ziyaret için 3 ay önce
Mardin'deydim. Yo ğ un bir i ş
temposuna mola vermek için
geldi ğ im kentte 2.5 gün kald ı m.
Karış karış gezdim.

Size Mardin'i büyülü k ı lan
özelliklerinden bahsetmeyece ğ im.
Bunlar; kiliseleri, mimar ı
yap ı s ı , tarihi vs. zaten y ı llard ı r
duydu ğ unuz şeyler...
Size Mardin k ı raathanelerinin
sandalyelerinden bahsedece ğ im.
Evet sandalyeler...
Mardin 'in bilinmeyen Özelliği olan
sandalyeler..

Postanenin karşı s ı ndaki
k ı raathaneye bir gidin.
Manzara müthi ş , alabildi ğ ine bir
ova, uçsuz bucaks ı z
bir görüntü, huzur...
Oturup manzaran ı n tad ı n ı m ı
ç ı kartacaks ı n ı z...
O da ne? Sandalyeler ters...
Kente dönük... Sandalyelerin
yüzünün bakt ığı yere do ğ ru
ufak bir dönü ş yap ı nca... I ş te
MARD İ N...

Mardin, tar ı h ı , d ı n ı , etn ı k	 Hava kararmak üzere. Mardin'in me şhur konakları ndan
gerçekleri harman edip, çay

biri restore edilerek butik otel haline getir ı lmi ş . Erdoba
içerken size tarifsiz bir ş ekilde

Evleri'nde çay ım ız ı yudumlarken, alacakaranl ığın bu kadarsunuyor. I ş i ç ı kan arkada şı m ı n
gelmesine yar ım saat var,güzel olabileceğini yeni fark ediyorum. Ayd ı nl ık ve karan-

30 dakika... Foto ğ rafta gördü ğ ünüz	 lığın bulu ş tuğu an. Ulu Cami, Ş ehidiye Cam ı minarelerin ın
manzarada 30 dakika... 	 siluetleri, alacakaranl ıkta sizlere bir şeyler anlatmaya çalışı -
Yukar ı daki ş ark ı , beynimin bir yor. Camiler, kiliseler, medreseler, tarihi yap ı lar ve ta ş evler
kenar ı nda çalmaya baş larken,	 orkestras ı, bir senfoniyi söylüyorlar.
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hafif bir esintinin ç ı kmas ı "sürpriz'
miydi, yoksa gerçekten bir

"selamlama"m ı yd ı bilmiyorum...

Arkada şı m geldikten sonra
konuyu aç ı yorum. "Hiç fark

etmemiştim" diyor.
Bu bir tesadüf müydü?..

Kenti "teftiş "e ç ı k ı yoruz...
Eminim ki, Mardinhilerin de

bilmeden imza att ığı bir gerçe ğ i
görüyoruz. K ı raathaneler...

Dükkanlar... Sandalyelerin hiçbiri
ihanet etmemi şti Mardin'e...

Yüzleri kente bak ı yordu...
Oturan ı ovaya de ğ il, kente

bakmaya, onu görmesi için
zorlayan sandalyeler...

"Olmeden yapmam gerekenler"
diye bir liste haz ı rlad ı ysan ı z,

listeye Mardin'i mutlaka ekleyin.
Ve sandalyeherin s ı rr ı n ı

dü ş ünün lütfen...

Emre Ergül

(Sabah Gazatesi Yaz ı i ş leri Mudurü)

GEZ( NOTLAR!

	

.•.	 ı.,\	 ,	 1

	

-	 -:	 _.:_	 .<4:

	

-	
J -

Ertesi günü i ş imiz çok, program dolu. 0 kadar gezilecek,
görülecek, değerlendirilecek yap ıt var ki; şehir merkezinin
hemen yan ında bulunan Deyr-ül Zafaran Manast ırı , uzun
yıllar Patrı klik Merkezi olmu ş ve halen çok say ı da insan zi-
yaret ediyor.

Mardin için "t ışı n ve i ıuanc ııı ş iiri'7 diyorlar. Gerçekten öyle.
Mardin Müzesi, K ız Enstitüsü, PTT binas ı ta ş ustal ığı , i ş çili-
ği ve bezeme sanat ın ın nadide örnekleri. Mardin'de ta ş adeta
bir kuyumcu ustal ığı ile i şlenmi ş .

Bundan sonraki dura ğım ız Dara Harabeleri.

Sarn ıçlar, yer alt ı zindan ve yollar ı ve tarihi kal ınt ılar ı ile
büyüleyic ı bir görünüme sahip. Geçmi ş ve günümüz iç içe
geçm ış . Tarihsel yap ıları n üzerınde derme çatma evler. Tarihi
kal ınt ılar adeta etrafa savrulmu ş durumda. Toprak üstünde
bir ta ş yığın ı halindeki yap ı n ın yer alt ı nda metrelerce derin-
likteki durumunu görünce hayretinizi gizleyemiyorsunuz.

Dara deyince akl ıma hemen yörenin kavruk ve yoksul ço-
cuklar ı geliyor. Ellerı nde, toplad ı kları k ı r çiçekleri ile sizlere
"AIerIıı7ö ı " diyorlar. Küçük, çatlak ve k ı nal ı elleriyle sizlere
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uzatt ı klar ı bir papatya, gelincik; hele bunların çocuk safiyeti
içinde sunumu insan ı duyguland ırıyor. Bunun kar şı l ığında

ald ı klar ı küçücük bah ş i ş , onlar ı mutlu ediyor.

Dara Harabeleri üzerindeki O ğuz Köyü'nden Nesrın Aba'yı
unutmam ı z imkans ız. Küçücük kınal ı elleriyle, kalabal ığın

aras ında hiç tanımad ığı bizlere uzatt ığı küçük bir demet k ı r

	

_________	 çiçeğinde 'I-Iani, btı , ı /arııı k ı rn ıız ı s ı yoö ın ıı
dediğimizde, bir mahcubiyetle boynunu bü-

_________	 küyor. Art ık ayr ılma zaman ı geldi, araçlara
binmek üzereyiz. Küçük bir el bizi dürtüyor

4	 -	 ve bulup getirdiği kırm ı zı gelinciği bizlere

_____	 ıİ	 .	 sunuyor. Gözlerinin içinde büyük bir mut-
Wluluk; sevgi ve sadakat dolu gözlerle size

bak ıyor. Çocuk, dünyan ın her yerinde ayn ı .

/	 /j	
Fotoğrafını çekiyoruz. Ta ş duvar ın dibinde,

ı a ı n-	 lstil< terlik i ı 7er ı nde renarenl<

bir kak, keçele şmi ş san saar ı , sevg ı dolu

gözleriyle, kirli k ı nal ı ellerini sallayarak, tertemiz duygularla
bizleri uğurluyor.

Nusaybin'e doğru yol al ıyoruz. Suriye s ı n ı -

rına en yak ın bölgeden geçiyoruz. Demir-
yolu s ın ır çiziyor. Demiryolu ile karayolu
aras ında tampon bir bölge olu ş turulmu ş .
Rehberimiz may ınl ı bölge oldu ğunu söy-

- lüyor. Gezdiğimiz yerlerde k ır ç ı çekleri
görüyoruz. Ama aralar ında mor yok. Bu
tampon bölgede ise her taraf mor çiçeklerle

k donanmış . Bu morluğu değerlendirmemiz
gerekiyor ve hemen ad ını koyuyoruz: '1VJor

ııı a yin çiçek/eri.

'	
"9

1r

Nusaybin 74.100 nüfuslu bir s ın ı r ilçemiz. Belediye ba şkan ı
ve kazı ekibi bizi Mor Yakup Kilisesi'ne götürüyor. Metin
Sözen hoca çok co ş kulu ve heyecanl ı . Bu çalışmayı anlat ıyor
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ve ekliyor; k ıilt ı ir miras ı kimse ıı in tekeli ııde değildir. A ııı ac ııııız
tarihsel deri ıı lik ve bütiinliiği; ortaya ç ı kar ııı akt ır. Mor Yakup
Kilisesi ile hemen yan ı ba şındaki cami bir bütün içinde di-
zayn edilip, geçmi şle günümüzü bağlama çabas ında.

Durmak yok, yolumuz Midyat Mor Gabriel Manast ırı 'na
(Deyr-ül Umur) uzan ıyor. Midyat Belediye Ba şkani Ş eyh-
mus Nas ı roğlu da bizimle birlikte. İ pek Yolu üzerinde MS
397 y ı lında yap ılm ış çok büyük bir eser. Restore ediliyor. Üç
yıl önceki hali kötü imi ş . Metropolit ile sohbet edip çaylar ı -
m ı z ı yudumluyoruz.

Midyat deyince akla gümü ş geliyor. Gümü ş i ş çiliği burada
sanat haline gelmi ş . Bilhassa Süryani aileler bu i ş i yapiyorlar.
S ık ı pazarl ıklarla al ışveri ş yap ıyoruz. Telkrinin zarafetini
görüyoruz.

Midyat'ta Süryan ıler ve Müslümanlar ayr ı mahallelerde
oturuyorlar. Ama barış içinde ya şıyorlar. Bunun en büyük
mimarlar ı ndan biri de Beled ıye Ba ş kan ı Şeyhmus Nas ı roğlu.
Midyat ba ş l ı ba şına tarihin ve
ta şın konu ş tuğu yer. Ayn ı fo-
toğraf karesinin içine minare ve
kilise çan kulesini s ığd ırabiliyor-
sunuz. Midyat'ta tarih ortaya
ç ıkar ılmaya ba şlanmış . Devlet
Konuk Evi ş imdilerde Berivan
dizis ı ne ev sahipli ği yap ıyor.

Ta şın ş i ırsel biçimde i ş lendiği
bir yer.

Beyazsu'yu hiç duydunuz mu-
Bilemem. Ben görünceye kadar
duymam ış t ım. Ye ş il bir vadiden, suyun doğduğu yere gidi-
yoruz. Berrak bir p ı nar. Doğan ın bütün güzellikleri burada.
Küçük keçi sürüleri adeta bu yöreyi şenlendiriyorlar. Su yö-
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resinde kendine özgü köyler ve yap ılar. Beyazsu'dan Nusay-
bm'e bir proje çal ış mas ı yap ı l ıyor. Bir gönüllü ekip, bunun
için har ıl harıl çalışıyor.

Son durağı m ız Hasankeyf. Yap ılmas ı dü ş ünülen baraj nede-
niyle sular alt ında kalmas ı gündemde olan bir güzellik. Kaya-
lara o ıulmu ş mağara evler diyar ı . Çok güzel bir bahar havas ı
ve suyun içine kurulmu ş tahta iskelelerde, yer minderlerinin
üstünde yenilen kebab ı n tad ına doyum olmuyor.

Bu anlatt ıklar ım, çevrede görebildiğimiz yerler. Ama bir de
ya ş ad ıklar ım ı z var.

Özel ve güzel bir gece geçirdik. Yörenin türkülerini, ezgileri-
ni dinledik. Metin hocan ın ruh ve renk verdiği gecede yöresel
ve geleneksel k ına gecesini izledik. Elleri k ı nal ı bir Mardin
güzeli ve delikanl ı s ı günümüzde bizlere geçmi ş i ya ş att ılar.

Ege'n ı n zeybeği, Karadeniz'in horonu ne ise Mardin'in de
Reyhani'si o.

Bitkinin ve gönül dilinin oyunu. Reyhani, yani
fesleğen.

Bağbozumu bereket ınde oynanan bir oyun.
Adeta bedenin dili ve ş iiri. Bir erke ğin, kar şı s ı nda
sevgilisi, bedenini ş iirsel bir biçimde konu ş tura-
rak oynad ığı bir oyun. Bunun en güzel sunu mu-
nu da Mard ın Belediye Ba şkanı Metin Pamuk
ve güzel e şi yapt ı . Nefis bir Reyhani sunumu
yapt ılar. Bedenin dilini gösterdiler.

Arapça türküler güneyin her yerinde var.

Türküler ve çalg ılar sanki Anadolu'nun ortak ürünü. Bat-
man'da kemençey ı dinlerken, Karadenizli arkada ş lar ın "T11 ı

İni bizi ııı kenı eiıçe, İ um yt m ı ce/ ınuş " demelerini unutamam...

! t .	 ş .	 1-

*
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"Iki keklik kir areıda'yı dinlerken "Bu lı iziuıı çökert inc değ il ııı i"
demekten kendinizi alam ıyorsunuz.

Düzenlenen sempozyum, ba ş l ı ba şına bir harika idi. Bunun
geniş sunumunu diğer bölümlerde göreceksiniz.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, şunları söyleye-
bilirim:

ÇEKÜL Vakf ı Ba şkan ı Prof. Metin
Sözen gibi dünya güzeli bir ınsani
tan ı maktan çok mutlu oldum. Konu ş-
mas ı n ı n bir yerinde şöyle demi ş ti:

"Beuz bu ıı ay ı gelince. deiş ik insa ıı lar1 ı el

s ı k ışı u ı ' ı çok seviyor ıııuz. 0 za ınn ı yeni-

lendii ı u ı i gör ı l yerli/ ıl. Aklııııı n degiş tigini

ve lıelle ııııııı ıı nu ı t ı ul ıı u ıış alanlcı rı n ı i ı yeni-

dee c? ıı lan ıı u ı v ı bcu ş lad ıg ıı u ı göriiyor ııı n. //

Gerçekten öyle; ufkumuzu açt ı .

Yerel yöneticiler, Kent Konseyi ve
Vak ı f elbirliği ile çal ışıyorlar. Mardin'e
sahip ç ıkan, ayd ınl ık ve evrensel değer-
lere ula şmış lar.

- On iki bin yıll ık bir kültür miras ı na
sahipler. Bunun bilincindeler. Mardin
gerçekten, bir dünya kenti olma duru-
munda ve zorunda.

- Tabii ba ş ta kamu kurumlar ı olmak
üzere, elbirliğiyle tarihsel dokuyu boz-
mu ş lar. Tarihsel dokunun ortaya ç ıka-
r ı lmas ı gerekiyor.

t
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- Mardin Kalesi'nin askeri bölge olmaktan ç ıkar ı l ıp, toplu-
ma sunulmas ı gerekiyor.
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ZEUGMA'DAN HASANKEYF'E

Sular alt ı nda yok edilen tarih
ve kültür varl ı klar ı m ı z de ğ il
gelece ğ imizdir.
Zeugma'dan al ı nacak dersler
vard ı r. K ı sa dönemli ç ı karlar
u ğ runa 9500 y ı ll ı k bir do ğ a,
tarih ve kültür hazinesi
yok edilmemelidir. Kamu
yarar ı , toplumun genel ç ı kar ı
doğ rultusunda "HA SA NKEYF"
in korunmas ı ve gelecek
ku şaklara onar ı larak b ı rak ı lmas ı
gerekmektedir.

"İnsanlığın Ortak Mal Varlık/anna
Saygı Hakkı ve Kültürel Mirası
Ya şatarak Korumak" Panel'inde
de ortaya konuldu ğ u gibi,
uluslar aras ı ve ulusal yasal
sorumlulu ğ umuz HASANKEYF'in
KORUNMASI yönündedir.

Devletin ilgili birimlerini bu
sorumlulu ğ a uygun davranmaya
davet ediyoruz.

Aksi; Zeugma'da oldu ğ u gibi;
ülkemizi Afganistan'da Buda
heykellerini tahrip edenler, Irak'ta
Arkeoloji Müzesini ya ğ malayanlar
vb düzeyine indirgeyecektir.
Ve ülkemiz tarih ve medeni
dünya onünde sorumluluktan
kurtulamayacakt ı r.

Sayg ı lar ı m ı zla..

Türkiye, çok büyük ve çok güzel zenginlikleri olan bir ülke.
On iki bin yıll ık tarih boyunca Anadolu, birçok uygarl ığa ku-
cak açmış , birçok uygarl ığı ye şertmi ş , doğurgan topraklar.

Her dilden, her etnik kökenden insan ın ya ş ad ığı ve ya şayabi-
leceği bir diyar. Kültürlerin çe ş itliliğinin, ho şgörünün ülkes ı .

Metin Sözen'in dediği gibi:

"Bi) yük /l/Iardin Oteli'nde üke ıı in çeş itli kesi ınlerinden gelen iıı-

sa ıı lar, farkl ı kesiıııde ıı insanlar, ii ke ıı in önce doğal ve kültürel kir

kimlik oldıığıı n ı. ı söyleyerek yola ç ı kt ılar..."

Av. Hüsnyin ERKFNC İ

-..

Geziye kat ı lanlar
./lılidyat 1l'Ior Gabriel/lIanast ı r ı (Devr- ı il (]ınur)

/l/Ietropoliti ile l>irlikte.

* Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi.
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Yasalar ve Belgeler





KÜLTÜR VE TAB İAT VARLIKLARINI
KORUMA KANUNU

Kanun No: 2863
Kabul Tarihi: 2 1.07.1983
Resmi Gazete Tarihi: 23.07.1983,
Say ı : 18113

B İRİNC İ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Kanun'un amac ı ; korunmas ı gerekli ta şı -

n ı r ve ta şınmaz kültür ve tabiat varl ı klar ı ile ilgili tanimlari
belirlemek, yap ılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu
konuda gerekli ilke ve uygulama kararlar ı n ı alacak te şkilat ın
kurulu ş ve görevlerini tespit etmekt ı r.

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun; korunmas ı gerekl ı ta şı n ır ve ta ş in-
maz kültür ve tabiat varl ıklari ile ilgili hususlari ve bunlarla
ilgili gerçek ve tüzel ki ş ilerin görev ve sorumluluklarmi kap-
s ar.

Tan ımlar ve Kı saltmalar

Madde 3- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ıh Kanun,
14.7.2004 tarih ve 5226 sayd ı Kanun ile değ i ş ik) Bu Ka-
nun'da geçen tan ımlar ve k ı saltmalar ş unlard ı r:
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a. Tanımlar

1. "Kültür Varl ıkları "; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait
bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya ta-
rih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal ya ş ama konu olmu ş
bilimsel ve kültürel aç ıdan özgün değer ta şıyan yer üstünde,
yer alt ında veya su alt ındaki bütün ta şı n ır ve ta şınmaz var-
l ıklard ı r.

2. "Tabiat Varl ıklar ı "; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve
tarihi devirlere ait olup ender bulunmalar ı veya özellikleri ve
güzellikleri bakım ından korunmas ı gerekli, yer üstünde, yer
alt ında veya su alt ı nda bulunan değerlerdir.

3. "Sit"; tarih öncesinden günümüze kadir gelen çe şitli
medeniyetlerin ürünü olup, ya ş ad ıkları devirlerin sosyal,
ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yans ıtan kent ve
kent kal ınt ıları , kültür varl ıkları n ı n yoğun olarak bulundu ğu
sosyal ya şama konu olmu ş veya önemli tarihi hadiselerin
cereyan ettiği yerler ve tesp ıti yap ılmış tabiat özellikleri ile
korunmas ı gerekli aland ı r.

4. "Koruma" ve "Korunma"; ta şı nmaz kültür ve tabiat
varl ıklarında muhafaza, bak ı m, onar ı m, restorasyon, fonk-
siyon deği ş tirme i ş lemleri; ta şın ır kültür varl ıklarında ise
muhafaza, bak ım, onar ım ve restorasyon i şleridir.

5. "Korunma Alan ı "; ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkla-
r ı n ı n muhafazaları veya tarihi çevre içinde korunmalar ı nda
etkinlik ta şıyan korunmas ı zorunlu olan alanlard ı r.

6. "Değerlendirme"; kültür ve tabiat varl ıklar ın ın te şhiri,
tanzimi, kullan ılmas ı ve bilimsel yöntemlerle tan ı t ı lmas ı d ı r.

7. "Ören Yeri"; tarih öncesinden günümüze kadar gelen
çe ş itli uygarl ıkların ürünü olup, topografik olarak tan ı mla-
nabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özellikle-
re sahip, ayn ı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel,
sosyal veya teknik bak ımlardan dikkate değer, k ısmen in ş a
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edilmi ş , insan emeği kültür varl ı klar ı ile tabiat varl ı klar ın ı n
birle ş tiği alanlard ı r.

8. "Koruma Amaçl ı İ mar Plan ı "; bu Kanun uyarınca
belirlenen sit alanlar ında, alan ın etkile ş im-geçi ş sahas ın ı
da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varl ıklar ı n ı n
sürdürülebilirlik ilkesi do ğrultusunda korunmas ı amac ıyla

arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sos-
yo-ekonomik, mülkiyet ve yap ıla şma ver ıler ıni ıçeren alan

ara ş t ı rmas ına dayal ı olarak; hali haz ı r haritalar üzerine, ko-

ruma alan ı içinde ya şayan hane halklar ı ve faaliyet gösteren

i ş yerlerinin sosyal ve ekonomik yap ıların ı iyile ş tiren, istih-
dam ve katma değer yaratan stratejiler ı , koruma esaslar ı ve

kullanma şartlar ı ile yapila ş ma s ın ı rlamalar ı n ı , sağ l ıkla ş t ı r-
ma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve program-
lar ı n ı , aç ık alan sistemini, yaya dola şım ı ve ta şı t ula şım ın ı ,

alt yap ı tesislerinin tasar ı m esaslar ı , yoğunluklar ve parsel
tasar ı mlar ın ı , yerel sahiplilik, uygulaman ı n finansman ı ilke-

leri uyar ı nca kat ı l ı mc ı alan yönetimi modellerini de içerecek
şekilde haz ırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama
kararlar ı , tutumlar ı , plan notlar ı ve aç ı klama raporu ile bir
bütün olan naz ı m ve uygulama imar planlar ın ı n gerektirdiğ i
ölçekteki planlard ı r.

9. "Çevre Düzenleme Projesi"; ören yerlerinin arkeolojik
potansiyelini koruyacak şekilde, denetimli olarak ziyarete
açmak, tan ı t ı m ıni sağlamak, mevcut kullan ı m ve dola şı m-
dan kaynaklanan sorunlar ın ı çözmek, alan ı n iht ıyaçlar ı n ı
çağda ş , teknolojik geli ş melerin gerektirdiği donat ılarla g ı der-

mek amac ıyla her ören yerinin kendi özell ıkleri göz önüne
al ı narak haz ı rlanacak 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekli düzenle-
me projeleridir.

10. "Yönetim Alan ı "; sit alanlar ı , ören yerleri ve etkile-
ş im sahalar ın ın doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir ş ek ılde
korunmas ı , ya şat ılmas ı , değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve
tema etraf ında geli ş tirilmesi, toplumun kültürel ve e ğitsel
ihtiyaçlar ıyla bulu şturulmas ı amac ıyla, planlama ve koruma
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konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile sivil toplum
kurulu şlar ı aras ı nda e şgüdümü sağlamak için olu ş turulan ve
s ın ı rları ilgili idarelerin görü şleri al ı narak Bakanl ıkça belirle-
nen yerlerdir.

11. "Yönetim Plan ı "; yönetim alan ın ı n korunmas ı n ı , ya-
şat ılmas ın ı , değerlendirilmesini sa ğlamak amac ıyla, işletme
projesini, kaz ı plan ı ve çevre düzenleme projesi veya koruma
amaçl ı imar plan ı n ı dikkate alarak olu ş turulan koruma ve
geli ş im projesinin, y ıll ık ve be ş yıll ık uygulama etaplar ın ı
ve bütçes ıni de gösteren, her be ş y ı lda bir gözden geçirilen
planlard ı r.

12. "Bağlant ı Noktas ı "; yönetim alan ı s ı n ırlar ında yer
almamakla birlikte, arkeolojik, co ğrafi, kültürel ve tarihi
nedenlerle veya ayn ı vizyon ve tema etrafında yönetim ve
geli şı minin sağlanmas ı bak ı m ından bu yer ile irtibatland ı r ı -
lan kültürel varl ı klard ı r.

b. Kısaltmalar

1. "Bakanl ık"; Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'n ı ,

2. "Koruma Yüksek Kurulu"; Kültür ve Tabiat Varl ıklar ı -
n ı Koruma Yüksek Kurulu'nu,

3. "Koruma Bölge Kurulu"; Kültür ve Tabiat Varl ı klar ı n ı
Koruma Bölge Kurulu'nu, ifade eder.

Haber Verme Zorunlulu ğu

Madde 4- Ta şın ır ve ta şınmaz kültür ve tabiat varl ı kla-
rı n ı bulanlar, malik olduklar ı veya kulland ıkları arazinin için-
de kültür ve tabiat varl ığı bulunduğunu bilenler veya yeni
haberdar olan malik ve zilyetler, bunu en geç üç gün içinde,
en yakı n müze müdürlü ğüne veya köyde muhtara veya di-
ğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburclurlar.
Bu g ı bi varl ıklar, askeri garnizonlar ve yasak bölgeler için-
de bulunursa, usulüne uygun olarak üst komutanl ıklara
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bildirilir. Böyle bir ihbar ı alan muhtar, mülki am ı r veya

bu gibi varl ıklardan doğrudan doğruya haberdar olan ilgili

makamlar, bunlar ın muhafaza ve güvenlikleri için gerekli

tedbirleri al ırlar. Muhtar, ayn ı gün al ınan tedbirlerle bir-

likte durumu en yakın mülki amire; mülk ı amir ve d ığer

makamlar ise on gün içinde, yaz ı ile Kültür ve Turizm

Bakanl ığı 'na ve en yak ın müze müdürlüğüne bildirir.

İhbar ı alan Bakanl ık ve müze müdürü bu Kanun hükümleri-

ne göre, en k ı sa zamanda gerekl ı i ş lemleri yapar.

Devlet Mal ı Niteliği

Madde 5- Devlete, kamu kurum ve kurulu ş lar ına ait

ta şınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel

ki ş ilerin mülkiyetinde bulunan ta şmmazlarda varl ığı bilinen

veya ileride meydana ç ı kacak olan korunmas ı gerekli ta şın ı r

ve ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıklar ı devlet mal ı niteliğ in-

dedir. Özel nitelikleri dolay ı s ıyla ayri statüye tabi tutulan

mazbut ve mülhak vak ı f malları bu hükmün d ışındad ı r.

İKİNCİ BÖLÜM

Korunmas ı Gerekli Ta şınmaz Kültür ve
Tabiat Varlıkları

Korunmas ı Gerekli Taşınmaz Kültür ve
Tabiat Varl ıkları

Madde 6- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ılı Kanun ile de-

ğ i ş ik) Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıklar ı
ş unlard ır: a. Korunmas ı gerekli tabiat varl ıklar ı ile 19. yüzy ı l

sonuna kadar yap ılmış ta şı nmazlar,

b. Belirlenen tarihten sonra yap ılmış olup önem ve özel-

likleri bak ı m ı ndan Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca korunma-

lar ı nda gerek görülen ta şınmazlar,
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c. Sit alan ı içinde bulunan ta şınmaz kültür varl ıklar ı ,

d. Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavram ı
ve tescil söz konusu olmaks ı zın Milli Mücadele ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulu ş unda büyük tarihi olaylara sahne
olmu ş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal
Atatürk tarafından kullan ılmış evler.

Ancak, Koruma Bölge Kurullar ı 'nca mimari, tarihi, este-
tik, arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bak ı m ı ndan ko-
runmas ı gerekli bulunmad ığı karar alt ı na al ınan ta şınmazlar,
korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür varlığı say ılmazlar.

Kaya mezarl ıkları , yazı l ı , resimli ve kabartmal ı kayalar,
resimli mağaralar, höyükler, tümülüsle ı ören yerleri, akropol
ve nekropoller; kale, hisa ı burç, sur tarihi kışla, tabya ve is-
tihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, ker-
vansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve
kitabeleE köprüler su kemerleri, su yollar ı , sarn ı ç ve kuyular;
tarihi yol kal ınt ıları , mesafe ta şlar ı , eski s ı n ırlar ı belirten de-
l ıkl ı ta ş lar, dikili ta şlar; sunaklar, tersaneler, r ıht ı mlar tarihi
saraylar, kö şkler, evler, yal ılar ve konaklar; camiler, mescit-
ler, musallalar, namazgahlar; çe şme ve sebiller, imarethane,
darphane, şıfahane, muvakkithane, simke şhane, tekke ve
zav ıyeler; mezarl ıklar hazireler, arastalar, bedestenler, kapal ı
çarşılar, sandukalar, s ı teller, sinagoglar, bazilikalar, kiliseler,
manast ırla ı külliyeler, eski an ı t ve duvar kal ınt ıları ; freskler,
kabartmalar, mozaikler, peri bacalar ı ve benzeri ta şınmazlar;
ta şınmaz kültür varl ığı örneklerindendir. Tarihi mağaralar,
kaya s ığınakları ; özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile
benzerleri; ta şınmaz tabiat varlığı örneklerindendir.

Tespit ve Tescil

Madde 7- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı Kanun,
26.5.2004 tarı h ve 5177 say ı l ı Kanun ile değ i şik) Korunmas ı
gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkları n ın ve doğal sit
alanlar ı n ı n tespiti Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'n ı n koordina-
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törlüğünde ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kurulu ş-

lar ı n görü ş ü al ınarak yap ıl ı r.

Yap ılacak tespitlerde, kültür ve tabiat varl ı kların ı n ta-
rih, sanat, bölge ve di ğer özellikleri dikkate al ın ı r. Devlet ı n
imkanlar ı göz önünde tutularak, örnek durumda olan ve a ı t
olduğu devrin özelliklerini yans ıtan yeteri kadar eser, korun-
mas ı gerekli kültür varl ığı olarak belirlenir.

Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkları ile
ilgili yap ılan tespitler Koruma Bölge Kurulu karar ı ile tescil
olunur. Tespit ve tescil ile ilgili usuller, esaslar ve k ı staslar

yönetmelikte belirtilir.

Vak ı flar Genel Müdürlü ğü'nün idaresinde veya deneti-
minde bulunan mazbut ve mülhak vak ıflara a ıt ta şınmaz
kültür ve tabiat varl ı klar ı , gerçek ve tüzel ki şilerin mülki-
yetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han,
hamam, mescit, zaviye, sebil, mevlevihane, çe ş me ve benzeri

korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkların ı n
tespiti, envanterle şmesi Vak ı flar Genel Müdürlüğü'nce ya-
p ı l ı r.

Tescil kararlar ı n ın ilan ı , teblıği ve tapu kütü ğüne i şlen-
mesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlen ı r.

Korunma Alan ı ile İlgili Karar Alma Yetkisi

Madde 8- 7. maddeye göre tescil edilen korunmas ı
gerekli kültür ve tabiat varl ıklar ın ın korunma alanlar ın ı n
tespiti ve bu alanlar içinde in şaat ve tesisat yap ı l ı p yap ılama-

yacağı konusunda karar alma yetkisi Koruma Bölge Kurulla-
rı na aittir. Koruma Bölge Kurullar ı n ı n karar ı na 61. maddenin

ikinci f ıkras ı na göre it ıraz edilebilir.

Korunma alanlar ın ın tespitinde, korunmas ı gerekli

kültür ve tabiat varl ıklar ı n ın korunmas ı , görünümlerinin
ve çevreleri ile uyumlar ı n ın muhafazas ı iç ın yeteri kadar
korunma alan ı na sahip olmalar ı dikkate al ı n ır. Bu hususlarla
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ilgili esaslar, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca haz ı rlanacak
yönetmelikte belirtilir.

İzinsiz Müdahale ve Kullanma Yasağı

Madde 9- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ile de-
ğ i ş ik) Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararlar ı çerçevesinde
Koruma Bölge Kurullar ı 'nca al ınan kararlara ayk ırı olarak,
korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkları ve
koruma alanlar ı ile sit alanlar ında in şai ve fiziki müdahalede
bulunulamaz, bunlar yeniden kullan ıma aç ı lamaz veya kul-
lan ı mları deği ş tirilemez. Esasl ı onar ı m, in şaat, tesisat, son-
daj, kısmen veya tamamen y ı kma, yakma, kaz ı veya benzeri
i ş ler in şai ve fiziki müdahale say ı l ı r.

Yetki ve Yöntem

Madde 10- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ıl ı Kanun,
14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun. ile d ğ i ş ik) Her kimin
mülkıyetinde veya idaresinde olursa olsun, ta şınmaz kültür
ve tabiat varl ıklar ının korunmas ı n ı sağlamak için gerekli
tedbirleri almak, ald ı rmak ve bunların her türlü denetimini
yapmak veya kamu kurum ve kurulu şları ile belediyeler ve
valiliklere yapt ı rmak Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'na aittir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idare ve kontrolünde
bulunan kültür ve tabiat varl ıklar ı n ı n korunmas ı , Türkiye
Büyük Millet Meclisi Ba şkanl ığı 'nca yerine getirilir. Bu ko-
runman ın sağlanmas ında, gerektiğinde, Kültür ve Turizm
Bakanlığı 'n ın teknik yard ı mı ve i şbirliği sağlan ı r.

Milli Savunma Bakanl ığı 'n ın ıdare ve denetiminde veya
s ınır boyu ve yasak bölgede bulunan kültür ve tabiat varl ık-
ların ın korunmas ı ve değerlendirilmesi, Milli Savunma Ba-
kanlığı 'nca yerine getirilir. Bu korunman ın sağlanmas ı , Milli
Savunma Bakanl ığı ile Kültür ve Turizm Bakanl ığı aras ı nda
düzenlenecek protokol esaslar ı na göre yürütülür.

Vak ı flar Genel Müdürlü ğü'nün idaresinde veya deneti-
m ı nde bulunan mazbut ve mülhak vak ı flara ait ta şınmaz
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kültür ve tabiat varl ıkları ile gerçek ve tüzel ki ş ilerin mülk ı -
yetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, ha-
mam, mescit, zaviye, mevlevihane, çe ş me ve benzeri kültür
varl ı klar ı n ın korunmas ı ve değerlendirilmesi Koruma Bölge
Kurullar ı kararı al ı nd ıktan sonra, Vak ı flar Genel Müdürlü-
ğü'nce yürütülür.

Diğer kamu kurum ve kurulu ş ları n ı n mülk ıyetinde
bulunan ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıklar ın ın korunma
ve değerlendirilmesi, bu Kanun hükümlerine uygun olarak
kendileri taraf ı ndan sağlan ı r.

Kamu kurum ve kurulu ş larının mülkiyet ı nde bulunan
ta şı nmaz kültür ve tabiat varl ı kların ın korunmas ı , bu kuru-
lu ş lar ı n bütçelerine her y ıl bu maksatla konacak ödeneklerle
yap ı l ı r.

Bu hizmetlerin yerine getirilebilmes ı ı ç ın, Kütür ve Tu-
rizm Bakanl ığı bütçesine her y ıl yeter ı kadar ödenek konur.
Ara ş t ırma, kazı ve sondaj yap ılan alanlar ın korunmas ı ve
değerlendirilmesi Bakanlığa aittir. Büyük şehir beled ıyeleri,
valilikler, bakanl ıkça izin verilen belediyeler bünyesinde
kültür varl ıkları ile ilgili i şlemleri ve uygulamalar ı yürütmek
üzere sanat tarihi, mimarl ık, şehir planlama, mühendislik,
arkeoloji gibi meslek alanlar ından uzmanlar ı n görev alacağı
koruma, uygulama ve denetim bürolar ı kurulur. Ayr ıca, ıl
özel idareleri bünyesinde, kültür varl ıkları n ı n korunmas ı na
yönelik röleve, restitüsyon, restorasyon projeler ını haz ırla-
yacak ve uygulayacak proje bürolar ı ve sertifikal ı yap ı usta-
lar ı n ı yeti ş tirecek eğitim birimleri kurulur.

Belediyeler, belediye s ın ırlar ı ve mücav ı r alanlar ı ı çer ı sin-
de, valilikler ise bu s ı n ı rlar d ışında yetk ılidir.

Bu bürolar Koruma Bölge Kurullar ı tarafı ndan uygun
görülen koruma amaçl ı imar plan ı, proje ve malzeme değ i-
ş iklikleri ile inşaat denetimi de dahil olmak üzere uygulama-
yı denetlemekle yükümlüdürler. Alan ın özelliğı göz önüne
al ı narak, bu bürolar ın hangi uzmanl ık dallar ından te şekkül
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lara ait korunma s ın ı rlar ı dahilindeki ta şınmazlar, Kültür ve

Turizm Bakanl ığı 'n ın izni olmadan, gerçek ve tüzel ki ş ilere

sat ılamaz. hibe edilemez.

Kullanma

Madde 14- Korunmas ı gerekli ta ş inmaz kültür ve tabiat

varl ıklar ı n ı n intifa haklar ı n ın, belirli sürelerle kamu hizmet-

lerinde kullan ılmak üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum

ve kurulu ş larına, kamu menfaatine yararl ı milli derneklere

b ı rakılmas ı veya gerçek ve tüzel ki ş ilere kiraya verilmesi,
Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'n ın iznine tabidir.

Andan varliklardan, Vak ıflar Genel Müdürlü ğü'nün yö-
netim ve denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vak ıflar-

la, 7044 say ı l ı Asl ında Vak ı f Olan Tarih ı ve Mimari Kıymeti

Haiz Eski Eserlerin Vak ı flar Umum Müdürlü ğü'ne Devrine

Dair Kanun'la yönetimi Vak ı flar Genel Müdürlüğü'ne dev-

redilen vak ıf mallar ın ın kamu hizmetlerinde kullan ılmak
üzere, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kurulu ş larına ve

kamu yarar ı na çalışan milli derneklere, belirli sürelerle, intifa

hakları n ın b ı rakı lmas ı veya gerçek ve tüzel ki ş ilerce karak-

terine uygun kullan ılmak şart ı ile kiraya verilmesi, Vak ı flar

Genel Müdürlü ğü'nün yetkisindedir.

Yukar ıda belirlenen korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür

ve tabiat varl ıklar ı n ı kullananlar, bunlar ın bak ım, onar ım
ve restorasyon i ş lerini bu Kanun'da belirlenen esaslara göre
yapmak ve bunun için gerekli masraflar ı kar şılamakla yü-

kümlüdürler.

Kamula ştırma

Madde 15- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı Kanun,

14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ıle değ iş ik) Ta şınmaz

kültür varl ı kları ve bunlar ı n korunma alanlar ı , a ş ağıda belir-

lenen esaslara göre kamula ş t ırıl ı r:
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a. K ısmen veya tamamen gerçek ve tüzel ki ş ilerin mül-

kiyetine geçmi ş olan korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve

tabiat varl ıkları ile korunma alanlar ı Kültür ve Tur ı zm Ba-

kanlığı 'nca haz ı rlanacak programlara uygun olarak kamula ş -

t ı rı l ı r. Bu maksat için, Kültür ve Turizm Bakanl ığı bütçesine

yeterli ödenek konur.

Kamu kurum ve kurulu ş lar ı , belediyeler, il özel idareleri
ve mahalli idare birlikleri tescilli ta şı nmaz kültür varl ıklar ı n ı ,

Koruma Bölge Kurullar ı 'n ın belirlediği fonksiyonda kullan ı l-
mak kayd ıyla kamula ş t ı rabilirler.

b. Menşei vak ıf olup da çe ş itli sebeplerle k ı smen veya

tamamen gerçek ve tüzel ki ş ilerin mülkiyetine geçen korun-
mas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkları ve bunlar ın
korunma alanlar ı n ı n kamula ş t ırı lmalar ı , Vak ı flar Genel Mü-

dürlüğü'nce yap ı lır. Bu maksat için Vakıflar Genel Müdürlü-

ğü bütçesine yeteri kadar ödenek konur.

c. Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkla-

r ı n ın korunma alanlar ı , imar plan ında yola, otoparka, ye ş il

sahaya rastl ıyorsa bunlar ın belediyelerce; sa ır kamu kurum

ve kurulu ş lar ın ı n bak ı m ve onar ı m ı ile görevl ı olduklar ı veya

kulland ı klar ı bu gibi kültür varl ı kların ın korunma alanlar ı-

n ın ise, bu kurum ve kurulu ş larca, kamula ş t ırılmas ı esast ı r.

d. Kamula ş t ırmalarda bedel takdirinde, ta şınmaz kültür

varl ı kları n ın eksiklik, enderlik ve sanat değeri dikkate al ı n-

ma z.

e. Kamula ş t ı rma i ş lemleri, bu Kanun hükümleri ile 2942
say ı l ı Kamula ş t ırma Kanunu'nun bu Kanun'a ayk ır ı olma-

yan hükümlerine göre yap ı l ı r.

f. Sit alan ı olmas ı nedeni ile kesin in şaat yasa ğı getir ı l-

mi ş korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ı kları-

n ın bulunduğu parseller, malikinin ba şvurusu üzerine bir

ba şka hazine arazisi ile değ i ş tir ıleb ılir. Uzerinde bina, tesis
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var ise, malikinin ba şvurusu üzerine rayiç bedeli 2942 sayı l ı
Kanun'un 11. maddesi hükümlerine göre belirlenerek ödeme
yap ı l ı r.

Bu hükümle ilgili ust ı l ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Ruhsats ız Yap ı Yasağı

Madde 16- Korunmas ı gerekli ta şı nmaz kültür ve tabiat
varl ı klar ı ile bunlar ın korunma alanlarında ruhsats ız olarak
in şaat yapmak yasakt ı r. Buralarda ruhsats ız olarak yap ılacak
in şaatlar ile, koruma amaçl ı imar planlar ında, plana; sitlerde,
sit şartlar ına ayk ır ı olarak in ş a edilen yap ılar hakk ında imar
mevzuat ı na göre i ş lem yap ı l ır.

Sit Alanlarında Geçi ş Dönemi

Koruma Esaslar ı ve Kullanma Ş artları ile
Koruma Amaçl ı İmar Plan ı

Madde 17- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ile
değ i ş ik)

a. Bir alan ı n Koruma Bölge Kurulu'nca sit olarak ilan ı ,
bu alanda her ölçekteki plan uygulamas ı n ı durdurur. Sit ala-
n ı n ın etkile ş im çevresine ili şkin varsa 1/25.000 ölçekli plan
kararlar ı ve notlar ı alan ı n sit statüsü dikkate al ı narak yeni-
den gözden geçirilerek ilgili idarelerce onaylan ı r.

Koruma amaçl ı imar plan ı yap ı l ıncaya kadar, Koruma
Bölge Kurulu tarafından üç ay içinde geçi ş dönemi koruma
esasları ve kullanma şartlar ı belirlenir. Belediyeler, valilikler
ve ilgili kurumlar söz konusu alanda ilgili meslek odalar ı ,
sivil toplum kurulu ş ları ve plandan etkilenen hem şerilerin
kat ılım ı ile toplant ılar düzenleyerek koruma amaçl ı imar
plan ı n ı haz ı rlat ı p. incelenmek ve sonuçland ı rılmak üzere
Koruma Bölge Kuruluna vermek zorundad ır. İki y ı l içinde
koruma amaçl ı imar plan ı yap ılmad ığı takdirde, geçi ş dö-
nemi koruma esaslar ı ve kullanma şartlar ı n ın uygulanmas ı ,
koruma amaçl ı ı mar plan ı yap ı l ı ncaya kadar durdurulur.
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Bu ıki yıll ık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yap ı-
lamadığı takdirde Koruma Bölge Kurulu'nca bu süre bir y ı l
daha uzat ı labilir.

Koruma Bölge Kurulu'nda görü ş ülen ve uygun görülen
koruma planlar ı onaylanmak üzere ilgili idarelere gönderilir.
İ lgili idareler, koruma amaçl ı imar plan ın ı en geç iki ay içinde
görü şür ve varsa değ i şmesini istediği hususlar ı Koruma Böl-
ge Kurulu'na bildirir. Koruma Bölge Kurulu'nda bu hususlar
da değerlendirilir ve kurul taraf ından uygun görülen haliyle
planlar ilgili idarelere onaylanmak üzere gönderilir. Altm ış
gün içerisinde onaylanmayan planlar kesinle şerek yürürlü ğe
girer. Koruma amaçl ı imar plan ın ın yürürlüğe girmesiyle ge-
çi ş dönemi koruma esaslar ı ve kullanma şartlar ı ayr ıca karar
almaya gerek kalmadan ortadan kalkar.

Ören yerlerinde çevre düzenleme projesi yap ım ı ve de-
ğ i ş iklikleri, ilgili Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görü şü
doğrultusunda Bakanl ıkça yap ı l ı r, yapt ır ı lır ve onaylan ı r.

Koruma amaçl ı imar planlar ı ve çevre düzenleme pro-
jelerinde yap ılacak değ i ş iklikler yukar ıdaki usullere tabidir.
Koruma amaçl ı imar planlar ı; müellifi şehir planc ıs ı olmak
üzere; alan ın konumu, sit statüsü ve özellikleri göz önünde
bulundurularak mimar, restoratör mimar i sanat tarihçisi,
arkeolog, sosyolog, mühendis, peyzaj mimar ı gibi meslek
grupları ndan Bakanl ıkça belirlenecek uzmanlar tarafı ndan
hazı rlan ır.

Koruma amaçl ı imar planlar ı ve çevre düzenleme pro-
jelerinin haz ırlanmas ı, gösterimi, uygulamas ı, denetimi ve
plan müelliflerinin yeterliliği ile görev, yetki ve sorumluluk-
lar ı na ili ş kin usul ve esaslar, Bakanl ık ile Bayı nd ırl ık ve İ skan
Bakanl ığı 'nca ç ı kar ılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Koruma amaçl ı imar planlar ı n ın yap ı m ı için belediyelere
aktarılmak üzere İller Bankas ı Genel Müdürlü ğü bütçesine
yeteri kadar ödenek konur. İ l özel idareleri ise bütçelerinde
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koruma amaçl ı imar planlar ın ı n yap ı m ı için ödenek ay ır ırlar.
Koruma Bölge Kurulu'nca sit alan ı olarak ilan edilen yerler-
de; bu karar ı n ilan ından önce imar mevzuat ına ve onanl ı
imar planlarına uygun olarak al ınmış yap ı ruhsat ı ve ekleri-
ne göre subasman seviyesi tamamlanmış yap ıların in ş as ına
devam edilebilir, ancak bu madden ı n (c) bendi uyar ı nca ya-
p ılanma hakkı aktarı m ın ı re'sen uygulamaya da ilgil ı idare-
ler yetkilidir. Subasman seviyesi tamamlanmam ış yap ılar ın
yap ı ruhsatları iptal edilir. Kesin yap ılanma yasağı bulunan
sit alanlar ında bu madde hükümlerinden faydalan ılamaz.

b. Koruma amaçl ı imar planlar ıyla kesin yap ılanma ya-
sağı getirilen sit alanlar ında bulunan gerçek ve özel hukuk
tüzel kiş ilerinin mülkiyetindeki ta şınmazlar malikin ba şvu-
rusu üzerine, belediye ve il özel idaresine ait ta şınmazlarla
takas edilebilir.

c. Yap ılanma haklar ı kı s ıtlanmış tescilli ta şınmaz kültür
varl ıklar ına veya bunlar ın koruma alanlarında bulunan ya
da koruma amaçl ı imar planlar ıyla yap ılanma haklar ı k ı s ı t-
lanan ta şınmazlara ait mülkiyet veya yap ılanma haklar ın ın
k ıs ı tlanm ış bölümünü, imar planlar ıyla yap ılanmaya aç ık
aktarım alan ı olarak ayr ılmış , mülkiyetlerindeki veya üçün-
cü şah ıslara ait alanlara, aktar ımdan yararlanacak öncelikli
hakları belirleyerek bir program dahilinde aktarmaya, bele-
diye s ın ı rlar ı ve mücavir alanlar içinde belediyeler, bunlar ı n
dışında valilikler yetkilidir.

Aktar ım i şleminde Sermaye Piyasas ı Kurulu'nca onayl ı
gayrimenkul de ğerleme ş irketlerince yap ılacak rayiç değer
denkle ştirmesi esast ır. Ancak aktar ıma konu hak tescilli
ta şınmaz kültür varl ığına ili şkin ise yap ı değeri dikkate al ı n-
maz. Bu ta şınmazlar için, k ı s ıtlanmış yap ılanma haklar ın ı n,
imar planlarıyla aktar ım alan ı olarak ayrılmış yap ılanmaya
aç ık diğer alanlarda kullan ılmas ın ı sağlayacak ve bu hakk ı
hamiline yaz ı l ı menkul k ıymete dönü ş türecek belgeler dü-
zenlemeye, bu belgeleri yap ılanma haklar ı kıs ı tlanm ış alan
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olarak gösterilen ve tapuda bu konuda şerh dü ş ülen alanlar-
daki ta şınmaz sahiplerinden hak sahib ı olanlara vermeye,
imar plan ında aktar ım alan ı olarak ayr ılmış ve tapuda bu
konuda şerh dü ş ülen alanlarda ise ruhsat vermek için topla-
maya ilgili idareler yetkilidir. Menkul k ıymetlerin bas ılmas ı ,
saklanmas ı , el deği ş tirme i şlemlerin ı n onaylanmas ı ve veri

taban ı n ın olu ş turulmas ı ve denetlenmesi İ ller Bankas ı 'nca

yap ı l ır.

Bu alanlarda kesin yap ılanma yasa ğı gelmesi neden ıyle

yap ılanma hakk ı n ın tamamen aktar ılmas ı halinde, yap ılan-

ma hakk ı k ı s ıtlanan ta şı nmaz, mütemmimi ile b ırlikte ilg ıli
idare mülkiyetine geçer ve parseller ilgili idare ad ına tescil

edilir ve hiçbir ko ş ulda sat ış a konu edilemez.

Aktar ı ma konu parselde malikin korunabilir yap ılanma

hakk ı kalmas ı halinde ise yap ılanma hakk ı k ı smen aktar ı l ı r.
Bu durumda, malikin yap ılanma hakk ı k ı s ıtlanm ış alandaki
mülkiyeti devam eder.

Ancak, aktar ı ma konu hak, tescilli ta şı nmaz kültür varl ı-

ğı üzerinde ise, malikin bu varl ığın korunmas ı ve ya ş at ılmas ı
için gerekli bak ı m, onar ı m ve restorasyon çal ışmas ı n ı , ılgili
idare ile imzalanacak protokole uygun olarak menkul k ıy-
metleri teslim almas ın ı müteak ı p ba ş latarak tamamlamas ı
zorunludur. Aksi halde, ilgili idare teslim edilen menkul k ıy-
met bedelini faiziyle birlikte malikten tahsile yetk ı lidir. Bu
hususlar ve protokol menkul k ıymet tesliminden önce ilg ı l ı
idarece tapuya her türlü harçtan ve damga vergis ı nden muaf
olarak şerh ed ılir.

K ı s ı tlanmış haklar ın bulundu ğu belediye s ın ı rlar ı içeri-

sinde, aktar ı m alan ı tespit edilmesinin mümkün olamamas ı
halinde, ilgili idareler ortak program yürütmeye yetkil ıdir.

Yukar ı daki f ıkran ı n uygulanmas ı na ili şkin usul ve esas-
lar Bayı nd ı rl ık ve İ skan Bakanl ığı , İ çi ş leri Bakanlığı ve Bakan-
l ıkça haz ı rlanacak bir yönetmel ıkle belirlenir.
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Yapı Esasları

Madde 18- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı Kanun,
14.7.2004 tarih ve 5226 sayıl ı Kanun ile değ i ş ik) Korunmas ı
gerekli ta şınmaz kültür varl ıklar ın ın grupland ır ılmas ı, ma-
liklerinin müracaat tarihinden itibaren üç ay ıçinde Koruma
Bölge Kurulunca yap ı l ır. Grupland ır ılan ta şınmaz kültür
varl ıkları, tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedil ı r.
Grupland ırma yap ılmad ıkça, onar ım ve yap ı esaslar ı belir-
lenemez.

Tescilli ta şınmaz kültür varl ıklar ın ı n rölöve, restorasyon
ve restitüsyon projeleri ve bunlar ın uygulanmas ında restora-
tör mimar veya mimar ı n bulunmas ı zorunludur. Bunlardan
1. grup kapsam ı nda olanlar ın rölöve, restorasyon ve restitüs-
yon projelerinin uygulama çalışmalar ı , yap ı n ın özelliğine
göre kalem ış leri, ah şap, demir, ta ş i ş leri ve restorasyon ko-
nular ında uzmanla ş mış ki ş ilerce yap ıl ır.

Sit alanlar ı , korunmas ı gerekli kültür varl ıklar ı ve bum
ları n koruma alanlar ında onayl ı plan ve proje d ışı uygulama
yapan veya yap ılmas ına yol açan sorumlular ın ı n, Koruma
Bölge Kurullar ı ile ilgili konularda plan ve proje düzenlemesi
ve uygulama sorumlulu ğu yapmas ı beş yıl süre ile yasakla-
n ı r. Uygulama sorumlular ın ı n denetimi, ilgili belediye veya
val ılikçe yap ı larak ayk ı r ı hareket edenler, Bakanl ığa ve ilgili
meslek odas ına bildirilir.

Proje uygulanmas ı safhas ında herhangi bir nedenle uy-
gulama sorumlusunun ayr ılmas ı halinde bu husus Bakanl ığa
b ıldirilir, yenisi tayin edilmedikçe uygulamaya devam edile-
mez.

Yap ı esasları , denetim ve bu maddenin uygulanmas ı na
ili ş k ı n usul ve esaslar Bakanl ıkça haz ı rlanacak yönetmelikle
belirlenir.

Mahalli idareler, ta şı nmaz kültür varlığı parselinde, ek
veya eklenti suretiyle yap ılacak veya yeni in şa edilecek ya-
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p ılara ait Koruma Bölge Kurulu'nca verilen kararlarda veya
onaylanmış kültür varl ığı projelerinde de ğ i ş iklik yapamazlar.
Ancak, in şa edilecek yap ın ın fen ve sa ğl ık şartlar ı n ı n mevzu-
ata uygunluğunu kontrol ederler.

Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür varl ığı parselleri, ta-
şınmaz kültür varl ı klar ı n ın mahiyetine tesir edecek şekil ve
surette ayr ılamaz ve birle ş tirilemez.

Maliklerin İzin verme Yükümlülüğü

Madde 19- Ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkları n ın
malikleri, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca görevlendirilmi ş
uzmanlara, gerektiği zaman, varl ığın kontrolü, incelenmesi,
harita, plan ve rölövesinin yap ılmas ı , fotoğraflar ı n ı n çek ı l-
mesi, kal ı plar ı n ın ç ıkarılmas ı için izin vermeye ve gereken
kolayl ığı göstermeye mecburdurlar. Ancak, görevliler konut
dokunulmazlığı ve aile mahremiyetini ihlal etmeyecek tarz-
da faaliyetlerini yürütürler.

Taşınmaz Kültür Varl ıklar ının Nakli

Madde 20- Ta şınmaz kültür varl ı kları ve parçalar ın ın,
bulunduklar ı yerlerde korunmalar ı esast ır. Ancak, bu ta şın-
maz kültür varl ıklar ı n ın ba şka bir yere nakli zorunluluğu
varsa veya özellikleri itibariyle nakli gerekli ise, Koruma Böl-
ge Kurulları n ı n uygun görü şü ve gereken emniyet tedbirleri
al ı nmak suretiyle Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca istenilen
yere nakledilebilir. Kültür varl ığın ın nakli dolay ı s ıyla ta şın-
maz ı n maliki bir zarara maruz kalmış sa, Kültür ve Turizm
Bakanlığı 'nca olu ş turulacak bir komisyonun tespit edeceğ i
tazminat zarar görene ödenir.

İ stisnalar ve Muafiyetler

Madde 21- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı Kanun,
14.7.2004 tarih ve 5226 say ı lı Kanun ile değ i ş ik) Tapu
kütü ğüne "korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür varl ığıd ı r"
kayd ı konulmu ş olan ve 1. ve Il. grup olarak grupland ır ılm ış
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bulunan ta şınmaz kültür varl ıklar ı ile arkeolojik sit alan ı ve
doğal sit alan ı olmalar ı nedeniyle üzerlerine kesin yap ılanma
yasağı getirilmi ş ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıklar ı olan
parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaft ı r.

Kültür varl ı klar ı n ı n korunmas ı maksad ıyla tespit, proje,
bak ım, onar ı m, restorasyon ve kaz ı ile müzelerin güvenliğ i
için kullan ılmak şart ıyla, Türkiye Büyük M ıllet Meclisi,
Milli Savunma Bakanlığı , Bakanl ı kça ve Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü'nce d ışardan getirilecek her türlü araç, gereç, maki-
ne, teknik malzeme ve kimyevi maddeler ile alt ı n ve gümü ş
varak, her türlü vergi, resim ve harçtan muaft ı r.

Koruma Bölge Kurullar ı karar ına uygun olarak bu ta-
şınmaz kültür varl ıklar ı nda yap ılan onarı m ve in şaat işleri
Belediye Gelirleri Kanunu gere ğince al ınacak vergi, harç ve
harcamalara kat ılma paylar ı ndan müstesnad ı r.

Bu Kanun kapsam ında tescil edilen ta şınmaz kültür
varl ıklar ı için 29.6.2001 tarihli ve 4708 say ı l ı Yap ı Denetimi
Hakk ı nda Kanun hükümleri uygulanmaz.

Madde 22- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı Kanun ile
yürürlükten kald ırılmış t ır. 21. madde kapsam ı nda değerlen-
dirilmi ş tir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Korunmas ı Gerekli Ta şınır Kültür ve
Tabiat Varl ıkları

Korunmas ı Gerekli Taşın ır Kültür ve
Tabiat Varl ıkları

Madde 23- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ıl ı Kanun ile
değ i ş ik) Korunmas ı gerekli ta şın ı r kültür ve tabiat varl ıklar ı
şunlard ı r:
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a. Jeolojik, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait, jeoloji,
antropoloji, prehistorya, arkeoloji ve sanat tarihi aç ılarından
belge değeri ta şıyan ve ait olduklar ı dönemin sosyal, kültü-
rel, teknik ve ilmi özellikleri ile seviyesini yansitan her türlü
kültür ve tabiat varl ıklar ı ;

Her çe ş it hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri,
çakmak ta ş lar ı (sleks), volkan camlar ı (obsidyen), kemik
veya madeni her türlü aletler, çini, seramik, benzeri kab
ve kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu
ve vurucu silahlar, putlar (ikon), cam e şyalar, süs e şyalar ı
(hülliyet), yüzük ta ş lar ı , küpeler, iğneler, ask ılar, mühürler,
bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar (diadem), deri, bez,
papirus, par ş ümen veya maden üzerine yaz ı l ı veya tasvirli
belgeler, tart ı araçlar ı , sikkeler, damgal ı veya yazı lı levhalar,
yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler sanat de ğerine
haiz gravür, yağ l ıboya veya suluboya tablolar, muhallefat
(religue'ler), ni şanlar, madalyalar, çini. toprak, cam, ağaç,
kuma ş ve benzeri ta şın ır e şyalar ve bunlar ın parçalar ı ,
Halk ı n sosyal hayat ın ı yans ı tan, insan yap ı s ı araç ve gereçler
dahil, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nite-
likteki kültür varl ıklar ı .

Osmanl ı Padişahlar ından Abdülmecit, Abdülaziz, M
Murat, Il. Abdülmecit, M. Mehmet Re şat ve Vahidettin'e ait
ve ayn ı çağdaki sikkeler, bu Kanun'a göre tesc ı le tabi olmak-
s ı z ı n yurt içinde al ı n ı p sat ılabilirler.

Bu madde kapsam ına girmeyen sikkeler bu Kanun'un
genel hükümlerine tabidir.

b. Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Milli Müca-
dele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu ş una ait tarihi değer
ta şıyan belge ve e şyalar, Mustafa Kemal ATATURK'e ait zat ı
e şya, evrak, kitap, yazı ve benzeri ta şın ırlar.

Yönetim ve Gözetim

Madde 24- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı Kanun ile de-
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ğ iş ik) Devlet mal ı niteliğini ta şıyan korunmas ı gerekli ta şı n ı r
kültür ve tabiat varl ıklar ı n ı n Devlet elinde ve müzelerde bu-
lundurulmas ı ve bunlar ı n korunup de ğerlendirmeleri Devlete
aittir. Bu gibi varl ıklardan gerçek ve tüzel ki ş ilerin ellerinde bu-
lunanlar, değeri ödenerek bakanl ık tarafından sat ın al ı nabilir.
23. maddenin (a) bendinde belirtilen etnografik mahiyetteki
kültür varl ıkların ın yurt içinde al ım ı , sat ı m ı ve devri serbest-
tir. Al ı m ı , sat ı m ı serbest b ı rakılacak etnografik eserlerin han-
gi devirlere ait olaca ğı ve diğer nitelikleri ile kay ı t ve tescil
şartları bir yönetmelikle belirlenir.

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyet ı Tarihi ve
Atatürk'e ait korunmas ı gerekli ta şın ır kültür varl ıkları ,
Bakanl ık, Milli Savunma Bakanl ığı veya Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu'nca sat ın al ınabilir. Ancak, bu tip
eserlerden her ne suretle olursa olsun yurt d ışına ç ıkar ıla-
caklar ın kontrolü, Bakanl ığa bağl ı müzelerce yap ılabileceğ i
gibi baz ı gümrük ç ıkış kap ılar ında bulundurulacak ihtisas
elemanlar ınca da yap ılabilir. Hangi kap ılarda ihtisas eleman ı
bulundurulacağı bir yönetmelikle belirlenir.

Yap ılan kontrol sonunda bu tip eserlerden yurt d ışına
ç ıkmas ında sak ı nca görülenler tespit edilerek değerlendiril-
melen yurt içinde yap ılmak şart ıyla, sahiplerine iade edilir-
ler.

Bu maddede belirtilen ve al ım, sat ı m ı serbest b ırak ılan
eserlerde devletin rüçhan hakk ı mahfuzdur.

Müzelere Al ınma

Madde 25- 4. maddeye göre Kültür ve Turizm Bakanl ı -
ğı 'na bildirilen ta şın ır kültür ve tabiat varl ıklar ı ile 23. mad-
dede belirlenen korunmas ı gerekli ta şın ır kültür ve tabiat
varl ıklar ı , Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bilimsel
esaslara göre tasnif ve tescile tabi tutulurlar. Bunlardan dev-
let müzelerinde bulunmas ı gerekli görülenler, usulüne uygun
olarak müzelere al ın ı rlar.

216



YASALAR ve BELGELER

Korunmas ı gerekli ta şı nır kültür ve tabiat varl ıkların ın
tasnifi, tescili ve müzelere al ı nmalar ı ile ilgili kı staslar, usul-
ler ve esaslar yönetmelikte belirlenir.

Türk askeri tarihini ilgilendiren her türlü silah ve mal-
zemenin bulunduklar ı veya ihbar edildikleri yerde, tarihi
niteliklerinin ara ş t ırılmas ı , incelenmesi ve değerlend ı rilmesi
Genelkurmay Ba şkanlığı 'nca yap ı l ı r. Tasnif ve tesc ıl d ışı b ı ra-
k ılan ve müzelere al ınmas ı gerekli görülmeyenler, sahiplerine
bir belge ile iade olunurlar. Belge ile iade olunan kültür var-
l ı klar ı üzerinde, sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler.
Bir y ıl içinde sahipleri taraf ından al ı nmayanlar, müzelerde
saklanabilir veya usulüne uygun olarak devletçe sat ılabilir.

Müze, Özel Müze ve Koleksiyonculuk

Madde 26- Bu Kanun'un kapsam ına giren kültür ve
tabiat varl ıklarına ait müzelerin kurulmas ı , geli ş t ı rilmesi
Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'n ı n görevlerindendir.

Bakanl ıklar, kamu kurum ve kurulu şları , gerçek ve tü-
zel kiş ilerle vak ı flar, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'ndan izin
almak şart ıyla, kendi hizmet konuların ın veya amaçlar ın ın
gerçekleş tirilmesi için her çe şit kültür varl ığından olu şan
koleksiyonlar meydana getirebilir ve müzeler kurabilirler.
Ancak, gerçek ve tüzel ki ş ilerle vak ı flar tarafından kurulacak
müzelerin faaliyet konular ı ve alanlar ı , yap ılacak ba şvuruda
beyan olunan istekleri de ğerlendirerek, Kültür ve Turizm Ba-
kanl ığı 'nca verilecek izin belges ı nde belirlenir.

Gerçek ve tüzel ki ş ilerce kurulacak müzeler, Kültür ve
Turizm Bakanl ığı 'n ın izin belgesinde belirlenen konu alan-
lar ına inhisar etmek ş art ı ile, ta şı n ır kültür varl ığı bulun-
durabilir ve te şhir edebilirler. Bu müzeler de, ta şın ır kültür
varl ıklar ı n ın korunmas ı hususunda devlet müzeleri statü-
sündedirler.

An ılan müzelerin kurulu ş amac ı , görevi ve yönetim
şekil ve şartlar ı ile gözetim ve denetimi yönetmelikle bel ı r-
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lenir. Devlet müzeleri içerisinde özel bir ihtisas ve ara ş t ırma
müzeleri olan askeri müzelerin kurulmas ı , yaşat ılmas ı , mal-
zemenin ve u ğra ş konuların ın tayin ve tespiti Genelkurmay
Ba şkanlığı 'na aittir. Bu müzelerin görev, yetki ve sorumlu-
lukları ile çalışma düzenlen, Milli Savunma Bakanl ığı 'n ı n,
Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'yla birlikte hazırlayacağı bir
yönetmelikte belirtilir.

Gerçek ve tüzel ki şiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nca
verilecek izin belgesiyle korunmas ı gerekli ta şın ır kültür var-
l ıklarından olu şan koleksiyonlar meydana getirebilirler.

Koleksiyoncular faaliyetlerini, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı 'na bildirmek ve yönetmelik gereğince, ta şın ır kültür var-
l ıklar ı n ı envanter defterine kaydetmek zorundad ı rlar.

Koleksiyoncular, ilgili müzeye tescil ettirerek, kolek-
siyonlar ındaki her türlü eseri on be ş gün önce Kültür ve
Turizm Bakanl ığı 'na haber vermek şart ı ile kendi araları nda
deği ş tirebilir veya satabilirler. Sat ı n almada öncelik Kültür ve
Turizm Bakanlığı 'na aittir.

Kültür Varlığı Ticareti

Madde 27- 25. madde gereğince tasnif ve tescil d ışı b ı-
rak ı lan ve devlet müzelerine al ınmas ı gerekli görülmeyen ta-
şı n ı r kültür varl ı kları n ı n ticareti, Kültür ve Turizm Bakanl ı -
ğı 'n ı n izni ile yap ıl ı r. Bu ticareti yapmak isteyenler, Kültür ve
Turizm Bakanlığı 'ndan ruhsatname almak zorundad ı rlar. Bu
ruhsatnameler üç y ıl için geçerlidir. Bu süren ı n bitim ı nden
bir ay önce ruhsatname yenilenebilir. Bu kanun hükümlerine
aykırı hareket edenlerin ruhsatnameleri, süresine bak ı lmak-
s ı zın iptal edilir.

İkametgahrnı Ticarethane Olarak Gösterme
Yasağı

Madde 28- Kültür varlığı ticareti yapanlar belli bir
ticaret yeri göstermek mecburiyetindedir. Ancak, ikamet-
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gahlar ın ı hiçbir zaman, ticarethane veya depo olarak göste-
remezler.

Ticarethane ve Depolar ın Kontrolü

Madde 29- Kültür varlığı ticareti yapanlar ı n i şyerleri ve

depolar ı yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde Kültür ve
Turizm Bakanl ığı yetkililerince denetlenir.

Haber Verme Zorunluluğu

Madde 30- Kamu kurum ve kurulu ş lar ı (Belediyeler
ve il özel idareleri dahil), vak ı flar, gerçek ve tüzel ki ş iler

satacaklar ı e şya ve terekeler aras ında bulunan veya yapa-
caklar ı müzayedelerdeki sat ışlara konu olan ta şı n ır kültür

ve tabiat varl ıkları ile koleksiyonlar ı , önce Devlet müzele-
rine haber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. Kültür
ve Turizm Bakanl ığı, kültür ve tabiat varl ıklarından mey-
dana getirilen koleksiyonlar ı kuracağı komisyonun takdir
edeceği bedel üzerinden sat ın alab ılir. Bunlardan haz ı neye

intikal etmi ş olup da müze koleksiyonlar ı na girmes ı lü-
zumlu görülenler, Devlet Ayniyat Yönetmeli ğı hükümle-
rine göre, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'na devrolunurlar.
Birinci f ıkrada sözü edilen, kamu kurumu ve kurulu ş ları ,

vak ı flar, gerçek ve tüzel ki ş iler satacaklar ı e şya ve terekeler

aras ı nda bulunan veya yapacaklar ı müzayedelerdeki sat ışla-
ra konu olan askeri tarihimize ait kültür varl ıkları ile silah
ve askeri malzeme koleksiyonlar ı n ı Genelkurmay Ba şkanl ı -

ğı na haber vermeye ve göstermeye mecburdurlar. Bu kültür
varl ıklar ı ndan hazineye intikal etmi ş olup, askeri müzeler ı n
koleksiyonlar ına girmesi lüzumlu görülenler Devlet Ayniyat
Yönetmeliğ i hükümlerine göre Milli Savunma Bakanl ığı 'na
d evrol unu rla r.

Sikkeler

Madde 31- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı Kanun ile
yürürlükten kald ı r ı lmış t ı r.)
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Yurt Dışına Çıkarma Yasağı

Madde 32- Yurt içinde korunmas ı gerekli ta şın ı r kültür
ve tabiat varl ıklar ı yurt d ışına ç ı kar ılamaz. Ancak, milli ç ı -
karlar ı m ı z dikkate al ınarak, bunlar ın her türlü hasar, zarar,
tehdit veya tecavüz ihtimaline kar şı, gideceği ülke makam-
larından teminat almak ve sigortalanmak şart ı ile yurt d ı -
şında geçici olarak sergilendikten sonra geri getirilmelerine;
Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca te şkil edilecek yükseköğre-
tim kurumların ın arkeoloji ve sanat tarihi bilim dallar ın ın
ba şkanlar ından olu şan bilik Kurulunun karar ı ve Kültür ve
Turizm Bakanl ığı 'n ın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca
karar verilir.

Türkiye'deki kordiplomatik mensuplar ı , Türkiye'ye
giri şlerinde beyan ederek beraberinde getirdikleri yabanc ı
kökenli kültür varl ıklar ın ı , ç ı kışlarında beraberlerinde götü-
rebilirler.

Yurt d ışına geçici olarak sergilenmek üzere kültür ve
tabiat varl ı kları gönderilmesi esaslar ı ile, Türkiye'deki kor-
diplomatik mensuplar ın ın beraberlerinde getirdikleri bu tür
varl ı kları n giri ş ve ç ıkışları nda yap ılacak i şlemler, istenecek
belgeler ile ilgili diğer hususlar Kültür ve Turizm Bakanl ığı ,
Milli Savunma Bakanl ığı ve D ış i şleri Bakanl ığı 'n ın birlikte
düzenleyecekleri yönetmelikte belirtilir.

Yurt D ışından Getirme

Madde 33- Yurt d ışından kültür varl ığı getirmek ser-
besttir.

Kopya Ç ıkarma

Madde 34- Kültür ve Turizm Bakanlığı 'na bağl ı ören
yerleri ve müzelerdeki ta şın ır ve ta şınmaz kültür varl ıklar ın ı n
öğretim, eğitim, bilimsel ara ş t ı rma ve tan ıtma amac ı ile fo-
toğrafları n ın ve filmlerinin çekilmesi, mulaj ve kopyalar ı n ın
ç ıkart ılmas ı Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'n ı n iznine bağl ıd ır.
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Bu hususlarla ilgili esaslar, yönetmel ıkte tespit olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ara ştırma, Sondaj, Kaz ı ve Define Arama

Ara şt ırma, Sondaj ve Kaz ı İzni

Madde 35- Bu Kanun hükümlerine tabi, ta şın ır ve

ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıklar ı n ı meydana ç ıkarmak

üzere, ara ş t ı rma, sondaj ve kaz ı yapma hakk ı , sadece Kültür

ve Turizm Bakanl ığı 'na aittir.

Bilimsel ve mali yeterliği Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca

takdir ve kabul olunan Türk ve yabanc ı heyet ve kurumlara

ara ş t ı rma izni, Kültür ve Turizm Bakanl ığı tarafı ndan; son-

daj ve kaz ı yapma izni Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'n ı n teklifi

üzerine, Bakanlar Kurulu karar ı ı le ver ılir. Kültür ve Turizm

Bakanl ığı elemanlar ı veya bu Bakanl ıkça görevlendirilecek

Türk bilim adamlar ı tarafı ndan yap ılacak ara ş t ı rma, sondaj

ve kaz ı lar, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nın ıznine bağ l ı d ı r.

Askeri yasak bölgelerde yap ılacak ara ş t ırma, sondaj ve kaz ı
için gerekli ruhsatname, Genelkurmay Ba şkanlığı 'n ı n iznini

müteakip, sözü geçen heyet ve kurumlar ı n gösterece ği uz-

manlar ad ı na düzenlenir. Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca

hakl ı görülebilecek sebep olmad ıkça heyet ve kurumlar ruh-

satnamedeki üyelerini değ i ş t ı rmezler.

Su alt ında korunmas ı gerekli kültür ve tabiat varl ı klar ı -

n ı n bulundu ğu bölgeler, ilgili kurum ve kurulu ş larla ışbirliği

yap ılarak Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca tespit edilir ve

Bakanlar Kurulu karar ı ile yay ı mlan ır. Bu bölgelerde, sport ı f

amaçl ı dalış yapmak yasakt ır, ikinci f ıkra hükümlerine göre

izin almak şart ıyla ara ş t ırma ve kaz ı yap ı labilir.
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Maliklerin Mülkleri İçinde Yap ılacak Kaz ılar

Madde 36- Ta şınmaz kültür varl ığı sahiplerinin kendi
mülkleri içinde kültür varlığı aramak maksadi ile ara ş t ı rma,
sondaj ve kazi yapmaları da bu Kanun'un 35 ve 41. maddele-
ri hükümlerine tabidir.

Kazı İzninde Usul

Madde 37- Ayn ı kazı heyetine veya şahsa, ayn ı süre
içinde Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca yap ılan kurtarma
kaz ılar ı d ışında, birden fazla yerde kaz ı ve sondaj izni verile-
mez. İ zin verilmesi, ara ş t ı rma, sondaj ve kazin ın yap ılmas ı ,
elde edilecek kültür ve tabiat varl ıkları n ın muhafaza şartlar ı ,
bu eserler üzerinde ara ş t ı rma, sondaj ve kaz ı sahipler ıne ta-
n ı nacak diğer haklar bir yönetmelikte tespit olunur.

Kazı İzninin Devredilemeyeceği

Madde 38- Türk ve yabanc ı bilim kurumlar ı na veya
onların ad ına hareket eden ki ş ilere verilen kaz ı ve sondaj
ruhsatnameleri ile ara ş t ı rma izni, Kültür ve Turizm Bakanl ı -
ğı 'n ı n izni olmadan devredilemez. Bu i ş için bir ba şkas ı tevkil
olunamaz.

Araştırma, Sondaj ve Kaz ı İzninin Hükümsüzlüğü

Madde 39- Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca kabul edi-
len hakl ı bir sebep gösterilmeden, ruhsatname tarihinden
itibaren, en çok alt ı ay içinde ba şlan ılmayan ara ş t ırma,
kaz ı ve sondajlara ait izin ve ruhsatnameler, hükümsüz sa-
yı l ı r. Ara ş t ı rma, sondaj ve kaz ı çal ışmalar ı , makul bir sebep
gösterilmeksizin iki aydan fazla tatil edilemez. Bu süreyi
geciktirenlerin izin ve ruhsatnameleri iptal edilmi ş say ı l ı r.
Ayrıca, bu Kanun hükümlerine ayk ı rı hareket edenlerin
ruhsatnameleri iptal edilir ve bu gibilere, daha sonra izin ve
ruhsat verilmez.
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Ara ştırma, Sondaj ve Kaz ı İzninde Süre

Madde 40- Kaz ı ve sondaj ruhsatnameler ı ile ara ş t ı rma

izni bir y ıl için geçerlidir. Ruhsatname ve izin süresinin so-
nunda heyet ba şkan ı kaz ıya, sondaj ve ara ş t ı rmaya devam

edildiğini, yazıl ı olarak bildirdi ği takdirde, bu hak her yı l

müracaat şart ı ile gelecek yıllarda da müracaatç ı ı çin sakl ı
tut ulu r.

Kaz ıdan Ç ıkan Eserlerin Müzelere Nakli

Madde 41- Kaz ılarda meydana ç ıkan bütün ta şın ı r
kültür ve tabiat varl ı klar ı , kaz ı yapan heyet ve kurumlar ta-

raf ı ndan her y ıl yap ılan kaz ı sonunda Kültür ve Tur ızm Ba-

kanl ığı 'n ı n göstereceği Devlet müzesine naklolunur. Kaz ı ve

sondaj ara ş t ı rmalar ı nda elde edilen insan ve hayvan iskelet-
leri ile bütün fosiller, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca uygun

görüldü ğü takdirde tabiat tarih ı müzeler ı ile ün ıvers ı telere

veya ilgili diğer Türk bilim kurumlar ı na ver ılebilir. Ayr ı ca,

kaz ı ve sondaj ara ş t ırmalar ı nda elde edilen askeri tarihle ilgil ı
her türlü ta şın ı r kültür varlığı , Genelkurmay Ba ş kanlığı 'n ı n
uygun görü ş ü ile, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca askeri mü-

zelere devredilir.

Zarar Vermede Tazminat Yükümlülü ğü

Madde 42- Kaz ı ve sondaj izni alanlar, bu çal ış may ı
sahipli arazide yapt ıklar ı takdirde, kaz ı , sondaj ve ara ş t ı rma
bölgesindeki arazi sahiplerinin zararlar ın ı tazmin ile yüküm-

lüdürler. Arazi sahipleri Kültür ve Tur ı zm Bakanlığı 'n ın olu ş -

turacağı komisyonca takdir edilecek tazminat kar şı lığında,

kaz ı ve sondaj veya ara ş t ı rmaya izin vermeye mecburdurlar.

Bu gibi yerler, gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanl ı -

ğı 'nca kamula ş t ı rılabilir. Yabanc ı bilim kurumlar ı nca yap ılan

kaz ılarda, bu kamula ş t ırman ın bedel ı kaz ı sahipleri tarafın-

dan ödenir. Hazine ad ı na tescil edilecek yer ın kamula ş t ı rma
bedelinin takdirinde genel kamula ş t ı rma hükümleri uygula-

n ı r. Bu madde gereğince ödenecek tazminat ve kamula ş t ırma
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bedellerinin takdirinde, kaz ı, sondaj ve ara şt ırma faaliyetle-
rinden önce, mevcut kültür ve tabiat varl ıklar ı n ın eskilik,
enderlik ve sanat değeri ile bu faaliyetler sonucu bulunan
kültür varl ı klar ının değeri, dikkate al ınmaz.

Yayım Hakk ı

Madde 43- Kazı, sondaj ve ara ş t ırmalarda, meydana ç ı-
kacak olan varl ıkların yayım hakk ı , 5846 say ı l ı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu hükümleri gere ğince, kazı, sondaj ve ara ş t ı r-
ma izni alan heyet ve kurumlar ad ına, kaz ı, sondaj ve ara ş -
t ı rmayı fiilen idare edenlere aittir. Kaz ı ba şkanlar ı, her kaz ı
dönemi sonunda, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'na bilimsel bir
rapor vermekle yükümlüdürler. Kaz ı n ın bitiminden itibaren,
kaz ı dönemi çal ışmaları na ait bilimsel raporlar ın ı en geç iki
yıl, n ıhai bilimsel raporlar ın ı ise be ş yıl içinde yay ı mlamayan
kaz ı heyetlerinin kazı , sondaj ve ara ş t ı rmalarda bulduklar ı
kültür ve tabiat varl ıkları üzerindeki her türlü yay ım hakk ı
Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'na geçer.

Kültür ve Turizm Bakanl ığı ad ına yap ılan kaz ı , sondaj
ve ara ş t ırmalara ait bilimsel raporlar, kaz ı ba şkanlığı nca,
yayımlanacak ş ekilde haz ırlan ır. Kültür ve Turizm Bakanl ığı
bunlardan gerekli görülenleri yay ımlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 'nca uygun görülecek maze-
retler d ışında, yukar ıda aç ıklanan süre içinde son raporlar ın ı
yayı mlamam ış bulunan heyet ve ki ş ilere yeni bir kaz ı için
ruhsatname verilmez.

Giderler

Madde 44- Kaz ı , sondaj ve ara ş t ı rma yap ılan saha ile,
kaz ı, sondaj ve ara ş t ı rmadan ç ıkan kültür varl ıklar ın ı n ye-
rinde korunmas ın ı sağlamak maksad ıyla, kaz ı yerinde geçici
olarak çalış t ırılacak bekçilerin ücret ve masraflar ı ile kaz ı
yerinın eski haline getirilmesinin gerektirdi ği giderleri kar şı-
lamak, kazı s ı ras ında meydana gelebilecek zararlar ı tazmin
ve bunlarla ilgili bütün giderler, düzenlenecek yönetmeliğe
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göre, Kültür ve Turizm Bakanl ığı tarafından ruhsat verme
veya süre uzatma s ıras ında, kaz ı sahiplerinden tahsil edi-
lerek emaneten mal sand ığına yat ı r ılan paralardan ödenir.
Kültür ve Turizm Bakanl ığı tarafından finanse edilen konu-
larda, gider kar şı l ıklar ın ın mal sand ığına yat ırılmas ı zorunlu
değildir.

Korunma ve Çevre Düzenlemesi

Madde 45- Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'n ın izni ile
yap ılan kazılarda ortaya ç ıkan ta şınmaz kültür ve tabiat
varl ıkların ın bak ı m, onar ım ve çevre düzenlemeleri ile ta şı-
n ır kültür ve tabiat varl ıklar ın ın bakım ve onar ımları kazı
ba şkanl ığınca yap ıl ır.

Araşt ırma, Kazı ve Sondajlar ın Geçici Olarak veya
Tamamen Durdurulmas ı

Madde 46- Bu Kanun hükümlerine ayk ırı olarak yap ı -
lan kaz ı , sondaj ve ara ş t ırmalaç, Kültür ve Turizm Bakanl ı-
ğı 'nca geçici olarak veya tamamen durdurulur.

Tesislerin Devri

Madde 47- Heyet ve kurumlar ad ına, kazı , sondaj ve
ara ş t ırma yapan şah ı slar taraf ı ndan, i şe ba şlamak için veya
çalış maları n devam ı s ıras ında muhtelif şekillerde sat ın al ınan
veya in şa edilen depo, lojman ve benzeri tesisler ve malzeme,
kazı n ın sonunda bedelsiz olarak, Kültür ve Turizm Bakanl ı -
ğı 'na devrolunur. Bu tesislerin kullan ılış şekillerinin tayinine
Kültür ve Turizm Bakanl ığı yetkilidir.

Ara şt ırma, Kaz ı ve Sondajda Görevlendirilenler

Madde 48- Yabanc ı heyet ve kurumlar taraf ı ndan yap ı -
lan ara ş t ı rma, kaz ı ve sondajiarda Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü ğü uzmanlarından bir
veya birkaç temsilci bulunur. Türk heyet ve kurumlar ınca
yap ılan ara ş t ı rma. kaz ı ve sondajlara Kültür ve Turizm Ba-
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kanhığı ad ına yetkili bir uzman kat ı l ı r. Temsilci ve uzmanla-
r ın seçimi ve görevleri yönetmelikle belirlenir.

Türk heyet ve kurumlar ınca yap ılan kazılara kat ılacak
Kültür ve Turizm Bakanl ığı uzmanlar ı n ın yol masraflar ı ,
yevmiyeleri ve zaruri giderleri, 6245 sayıl ı Harc ırah Kanunu
hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca öden ı r.
Yabanc ı kurum ve heyetler taraf ından yap ılan ara ş t ı rma,
kazı ve sondajlarda görevlendirilecek Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı temsilcilerine ödenecek olan yol masraflar ı , yevmiye,
temsil ödeneği ve su alt ı dal ış tazminat ı , kaz ı ba şkanlığın-
dan Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca pe ş inen tahsil edilip bir
devlet bankas ı na yat ır ı l ı r. Temsil ödeneğinin miktar ı , her y ı l
Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'nca tay ı n edil ı r.

Araşt ırma, Kazı ve Sondaj İzin Yasağı

Madde 49- Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklar men-
suplar ı na, ara ş t ı rma, kaz ı ve sondaj ızni verilmez.

Define Arama

Madde 50- Define aramak isteyenlere, bu Kanun'un
6. maddesinde korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat
varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit
alanları ve mezarl ı klar d ışında, Kültür ve Turizm Bakanl ı -
ğı 'nca define arama ruhsatnamesi ver ılebilir.

Define aramak isteyenlere ayn ı süre içinde birden fazla
yerde arama izni verilemez. Def ıne arama ı zni, ba şkalar ına
devredilemez. Bu i ş için bir ba şkas ı tevkil olunamaz.

Define aramada, Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'ndan ve
diğer kamu kurum ve kurulu şlar ı ndan temsilci olarak gönde-
rileceklerin yolluk ve yevmiyeleri ile zaruri giderleri aray ı c ı
tarafından kar şılan ır. Bu i ş için gerekli olan ödenek, Bakan-
l ıkça, define aray ı c ı s ından pe ş inen tahsil edilip bir devlet
bankas ı na yat ır ı l ır.
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Arama ruhsat ın ın verilmesi, define aray ı c ıdan istenecek
belgeler, araman ın yap ılmas ı , ç ıkan defineden aray ıc ıya tan ı-
nacak haklar, Kültür ve Turizm Bakanl ığı ile Maliye Bakanl ı-
ğı 'n ın birlikte düzenleyece ği yönetmelikte belirtilir

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kültür ve Tabiat Varl ıklar ın ı

Koruma Yüksek Kurulu ile Koruma Kurullar ı

Kurulu ş , Görev, Yetki ve Çalışma Şekli

Madde 51- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ılı Kanun ile
deği ş ik) Yurt içinde bulunan ve bu Kanun kapsam ına giren
korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıklar ı ile ilgi-
li hizmetlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sa ğlamak
üzere, Bakanl ığa bağl ı "Kültür ve Tabiat Varl ıklar ı n ı Koruma
Yüksek Kurulu" ile Bakanl ıkça belirlenecek bölgelerde "Kül-
tür ve Tabiat Varl ıkları n ı Koruma Bölge Kurullar ı " kurulur.

Kültür ve Tabiat Varl ıklarını Koruma Yüksek Kuru-
lu'nun görev ve yetkileri ş unlard ır;

a. Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkla-
r ın ı n korunmas ı ve restorasyonuyla ilgili i şlerde uygulanacak
ilkeleri belirlemek,

b. Koruma Bölge Kurullar ı aras ında gerekli koordinasyo-
nu sağlamak,

c. Uygulamada doğan genel sorunları değerlend ırerek
görü ş vermek suretiyle, Bakanl ığa yard ımc ı olmak,

Koruma Yüksek Kurulu y ılda en az iki defa toplan ı r.
Bakanl ık gerekli gördü ğünde Kurulu ola ğanüstü toplant ıya
çağır ır. Koruma Yüksek Kurulu salt çoğunlukla toplan ır, top-
lant ıya kat ılan üyelerin en az dörtte üçünün oylar ı ile karar
verir. Koruma Yüksek Kurulu'nun çal ışma usul ve esasları ile
diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
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Yüksek Kurul'un Görevleri

Madde 52- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ıl ı Kanun ile
yürürlükten kald ırılmış t ır. 51. madde kapsam ı nda değerlen-
dirilmi ş tir.)

Koruma Yüksek Kurulu Üyeliği

Madde 53- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı Kanun,
26.5.2004 tarih ve 5177 say ı l ı Kanun ile değ i ş ik) Kültür ve
Tabiat Varl ıklar ın ı Koruma Yüksek Kurulu a ş ağıda belirtilen
üyelerden olu ş ur.

Üyeler;

1. Bakanl ık Müste ş arı ,

2. Ba ş bakanl ık Müste ş ar Yard ı mc ı s ı ,

3. Bakanlığın ilgili Müste ş ar Yard ı mc ı s ı ,

4. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü,

5. Turizm Genel Müdürü,

6. Bayınd ı rl ık ve İ skan Bakanlığı 'n ın ilgili Genel Müdürü
veya Yard ımc ıs ı ,

7. Orman Genel Müdürü veya Yard ı mc ı s ı ,

8. Vakıflar Genel Müdürü veya Yard ımc ı s ı ,

9. Koruma Bölge Kurullar ı ba şkanlarından Bakanl ıkça
seçilecek alt ı üye.

10. Maden İşleri Genel Müdürü veya Yard ımc ı s ı ,

11. Doğa Koruma ve Milli Farklar Genel Müdürü veya
Yard ı mc ı s ı

Koruma Yüksek Kurulu'nun ba şkan ı, Bakanl ık Müs-
te şarı d ır. Müste şar bulunmad ığı zaman yard ı mc ı s ı Kurula
ba şkanl ı k eder.
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Temsilci Üyelerin Nitelikleri

Madde 54- Koruma Yüksek Kurulu'nun temsilci üyele-
rinin. yükseköğrenim görmü ş olmalar ı ve 53. maddede belir-
lenen bilim dallarından biri veya birkaç ında tan ı nmış ve bu
alanlarda çal ış malar yapm ış , tercihen yurt içinde veya yurt
d ışında yay ımlanmış eserler vermi ş olmalar ı şart ı aran ır.

Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge
Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi, Süresi ve
Huzur Hakkı

Madde 55- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ıl ı Kanun ile
deği ş ik) Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulla-
r ı 'n ın kurum temsilcisi üyelerinin üyelikleri kurumlar ınclaki
görevleri süresince devam eder. Koruma Bölge Kurullar ı n ı n
Bakanl ıkça ve Yüksek öğretim Kurulu'nca seçilen üyelerinin
görev süresi be ş yıld ır.

Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu üyele-
ri, görev ve yetki alanlar ına giren konularda doğrudan veya
dolayl ı olarak taraf olamaz ve hiçbir menfaat sa ğlayamazlar.
Aksine davrandığı tespit edilenlerin kurul üyeliği Bakanl ıkça
sona erdirilir.

Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulu üyele-
rine, ayda alt ı toplant ıyı geçmemek üzere her toplant ı için
devlet memur ayl ık katsayı s ın ın (3000) gösterge rakam ı ile
çarp ımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakk ı ödenir.
Herhangi bir nedenle bir y ıl içinde yıll ık izin, hastal ık ve ma-
zeret izinleri hariç dört veya üst üste iki toplant ıya kat ılma-
yan Koruma Bölge Kurulu üyelerinin üyelikleri sona erer.

Madde 56- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ıl ı Kanun ile
yürürlükten kald ırılmış 51. madde kapsamında değerlendi-
rilmi ş tir.)
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Koruma Bölge Kuru1lar ı nın Görev Yetki ve
Çalışma Şekli

Madde 57- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ıl ı Kanun,

14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ile değ i ş ik) Koruma

Bölge Kurullar ı , Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararlar ı
çerçevesinde olmak kayd ıyla a ş ağıdaki i ş leri yapmakla gö-

revli ve yetkilidir.

a. Bakanl ıkça tespit edilen veya ettirilen korunmas ı ge-

rekli kültür ve tabiat varl ı kların ı n tesc ılini yapmak,

b. Korunmas ı gerekli kültür varl ıklar ı n ın grupland ır ı l-
mas ın ı yapmak,

c. Sit alanlarının tescilinden itibaren üç ay içinde geçi ş
dönemi yap ı şartlar ı n ı belirlemek,

d. Koruma amaçl ı imar planlar ı ile bunlar ı n her türlü

değ i ş ikliklerini inceleyip karar almak,

e. Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkla-

r ın ı n koruma alanları n ı n tespitini yapmak,

f. Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür varl ıklarından

özelliklerini kaybetmi ş olanlar ın ın tescil kayd ı n ı kald ırmak,

g. Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tab ı at varl ı klar ı
ve koruma alanlar ıyla sit alanlar ına ili şkin uygulamaya yö-
nelik kararlar almak.

Koruma Bölge Kurullar ı 'nın ba ş kan ve yard ımc ılar ı, üye-

ler aras ı ndan kurulca seçilir. Ba şkan' ın yokluğunda kurula,

ba şkan yard ı mc ı s ı ba ş kanl ık eder.

Koruma Bölge Kurullar ı, toplant ıya kat ılmas ı gereken

üyelerin salt ço ğunlu ğuyla toplan ır ve toplant ıya kat ılan
üyelerin salt çoğunluğu ile karar al ı rlar. Ancak karar yeter
sayı s ı Bakanl ık ve Yüksek Öğretim Kurulu'nca seçilen üye
sayı s ın ın salt çoğunluğundan az olamaz. Al ınan kararlar bu
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Kanun ve ilke kararlar ındaki dayanaklar ı ile bilimsel gerekçe-
leri belirtilerek yaz ı l ı r.

Koruma Bölge Kurullar ı 'n ın teknik ve idari hizmetleri,
Koruma Bölge Kurulu müdürlükleri taraf ından yürütülür.
Koruma Bölge Kurulu, belgeleri tam olarak Koruma Bölge
Kurulu'na ibraz edildiği tarihten itibaren, koruma amaçl ı
imar planlarını en geç alt ı ay. uygulamaya yönelik projeleri
ise en geç üç ay içinde karara bağlar.

Ta şınmaz kültür ve tabiat varl ıkları , bunlar ı n koruma
alanlar ı ve sit alanlarında, 3194 sayılı İ mar Kanunu'nun 21.
maddesi kapsam ı na giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve
tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bün-
yesinde koruma, uygulama ve denetim bürolar ı kurulmu ş
idarelerin izin ve denetimi ile yap ılır. Bunlar ın d ışında her
türlü in şai ve fiziki müdahale Koruma Bölge Kurulu'nun izni
ile yap ı l ı r.

Ancak, koruma amaçl ı imar plan ı onaylanmış sit alanla-
rında, ta şınmaz kültür varlığının bulundu ğu parseller d ışı n-
daki in şai ve fiziki müdahaleler, koruma amaçl ı imar plan ı
hükümleri doğrultusunda, bünyesinde koruma, uygulama
ve denetim bürolar ı kurulmu ş idarelerin izin ve denetimi ile
yap ıl ı r.

Vakıflar Genel Müdürlüğü idare ve denetiminde olan
mazbut vak ı flar ın veya mülhak vakıfların mülkiyetindeki
kültür varl ıklar ı n ın 3194 say ı l ı İmar Kanunu'nun 21. madde-
si kapsam ına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamirat-
lar ı , özgün biçim ve malzemeye uygun olarak Vak ı flar Genel
Müdürlüğü'nce yapt ı r ı l ı r.

Ta şı nmaz kültür ve tabiat varl ıklar ı ile bunlar ın koruma
alanlarında yap ılan tadilat ve tamiratlara ili şkin uygulama
öncesi ve sonras ına ait rapor ve belgeleri, ilgil ı idareler ve
Vak ıflar Genel Müdürlü ğü'nce ilgili Koruma Bölge Kurulu
müdürlüklerine gönderilir.
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Bu maddenin uygulanmas ı na ili şkin hususlar Bakanl ı k-
ça ç ı karılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Koruma Bölge Kurullar ı 'nın Olu şumu

Madde 58- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ılı Kanun,
14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ile deği ş ik) Koruma
Bölge Kurullar ı aş ağıda belirtilen üyelerden olu ş ur;

a. Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimari ve şehir plan-
c ı l ığı konular ında uzmanla şmış ki ş iler aras ından Bakanl ıkça
seç ı lecek be ş temsilci,

b. Yüksek Ö ğretim Kurulu'nca, kurumlar ı n ı n arkeoloji,
sanat tarihi, mimarl ık, şehircilik bilim dallar ından ayn ı dal-
dan olmamak üzere iki ö ğretim üyesi,

c. Görü şülecek konu, belediye s ın ırlar ı içinde ise ilgili
belediye ba şkan ı veya teknik temsilcisi, d ışında ise ilgili vali-
likçe seçilecek teknik temsilci,

d. Görü ş ülecek konu, Bayı nd ı rl ık ve İ skan Bakanl ığı ile
ilgili ise Bay ı nd ırl ık ve İ skan Müdürlüğü'nden bir teknik
temsilci,

e. Görü şülecek konu, Vak ı flar Genel Müdürlü ğü ile ilgili
ise Vak ıflar Bölge Müdürü veya teknik temsilcisi,

f. Görü ş ülecek konu, Çevre ve Orman Bakanl ığı ile ilgili
ıse konuyla ilgili teknik temsilci.

g. Görü ş ülecek konunun müze müdürlü ğünü ilgilendir-
mesi halinde ilgili müze müdürü, ilgili meslek odalar ı Koru-
ma Bölge Kurulu toplant ılar ı na gözlemci olarak kat ılabilirler.
Ayr ıca kurula oy hakk ı olmamak kayd ıyla dan ış man uzman
çağrılabilir.

Madde 59- (17.6.1987 tarih ve 3386 sayıl ı Kanun ile yü-
rürlükten kald ı rılmışt ır.)
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Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi ve Üyelik Süresi

Madde 60- (17.6.1987 tarih ve 3386 sayılı Kanun ile yü-
rürlükten kald ırılmış t ır.)

Kararlara Uyma Zorunlulu ğu

Madde 61- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ile
deği şık) Kamu kurum ve kurulu ş ları ve belediyeler ile gerçek
ve tüzel ki ş iler, Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Ku-
rulları 'nın kararlar ına uymak zorundad ır. Koruma Yüksek
Kurulu'nun ilke kararlar ı Resmi Gazete'de yay ımlan ır.

Planlama yetkisi bulunan kamu kurum ve kurulu şları
ile valilik ve belediyeler, kurullarca al ınmış ve al ınacak sit
alan ı , derecelendirilmesi, sit geçi ş dönemi koruma esaslar ı ve
kullanma şartlar ı , koruma amaçl ı imar planları ve revizyon-
lar ına ili şkin kararlara karşı altm ış gün içerisinde Koruma
Yüksek Kurulu'na itiraz edebilirler.

Bu itirazlar, Koruma Yüksek Kurulu'nca incelenir ve en
geç alt ı ay içinde karara ba ğlanır. Koruma Yüksek Kurulu'na
yap ılacak itirazlarla ilgili usul ve esaslar Bakanl ıkça ç ıkar ıla-
cak b ır yönetmelikle belirlenir.

Kuru! Üyelerinin Yolluk ve Gündelikleri

Madde 62- Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge
Kurulları üyelerinden umumi harc ırah hükümlerine tabi
bulunanlar ın kurul toplant ılar ı için memuriyet mahalleri
dışındaki seyahatlerinde y ıl giderleri ve gündelik, tabii üye-
lere mensup oldukları kurumları nca; diğer üyelere, Kültür ve
Turızm Bakanlığı 'nca ödenir.

Kurullarla İlgili Yönetmelik

Madde 63- Yüksek Kurul ile Koruma Bölge Kurulla-
r ı 'nın görev, yetki ve sorumluluklar ı ile bu Kurullar ın kendi
araları ndaki ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 'yla olan ili şkileri
b ır yönetmelikle düzenlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
İkramiye ve Cezalar

Kültür Varlıklarını Bulanlara Verilecek İkramiye

Madde 64- Türkiye Cumhuriyeti s ın ı rlar ı içinde yer üs-

tünde, yer alt ında ve su alt ında bulunan ta şın ır kültür varl ı k-

lar ın ı 4. maddede yaz ıl ı makam ve merc ılere, ayn ı maddede

yaz ı l ı süreler içerisinde haber verenlere:

a. Bulunan varl ık, bulan ın mülkü ise bu Kanun'un 24 ve

25. maddeleri uygulan ı r. Ayr ıca ikramiye verilmez.

b. Bulunan varl ık ba şkas ının mülkü içinde ise Kültür ve

Turizm Bakanl ığı 'nca varl ığın değeri dikkate al ınarak, takdir
olunacak bedelin %80'i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi
aras ında yarı yar ıya paylaş t ırılır.

c. Kültür varlığı Devlete ait arazide bulunmu ş ise, takdir

olunacak bedelin %40' ı bulana ikramiye olarak veril ı r.

d. Nerede bulunursa bulunsun haber verilen kültür
varl ığı korunması gerekli nitelikte olmad ığı takdirde haber

verenlere bu Kanun'un 25. maddesindeki i şlem uygulan ı r.

Ayrıca ikramiye verilmez.

e. Nerede olursa olsun, yeni bulunup da 4. maddede

yaz ı lı süreler içinde haber verilmedi ğinden dolayı gizlenm ış
sayılan kültür varl ıklar ı n ı haber verenler ile, bunlar ı yakala-

yan kamu görevlilerine, 1905 say ılı "Menkul ve Gayrimen-

kul Emval ile bunlar ın Intifa Haklar ın ın ve Daimi Vergiler ın
Mektumlar ın ı Haber Verenlere Verilecek Ikramiyelere Dair

Kanun"da ta şın ır mallar için gösterilen oranlar dah ılinde
tespit edilen bedel ikramiye olarak ver ılir.

f. Yukar ı daki fıkralardan herhangi biri uyar ınca kültür

varlıklar ın ı bulan, haber veren veya yakalayan ki ş iler birden

fazla ise verilecek ikramiyeler bunlar aras ında e ş it olarak

payla ş t ı rıl ır.
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g. Yukarıda belirtilen ikramiyelerin tahakkuk ve tediye-
s ıne ait i şlemler Maliye ve Kültür Bakanl ıkları 'nca birlikte
yönetmelik esaslar ına göre yap ı lı r.

Cezalar

Madde 65- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ile
deği ş ik) Bu Kanun'un 9. maddesine ayk ırı hareket edenler:

a. Korunmas ı gerekli ta şınmaz kültür ve tabiat varl ık-
lar ın ın yık ılmas ına. bozulmas ına, tahribine, yok olmas ına
veya her ne suretle olursa olsun zarara u ğramalarına kasten
sebebiyet verenler iki y ıldan be ş yıla kadar ağır hapis ve be ş
milyar liradan on milyar liraya kadar a ğır para cezas ıyla ce-
zaland ır ı l ırlar. Bu fiiller korunmas ı gerekli kültür ve tabiat
varlığın ı yurt d ışına kaç ırmak maksad ıyla i şlenmi ş ise yuka-
r ı da belirtilen cezalar bir kat art ı rıl ı r.

b. Sit alanlar ı nda geçi ş dönemi koruma esaslar ı ve kul-
lanma ş artlarına, koruma amaçl ı imar planlar ı na ve Koruma
Bölge Kurullar ı 'nca belirlenen koruma alanlar ında öngörülen
şartlara ayk ırı izınsiz inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya
yapt ıranlar, iki y ıldan beş yıla kadar ağır hapis ve be ş milyar
liradan on milyar l ı raya kadar ağır para cezas ı ile cezaland ı -
r ı l ı rlar.

c. Bu kanunda belirli usuller d ışında usulsüz y ıkma ve
imar ızni verenler iki yıldan be ş yıla kadar a ğır hapis cezas ı ,
ayr ıca be ş m ılyar liradan on milyar liraya kadar a ğır para ce-
zas ı ile cezaland ı r ıl ı rlar.

d. Bünyes ınde koruma, uygulama ve denetim bürolar ı
kurulmu ş idarelerden bu Kanun'un 57. maddesinin 6 ve 7.
fıkraları uyar ınca izin almaks ı z ın veya izne ayk ır ı olarak ta-
mirat ve tad ılat yapanlar ile izinsiz in şai ve fiziki müdahale
yapanlar veya yapt ı ranlar bir yıldan üç y ıla kadar ağır hapis
ve üç milyar liradan alt ı milyar liraya kadar ağır para cezas ı
ıle cezaland ırıl ırlar.

235



YASALAR ve BELGELER

Usulsüz Belge Verenler, İ lan ve Tebligat Yapanlar

Madde 66- Bu Kanun'un 16. maddesinde yer alan

yasaklara ayk ı rı olarak belge verenler, suç diğer kanunlarda

daha ağır bir cezay ı gerektirmediği hallerde, bir y ı ldan üç

yıla kadar hapis ve yirmi be ş bin liradan yüz bin liraya kadar

ağır para cezas ı ile; bu Kanun'un 7. maddesinde yer alan ilan

ve tebligat ı bilerek, süresinde usulüne uygun yapmayanlar
ise, üç aydan bir y ıla kadar hapis, bin liradan otuz bin liraya

kadar ağır para cezas ı ile cezaland ırı l ı rlar.

Haber Verme Sorumlulu ğuna, Kültür Varl ığı
Ticaretine ve İkametgah ı Ticarethane Olarak
Gösterme Yasağına Aykırı Hareket Edenler

Madde 67- Bu Kanun'un 4, 27, 28. maddelerine ayk ı rı
hareket edenler, bir yıldan üç y ıla kadar hapis ve yirmi be ş lira-

dan yüz bin liraya kadar a ğır para cezas ı ile cezaland ır ı l ırlar.

Yurt D ışına Çıkarma Yasağına
Ayk ırı Hareket Edenler

Madde 63- Bu Kanun'un 32. maddesinin birinci f ıkra-

s ına ayk ır ı davrananlara, be ş yıldan on yıla kadar ağır hapis,

yüz bin liradan üç yüz bin liraya kadar ağır para cezas ı ile
hükmolunur.

Ayr ıca kültür ve tabiat varlığına el konularak müzeye
teslim edilir.

Bu fiillerin işlenmesi s ıras ında kullan ılan her türlü e şya

ve araçlara el konulur. Kamu kurulu şları na ait e şya ve araçlar

bu hükmün d ışındad ır.

Tetkik ve Kontrole Muhalefet

Madde 69- Bu Kanun'un 29. maddesinde yer alan tet-
kik ve kontrole muhalefet edenler ile 41. maddede yer alan
nakil i şlerine ayk ı r ı hareket edenler alt ı aydan b ır yıla kadar

hapis ve yirmi be ş bin liradan yüz bin liraya kadar a ğır para

cezas ı ile cezaland ı r ı l ı r.
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Özel Mülkiyete Konu Olanlar

Madde 70- Bu Kanun'un 24. maddesine ayk ı r ı hareket
edenler bir y ıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi be ş bin liradan
yüz bin liraya kadar a ğır para cezas ı ile cezaland ı r ı l ırlar.

Kaz ı , Sondaj ve Ara şt ırmaya İ lişkin
Hükümlere Ayk ır ı Hareket

Madde 71- Bu Kanun'un 38, 42 ve 43. maddelerine
ayk ı r ı hareket edenler elli bin liradan iki yüz bin liraya kadar
ağır para cezas ı ile cezaland ırıl ı rlar

Kamu Personeline İ lişkin Kararlar

Madde 72- Bu Kanun'un uygulanmas ında, görevli
kamu personeli hakk ında yap ılacak i ş ve i şlemler ve al ı nacak
her türlü kararlar ve bu kararlara kar şı yap ılacak itirazlar,
öncelikle incelenir ve sonuçland ırılır.

Özel Müze ve Koleksiyonculara İlişkin
Hükümlere Aykırı Hareket

Madde 73- Bu Kanun'un 26, 30 ve 31. maddelerine ay-
k ı rı davrananlara, suç daha a ğır bir cezay ı gerektirmiyorsa,
üç aydan b ır yı la kadar hapis ve yirmi be ş liradan yüz bin
liraya kadar ağır para cezas ı verilir.

İzinsiz Ara şt ırma, Kaz ı ve Sondaj Yapanlar

Madde 74- Ruhsats ız sondaj ve kaz ı yapanlara, iki yıl-
dan be ş yıla kadar ağır hapis ve elli bin liradan iki yüz bin
liraya kadar ağır para cezas ı; izinsiz define ara ş t ı ranlara da
b ı r y ı ldan be ş yıla kadar ağır hapis ve yirmi be ş liradan yüz
bin liraya kadar a ğır para cezas ı ; izinsiz ara ş t ı rma yapanlara
elli bin liradan iki yüz bin liraya kadar a ğır para cezas ı verilir.
Bu fılleri yurt d ışına kültür varl ıklar ın ı kaç ı rma amac ıyla
yapt ı klar ı anla şılanlar ve fiili i ş leyenler, kültür varl ı klar ın ı n
korunmas ı nda görevl ı ki şiler ise bu maddede yaz ı l ı cezan ı n
iki kat ı verilir. Bu ki ş iler ellerinde bulunan kültür varl ı klar ın,
bedel ödemeksizin al ı n ı p, ilgili müzelere teslim edilir.
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Cezaların Art ırılmas ı

Madde 75- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ile
değ i ş ik) Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap, onuncu bab ı-

nın 1 ve 2. fas ıllar ında yazıl ı suçların konusu bu Kanun'un
kapsam ına giren kültür varl ıkları ise, muayyen olan ceza
üçte birinden az olmamak üzere, iki kat ına kadar art ır ılarak
hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap, onuncu bab ın ın
yedinci fasl ında yazılı suçların konusu, bu Kanun kapsa-
m ına giren ta şın ır kültür varl ı kları ise, muayyen olan ceza
üçte birinden az olmamak üzere iki kat ı na kadar art ır ılarak
hükmolunur.

YED İNC İ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yürürlükten Kald ırılan Kanunlar

Madde 76- 28.2.1960 tarih ve 7463 say ıl ı "Hususi
Ş ahıslara Ait Eski Eserlerle Tarihi Abidelerin Istimlaki Hak-
kı nda Kanun"; 25.4.1973 tarihi ve 1710 say ıl ı "Eski Eserler
Kanunu"; 2.7.1951 tarih ve 5805 say ı l ı "Cayrimenkul Eski
Eserler ve An ı tlar Yüksek Kurulu Te şkilini ve Vazifelerine
Dair Kanun" ile 18.6.1963 tarih ve 1741 say ı l ı "Cayrimenkul
Eski Eserler ve An ıtlar Yüksek Kurulu Te şkilini ve Vazife-
lerine Dair 2 Temmuz 1951 tarihli ve 5805 say ı l ı Kanunda
Baz ı Değ i ş iklikler Yap ılmas ı Hakkında Kanun" yürürlükten
kald ı rılmış t ı r.

Ek Madde 1- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanun ile
değiş ik) Bu Kanun'da yer alan "Koruma Kurulu" ibareleri
"Koruma Bölge Kurulu" olarak de ği ş tirilmi ş tir.
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Alan Yönetimi, Müze Yönetimi ve
Anıt Eser Kurulu

Ek Madde 2- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ıl ı Kanun'la
eklenmi ş tir.) Yönetim alanlar ında alan yönetimi, ulusal ni-
telikli müzelerde ise müze yönetimi, an ıt eserlerde anı t eser
kurulu kurulur.

a. Yönetim alanlar ı ile bunlar ın bağlant ı noktalar ı n ı n
korunmas ı, değerlendirilmesi ve geli ş tirilmesi amac ıyla
kentsel sitlerde birden fazla belediyeyi ilgilendirmesi ha-
linde Büyük ş ehir Belediyesi e şgüdümünde ilgili belediyeler,
tek bir belediyenin görevi alan ına girmesi halinde ilgili be-
lediye, diğer yerlerde ise Bakanl ıkça yönetim plan ı taslağı
haz ırlan ır veya haz ırlatt ır ı l ır. Haz ırlanan tasla ğın karara
bağlanmas ı ve uygulanmas ı konusunda önerilerde bulun-
mak amac ıyla, alanda mülkiyet hakk ı bulunanlar meslek
odalar ı ve sivil toplum örgütleri ile üniversitelerin ilgili
bölüm temsilcilerinden olu şan bir dan ışma kurulu kurulur.

E şgüdümün sağlanmas ı amac ıyla, kentsel sitlerde ilgili bele-
diye diğer yerlerde Bakanl ıkça bir alan ba şkan ı belirlenir. Ba-
kanl ıkça belirlenen alan ba şkanlığı görevini fiilen yürütenle-
re, devlet memurlar ı ayl ık katsay ı s ın ın (20.000) gösterge ra-
kam ı ile çarpım ı sonucu bulunacak tutar ı a şmamak kayd ıyla
Bakan tarafından belirlenecek miktarda, damga vergisi har ı ç
herhangi bir vergiye tabi tutulmaks ızın çalışmayı takip eden
her ay ba şında Kültür ve Turizm Bakanl ığı Döner Sermaye
İş letmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden ödeme yap ı lı r.

Yönetim plan tasla ğı kapsamında hizmetine ihtiyaç
duyulan idarelerin birer temsilcisi ve dan ışma kurulunca se-
çilecek iki üyenin kat ıl ı m ıyla e şgüdüm ve denetleme kurulu
kurulur. Alan ba şkan ı , kurulun da ba şkan ı d ır. Kurul, bu tas-
lağı inceleyip mutabakata varmak suretiyle yönetim plan ın ı
alt ı ay içerisinde onaylamaya ve bu plan ın uygulanmas ın ı
denetlemeye yetkilidir.

239



YASALAR ve BELGEL.. ER

Kurul'un denetim görevini yerine get ı reb ılmesi amac ıyla

ilgili kurum uzman personelinden ve denetim elemanlar ın-

dan olu şan bir denetim birimi kurulabil ır. Bu birim, ilgili

kamu kurum ve kurulu ş lar ı ile üçüncü ki ş ilerden yönetim

plan ı ve uygulamas ı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteme-
ye yetkilidir.

Kamu kurum ve kurulu ş lar ı , belediyeler ile gerçek ve

tüzel ki şiler, eşgüdüm ve denetleme kurulunca onaylanan
yönetim plan ına uymak, ilgili idareler, plan kapsam ı ndaki
hizmetlere öncelik vermek ve bu amaçla bütçelerine gerekli
ödenekleri ayirmak zorundad ır.

b. Bakanl ıkça belirlenen ulusal nitelikli müzelerde,
müze ba şkan ı ve ona bağ l ı müze müdürü ile i şletme müdürü
ve müze kurulundan olu şan müze yönetimi kurulur.

Müzelerde; kayit, tescil, envanter, depolama, eserlerin
her türlü bak ım ve onarım ı , sergilenmesi ve korunmas ı , kül-

türel, eğitim ve bilimsel faaliyetler müze müdürü taraf ından;

tan ıt ım, sat ış üniteleri yönetimi, etkinlik organizasyonu, zi-
yaretçi yönetimi, çevre düzenlemesi, bak ım-onar ı m, temiz-

lik i ş leri i ş letme müdürü taraf ı ndan yürütülür.

Müze ba şkan ı , kendisine bağ l ı müdürlüklerin faaliyetle-
rinin e şgüdüm ve denetimi ile müzenin ulusal ve uluslararas ı
kurum ve kurulu ş lar nezdinde temsiline yetkil ı dir.

Müze ba şkanlığı görevini yürütmek üzere; arkeoloji,
sanat tarihi, antropoloji, etnoloji, iktisat, i ş letme, kamu
yönetimi gibi dallarda e ğitim görmü ş kimseler aras ından

Bakanl ı kça bir müze ba şkan ı atan ı r.

Tüm müzelerde o müzeye münhas ıran ayr ıca müze ku-
rulu olu ş turulur. Müze Kurulu müzenin bulundu ğu yerdek ı
üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri, meslek
odaları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yerel yönet ımle-
rin temsilcileri ile müzeye ba ğış ta bulunanlardan Bakanl ıkça
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uygun görülen ki ş ilerden olu şur. Müze Kurulu, bünyes ınden
bir ba şkan seçer.

Müze Kurulu'nun görü ş leri doğrultusunda müze için
mekansal ve fiziksel geli ş im, tematik geli ş im ve vizyon, eser,
koleksiyon korunmas ı ve geli ş tirilmesi, tan ı t ım ve te şhir g ı bi
konuları kapsayan y ıll ık ve be ş yıll ı k koruma ve geli ş tirme

projesi haz ırlan ı r. Koruma ve geli ş tirme projesi kapsam ı n-
da uygulamalar ı denetlemek, müzenin tan ıtim ı n ı yapmak,

müzeye ba ğış toplamak, onursal müze dostu ödülü vermek
Müze Kurulu'nun yetkisindedir. Müze Kurulu müzenin i şle-

yi ş ine dair her yıl düzenli olarak rapor haz ı rlar. Bakanl ık bu
raporlar ı değerlendirmeye almak zorundadir.

c. Ta şinmaz kültür varl ığı niteliğindeki an ıt eserler ı ç ı n
ise, o esere münhas ır an ı t eser kurulu olu ş turulur. Kurul; ese-
rin bulunduğu yerdeki üniversitelerin ılgili bölümlerinden
öğretim üyeleri, meslek odalar ı , sivil toplum örgütü temsilci-
leri ve yerel yönetimlerin temsilcileri ile eserin korunmas ı ve
geli ş tirilmesi için bağış ta bulunanlardan Bakanl ıkça uygun
görülen kimseler ile bu eserler için tasarruf yetkisine sahip
idarenin temsilcisinden olu ş ur. İ lgili idarenin temsilcisi bu
kurulun ba şkanid ır.

Kurul, eser için mekansal ve fiziksel geli şım, tematik
geli ş im ve vizyon, eserin korunmas ı ve geli ş t ırilmes ı , tan ıt ım
ve te şhir gibi konular ı kapsayan y ıll ık ve be ş y ı ll ık koruma
ve geli ş tirme projesi hazı rlar. Koruma ve geli ş tirme projes ı
kapsam ındaki uygulamalar, an ı t eser ın tan ı t ı mm ı yapmak,
an ıt eser için bağış toplamak, onursal ödüller vermek anit
eser Kurulu'nun yetkisindedir. Kurul: eserin korunmas ı ,
ya şat ılmas ı ve geli ş tirilmesine ili şkin her y ıl düzenli olarak
rapor haz ıriar. İlgili idareler bu raporlar ı değerlendirmeye
almak zorundad ır.

Bu maddenin uygulanmas ı ile ilg ıl ı usul ve esaslar Ba-
kanl ıkça haz ırlanacak bir yönetmelikle düzenlen ı r.
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Ek Madde 3- (14.7.2004 tarih ve 5226 say ı l ı Kanunla
eklenmi ştir.) 383 say ı l ı Özel Çevre Koruma Kurumu Ba ş -
kanlığı Kurulmas ına Dair Kanun Hükmünde Kararname,
2873 sayıl ı Milli Farklar Kanunu, 4915 say ılı Kara Avc ı l ığı
Kanunu, 4533 sayı l ı Gelibolu Yar ı madas ı Tarihi Milli Park ı
Kanunu ile belirlenen alanlarda ek-2 madden ın (a) fıkras ı
hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2- Gerçek ve tüzel ki ş iler. koleksiyon-
cular, bu Kanuna göre ç ıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde, ellerinde bulunan ko-
runmas ı gerekli ta şın ır kültür ve tabiat varl ıklar ı n ı , menş e
göstermeksizin, 24 ve 25. maddeler göre devlet müzelerine
satabilir veya envanter defterlerine kay ıt ederek en yak ı n
müzeye onaylatt ı rmalar ı şart ıyla Kanun'un 24. maddesi
hükmünden yararlanabilirler.

Geçici Madde 3- (14.7.2004 tarih ve 5226 sayı l ı Kanun
ile değ i ş ik) Kültür ve Tabiat Varl ıkları n ı Koruma Kurullar ı ,
Kanun'un yürürlü ğe girdiği tarihte Kültür ve Tabiat Varl ı kla-
r ın ı Koruma Bölge Kurullar ı 'na, Kültür ve Tabiat Varl ı klar ı n ı
Koruma Kurulu Büro Müdürlükleri, Kanun'un yürürlü ğe
girdiği tarihte kültür ve tabiat varl ıklar ı n ı Koruma Bölge
Kurulu Müdürlükleri'ne dönü ş ür.

Kanun'da belirtilen yönetmelikler, Kanun'un yay ı m ı
tarihinden itibaren bir y ıl içinde ç ı karıl ı r. Bu düzenlemeler
yap ı l ıncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna ayk ı r ı
olmayan hükümleri uygulan ır.

Geçici Madde 4- (17.6.1987 tarih ve 3386 say ı l ı kanun
ile yürürlükten kald ırılm ış t ı r.)

Yürürlük

Madde 77- Bu Kanun yay ımı tarihinde yürürlü ğe girer.

Yürütme

Madde 78- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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DÜNYA KÜLTÜREL VE M İRASININ
KORUNMASINA DA İR SÖZLEŞME'YE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 'NİN
KATILMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No: 2658
Kabul Tarihi: 14.4.1982
Resmi Gazete Tarihi: 20.4.1982
Sayı : 17670

Madde 1- Birle şmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu UNESCO'nun XVII. Genel Kurulu taraf ından 16
Kas ım 1972 tar ıhinde kabul edilmi ş bulunan 'Dünya Kül-
türel ve Doğal Miras ın ın Korunmas ına Dair Sözle ş me"ye
Türkiye Cumhurıyeti'nin kat ılmas ı uygun bulunmu ş tur.

Madde 2- Bu Kanun yay ım ı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü-
rütür.

DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ
KORUNMASINA DA İR SÖZLEŞME

14 Nisan 1982 tarih ve 2658 say ıl ı Kanun'Ia kat ılmam ı z
uygun bulunan bu Sözle şme,

23 May ıs 1982 tarih ve 8/4788 sayı l ı Bakanlar Kurulu
karar ıyla onaylanarak,

14 Ş ubat 1983 tarih ve 17959 sayı l ı Resmi Gazete'de
yayınlanm ış t ır.
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Birle şmi ş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Ge-

nel Konferans ı 17 Ekim - 21 Kas ım 1972 tarihleri aras ında

Paris'te toplanan on yed ınc ı oturumunda,

Kültürel miras ı n ve doğal m ıras ı n sadece geleneksel bo-

zulma nedenleriyle de ğil, fakat sosyal ve ekonomik şartlar ı n
deği şmesiyle bu durumu vahimle ş tiren daha da tehlikeli çü-
rüme ve tahrip olgusuyla gittikçe artan bir şekilde yok olma

tehdidi alt ı nda olduğunu not ederek,

Kültürel ve doğal miras ın herhangi bir parças ın ın bo-

zulmasmin veya yok olmas ın ı n, bütün dünya milletlerinin
miras ı için zararl ı bir yoksulla şma te şkil ettiğıni göz önünde

tutarak,

Bu mirasrn ulusal düzeyde korunmasinin, koruman ı n
gerekli kildığı kaynaklar ı n geni ş liğ i ve kültürel varl ığın top-

raklar ı üstünde bulunduğu ülkenin ekonomik, bilimsel ve
teknik kaynaklar ı nin yetersizliğı nedeniyle çoğu kez tamam-

lanmami ş olarak kaldığın ı göz önünde tutarak,

Örgüt yasas ın ı n, dünya miras ı n ın muhafaza ve ko-
runmas ın ı sağlamak ve ilgili rr ıilletlere gerekl ı uluslararas ı
sözle şmeleri tavsiye etmek suretiyle bilgi muhafazas ı n ı ,

artt ırmay ı ve yaymayı öngördüğünü hat ı rlatarak,

Kültürel ve doğal varl ıklara ili şkin mevcut uluslararas ı
sözle şme, tavsiye ve kararlar ın hangi halka ait olursa olsun

bu e şsiz ve yeri cioldurulmaz kültür varl ıklar ı n ı n korunma-

s ı n ın dünyan ın bütün halklar ı ıçin önemini gösterdi ğini göz
önünde tutarak,

Kültürel ve do ğal miras ın parçalar ı n ı n istisnai bir öneme

sahip olduğunu ve bu nedenle tüm insanlığın dünya miras ı -

n ı n bir parças ı olarak muhafazas ı n ı n gerektiğini göz önünde

tu tarak,

Kültürel ve doğal varl ıklar ı tehdit eden yeni tehl ıkelerin
vüsat ve ciddiyeti kar şı s ı nda, ilgili devletin faal ıyetinin yerini
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almamakla beraber bunu müessir bir şekilde tamamlayacak
kolekt ı f yard ımda bulunarak, istisnai evrensel değerdeki kül-
türel ve doğal miras ın korunmas ına iş tirakin, bütün milletle-
raras ı camianın ödevi oldu ğunu göz önünde tutarak7

Bu amaçla, daimi bir temel üzerine ve modern bilimsel
yöntemlere uygun olarak, istisnai de ğerdeki kültürel ve doğal
miras ı n kolektif korunmas ına matuf etkin bir sistemi kuran
yeni hükümleri, b ı r sözle şme biçiminde kabulünün zorunlu
olduğunu göz önünde tutarak,

16. oturumunda bu sorunun uluslararas ı bir sözle şme
konusu yap ılmas ına karar vermi ş olarak,

16 Kas ım 1972 tarihinde bu sözle şmeyi kabul eder.

1- KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASIN
TANIMLAR!

Madde 1- Bu sözle şmenin amaçlar ı bak ım ı ndan a ş ağı -
dakiler 'kültürel miras" sayılacakt ır:

Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim aç ı s ı ndan istisnai ev-
rensel değerdek ı mimari eserler, heykel ve resim alan ındaki
ş aheserler. arkeolojik nitelikte eleman veya yap ılar, kitabe-
ler. mağaralar ve eleman birle ş imleri.

Yap ı Topluluklar ı: Mimarileri, uyumluluklar ı veya
arazi üzerindeki yerleri nedeniyle tarih, sanat veya bilim aç ı-
s ından ı stisnai evrensel değere sahip ayrı veya birle şik yap ı
topluluklar ı .

Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik
bakımlardan istisnai evrensel de ğeri olan insan ürünü eserler
veya doğa ve insan ın ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kap-
sayan alanlar.

Madde 2- Bu Sözle şme'ye göre a ş ağıdaki eserler "doğal
miras' say ılacakt ı r:
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Estetik veya bilimsel aç ı dan istisnai evrensel değeri olan,
fiziksel ve biyolojik olu ş umlardan veya bu tür olu ş um toplu-
luklar ından müte şekkil doğal an ı tlar.

Bilim veya muhafaza aç ı s ından istisnai evrensel de ğeri
olan jeolojik ve fizyografik olu şumlar ve tükenme tehd ıdi
alt ı ndaki hayvan ve bitki türlerinin yeti ş tiği kesinlikle belir-
lenmi ş alanlar,

Bilim, muhafaza veya doğal güzellik aç ı s ı ndan istisnai
evrensel değeri olan doğal sitler veya kesinlikle belirlenmi ş
doğal alanlar.

Madde 3- Yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen ve
kendi toprakları üzerinde bulunan çe ş itli varl ıkları saptay ı p
belirlemek bu Sözle şme'ye taraf olan her devlete ait bir so-
rumluluktur.

İİ- KÜLTÜREL VE DOĞAL Mİ RASIN
ULUSAL VE ULUSLARARASI KORUNMASI

Madde 4- Bu Sözle şme'ye taraf olan devletlerden her
biri 1 ve 2. maddelerde sözü edilen ve topraklar ında bulunan
kültürel ve doğal miras ın saptanmas ı , korunmas ı , muhafa-
zas ı, te şhiri ve gelecek ku şaklara iletilmesinin sa ğlanmas ı
görevinin öncelikle kendisine ait oldu ğunu kabul eder. Bu-
nun için kaynaklar ı n ı sonuna kadar kullanarak ve uygun ol-
duğunda özellikle mali, sanatsal, bilimsel ve teknik alanlarda
her türlü uluslararas ı yard ı m ve i şbirliği sağlayarak elinden
geleni yapacakt ı r.

Madde 5- Bu Sözle ş meye taraf olan her devlet toprak-
larındaki kültürel ve doğal miras ı n korunmas ı , muhafazas ı
ve teşhiri amac ıyla etkili ve faal önlemlerin al ınmas ı n ı sağla-
mak için, mümkün olduğunca her ülkenin kendi ko şullar ı na
uygun biçimde ş u çabalar ı gösterecektir:
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a. Kültürel ve do ğal mirasa, toplumun ya şam ında bir
i ş lev vermeyi ve bu miras ın korunmas ı n ı kapsaml ı planlama
programlar ı na dahil etmeyi amaçlayan genel bir politika be-
nimsemek;

b. Kültürel ve doğal miras ı n korunmas ı, muhafazas ı
ve te şhiri için, halen mevcut de ğilse, topraklar ında bir veya
daha fazla hizmet kurumunu, i şlevlerini ifaya yeterli olacak
görevli ve araçlarla kurmak;

c. Bilimsel ve teknik çal ışma ve ara ş t ırmalar ı geli ş tir-
mek ve devletin kültürel ve do ğal miras ı n ı tehdit eden tehli-
kelere karşı harekete geçmesine olanak sa ğlayacak müdahale
yöntemlerini mükemmelle ş tirmek;

d. Bu miras ın saptanmas ı , korunmas ı , muhafazas ı, te ş -
hiri, yenile ş tirilmesi için gerekli olan uygun yasal, bilimsel,
teknik, idari ve mali önlemleri almak; ve

e. Kültürel ve doğal miras ın korunmas ı , muhafazas ı ve
te şhiri konular ında eğitim yapan ulusal veya bölgesel mer-
kezlerin kurulmas ın ı veya geli ş tirilmesini desteklemek ve bu
alandaki bilimsel ara ş t ırmalar ı teşvik etmek,

Madde 6- 1. Bu Sözle şme'ye taraf olan devletler, 1 ve
2. maddelerde sözü edilen kültürel ve do ğal miras ın top-
raklar ı üzerinde bulunduğu devletlerin egemenli ğine tam
olarak sayg ı göstererek ve ulusal yasalar ın sağladığı mülkiyet
haklar ı na zarar vermeden, bu tür miras ı n, bütün uluslararas ı
toplum tarafından i şbirliği ile korunmas ı gereken evrensel
bir miras oldu ğunu kabul ederler.

2. Taraf devletler, 11. maddenin 2 ve 4. paragraflar ında
belirtilen kültürel ve do ğal miras ın saptanmas ı , korunmas ı ,
muhafazas ı ve devam ı n ı n sağlanmas ı konular ında bu mirasa
sahip olan devletler istedi ği takdirde yard ım etmeyi bu Söz-
le ş me hükümleri uyar ınca üstlenirler.
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3. Bu Sözle şme'ye taraf olan her devlet, Sözle şme'ye
taraf olan diğer devletlerin topraklar ında bulunan 1 ve 2.
maddelerde sözü edilen kültürel ve do ğal mirasa doğrudan
doğruya veya dolayl ı olarak zarar verebilecek kas ıtl ı önlem-
leri almamay ı üstlenir.

Madde 7- Bu Sözle şme'nin amac ı bak ım ından, dünya
kültürel ve doğal miras ı nın uluslararas ı alanda korunmas ı
deyimi, Sözle şme'ye taraf olan devletlerin kültürel mirasla-
r ın ı saptama ve koruma çabalar ına destek olmaya matuf b ı r
uluslararas ı i şbirliği ve yard ı m sistem ı n ın kurulmas ı olarak
anla şılacakt ı r.

111- DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL M İ RASININ
KORUNMASI İ Ç İN HÜKÜMETLERARASI
KOMİTE

Madde 8- 1. İ stisnai evrensel de ğere sahip kültürel ve
doğal miras ın korunmas ı için bu Sözle şme'ye Birle ş mi ş M ı l-
letler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü çerçevesinde "Dünya
Miras ı Komitesi" ad ı alt ı nda bir hükümetleraras ı komite ku-
rulmu ş tur. Komite, Birle şmi ş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Örgütü Genel Konferans ı 'n ın olağan oturumu s ı ras ı nda
genel kurul olarak toplanan ve Sözle ş me'ye taraf devletlerce
seçilen 15 taraf devletten olu şacakt ır. Komite üyesi devlet-
lerin say ı s ı , Genel Konferans' ı n, bu Sözle şme'nin en az k ırk
devlet için yürürlü ğe giri şini izleyen olağan oturumunun
yap ıldığı tarihten itibaren yirmi bire yükseltilecektir.

2. Komite üyelerinin seçiminde, dünyan ın deği ş ik bölge
ve kültürlerinin adilane bir biçimde temsili güvence alt ı na
al ınacakt ır.

3. Kültürel Varl ığın Muhafazas ı ve Restorasyonu Çal ış -
malar ı Uluslararas ı Merkezi'nin (Roma Merkez ı) bir temsil-
cisi, Uluslararas ı An ı tlar ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS) bir
temsilcisi ve Uluslararas ı Doğayı ve Doğal Kaynakları Ko-
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ruma Birliği'nin (IUCN) bir temsilcisi ve Birle şmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Orgütü Genel Konferans ı 'n ın olağan
oturumu s ı ras ı nda genel kurul olarak toplanan Sözle şme'ye
taraf devletlerin iste ği üzerine benzer amaçl ı diğer hükümet-
leraras ı veya hükümet d ışı örgütlerin temsilcileri an ılan Ko-
mite'nin toplant ılar ı na danışman olarak kat ılabilirler.

Madde 9- 1. Dünya Miras ı Komitesi'ne üye devletlerin
görev süreleri, Genel Konferans' ın, Komite üyel ığine seç ı l-
dikleri olağan oturumunun sonundan, bunu izleyen üçüncü
olağan oturumunun sonuna kadar sürecektir.

2. Ancak, ilk seçim s ıras ında atanan üyelerin üçte b ı-
rinin görev süreleri, Genel Konferans' ın, üyeliğe seçildikleri
olağan oturumunu izleyen ilk olağan oturumunun sonunda
sona erecektir; ayn ı zamanda atanan diğer üçte bir üyenin
görev süresi de Genel Konferans ı n seçildikleri olağan oturu-
munu izleyen ikinci ola ğan oturumunun sonunda sona ere-
cektir. Bu üyelerin isimleri Birle şmi ş Milletler E ğitim, Bilim
ve Kültür Örgütü Genel Konferans ı Başkan ı tarafından, Ilk
seçimden sonra kura ile belirlenecektir.

3. Komiteye üye devletler, temsilcilerini kültürel ve do-
ğal miras alan ı nda yetkili ki ş iler aras ından seçeceklerciir.

Madde 10- 1. Dünya Miras ı Komitesi kendi iç tüzü ğü-
nü kabul edecektir.

2. Komite. belirli sorunlar hakk ında danış mada bulun-
mak üzere, özel veya resmi örgütleri veya ki şiler ı her zaman
toplant ılar ına kat ılmaya çağırabil ı r.

3. Komite, görevlerinin yerine getirilmesi bak ımından
gerekli gördüğü danışma organlar ı n ı kurab ılir.

Madde 11- 1. Bu Sözle şme'ye taraf olan her devlet, kül-
türel ve doğal miras ın ın bir parças ı n ı olu ş turan, kendi top-
raklarında bulunan ve bu maddenin 2. paragraf ındaki listeye
girmesi uygun olan kültürel varl ıkları n ın bir envanterin ı ,
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mümkün olan en k ı sa sürede, "Dünya Kültür Miras ı Komite-
si"ne sunacakt ır. Nihai addedilmeyecek olan bu envanter söz
konusu kültürel varlığın yerini ve önemini gösteren belgeleri
ihtiva edecektir.

2. Komite, 1. paragraf uyarı nca devletlerce verilen en-
vanterlere dayanarak, bu Sözle şme'nin 1 ve 2. maddelerinde
tanı mland ığı üzere, saptam ış olacağı ölçütlere göre istisnai
evrensel değerde mütalaa ettiği, kültürel veya doğal miras ı n
parças ın ı olu ş turan varl ıklar ın bir listesini yapacak, güncel
hale getirecek ve "Dünya Kültür Miras ı Listesi" ba ş lığı alt ı n-
da yay ı nlanacakt ır. En geç her iki y ılda bir, güncelle ş tirilmi ş
b ı r liste dağı t ıma tabi tutulacakt ı r.

3. Bir varlığın Dünya Kültür Miras ı Listesi'ne al ınma-
s ı, ilgil ı devletin onay ın ı gerektirir. Uzerinde birden çok
devletin egemenlik veya kaza hakk ı iddias ında bulunduğu
bir toprakta bulunan bir kültürel varl ığın listeye al ı nmas ı
anla şmazlığa taraf olan devletlerin haklar ı n ı hiç bir biçimde
etkilemeyecektir.

4. Komite, Dünya Kültür Miras ı Listesi'nde bulunup
korunmas ı için çok büyük çapta çal ış malar ı gerektiren ve
bu maksatla i ş bu Sözle şme çerçevesinde yard ı m talep edil-
miş olan kültürel varl ıklar ın bir listesini, "Tehlike Alt ı ndaki
Dünya Kültür Miras ı Listesi" ba ş l ığı alt ı nda durum gerektir-
dikçe düzenleyecek, güncelle ş tirecek ve yay ı nlayacakt ı r. Söz
konusu liste, gerekli çal ış malar ın tahmini bedelini de içere-
cektir. Liste, kültürel ve doğal miras ı olu ş turan varl ıklardan,
yaln ız h ı zl ı bozulma nedeniyle yok olma tehdidi, büyük
çapta resmi veya özel projeler veya h ızl ı kentsel veya turis-
tik geli ş im projeler ı ; toprağın kullan ı m veya mülkiyetindeki
deği ş ikl ıklerin neden oldu ğu tahribat; bilinmeyen nedenlere
bağl ı büyük deği şı kl ıkler; herhangi bir nedenle bir varl ığın
terk ed ılmes ı ; s ılahl ı bir çat ış man ın ç ıkmas ı veya çat ış ma
tehdidi; afet ve felaketler; ciddi yang ı nlar, depremler, yer
kaymalar ı ; volkanik patlamalar; su düzeyindeki de ğ i şmeler,
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su baskınları ve gelgit dalgalar ı gibi ciddi ve belirgin tehlike-
lerin tehdidi alt ı nda bulunanlar ı içerebilir. Acil ihtiyaç halin-
de Komite, herhangi bir zamanda tehlike alt ındaki Dünya
Kültür Miras ı Listesi'ne yeni bir madde ekleyebilir ve bunu
hemen duyurabilir.

5. Komite, kültürel veya doğal mirasa ait bir varl ığın bu
maddenin 2 ve 4. paragraflar ında belirtilen iki listeden her
birine dahil edilmesinde temel al ınacak ölçütlerin tan ım ını
yapacakt ır.

6. Bu maddenin 2 ve 4. paragraflar ında belirtilen iki lis-
teden birine dahil edilme isteğini reddetmeden önce, Komi-
te, söz konusu edilen kültürel veya doğal varlığın topraklar ı
üzerinde bulunduğu devlete danışacakt ır.

7. Komite, ilgili devletlerin onayıyla, bu maddenin 2 ve
4. paragraflar ında at ıfta bulunulan listelerin haz ırlanmas ı
için gerekli olan çal ışma ve araş t ırmalar ı koordine ve te şvik
eder.

Madde 12- Kültürel ve doğal mirasa ait olan bir varlığın
11. maddenin 2 ve 4. paragraflar ında sözü edilen her iki liste-
ye de dahil edilmemi ş olmas ı hiçbir şekilde onun bu listelere
dahil edilme sonucu olanlar d ışındaki amaçlar için istisnai
değeri olmad ığı anlam ına gelmeyecektir.

Madde 13- 1. Dünya Kültür Miras ı Komitesi, bu
Sözle şme'ye taraf devletlerin, topraklar ında bulunan ve 11.
maddenin 2 ve 4. paragraflar ında sözü edilen listelere dahil
olan veya dahil edilmesi muhtemel bulunan kültürel ve do-
ğal miras ın bir parças ını olu şturan varl ıklara ili şkin olarak
yapt ıklar ı , uluslararas ı yard ım isteklerini al ır ve inceler. Bu
tür istekler, bu tür varl ıkların korunmas ın ı , muhafazas ın ı ,
te şhirini veya yenilenmesini sağlamaya yönelik olabilir.

2. Bu maddenin 1. paragraf ı çerçevesindeki uluslararas ı
yard ım istekleri, ön incelemeler daha ileri ara ş t ırmalar ın
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yararl ı olacağın ı gösterdiği takdirde, 1 ve 2. maddelerde ta-
n ı mlanan kültürel ve doğal varl ıklar ı n saptanmas ıyla ılgil ı
olabilir.

3. Komite, bu isteklere ili şkin olarak yap ılacak olan i şle-
mi kararla ş t ı racak, uygun olmas ı durumunda yapaca ğı yar-
d ım ın niteliği ve boyutunu belirleyecek ve gerekli tertiplerin
ilgili hükümet ile kendi ad ı na al ı nmas ı için yetk ı verecektir.

4. Komite, çal ış malar ı için bir öncelik s ıras ı saptaya-
cakt ı r. Bunu yaparken, koruma gerektiren kültür varl ığın ı n
dünya kültürel ve doğal miras ı içindeki önemini, bir doğal
çevreyi veya dünya milletlerinin dehas ı n ı ve tarıhini en
iyi biçimde temsil niteli ği olan varlığa uluslararas ı yard ım
yap ılmas ı zorunluluğunu, yap ılacak iş in ivediliğin ı , tehdit
alt ındaki varl ıklar ı n topraklarında bulundu ğu devletlerin
kaynakları n ı n durumunu ve özellikle, kendi olanaklar ıyla bu
tür varl ıkları ne dereceye kadar koruyabildiklerin ı göz önün-
de bulunduracakt ır.

5. Komite, uluslararas ı yard ım yap ılm ış olan varl ıklarla
ilgili olarak bir listeyi haz ırlayacak, güncelle ş tirecek ve du-
yuracakt ır.

6. Komite, bu Sözle şme'nin 15. maddesi gere ğince kuru-
lan Fon'un kaynaklar ı n ı n kullan ı m ı konusunda karar sahibi
olacakt ır. Bu kaynaklar ı artt ırma yollar ın ı arayacak ve bu
amaç için faydal ı bütün tedbirleri alacakt ır.

7. Komite, bu Sözle şme'nin amaçlar ı na benzer amaç-
ları olan, uluslararas ı ve ulusal örgütler ve hükümetleraras ı
veya hükümet d ışı örgütlerle i ş birliği yapacakt ır. Komite,
programlar ın ın ve projelerinin uygulanmas ı için, bu tür
örgütlere özellikle Kültürel Varl ıkların Muhafazas ı ve Resto-
rasyonu Çal ışmalar ı Uluslararas ı Merkez ı 'ne (Roma Merke-
zi), Uluslararas ı An ı tlar ve Sitler Konseyi'ne (ICOMOS) ve
Uluslararas ı Doğayı ve Doğal Kaynaklar ı Koruma Birliği'ne
(IUCN) ve ayrıca resmi ve özel kurum ve ki ş ilere çağr ıda
bulunabilir.
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8. Komite'nin kararlar ı oylamada bulunan ve oy veren
üyelerin üçte iki çoğunluğuyla al ın ır. Komite üyelerinin ço-
ğunluğu. nisab ı olu ş turur.

Madde 14- 1. Birle şmi ş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Örgütü Genel Direktörü taraf ından atanan bir Sekreter-
ya Dünya Kültür Miras ı Komitesi'ne yard ımc ı olur.

2. Birle şmi ş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
Genel Direktörü, Kültürel Varl ıkların Muhafazas ı ve Resto-
rasyonu Çal ışmalar ı Uluslararas ı Merkezi'nin (Roma Merke-
zi), Uluslararas ı An ı tlar ve Sitler Konseyi'nin (ICOMOS) ve
Uluslararas ı Doğayı ve Doğal Kaynaklar ı Koruma Birliği'nin
(IUCN) ihtisaslar ı ve imkanlar ı dahilinde hizmetlerinden
azami şekilde yararlanarak, Komite'nin belgelerini, toplant ı -
ların ı n gündemini hazırlayacak ve kararlar ın ın uygulanma-
s ından sorumlu olacakt ır.

IV- DÜNYA KÜLTÜREL VE DO ĞAL
MİRASINI KORUMA FONU

Madde 15- 1. istisnai Evrensel De ğeri olan Dünya Kül-
türel ve Doğal Miras ı n ı korumak için "Dünya Miras ı Fonu"-
ad ı alt ında bir fon kurulmu ş tur.

2. Fon, UNESCO'nun mali tüzü ğü hükümlerine uygun
olarak vak ı f ş eklinde te şkil edilecektir.

3. Fon'un kaynakları a ş ağıdakilerden olu şacakt ır.

a. Bu Sözle şme'ye taraf devletlerin yapt ıkları zorunlu ve
gönüllü katk ılar;

b. Aş ağıdaki kaynaklardan sa ğlanabilecek katkı , hibe ve
bağışlar;

i. Diğer devletler;

ii. Birle şmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Örgütü,
Birle şmiş Milletler Sistemi'nin diğer örgütleri, özellikle Bir-
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le şmi ş Milletler Kalk ınma Programı ve diğer hükümetleraras ı
örgütler;

üi. Resmi veya özel kurum ve ki ş iler,

c. Fon'un kaynaklar ı ndan sa ğlanan her türlü faiz geliri;

d. Fon'un yarar ına düzenlenen faaliyetlerden sağlanan
bağış ve gelirler ve

e. Dünya Miras ı Komitesi'nce haz ırlanacak Fon Yönet-
meliği'nde belirtilen di ğer bütün kaynaklar.

4. Fon'a yap ılan katk ılar ve Komite iç ın sağlanmış olan
diğer tür yard ımlar ancak Komite'n ın belirleyeceği amaçlar
için kullan ılabilir. Komite, yaln ı z belirli bir program veya
projede kullan ılmak üzere yap ılan katk ıları , bu program
veya projenin yürütülmesinin komitece kararla ş t ı rılmış
olmas ı ş art ıyla kabul edebilir. Fon'a yap ılan katk ılar hiçbir
siyasal ko şula bağlanamaz.

Madde 16- Bu Sözle şme'ye taraf devletler ilave gönüllü
katkıda bulunma haklar ı haleldar edilmeden Dünya Miras ı
Fonu'na muntazaman iki y ılda bir katk ı da bulunmay ı taah-
hüt ederler. Bu katk ıların bütün devletlere uygulanabilecek
tek bir yüzdeye göre hesaplanan miktar ı , Birle şmi ş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Orgütü Genel Konferans ı s ı ras ında,
toplanan sözle şmeye taraf devletlerin genel kurulu taraf ın-
dan kararla ş t ı r ılacakt ır. Genel Kurul'un bu karar ı , bu madde-
nin 2. paragraf ı nda öngörülen beyan ı yapmamış olan, haz ır
bulunan ve oy veren taraf devletlerin ço ğunluğu ile al ı n ı r.
Sözle ş me'ye taraf devletlerin zorunlu katk ı s ı hiç bir suret-
te Birle şmi ş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün
mutad bütçesine yapt ıkları katkı nın yüzde birinden fazla
olamaz.

2. Ancak, bu Sözle şme'nin 31 ve 32. maddelerinde at ı fta
bulunulan her devlet, onay, kabul veya kat ılma belgelerinin
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verilmesi s ıras ında bu maddenin 1. paragraf ı hükümleriyle
bağl ı olmayacağın ı bildirebilir.

3. Bu maddenin 2. paragrafında sözü edilen b ıld ı rimi
yapm ış olan Sözle şme'ye taraf bir devlet, her an Birle şmiş
Milletler E ğitim. Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktörü'nü
haberdar ederek sözü geçen bildirimi geri alabilir. Ancak bil-
dirimin geri al ınmas ı, bu devletin zorunlu katk ı s ı bak ım ı n-
dan, Sözleşme'ye taraf olan devletlerin bir sonraki Genel
Kurul'u tarihine kadar hüküm ifade etmeyecektir.

4. Komite'nin faaliyetlerini etkili biçimde planlayabil-
mesi için, bu Sözle ş me'ye taraf olan devletlerden bu madde-
nin 2. paragrafında sözü edilen bildirimi yapm ış olan taraf
devletlerin katk ıları, düzenli olarak her iki y ılda bir ödenecek
ve bu katk ı , bu maddenin 1. paragraf ı hükümleriyle bağl ı ol-
duklar ı takdirde ödeyecekleri katk ılardan az olmayacakt ır.

5. Bu Sözle şme'ye taraf olan herhangi bir devlet, içinde
bulunulan y ıl ile ondan hemen önceki y ıla ait zorunlu veya
gönüllü katk ılar ından borçlu ise Dünya Kültür Miras ı Komi-
tesi üyeliğine seçilemeyecektir; ancak bu hüküm ılk seçime
uygulanmayacakt ır.

Komite üyeliğinde bulunan böyle bir devlet ın görev
süresi, bu Sözle şme'nin 8. maddesinin 1. paragraf ı nda belir-
tilen seçimler yap ıld ığı zaman sona erer.

Madde 17- Bu Sözle şmeye taraf olan devletlere, Söz-
le şme'nin 1 ve 2. maddelerinde tan ı mlanan Kültürel ve
Doğal Miras ın Korunmas ı için yard ım sağlamak amac ıyla
ulusal, resmi ve özel vak ı f veya dernekler kurmayı öngörür
veya kurulu şunu te şvik ederler.

Madde 18- Bu Sözle şme'ye taraf olan devletler Birle ş -
mi ş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde
Dünya Miras ı Fonu yarar ı na uluslararas ı fon toplama kam-
panyaların ın örgütlenmesine yard ımc ı olacak, 15. maddenin
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3. paragraf ında sözü edilen organların para toplamas ı n ı ko-
layla ş t ı racaklard ı r.

V- ULUSLARARASI YARDIMIN KO ŞULLARI VE
DÜZENLENMES İ

Madde 19- Taraf olan herhangi bir devlet topraklar ında
bulunan istisnai evrensel de ğere sahip kültürel ve doğal mira-
s ın bir parças ını olu ş turan varl ıklar için uluslararas ı yard ı m
isteyebilir. Elinde bulunan ve Komite'nin bir karara varma-
s ı n ı sağlayacak nitelikteki 21. maddede öngörülen bilgi ve
belgeleri de bu yard ım istemiyle birlikte Komite'ye sunar.

Madde 20- 13. maddenin 2. paragraf ı n ı n, 22. maddenin
(c) fıkras ı ve 23. maddenin hükümlerine ba ğl ı olarak, bu Söz-
le şme'yle sağlanan uluslararas ı yard ım, kültürel ve do ğal mi-
ras ı n parças ı n ı olu şturan varl ıklardan yaln ı z Dünya Kültür
Miras ı Komitesi'nin 11. maddesinin 2 ve 4. paragraflar ında
belirtilen listelerden birine girmesine karar verdiği veya karar
verebileceği varl ıklara yap ılabilir.

Madde 21- 1. Dünya Miras ı Komitesi, uluslararas ı
yard ım isteklerini değerlendirme usullerini saptayacak ve
özellikle tasarlanan faaliyet, gerekli çal ışma, bunlara ait fıyat
tahmini, ivedilik derecesi ve yard ı m ı isteyen devletin kay-
naklar ın ın bütün harcamalar ı karşılayamamas ı n ı n nedenle-
rini içerecek yard ı m talebinin muhtevas ı n ı belirleyecekt ı r.
Bu tür talepler, mümkün olduğunca uzman raporlar ıyla
desteklenmelidir.

2. Felaket ve do ğal afetler nedeniyle yap ılan talepler, acil
çalış ma gerektirebilmeleri nedeniyle, bu tür hadiselere kar şı
bir ihtiyat fonu ay ırmış bulunmas ı gereken Komite tarafı n-
dan hemen, öncelikle değerlendirmeye al ı nmal ıd ı rlar.

3. Komite, bir karara varmadan önce gerekli gördü ğü
inceleme ve dan ışmalarda bulunacakt ı r.
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Madde 22- Dünya Kültür Miras ı Komitesi'nce verilen
yard ı mlar a ş ağıdaki biçimlerde olabilir:

a. Bu Sözle şme'nin 11. maddesinin 2 ve 4. paragraflar ı n-
da tan ı mland ığı üzere kültürel ve do ğal miras ın korunmas ı ,
muhafazas ı, te şhiri ve yenilenmesinden ç ıkan sorunlarla
ilgili sanatsal, bilimsel ve teknik incelemeler,

b. Onaylanan çalış man ın doğru biçimde yürütülmesin ı
sağlamak için uzmanlar ın, teknisyenlerin ve nitelikli i şgücü-
nün temini,

c. Kültürel ve doğal miras ın saptanmas ı, korunmas ı ,
muhafazas ı, te şhiri ve yenilenmesi alanlar ında her düzeyde-
ki görevli ve uzmanlar ın eğitimi,

d. İ lgili devletlerin sahip olmad ığı veya elde edebilecek
durumda olmad ığı araçların sağlanmas ı ,

e. Uzun vadede ödenebilecek dü şük faizli ve faizsiz
borçlar,

f. İ stisnai durumlarda ve özel nedenlerle, geri ödenmesi
gerekmeyen hibeler.

Madde 23- Dünya Kültür Miras ı Komitesi, ulusal veya
bölgesel merkezlere de kültürel ve do ğal miras ın saptanmas ı ,
korunmas ı, muhafazas ı, te şhiri ve yenilenmesi alanlar ında
bütün düzeylerdeki görevli ve uzmanlar ın eğitimi konusun-
da uluslararas ı yard ım sağlayabilir.

Madde 24- Büyük çaptaki uluslararas ı yard ımdan önce,
ayrınt ı l ı bilimsel, ekonomik ve teknik incelemelerde bulunu-
lacakt ır. Bu incelemeler, doğal ve kültürel miras ın korunma-
s ı , muhafazas ı, te şhiri ve yenilenmesi için en ileri teknikler ı
ara ş t ıracak ve Sözle şme'nin amaçlar ıyla uyumlu olacakt ır.
İ ncelemeler, ilgili devletin mevcut kaynaklar ı n ın rasyonel
kullan ım ı yollar ın ı da ara ş t ıracakt ır.
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Madde 25- Genel bir kural olarak, gerekli çal ış man ın
bedelinin yaln ız bir bölümü uluslararas ı toplum taraf ından
karşılanacakt ır. Uluslararas ı yard ımdan yararlanan devletin
katk ı s ı, kaynaklar ı n ın buna elveri ş li olmamas ı d ışında her
program veya projeye ayr ılan tüm kaynaklar ın önemli bir
payını olu ş turacakt ır.

Madde 26- Dünya Kültür Miras ı Komitesi ve yard ım
alan devlet yapt ıklar ı anla ş mayla, bu sözle şme hükümler ı
gereği uluslararas ı yard ım sağlanan bir program veya pro-
jenin yürütüleceği ko ş ulları saptayacaklard ır. Anla ş mayla
koyulan kurallara uygun olarak himaye alt ı na al ı nmış varl ı-
ğın korunmas ı na, muhafazas ına ve te şhirine devam etme so-
rumluluğu bu uluslararas ı yard ımı alan devlete ait olacakt ır.

Vİ- EĞİT İM PROGRAMLARI

Madde 27- 1. Bu Sözle şme'ye taraf devletler, kendi
halklar ı n ın sözle ş menin 1 ve 2. maddelerinde tan ı mlanan
kültürel ve doğal mirasa kar şı bağl ı l ık ve sayg ı hislerini güç-
lendirmek için, bütün uygun araçlarla ve özellikle eğitim ve
tan ıtma programlar ıyla çaba göstereceklerdir.

2. Taraf devletler, kamuoyunu, kültür miras ın ı tehdit
eden tehlikelerden ve Sözle şme'nin uygulanmas ı için yürü-
tülen etkinliklerden geni ş biçimde haberdar etmeyi taahhüt
ederler.

Madde 28- Sözle ş me çerçevesinde uluslararas ı yard ım
alan bu Sözle şme'ye taraf devletler, kendisi için yard ım
al ınan kültürel varl ığın öneminin ve bu yard ı m ın oynadığı
rolün bilinmesi için uygun önlemleri alacaklard ır.
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Vİİ- RAPORLAR

Madde 29- 1. Bu Sözle şme'ye taraf devletler, Birle şmi ş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Kurulu'na,
onun tarafından belirlenen tarih ve biçimde verecekleri ra-
porlarda, kabul ettikleri yasal ve idari hükümler ve bu Sözle ş -
me'nin uygulanmas ı için yapt ıkları diğer i şlemler hakk ında
bu alanda kazand ıkları tecrübenin ayrınt ıları ile birlikte bilgi
vereceklerdir.

2. Bu raporlar Dünya Kültür Miras ı Komitesi'nin dikka-
tine sunulacakt ır.

3. Komite. Birle ş mi ş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür
Orgütü Genel Konferans ı 'n ı n her olağan oturumunda faali-
yetleri hakk ında rapor verecektir.

Vİİ!- SON HÜKÜMLER

Madde 30- Bu Sözle şme, be ş metni de ayn ı derecede
geçerli olmak üzere, Arapça, İ ngilizce, Frans ızca, Rusça ve
İ spanyolca olarak haz ı rlanmış t ı r.

Madde 31- 1. Bu Sözle ş me Birle şmi ş Milletler Eğı tim,
Bilim ve Kültür Örgütü'ne üye devletlerin kendi anayasal
yöntemlerine göre onaylar ı na ve kabullerine tabi olacakt ır.

2. Onay veya kabul belgeleri Birle ş mi ş Milletler Eğitim
Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktörü'ne tevdi edilecek-
tir.

Madde 32- 1. Bu Sözle şme Birle ş mi ş Milletler Eğ i-
tim Bilim ve Kültür Örgütü üyesi olmay ı p, örgütün Genel
Konferans ı tarafı ndan sözle ş meye kat ılmaya çağr ılan bütün
devletlerin kat ılmas ı na aç ık olacakt ır.

2. Kat ılma bir kat ılma belgesinin Birle ş mi ş Milletler
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktörü'ne tevdii ıle
gerçekle ş tirilir.
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Madde 33- Bu Sözle şme, yirminci onay. kabul veya
kat ılma belgesinin tevdi tarihinden üç ay sonra, fakat sadece
onay, kabul veya kat ılma belgelerini bu veya önceki bir tarih-
te tevdi eden devletler bak ı m ından yürürlü ğe girecektir. Di-
ğer her devlet için, Sözle ş me kendi onay, kabul veya kat ı lma
belgesinin tevdiinden üç ay sonra yürürlü ğe girecektir.

Madde 34- Aş a ğıdaki hükümler, Sözle şme'ye taraf olan
devletlerden federal veya üniter olmayan anayasal sisteme
sahip olanlar ına uygulanacakt ı r.

a. Bu Sözle şme'nin hükümlerinin uygulanmas ı n ı n fede-
ral veya merkezi yasal gücün yarg ı yetkisi alan ına girdiği hal-
lerde, federal ve merkezi hükümetin yükümlülükleri, federal
devlet olmayan taraf devletlerinkilerle ayn ı olacakt ır.

b. Bu Sözle ş me'nin uygulanmas ı n ın, federasyonun ana-
yasal sistemi icab ı , yasal önlemler almakla yükümlü tutul-
mayan ve federasyonu olu ş turan her b ı r devlet, ülke, eyalet
veya kantonun yargı yetkisi alan ı na girdiği hallerde Federal
Hükümet, an ılan hükümleri, kabulü tavsiyes ıyle böyle dev-
letlerin, ülkelerin, eyaletlerin veya kantonlar ın yetkili ma-
kamlar ı n ın bilgisine sunar.

Madde 35- 1. Bu Sözle şme'ye taraf olan her devlet Söz-
le ş me'den çek ılebilir.

2. Çekilme Birle şmi ş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Orgütü Genel Direktörü'ne tevdi edilecek yaz ı l ı bir belgeyle
duyurulacakt ı r.

3. Çekilme, çekilme belgesinin al ınmas ı ndan 12 ay sonra
geçerli olacakt ı r. Bu, çekilen devletin mali yükümlülüklerini,
çekilmenin yürürlü ğe girdiği tarihe kadar etkilemeyecektir.

Madde 36- Birle şmi ş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Orgütü Genel Direktörü, Örgüte üye devletlere, 32. madde-
de sözü edilen Orgüte üye olmayan devletlere ve Birle şmi ş
Milletler'e 31 ve 32. maddelerde belirtilen bütün onay, kabul
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ve kat ılma belgelerinin ve 35. maddede belirtilen çekilme
belgelerinin tevdi edildiğini bildirecektir.

Madde 37- 1. Bu Sözle ş me, Birle şmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Orgütü Genel Konferans ı tarafından tadil
edilebilir. Bununla beraber, böyle bir tadil yaln ı zca tadil edil-
mi ş Sözleşme'ye taraf olacak devletleri ba ğlar.

2. Eğer Genel Konferans bu Sözle şme'yi tamamen veya
k ı smen değ i ş tiren yeni bir Sözle şme benimserse, yeni Sözle ş-
me'de aksine hüküm bulunmad ıkça, bu Sözle ş me tadil edi-
len Sözle şme'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onaya,
kabule veya kat ılmaya aç ık olmayacakt ır.

Madde 38- Bu Sözle şme, Birle ş mi ş Milletler Antla ş -
mas ı 'n ı n 102. maddesi uyar ınca, Birle ş miş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktörü'nün iste ği üzerine
Birle ş mi ş Milletler Sekreteryas ı 'nca tescil edilecektir.

Birle şmi ş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgüt Genel
Konferans ı 'n ın on yedinci oturum Ba şkan ı 'n ın ve Birle şmi ş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktö-
rü'nün imzalar ı n ı ta şıyan iki geçerli nüsha olarak Paris'te
23 Kas ım 1972'de yap ılmış olup, Birle ş miş Milletler E ğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü ar ş ivlerinde saklanacak ve asl ına uy-
gunluğu onaylanm ış suretleri 31 ve 32. maddelerde belirtilen
bütün devletlere ve Birle şmi ş Milletler'e gönderilecektir.
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B İRLEŞMİŞ M İLLETLER E ĞİTİM,
B İ LİM VE KURUMU UNESCO'NUN

XVI. GENEL KURULU TARAFINDAN
14 KASIM 1970 TAR İ HİNDE KABUL OLUNAN

KÜLTÜR VARLIKLARININ KANUNSUZ İTHAL,
İHRAÇ VE MÜLKİYET TRANSFER İN İN
ÖNLENMES İ VE YASAKLANMASI İÇ İN

ALINACAK TEDB İ RLERLE İ LGİ Lİ SÖZLEŞMEYE
KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDU ĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No: 2256
Kabul Tarihi: 25.12.1979
Resmi Gazete Tarihi: 6 Ocak 1980
Sayı: 16861

Madde 1- Birle şmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu (UNESCO) XVI. Genel Kurulu taraf ından 14
Kas ım 1970 tarihinde kabul edilmi ş bulunan Kültür Var-
lıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkivet Transf erinin
Önlenmesi ve Yasaklanmas ı İçin Al ınacak Tedbirlerle İ lgili
Sözleşme'ye kat ılmamız uygun bulunmuş tur.

Madde 2- Bu Kanun yay ım ı tarihinde yürürlü ğe girer.

Madde 3- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

KÜLTÜR İTHAL İHRAÇ VE MÜLKİYET
TRANSFERİNİN ÖNLENMES İ VE

YASAKLANMASI İ ÇİN ALINACAK
TEDB İ RLERLE İLG İ L İ SÖZLEŞME

Birle şmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
Genel Konferans ı, 12 Ekim - 14 Kas ım 1970 tarihleri aras ın-
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da Paris'te yaptığı XVI. Dönem Toplant ısı 'nda,

Genel Konferans' ın XİV. Dönem Toplant ıs ı'nda kabul
edilen Uluslararas ı Kültür İşbirliği İlkeleri Bildirisi hü-
kümlerinin önemini hat ırlatarak,

Kültür varl ıklar ı n ın bilimsel, kültürel ve eğitsel amaç-
larla uluslar aras ında mübadelesinin insanl ık uygarlığı
bilgisini derinle ştirdiğini, tüm uluslar ın kültürel yaşam ın ı
zenginleştirdiğini ve uluslararas ında karşılıkl ı saygı ve iti-
bar yarattığını göz önünde bulundurarak,

Kültür varl ı klar ının halklar ın kültür ve uygarl ıklar ının
temel öğelerinden biri oldu ğunu, bunlar ın gerçek değer-
lerine ancak kökenlerinin, tarih ve çevrelerinin en büyük
belginlikle bilinmesi halinde kavu şacaklar ın ı göz önünde
bulundurarak,

Kendi topraklarındaki kültür de ğerlerinden olu şan
varlığı hırsızl ık, kaçak kaz ı, kanunsuz ithal ve ihraç tehli-
kelerine karşı koruman ın her devlet için bir görev olduğu-
nu göz önünde bulundurarak,

Her devletin, bu tehlikeleri önlemede kendi kültür
varl ıklar ına olduğu kadar, bütün uluslar ın kültür varl ıkla-
rına karşı da saygı l ı olma bakımından manevi sorumluluk-
lar ı bulunduğu bilincine varmas ın ın kaç ın ılmazlığını göz
önünde bulundurarak,

Müze, kütüphane ve arşivlerin birer kültür kurumu
olarak kendi koleksiyonlar ını derlemede dünyaca benim-
senmi ş törel ilkelere bağ l ı kalmay ı gözetmekle görevli
olduklar ını göz önünde bulundurarak,

Kültür varl ıklar ın ın kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet
transferinin, UNESCO'nun, ayr ıca uluslararas ı sözleşme-
lerde öğütleyerek kolaylaş tırmakla görevli bulundu ğu,
uluslararas ında karşı l ı kl ı anlay ışı engelleyeceğini göz
önünde bulundurarak,
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Etkili olabilmesi için, kültür varl ıkları korunmasının
ulusal düzeyde oldu ğu kadar uluslararas ı düzeyde de ör-
gütlenmesi gerekti ğini ve bunun devletler aras ında yak ın
işbirliğini zorunlu k ıldığını göz önünde bulundurarak,

UNESCO Genel Konferans ı 'nın bu amaçla daha önce
1964'de bir örgütlenme kabul etmi ş bulunduğunu göz
önünde bulundurarak,

Gündemin 19. maddesinde yer alan Kültür Varl ıkla-
rının Kanunsuz Yollardan İthal, İhraç ve Mülkiyet Trans-
ferinin Önlenmesi ve Yasaklanmas ı ile ilgili olarak ileri
sürülen yeni önerilerden de yararlanarak,

XV. Dönem Toplant ı sı s ıras ında bu sorunun uluslara-
ras ı bir Sözle şme'ye konu teşkil edeceğini kararla ştırdık-
tan sonra,

İş bu Sözle şme'yi, bugün, 14 Kas ım 1970 tarihinde
kabul etmiştir.

Madde 1- Bu Sözle şme hükümlerine göre, dinsel nite-
likte olsun olmas ın, her devlet taraf ından arkeoloji, tarih
öncesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli olarak
gösterilen ve aşağıdaki kategorilere giren de ğerler kültür
varlığı say ı l ırlar:

a. Az bulunur zooloji, botanik, mineraloji ve anatomi
örnekler ile koleksiyonlar, paleontoloji bak ımından değer
taşıyan nesneler;

b. Bilim ve teknik tarihi ile askeri ve sosyal tarihi de
kapsayan tarihe, uluslar ın idare adamlar ının, bilginlerinin,
düşünür ve sanatç ılarının hayatlarına ve önemli olaylara
değgin varl ıklar;

c. Kanuna uygun veya ayk ırı olarak yap ılan kazı ve
arkeolojik bulgu ürünleri;
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d. Tarih ve sanat değeri ta şıyan an ıtlar ile arkeolojik
sitlerden artakalm ış k ırık, dağın ık parçalar;

e. Yüz y ı ldan daha eskiye ait sikke, hakkedilmi ş mü-
hür; kitabe ve benzeri şeyler,

f. Etnolojik gereçler;

g. Sanat değeri bulunan a şağıda gösterilmiş varl ı klar:

• Her türlü satıh üzerine, her türlü malzeme ile ve elle
yap ı lmış tablolar, resimler, desenler (Elle süslenmiş irnalat
ürünleri ile saniye değin desenler bunlar ın dışındad ır;

• Her türlü rnalzemeden yap ı lmış orijinal heykeller,
heykelcilik sanat ına değgin ürünler;

• Orijinal gravürler, baskılar ve taşbasmaları;

• Her türlü maizerneden meydana getirilmi ş sanat
değeri bulunan montajlar ve asamhlajlar);

h. Az bulunur el yazmalar ı, 1500 y ıllar ından önce
yap ılmış bask ılar, tarih, edebiyat ve bilim yönünden özel
önem ta şıyan eski kitaplar, yay ınlar, belgeler (tek veya
koleksiyon halinde),

i. Posta ve damga pullar ı ile benzeri pullar (tek veya
koleksiyon halinde);

j. Arş ivler (plak, fotoğraf ve sinema ar şivleri dahil);

k. Yüz y ı lı aşkın döşeme eşyaları ve eski müzik aletleri.

Madde 2- 1. Bu Sözleşme'ye taraf olarak kat ı lmış bu-
lunan devletler, kültür varl ıklar ın ın kanunsuz ithal, ihraç
ve mülkiyet transferinin, ülkelerin bu varl ıklar ından yok-
sullaşmalar ın ı n ba ş l ıca nedenlerinden biri oldu ğunu ve bir
uluslararas ı işbirliğinin bu davranışlardan doğacak tehli-
kelere karşı korunmada en etkili yollardan biri olduğunu
kabul ederler.
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2. Taraf devletler, bu amaçla, ellerindeki olanaklar öl-
çüsünde, bu davran ış lara kar şı özellikle nedenleri ortadan
ka İd ırnıak, sürüp gitmeleri önlemek ve zararlar ın telafisi-
ne yard ım etmek yoluyla mücadeleyi taahhüt ederler.

Madde 3- Bu Sözle şme gereğince taraf devletlerce ka-
bul edilmiş mevzuata ayk ır ı olarak yap ılan kültür varlıkla-
rı ithali, ihraç ve mülkiyet transf eri kanunsuzdur.

Madde 4- Bu Sözle şme'ye taraf olarak kat ılmış bu-
lunan devletler, a şağıdaki kategorilerde yer alan kültür
varl ıklarının, bu Sözle şme gereğince her devletin kendi öz
kültür varl ığı olduğunu kabul ederler:

İlgili devletin vatanda şlar ın ın tek veya kolektif de-
has ından doğmu ş kültür varl ı klar ı ile o devletin toprakla-
r ında, yabanc ı uyruklu veya vatans ız olarak ikamet eden
kimselerin yaratt ıklar ı, o devletçe önemli say ılan kültür
varl ıklar ı :

b. Ulusal topraklarda bulunmu ş kültür varl ıkları;

c. Arkeoloji, etnoloji ve tabii bilim misyonlar ının, var-
l ı klar ın esas sahibi olan ülkenin yetkili mercilerinin muva-
fakati ile edindikleri kültür varl ıklar ı ;

d. Serbestçe kabul edilmiş mübadelelere konu te şkil
etmiş kültür varlıklar ı ;

e. Varl ıkların esas sahibi olan ülkenin yetkili mercileri-
nin muvafakati ile paras ız edinilmiş veya kanun yolların-
dan satın alınmış kültür varl ıklar ı .

Madde 5- Bu Sözle şrne'ye taraf olarak kat ılmış bulu-
nan devletler kendi kültür varl ıklarının kanunsuz ithal,
ihraç ve mülkiyet transferlerine kar şı korunmas ın ı sağla-
mak amac ı ile ve a şağıda s ıralanmış görevleri etkili olacak
şekilde yerine getirmek üzere ülkelerinde, şayet mevcut
değilse, kendilerine uygun düşen koşullar içerisinde ve
yeter say ıda kalifiye personelden olu şan bir veya bir kaç

267



YASALAR ve BELGELER

kültür varl ıklarını koruma servisi meydana getirmeyi ta-
ahhüt ederler:

a. Kültür varl ıklar ının korunmas ını, özellikle önemli
say ılan kültür varl ıklar ının kanunsuz ithal, ihraç ve mül-
kiyet transferinin önlenmesini sa ğlayacak kanun ve tüzük
tasarıları metinlerinin haz ırlanmas ına katkıda bulunmak;

b. İhraç edilmesi, ulusal kültür varl ıklarında hissedilir
bir yoksullaşmanın v. nedeni olacak kamu veya kişi mal ı,
önemli kültür varl ıklarının, ulusal düzeyde korunmas ı
esas ına uygun bir envantere göre listesini yapmak ve bunu
günü gününe i şlemek;

c. Kültür varl ıklar ının korunmas ı ve değerlendirilmesi
için gerekli (müzeler, kütüphaneler, ar şivler, laboratuarlar,
atölyeler vb.) gibi teknik ve bilimsel kuruluşların geli şme-
lerini veya meydana getirilmelerini te şvik etmek;

d. Arkeolojik kaz ı lar ın kontrolü işini düzenlemek,
belirli kültür varl ıklar ının yerinde muhafazas ını sağlamak
ve ileride yap ı lacak kazılara tahsis edilmi ş belirli bölgeleri
korumak;

e. Koleksiyoncu, muhafız, antikac ı vb. gibi kimseler
için, işbu Sözleşme'de belirtilmi ş ahl ıkç ı ilkelere uygun
kurallar koymak ve bunlara uyulmas ın ı gözetmek;

f. Bütün devletlerin kültür varl ıklar ına karşı saygı
duygusu uyand ırmak ve geli ştirmek için eğitici çabalar
harcamak ve bu Sözle şme hükümleri hakk ında geniş ölçü-
de bilgi yaymak;

g. Her kültür varlığı kayboluşu karşıs ında, bunun en
uygun ilan yolu ile duyurulmas ına titizlik göstermek.

Madde 6- Bu Sözle şme'ye taraf olarak kat ı lmış bulu-
nan Devletler aşağıdaki hususlar ı taahhüt ederler;

a. Kültür varl ığı veya varl ıklar ının ihrac ında bunun
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veya bunlar ın, ihraç e-den Devletin izni ile yap ıldığını bel-
geleyecek ve usulleri içerisinde ihraç edilecek olan kültür
varlığı veya varlıklar ının beraberinde bulundurulmas ı ge-
rekli kıl ınacak bir ihraç sertifikas ı ihdas etmek;

b. Beraberlerinde, yukar ıda belirtilen ihraç vesikas ı
bulunmayan kültür varl ıklarının ülkelerinden d ışarı çıka-
rılmas ın ı yasaklamak;

c. Bu yasağı uygun yollardan halka ve özellikle kültür
varl ıkları ithal ve ihraç edebilecek kimselere duyurmak;

Madde 7- Bu Sözle şme'ye taraf olarak kat ılmış bulu-
nan devletler a şağıdaki hususlar ı taahhüt ederler:

a. Bu Sözleşme'de taraf olan ba şka bir devlete ait olup
da bu Sözle şme'nin yürürlü ğe girmesinden sonra, kanun-
suz ihraç edilmi ş kültür varl ıklar ının kendi ülkelerinin
müzeleri veya benzeri kurulu şları tarafından edinilmesini
önlemek için ulusal yasalar çerçevesi içerisinde gerekli bü-
tün tedbirleri almak; bu Sözle şme'de taraf olan bir devlete
ait olup da işbu Sözleşme'nin ilgili iki taraf için yürürlü ğe
girmesinden sonra, o devletin topraklarından kanunsuz ç ı-
karı lıp, kendisine teklif edilmi ş kültür varlıklar ı hakkında,
bunlar ın sahibi devlete, olanaklar ölçüsünde bilgi vermek:

b. i. Bu Sözleşme'de taraf olan ba şka bir devletin top-
raklar ındaki bir müzeden, dinsel nitelikte olsun olmas ın
kamuya ait bir an ıttan veya benzeri kuruluşlardan iş bu
Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden sonra çal ınmış kül-
tür varl ıklar ının, yukar ıda anılan kurulu şlar ın envanter-
lerinde kay ı tl ı bulunduklarının belgelenmeleri kayd ı ile,
ithalini yasaklamak;

ii. Bu Sözleşme'nin ilgili devletler için yürürlü ğe gir-
mesinden sonra çal ınıp ithal edilmiş kültür varl ıklar ına,
ilgili taraf devletin başvurmas ı üzerine el koymak ve bu
varl ıklar ı iyi niyetli al ıc ı s ıfatı ile edinmiş olan sahibine,
hakça bir giderim ödenmesi kayd ı ile geri vermek. El-
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koyma ve geri verme için ba şvurmalar diplomatik yoldan
yap ı lmal ıdır. Başvurmay ı yapan devlet el koyma ve geri
verme iste ğinin hakl ı lığını ispatlayacak delilleri sa ğlamak
ve bunun gerektirdi ği masrafları karşılamakla yükümlü-
dür. Taraf devletler bu madde uyar ınca geri verilecek kül-
tür varlığı veya varl ıkları için gümrük resmi veya ba şka
bir resim isteğinde bulunmaktan sak ı n ırlar. Kültür varlığı
veya varl ıklarının geri verilmesinin gerektirdi ği harcama-
lar başvuran devlet tarafından yap ı l ır.

Madde 8- Bu Sözle şme'ye taraf olarak kat ılm ış bulu-
nan devletler yukar ı daki 6. maddenin (b) ve 7. maddenin
(b) fıkralar ında öngörülen yasaklara uymazl ıktan sorumlu
olanlar ı ceza ve idare müeyyidelerine çarpt ırmay ı taahhüt
ederler.

Madde 9- Kültür varl ıkları, baz ı arkeolojik ve etnolojik
yağmalar tehlikesine aç ı k bulunan, bu Sözleşme'ye taraf
olarak katılmış her devlet ilgili devletlere ba şvurabilir. Bu
gibi durumlarda taraf devletler, söz konusu kültür varl ıkla-
r ı türlerinin ithal, ihraç ve ticaretinin kontrolü dahil gerekli
somut tedbirleri saptayacak ve uygulayacak birlikte tasar-
lanmış uluslararas ı bir eyleme kat ı lmay ı taahhüt ederler.
Bir uzlaşmaya var ılıncaya kadar her ilgili devlet, baş-
vuracak devletin kültür varl ı klar ında telafi edilemeyecek
zararlara u ğramas ın ı önlemek için, olanaklar ı ölçüsünde
geçici tertipler alacakt ır.

Madde 10- Bu Sözle şme'ye taraf olarak kat ılmış bulu-
nan devletler a şağıdaki hususlar ı taahhüt ederler:

a. Eğitme, bilgilendirme ve uyan ık davranma yolla-
rından, bu Sözle ş rne'de taraf devletlerin kanunsuz olarak
kaç ı rılmış kültür varl ıklarının transferini önlemek amac ı
ile kendi özel ko şullar ına göre ceza ve idare tedbirleri ala-
rak antikac ıları, edindikleri her kültür varl ığı için, bunun
nereden edinildi ğini, a lrnış fiyatın ı, satıc ısın ın kimliğini
gösteren bir kütük defteri tutmaya zorlamak ve kültür var-
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l ıklar ı al ıcıs ına satın aldığı malın ihrac ı yasaklanmış kültür
varl ıklarından olabilece ğini duyurmak;

b. Eğitim yolu ile halka kültür varl ıklarının değeri,
hırs ızlıklar ın, kaçak kaz ıların, kanunsuz ihraçlar ın bu
varl ıklar için nas ıl bir tehlike te şkil ettiği hakkında duygu
uyand ırmaya ve bunu geli ştirmeye gayret göstermek.

Madde 11- Yabanc ı bir devlet tarafından işgal edilmi ş
bir ülkenin kültür varl ıklarının, zorla veya dolayl ı yollar-
dan ihrac ı ve mülkiyetlerinin transf eri kanunsuz say ı lır.

Madde 12- Bu Sözleşme'ye taraf olarak kat ı lmış bulu-
nan devletler uluslararas ı ilişkilerini sağlad ıkları ülkeler-
deki kültür varl ıklar ına kar şı sayg ı l ı olacaklar, bunlar ın
kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferlerinin önlemesi
için uygun düşen tedbirleri alacaklard ır.

Madde 13- Bu Sözle şrne'ye taraf olarak kat ılmış bulu-
nan devletler ayr ıca (Her devletin kendi mevzuat ı çerçeve-
si içinde) a şağıdaki hususlar ı taahhüt ederler:

a. Kültür varl ıklar ının kanunsuz ithal ve ihrac ını ko-
laylaş tır ır nitelikte görülen mülkiyet transferlerini uygun
tedbirlerle önlemek;

b. Kanunsuz ihraç edilmiş kültür varl ıklar ının en kısa
süreler içerisinde yetkili kimselere iadesini kolayla ş t ırmak
amac ı ile ilgili servislerin i şbirliği yapabilmelerini sa ğlay ıc ı
tedbirleri almak;

c. Kaybolmu ş veya çalınmış kültür varl ıkların ın gerçek
sahiplerinin veya vekillerinin ileri sürecekleri hak iddiala-
r ın ı iş leme koymak;

d. Bu Sözleşme'de taraf olan her devlete belirli baz ı
kültür varl ıkları hakkında zamanaşımına uğramazlık hak-

k ı tanımanın dışında; bunları s ınıfland ırmak ve bunların
başkalar ına çevrilmezlikleri bulundu ğunu ilan ederek ih-
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raç edilmiş bulunmaları halinde ilgili devletler tarafından
geri al ınmasını kolaylaş tırmak.

Madde 14- Kanunsuz ihraçlar ı önlemek ve işbu Söz-
leşme hükümlerinin uygulanmas ından doğacak vecibe-
leri karşılamak üzere Sözle şme'ye taraf olarak kat ı lmış
bulunan her devlet, kültür varl ıklar ını korumakla görevli
ulusal servislerine olanaklar ı ölçüsünde yeterli bir bütçe
tahsis edecek ve bu amaçla gerekti ğinde bir fon tesis ede-
bilecektir.

Madde 15- Bu Sözle şme, taraf devletler için yürürlü ğe
girmesinden önce ait olduklar ı ülkelerden her ne sebeple
olursa olsun ç ıkmış bulunan kültür varl ıklar ın ın geri veril-
mesini sağlamak üzere aralar ında yapt ıklar ı anlaşmalar ın
yürürlüğe konmas ın ı veya yürütülmesini engellemez.

Madde 16- Bu Sözleşme'ye taraf olarak kat ılmış bulu-
nan devletler, Birle şmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu Genel Konferans ı 'na, bu Konferans' ın belirteceği
tarih ve şekillerde verecekleri süreli raporlarda, i ş bu Söz-
leşme'nin uygulanmas ı amac ı ile kabul edecekleri kanun,
tüzük, yönetmelik gibi mevzuat ile alacaklar ı tedbirler ve
bu alanda edinecekleri tecrübeler hakk ında bilgi verecek-
lerdir.

Madde 17- 1. Bu Sözleşme'ye taraf olarak kat ı lmış
bulunan devletler aşağıdaki konularla ilgili olarak teknik
yard ım isteği ile Birle şmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür
Kurumu'na ba şvurabilirler:

a. Enformasyon ve eğitim;
b. Danışım ve ekspertiz;
c. Düzenleştirme ve uzla ş tırma.

2. Birleşmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
kendi öz giri şimi ile kültür varl ıklar ın ın kanunsuz dola-
şımına ilişkin sorunlar üzerinde ara ş tırmalar yapabilir ve
incelemeler yayınlayabilir.
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3. Birleşmiş Milletler E ğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
bu amaçla yetkili bütün hükümet dışı kuruluşlara başvu-
rabilir.

4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuru-
mu bu Sözle şrne'nin yürütülmesi amac ı ile ve kendi öz
girişimi ile taraf devletlere önerilerde bulunmaya yetkili
kı l ınmıştır.

5. UNESCO, i şbu Sözleşme'nin uygulanmas ında en az
iki taraf devletin uyuşmazlığa düşmesi halinde ve bunla-
rın istekleri üzerine uzla ş tırıc ı l ıkta bulunabilir.

Madde 18- Bu Sözle şme İngilizce, İspanyolca, Frans ız-
ca ve Rusça olarak düzenlenmi ştir ve her dört metin e şit
değerde say ılacaktır.

Madde 19- 1. Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu üyesi bütün devletlerin onama
ve onaylamasına, kendi anayasal usulleri uyar ınca sunu-
lacakt ır.

2. Onama ve onaylama ile ilgili belgeler Birle şmi ş Mil-
letler E ğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü'ne
tevdi olunur.

Madde 20- 1. Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür kurumuna üye olmad ıklar ı halde Kuru-
mun İcra Konseyi taraf ından kat ılmaya davet edilen dev-
letlerin de kat ılmalarına aç ıktır.

2. Katılma belgelerinin Birle şmiş Milletler Eğitim, Bi-
lim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü'ne tevdi edilmesi
ile olur.

Madde 21- Bu Sözleşme, üçüncü onarna, onaylama
veya kat ılma belgelerinin tevdi edili şi tarihinden üç ay
sonra ve ancak onama, onaylama veya kat ılma belgelerini
tevdi etmiş bulunan devletler için yürürlü ğe girer. Öteki
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devletler için ise onama, onaylama veya kat ı lma belgeleri-
ni tevdi edi ş tarihinden üç ay sonra yürürlü ğe girer.

Madde 22- Bu Sözle şme'ye taraf olarak katılmış bulu-
nan devletler, Sözle şme'rıin yaln ı z kendi anayurt toprakla-
r ında değil, uluslararas ı ilişkilerini sağlad ıkları ülkelerde
de uygulanaca ğını kabul ederler. İşbu Sözle şme'rıin bu
ülkelerde uygulanmas ın ı sağlamak amac ı ile, gerektiğinde
onama, onaylama veya kat ı lma s ıras ında veya daha önce,
buralardaki hükümetlerin ya da başka yetkili mercilerin
mütalaalar ı n ı almay ı ve Sözleşme'nin uygulanacağı ülke-
leri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
Genel Direktörü'ne bildirmeyi taahhüt ederler. Bu onay-
lama, belgelerin al ındığı tarihten üç ay sonra geçerlilik
kazan ı r.

Madde 23- 1. Bu Sözleşme'ye taraf olarak kat ılmış bu-
lunan devletlerden her biri gerek kendi ad ına gerekse ili ş-
kilerini sağlad ığı ülke ad ına işbuSözleşme'yi hükümsüz
ilan etme hakk ına sahiptir.

2. Hükümsüz ilan etme Birle ş miş Milletler Eğitim Bi-
lim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü'ne yaz ıl ı bir belge
tevdi yolu ile olur.

3. Hükümsüzlük ilgili belgenin al ı nışından on iki ay
sonra geçerlilik kazan ır.

Madde 24- Birle şmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tür Kurumu Genel Direktörü, Kuruma üye devletlere,
20. maddede üye olmamış devletlere, Birle şmiş Milletler
Kurumu'na, 19 ve 20. maddelerde an ı lan onama, onayla-
ma ve katılma belgeleri ile 22 ve 23. maddelerde ayr ı ayr ı
belirtilen bildirilerden ve hükümsüz ilan etmelerden bilgi
verecektir.

Madde 25- 1. Bu Sözle şme, Birle şmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferans ı tarafından göz-
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den geçirilebilir. Bu suretle gözden geçirilmi ş olan Sözleş-
me ancak buna taraf olarak katılacak devletleri ba ğlar.

2. Genel Konferans ın işbu Sözle şme'nin tamam ını veya
bir k ısmını değiştiren bir sözle şmeyi kabul ermesi halinde,
bu yeni sözle şmede, ba şkaca bir hüküm bulunmad ığı tak-
dirde yenisinin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere
işbu Sözleşmenin onama, onaylama ve kat ılmaya sunulu şa
aç ıklığı sona erecektir.

Madde 26 - Bu Sözleşme, Birle şmiş Milletler Anaya-
sas ı 'nın 102. maddesi uyar ınca, Birleşmiş Milletler E ğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu Genel Direktörü'nün müracaat ı
üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne tescil edi-
lecektir.
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AVRUPA M İMARİ MİRASININ KORUNMASI
SÖZLEŞMES İ 'NİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No: 3534
Kabul Tarihi: 13.4.1989
Resmi Gazete Tarihi: 20.4.1989
Sayı : 20145

Madde 1- 3 Ekim 1985 tarihinde Granada'da imzalan-
mış olan "A>rupa Ivli ııı ari Miras ı n ı n Korun ııı as ı Sözleş mesi" -

nin onaylanmas ı uygun bulunmuştur.

Madde 2- Bu Kanun yay ım ı tarihinde yürürlü ğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

AVRUPA M İMARİ M İ RASININ KORUNMASI
SÖZLE ŞMES İ

Bu Anlaşmay ı İmzalayan Avrupa Konseyi Üye Dev-
letleri

Avrupa Konseyi'nin amac ını n, kendilerinin ortak mi-
rası olan ideal ve prensipleri korumak ve gerçekle ş tirmek
maksad ıyla üyeleri aras ında daha s ıkı bir birlik sa ğlamay ı
başarmak olduğu hususunu göz önünde tutarak;

Mimari miras ın, Avrupa kültür miras ının zenginliğ i
ve çeş itlerinin eşsiz bir ifadesi, geçmi şimizin de ğer biçil-
mez bir tanığı olduğunu ve bütün Avrupal ıların bir ortak
miras ını oluşturduğunu kabul ederek;
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19 Aral ık 1954 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa
Kültür Sözleşmesi ve bu Sözle şme'nin 1. maddesi bak ı-
m ından;

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi taraf ından 26
Eylül 1975 tarihinde kabul edilen Avrupa Mimari Miras ı
Yasas ı ile milli kanun ve nizarnnamelerin, mimari miras ın
tümüyle korunmas ı için gereken hususlara intibak ettiril-
mesi hakkındaki 14 Nisan 1976 tarihli ve 28 numaral ı Ka-
rar (76) nazar ı itibara alarak;

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Mimari
Miras ın Korunmasına İlişkin 880 sayılı Tavsiye Kararı'nı
(1979) göz önünde tutarak;

Mimar, mühendis, şehir ve peyzaj planlamac ısı uz-
manlar ının yetiştirilmesi ile ilgili olarak Bakanlar Komite-
si'nin üye ülkelere yapt ığı R (80) 16 say ı l ı Tavsiye Karar ı
ile el sanatlar ı çalışmalar ının bazı dallar ında yok olma
tehlikesi bulunan mesleklere yap ılacak yard ımlara ilişkin
R (81) 13 say ı l ı Tavsiye Karar ı'nı dikkate alarak;

Kentsel ve k ırsal çevreleri geli ştirme vs böylece devlet-
lerin ve bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel aç ılardan
kalk ınmas ına katkıda bulunma yoluyla, gelecek nesillere
bir kültürel kaynaklar sistemi devredilmesinin önemini
hatırda tutarak;

Mimari miras ın korunmas ı ve bu korunman ın yay-
g ınlaştırılmas ı hususunda ortak bir politikanın ana ilkeleri
bakımından bir anla şmaya var ılmas ının önemini kabul
ederek, a ş ağıdaki hususlarda mutab ık kalmışlard ır

Mimari Miras ın Tanımlanmas ı

Madde 1- Bu Sözle şme'de geçen "Mimari Miras" deyi-
mi aşağıda belirtilen kal ıcı varlıklar ı kapsayacaktır.
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1. Anıtlar: Tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel,
sosyal ve teknik bak ımlardan önemleri nedeniyle dikkate
değer binalar ile di ğer yap ılar ve bunlar ın mü ş temilatı ile
tamamlay ıc ı k ıs ımları;

2. Bina Gruplar ı: Topografik olarak tan ımlanabilecek
birimleri olu şturmaya yeterince uygun olan ve tarihsel,
arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bak ı m-
lardan önemleri nedeniyle dikkate de ğer, kentlerde veya
k ırsal bölgelerdeki mütecanis bina gruplar ı :

3. Ören Yerleri (Siteler): Topografik olarak tan ımla-
nabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özel-
liklere sahip, ayn ı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal,
bilimsel, sosyal veya teknik bak ımlardan dikkate değer,
k ı smen inşa edilmiş, insan emeği ile doğal değerlerin bir-
leş tiği alanlar.

Korunacak Varl ıkların Tespiti

Madde 2- Korunacak an ıt, bina gruplar ı ile ören yer-
lerinin kesin olarak tespit edilebilmesi için her bir taraf bu
tarihsel varl ı klar ı n envanterlerini olu şturur ve bu tarihsel
varl ıklara zarar verebilecek tehlikeli durum do ğduğunda,
en kısa zamanda gerekli dokürnanlar ı haz ırlamay ı taahhüt
eder.

Yasal Koruma İşlemleri

Madde 3- Her bir taraf;

1. Mimari miras ın korunmas ı için yasal önlemler al-
may ı ;

2. Bu önlemler çerçevesinde ve her ülkeye ve bölgeye
has yöntemlere göre anıtlar ın, bina gruplar ın ın ve ören
yerlerinin korunmas ın ı taahhüt eder.
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Madde 4- Her bir taraf;

1. Söz konusu varl ıkların yasal korunmas ı için gerekli
denetim ve yetki i şlemlerini uygulamay ı;

2. Tüm korunan varl ıklar ın bozulmas ın ı, hasar görme-
sini veya y ıkılmas ını önlemeyi, taahhüt eder. Bu amaçla,

Her bir taraf;

Aşağıdaki durumlar ı kapsayan yasalar mevcut de ğil-
se, bu yasalar ın ç ıkarılmas ını taahhüt eder:

a. Korunmakta olan veya korunma işlemine konu olan
anıtların y ık ım veya tadil projelerinin veyahut bunlar ın
çevrelerini etkileyen bir projenin yetkili bir makama su-
nulmas ını sağlamak;

b. Tarihsel binalar grubunu veya bunlar ın bir k ısmını
veyahut bir ören yerini etkileyen

• Binalar ın y ık ı mını

• Yeni binalar ın yap ımını

• Binalar ın veya ören yerlerinin özelliklerini bozacak
önemli tadilat çal ışmaları ile ilgili projelerin yetkili bir ma-
kama sunulmas ını

c. Kamu makamların ın korunmaya al ınan bir varl ıkta
gerekli çalışmalar ın yürütülmesini o varl ık sahibinden
istemeye veya varl ık sahibi istenilen çal ışmay ı yapmazsa
bizzat kamu makamlar ının gerekli çal ışmalar ı yapmas ına
izin vermeyi

d. Korunmaya al ınan bir varlığın istimlakine izin ver-
meyi

Madde 5- Her bir taraf;

Maddi koşullar ın tehlikeye düşürdüğü ve başka bir
yere taşınman ın zorunlu olduğu durumlar dışında, ko-
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runmaya al ınan bir an ı tın tümünün ya da bir bölümünün
taşınmas ın ı yasaklamay ı taahhüt eder. Bu gibi durumlar-
da, yetkili makamın, anıtın sökülmesi, nakli ve uygun bir
yerde yeniden eski şekline getirilmesi için gerekli önlemle-
ri alacakt ır.

Tamamlay ıc ı Tedbirler

Madde 6- Her bir taraf, a şağıdaki hususlar ı taahhüt
etmeyi kabul eder.

1. Mimari miras ın bulunduklar ı yerlerde, bunlar ın ba-
k ım ı ve restorasyonları için kamu kuruluşlar ınca, ulusal,
bölgesel ve yerel yetkiler ve mevcut bütçe olanaklar ı için-
de, mali destek sa ğlamak,

2. Gerekirse, bu varl ıklar ın korunmas ın ı kolaylaştır-
mak için, parasal önlemlere başvurmak,

3. Mimari miras ın bakım ve restorasyonu konusunda
özel giri şimleri teşvik etmek.

Madde 7- Her bir taraf, an ıtlar ın çevresinde, bina
gruplar ının ve ören yerlerinin içinde, çevre düzenini geli ş-
tirmeyi amaçlayan önlemler almay ı taahhüt eder.

Madde 8- Her bir taraf, mimari miras ın fiziksel aç ıdan
bozulma tehlikesini s ın ırlamak amac ıyla;

1. Çevre kirliliğini ve bunun zararl ı etkilerini saptay ıp
analizler yapmay ı ve bu zararl ı etkileri azaltmaya veya
yok etmeye yönelik yollar ı tayin etmek için bilimsel ara ş-
t ırmaları desteklemeyi;

2. Mimari miras ın korunmas ı sıras ında, çevre kirlili-
ğine kars ı al ınacak önlemlerden do ğabilecek özel nitelikli
sorunları göz önünde bulundurma sorumlulu ğunu taah-
hüt eder.
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Yaptırımlar

Madde 9- Her bir taraf, mimari mirasın korunmas ını
sağlayan mevzuata ayk ırı hareket edildiğinde, sahip ol-
duklar ı yetkiler çerçevesinde, yetkili makam taraf ından bu
hususla ilgili ve yeterli bir tepkinin gösterilmesinin temi-
nini taahhüt eder. Bu tepki, uygun durumlarda, zorunlu
olan hususlara uymayacak bir biçimde yeni bir bina yapan
kişinin bu binay ı yıktırmas ını gerektireceği gibi, korunan
bir mimari miras ın eski durumuna gelmesi için restore
edilmesini de icap ettirir.

Koruma Politikalar ı

Madde 10- Her bir taraf, a şağıda belirtilen entegre
koruma politikalar ını uygulamayı yükümlenir.

1. Mimari miras ın korunmas ını kırsal yörelerle şe-
hirlerin düzenlenmesinde basl ıca hedefler aras ına dahil
etmek ve bu gereksinmenin hem düzenleme planlar ının
haz ırlanmas ı ve hem de söz konusu planlar ın uygulamaya
konulmas ı aşamalarında dikkate al ınmas ını sağlamak;

2. Mimari miras ın restorasyonu ve bak ımı ile ilgili

programlar ı teşvik etmek;

3. Mimari miras ın korunmas ı, bunun te şviki ve yay-
gınlaştırılmas ını kültürel ve çevresel planlama politikalar ı-

nın ba ş l ıca unsuru alarak kabul etmek;

4. Kırsal yöreler ve kent planlamas ında koruma ön-
lemlerinin mümkün olan her durumda al ınmasını kolay-

laştırmak ve bu Sözleşme'nin 3. maddesi, 1. f ıkras ının an-

lam ı uyar ınca korunmay ı gerektirmediği halde, konumu
bakımından bir değer taşıyan binalar ın da kentsel ve kırsal

çevre ve ya şam tarzı çerçevesinde korunmas ını ve kulla-

nılmas ını sağlamak;
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5. Mimari miras ın geleceğine esas teşkil etmek üzere,
geleneksel hecerilerin uygulanmas ı n ı ve kullan ılan malze-
menin geli ş tirilmesini teşvik etmek;

Madde 11- Her bir taraf, kültür miras ın ı n mimari ve
tarihsel özelliklerini koruma aç ısından,

• Korunan varl ıkların, çağdaş hayat ın gereksinmeleri
göz önüne al ınacak şekilde kullanı m ın ı,

• Uygun olan durumlarda, eski binalar ın yeni kulla-
n ımlara intibaklar ı n ı teşvik etmeyi taahhüt eder.

Madde 12- Her bir taraf, korunan varl ıkların halk tara-
fından ziyaret edilmesine müsaade olunmas ı n ı n değerini
kabul ederken, bu müsaadenin sonuçlar ın ın özellikle yap ı-
sal geli şmelere ve bu varl ıkların ve çevrelerinin mimari ve
tarihsel özelliklerine zarar vermemesini taahhüt eder.

Madde 13- Bu politikalar ın uygulanmas ını kolaylaş t ı r-
mak amac ıyla, her bir taraf, kendi siyasal, yönetimsel ya-
p ılar ına göre koruma, kültürel ve çevresel planlama faali-
yetinden sorumlu makamlar ın çeşitli kademeleri aras ında
etkin bir i şbirliğinin geliştirilmesini taahhüt eder.

Katı lma ve Kuruluş lar

Madde 14- Her bir taraf, mimari miras ın tespiti, ko-
runmas ı, restorasyonu, bak ım ı, yönetimi ve say ı lar ın ın
arttırılmas ı aç ılarından resmi makamlar ın çalışmalarına
yard ımc ı olmak amac ıyla

1. Karar alma süreçlerinin çe şitli aşamalar ında Devlet,
mahalli idareler, kültürel kurumlar ile kurulu şlar ve halk
aras ında, bilgi sağ lama, dan ışmanl ık ve işbirli ğini geliş tir-
meyi,

2. Su konuda çal ışacak, parasal ve emek aç ı larından
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yard ım edecek ve kazanç gayesi gütmeyen kurulu şlar ın
oluşturulup geli ştirilmesini te şvik etmeyi taahhüt eder.

Enformasyon ve Eğitim

Madde 15- Her bir taraf;

1. Mimari miras ın korunmas ının bir kültürel kiş ilik
unsuru olduğu kadar, bugünün ve gelece ğin nesilleri için
de bir ilham ve yarat ıc ı l ık kaynağı olarak de ğerlendirilme-
si için halkın bilinçlendirilmesini geli ştirmeyi,

2. Bu amaçla, modern ileti şim ve tanıtma tekniklerinin
yard ım ıyla, özellikle aşağıdaki hedeflere ula şmak üzere
gerekli bilgiyi yayma ve uyand ırılan ilgiyi artt ırmak için
politikaları teşvik etmek üzere,

a. Mimari miras ın korunmas ı, insan tarafından dü-
zenlenip yap ılmış çevrenin ve binalar ın niteliklerine kar şı
halkın ilgisinin uyandırılmas ı ve arttırılmas ı için daha okul
ça ğlar ından ba ş lay ıp bu konulara yönelik çal ışmalar ın uy-
gulanmas ın ı .

b. Avrupa düzeyinde veya ulusal veyahut bölgesel
çapta kültürel varlıklar ile mimarl ık sanat, halk sanatlar ı
ve hayat tarzlar ı aras ında varolan birli ği ortaya çıkararak,
üzerinde durmay ı taahhüt eder.

Madde 16- Her bir taraf, mimari miras ın korunmas ıyla
ilgili olarak çe ş itli mesleklerde ve çe şitli el sanatlar ı kuru-
luşlarındaki eğitimini teşvik etmeyi taahhüt eder.

Koruma Politikalar ında Avrupa Koordinasyonu

Madde 17- Taraflar, aşağıdaki konularda, koruma po-
litikaları ile ilgili bilgi teati etmeyi taahhüt ederler.
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1. Mimari miras ın, tarihsel geli şmesi ve say ı larındaki
artış göz önüne al ınarak,söz konusu varl ıklar ın incelen-
mesi, korunmas ı ve muhafazas ı alanlarında kabul edilen
metotlar,

2. Mimari miras varl ıklar ının korunmas ı zorunluluğu-
nu bugünün ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetiyle en
iyi şekilde bağdaştıracak önlemler,

3. Mimari miras ın tespit ve kay ıt edilmesi ve malze-
melerin bozulmas ı ile mücadelede oldu ğu kadar, bilimsel
ara ş tırma, restorasyon çal ışmaları alanlar ında miras ın yö-
netim ve te şvik yöntemleri ile de ilgili olarak yeni teknolo-
jinin sunduğu imkanlar,

4. Mimari yaratıcılığın, çağım ızın Avrupa miras ına
katk ı da bulunmas ın ı sağlayacak şekilde geliştirmek için
al ınacak önlemler.

Madde 18- Taraflar, gerektiğinde, mimari miras ın ko-
runmas ı konusunda tecrübe ve uzman teatisi şeklinde kar-
şı lıkl ı teknik yard ımlaşmada bulunmay ı taahhüt ederler.

Madde 19- Taraflar, ilgili ulusal yasalar ve ba ğ l ı ol-
duklar ı uluslararas ı anlaşmalar çerçevesinde Mimari mira-
s ın korunmas ı dal ında Avrupa çap ında devaml ı eğitimden
sorumlu olanlar da dahil olmak üzere uzman teatisini te ş-
vik etmeyi taahhüt ederler.

Madde 20- Bu Sözleşme'nin amac ına hizmet etmek
üzere, Avrupa Konseyi Yasas ı 'nın 17. maddesi uyar ınca,
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kurulan
Uzmanl ık Komitesi, bu Sözle şme' nin uygulanmas ını takip
edeceği gibi aşağıda belirtilen hususlarda da görevlendi-
rilmiş tir;

1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne periyodik
olarak, Sözleşme'ye taraf devletlerdeki mimari miras ın
korunma poli tikalar ının durumu, Sözleşme'de öngörülen
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ilkelerin uygulanmas ı ve bizzat kendi faaliyetleri ile ilgili
raporlar sunmak,

2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne, çok tarafl ı
faaliyetler ve bu Sözle şrne'nin gözden geçirilmesi veya
değ i ştirilmesi ve halk ın, Sözleşme'nin hedefleri hakk ında
bilgi edinmesi. gibi konular dahil olmak üzere, Sözleş-
me'nin hükümlerinin uygulanmas ına yönelik her türlü
tedbiri önermek,

3. Avrupa Konseyi Bakanlar Kornitesi'ne, Avrupa
Konseyi'ne üye olmayan devletleri Sözle şme'ye girmeye
davet hususunda önerilerde bulunmak.

Madde 21- Bu Sözleşme'nin hükümleri 1. maddede
belirtilen mimari miras ın korunmasm ı ilgilendiren ve a şa-
ğı da belirtilen evvelki sözleşmelerin daha belirli ve elveri ş -
li hükümlerinin uygulanmas ına engel değildir.

• 16 Kas ı m 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Tabii Mira-
s ın ın Korunmas ı ile ilgili Sözleşme,

• 6 May ıs 1969 tarihli Arkeolojik Miras ın Korunmas ı
Avrupa Sözleşmesi.

Nihai Hükümler

Madde 22- 1. Bu Sözle şme, Avrupa Konseyi üyesi
devletlerin imzas ına aç ıktır. Sözleşme, onaylanma, kabu le
veya tasvibe tabidir. Onay, kabul veya tasvip belgeleri,
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir.

2. Bu Sözle şme, Avrupa Konseyi'ne üye üç devletin,
bir önceki f ı kran ın hükümleri uyar ınca, bu Sözle şme'ye
bağ l ı olduklar ına dair rızalar ını belirten tarihten sonraki
üç ayl ık sürenin bitimini izleyen ayın birinci günü yürür-
lü ğe girer.
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Bu Sözleşme'ye bağl ı olduğuna dair rızas ını daha son-
ra ifade eden her devlet için de Sözle şme onay, kabul veya
tasvip belgelerinin Genel Sekreter'e teslirninden itibaren
geçen üç ayl ık sürenin bitirnini izleyen ay ın birinci günü
yürürlüğe girer.

Madde 23- 1. Bu Sözleşrne'nin yürürlü ğe girmesinden
sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Kon-
seyi Tüzüğü'nün 20. maddesinde öngörülen ço ğunlukla
al ınmış bir karar uyarınca ve Komite'de yer almaya hakk ı
olan üye devletlerin temsilcilerinin oybirli ği ile Konsey'e
ve Avrupa Ekonomik Toplulu ğu'na dahil olmayan her
devleti bu Sözleşme'ye kat ılmaya davet edebilir.

2. Sözle şmeye kat ılan her devlet veya katıldığı takdir-
de Avrupa Ekonomik Topluluğu için, Sözleşme, katı lma
belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne teslim ta-
rihinden itibaren geçen üç ayl ık sürenin bitirnini izleyen
ay ın birinci günü yürürlüğe girer.

Madde 24- 1. Her devlet imza s ırasında veya onay,
kabul,tasvip veya kat ılma belgesinin tesliminde, bu Söz-
leşme'nin uygulanaca ğı ülke veya ülkeleri belirtebilir.

2. Her devlet, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konse-
yi Genel Sekreteri'ne hitaben yapaca ğı bir beyanla, bu Söz-
leşrne'nin imzası s ıras ında belirtilen ülke veya ülkelerden
başka bir ülke veya ülkelere te şmil edileceğini belirtebilir.
Sözleşme, söz konusu geni şletilen ülke veya ülkelerle ilgili
beyan ın Genel Sekreter tarafından al ı nmas ından sonra üç
ayl ı k sürenin bitimini izleyen ay ın birinci günü yürürlü ğe
girer.

3. Bundan önceki iki f ıkra uyarınca yap ılan her türlü
beyan, bu beyanda belirtilen bütün topraklarla ilgili ola-
rak Genel Sekreter'e hitaben yap ılacak bir ihbar ile geri
çekilebilir. Geri çekme, ihbar ın Genel Sekreter'e yap ı lış
tarihinden sonra alt ı ayl ık sürenin bitimini izleyen ay ın ilk
gününden itibaren geçerli olur.
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Madde 25-1. Her devlet, imza s ı ras ında veya onay, ka-
bul, tasvip veyahut kat ılma belgesinin tesliminde, madde
4 fı kra e ve d hükümlerine tümüyle veya k ısmen uymama
hakk ın ı mahfuz tuttu ğunu beyan edebilir. Başka çekince
konamaz.

2. Bir önceki fıkra uyar ınca, bir çekince bildiren her akit
taraf, bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirmek
suretiyle tamamen veya k ısmen geri çekebilir. Geri çekme,
ihbar ın Genel Sekreter taraf ından al ınmas ı tarihinden iti-
baren geçerli olur.

3. Yukar ıdaki 1. f ıkrada zikredilen hükümlere çekin-
ce taraf, ba şka bir tarafın bu hükmü uygulamas ını talep
edemez; bununla beraber, çekince k ısmi veya şartl ı ise,
bu hükmün kendisinin kabul ettiği ölçüde uygulanmas ını
talep edebilir.

Madde 26- 1. Taraflardan biri, herhangi bir zamanda
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bir ihbar göndererek
bu Sözleşme'yi feshedebilir.

2. Sözleşme'nin feshi, ihbar ın Genel Sekreter tarafın-
dan al ınma tarihinden itibaren alt ı ay sonraki sürenin biti-
mini izleyen ay ın ilk gününden itibaren geçerli olur.

Madde 27- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa
Konseyi'ne üye devletlere, bu Sözle şme'ye kat ılan her
devlete ve kat ıldığı takdirde Avrupa Ekonomik Toplulu-
ğu'na;

a. Tüm imza,

b. Tüm onay, kabul, tasvip ve kat ılma belgelerinin
teslimi,

c. Bu Sözleşme'nin 23 ve 24. maddeler uyar ınca, her
türlü yürürlüğe giri ş tarihini,

d. Bu Sözleşme ile ilgili olan diğer bütün i şlem, duyu-
ru ve haberleşmeyi bildirecektir.
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Usulüne göre yetkili k ı lınmış olan, aşağıda imzalar ı
bulunan temsilciler bu Sözleşme'yi imzalam ışlardır.

Avrupa Konseyi ar şivinde saklanacak her iki metin de
aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Frans ızca
dillerinde 3 Ekim 1985 tarihinde Grenada'da imzalan-
mış olup onaylanmış kopyalar, Avrupa Konseyi Genel
Sekreteri tarafından her bir üye devlete, bu Sözle şme'nin
haz ırlanmas ına iş tirak eden üye olmayan devletlere, ve bu
Sözleşme'yi onaylarnak üzere davet edilmi ş olan herhangi
bir devlete gönderilecektir.
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ARKEOLOJ İK MIRASIN KORUNMASINA
İ LİŞ KİN AVRUPA SÖZLEŞMES İ

(GÖZDEN GEÇ İRİLMİŞKEN
ONAYLANMAS İNİN UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN)

Kanun No: 4434
Kabul Tarihi: 5.8.1999
Resmi Gazete Tarihi: 8.8.1999
Say ı : 23780

Madde 1- 16 Ocak 1992 tarihinde Valetta'da (Malta)
imzalanan "Arkeolojik Miras ı n Korunmas ı na İlişkin Avrupa

Sözleşııı esi "nin (Gözden Geçirilmiş) onaylanmas ı uygun
bulunmuştur.

Madde 2- Bu Kanun yay ımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.

AVRUPA ARKEOLOJ İK MİRASININ
KORUNMASI SÖZLE ŞMES İ

(Değiştirilmiş Şekli)

Bu Anlaşmay ı imzalayan Avrupa Konseyi üye devlet-
leri:

Avrupa Konseyi'nin amac ının, kendilerinin ortak mi-
ras ı olan ideal ve prensipleri korumak ve gerçekleştirmek
maksad ıyla üyeleri aras ında daha s ıkı bir birlik sağlamay ı
başarmak oldu ğu hususunu göz önünde tutarak;

19 Aral ık 1954 tarihinde Paris'te imzalanan Avrupa
Kültür Sözleşmesi'ni ve özellikle 1 ve 5. maddelerini dik-
kate alarak;
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3 Ekim 1985'te Grenada'da imzalanan Avrupa Mimari
Miras ının Korunmas ı Sözleşrnesi'ni dikkate alarak;

23 Haziran 1985'te Delhi'de imzalanan Kültür Mallar ı-
na Karşı İş lenen Suçlar Sözle şmesi'ni göz önünde tutarak;

Parlamenterler Meclisi'nin arkeoloji ile ilgili, özellikle
848 (1978), 921 (1981) ve 1072 (1988) say ı lı tavsiye kararla-
rını dikkate alarak;

Şehir ve Kırsal Bölge Planlamaları Çerçevesinde Arke-
olojik Miras ın Vurgulanmas ı ve Korunmas ına Dair R(89) 5
say ı l ı Tavsiye'yi göz önünde tutarak;

Arkeolojik miras ın insanl ık tarihi bilgisi için gerekli
olduğunu hat ırda tutarak;

Eski tarihin delillerini sa ğlayan Avrupa Arkeolojik Mi-
ras ı'n ın, büyük planlama giri şimleri, doğal tehlikeler, gizli
veya bilimsel olmayan kaz ılar ve yetersiz kamu bilinci yü-
zünden ciddi bir tehdit alt ında olduğunu kabul ederek;

Halen mevcut olamayan yerlerde, uygun idari ve bi-
limsel denetim yöntemlerinin kurulmas ının ve arkeolojik
miras ın korunmas ı gereksiniminin şehir ve kırsal bölge
planlamas ında ve kültürel geli şme politikalar ında yankı
bulmas ının önemini belirterek;

Arkeolojik miras ın korunmas ının, yalnız doğrudan
ilgili devletin değil tüm Avrupa ülkelerinin sorumlulu ğun
olduğunu; amac ın, bozulma riskinin azalt ılmas ı ve koru-
manın, uzman değişimi ve deneyimlerin k ıyaslanmas ı ile
teşvik edilmesi olduğunu vurgulayarak;

Avrupa ülkelerinde planlama politikalar ının gelişmesi
sonucunda 6 May ıs 1969'da Londra'da imzalanan Arkeo-
lojik Miras ın Korunmas ına İlişkin Avrupa Sözle şmesi'nde
ortaya konan ilkelerin tamamlanmas ı gereksinimini kay-
dederek,
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Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlard ır:

Arkeolojik Miras ın Tan ımlanmas ı;

Madde 1- 1. Bu Sözleşme'nin (deği ştirilmiş şekli)
amacı Avrupa'n ın kolektif hafızas ının kaynağı ve tarihi ve
bilimsel incelemeler için bir araç olarak arkeolojik miras ı
korumakt ır.

2. Bu amaçla;

i. Korunmalar ı ve incelenmeleri insanl ık ve onun do-
ğal çevre ile ilişkilerini izlemeye yard ım eden;

ii. Kaz ılmaları veya bulunmalar ı ve diğer araş tırma
metotlar ı ile insanl ık ve onunla ilgili çevre hakk ında başlı-
ca kaynak olu ş turan;

iii. Taraflar ın yetki alanı içerisindeki alanlarda bulu-
nan, geçmi ş çağlardaki insanlığın bütün kalıntıları ve ob-
jeleri ile diğer izleri arkeolojik miras ımızın öğeleri olarak
kabul edileceklerdir.

3. Arkeolojik miras içinde yap ılar, inşaatlar, bina grup-
ları, delişmiş siteler, taşınabilir objeler, başka cins abideler
ile bunlar ın karada veya denizdeki çevrimleridir.

Miras ın Tespiti ve Koruma Önlemleri

Madde 2 - Her bir taraf, arkeolojik miras ın korunmas ı
için, söz konusu devlet kendine uygun yasal bir sistem
oluşturarak a şağıdaki hususlar ı sağlayacakt ır:

i. Arkeolojik miras ın bir envanterinin ç ıkarılmas ı ve
koruma altına alınacak abideler ve alanlar ın tespiti;

ii. Yerüstünde veya denizde görülebilir kalıntılar ol-
masa dahi maddi delillerin daha sonra nesiller taraf ından
incelenmesine imkan vermek üzere arkeolojik kapal ı alan-
lar ın yaratılmas ı;
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iii. Arkeolojik miras varl ıklarının tesadüfen bulunma-
sı hallerinde bunlar ın resmi makamlar ına zorunlu olarak
bildirilmesi ve inceleme sunulmas ı .

Madde 3- Arkeolojik miras ı korumak ve arkeolojik
araştırma çal ışmalarının bilimsel önemini teminat almak
için taraflar a şağıda hususları taahhüt ederler:

i. Kaz ı ve diğer arkeolojik faaliyetler için yetki verme
ve denetim yöntemlerini aşağıdaki hususlar ı sağlayacak
şekilde uygulamak;

a. Kaçak kaz ı yap ılmas ını ve arkeolojik miras unsurla-
rının çıkarılmas ını;

b. Arkeolojik kaz ılar ve arazi araştırmalar ın ın bilimsel
bir tarzda ve

• mümkün olan her yerde y ıkıcı olmayan yöntemler
kullanarak yap ılmas ın ın;

• iyi bir şekilde korunmas ı ve yönetimi olmadan ar-
keolojik miras ın ç ı kar ılmamas ı ve aç ıkta b ırak ılmamas ın ın
sa ğlanmas ı;

ii. Kaz ıların ve tahripkar olmas ı muhtemel tekniklerin
sadece kalifiye ve özel olarak yetkili k ı l ınmış kimseler tara-
fından kullanılmas ının sağlanmas ı;

iii. Devletin iç hukukunun öngördüğü hallerde, metal
detektörlerin ve di ğer herhangi bir arama cihaz ının veya
arkeolojik araş tırma yöntemlerinin kullan ılmas ının ön
izne bağlanmas ı .

Madde 4 - Her bir taraf, arkeolojik miras ın fiziksel ko-
runmas ı için önlemler uygulamay ı ve bu arada ko şullar ın
gerektiği hallerde;

i. Arkeolojik bölgeler olu şturulmas ı öngörülen alanla-
r ın satın al ınmas ı veya yetkililer tarafından başka şekiller-
de korunmas ını ;
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ii. Arkeolojik miras ında tercihen yerinde korunmas ı
ve bak ım ın ı ;

iii. İlk yerlerinden ta şınmış olan arkeolojik kal ıntılar
için uygun depolama yerlerinin temini öngören hükümler
getirmeyi taahhüt eder.

Arkeolojik Miras ın Tümcel Korunmas ı

Madde 5- Her bir taraf;

i. a. Arkeoloji ile ilgili yerlerin korunmas ı ve güçlendi-
rilmesi için politikalar haz ırlanmas ına;

b. Kalk ınma projelerinin muhtelif safhalar ına, arkeo-
loglar ın kat ı lmas ın ı sağlayarak arkeolojinin gereksinimleri
ile kalk ı nma planlarm ı n uyuşturulmas ını ve bütünleştiril-
mesine çal ışmay ı ;

ii. a. Arkeoloji miras ı na olumsuz etki yapmaları muh-
temel kalk ınma planlar ın ın tadili,

b. Arkeolojik alan ın uygun bir bilimsel incelemeye
konu olmas ı için yeteri kadar zaman ve kaynak tahsisi için
arkeologlarla, şehir ve bölgesel planlamac ıların sistemli bir
şekilde danışmada bulunmalar ın ı sağlamay ı ;

iii. Çevrenin üzerindeki etkilerin de ğerlendirilmesi ve
bunun sonucunda al ınacak kararlarda, arkeoloji alanlar ı-
n ın ve durumlar ın ın tam bir şekilde dikkate al ınmas ın ı
sağlamay ı ;

ıv. Kalk ınma çal ışmalar ı s ıras ında arkeolojik mirasa
ait elemanlar ın bulunmas ı halinde uygun olan hallerde
bunlar ın bulunduklar ı yerlerde korunmalar ı için hüküm
getirmeyi;

v. Arkeolojik alanlar ın halka aç ı lışında, özellikle çok
say ıda ziyaretçinin kabulü için kurulan yap ısal düzen-
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lernelerin, bu tür alanlar ın ve çevresinin arkeolojik ve
bilimsel niteliklerini olumsuz etkilememesini sa ğlamay ı,
taahhüt eder.

Arkeolojik Ara ştırmalar ın ve Koruman ın
Finansman ı

Madde 6- Her bir taraf;

i. Arkeolojik ara şt ırmalar için, ulusal, bölgesel ve yerel
yönetimlerden, her birinin yetkilerine göre mali destek
sağlamay ı,

ii. Arkeolojik kurtarma çal ışmalar ı için maddi kaynak-
ları artırmak üzere,

a. Uygun tedbirler al ınması suretiyle büyük kamu
veya özel kalk ınma projelerinde, hangisi uygunsa, kamu
veya özel sektör kaynaklar ından, gerekli arkeolojik çal ış-
malar ın tüm giderlerinin karşılanmas ı için gerekli tahsisa-
tın sağlanmas ı ;

b. Haz ırl ık arkeoloji çal ışmaları, arazi incelemeleri,
bilimsel kay ıtların özetlenmesi ve bulgular ın tam olarak
yay ınlanmas ı ve kayda geçirilmesi için, bu geli şme pro-
jeleri bütçesinde çevre ve bölgesel planlama için gerekli
etki etütlerinde oldu ğu gibi kaynak tahsisini sağlamay ı
taahhüt eder.

Bilimsel Bilginin Toplanmas ı ve Dağıtımı

Madde 7- Arkeolojik bulgular hakk ında incelemeler
yap ılmas ı ve bilginin dağıtım ı amac ı yla her bir taraf;

i. Kendi yetki hudutlar ı içerisinde bulunan arkeolojik
alanlar için ara ş tırmalar, envanterler ve haritalar ı güncel-
leştirmeyi veya yeniden yapmay ı;
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ii. Arkeolojik operasyonlardan sonra, özel etütlerin
kapsaml ı bir şekilde yayınından önce, yay ınlanabilecek
nitelikteki bilimsel kay ıtlar ın kaleme al ınmas ı için bütün
uygulanabilir önlemleri almay ı taahhüt eder.

Madde 8- Her bir taraf;

i. Arkeolojik miras elemanlar ının bilimsel mesleki
amaçlarla ulusal ve uluslararas ı mübadelesini, kolayla ş-
tırmay ı ancak ayni zamanda bu dolaşımın elemanlar ın
kültürel veya bilimsel değerlerine zarar vermemesini sa ğ-
la ın ayı;

ii. Arkeolojik ara ştırmalar ve yürütülmekte olan kaz ılar
hakkındaki bilgileri payla şmayı ve uluslararas ı ara ş tırma
programlar ının düzenlemesini te şvik etmeye taahhüt eder.

Kamu Bilincinin Art ırılmas ı

Madde 9- Her bir taraf;

i. Geçmişi ve arkeolojik mirasa yönelik tehlike-
lerin dahi iyi anla şılmas ı için, kamu oyunda bu mi-
rasın değeri hakk ında bir bilincin uyand ırılmas ı ve
geliştirilmesi amac ıyla eğitimsel faaliyetler yürütmeyi;
ii. Halk ın arkeolojik miras ın önemli elemanlar ına özellikle,
arkeolojik alanlara girebilmelerini ve arkeolojik objeler-
den uygun seçmelerin halka sergilenmesini te şvik etmeyi
taahhüt ederler.

Arkeolojik Miras Elemanlar ının Kaçak
Dolaşımının Önlenmesi

Madde 10- Her bir taraf;

i. İlgili kamu makamlar ının ve bilim kurumlar ının tes-
pit edilen herhangi bir kaçak kaz ı ile ilgili bilgileri birle ş ti-
rerek payla şmaları için düzenlemeler yapmay ı;
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ii. Kaçak bir kaz ıdan veya resmi kaz ılardan yasal
olmayan yollardan geldiklerinden şüphe edilen teklifler
hakkında bu Sözle şme'ye taraf olan menşe devletin ilgili
makamlarına bilgi vermeyi ve gerekli detaylar ı sağlamay ı ;

iii. Devlet kontrolü alt ında bulunan müzelerin ve
benzer kuruluşlar ın, kontrol d ışı kaz ılardan veya kaçak
kazılardan veya resmi kaz ılardan yasa d ışı yollarla elde
edilmi ş bulunan arkeolojik miras elemanlar ını almamala-
rını sağlamak için gerekli tedbirleri almay ı;

iv. Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ancak teda-
rik politikalar ı devlet kontrolünde olmayan müzeler ve
benzeri kurulu şlarla ilgili olarak:

a. Bu (deği ştirilmi ş) Sözleşme'nin metnini kendilerine
ulaştırmayı;

b. yukarıdaki 3. fıkrada belirtilen prensiplere bu müze
ve kuruluşların riayetlerinin sağlanmas ı için hiç bir çabay ı
esirgememeyi;

v. Kontrol alt ında olmayan kaz ılardan, kaçak kaz ı lar-
dan veya yasa d ışı yollardan resmi kaz ılardan elde edilen
arkeolojik miras elemanlar ının el değiştirmesini, eğitim,
bilgi sağlama, dikkat ve i şbirliği göstererek mümkün ol-
duğu kadar kısıtlamay ı taahhüt ederler.

Madde 11- Bu Sözleşme'deki hiç bir husus, arkeolojik
miras elemanlar ının kaçak dola şım ı ve yasal sahibine iade-
si ile ilgili taraflar aras ındaki ikili veya çok tarafl ı antlaş -
malara etki yapmayacakt ır.

Karşılıklı Teknik ve Bilimsel Yard ım

Madde 12- Taraflar;

i. Arkeolojik miras ile ilgili konularda deneyimleri bir
araya getirmek ve uzman de ğişimleri yoluyla kar şılıklı
teknik ve bilimsel yard ımlaşmay ı sağlamay ı;
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ii. Ulusal yasalar veya onlar ı bağlayan uluslararas ı an-
laşmalar gereğince, arkeolojik miras ın korunmasında, ileri
eğitimden sorumlu olanlar dahil, uzman de ğişimini te şvik
etmeyi taahhüt ederler.

(Değiştirilmiş) Sözleşme'nin Uygulanmas ının
Kontrolü

Madde 13- Bu (değiştirilmiş) Sözleşme'nin amaçlarına
yönelik olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi taraf ın-
dan kurulacak bir uzmanlar komitesi (de ğiştirilmiş) Söz-
leşme'nin uygulanmas ını izleyecek ve özellikle:

i. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne, (de ğişti-
rilmiş) Sözleşme'ye taraf devletlerin, arkeolojik miras ı
koruma politikalar ındaki durum ve (de ğiştirilmiş) Söz-
leşme'nin içerdiği ilkeler konusunda dönemsel raporlar
verecek;

ii. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne, çok tarafl ı
faaliyetler ve bu Sözle şme'nin gözden geçirilmesi veya de-
ğiştirilmesi ve halk ın, Sözleşme'nin hedefleri hakk ında bil-
gi edinmesi gibi konular dahil olmak üzere, Sözle şme'nin
hükümlerinin uygulanmas ına yönelik her türlü tedbiri
önermek;

iii. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne, Avrupa
Konseyi'ne üye olmayan devletleri (de ğiştirilmiş) Sözle ş-
me'ye girmeye davet hususunda önerilerde bulunmak.

Son Hükümler

Madde 14- 1. Bu (de ğiştirilmiş) Sözleşme Avrupa
Konseyi üye devletleri ile Avrupa Kültür Sözle şmesi'ne
taraf diğer devletlerin imzas ına aç ık olacakt ır. Sözle şme,
onay, kabul veya tasvibe tali olacak, onay kabul veya
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tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi
edilecektir.

2. 6 May ıs 1969'da Londra'da imzalanm ış bulunan
Avrupa Arkeolojik Miras ının Korunmas ı Sözle şmesi'ne
taraf olan bir devlet, ya daha önceden ya da kendi onay,
kabul veya tasvip belgesini tevdi edi şi ile eş zamanl ı ola-
rak ad ı geçen Sözle şmeyi feshetrnemi ş ise belgelerini tevdi
edemez.

3. Bu (değişmiş) Sözle şme en az üçü Avrupa Konseyi
üyesi olmak üzere dört ülkenin bu (değ iştirilmi ş) Sözle şme
ile bağl ı olmaya rıza gösterdiklerini ifade ettikleri tarihten
itibaren alt ı ay sonra yürürlüğe girecektir.

4. Yukar ıda iki f ıkran ın uygulanmas ında, bu (deği ş-
tirilmiş) Sözleşme'nin yürürlüğe girmesi ile eş zamanl ı
olarak feshedilmemi ş ise, akit bir devlet, onay, kabul veya
tasvip belgelerini tevdi ederken, (de ğiştirilmiş) Sözleşme
yürürlüğe girinceye kadar 6 Mayıs 1969 tarihli Sözle şme'yi
uygulamaya devam edeceğini beyan edebilir.

5. Daha sonra bağl ı olmaya rıza gösteren imzac ı bir
devlet için (değiştirilmiş) Sözleşme onay, kabul veya tas-
vip belgesinin tevdi tarihinden alt ı ay sonra yürürlü ğe
girecektir.

Madde 15- 1. Bu (değiştirilmiş) Sözleşme'nin yürür-
lüğe girmesinden sonra Bakanlar Komitesi, ba şka bir üye
devleti veya Avrupa Ekonomik Toplulu ğu'nu, Avrupa
Konseyi Statüsü'nün 20d maddesinde ön görüldü ğü üzere
oy çokluğu ve Komite, yer alan akit devletlerin oy birli ği ile
bu (değ i ştirilmi ş) Sözleşme'ye kat ı lmaya davet edebilir.

2. Kat ılan herhangi bir devlet veya kat ılmış ise Avrupa
Ekonomik Topluluğu için bu (değiştirilmiş) Sözleşme kat ı-
l ım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdiin-
den altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
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Madde 16- 1. Herhangi bir devlet, imza, veya onay,
kabul veya tasvip belgesinin tevdii s ırasında bu (değiştiril-
miş) Sözleşme'nin hangi ülkesinde veya ülkelerine uygu-
lanacağını belirleyebilir.

2. Herhangi bir devlet, daha sonraki bir tarihte, Avru-
pa Konseyi Genel Sekreteri'ne hitap eden bir be yanla, bu
(değiş tiriirniş) Sözle şme'nin uygulanma alan ın ı bildirimde
belirlenen diğer ülkelere geni şletebilir. Söz konusu geni ş-
letilen ülke veya ülkelerle ilgili beyan ın Genel Sekreter
tarafı ndan al ınmas ından altı ay sonra yürürlü ğe girer.

3. Bundan önceki iki f ıkra uyarınca yap ılan her türlü
beyan, bu beyanda belirtilen bütün ülkelerle ilgili ola-
rak Genel Sekreter'e hitaben yap ılacak bir ihbar ile geri
çekilebilir. Geri çekme, ihbar ın Genel Sekreter'e yap ı lış
tarihinden sonra alt ı aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk
gününden itibaren geçerli olur.

Madde 17 - 1. Taraflardan biri, herhangi bir zamanda
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bir ihbar göndererek
bu (değiştirilmi ş) Sözleşme'yi feshedebilir.

2. Sözleşme'nin feshi, ihbar ın Genel Sekreter taraf ın-
dan al ınma tarihinden itibaren alt ı ay sonra geçerli olur.

Madde 18 - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa
Konseyi'ne üye devletlerine, Avrupa Kültür Sözle şmesi'ne
taraf diğer devletleri ve bu Sözleşrne'ye katılan veya ka-
tılmaya davet edilen her devlete veya Avrupa Ekonomik
Topluluğu'na;

i. Tüm imza,

ii. Tüm onay, kabul, tasvip ve kat ılma belgelerinin
teslinıi,

iii. Bu (deği ş tirilmiş) Sözleşme'nin 14, 15 ve 16. mad-
deleri uyarınca, bütün yürürlü ğe giriş tarihlerini,
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iv. Bu (deği ş tirilmi ş) Sözleşme ile ilgili olan diğer bü-
tün işlem, duyuru ve haberle şmeyi bildirecektir.

Usulüne göre yetkili k ı l ınmış olan, a şa ğıda imzalar ı
bulunan temsilciler bu Sözle şme'yi imzalamış lard ı r. Av-
rupa Konseyi arşivinde saklanacak her iki metin de ayn ı
derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Frans ı zca dille-
rinde 16 Ocak 1992 tarihinde Valetta' da imzalanm ış olup
onaylanmış kopyalar, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri
tarafından her bir üye devlete, bu Sözleşme'nin haz ırlan-
masina i ştirak eden üye olmayan devletlere ve bu Sözle ş -
me'yi onaylamak davet edilmi ş olan herhangi bir devlete
gönderilecektir.

:1.1.]
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