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ÖNSÖZ
Tarih öncesi dönemlerden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar pek çok medeniyete ev
sahipliği yapmış olan Anadolu’daki kültür birikiminin korunması ve yaşatılması tüm dünyaya
karşı sorumluluğumuzdur. Kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevre, kentleşme,
planlama, mimarlık, mühendislik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, insan hakları gibi pek çok
konuyu aynı anda ilgilendiren ve çok boyutlu ele alınması gereken bir konudur.
Ülkemiz Dünya ülkeleri arasında kültürel zenginliğimiz açısından ilk sıralarda
olduğumuz aşikârdır. Ancak bu zenginliğin hiç tükenmeyeceğini zannetmemeliyiz. Yaşatmak
için korumak gerekir. Bu nedenle elimizdeki kültürel değerlerimizi yitirmeden gerekli
önlemlerin alınması şarttır.
Bu çalışmanın şekillenmesinde, desteğini gördüğüm, her zaman yanımda olan
Hocalarım Prof.Dr. Özlem Sertkaya Doğan ve Doç. Dr. Mesut Doğan’a yardımları ve
hoşgörüleri için çok teşekkür ederim. Yararlı olması dileğiyle…
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KISALTMALAR
UNESCO

: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu

WHC

: Dünya Miras Merkezi

DMA

: Dünya Miras Alanları

DML

: Dünya Miras Listesi

AYP

: Alan Yönetim Planı

TADML

: Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi

ICOMOS

: Uluslarası Anıtlar ve Sitler Konseyi

ICCROM

: Uluslarası Kültürel Varlıkların Resterasyınu Ve Korunması

IUCN

: Dünya Doğayı Koruma Birliği

KUDEB

: Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları

STK

: Sivil Toplum Kurulusu

GEEAYK : Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
İBB

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

KAİM

: Koruma Amaçlı İmar Planı

KVTVKK : Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
DKDMKS : Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
DMK

: Dünya Miras Komitesi

DMM

: Dünya Miras Merkezi
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YAZAR NOTU
İnsanlığın varoluşundan bu yana tabii yollardan, insan eliyle ya da her ikisinin birlikte
meydana getirdiği doğal ve kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması tüm dünyada olduğu
gibi ülkemiz için de gittikçe artan bir önem arz etmektedir.
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1. KÜLTÜR VARLIKLARI, KÜLTÜREL MİRAS VE
KORUMANIN TANIMI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kültür Varlıkları, Kültürel Miras ve Korumanın Tanımı
1.1. Kültür Kavramı
1.2. Kültür ve Doğa Varlıkları
1.2.1. Kültür Varlıkları
1.2.1.1. Somut Kültürel Miras
1.2.1.1.1. Taşınır Kültür Varlıkları
1.2.1.1.2. Taşınmaz Kültür Varlıkları
1.2.1.1.3. Tek Yapılar-Mimarî Ölçekte Kültür Varlıkları
1.2.1.1.3.1. Arkeolojik Kültür Varlıkları
1.2.1.2. Somut Olmayan Kültürel Miras
1.3. Koruma ve Korunma Kavramı
1.3.1. Korunması Gerekli Çevreler
1.3.2. Koruma ve Turizm

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)

Kültür varlığı nedir?
Taşınabilir kültür varlıkları nelerdir?
Eser koruma denilince aklınıza ne geliyor?
Somut kültür varlıkları kavramı nedir?
Soyut kültür varlıklarına örnek verebilir misiniz?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültür varlıklarının tanımı

Kültür varlıkları kavramını
detaylı irdelenmesi

Kültür varlıklarını araştırmak,
değerlendirmek

Kültürel mirasın korunması

Kültürel mirasın neden
korunması gerektiğine
ilişkin bilgi sahibi olabilme

Kültürel mirasının değerlerini
irdeleyerek araştırmak

4

Anahtar Kavramlar






Kültür
Taşınabilir Kültür Varlıkları
Taşınamaz Kültür Varlıkları
Koruma
Kültürel Miras
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Giriş
Türkiye, binlerce yıllık bir geçmişe dayanan zengin uygarlıkların yaşadığı bir ülke
olarak insanlığın kültürel mirasının korunması konusunda evrensel sorumlulukları yüksek
olan ülkelerin başında gelmektedir. Kültür mirasının korunmasındaki önemi, sadece geçmiş
değerlerimizi gelecek kuşaklara tanıtabilmek amacıyla sınırlandırılamaz. Geçmiş birikimin,
geleceğin yaratılmasında en önemli kaynak olarak değerlendirilmesi yaşamsal bir
zorunluluktur. Kişilikli bir toplum olarak gelişebilmek için ulusların kültürel kimliklerini yeni
yaşam çevreleriyle entegre etmeleri önem kazanmaktadır. Tarihsel, arkeolojik ve kentsel
korumanın bir amacı da gelecek yerleşimlerin tasarlanmasında geçmişin tarihsel ve kültürel
mimari öğelerinin kullanılması ve geçmişten geleceğe bir kültür köprüsünün kurulmasıdır. Bu
konuda son yıllarda belirgin çabaların bulunduğu ancak yetersiz olduğu gözlenmektedir.
Bireyin, içinde yaşadığı toplumun, ait olduğu coğrafyanın / mekânın / kentin
“geçmiş”ini bilme, parçası olduğu doğanın “anlam”ına ulaşma arzusu ile açıklanmaya
çalışılan “doğal ve kültürel varlıkların korunması” olgusu, yalnız öznel bilincin parçası olarak
değil, aynı zamanda bilimsel bilginin nesnesi olarak da anlamlandırılmayı ve anlaşılmayı hak
etmektedir.
İnsanın geçmiş deneyimlerinden oluşan “süzülmüş birikim geleneği”, var oluş süreci
ve nedenleri, geçmişin hafızasında gizlenmiş olarak durmaktadır. “Bugün”ün anlaşılması ve
“gelecek”in kurulabilmesi, “geçmiş”in her türlü belgesine, kanıtına, doğru ve güvenilir
bilgisine erişilebilmesine bağlıdır. Bu tespit, “bugün” ortadan kaldırılan, yok edilen her şeyin,
varlık bilgisi yok edilen bir bilgi kaynağı olduğu anlamına gelmektedir. Doğal ve kültürel
varlıklar, bu bilgi kaynaklarından en temel olanlarıdır. Doğayı, kültürü ve mekanı bir bilgi
kaynağı olarak görmek, onun nasıl okunması, korunması ve geleceğe taşınması gerektiğini
bilmek sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir.
Tüm bilim alanlarının kendi sınırlarını yeniden sorgulamaya başladığı günümüzde,
doğal ve kültürel varlıkların korunması olgusu, diğer uzmanlık alanlarından daha karmaşık ve
dinamik bir ele alışı gerektirmektedir. Bu nedenle koruma konusunda süreç içinde edinilen
deneyimlerle oluşturulan politika, mevzuat, ilke kararları, teknik yaklaşım ve uygulama
araçları gibi hususların yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir
Bu kapsamda değerlendirilen ve insanlık tarihinin gelişim evrelerinin izlerini taşıyan
kültürel mirasımızın yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması da tarih bilincinin geliştirilmesi
ve geçmişle sağlıklı bir neden-sonuç ilişkisinin kurulması açısından büyük önem taşımaktadır.
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1.1. KÜLTÜR KAVRAMI
Etimolojik açıdan incelediğimizde kültürün cultura’dan geldiği görülmektedir.
Latince’de, cultura, sürmek, ekip biçmek, işlemek, inşa etmek anlamına gelmektedir. İnsan eli
ile bir bilgi birikimi sonucu gerçekleştirilen eylemler vurgulanmaktadır.
Kültür kelimesinin günümüzdeki anlamı ile ilk kez 17 yy.da Samuel Pufendorf
kullanmıştır. Ona göre kültür doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlam içinde ortaya
çıkan tüm insan esaslarıdır. Herder ise Aydınlanma Çağı’nda kültürü bir ulusun, bir halkın ya
da bir topluluğun yaşam biçimi olarak değerlendirerek bu kavrama tarihsel bir boyut
kazandırmıştır.
Özellikle Antropologlar tarafından yoğun olarak çalışılan kültür kavramını Burnett
Tylor tarafından 1871 yılında yapılmışşu tanımlama ile açıklamak uygun olacaktır.
Kültür, Toplumun üyesi olan bir insan tarafından kazanılan alışkanlıklar ve bilgi,
inanç, sanat, ahlak hukuk ve diğer yeteneklerden oluşan karmaşık bir bütündür.
Antropolojik bilimde yaşanan gelişmelerle birlikte kültür kavramının tanımı daha
kapsamlı bir hal almıştır. 1952 yılında ABD antropologları A.L. Kroeber ve C. Kluckhohn
kültürün 164 tanımına atıfta bulunmuşlardır. Bunlar ‘öğrenilmiş davranış biçimi, zihinde
oluşmuş fikirler, mantıksal düzen psişik savunma mekanizması’ olarak örneklenebilir. Daha
yakın zamanda ise kültür için ‘davranışlardan yaratılan soyutlama’ tanımını uygun
bulmuşlardır.
Kültür en basit tanımıyla, herkes gibi olmak için bilmemiz gerekenlerdir. Maddi kültür
ise insanların bildiklerini kullanarak ortaya koyduklarıdır. İnsanoğlunun gelişimi ile birlikte
kültür tanımının kapsamı da doğru orantılı olarak artmıştır. Geçim kaynakları çeşitlendikçe
kültür kavramı da zamanla parçalara bölünmüş ve her bir disiplin sistemi için özelleşmiştir.
Kentsel kültürü ise kenti oluşturan bireylerin kentsel ortamda ürettikleri maddi ve
manevi değerler oluşturmaktadır. Bu noktada yaşayan ortak bir benlik oluşturulmakta ve bu
yine insan aracılığı ile anlamlı hale gelmektedir. Kent kültürü, gelenek ve görenekleri farklı,
değişik kültürlerden gelen kişilerin, bireysel hak ve sorumluluklarının bilincine vararak,
yaşadıkları kente özgün görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde bir arada yaşaması olarak
açıklamak mümkündür.

1.2. KÜLTÜR VE DOĞA VARLIKLARI
Koruma olgusunun ilk aşaması “neyin” korunmaya değer olduğunun saptanmasıdır.
Bu varlıklar, bir ülkenin belleğini oluşturan her tür ve ölçekte olabilir. Bazen bir küpe, bazen
bir mezar taşı ya da bir orman “ne”yi oluşturabilirken, bazı durumlarda tüm bir kent, bazen de
su altı varlıkları bu tanıma girebilir. Bu varlıklar belirli gruplar altında anlatılmaktadır.
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1.2.1. Kültür Varlıkları
Kültür varlıkları, en geniş anlamıyla, yer üstünde, yer altında ya da su altında var olan,
geçmiş kültürlere ait bilgiler veren belge niteliğindeki taşınır ve taşınmaz eserler olarak
tanımlanabilir. 1983 tarihinde yürürlüğe giren 5226 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı
“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası” da bu tanımdan yola çıkarak koruma
kurallarını ortaya koymaktadır. Ancak bu tanım açıklamaya gereksinim göstermektedir.
Geçmiş dönemlerde arkeolojik kalıntılar ile salt büyük ölçekli ve özellikle cami, han, hamam,
medrese gibi yapıları kapsayan varlıklar “anıt” sözcüğü ile tanımlanmakta idi (Venedik
Tüzüğü). 1960’lı yıllardan sonra dünyadaki koruma kuramsal yaklaşımlarına paralel olarak
içeriği genişleyen bu kavram, daha mütevazı varlıkları da içermeye başlayınca, bu
genişlemeye ve çeşitlenmeye bağımlı olarak, kullanılan sözcük de değişime uğradı. Salt
anıtsal yapıları değil, çok daha küçük ölçekli konutları, bu konutların oluşturduğu tarihsel
çevreyi ve diğer taşınır ve taşınmaz değerleri de içeren yeni sözcük “kültürel miras” oldu.
1975 ylılında Amsterdam’da toplanan kongre sonucunda yayınlanan Amsterdam Bildirgesi bu
geniş tanımı koyuyor, mimarî ürünleri de “mimarî miras” sözcüğü ile geniş bir yelpazeye
oturtuyordu.
Bu ilişkilendirme, zaman içinde farklı terimlerin aranmasına neden olmuştur.
1980’lerde “kültürel ve doğal değer”, daha sonra da günümüzde hâlâ kullanılan “kültür ve
doğa varlığı” sözcükleri yeğlenmeye başlamış ve Türkiye’deki yasal/yönetsel biçimlenmede
de yerini almıştır. 2000’li yıllarda Dünya Miras Listesi yine Miras sözcüğünü gündeme
getirse de, “varlık” sözcüğü kültürel zenginliği betimlemesi açısından daha doğrudur.

1.2.1.1. Somut Kültürel Miras
Somut Kültürel miras, tarihi kentler, binalar, arkeolojik sitler, kültürel alanlar
(manzaralar) ve kültürel objeler ya da taşınabilir kültürel varlıklar gibi maddi kültürel
değerlerin tamamını içerir. Somut Kültürel miras varlıkları bir ok ucu kadar küçük bir
varlıktan kent gibi geniş bir varlığa kadar çok çeşitlidir.
Somut kültürel miras, Türkiye’de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu‟nun 3. Maddesinde, “tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel
sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş
bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya sualtındaki
bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır” şeklinde tanımlanmıştır. Kanunda somut kültürel miras,
taşınmaz kültür varlıkları ve taşınır kültür varlıkları olarak iki kısma ayrılmıştır.

1.2.1.1.1. Taşınır Kültür Varlıkları
Bir kültürün sosyal, ekonomik, politik, kültürel, tarihsel, teknik/teknolojik, estetik
niteliklerine ilişkin belge değeri olan her türlü taşınıra verilen isimdir. Bu başlık altında ilk
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akla gelen, resim, heykel gibi sanat eserleri olmasına karşın, çok daha farklı eşyalar da bu
grup altında yer alabilir.
Bir arkeolojik heykel kadar bir tıraş bıçağı da önemli olabilir. Bir heykelden o
dönemin anatomi bilgisini, malzeme işleme tekniklerini, estetik anlayışlarını, giyim tarzlarını
vb. öğrenebildiğimiz gibi, bir tıraş bıçağından da ait olduğu kültürün erkeklerinin temizlik
yöntemlerini, metal işleme teknolojilerini, estetik anlayışlarını öğrenmek olasıdır. Bir
yazmadaki oya salt elişi olarak folklorik bir değer taşımaktan öte, verdiği mesajlarla da
önemlidir. Kayınvalidesine kızan gelinin taktığı yazmanın oyası, bir gence sevgisini iletmek
için bir genç kızın taktığı oyadan farklıdır. Bergama Müzesi oya koleksiyonunda her oyanın
verdiği mesajı betimleyen maniler de derlenmiştir. Bu sosyal-kültürel bilgilerin yanı sıra
pamuk ya da ipek ipliğin kullanılması yöresel üretim türü ve ekonomiyi, kullanılan boyanın
türü yöredeki forayı ya da boyama tekniklerini, yazmanın dokunma biçimi ve deseni de yine
yerel üretim biçimini, estetik nitelikleri anlatmaktadır.

Resim 1: Yazma / İğne oyası örnekleri
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Bugün yeniden “moda” olan bakır taslar ise farklı bilgilerin mesajlarını iletirler:
Örneğin, misafir odalarında polisaj yapılarak parlak turuncu lamba altlıklarına dönüşen
ibrikler, geleneksel yaşamdaki temizlik alışkanlıkları konusunda bilgi aktarırlar. Ayrıca,
konutlarda akarsuyun olmadığı, suyun sokak ya da avludaki çeşmeden taşındığının da
kanıtıdırlar.
Bu eşyalar aslında kalaylıdır: Dolayısıyla, yine ait oldukları kültürün bakırcılık zanaatı
hakkında bilgiler aktarırlar: Bakır dövülerek biçimlendirilir, geçmelerle parçaları birbirine
bağlanır ve kalaylanarak sağlığa zararsız hale getirilir. Bu ise, o toplumun metallerin doğru
kullanımını bildiklerinin kanıtıdır. Halı ve kilimler desenleri ile mesajlar iletirken, gaz
lâmbaları bir dönemin aydınlanma ve dolayısı ile yaşam biçimine ilişkin bilgileri aktarırlar.
Görüldüğü üzere, hemen her eşya, yani taşınır varlıklar, bireylerin ait oldukları
toplumların geçmişine yönelik bilgileri barındırdıkları için önemlidir ve koruma kapsamı
içinde düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.

1.2.1.1.2 Taşınmaz Kültür Varlıkları
Kullanılan sözcüğün de açıkça belirttiği gibi, daha çok yapı ve gruplarını içeren bu
varlıklar sahip oldukları değerler ya da mimarî/tarihsel nitelikleri açısından farklı ölçekleri
oluşturmaktadır. Bunlar öncelikle üç ana başlıkta incelenebilir.
- Tek yapılar
- Yapı grupları
- Korunması gerekli çevreler

1.2.1.1.3. Tek Yapılar-Mimarî Ölçekte Kültür Varlıkları
1.2.1.1.3.1. Arkeolojik Kültür Varlıkları
Tarih öncesinden başlayarak tümüyle ya da kısmen toprak altında ya da su altında
kalmış olan yapıtlara arkeolojik kültür varlığı; bunların oluşturduğu yerleşmelere ise
arkeolojik alan adı verilmektedir. Arkeolojinin “tanınabilir durumdaki ilk kalıntının (âletin)
ortaya çıkmasıyla” başladığını düşünürsek, en az 2,5 milyon yıllık bir geçmişten sorumlu
olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Bu ise önemli bir bilgi kaynağı olup insanlık tarihinin ve
kültürün gelişiminin günümüze yansımasıdır: Taş işçiliği, kullanılan âletler-yani teknikler,
bugün dahi süregelen zanaatların ortaya çıkışını ve evrimini (örneğin, çömlekçilik, cam
işçiliği), arkeolojik varlıklarla somutlaşır. Yaşam biçimleri ve sosyal hayata ilişkin bilgiler
konutların kazılmasıyla öğrenilebilir.
Bulunan kemiklerin incelendiği bir bilim dalı olan paleontoloji bize insanın evrimini
anlatırken, çömleklerde bulunan kömürleşmiş tahıllar o dönemin üretimini, o döneme ilişkin
tarımı ve ayrıca o dönemdeki alanın florasını, iklimini anlatan kanıtları oluşturur.
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Tapınaklardan dinî ritüellere, hamam yapılarından sosyal hayata ve temizlik anlayışlarına dek
uzanan bir bilgi zenginliğine ulaşırız.
Bu yapılardaki işçi işaretleri o yapının inşaatında görev alan işçilere ilişkin bilgiler
verirken, taş üzerindeki izlerden kullanılan araçlara yönelik bilgiler elimize geçer.
Dolayısıyla, bugün bizlerin yaşadığı coğrafyada daha önce yaşayan uygarlıkların
günümüz kültürünün oluşumundaki öneminin ayırdında olarak, arkeolojik varlıklar ve onların
oluşturduğu arkeolojik alanlar, kültür varlığı tanımının çok önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır.
a) Anıtsal Yapılar
Bugün ülkemizde var olan birçok büyük ölçekli kültür varlığı bulunmaktadır. Bunlar,
genellikle merkezî otoritenin (yani Bizans, Beylikler, Selçuklu, Osmanlı Dönemi ya da yakın
geçmişe ait Cumhuriyet Dönemi gibi) özelliklerini yansıtan genellikle konut dışı işlevleri olan
büyük programlı yapılardır.
Bu yapılar, çok genel olarak bir dönemin mimarî biçimini, yapım tekniğini, estetik
anlayışını, ait oldukları toplumun sosyo-kültürel, ekonomik ve politik niteliklerini yansıtan
eserler olarak tanımlanabilir.

Resim 2: Divriği Ulu Camii, Selçuklu Dönemi
Bu yapıları işlevlerine göre şöyle gruplayabiliriz:
b) Dinî Yapılar
Anadolu, tüm tarihsel süreç içinde farklı kültürlerin bir arada oluşlarıyla, ortak yaşam
koşullarını bu farklılıkların ara kesitinde en uygun biçimde ortaya koyarak uyumlu bir
birliktelik oluşturabilen ender bir ortam olagelmiştir. Bunun devamı olarak, bu topraklarda
farklı dinsel ve etnik kökenlere ait bireyler bir toplum yaratabilmiş, o toplumun o zaman
diliminde geçerli olan en uygun çözümü ortaklaşa benimseyerek mimarlık ürünlerini de bu
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bağlamda geliştirmişlerdir. Bu birlikteliğin belki de dünyadaki en güzel örneklerinden biri
Ankara’daki Hacı Bayram Camii’dir. Roma Döneminin bir pagan tapınağı olan Augustus
Mabedi ile daha sonra İslâm âleminin en önemli dinsel yapılarından biri olan Hacı Bayram
Camii bir aradadır. Bu birliktelik, hoşgörünün tarihsel geçmişimizin en önemli temel
taşlarından biri olduğunun açık kanıtıdır. Bu nedenle, hem kiliseler, hem cami ve mescitler,
hem de havralar (sinagoglar) aynı coğrafî mekânda var olmuştur. Her dinin ibadet mekânı,
eğer yukarıda belirtilen belgesel niteliklere sahipse, korunmaya değer kültür varlığı tanımı
içinde yerini alır.

Resim 3: Hacı Bayram Veli Camii
Bugün bir müze olarak kullanılan İstanbul-Ayasofya Camii, eskiden çok önemli bir
Bizans kilisesi olan günümüzün Hirani Ahmet Paşa Camii, Kapadokya bölgesindeki kaya
oyma kiliseler, hemen her kentteki mahallelerin odak noktasını oluşturan camiler, daha küçük
yerleşim birimlerindeki mescitler, hep aynı başlık altında toplanırlar. Ayrıca, tekke, dergâh,
zaviye ve imarethaneleri de bu grupta toplayabiliriz. Türbeler, kaya mezarları ya da
mezarlıkları da dinî yapıtlar arasında saymak olasıdır.
c) Eğitim Yapıları
Anadolu kültürü tarih boyunca eğitime önem vermiş, bu nedenle de eğitim yapıları
yani medreseler kentlerimizin tarihsel odaklarını oluşturmuşlardır. Bu medreseler önceleri
dinsel ağırlıklı olmakla birlikte gelişmelere de önem verilmiş, tıp (dâr-üş-şifâ), astronomi gibi
dallarda özelleşen medreseler de yapılmıştır. Bu yapıların mimarî nitelikleri değişiklikler
gösterebilir. Amasya Kapıağası Medresesi, sekizgen plânlı özel bir mimarî sergilerken, daha
çok görülen dikdörtgen açık ve kapalı avlulu medreseler de kültür varlıklarımızın önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Medreselerin yanı sıra, erken Cumhuriyet Döneminin okul
yapılarını da yine aynı başlık altında vermek gerekir.
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d) Ticaret Yapıları
Anadolu, tarih boyunca çok önemli ticaret yollarının kilit noktasında yer almıştır. İpek
Yolu ve Baharat Yolu adlarıyla bilinen bu yolların Asya ile Avrupa’yı birleştirdiği nokta
Anadolu coğrafyasıdır. İşte bu nedenle de, Anadolu; yüzyıllarca önemini koruyan ticaret
yolları sistemiyle örülüdür. Bu yollar üzerinde de her bir günlük kervan yolu (menzil)
bitiminde bir kervansaray inşa edilmiştir. Çok eskiye dayanan bu gelenekte, ribatlar,
korunaklı konaklama/savunma mekânları iken, daha sonra hem konaklamanın ve hem de
ticaretin bir arada bulunduğu hanlar/kervansaraylar yapılmıştır. Bu, doğal olarak Anadolu’da
merkezî otoritenin güvenli bir ortam sağlamasıyla doğrudan bağlantılıdır. Daha geç
dönemlerde, kent içi ticaretinin önem kazanmasıyla birlikte kentiçi hanları yapılmaya
başlanmıştır. Osmanlı kentlerinin ticarî merkezlerinde satılan malların türüne göre özelleşen
hanlar yapılmaya başlanmıştır. Bursa Emir Hanı bunlara örnek olarak verilebilir.

Resim 4: Bursa Emir Hanı
Arastalar da, Osmanlı Döneminin aynı zanaatla uğraşan ustaların yer aldığı, yani aynı
loncanın üyelerinin bir arada olduğu ticaret merkezleridir.
Bedestenler ise ticaret merkezinin belirleyen önemli ticarî yapılardır. Daha geç
dönemlerde kent merkezlerinde oluşan geleneksel ticaret merkezlerinde de yine benzeri
gruplamalar görülür. Bu merkezlerin sokaklarında satılan mallarla adlandırılması çok
genelgeçer bir gelenektir. Ankara Kalesi yakınında Samanpazarı, Atpazarı, Bakırcılar Çarşısı,
Çıkrıkçılar Yokuşu, geleneğin hâlâ süregelen tipik örnekleridir.

Resim 5: Ankara Saman pazarı
8

Ticaret yapıları arasında kahvehaneleri de sayabiliriz. O kentin erkeklerinin bir araya
geldikleri kahvehaneler ya da diğer bir deyişle “kıraathane”ler (okuma evleri), sosyal bir
merkez olarak yüzyıllar boyu kullanılagelmiştir.
Mahalle bakkalları, fırınlar, imalâthaneler, sabunhaneler de yine küçük ölçekli
ticaret/üretim yapıları olarak kültür varlıkları kapsamı içinde düşünülmelidir.
e) Askerî Yapılar
Anadolu coğrafyası, bulunduğu stratejik konum nedeni ile daima çatışmalara/savaşlara
sahne olmuştur. Bu nedenle de, yüzyıllar boyu önemli/stratejik noktalarda savunma yapıları
yapılmış, hatta yerleşim birimleri hemen her zaman savunma yapılarıyla birlikte var
olagelmiştir.
Bu yapıları kaleler (Coricos Kalesi, Mersin), Surlar (İstanbul Surları), kule yapıları
(Alanya’daki Selçuklu Dönemi kuleleri) olarak sıralamak olasıdır. Ancak, bugün tümüyle
varolmasalar da, hemen tüm eski yerleşmelerin bir ya da daha fazla surlarla çevrili olduğu
unutulmamalıdır. İlk kentler savunma amacıyla tepelerde kurularak surlarla çevrilmiş,
Osmanlı İmparatorluğu ülkede güvenlik ve otoriteyi sağladığında, artan nüfus daha düz
bölgelere yayılmış; ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun çökme döneminde otoritesi sarsılarak
isyanlar (Celâlî İsyanları en bilinenleridir) ve savaşlar başladığında bu düz alanları çevreleyen
2. ve hatta 3. surlar inşa edilmiştir.
Bu yapıların yanı sıra baruthâneleri, cephanelikleri, İstiklâl Savaşı döneminin
tabyalarını da yine korunmaya değer askerî kültür varlıkları arasında saymak gereklidir.

Resim 6: İstanbul Surları
e)Temizlik Yapıları
Anadolu’da çok eski dönemlerden beri var olan hamam kültürü, bireysel temizliğin bir
toplumsal olgu haline dönüşümünü betimleyen bir olgudur. Roma Dönemine ait olan
hamamlar Türkiye’nin hemen her yerinde bulunabilir. Ancak belki bunlardan en çok bilineni
Ankara’daki Roma Hamamı’dır. Bugün yalnız temelleri kaldığı için ısıtma sistemini ve
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mekânların ana hatlarını izleyebildiğimiz bu yapıdaki ana mekânsal dizge, aslında tarih
boyunca sürmüştür: Soğukluk bir hamamın girişindeki bölümdür. Bu bölümde soyunma
yerleri vardır. Ilıklık bölümünde fazla sıcağa dayanamayanlar yıkanırlar. Ayrıca bu bölüm
iyice ısıtılmış olan sıcaklık bölümüne alışmak için bir geçiş sağlamaktadır.

Resim 7: Ankara Roma Hamamı
Daha sonra sıcaklık bölümü gelir. Bunun ortasında göbektaşı denen, alttan ısıtılan bir
yükselti vardır. İnsanlar burada yatar ve terlerler. Bu ise toksinlerin atılması nedeni ile sağlık
için çok yararlıdır.
Hamamlar, külhan adı verilen bir bölümden ısıtılırlar. Külhanda yakılan ateşin dumanı
sıcaklık ve ılıklık bölümlerinin zemini altındaki cehennemliğe ve duvar içinde bulunan ve
tüfeklik adı verilen toprak künklere gönderilir ve hamam böylece ısınır. Bu sistem soğukluk
bölümünde bulunmaz. Bazı hamamlar günün belirli saatlerinde erkeklerin, belirli saatlerinde
ise kadınların kullanımına açıktır. Çifte hamam denen daha büyük örneklerde ise iki hamam
yan yanadır. Böylece kadınlar ve erkekler bölümlerinin tüm gün kullanımı sağlanmaktadır.
Eğer bir hamam, doğal sıcak su kullanıyorsa, bunlara kaplıca, ılıca adı verilir. Bursa bu açıdan
en çok bilinen kentimizdir.
Hamamlar bir sosyal hayatı anlatırlar. Özellikle kadınlar için hamama gitmek tarih
boyunca bir eğlence olmuştur. Ayrıca bu “hamam sefalarında” annelerin oğullarına uygun
gelin aramaları bir gelenektir. Görüldüğü gibi hamamlar salt temizlik değil, aynı zamanda bir
toplanma ve sosyalleşme mekânıdır. Hamamlarda kullanılan özel gereçler de birer belge
olarak bu yaşama ilişkin bilgiler verirler.
f) Konutlar
Büyük Ölçekli Konutlar
Saray, köşk, yalı gibi, özünde konut olarak kullanılan bu yapılar, büyük programlı
olmaları, genellikle büyük kentlerde yer almaları, sahiplerinin/onları üreten ailelerin saraya
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mensup kişiler ve/veya kentin seçkin aileleri ya da üst gelir/kültür grubuna ait olmaları ve
ayrıcalıklı mimarî çözümler sunmaları nedeni ile “anıtsal” nitelikli kültür varlıkları arasında
sayılabilirler.
Saraylar, salt konut işlevini değil, Osmanlı Döneminin yönetsel birimlerine ilişkin
mekânları da barındırmaları nedeniyle ayrıcalıklı tasarım ürünleridir. Bu yapıların, bir
dönemin idareci düzeyindeki yaşamını, zevkini, yönetim biçimini açıklamaları açısından özel
önemi vardır.
Köşkler, kasırlar ve yalılar da özellikle Osmanlı başkentinin üst düzey yöneticilerine
ya da zengin elite ait olup yine farklı yaşam biçimlerinin sunulduğu büyük programlı
yapılardır. Genellikle Batı ile ilişkileri yoğun olarak bu ailelerin bu görgülerinden/
ilişkilerinden nasıl etkilendiklerinin ve bunları kendi yaşamlarına nasıl taşıdıklarının fiziksel
tanıkları olarak bu yapılar özel bir grubu oluştururlar.
17. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm topraklara yayılan merkezî
otoritesi azalmaya başladığında, Anadolu’da ve diğer Osmanlı topraklarında gelir dağılımında
farklılıklar, dolayısıyla da belirli yerleşmelerde kapitali elinde toplayan zenginler, yani
ayanlar ortaya çıkmıştır. Bu kişiler, hem o dönemin başkenti İstanbul ile hem de özellikle
ticaret yaptıkları ülkelerle iletişim kurmuşlar, bu nedenle de yaşadıkları kentlerin genel konut
mimarîsinden oldukça farklı, Batı etkili, büyük programlı, erklerini simgeleyen konutlar
yaptırmışlardır. Bu yapılar, içinde bulundukları yerleşmenin yaşam biçimine öncülük eden,
farklı öğeler içeren, bir anlamda kentte mimarî dönüşümü tetikleyen ürünler olarak belirli bir
“anıtsallık” taşımaktadır.
g) Diğer Yapı Türleri
Türkiye gibi çok zengin bir tarihsel geçmişi olan bir ülkede mimarî ürünlerin
çeşitlenmesi de aynı derecede zengindir. Yukarıdaki sınıflamada yer almayan su yapılarını,
örneğin sebil ve çeşme ve köprüleri, saat kulelerini, belediye yapılarını, Cumhuriyet
Döneminin istasyon yapılarını, mil taşlarını ilk akla gelen kültür varlıkları arasında sıralamak
olasıdır. Hemen her gidilen yerde, köy ve kasabalar da dahil olmak üzere bu tür ya da daha
farklı türlerdeki kültür varlıklarına rastlamak mümkündür.
h) Geleneksel Konutlar
Geleneksel konutlar, yakın bir geçmişe dek kültür varlığı tanımının dışında kalan
mütevazı yapılar grubunu oluşturmaktadır. Bu yapıların önemi, 1975’te Amsterdam’da
yapılan uluslararası toplantı ile koruma çalışmalarının gündemine gelmiş, yine aynı
dönemlerde Türkiye de bu geniş yapı stokuna gereken önemi vermeye başlamıştır.
Anadolu’da bugün var olan geleneksel konutların çoğunluğu göreli olarak geç
dönemlere (en erken 17. yüzyıla) tarihlenebilmektedir. Ayrıca, özellikle erken dönemlere
ilişkin yazılı belge ve kaynakların kısıtlılığı da araştırmaların büyük çoğunluğunda Türk
kimliği vurgusunun sorgulanmasına ya da ağırlık kazanmasına neden olmuştur. Bu durum
“Türkler’in orijini” sorunsalı ile özdeşleşmekte, bugün var olan geleneksel konutların mimarî
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nitelikleri ile Türkler’in kökenine ilişkin kuram ve veriler arasındaki bağlantıların
araştırılması sağlam dayanakları olan sonuçlara ulaşamamaktadır. Bu tür yaklaşımların
çoğunda göçebe Türkler’in çadırları ile var olan geleneksel konutlar arasındaki karşılıklı
ilişkiler kurulmaya çalışılmaktadır. Bu ilişki, farklı çevrelerce farklı açılardan
sorgulanmaktadır.

Resim 8: Geleneksel Türk Evi
Bazı tarihsel araştırmalar bu ilişkiyi kültürel ideoloji bağlamında sorgularken, örneğin
sosyo-ekonomik durum, coğrafî koşullar, işlevsellik gibi önemli bazı etkenleri dışlamaktadır.
Diğer taraftan, Orta Asya’nın etkisine kadar uzanmamakla birlikte, bazı bilimsel araştırmalar
Anadolu’daki göçebe yaşamın bugün var olan mimarî ürüne yansıyan izlerini
sorgulamaktadır. Odanın oluşumunun göçebe çadırın yerleşik düzene yansıması olarak
yorumlandığı çalışmalarda, geleneksel konut da göçebe geleneğinin ürünü olarak
düşünülmektedir. Bu bakış açısına göre birbiri ile kan bağı olan aile birimlerine ait olan
göçebe çadırlarının oluşturduğu yaşama çevresi, oda/sofa ilişkisini yaratacak bir evrim
geçirmiş ve bugünkü geleneksel konutları oluşturmuştur.
Diğer bazı araştırmalar da geleneksel yaşamın parçası olan “yatakların gündüz
toplanması” olgusunu aynı kültürel geçmişe bağlamakta ve yüklük, dolap gibi bazı mimarî
elemanların varlığını bu gelenekle özdeşleştirmektedir. Geleneksel kentlerdeki organik sokak
dokusunu göçebe Türkler’in düzensiz yerleşim biçimiyle bağlantılı olarak açıklayan
çalışmalar da vardır. Bir diğer bakış açısı da, Anadolu’da Türkler’den önce var olan
kültürlerin geleneksel konut mimarîsi üzerindeki etkilerini sorgulamaktadır. Bu araştırmalara,
söz konusu mimarî ürünlere İslâmiyet’in etkisini vurgulayan çalışmalar da eklenebilir. Bu
görüş, özellikle “mahremiyet” kavramını dinî normlara bağlamaktadır. Yine bu görüş içinde,
yapı malzemesi olarak ahşap kullanımını İslâmî felsefedeki “geçicilik” kavramı ile
özdeşleştirme eğilimleri de görülebilmektedir.
Anadolu’da bugün var olan geleneksel konut mimarîsi örneklerinin nitelik ve nicelik
açısından çok zengin bir çeşitlilik sunması, bu ürünlerin oluşumunda katkısı olan etkenlerin
çok karmaşık olması nedeniyle farklı çalışmalar görülmektedir. Ancak, genel olarak, “Türk
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evi” tanımının birçok önemli araştırmanın özünü oluşturduğu söylenebilir. Bu, bazı
durumlarda, Türk kimliği etiketinin ahşap iskelet sistemli yapılarla özdeşleşmesiyle ya da taş
yapıların Rum mimarîsi, gayrimüslim mimarî vb. etiketlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu
durumda büyük ölçekli ve zengin bezemeli konutlar Rumlar’a, az süslemeli mütevazı konutlar
ise Türkler’e atfedilmektedir. Ayvalık’ta benzer bir yaklaşımla büyük ölçekli taş yapılar Rum
nüfusun, ahşap iskelet sistemli yapılar ise Türk nüfusun barındığı birimler olarak
sınıflanagelmektedir. Şirince ise bu savın tersine, Türk evi niteliklerinin tümünü içeren
mimarîye sahip olduğu halde gayrimüslim nüfusun yoğunlukla yaşadığı ve mübadele sonrası
Balkanlar’dan gelen Türkler’in iskân edildiği “Türk” görünümlü bir yerleşmedir.

Resim 9: Ayvalık Rum Evi
Bir diğer sınıflama da, mimarî elemanlara bağımlı olarak yapılmaktadır. Gusülhanenin
İslâmiyet’ten gelen bir dinî normun fiziksel anlatımı olarak ya da harem/selâmlık ayrımının
yine sosyal ve dinî normların ifadesi olarak değerlendirilebileceği bazı bilimsel çevrelerce
kabul edilmekle birlikte, tersine örnekler de vardır. Örneğin Nevşehir, Mustafapaşa’da hem
selâmlığı hem de gusülhaneleri olmasına karşın, Mustafa Boz evinin köken olarak Rum bir
aileye ait olduğu belgeleriyle bilinmektedir. Neo-klâsik öğeler de Avrupa bağlantıları
nedeniyle gayrimüslim ve Türk olmayan nüfusa atfedilen bir özellik iken, örneğin Göynük’te
Türk ailelerce yapılmış ve neo-klâsik öğeler içeren çok sayıda geleneksel konut mevcuttur.
Sonuçta, Anadolu’da bugün var olan geleneksel konut mimarîsini, dinî ve/veya etnik
farklılıklara dayandıran her açıklama, bunun tersini kanıtlayan örneklerle mutlaka
karşılaşmaktadır. Bu durumda, söz konusu ayrışmaları aşan ve Anadolu’daki zengin
çeşitliliğin tümünü kapsayabilecek bir tavrın belirlenebileceği doğru soruların sorulması
gereklidir. Diğer bir deyişle, ne salt plân tipindeki değişim, ne malzeme kullanımı, ne de salt
dinî-etnik farklılıklardan yola çıkan kimlik tartışmaları bu çeşitliliği açıklayamamaktadır.
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Anadolu’da genellikle konut mimarîsi Osmanlı ideolojisine uygun olan bir kültürel
birliktelik, ortak yaşam oluşturan toplumsal, dinî ya da etnik farklılaşma ile bire bir ilişkili bir
gelişimle ya da çeşitli kültürlerin çizgisel bir gelişimde üst üsteliğiyle açıklanamamaktadır.
Bu birliktelik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik etkenlerin her özel yerleşmede
oluşturduğu “en uygun çözüm”e ulaştıran bir sentez sunmaktadır. Tüm girdiler o yerleşmenin
niteliklerine bağımlı olarak değişik ölçek ve önemlerde etkili olmuşlardır:
1) Yerleşmenin konum ve ölçeği,
Çevrenin doğal nitelikleri,
2) Ekonomik koşullar,
3) O yerleşmede yaşayan toplumun kültürel ve tarihsel birikimi/geçmişi,
4) Toplumun sosyal kompozisyonu ve yapısı,
5) Teknik bu oluşumu etkileyen girdiler olarak sıralanabilir.
Her “durum”a özgü en uygun ve geçerli çözüm tüm sosyal grup içindegenellenmekte,
değişik mimarî çözümlere karşın tekrarlanan temayı belirlemektedir. Sonuç olarak,
Anadolu’da var olan geleneksel konutların “koşullara uygunluk”la bağlantılı bir sürecin
ürünleri olduğu, bunun ise etnik ya da dinî kimlik ile tümüyle özdeşleşmediği söylenebilir.
Söz konusu mimarî ürünlerin nitelikleri araştırılırken konutların tek ve yalıtılmış birimler
olmadıkları düşünülerek bu birimlerin yakın çevreleriyle ilişkilerinin sorgulanması doğru
algılama için gereklidir. Konut birimleri kendi içlerinde bir bütünlük göstermektedir. Bu
nedenle, yalnız bütünlük içindeki özelleşmiş çok amaçlı mekânlar değil, özelleşen mekânlar
da araştırılmalı ve aynı önemle ele alınmalıdır.
Türkiye’de bugün var olan geleneksel konutların tüm bu çeşitliliğine karşın yapım
sistemleri açısından sınıflanması olasıdır:


Yığma yapım tekniği kullanılan geleneksel konutlar: Bu başlığın alt grupları
malzeme kullanımına atıfla a) ahşap, b) kerpiç, c) tuğla, d) taş olarak sıralanabilir.



Ahşap iskelet sistemiyle yapılmış olan geleneksel konutlar: Bu başlıktaki alt
gruplar ise dolgu malzemesindeki çeşitlemeye göre: a) dolgu malzemesi
kullanılmayan (bağdadî, b) ahşap dolgu, c) kerpiç dolgu, d) tuğla dolgu, e) taş
dolgu olarak yapılabilir.

Doğal olarak, Anadolu’daki geleneksel konutlarda bu türlerin biraradalığı çok yaygın
bir özelliktir. Birçoğunda özellikle zeminden itibaren değişen yüksekliklerde kârgir
yeğlenmekte, ahşap iskelet sistemi ise üst katlarda daha yoğun kullanılabilmektedir.

Yapı Grupları
Kültür varlıkları salt mimarî birim olarak değil, bir arada oluşları ile de önem
taşımaktadır. Bu yapılar, eğer belli bir program içinde bir bütün olarak tanımlanmış ise, bu
yapı grupları “külliye” olarak tanımlanır. Genellikle dinî ve eğitim yapılarının birlikteliğinin
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görüldüğü külliyeler, merkezî otoritenin mimarî dilini de yansıtan önemli kültür varlıklarıdır.
Mimar Sinan’ın Süleymaniye Külliyesi, Antakya, Payas’ta Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi,
Bursa Yıldırım Külliyesi, İstanbul Fatih Külliyesi en bilinen örneklerdir.

Resim 10: Süleymaniye Camii ve Külliyesi

1.2.1.2. Somut Olmayan Kültürel Miras
Somut olmayan kültürel miras, coğrafi yere yakından bağlı ve daha az teknolojik
karmaşıklığa sahip olan uygulamalı ya da performansa dayalı geleneksel kültür, folklor ya da
popüler kültürdür. Başka bir ifade ile somut kültürel miras varlıkları yerler ve objeler gibi bir
toplumun maddi kültürünü temsil ediyorken, somut olmayan kültürel miras varlıkları,
insanlar, gelenekleri ve ne bildikleri gibi özellikler olan toplumun manevi kültürünü temsil
eder, somut olmayan kültürel mirası “cansız nesnelerden ziyade insanlarda anlam bulan
miras” olarak tanımlamıştır.
İnsan eliyle yaratılan kültürel yapılar, ait oldukları toplumun birikimini yansıtır; bu
birikimi taşıyan insanlar tarafından tasarlanmış, onların sahip oldukları ustalık becerileri ve
teknikleriyle inşa edilmişlerdir. O nedenle, bu yapılarda kullanılan araç gereçler, süslemeler,
kitabeler, bunlarla ilgili kayıtlar ve yazılı belgeler de somut olmayan kültürel mirastır. O
halde, somut miras ile somut olmayan miras birbirinden ayrılamaz ve ikisi birlikte, kültürel
mirasın birbirini tamamlayan parçalarıdır. Her ikisi de insan topluluklarının kimliğini
oluştururlar.
Somut olmayan kültürel mirasın korunması düşüncesi, folklor kavramı ile ortaya
çıkmış ve gelişmiştir. Bu düşünce UNESCO’nun 1972 Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi’nin hazırlık çalışmaları sırasında uluslararası bir araca dönüşmüştür. Bolivya,
1973 yılında Yazar Hakları Evrensel Sözleşmesi” ne “folklorun korunması” ile ilgili bir
protokol eklenmesini önermiştir. Bu öneriden sonra “folklor” bir UNESCO terimi niteliği
kazanmıştır.
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Somut olmayan kültürel miras ile ilgili iki sözleşme bulunmaktadır. 2003 yılında
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ve 2005 yılında Kültürel
Anlatımların Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi UNESCO’da kabul
edilmiştir.
Birinci sözleşme somut olmayan kültürel mirasların korunmasını ve gelecek kuşaklara
aktarılmasını istemektedir. İkinci sözleşme ise insanlığın kültürel ifade çeşitliliğini
savunmaktadır. Sözleşmenin tanımladığı kültürel ifade çeşitliliğinin kaynaklarının büyük
kısmı, somut olmayan kültürel miras alanındadır. Yani denilebilir ki, somut olmayan kültürel
mirasını koruyamayan ülkelerin kültürel ifade çeşitliliğine katkı vermesi beklenemez.
UNESCO 2003 yılında, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinde,
somut olmayan kültürel mirası; “Somut olmayan kültürel miras, toplulukların, grupların ve
kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları
uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve
kültürel mekânlar, anlamına gelir” şeklinde tanımlamıştır. Somut olmayan kültürel mirasın
sınıflandırmasını şu şekilde yapmıştır.
a) Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte
sözlü gelenekler ve anlatımlar;
b) Gösteri sanatları;
c) Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler;
d) Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar;
e) El sanatları geleneği.
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, bir toplumun kendi kültürel
kimliğinin bir parçası olarak gördüğü ve kuşaktan kuşağa aktarmak suretiyle günümüze kadar
getirdiği somut olmayan kültürel miraslarını korumasına ve gelecek kuşaklara aktarmasına
katkı sağlayacak yol, yöntem ve imkânları tanımlamaktadır. Aynı zamanda Sözleşme, somut
olmayan kültürel mirasın toplum kimliğinin temel bakış açısı olduğunu ve kültürel çeşitliliği
ve insan yaratıcılığına saygıyı desteklediğini belirtmektedir.

Resim 11: Hacivat Karagöz Gösterisi
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Somut olmayan kültürel miras, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş,
kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerler bütünüdür. Kültürel değerler ile içinde yaşadıkları
çevre arasında derin bir bağ vardır. Bu bağın şekillenmesinde tarihi ve kültürel mirasın önemli
bir rolü vardır. Somut olmayan kültürel miras, toplumun kültür yapısını belirleyen yaşadığı
toplumun dokusudur.
Somut olmayan kültürel miras, toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici, dayanışmayı
arttırıcı bir işlev üstlenir, halkın kendi kültürüne yabancılaşmasını önler. Kültürel çeşitliliğin
ve insan yaratıcılığının bir dışavurumudur; onu yaşatanlar tarafından bireyden bireye ve
kuşaktan kuşağa aktarılırken, sürekli yeniden yorumlanır ve yaratılır. Farklı toplulukların
farklı kimlik ve kültürlerini anlamayı, kültürlerin birbirlerine saygıyla ve eşitlikçi
yaklaşmalarını da sağlar.
Kültürel bellek, insan topluluklarının sürekliliğinin, kimlik ve aidiyet duygularının
temelidir. Ancak kültürel bellek, tarihin her döneminde dışarıdan gelen yabancı etkilere açık,
kırılgan bir yapıya sahip olmuştur. Hızlı kentleşme, teknolojik gelişmeler, sanayileşme, pazar
ekonomisi ve göçler de kültürel bellek ve kimlikler açısından tehlike oluşturur. Somut
olmayan kültürel yaratımların kaybolması, doğadaki yaşam alanlarının ve canlı türlerinin yok
olmasına benzer. Ortak belleğin, paylaşılan deneyimlerin ve tarihsel sürekliliğin
korunabilmesi ve tek tipleşmenin önüne geçilebilmesi için, bilinçli bir mücadele ihtiyacı
zorunlu hale gelmektedir.
Türkiye, son dönemlerde çeşitli nedenlerle birçok somut olmayan kültürel mirasını
örgün ve yaygın eğitim alanına, kent yaşamına ve medyaya taşıyamamıştır. Bunun sonucu
olarak birçok referans kaynağı unutulmuş, onların yerini kitle kültürünün ürettiği örnekler
almıştır. Köroğlu’nun yerini Robin Hood, Kerem ile Aslı’nın yerini Romeo ve Juliet, Boz Atlı
Hızır’ın yerini Noel Baba almıştır. Bu durum hem somut olmayan kültürel mirasın yok oluşu
hem de kültürel ifade çeşitliğinin kayboluşu olarak görülebilir. Bu örnekler degöstermektedir
ki, kültürel ifade çeşitliliğinin korunması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasına
bağlıdır.
Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında ve yaşatılmasında en etkili yollardan
birisi bu geleneklerin sürdürülmesi ve bunların gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bunun için
de somut olmayan kültürel mirasın öneminin genç kuşaklara anlatılması gerekmektedir. Eğer
genç kuşaklar günümüzde, somut olmayan kültürel mirasın ender, yenilenemez bir değerde
olduğunun farkına varırlarsa, gelecekte yetişkinler olarak, bu mirasın korunmasının önemini
anlayacaklardır.

1.3. KORUMA VE KORUNMA KAVRAMI
Sözlük anlamı “bir varlığı tehlike ve dış etkilere karşı güvence altına almak” diğer bir
tanımla “tarih ya da sanat değeri taşıyan yapıların ya da kent parçalarının yaşamlarını
sürdürebilmeleri için gerekli önlemleri alma” olarak belirlenen koruma kavramı, uygulandığı
varlığa ve amaca göre çeşitlilik göstermektedir.
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Koruma;


Geçmişin hatırda tutulması için tarihsel belgelerin,



İnsanlığın yararlanması için kaynakların,



Sanat eserlerinin,



İçinde bulunulan çevrenin istenmeyen değişimlere karşı güvence altına alınması,



Sosyal yaşam şeklinin değişiminin önlenmesi,



Kültürel kavramların, geleneklerin düşüncelerin sürdürülmesi türlerinde olabilir.

"Koruma” ve “Korunma"; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım,
onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza,
bakım, onarım ve restorasyon işleridir.

1.3.1. Korunması Gerekli Çevreler
Tarihsel/Geleneksel Çevreler
Çağdaş koruma yaklaşımları bugün artık kültür varlıklarını tekil mimarî yapıtlar olarak
değil, ait oldukları çevre ile bir bütün olarak görmekte, koruma müdahalelerini de bu
bütünsellik içinde biçimlendirmektedir. Çünkü hiçbir yapı tek başına var olmaz. Çevresi, ister
boş alan, ister tarımsal topraklar, ister bir yerleşmeden oluşsun, her mimarî ürün bir bütünün
parçasıdır. İşte bu bakış açısı, kültür varlığı tanımını genişletmiş, çevre ölçeğinde araştırmalar
önem kazanmıştır. Ancak, konu kültür varlığı tanımı çerçevesinde ele alındığında iki ana
başlık öne çıkmaktadır.

Arkeolojik Yerleşmeler
Daha önce de değinildiği gibi, Anadolu, bin yıllar boyu çeşitli uygarlıkları barındırmış
bir özel coğrafya olduğundan arkeolojik yerleşimler Anadolu’nun hemen her noktasında yer
almaktadır. Bunları, basitçe tarih-öncesi (prehistorik) yerleşmeler ve tarihî dönem
yerleşmeleri olarak iki ana başlıkta toplamak olasıdır.

Tarihsel/Geleneksel Konut Dokuları
Geleneksel konutlar, bir arada oluşlarıyla daha da önem kazanırlar. Çünkü geleneksel
ailelerin yaşamı konutların içiyle sınırlı değildir. Gündelik hayatın çok büyük bir bölümü
sokağa, hatta mahalleye taşar. Çocuklar sokaklarda oynar, hanımlar el işlerini ya kapı eşiğinde
ya da küçük bir meydancıkta toplanarak yaparlar. Mahallenin erkekleri ya çınarlı meydancıkta
otururlar ya mahalle kahvesine giderler. Bazı ekonomik işlevler de sokaklara taşar: Yünleri
boyanması, iplik üretimi gibi yerel ekonomik işlevler sokaklarda ya da meydanlarda yapılır.
İşte tüm bu yaşamın fiziksel belgesi, konutlar kadar o konutların oluşturduğu sokaklar
ve mahallelerdir. Geçmiş dönemlerde bu mahallelerin bir kısmında farklı etnik/dinsel
grupların oturduğu söylense de, incelemeler derinleştikçe bu ayrımın o denli sıkı ve keskin
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olmadığı açıklığa kavuşmaktadır. Örneğin, Bodrum’da ayrışma kent merkezine olan
yakınlıkla ilgili olarak ele alınmaktadır: Merkezdeki küçük konut yapıları ticaretle ilgili Türk
ve Müslüman olmayan nüfusa, kırsal alanlardaki tarıma yönelik birimler de Türkler’le
bağlantılı olarak düşünülmektedir. Bu bakış açısını izleyen örneklerin sayısı çok rahatlıkla
artırılabilir. Örneğin Anadolu-Türk evi tanımlarının en tipik örneklerinin var olduğu popüler
Safranbolu yerleşmesinde, önemli sayıda gayrimüslim ve Türk olmayan nüfusun yaşadığı
belgeleriyle bilinen gerçektir. Eğimli arazilerdeki organik kent dokusunun Türk-Müslüman
gruba, düz alanlarda yer alan ızgara plânlı yerleşmelerin gayrimüslim ve Türk olmayan nüfusa
atfedildiği genellemelerin tersine, Muğla ve Tire’de “Türk görünümlü gayrimüslim/Türk
olmayan” ve “gayrimüslim görünümlü Türk” yapıları vardır. Dolayısıyla, bu tür bir
genellemeyi motorlu araçların kent yaşamına girmesine bağlamak, her koşulda din/etnik
ayrışmalara bağlamaktan daha geçerli olabilir.
Sonuç olarak sokaklar, meydanlar, çıkmaz sokaklar, avlu-yapı-sokak ilişkileri, ağaçlar,
çiçekler tümüyle ele alınması gereken kent bütününü oluştururlar.

Tarihsel/Geleneksel Ticaret Merkezleri
Bir diğer grubu geleneksel ticaret merkezleri oluşturur. Bazen birbirini dik kesen
sokaklardan oluşan, çoğunlukla asmalarla ya da günümüzde brandalarla gölgelikli
mekânlardan oluşan bu merkezler, hâlâ geleneksel zanaatları barındırmaktadır. Yöreye göre
değişen bu işlevler arasında örneğin, Beypazarı’nda gümüşçülüğü, Maraş’ta altın takıcılığını,
Nevşehir civarında oniks işçiliğini ve çömlekçiliği, Tire’de iplik üretimini, hemen her
yerleşmede bakırcılığı ve hububat ticaretini saymak olasıdır.

Resim 12: Nevşehir Oniks Taşı ile yapılan süs eşyası
Fırınlar hâlâ önemli günlerde yöresel yemeklerin yapıldığı, belli toplumsal ritüellerin
sürmesine katkıda bulunan üretim birimleridir. Bu alanlardaki lokantalar da yine yerel
mutfağın sürdürüldüğü mekânlar olarak ele alınmalıdır. Tüm bu alanlar, geleneksel yaşam
biçimini gelecek kuşaklara aktaracak bilgiler içeren kültür varlıklarını oluştururlar.
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Tarihsel Çevreler
Özel bir tarihsel olayın geçtiği, tarihsel sürecin önemli bir dönüm noktasını betimleyen
alanlar da “tarihî alanlar” olarak tanımlanmaktadır. Çanakkale Savaşları’nın geçtiği Gelibolu
Yarımadası, Türkler’in Anadolu’ya girişinin simgesi olan Malazgirt Ovası bu tür “tarihî
alan”lara örnek olarak verilebilir.

Resim 13: Çanakkale Gelibolu, Şehitlik
Jeolojik formasyona Kapadokya bölgesindeki Peri Bacaları’nı, su öğesinin önem
kazandığı örneklere Kesikköprü Kanyonunu, flora özelliğine Marmaris yöresindeki günlük
ağaçları florasını örnek olarak vermek olasıdır.

Resim 14: Kapadokya peri bacaları
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Ancak doğa varlıklarını salt bu tekil örneklerle kısıtlamak olası değildir. Belirli
yörelerin bazen topografik, bazen jeolojik ve/veya jeomorfolojik nitelikleri, bazen belirli bir
bitki türünün tek başına çok önemli olmamasına karşın, bir arada bütünlük oluşturmaları ve o
bölgenin baskın karakteristiğini oluşturmaları nedeniyle önem kazanabilir. Örneğin, KaşKalkan arasında yer alan ve coğrafya kitaplarında yıllardır öğrencilere Akdeniz Bölgesi’ne
özgü bitki topluluğu olarak öğretilen makiler, deniz-kara ilişkisindeki çeşitli koy ve burunlarla
birleştiğinde çok özel bir nitelik oluştururlar ve korunmaları gereklidir. Kapadokya bölgesinin
volkanik tüf oluşumu salt doğayı değil, insan eliyle oluşturulan fiziksel ortamı da doğrudan
etkilediği için önemlidir ve korunmalıdır. Bunların dışında, bazen çok yaşlı - kimi kez 100
yaşından fazla – bazen de sosyal buluşma odağı olan tekil ağaçlar da doğal kültür
varlıklarıdır. Özellikle çınar ağaçları bu grup altında sayılmalıdır.
Anadolu, doğal olarak, tüm bu yukarıda kısa tanımları verilen değerleri teker teker
taşıyan alanlardan oluşmamaktadır. Hemen her yerleşmede arkeolojik alanların üzerinde
yaşayan kentlerde korunmaya değer çeşitli türlerdeki kültür varlıkları ve onları oluşturan
çevreler doğal güzellikler ve özelliklerle bir aradadır.
İstanbul’un salt tarihsel, salt doğal ya da salt kentsel varlıklarından söz etmek olası
değildir. Alanya için de, Antakya için de aynı şekilde bir bütünlük geçerlidir. Bu durumda,
tekil ve bağımsız gruplara ayrılan bu varlıkların ilişkilerini doğru algılamak, bütüncül bir
yaklaşım ile koruma kararlarını üretmek önemlidir.

1.3.2. Koruma ve Turizm
Kültürel turizm gerçekten birçok açıdan çok önemlidir: Öncelikle bu turizme değer
veren turistler ülkeye daha çok döviz bırakırlar. Bu ekonomik değerin yanı sıra ülkemizi
doğru çerçevede tanıtmanın en önemli aracı, artık deniz-kum-güneş (3 S: sea-sand-sun)
sloganından kurtularak uygarlığımızın zenginliğini tanıtmaktır. Dünyadaki genel durum
incelendiğinde geçtiğimiz kırk yılın en büyük olgularından birisinin kitle turizmindeki artış
olduğu gözlenmiştir. Bu dünya mirası alanların ziyaretçi sayısında da önemli ölçüde etkili
olmuştur.
Birçok turist yeni ve ilginç yerleri keşfetmeye isteklidir. Dünya Miras Listesi’ndeki
alanlar da üstün evrensel değerleri nedeniyle insanlar tarafından görülmek istenmektedir.
Günümüzde çok sayıda insan büyük şehirlerde yaşadığı için, kentlerden uzaklaşıp doğal
güzellikleri görmek ya da dünya doğal miras alanlarına gitmek istemektedir. Bu tür seyahat
genellikle eko-turizm olarak nitelendirilir. Kültürel alanlara yapılan geziler ise kültürel
turizmi oluşturur. Böylesi bir turizm, uluslararası yazında “yumuşak turizm” olarak
adlandırılmaktadır. Bunda amaç, gezilen/görülen alanın yerel halkına ve onların doğal
yaşamına zarar vermeden, gelenek-görenekleri ve bunların yansıdığı fiziksel ürünler olan
kültürel çevreleri görmek, yaşamak ve anlamaktır. Bu tür turizmde gelen turistik sayılan
çokluğundan öte, kültürel açıdan üst gruba ait olmaları önemlidir. Sonuçta, koruma kültürü
toplumun her kesiminde oluşmalıdır.
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Uygulamalar
Kültürel miras kavramı ile ilgili olarak UNESCO’nun web sitesine bakılabilir.
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Uygulama Soruları
Kültürel varlıkları kavramını öğrendiniz mi? Kültür kavramı ve kültür varlıklarının
toplumlar için önemli ne kadar önemli olduğunu kavradınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kültür varlıklarıve koruma kavramından bahsedilmiştir. Kültür varlıkları
insanoğlunun ilk var olduğu andan itibaren ortaya koyduğu ve günümüze gelebilmiş kalıntılar
olarak tanımlanmıştır. Temelde kültür varlıklarını taşınır ve taşınmaz olarak ikiye ayırabiliriz.
Bir kültürün sosyal, ekonomik, politik, kültürel, tarihsel, teknik/teknolojik, estetik
niteliklerine ilişkin belge değeri olan her türlü taşınıra verilen isimdir. Bu başlık altında ilk
akla gelen, resim, heykel gibi sanat eserleri olmasına karşın, çok daha farklı eşyalar da bu
grup altında yer alabilir. Taşınmaz kültür varlıkları ise kullanılan sözcükten de açıkça
belirttiği gibi, daha çok yapı ve gruplarını içeren bu varlıklar sahip oldukları değerler ya da
mimarî/tarihsel nitelikleri açısından farklı ölçekleri oluşturmaktadır.
İnsanın geçmiş deneyimlerinden oluşan “süzülmüş birikim geleneği”, var oluş süreci
ve nedenleri, geçmişin hafızasında gizlenmiş olarak durmaktadır. “Bugün”ün anlaşılması ve
“gelecek”in kurulabilmesi, “geçmiş”in her türlü belgesine, kanıtına, doğru ve güvenilir
bilgisine erişilebilmesine bağlıdır. Bu tespit, “bugün” ortadan kaldırılan, yok edilen her şeyin,
varlık bilgisi yok edilen bir bilgi kaynağı olduğu anlamına gelmektedir. Doğal ve kültürel
varlıklar, bu bilgi kaynaklarından en temel olanlarıdır. Doğayı, kültürü ve mekanı bir bilgi
kaynağı olarak görmek, onun nasıl okunması, korunması ve geleceğe taşınması gerektiğini
bilmek sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1. ..............., toplumun üyesi olan bir insan tarafından kazanılan alışkanlıklar ve
bilgi, inanç, sanat, ahlak hukuk ve diğer yeteneklerden oluşan karmaşık bir
bütündür.
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür
Temizlik yapıları
Arkeoloji
Ticaret yapıları
Askeri yapılar

2. Aşağıdakilerden hangisi, kültür kelimesini günümüzdeki anlamıyla kullanmıştır?
a) Samuel Pufendorf
b) Herder
c) Burnett Tylor
d) A.L. Kroeber
e) C. Kluckhohn
3. ........................................................... bir kültürün sosyal, ekonomik, politik,
kültürel, tarihsel, teknik/teknolojik, estetik niteliklerine ilişkin belge değeri olan her
türlü taşınıra verilen isimdir. Bu başlık altında ilk akla gelen, resim, heykel gibi
sanat eserleri olmasına karşın, çok daha farklı eşyalar da bu grup altında yer
alabilir.
a)
b)
c)
d)
e)

Taşınmaz kültür varlıkları
Koruma
Taşınır kültür varlıkları
Onarım
Somut Kültürel Miras

4. Aşağıdakilerden hangisinde somut kültürel miras, "tarih öncesi ve tarihi
devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya
da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün
değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya sualtındaki bütün taşınır ve taşınmaz
varlıklardır” şeklinde tanımlanmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü
Venedik Tüzüğü
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü
Tarihi Bahçeler (Floransa Tüzüğü)
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5. Aşağıdaki yapılardan hangisi, "ticaret yapısı" örneğidir?
a) Agustus Mabedi
b) Ankara Hacı Bayram Camii
c) Amasya Kapıağası Medresesi
d) Bursa Emir Hanı
e) Ankara Roma Hamamı
6. Somut olmayan kültürel miras örneklerinden Köroğlu’nun yerini Robin Hood,
Kerem ile Aslı’nın yerini Romeo ve Juliet, Boz Atlı Hızır’ın yerini Noel
Baba'nın almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeterince ilgi çekici olmaması
b) Batıya olan ilginin fazla oluşu
c) Yazılı kaynakların az olması
d) Örgün ve yaygın eğitim alanına, kent yaşamına ve medyaya taşıyamaması
e) Kültürel mirasa değer verilmemesi
7. Aşağıdakilerden hangisi, somut kültürel mirasa örnek olarak gösterilemez?
a) Ankara Roma Hamamı
b) Ankara Saman Pazarı
c) İğne Oyası
d) Sultanahmet Camii ve Çevresi
e) Çamlıca Camisi
8. Somut kültürel miras nedir?
a) Cami, medrese
b) Hepsi
c) Köprüler
d) Tarihî alanlar
e) Antik yollar
9. Aşağıdakilerden hangisi, somut kültürel mirasa ait değildir?
a) Yöresel mimari
b) Oyunlar
c) Modern miras
d) Kültürel güzergâh
e) Sembolik donatılar
10. Aşağıdakilerden hangisi, somut olmayan kültürel mirasa örnektir?
a) Eski evler
b) Gölge oyunu
c) Kaya resimleri
d) Arkeolojik malzeme
e) Mezarlar
CEVAPLAR
1) a, 2) a, 3) c, 4) c, 5) d , 6) d, 7) c, 8) b, 9) b, 10) b
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2. KÜLTÜR VARLIKLARININ DEĞERLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. KÜLTÜR VARLIKLARININ DEĞERLERİ
2.1. KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ
2.1.1. Kimlik Değeri
2.1.2. Tarihsel ve Bilimsel Değer
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hemen her dönemde kullanılabilen yapılar hangi kültürel değere sahiptir?
2) Kültür varlıklarının mitolojik değeri denilince ne anlıyorsunuz?
3) Bir yapının tarihsel değeri nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültürel mirasın değerleri

Bir kavram olarak kültürel
mirasın taşıdığı değerler

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak

Bir taşınmasın kültür varlığı
olabilmesi için gerekli
değerler

Kültür varlıklarının taşıdığı
değerlerin öğrenilmesi

Kültürel değerlerin önemini
anlayabilme
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Anahtar Kavramlar






Kültür Varlığı
Ekonomik değer
Kültürel Miras Eğitimi
Tarihsel Değer
Belgesel Değer
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Giriş
İnsanoğlunun çeşitli nedenlerden dolayı önem verip, korumak istediği ve gelecek
nesillere aktarmak istediği kültürel miras varlıkları çeşitli bozulma, yıpranma ve yok olma
sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bu sorunları doğal faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere ikiye
ayırmak mümkündür.
Kültürel mirasın tahrip olması geriye döndürülemez bir süreçtir. Kültürel miras
yüzlerce hatta binlerce yıldır yaşadığı için insanlar bu varlıkların sonsuza kadar yaşayacağını
düşünebilir. Gerçekte ise ister anıt olsun isterse bir obje kültürel mirasımızı oluşturan tüm
maddi varlıklar, zamanla oluşan kimyasal, biyolojik ve fiziksel değişmeler sonucu tahrip
olmaktadır.
Ülkemizde nüfus artışının yanı sıra, hava kirliliğinin, sanayi işletmeleri ve artan
trafikle birlikte kültür varlıklarına hayati riskler yarattığını vurgulanmaktadır. Benzer şekilde,
tarihi çevrelerin günümüzde bakımsızlık, terk, bayındırlık etkinlikleri gibi çeşitli tehlikelerle
karşı karşıya kaldığı görülmektedir
Kültürel miras varlıklarının yüz yüze kaldığı bu sorunlar, onun bir yandan
korunmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, diğer yandan sosyal ve ekonomik yaşama
katılacak şekilde yönetimi hemen hemen tüm ülkelerin gündemini oluşturmaktadır. Kültürel
mirasın korunması ve yönetimi birçok nedenle gereklidir. Miras alanları ve anıtlar geçmişte
yaşamış insan etkinliklerinin kayıtlarıdırlar. Bu etkinliklerin gelişimini ve kökenini anlamak,
insanlığın sosyal ve kültürel kökenlerini aydınlatmada ve günümüz ile gelecek nesiller için
tarihten dersler almada temel öneme sahiptir. Bu yerler insanlık için eğitim ve onlardan
yararlanma kaynağı olarak yerine konulamaz ve paha biçilemez değerdedirler.
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2.1. KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ
Kültürel mirasın korunması, önem ya da değer kavramı ile ilgilidir. Çünkü insanlar
önem verdikleri ya da değer verdikleri şeyleri korurlar. Bu anlamda kültürel mirası neden
koruruz ya da başka bir deyişle kültürel miras neden önemlidir, sorusu gündeme gelmektedir.
Kültürel miras hakkında hatırlanması gereken en önemli şey ona değer veren bir topluma ait
olmasıdır. Kültürel miras insanlar içindir, aksi takdirde ona karşı bir ilgi ve kullanımı söz
konusu olmazdı.
Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının oluşturduğu kültürel miras, geçmiş yaşamla
ilgili bilgileri bize aktaran en somut ve en anlatımlı belgelerin başında gelir. Bizden önceki
nesillerin, yaşam biçimleri, ilişkileri, estetik anlayışları, yapı ve süsleme sanatında ulaştıkları
düzey v.b. birçok önemli bilgi ancak yapılar aracılığı ile alınabilir. Bu nedenle geçmişi
öğrenmek, deneyimlerinden yararlanmak, gelecek için örnek almak, bir belge olarak gelecek
nesillere aktarmak gibi birçok nedene dayalı olarak geçmişin bu “tanıklarının” korunmaları
gerekmektedir.
Kültürel mirasın kimlik ifade etmesi, tarihi ya da bilimsel değer taşıması, estetik ve
sanatsal değeri ve ekonomik bakımdan değeri, araştırmacılar tarafından korumasının
nedenleri arasında gösterilmektedir.
Koruma, kültürün devamını sağlayarak geleceğe aktarma işlevini görür. Korumanın
mekânsal büyüklüğü ve neyi koruyacağız soruları, koruma kavramının içeriğini genişletirken,
kültürel miras kavramının şekillenmesini de etkilemiştir.
Koruma ihtiyacı ve önemi her dönemin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Bazı
dönemlerde tarihi binaları yıkılmaktan ve terk edilmekten kurtarmak için, diğer dönemlerde
savaştan zarar gören binaları restore etmek için, bazen de eski ya da özgün tipinin yok
olmasını önlemek için koruma çalışmalarını ifade etmek için kullanılmıştır. Günümüzde ise
sivil mimari örneklerini, tüm çevreyi, kültürel değer ve pratikleri içeren, “bütünleşik koruma”
ya da “sit koruması” kavramına ulaşılmıştır.

2.1.1. Kimlik Değeri
Kültürel mirasın korunması, tarihi süreç içerisinde kimlik oluşturmada önemli
olmuştur. Birey geçmişini öğrenerek kendi kimliğini tanımlar, aynı zamanda toplumun diğer
üyeleri ile ortak bir bağ kurar. Kültürel mirasın korunması ve sürekliliği, bireyin sağlıklı
olarak toplumsallaşması için gereklidir.
Bireylerin ya da grupların kimlikleri ile yaşadıkları yer arasında imgesel bir bağlantı
vardır. İnsan hayal gücünün iki ürünü olan yer ve topluluklar arasındaki ilişkikarşılıklıdır.
Yer, grupla bağlantısı yoluyla özel olduğunda (burası biçimlendiğimiz ve bu nedenle ait
olduğumuz yerdir), grup kimliği yer tarafından biçimlendirilmiş görülür (biz buralı
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olduğumuz için biziz). Bu Şekilde boş bir mekân, gelenekler, hatıralar, efsaneler ve
hikâyelerle anlamlı bir yere dönüşür.
Yaşamının anlamını da o yerle ve zamanlakurduğu ilişkide bulmaktadır. Korumacılık
dediğimizde işte bu tarihle olan ilişki kurma biçimimize ilişkin bir tercihimizi belirtmiş
oluyoruz. Bir kent plancısı kentsel korumadan bahsettiğinde, tarihi bir çevrenin, yani bir yerin
korunmasından bahsetmektedir. Bir kişinin hem zaman hem de yerle kurduğu ilişkiler birlikte
o kişi için yerin anlamını üretmektedir.
Kent kimliklerinin oluşmasında en önemli girdi olan tarihsel-kültürel miras doğal
kaynaklar gibi korunması gereken varlıklardır. Tarihsel-kültürel miras geçmiş ile gelecek
arasında bir bağ kuran, kuşaklar arası iletişimi sağlayabilen, bir yere, bir ulusa, bir kültüre ait
olma duygusunu geliştirerek, kimlik sorununu çözebilen, yenilenemez, sınırlı kaynak
niteliğindeki değerlerdir. Tarihi kentsel dokular, kuşaklar arasında anılarla dolu bir tiyatro
sahnesi gibidir, ya da, yaşayan bir arşiv niteliğindedir. Süreç içinde gelişen bu değerlerin
mekâna yansıması ile o kentin algılanabilirliği ve okunabilirliği artar. Kent taşları bir arada
tutan ortak bağlar güçlenir. Kentlerin sağlıklı gelişebilmesinin ön koşulları arasında, eldeki
tarihsel-kültürel mirasın korunarak yaşatılması ve bu değerleri çağdaşyaşamkoşulları
doğrultusunda geliştirmesinin önemi yadsınamaz.
Kültürel miras, aynı zamanda milli kimlik oluşturmada da önemlidir. Birçok devlet
kültürel mirası milli tarih için ve milli bilinç oluşturmak için kullanmışlardır. Bu anlamda
müzeler de milli geçmiş ve milli tarih oluşturulmasındakullanılmıştır. Somut kalıntılar
olmadan geçmişin inanılmayacak kadar zayıf olduğunu ve bu tarihi kalıntıların millî kimliği
simgelemede ders kitaplarından daha etkili olduğunu belirtmektedir.
Miras alanları ve müzeler milli bir devletin kolektif mirasının bir parçası olarak
yönetilirler. Bu nedenle bu yerler yerleşmiş milli kimlikleri somutlaştırır. Kültürel miras,
yerel toplulukların üyesi, bir bölgenin meskûnu ya da bir millî devletin vatandaşı olarak
insanların anlayışına katkı sağlar. Bu Şekilde tarihi kimlikler, ülkeleri ya da yerel toplulukları
ve onların müzeleri ile miras cazibe merkezlerini ziyaret eden misafirlere gururla sunulur.
Kültür ve kimlik arasında çok yakın bir ilişki vardır. Zengin bir kültürel miras güçlü
bir kimlik oluşturur. İnsanoğlunun tarih boyunca yarattığı kültür ve medeniyet eserleri
insanlığın ortak başarısı olarak bütün insanlara güven ve ilham verir. Aynı şekilde insanlığın
içinde bir millet olarak sahip olduğumuz kültürel birikim hem kimliğimizi besler hem de bizi
geleceğe hazırlar. İnsanlığa olumlu katkılar sağlayacak bir güç oluşturur. Bunun için
insanoğlu, kültürel mirası yeni nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmalı ve sunulmalıdır.
Kültürel miras varlıkları bir milletin mimarlıkta, endüstride, teknolojideki önemli
başarılarını anımsatır ve canlandırır ya da bu yerler, önemli tarihi figürler ve olaylarla
ilgilidirler. Tüm bunlar insanların kültürel mirasa neden değer verdiklerini açıklamada önemli
katkı sağlar. Bu nedenle bu yerlerin korunması, kişiselve milli kimlik için önemlidir. Bu tarihi
çevrelerde geçmişteyaşamış toplumun sosyal yapısı, kültürel özellikleri kendini mekânda
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göstermiştir. Mekân zarar gördüğü zaman bu, geçmişin belgelerinin zarar görmesi demektir ki
bu da sonuçta kimlik kaybına neden olacaktır.
Benzer bir şekilde UNSECO da kültürel mirasın kendi kökenlerimizin, kültürel ve
sosyal kimliğimizin daha fazla farkında olmamıza yardımcı olacağını vurgulamaktadır.
UNESCO‟nun girişimiyle, 1995’de Norveç’te birincisi düzenlenen Dünya Mirası Gençlik
Forumu’nda, kültürel ve doğal sitlerin insanoğlunun yaşadığı çevreyi biçimlendirdiği,
bunların yok edilmesinin ya da bozulmalarının kimliklerimizin, milletlerin ve gezegenimizin
hayatta kalmasında zararlı sonuçlar doğurabileceği belirtilerek kültürel mirasın kimlik ifade
etmedeki önemi dile getirilmiştir.

2.1.2. Tarihsel ve Bilimsel Değer
Fiziksel çevreyi oluşturan doğal ve insan yapısı kent, yapı ve bütün nesneler, onları
yaratan kültür ortamının mesajlarını taşırlar. Bu anlamda kültürel miras yerleri, tarihi bir
figür, olay, evre ya da etkinlikten etkilendikleri ya da bunları etkiledikleri için tarihi değere
sahiptirler.
Kültürel miras varlıkları, değişik dönemlerde yaşamış topluluklar ve onların sosyal,
kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamlarıyla en somut bilgileri veren temel kaynaklar
durumundadırlar. Aynı zamanda bir toplumun mimarlıkta, endüstride ya da teknolojideki
başarılarının hatırlanmasında ve canlandırılmasında önemlidir. Örneğin bugün terk edilmiş bir
teknolojiyle baskı yapan matbaalar, darphaneler, zeytinyağı üreten yağhaneler, un ve yel
değirmenleri, tabakhane, sabunhane, şaraphane ve ipek fabrikaları, üretim teknikleri ve yapı
tipleri açısından belge niteliği taşımaktadırlar.

Resim 1: Yel değirmesi, Bodrum, Muğla
Tarihi değer, estetik değeri de içerir. Bir kültür ortamının birçok niteliklerini yansıtır.
Herhangi bir döneme ait bir yapı kalıntısı, estetik boyutu olmasa bile bir tarih belgesidir.
Çünkü geçmişteki bir insan etkinliğini yansıtır. Belge olma bu tanıklıktan kaynaklanır.
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Üstünkörü yapılmış, çirkin bir yapı da, güzel bir sanat yapıtı gibi yapıldığı çağı anlatan veriler
taşır. Her yapı bir düşünceyi, bir kararı açıklar, bir emek ürünüdür. Bu açıdan kişi ve toplum
etkinliğini belgeler. Bu yapıların bir araya gelerek oluşturdukları kentsel sit alanları da, yine
oluşturdukları dönemin Şehirleşme anlayışını, yürütülen ticari etkinliklerin niteliği ve
bunların işlevsel dağılımını, komşuluk ilişkileri gibi birçok bilgiyi bize anlatabilmektedir. Bu
belgelerin yitirilmesi kent kimliğinin yitirilmesi ile eş değerdir.
Kentlerdeki tarihi dokular, kentlerin gelişme süreci içindeki değişen fiziki, toplumsal,
ekonomik vb. yapıları ile kent taşların (o kentte yaşayan ve yaşamış olan toplumların)
anılarını bir arada barındıran, yaşayan bir arşiv niteliğini de görürler. Bu anlamda,
toplumların değişik kesimlerinin yaşam biçimi ve yerleşme düzenini yansıtan köy, kasaba,
mahalleler, Şehircilik tarihi belgeleridir. Günümüzde sürdürülmeyen bir yaşam düzeninin
gereksinimleri sonunda ortaya çıkmış olan bu yerleşmeler, yöresel yapı malzemesi
geleneklerinin ve iklim koşullarının olanak ve sınırlamalarıyla biçimlendirilen konutların yanı
sıra, ticari etkinliğin ve el sanatlarının yoğunlaştığıçarşı bölgelerinin doku, kütle, mekân
özellikleriyle de belge olarak saklanmaları amacıyla koruma altına alınırlar.
Geçmişini bilmek ve öğrenmek, insanlığın vazgeçilmez bir tutkusudur. İnsandüşünce
ve mantığının doğal bir ürünüdür. Geçmişini bilmek demek bir anlamda kendini ve benliğini
tanımaktır. Bu olgu, insanların, toplumların, devletlerin yaşamında ve sürekliliğinde gerekli
olan temel öğelerden birisidir. Her toplumun ve milletin kendi tarihiyle yaşıt, kendine özgü
bir yapısı ve kültürel karakteri, birikimi vardır.
Kişinin sağlıklı olarak toplumsallaşabilmesi, kültürün sürekliliği bilincinin
edinilebilmesi için, yaşadığı çevre ona tarihsel geçmişinişaretlerini, simgelerini
aktarabilmelidir. Geçmişin göstergelerini taşıyan bir çevrede yaşayaraktoplumsallaşan bir
kimse, kültürün sürekliliğini kolayca edinecek ve tarih bilincine sahip olacaktır. Burada
öngörülen süreklilik yeni yaşamın içinde geçmişin simgelerini de taşımaya dönüktür, yoksa
geçmişin aynen canlandırılmasını öngören nostaljik bir özlem değildir. Tarih bilincinin
geçmişte yaşamak olmadığını, kendi kimliğini yapan ögeleri tanımak ve onları bugünün
ışığında, bugünü de onların ışığında yorumlamak olarak dile getirmektedir. Bu anlamda eski
eserler, tarihsel ve kültürel değerleri ile toplumsal birliği güçlendirirler.

2.1.3. Estetik ve Sanatsal Değer
Kültürel mirasın bir diğer önemi taşıdığı estetik ve sanatsal değerdir. Binalar ve anıtlar
tarihi öneminin yanında sahip oldukları sanatsal ve mimari özellikleri bakımından da
değerlidirler. Kültür varlıkları, insanların zevk ve ihtiyaçlarının sonucu ortaya çıkan ve sanat
değeri taşıyan nesnelerdir ve bir milletin ortak beğenisini ve yaratıcı gücünü gösterirler.
Kültürel miras varlıkları nadir ve yenilenemez eserlerdir ve bu nedenle değerlidirler.
Eğer yenilenebilir ve sınırsız olsaydılar onları korumak önemsiz ve gereksiz olabilirdi. Bir
Şaheser yok olduğunda tekrar yerine konulamaz, bu nedenle kültürel miras varlıklarının yok
olması onunla birlikte tüm insanlığın kaybı demektir.
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2.1.4. Ekonomik Değer
Son olarak kültürel miras, ekonomik bir gelişme kaynağı olarak değer taşımaktadır.
Bu anlamda, özellikle turizm ön plana çıkmaktadır. Günümüzde kültür turizmi, miras turizmi,
gibi başlıklar altında hem akademik bir çalışma alanıdır, hem de büyük bir ekonomik
kaynaktır.
Kültürel miras, 19. yüzyıldan beri seyyahlar için temel çekim alanlarından birisi
olmuştur. Miras turizmi, hızlı bir şekilde artmış ve birçok ülke için önemli bir ekonomik
kaynak olmuştur. Ulaşım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, yaşam standartlarının
yükselmesi, tatil ve eğlenceye daha fazla para ödenmesi gibi nedenler insanların geçmişte hiç
olmadığı kadar, günümüzde çok daha fazla seyahat etmelerini sağlamaktadır.
Birleşmiş Milletler ’in bir alt kuruluşu olan Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
rakamlarına göre 2008 yılında Dünya genelinde 900 milyon insan turizm faaliyetinde
bulunmuştur. 2010‟da bir milyarın bir az üzerine çıkacağını, 2020 yılında ise 1,6 milyar
insanın turizm amaçlı seyahat etmesi öngörülmektedir. Yine 2008 yılı verilerine göre dünya
genelinde turizm harcamaları 940 milyar Amerikan dolarını bulmuştur.
Turizm, kültür olmadan var olamaz, çünkü insanların seyahat etmelerinde temel
etkenlerden birisi kültürdür. Bu durum kültürel turizm olgusunu oluşturmuş ve kültürel
turizm, kültürel mirasın nasıl sunulacağının planlanmasında başlıca etken olmuştur. Kültür ve
turizm, miras alanlarının geliştirilmesi ve yönetilmesinde ayrılmaz derecede bir birine
bağlıdırlar. Kültürel miras varlıklarının gelecek nesillere ulaştırılması için korunması
gereklidir, aynı zamanda bu yerler insanların eğitimi ve eğlenceleri için de kullanılmalıdır. Bu
iki talebi karşılamak, kültürel miras yöneticileri için zor bir görevdir.
Kültürel miras, korunduğu kadar da kullanılmalıdır, ancak bilinçsizlik ve aşırı
yüklenme sonucu kaybedilen değerlerin tekrar geri getirilemeyeceği unutulmamalıdır. Eğer
turizm kontrol edilmezse, el ürünlerinin yasa dışı ticareti, hediyelik eşya olarak kullanımı,
kültürel varlıkların zimmete geçirilmesi ve aşırı kullanım gibi nedenlerden önemli zararlar
oluşabilir. Bu nedenle kültürel mirasın korunması ile turizm amaçlı kullanımı arasında bir
denge oluşturulması gerekmektedir.
Turizmin kültürel miras üzerine olumlu etkileri olduğu gibi olumsuz etkileri de
bulunmaktadır. Turizm, kültürel mirasın ekonomik özelliklerini yakalayarak, finansman
sağlayarak, toplumu eğiterek ve politikayı etkileyerek, bunları korunma için
kullanabilmektedir. Çok sayıda ulusal ve bölgesel ekonominin temel kısmını oluşturur ve
baŞarılı bir şekilde yönetildiğinde, kalkınmada önemli bir etken teşkil edebilir.
Bununla birlikte turizm eğer çok hızlı bir Şekilde gelişirse ev sahibi toplum için yıkıcı
etkiler doğurabilir. Eğer gelişme aşırı olursa ilk başta turistler için çekim merkezi olan
kültürel varlıkları ve değerleri yok edebilir.
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Turizmin kültürel miras üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri şu şekilde söylenebilir:
Olumlu etkileri;


Kültürel varlıkların uygun sunumu, turistlerin önemli kültürel miras varlıklarının
korunmasının ve hatırda tutulmasının gereğini anlamalarına yardımcı olur,



Yerel ekonomilerin gelişmesine fırsatlar oluşturabilir,



Turizmden sağlanan gelir yerel alt yapının geliştirilmesinde kullanılabilir,



Geleneksel kültürün yeniden canlanmasını sağlayabilir,



Turistler sayesinde kültür alışverişi farklı kültürlerin anlaşılmasına ve hoşgörüye
imkân verebilir,



Turizmden elde edilen gelir miras varlıklarının dokümantasyonu, planlanması ve
yönetimi için yatırım olarak kullanılabilir.

Olumsuz etkileri;
6) Miras alanlarının turistler tarafından aşırı kullanımı,
7) Turizme bağlılık, toplumun geleneksel faaliyetlerine ve kendilerine olan
özgüvenlerini kaybetmelerine yol açabilir,
8) Turist davranışları, turistler ziyaret ettikleri yerlerin geleneklerine ve görgü
kurallarına aldırmazlar ya da saygı göstermezlerse yerel kültür üzerinde olumsuz
etki bırakabilirler.
9) Plansız turizm alt yapılanması, toplum için konforlu yerlerin sağlanmasını içerir.
10) Sınırlı sayıda yararlananın olması,
11) Kültürel varlıklar üzerindeki kontrolün kaybedilmesi,
12) Kültürel miras varlıklarında zamanla fiziksel bozulmaların meydana gelmesi.
Turizmin bu genel etkilerinin yanında köy, kasaba gibi küçük toplumlar ve yerleşimler
üzerinde de etkileri bulunmaktadır. Bu tür küçük yerlerde kültürel turizm toplumun kültüre ve
doğal kaynaklarına dayalı bir gelişme stratejisi olarak kullanılabilmektedir. Bu toplumlar
sıklıkla kültürel miras değerlerini iş yaratma da ve ekonomik olarak gelişme için
kullanabilmektedirler. Bu tür küçük toplumlar kültürel değerlerinin yaşadıkları yeri ender ve
özel kıldığını düşünmektedirler. Onlar için sahip oldukları el sanatları, dil, yemekler, sanat ve
müzik, çevre ve teknoloji, din, eğitim, kıyafetler ve diğer kültürel miras öğeleri kültürel
turizm için bir kaynak olarak görülebilmektedir.
Turizmin küçük toplumlar ve yerleşim yerleri üzerinde yaptığı etkiler tartışılmaktadır.
Bazı araştırmacılar, turizmin otantik olmayan ya da sahte miras varlıklarının sergilenmesine
davetiye çıkardığını ve ticarileştirme ve metalaştırma yoluyla yerel kimlikleri aşındırarak
yerel tarih ve yaşamı bozduğunu iddia etmektedirler. Diğerleri ise, bunun aksine turizmin
yerel kimliklerin yeniden canlandırılmasına ve sürdürülmesine yardımcı olabileceğini, aksi
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takdirde muhtemelen unutulacaklarını, terk edileceklerini ya da homojen modern toplum için
de eriyip gideceklerini iddia etmektedirler.
Bu iki farklı görüşün de haklı yanlarının bulunduğunu söylemek mümkündür. Örneğin
ülkemizde Cumalıkızık köyü, Safranbolu, Beypazarı, Amasra gibi yerleri ele aldığımızda,
turizmin bu yerlere ekonomik bir canlılık getirdiği ortadadır. Bununla birlikte Cumalıkızık
köyünde (Bursa) turizmin olumsuz etkileri hızlı bir şekilde görülmüştür.

Resim 2: Cumalıkızık Köyü, Bursa
Cumalıkızık köyü önceleri yerel mutfağı, yaşam biçimi gibi özgün ve otantik
özellikleri ile turistler için gözde bir mekân haline gelmiş, artan turist sayısı ile birlikte yüksek
gelir arzusu içindeki halk yerel özelliklerinden maksimum gelir elde etmek adına
ticarileşmenin etkisinde kalmışlar ve özgün mutfak yapılarını ve yerel özelliklerini
değiştirmeye başlamışlardır.
Turizmin tarihi kasabalar için hem zehir hem de ilaç olduğunu belirtmektedir.
Turizmin, tarihi kentleri hayatta tuttuğunu, fakat aynı turizm eğer aşırıŞekilde gerçekleşirse
kent halkının hayatını bir çeşit sürüncemede bırakacağını ve aynı zamanda kentin
tarihselliğini yok edeceğini vurgulamaktadır.
Sonuç olarak turizm hareketleri gerçekleştiği sürece somut ve somut olmayan kültürel
değerlerin olumsuz olarak etkilenmesi kaçınılmazdır. Bugün tüm dünya ülkeleri turizmin
olumsuz etkilerini en aza indirirken olumlu etkilerini en üst düzeye çıkarma uğraşı
içindedirler. Bu anlamda turizm aktivitelerinin yörenin doğal ve kültürel kaynaklarını
kullanarak, gelecek nesillere de aktarılacak biçimde korunması, geliştirilmesi kapsamlarında
“sürdürülebilir” turizm hareketleri önerilmektedir.
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2.1.5. Belgesel Değer
Bir kültür varlığının en önemli değeri belgesel değeridir. O varlık, salt fiziksel bir
varlık olmaktan öte, içerdiği ve günümüz toplumuna aktardığı bilgiler nedeniyle önemlidir.
Bir kültür varlığı incelendiğinde, onu yaratan/kullanan ve zaman içinde değiştiren
toplum(lar)ın niteliklerini öğrenmek olasıdır. O toplumun sosyal, kültürel, politik ve
ekonomik niteliklerinin yanı sıra, teknik düzeyleri, moda ve beğenileri, estetik yaklaşımları,
yaşam biçimleri, ritüelleri, sosyal/toplumsal normları bu fiziksel tanıkları doğru
yorumlamakla anlaşılabilir, öğrenilebilir. Kültür varlıklarının ister taşınır, ister taşınmaz olsun
korunmasının en önemli gerekçesi bu değeridir. Bu değeri, diğer tüm değerleri içeren bir
şemsiye kavram olarak algılamak da olasıdır.

2.1.6. Mitolojik Değer
Bu değer, o yörede yaşayanların, bir yapı ya da alanı bir efsaneye, bir söylenceye
bağlamaları ile oluşur. Anadolu’nun birçok noktasında bir hikâyeye bir söylenceye bağlanan
alanlar ve yapılar bulunmaktadır. Anadolu’da 3 değişik yerde bulunan Eshab-ı Kehf
Mağaraları, mitolojinin mekana yansımasının tipik örnekleridir. Mitolojiye göre Tek Tanrıya
inandıkları için eziyet edilmekten kaçan Hıristiyan dinine mensup Yemliha, Mekseline,
Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç, Putperestliğe dönmeyi
kabul etmediklerinden Rum Hükümdar Dakyanus'un huzuruna çıkarılmışlar. Bu hükümdar,
Putperestlik dinine bağlı kalmalarını, aksi takdirde kendilerini öldürteceğini söyleyerek birkaç
günlük zaman vermiş. Yedi genç köpekleri Kırmir ile ölümden kurtulmak için verilen süreden
faydalanarak kaçmışlar ve bu mağaraya sığınmışlar ve 300 yıl uyumuşlardır.

Resim 3: Eshab-ı Kehf Mağarası, Mersin
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2.1.7. Geleneksel Değer
Yapıyı oluşturan toplumun yerleşmiş gelenekleri, yaşam biçimleri ve inanışları ile
ilgili bir değerdir. Bu gelenekler ve yaşam biçimleri en doğru anlatımlarını konut, cami,
medrese, han vb. yapılarda buldukları için, mimarlık ürünleri geleneğin şahitleri olarak bu
değeri taşırlar. Örneğin birçok eski konutta bulunan seki ve sedirler, geleneksel günlük
yaşamda kullanılan elemanlar olmaları bakımından ve belli bir dönemin yaşam biçimini
yansıttıkları için değer taşırlar. Bu değer doğal olarak, belge ve özgünlük değerleriyle de
yakından ilişkilidir. Safranbolu, Beypazarı vb. geleneksel kasabalarda hala rastlanan dükkan
kepenkleri bu değeri yansıtırlar. Belli bir düzen içinde, standart sistemlerin kullanıldığı
dükkân birimlerindeki öğelerin nitelikleri mekânın kullanımını ve yaşam biçimini
sunmaktadırlar. Dükkân birimlerini kapatan kepenk gibi elemanlar, satılan malzemenin
sunum ve satış biçimini sunarken, dükkân sahibi ve satıcı arasındaki iletişime yönelik bilgileri
de yansıtmaktadır.

Resim 4: Beypazarı, Anakara

2.1.8. Çevresel Değer
Bu değer, yapı ya da yapı grubunun çevresinden aldığı değer ya da çevresine kattığı
değerler olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda, peyzaj veya kent görünümü açısından önemli
olmak; bulunduğu yerin simgesi olarak kabul edilmek; önemli bir anıtın çevresinde yer alan
ve ona ölçek veren, o alanın vazgeçilmez bir bileşeni olmak; bir kentsel tasarımın parçası
olmak çevresel değerler arasında sayılabilir ölçütlerdir. Antakya’nın önemli caddelerinden
biri olan Kurtuluş Caddesi üzerindeki yapılar belki tek tek çok büyük değerler içermemekte,
ancak bir araya geldiklerinde çevre ölçeğinde bir değer oluşturmaktadırlar. Aynı nitelikler,
Ankara’da Hamamönü mahallesi için de geçerlidir
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Resim 5: Antakya Kurtuluş Caddesi

2.1.9. Eğitim Değeri
Yapılar ve onların bir araya gelerek oluşturdukları kentsel, kırsal ve arkeolojik alanlar,
yaşamın mekâna yansıması olarak kabul edildiğinde, bu yapı ve alanlar, değişik dönemlerde
yaşayan topluluklar ve onların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamlarıyla ilgili olarak
en somut bilgileri veren güvenilir birer kaynak olmaktadırlar. Bu bağlamda öğretici değerleri
vardır. Günümüzde genel olarak ‘kültürel turizm’ başlığı altında toplanan hareketlerin de
kökeninde geçmişi öğrenme, bilgilenme ve merak giderme isteği bulunduğu için, kültürel
varlıklar bu istekleri karşılayan somut odak öğeleri olmaktadırlar. Pamphylia’nın önde gelen
antik şehirlerinden biri olan Perge, Kestros (Aksu) Nehri’nin 4 kilometre batısında iki tepe
arasındaki geniş bir ovanın üzerinde kurulmuştur. M.Ö. IV. yüzyılın ortalarına kadar Perge ile
ilgili fazla yazılı kayıt yoktur. İskender’in ölümünden sonra, Perge kısa bir süre Seleucid
egemenliği altına girmiş, yaklaşık olarak M.Ö. 133’te tam bağımsız olmuştur. M.S. II. ve III.
yüzyıllarda önem kazanmış, IV. yüzyılın ilk yarısında, Hıristiyanlığın önemli merkezlerinden
biri olmuştur. Böylece Perge antik kenti üzerinden yörenin tarihini ve gelişimini okumak
mümkün olmaktadır.

Resim 6: Perge Antik Kent
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2.1.10. Anı Değeri
Her toplumun geçmişteki olaylarla ilgili anıları vardır. Bu anılar kimi hallerde bir
yapıyla özdeşleşir. Örneğin, bir kişinin doğup büyüdüğü yapı o kişi için önemli bir değer
taşıyabilir. Bazı yapı ya da yapı grupları da tarihteki bir olayın canlı tanıkları olduğu için o
yöre ya da tüm ülke halkı tarafından ‘o olaylarla’ birlikte anılırlar. Erzurumun çevresinde
Büyük Kiremitlik, Küçük Kiremitlik, Mecidiye, Aziziye, Topalak, Sivişli vb. adlarla tanınan
tabyalar bulunmaktadır. 1876-1877 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşında, tabyalar önemli
savunma noktaları olarak kullanılmış, bu noktalarda önemli sayıda şehit verilmiştir. Özellikle
Aziziye Tabyası ve orada bulunan Nene Hatun heykeli, 93 harbi olarak da bilinen OsmanlıRus Savaşının hatırlanmasında önemli rol oynayan kültür varlıklarıdır.

Resim 7: Aziziye Tabyası

2.1.11. Süreklilik Değeri
Bu değer o kültür varlığının kullanımının sürmesi ve kendisine çağdaş toplumda bir
yer bulmasıyla ilgilidir. Böylece yapının kullanılarak korunması temel ilkesinin gereği yerine
gelecek, yapı günümüzün bir işlevi ile yaşamını sürdürerek böylece ‘geçmişimiz için bir
gelecek’ olarak tanımlanan önemli bir koruma söyleminin gereği yerine gelmiş olacaktır.
Özellikle özgün işlevini günümüzde de sürdürebilen yapılar ‘süreklilik’ değerinin önemli
temsilcileri olmaktadır. Bursa-Pirinç Hanı 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Hanlar bölgesi olarak
da bilinen kentin tarihi ticari merkezindeki yapı, geçmişte olduğu gibi günümüzde de ünlü
Bursa ipekçiliğinin merkezi durumundadır. Bu nedenle özgün işlevine en yakın biçimiyle
kullanılmakta ve her zaman canlılığını korumaktadır.
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Resim 8: Pirinç Han, Bursa

2.1.12. İşlevsel / Kullanılabilme Değeri
Bu değer, ekonomik değerle yakından ilgilidir. Yapı ya da alanın özgün işlevinin
devamı öngörülebildiği gibi, yeni bir kullanıma uyarlanması da düşünülebilir. Kimi yapılar
bugün özgün işlevlerini yitirmiş olarak görülebilir. Örneğin, ülkemizin yeni eğitim
sisteminde, Osmanlı döneminin eğitim kurumları olan medreselerin artık yeri yoktur. Bu
bağlamda bu yapıların işlevsel değerleri kalmamıştır. Ancak günümüzde birçok Selçuklu ve
Osmanlı dönemi medresesi kamu yararına olmak üzere, sosyal ve kültürel işlevlerle yeniden
kullanılmışlardır. Böylece hem toplumun bir gereksinmesi karşılanmakta, hem de bir kültür
varlığı işlevsel değeri nedeniyle kullanılarak korunmaktadır. Ankara-Çengel Han 16. Yüzyılın
başında inşa edilmiş tipik bir şehir içi hanıdır. Günümüzde ise teknoloji müzesi olarak
kullanılmaktadır İznik Nilüfer Hatun İmareti de günümüzde Müze olarak kullanılmaktadır.

Resim 9: İznik Nilüfer Hatun İmareti
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2.1.13. Teklik / Benzersizlik Değeri
Bu değer, yapının türü, mimari üslubu, yapıldığı dönem, tasarımcısı ve içinde
bulunduğu bölge gibi değişik belirleyicilere bağlı olarak oluşur. Bu belirleyicilerin birden
fazlasının bir araya gelmesi, örneğin aynı dönemde, aynı tasarımcı tarafından inşa edilmiş ve
aynı tasarım ilkelerine bağlı kalınarak yapılmış yapı grubu olması halinde değer daha da
artacaktır.
Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası, Selçuklu döneminde Mengüçlü Beyliğinden Ahmet
Şah ve Melike Turan tarafından başkentleri Sivas, Divriği'de cami ile darüşşifa (hastane)
yaptırılmıştır. Yapım tarihi 1228-1229'dur. Caminin yapımında mimar ve sanatkar olarak
Ahlatlı Hürremşah ve Tiflisli Ahmet çalışmıştır. Yapının gerek portal gerekse üst yapı (tonoz)
süslemeleri eşsizdir ve Anadolu Sanatının en üst düzey taş süslemeleri arasında sayılır Atina
Akropolünde bulunan ve bugün bir bölümü yabancı müzelerde sergilenen frizler de yine M.Ö.
5. yüzyılda ulaşılan teknik ve artistik düzeyi gösteren benzersiz eserler arasındadır.

Resim 10: Divriği Ulu Camisi

2.1.14. Enderlik Değeri
Ender olmak, az bulunmak her obje için değer arttırıcı bir kriterdir. Belli bir yapı
türünün az rastlanan bir örneği olmak, sadece bir coğrafi ya da kültürel bölgeye özgü olmak,
yapıldığı dönemden günümüze kadar yaşamını sürdürebilen az sayıda yapı arasında olmak
enderlik değerinin girdileri arasındadır. Bu değer teklik değeri ile de bütünleştirilebilir.
‘Serender’ içinde tahıl saklanan ve evin yakınında, bahçe ya da avlunun bir köşesinde
konumlanan iki katlı bir depo yapısıdır. Hemen tüm örnekleri Doğu Karadeniz’de bulunan
serender, en az dört ahşap ayak üzerinde yer alan, yine köşeleri geçmeli olarak inşa edilen
ahşap bir kapalı kitleden oluşur. Bu kitlenin içerisinde değişik tahıl , kurutulmuş sebze ya da
meyvelerin konduğu dolaplar sıralanmıştır.
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Resim 11: Serender

2.1.15. Özgünlük Değeri
Yapının fiziksel durumunu kapsayan bir değerdir. Eğer bir yapı ya da kapı, pencere
vb. mimari öğeler, yapıldığı dönemin mimari anlayışını, süsleme anlayışını, yapı
malzemesinin kullanım biçimini, bir diğer deyişle tüm niteliklerini günümüze değin
bozulmadan ve değişmeden sürdürmüşse, özgün bir yapı olarak tanımlanmaktadır.
Özgünlüğün artması,, ‘o yapıyı’ ve ‘temsil ettiği dönemi’ tanımamız ve gerekli bilgileri
edinmemizi de giderek kolaylaştıracaktır. Bu değer, bu nedenle, belge ve tarihi değerle de
ilişkilidir.
Özgünlük değerine ilişkin olarak yapılan araştırma ve değerlendirmelerde, ilk
tasarımın günümüze ne ölçüde gelebildiği belirlenmeye çalışılır. Bir yapı ya da yapı öğesi
değişik nedenlere bağlı olarak bazı Bölümlerini yitirmiş ya da bazı niteliksiz müdahaleler ile o
bölüm yeterince anlaşılamıyorsa, “bugüne değin sürebilme/ kalabilme” olarak
tanımlanabilecek bir başka değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Bu bölümde değişik
konuları açıklamak amacıyla kullanılan birçok örneğin bugüne değin ilk yapıldığı dönemdeki
bütünlüğünü koruduğunu söylemek olası değildir.

2.1.16.Teknik Değer
Her tasarım ürünü, dönemine özgü yapım teknolojilerinin, strüktürel kurguların ve
malzeme kullanımının somut belgeleri olarak teknik ya da teknolojik değer taşır. Bu
bağlamda, nitelikli yapım tekniğine ve strüktür düzenine sahip olmak; özenli bir işçilikle
yapılmış olmak; özgün tasarımı günümüze değin korumak bu değeri zenginleştiren öğelerdir.
Konya Alaaddin Camisi minberi ceviz ağacından olup, üzerindeki kufi kitabede Kılıçaslan’ın
oğlu Sultan I. Mesut’un ismi yazılıdır. Minber kündekâri tekniğinde geometrik motiflerle
bezenmiştir.
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Resim 12: Konya Alaaddin Camisi minberi

2.1.17. Geleneksel Değer
Yapıyı oluşturan toplumun yerleşmiş gelenekleri, yaşam biçimleri ve inanışları ile
ilgili bir değerdir. Bu gelenekler ve yaşam biçimleri en doğru anlatımlarını konut, cami,
medrese, han vb. yapılarda buldukları için, mimarlık ürünleri geleneğin şahitleri olarak bu
değeri taşırlar. Örneğin birçok eski konutta bulunan seki ve sedirler, geleneksel günlük
yaşamda kullanılan elemanlar olmaları bakımından ve belli bir dönemin yaşam biçimini
yansıttıkları için değer taşırlar. Bu değer doğal olarak, belge ve özgünlük değerleriyle de
yakından ilişkilidir. Safranbolu, Beypazarı vb. geleneksel kasabalarda hala rastlanan dükkan
kepenkleri bu değeri yansıtırlar. Belli bir düzen içinde, standart sistemlerin kullanıldığı
dükkân birimlerindeki öğelerin nitelikleri mekânın kullanımını ve yaşam biçimini
sunmaktadırlar. Dükkân birimlerini kapatan kepenk gibi elemanlar, satılan malzemenin
sunum ve satış biçimini sunarken, dükkân sahibi ve satıcı arasındaki iletişime yönelik bilgileri
de yansıtmaktadır.

Resim 13: Safranbolu
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2.1.18. Mimari Değer
Her yapıt kendine özel, özgün bir tasarım ürünü olduğu için değişik ölçeklerde mimari
değer taşırlar. Bu değerin girdileri arasında üstün sanat tarihi değeri taşımak; dönemin mimari
üslubunun gelişimini sergilemek; türünün mimari gelişiminde tipolojik gelişim açısından
önemli olmak; ünlü bir sanatçı, mimarla ilişkili olmak; bir sanat üslubunun temsilcisi olmak;
üstün nitelikli veya zengin bir cephe düzenine, bezemeye, iç düzene sahip olmak gibi mimari
hususlar yer almaktadır. 13. yüzyılda inşa edilen ve süsleme içeriği bağlamında olan Divriği
Ulu Camisi, Osmanlı klasik çağlarının başyapıtı olan Edirne-Selimiye Camisi, 19. yüzyıl
batılılaşma sürecinin tipik bir örneği olan Beylerbeyi Sarayı önemli mimari referanslar
arasındadır.

Resim 14: Beylerbeyi Sarayı

2. 2. DOĞAL VARLIKLARININ DEĞERLERİ
Doğal varlıklar değerlerine bağımlı olarak tanımlanmışlardır. Ancak burada bir
gruplama yapılabilir:

2.2.1. Az Bulunurluk ve Yöreye Özgü Olma Değeri
Bir doğal oluşumun bazen “garip’liği, bazen “özel” oluşu ya da “salt o bölgeye özel”
oluşu bir değerdir. Kardelen çiçeği, Kelaynak kuşları vb.
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Resim 15: Kardelen Çiçeği

2.2.2. Bütünsellik Değeri
Belirli doğal niteliklerin biraradalığının oluşturduğu özel nitelikler de korunma
değerini oluşturabilir: Bir bitki örtüsünün sürekliliği, bir jeolojik oluşumun bütünselliği gibi.
Yine burada da kültürel ya da doğal değerlerin tek tek değil, daima birbiriyle iç içe ve
karşılıklı ilişki içinde bulunduğunu vurgulamak gerekir.

49

Uygulamalar
Kültür varlıkları ve değeleri ile ilgili çeşitli resmi kuruluşların web sitelerine
bakılabilir?

50

Uygulama Soruları
Kültürel mirasın sahip olduğu/olabileceği değerleri öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Herhangi bir taşınmazın yada alanın kültür varlığı statüsü kazanması için bazı
değerlere sahip olması gerekmektedir. Bu bölümde kültürel mirasın sahip olduğu tarihsel ve
geleneksel, mimari değerinin yanında farklı değer kavramları da söz konusudur. Bunların
varlığı kültürel mirasın yönetilmesi, ve sağlıklı olarak gelecek kuşaklara aktarılmasında önem
rol oynamaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Mimari değeri aşağıdakilerden hangi faktör oluşturmaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Üstün sanat tarihi değeri taşımak
Türünün mimari gelişiminde tipolojik gelişimi açısından önemli olmak
Kendinden önce inşa edilen yapılardan esinlenmek
Dönemin mimari üslubunun gelişimini sergilemek
Üstün nitelikli veya zengin bir cephe düzenine sahip olmak

2. Türk-İslam sanatında hangi yapı türünün koşulsuz süreklilik değeri vardır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kervansaray
Camii
İmaret
Tabhane
Yol

3. İşlevsellik değeri başka hangi değerle bütünleşebilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Belge
Ekonomik
Teklik
Mimari
Teknik

4. İzmir saat kulesi hangi değere sahiptir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ekonomik
Süreklilik
Tarihi
Kimlik
Çevresel

5. Aşağıdaki hangi yapı anı değeri taşımaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Ankara II. Türkiye Büyük Millet Meclisi
İstanbul Haydar Paşa Garı
İstanbul Taksim Meydanı
Gelibolu yarımadası Şehitler Anıtı
Kahire Keops Piramidi

6.Antakya Kurtuluş Caddesi aşağıdaki hangi kültür varlıkları değerine girer?
a) Mitolojik değer
b) Çevresel değer
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c) Eğitim değeri
d) Sanatsal değer
e) Bilimsel değer
7. Eshab-ı Keyf mağaraları aşağıdaki hangi kültür varlıkları değerine girer?
a)
b)
c)
d)
e)

Bilimsel değer
Çevresel değer
Eğitim değeri
Sanatsal değer
Mitolojik değer

8. “Yapıyı oluşturan toplumun yerleşmiş gelenekleri, yaşam biçimleri ve inanışları ile
ilgili bir değerdir.” tanımı aşağıdaki kültür varlıkları değerlerinden hangisine
uymaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bilimsel değer
Çevresel değer
Eğitim değeri
Geleneksel değer
Mitolojik değer

9. “Yapılar ve onların bir araya gelerek oluşturdukları kentsel, kırsal ve arkeolojik
alanlar, yaşamın mekâna yansıması olarak kabul edildiğinde, bu yapı ve alanlar,
değişik dönemlerde yaşayan topluluklar ve onların sosyal, kültürel, ekonomik ve
siyasal yaşamlarıyla ilgili olarak en somut bilgileri veren güvenilir birer kaynak
olmaktadırlar. Bu bağlamda öğretici değerleri vardır.” tanımı aşağıdaki kültür
varlıkları değerlerinden hangisine uymaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bilimsel değer
Çevresel değer
Eğitim değeri
Geleneksel değer
Mitolojik değer

10. Diviriği Ulu Camii aşağıdaki hangi kültürel varlılarının değerine girmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bilimsel değer
Çevresel değer
Eğitim değeri
Geleneksel değer
Teklik/Benzersizlik değeri

CEVAPLAR
1) c, 2) b, 3) b, 4) d, 5) e, 6) b, 7) e, 8) d, 9) c, 10) e
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3. KÜLTÜREL MİRAS VE KORUNMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

55

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Kültürel Miras ve Korumanın Tarihsel Gelişimi
3.1. Koruma Kavramı
3.2. Koruma ve Onarımın Dünyadaki ve Ülkemizdeki Gelişimi
3.2.1. Dünya’da Koruma Anlayısının Gelisimi
3.2.2. Türkiye’de Koruma Anlayısının Gelisimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Asar-ı Atika Nizamnamesinin önemi nedir?
2) Koruma kavramı ve önemini açıklayınız?
3) Osman Hamdi Bey’in kültür varlıklarının koruması konusunda önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Dünya’daKoruma
Anlayısının tarihsel Gelisimi
Kültürel miras kavramının
tarihsel gelişimi

Ülkemizdeki koruma
anlayışının tarihsel gelişimi

Kazanım
Koruma anlayışının dünya
da geçirdiği evreleri hakknda
bilgi sahibi olmak
Kültürel miras kavramının
ortaya çıkışını ve
gelişiminidetaylı olarak
irdeleyebilmek
Ülkemizdeki koruma
anlayışının tarihsel
gelişimini kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar




Dünya’da Koruma
Türkiye’de Koruma
Tüzükler
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Giriş
Günümüzde sınırlı sayıda olan, kolay bozulan ve yenilenmesi olanaklı olmayan
arkeolojik kültürel mirasımız; hızla artan kentleşmenin, tarımsal faaliyetlerin ve endüstriyel
gelişmelerin etkisiyle yoğun bir tahribata uğramaktadır. Dahası, insanlık tarihi açısından
büyük önem taşıyan kültürel miraslarımızın içinde bulunduğu tüm tarihsel katmanlar;
savaşların, felaketlerin, arkeolojik sit alanlarını göz ardı eden yapılaşmaların, merkezi ve yerel
yönetimlerin büyük ölçekli karayolu, baraj, metro vb. imar çalışmalarının ve çeşitli ihmallerin
etkisiyle birer birer yok edilmektedirler. İnsanlığın ortak mirasının yaşatılması noktasında
dünya genelinde yaşanan bu sorunlar, zamanla ulusal ve uluslararası ölçeklerde birtakım
koruma ilkelerinin belirlenmesini ve kültürel mirasın dokümantasyon standartlarının
saptanmasını zorunlu kılmış olup, bu kapsamda dünya genelinde ve ülkeler özelinde birtakım
sözleşmeler, yasalar, tüzükler ve yönetmelikler tanımlanmıştır. Öyle ki bu süreçte mevcut
koruma yaklaşımlarının çok katmanlı kentlerin çok boyutlu sorunları karşısında yetersiz
kalması sonucunda; gerek çeşitli mühendislik disiplinlerinin gerekse de kent bilimcilerini ve
arkeologların ortak çalışmalar yürütmesine yönelik çabalar hız kazanmıştır. Koruma
yaklaşımlarının ortaya çıkışından günümüze kadar yaşanan bu dönüşüm sonucunda
günümüzde kültürel mirasın korunmasına yönelik yaklaşımların da kapsamında önemli
değişiklikler yaşanmıştır.
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3.1. KORUMA KAVRAMI
Tarihteki ilk insan topluluklarından itibaren, çeşitli nedenler ile koruma olgusunun
yaşamda yer aldığı görülmektedir. Bu toplumlarda korkular, inançlar, tabular, simgeler ve
sürdürülebilirlik kaygısı bazı koruma önlemlerinin alınmasına ya da alınmamasına neden
olmuştur. Kültürel tabakalaşmayı da gösteren korumanın gerekliliği çok çeşitli sebeplere
bağlanabilir. Başka bir ifade ile farklı kıstas ve amaçlar korumanın gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Var olan kültürün sürekliliğinin sağlanması, bireyi toprağına ve yaşadığı
çevreye sahip kılmak gibi amaçlar “korumayı” zorunlu hale getirmiştir. Tarihsel olayların,
sosyal ve ekonomik gelişmelerin nasıl olduğunun en önemli göstergeleri korumacılığın
yardımı ile ortaya çıkmaktadır. Korumada asıl olan, soyutun somuta dönüşmesidir. Bir
anlamda soyut, elle tutulan, gözle görünen bir duruma gelerek açıklanabilir, tanımlanabilir
olmaktadır. Bu nedenledir ki, koruma öze sadık olarak yapılmalı, özden uzak olmamalıdır.
Temel amaç, eser, nesne ya da olgunun yapısına, kullanılan malzemesine, işlevine vb. ilkelere
yani öze sadık kalarak yapmakolmalıdır. İmkânlar dâhilinde eser “öz”den uzaklaşmadan
varlık sebebi çerçevesinde değerlendirilmeli ve ona göre işleme tabi tutulmalıdır.
Koruma kavramı; genel olarak taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının, sanatsal,
tarihsel ve işlevsel özellikleri dolayısıyla günümüze ve geleceğe aktarılabilmesini sağlamak
adına yapılan bir çalışmalar zinciridir. Bu zincirde tespit, tescil, bakım, onarım, restorasyon
gibi aşamalar bulunmaktadır.
Koruma kavramının sözlük anlamına bakıldığında “tarih ya da sanat değeri taşıyan
yapıların, doğal değerlerin ya da kent parçalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli
önlemlerin alınmasıdır” anlatımı vardır. 21 Temmuz 1983 tarihli ve 2863 sayılı (değişiklik
3386) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3. maddesinde koruma kavramı
şöyle anlatılmaktadır: “Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım,
restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım,
onarım ve restorasyon işleri” (R.G.18113,1983).
Bir şeyin kültürel değer olarak tanımlanması ve koruma ile ilgili yasal düzenlemeler
kapsamına alınabilmesi için süreklilik, tarihsellik, özgünlük gibi belli değerler taşıması ve bu
değerlerin ona belli nitelikler kazandırması gereklidir. Kültürün temelinde zaten bir koruma
söz konusudur. Kültürel mirasın korunması sorunsalı Avrupa’da, yüzyıllarca süren bir dönemi
kapsamıştır. Koruma her şeyden önce bir bilinç sorunudur. Söz konusu bilinçlenme, kültürel
değerlerin korunmasında doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olan kamu ve özel
kurumların korumaya ilişkin geliştirecekleri stratejileri, ilgili uzmanlar, akademik kuruluşlar,
sivil toplum örgütleri ve kamuoyu ile paylaştıkları ölçüde sağlanabilir. Bu açıdan konu ele
alındığında, kültürel, ekonomik ve sosyal boyutu olan bir dizi eylemi kapsayan koruma
olgusu, ortak bir katılımı ve disiplinler arası bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır.
Koruma kavramında değinilmesi gereken başka bir konu da, neyin korunması,neyin
korunmaması, gerektiğidir. Bu tercihi yaparken de yine komiteler, dernekler vekurullar seçici
görevi üstlenirler. Bu oluşumlarda da ekip üyesi olarak karşımızabireyler çıkar.Bu bakımdan
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kendi kültür değerlerimizin ve yaşadığımız dönemden öncekikültürlerin göstergeleri olan tüm
varlıkların gelecek nesillere aktarılması için toplumu oluşturan bireylerin koruma olgusunun
önemini kavraması gereklidir. Ayrıca eğitim sürecinde koruma kavramı yer bulmalıdır.
Günümüz koruma bilincinin temellerinin 1789 Fransız ihtilali sonrasında atıldığını
söylemek mümkündür. Fransa’da kentliler, burjuvalar, egemen diğer iki sınıf olan
aristokratlara ve kiliseye karşı bir ihtilal başlatmıştır. Egemen sınıf cezalandırılırken bir
yandan da onları temsil ettiği düşünülen yapıların yıkılması söz konusu olmuştur. Bazı
sağduyulu insanlar, Victor Hugo gibi yazarlar, “Biz bu ihtilali yaptık, ama binaların ne günahı
var; binalar bizim hepimizin malı; binaları niçin yok ediyoruz” şeklinde duruma tepkilerini
göstermiştir. Özellikle bakımsızlıktan ötürü, o dönemde yıkılması gündemde olan Notre Dam
Katedrali’ne, dikkat çekmek için Notre Dam’ın Kamburu gibi yapıtlar oluşturulmuştur.
Böylelikle tarihsel romancılıkla, bu yapıların; şatoların, sarayların korunması gerektiği
konusunda fikirler yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. Tarihsel yapılar ile başlayan
korumacılık anlayışı giderek tüm alanlara yayılmış ve her alanda birbirine benzeyen
uygulamalar ile ya da farklı uygulamaların yer aldığı bir çerçevede şekillenerek gelişim
göstermiştir.

Resim 1: Notre Dam Katedrali
Ülkemizde var olan ve bugün hala yaşamımızın bir parçası olan kültür ve doğa
varlıkları ciddi ve önüne geçilemeyen bir yıkım, yok olma süreci içindedir. Bu sürecin en
önemli nedeni, 1940’lı yılların ikinci yarısından itibaren modernleşme adına başlayan hızlı ve
kontrolsüz kentleşmedir.
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Koruma ve uygarlık kavramları içerik yönünden birbirlerini bütünleyen kavramlardır.
Koruma uygarlığın bir göstergesi olduğu gibi, uygarlığı gerçekleştirmeden koruma
olasılığının olmadığı da açıktır. Başka bir ifade ile koruma uygarlığın vazgeçilmez bir
öğesidir. Ayrıca koruma bir topluma kimlik kazandıran, toplum bireyleri arasındaki bağı
kuvvetlendiren, onları yaşadıkları ortama saygılı kılan bir araçtır. Dolayısı ile korumacılığın,
insanlığın gelişme sürecindeki ağırlığı unutulmamalıdır. İnsana ve insanlığa saygı, önce
insanın tarih boyunca yarattığı ürünlere saygısı ile başlar, sonra da gelecek nesillere en az
geçmiştekiler kadar başarılı ürünler bırakabilmek ile devam eder. Her alandaki üretimde
olduğu gibi, korumacılık alanındaki üretimde de bir üretim felsefesi vardır. Korumacılığın
temel öğesi, toplumsal değerleri yeniden topluma kazandırmaktır. Fiziksel değerleri korumak,
ülkenin tüm bireylerine dolaylı veya doğrudan büyük yararlar sağlar. Hem maddi, hem de
manevi yararları beraberinde getiren korumacılığın ülke bireylerine iyi tanıtılması, söz konusu
olabilecek yararların bilinçli hale dönüştürülmesi, örgün ve yaygın bir biçimde korumacılık
eğitiminin ön koşuludur. Söz konusu yararlar yukarıda belirtildiği gibi toplumsal nitelikte
olduğu gibi, bireyin özel, maddi ve manevi yararına yönelik de olabilir. Ancak toplumsal
yararın birincil, diğerinin ise ikincil olması kabulünden hareket edildiğinde, korumacılığın bir
devletin tüm kurumları tarafından ele alınmasının zorunluluğu açıkça ortaya çıkar. Böyle bir
bakış açısı kamunun ve dolayısı ile kamusal ilişkileri düzenleyen devletin konuya sahip
çıkmasını zorunlu kılar. Bu yüzden bir devletin en önemli icraat organı olan hükümetlerin
sorunu benimsemesi ve kültür varlıklarının gelecek kuşaklara iletilmesi yolunda her türlü
maddi ve manevi olanakları yaratması gerekir. 1983 tarihinde yürürlüğe giren 5223 sayılı
kanun ile 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası” da koruma kuralları
açıkça ortaya konmuştur. Bu kurallar doğrultusunda yapılacak olan işlemler ile kültür
varlıklarının yaşatılmasını sağlamak her bireyin görevidir. Oldukça geniş bir kapsamda
değerlendirilen kültür varlıklarının eylem alanı doğal, tarihi, kentsel vb. çevrelerden yapı,
heykel, dokuma, mücevher, resim, mozaik, duvar resmi vb. farklı ölçeklere sahip doğa,
sosyal, fiziksel ve uygulamalı bilimlerin ilgi alanına girerek çeşitli çalışmalar kapsamında
değerlendirilmektedir.
Onarım (restorasyon); eser, nesne ya da olgunun eksik parçalarının tamamlanarak bazı
anlayışlara göre ayırt edilmesi imkânsız bir hale getirmek bazı anlayışlara göre ise mutlaka
aradaki farkın renk, malzeme, kot vb. çeşitli şekillerde ayrılması işlemidir. Bir başka tarif ile
biyolojik, fiziksel, kimyasal, mekanik ve diğer zararlı unsurlardan biri veya birkaçı nedeni ile
bozulmuş, bütünlüğünü ve anlaşılabilirliğini yitirmiş bir kültür varlığına, üretilirken
kullanılan teknik ve malzemeler ile belgesel niteliğine ve görsel oluşumuna zarar vermeden
aslına uygun şekilde yapılan müdahalelerdir. Onarımın amacı, her zaman olmamakla birlikte
kültürel varlığı eski fonksiyonuna ulaştırarak, normal kullanım ve işlemlerden dolayı daha
sonra oluşabilecek bozulmaları en aza indirgemektir. Örneğin geleneksel dokumaların
onarımının asıl amaçlardan birisi, eğer olanak varsa, dokumanın temel yapısını koruyarak,
önceki görünümüne ve fonksiyonuna kavuşturmaktır.
İlkesel anlamda, gerek taşınabilir gerekse taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ve
onarılmasına yönelik pek çok kural ortaya konmuş olmasına karşın, kavramsal açıdan yeterli
düzeyde yaklaşımın olmaması, yeterli kuramsal düzeyin oluşmasına da engel olmuştur.
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Koruma ve onarımın; kavramları ve ilkeleri arasında uyumlu bir denge sağlanması, kuramın
oluşabilmesi için öncül bir gereksinimdir. Koruma ve onarımın bilimsel bir çalışma olmasının
ön koşulu ise; bilimsel olarak kavramların tanımlanması ve kuramlarının oluşmasıdır.
İnterdisipliner bir çalışma olan koruma ve onarımın; diğer bilimlere yardımcı teknik bir unsur
mu olduğu, yoksa başlı başına bir bilim olarak diğer bilimlerin veri ve tekniklerinden mi
yararlandığı konusundaki belirsizlik, bilimsel olarak irdelenmesine ve kuramsal düzeyde
çıkarımlar elde edilmesine bağlıdır.
Çeşitli yaklaşımların olduğu koruma; zaman içinde oluşabilecek bozulmalara karşı
eser, nesne ya da olguyu sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için alınan önlemlerken onarım;
arkeolojik veya sanat değeri taşıyan bir eserin özgünlüğüne zarar vermeden gelecek kuşaklara
aktarmak için yapılan zorunlu müdahaledir şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalardan
da anlaşılacağı gibi koruma ve onarımın birbirinden ayrılamayan, birbirini tamamlayan ancak
birbirinden ayrı uzmanlık gerektiren meslek dalları olduğu açıkça görülmektedir. Koruma ve
onarım eğitimleri de temelde birbirinden farklılıklar arz eder. Korumada kimya temelli ve
araştırma ağırlıklı bir eğitim söz konusu iken onarımda uygulama ağırlıklı ve pratiğe yönelik
bir eğitim söz konusundur. Ülkemizde koruma ve onarım kavramları birbiri içine geçmiş
durumdadır. Genellikle ya birbirinin yerine kullanılmakta ya da hatalı kullanımlara maruz
kalmaktadır. Koruma ve onarım kavramlarından başka bu alanda oldukça sık kullanılan
restitüsyon kavramının da anlamına bakıldığında; tıpkı yapım; yıpranmış, parçalanmış,
eskimiş, yırtılmış eser, nesne ya da olgunun ilk ya da belirli bir tarihteki durumuna ilişkin
bilgi veren tıpkı çizimleri olduğu görülmektedir. Restitüsyon çalışması, temelde koruma
esaslıdır. Ancak iki farklı amaç için yapılmaktadır. Yapılan uygulamalar, var olan tarihi bir
eser, nesne ya da olgunun aynısını günümüzde üretme olanağı yarattığı gibi günümüze kadar
ulaşabilmiş ender bir parçanın bütünü hakkında fikir sahibi olmamızı da sağlar. Bu sayede
koruma altına alınan eserin ne ölçüde tahribata uğradığı hakkında daha sağlıklı bilgilere
ulaşılır. Restitüsyonun koruma açısından en önemli yanı, tarihi bir eserin kaybolmadan birebir
yaşatılmasına olanak sağlaması ve tarihi bilinci arttırıcı nitelikte olmasıdır.
Ülkemiz korumacılık yönünden gelişmiş ülkelerden geride kalmıştır. Ülkemizde konu,
günümüzde iki yönüyle dikkat çekmektedir. Birincisi, çağdaş dünya koşullarında oluşan yeni
eğilimlerin belirlediği yaşam gereği, geleneksel değerlerin değişime uğraması, kimilerinin
ortadan kalkması; ikincisi ise kültür tarihimiz açısından çok önemli olan, değişen, kaybolan
bu değerlerin sonraki kuşaklara aktarılması sorunudur. Bu nedenle, geleneksel sanatlarımızın
ve genelde kültürümüzün maddi ürünlerinin, işlevleri ile birlikte, koruma altına alınmasının
gerekliliği gün geçtikçeönem kazanmaktadır. Kültürün maddi ürünleri, geçmişte değişik
ortamlarda farklı görünümler kazanarak toplum içindeki yerlerini ve önemlerini korurlar;
hatta bu eşyalar, toplum içindeki geleneksel özelliklerini sürdürdükleri için ve geçmişteki
işlevleri gereği, o toplumun geleneksel öğelerinden olma özelliklerini sonraki kuşaklara da
taşırlar.
Korumacılık bir moda veya salt yarar-maliyet analizleri ile fizibil çıkan, kâr getiren bir
yatırımcılık sorunu olarak görülmemelidir. Sosyal değeri her zaman, elde edilecek maddi
yararından yüksek olan eski tarihi eserlerin onarmanın amacı kültür sürekliliğini sağlamak,
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tarihe ışık tutmak, fiziksel boyutla bir toplumun ekonomik, sosyal boyutunu
irdeleyebilmektir. Kuşkusuz nostalji, anılar, bir fiziksel çevrenin veya bir yapının elden
çıkmamasını gerektiren öğeler de olabilir. Ancak salt bu amaçlardan hareket etme daha kişisel
bir korumacılık yaratır, çünkü çoğu kez bu anılar kişiseldir. Hele hızlı bir endüstrileşme süreci
koşutunda büyük göçler ile karşı karşıya kalan bir ülkede, dolayısıyla çevresi ile ortak anılara
sahip olmayan bireylerin oluşturduğu bir kentte, korumacılık nostaljik yaklaşımlar ile olmaz,
çünkü kenti yönetenler o duygulardan uzaktır. Doğru bir korumacılık bir hayat felsefesidir.
Bu felsefe eskiyi ekonomik, sosyal, politik boyutları içinde değerlendiren, ondan esinlenen,
yeniyi daha anlamlı yapan, ayrıca bu sözü edilen boyutlar arasındaki ilişkileri en doğru
biçimde, nesnel bir yaklaşımla ele alan bir ilkeler bütünüdür, işte böyle bir düşünce, kültürel
zenginliklerin gerçek ağırlığını toplum bireylerine gösterecek, onların benliklerini
kuvvetlendirmede yardımcı olacaktır. Ülkemizde koruma ve onarım faaliyetlerinin eğitimi
konusunda çalışan disiplinlere bakıldığında arkeoloji, sanat tarihi ve mimarlığın başta olduğu
fark edilmektedir. Son yıllarda bu konunun oldukça değer kazanmasından dolayı kültür
varlıklarını koruma ve onarım bölümlerinde eğitim görenlerin sayıları da hızla artmaktadır.

3.2. KORUMA VE ONARIMIN DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ
GELİŞİMİ
3.2.1. Dünya’da Koruma Anlayısının Gelisimi
Koruma eylemi insanlık tarihinin baslangıcına dayanmaktadır. ilk çaglardan beri
uygarlıklar geçmislerini korumaya çalısmıstır. Koruma anlayısı ilkçaglarda ve Hıristiyanlıgın
yayılma döneminde daha çok dinsel etkilere baglı olarak gelisim göstermistir. Ortaçagda
koruma anlayısının daha çok islevsel ve siyasal nedenlere baglı olmustur. Rönesans’ ta
koruma anlayısı ise Papaların Roma devri kalıntılarını kapsayan koruma emirnamelerinin
etkisiyle sekillenmistir. On sekizinci yüzyıla gelindiginde Fransız ;htilalinin yıkımlarına tepki
olarak dogan koruma düsüncesi, kısa zamanda tüm Avrupa’ ya yayılmıstır. On sekizinci
yüzyılın ikinci yarısı ve on dokuzuncu yüzyılın baslarında mimari eserleri korumaya yönelik
ilk yasalar hazırlanmıs, “tarihsel anıt” fikri sekillenmeye baslamıstır. Sanayi devriminin etkisi
ile tarihi çevre ve dogal çevrenin yok olma tehdidiyle karsı karsıya kalması dogal çevrenin
yanında tarihi çevreye olan ilgiyi de arttırmıs ve bunun sonucunda çevre koruma düsüncesi
belirgin olarak ortaya çıkmıstır.
Warshaw ve digerleri (2000), modern korumanın temellerinin 18 yüzyılda var olan
antikacılık ve romantik düsünce akımlarına dayandıgını vurgulamıslardır. Koruma hareketi
19. yüzyıl ortalarında hız almıs ve resmi altyapısı olusmaya baslamıstır Yirminci yüzyıldan
sonra mimari eserlerin korunması daha büyük önem kazanırken, anıtsal yapıları koruma
kapsamına alan sistemli yasalar çıkarılmaya baslanmıs, sınıflandırılan ve yasal koruma altına
alınan yapıların korunması ve denetlenmesini saglamak üzere kurulan komisyonların yetkileri
arttırılmıstır. 1930’lardan sonra koruma anlayısında yeni yaklasımlar benimsenmis, yapılan
uluslararası toplantılarla koruma sorunlarına çevre ölçeginde ortak çözüm önerileri
getirilmeye çalısılmıstır. 1931 yılında Atina’ da “1. Uluslararası Tarihsel Anıtların Korunması
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ile ilgili Mimarlar ve Teknisyenleri Kongresi” sonrası ulusların üzerinde anlastıgı, korumanın
yöntemlerinin belirlenmesini amaçlayan bir sözlesme taslagı hazırlanmıstır.
Böylelikle koruma konularında ilk ciddi girisim olarak nitelenen Atina Tüzügü ortaya
çıkmıstır. Atina Tüzügü’nün ortaya koydugu temel ilkelerle anıtsal yapıların kullanılması
gerektigi, tarihi kimliklerine saygı duyulması gerektigi, yapıların çevreleriyle korunması
gerektiği ve onarımlarında çağdaş tekniklerin kullanılabileceği vurgulanmıştır.
Atina Tüzügü’nde üzerinde durulan bir başka nokta da belgeleme ve uluslararası
isbirligidir. Bu konuda alınan kararlarla her ülkenin anıt belgeligini olusturması ve koruma
konusunda uluslararası bilgi ve deneyim alışverişi ve işbirliği yapılması önerilmiştir
Atina Tüzügü’nün hemen ardından 1933 yılında yine Atina’da Uluslararası Modern
Mimarlık Kongresi düzenlenmistir. Kongre sonunda mimari degerlerin özellikle “geçmis bir
kültürün anlatımı” ise korunması gerektigi vurgulanmıstır. “Bir sehrin yasamı, kendine özel
kisiligini kazandıran ve yavas yavas benligini ortaya koyan, yollar ve yapılar gibi, maddi
eserlerle yüzyıllar boyunca olusan sürekli bir olaydır. Bunun için geçmisin degerli tanıkları,
ilk önce, tarihi ve duygusal degerleri için, ardından insanın yaratıcılık gücünün en yüksek
düzeyde bir araya geldigi, göze görünen meziyetlerini tasıdıkları için saygı görmelidirler. Bu
eserler, insanlıgın miraslarındandır; onları ellerinde bulunduranlar veya onları korumakla
görevlendirilmis olanlar, bu soylu mirası gelecegin yüzyıllarına buldukları gibi ulastırmak
için haklı görülen her seyi yapma sorumlulugu ile yükümlüdürler (CIAM,1933).”
1960’lardan sonra yapılan uluslararası toplantılarla korunacak deger kavramı tek
yapıdan çevre boyutuna çıkarılmıstır. Tarihi anıtların korunması konusunda ikinci önemli
adım ise 1964’te Venedik’te atılmıstır. Venedik’te düzenlenen “II. Uluslararası Tarihsel
Anıtların Mimarlar ve Teknisyenleri Kongresi” korunacak degerin çevre boyutuna
çıkmasındaki en önemli adım olarak belirlenmistir.
Kentsel ya da kırsal yerlesmeler için de “anıt” kavramının kullanabilecegi vurgulanan
tüzügün 1. maddesine göre; “Tarihi anıt kavramı sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun
yanında belli bir uygarlıgın, belli bir gelismenin, tarihi bir olayın tanıklıgını yapan kentsel ya
da kırsal bir yerlesmeyi de kapsar. Bu kavram sadece büyük sanat eserlerini degil aynı
zamanda kültürel anlam kazanmıs daha basit eserleri de kapsamaktadır (ICOMOS,1964).”
Venedik Tüzügü’nün yayınlanmasından bir yıl sonra, 1965 yılında ICOMOS’un
kurulması ile korumanın milletlerarası kabul edilmis yaklasımı belirlenmistir. Aynı dönemde
ICOMOS’ un da rolü tanımlanarak, resmi statü kazanması saglanmıstır. Bu tarihten sonra anıt
ve sitlerin bakım-onarımı, korunması ve degerlendirilmesi uygulamalarında kullanılan kuram,
yöntem ve bilimsel tekniklerin gelistirilmesine çalısan bir kurum olan ICOMOS Dünya
Mirası ile ilgili yol gösterici olarak tanımlanmıstır.
Tarihi alanların korunmasında etkili olan UNESCO’da aynı dönemde Dünya Mirası
listesini yayınlayarak olayın uluslararası zemine oturtulmasına etkili olmustur. 1972’de
yayınlanan Dünya Mirası Sözlesmesi, yönetimlerden Dünya Mirası Alanının korunmasının
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saglanmasını talep etmistir. Dünya Mirası alanlarının koruma durumunun tayini ve izlenmesi
için adaylık dosyaları, koruma durumu raporları ve periyodik raporlar olarak üç ana sistem
belirlenmistir (UNESCO, 1972).
UNESCO ve ICOMOS haricinde Avrupa Konseyi Kültür Komitesi’de sık sık
yaptıkları toplantılar ile her türlü konuda tartısma ortamı yaratarak güncel konularda kararlar
alınmasına yardımcı olmaktadır.
1975 yılında Avrupa Konseyi tarafından “Geçmisimiz ;çin Bir Gelecek” sloganı ile
baslatılan “Avrupa Mimari Miras Yılı” kampanyası Amsterdam Bildirgesi ile sonuçlanmıstır.
Bildirge, Avrupa’ya özgü mimari mirasın korunması konusunda ayrıntılı tavsiyeleri
içermektedir.
“Avrupa Mimari Miras Yılı” kampanyası koruma yaklasımında yeni bir dönüm
noktası olmustur. Kampanyanın baslangıç tarihi olan 1973’ de Zürih Toplantısı’nda
korunacak alanların ve korumanın tanımı yapılmaya çalısılmıs, koruma sorunları üzerinde
durulmustur. Toplantıda ayrıca, artan teknolojik gelisme ve ekonomik baskı altındaki bu
alanların korunmasında, kent dokusunun tarihsel, arkeolojik ve mimari etüdü ile birlikte,
ekonomik ve siyasal arastırmaların verilerini de degerlendiren “bütünlesik koruma”
yaklasımına gereksinim oldugu görüsü savunulmustur.
1975 yılında Belçika’da ICOMOS tarafından gerçeklestirilen “Tarihsel Kentlerin
Koruma ve Kurtarılması” konulu toplantıda, kentsel mirasın korunmasının estetik, kültürel ve
sosyal degerler açısından önemi vurgulanmıs, kentsel mirasın sosyal ve ekonomik bir kaynak
olarak kabul edilmesi gerekliligi açıklanmıstır.
1979 yılında Avustralya ICOMOS’u tarafından kabul edilmis olan Burra Tüzügü’nde
korumanın on ilkesi tanımlanmıstır. Tüzük korumanın amacını alanın kültürel degerinin
yitirilmemesi ve onun güvenligi, bakımı ve geleceginin düsünülmesi olarak belirlemistir
( ICOMOS Australia, 1979).
1982 yılında James Semple Kerr “The Conservation Plan” adlı çalısmada, kültürel
degerin tanımlanması ve derecelendirilmesi için genel bir yöntem önerisi getirmistir. Plan
belli bir alan için koruma politikalarının gelisiminden uygulanmasına kadar olan dört temel
adımı ortaya koymaktadır. Kerr’in üzerinde durdugu önemli bir nokta da koruma ve
gelismenin birbirinin karsıtı degil destekleyicisi oldugudur (Warshaw ve dig., 2000).
Avrupa Konseyi 1985 yılında Avrupa Mirasının Korunması Sözlesmesi’nde,
korunacak kültür varlıklarının; tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, toplumsal ve teknik
bakımlardan dikkate deger olmaları gerektigini vurgulamıstır (Avrupa Konseyi, 1985)
1987 yılında Washington’da yayınlanan Tarihi Kentler ve Kentsel Alanların
Korunması Tüzügü, tarihi kentler ve alanların korunması ile ilgili ilkeler, hedefler ve
yöntemleri belirleyerek Venedik Tüzügü’nü tamamlamayı amaçlamıstır. Washington
Tüzügü’nün ilk ilkesi ekonomik ve sosyal gelisme politikalarına ve bütünlesik yaklasımın
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gerekliligine dikkat çekmektedir. Tarihi kentlerin ve diger tarihi kentsel alanların korunması;
ancak sosyo-ekonomik gelisme ve her düzeydeki kent-bölge planlaması politikaları ile bir
bütün olusturdugunda etkili bir biçimde gerçeklestirilebilir (ICOMOS, 1987).
Washington Tüzügü’nün üzerinde durdurdugu önemli bir konu da halkın katılımı
olmustur. Tüzük koruma programının basarısının, kentlilerin katılım ve görev almalarıyla
mümkün olabilecegini; bu nedenle halkın katılımının desteklenmesi gerektigini vurgulamıstır.
Ayrıca tarihi kentlerin ve kentsel alanların korunmasının öncelikle orada yasayanları
ilgilendirdigine dikkat çekilmistir (ICOMOS, 1987).
1992 yılında, Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan “Avrupa Kentli Hakları
Deklarasyonu”nda kentsel mirasın; insanların kentlerde yasamıslıklarının, çalısmıslıklarının
ve kisisel tarihlerinin izleri oldugu; insanların geçici olan yasamda kalıcılık duygusuyla
gelecege hazırlanmalarını sagladıgı; ortak geçmis ve gelecek bilincinin içerigini olusturan
kültürel referans oldugu; geçmis, günümüz ve gelecek arasında önemli bir bag olusturdugu;
kentin geçmisini ebedilestirerek aynı zamanda günümüz ve gelecek kusaklara kimlik
asılayarak bütünlük duygusu verdigi ve toplum duygusunu olusturdugu, bu nedenle
korunması gerektigini açıklanmaktadır (Avrupa Konseyi, 1992)
ICOMOS’un 1993 yılında Sri Lanka’da yapılan 10. Genel Kurulu’nda yayınlanan
Anıtların, Külliyelerin ve Sitlerin Korunması, Egitim ve Ögretimi Temel ilkelerine ilişkin
Sözlesme’de; mimari mirasın kültürel ve çevresel gelismenin bir parçası olarak korunması
gerektigi vurgulanmıstır (ICOMOS, 1993).
Yine ICOMOS tarafından 1995 yılında yapılan Uluslararası Egitim Komitesi
toplantısında kabul edilen “Koruma Etiği” metninde ise kültür ürününün, sosyal ve fiziksel
çevresiyle kazandıgı çesitli anlamlar ile birlikte kültürel, teknolojik ve sosyal tarihine
deginilmistir (ICOMOS, 1995).
1996 yılında Strasbourg’da toplanan “Avrupa Konseyi Kültür Komitesi”, tarihi
anıtların korunması konusunda bakanlar toplantısında sunulacak bir karar gelistirmistir.
Karara göre, Batı Avrupa’da tarihi anıtların, turizme ve kültüre dönük olarak uzmanlar
denetiminde resmi kurulusların onayı ile islevlendirilmesi ve kendilerinin bakımını finanse
etmeleri saglanacaktır.
Dünya Mirası Komitesi’nin Budapeşte’de gerçeklestirilen 30. yıl kutlamaları
kapsamında, Dünya Mirası ile ilgili olarak Budapeşte Deklarasyonu 28 Haziran 2002
tarihinde yayınlanmıstır. Budapeste Deklarasyonu’nun ana maddeleri:
1972 tarihli Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu’na henüz
katılmamış ülkeleri davet etmek;
Koruma-gelistirme-sürdürülebilirlik çerçevesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı ve
halkların yasam kalitesini arttırmayı saglamak;
Dünya Mirasına zarar verenlerin insan ruhuna ve dünyaya zarar verdiklerini anlatmak;
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Toplulukların her düzeyde, Dünya Mirasının korunması ve yönetimi ile ilgili aktif
katılımlarını saglamak;
Dünya Mirası Listesi’ni gelistirmek;
Toplum bilincini yükseltmek ve iletisimle Dünya Mirası’na destek saglamak olarak
belirlenmistir.
Budapeste Deklarasyonu’nda günümüz çagdas koruma anlayısına dayanılarak, Dünya
Mirası Alanları koruma yaklasımı ortaya konulmustur. Dünya Mirası Tüzügü ise 1977
yılından beri periyodik olarak “Operational Guidelines” adıyla yayınlanan rehberler ile Dünya
Mirası Alanlarının korunmasında yol göstermektedir. Rehberlerle düzenlenen adaylık
dosyalarında, aday alanın koruma durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve alanın korunması için
uygun yasal, bilimsel, teknik, yönetimsel ve finansal ölçütler talep edilmektedir. 1997
yılından itibaren ise yönetimlerden, tüm bunların yanında yönetim planının da bir kopyasının
adaylık dosyası içinde yer alması istenmektedir.
Dünya Mirası Merkezi’ nin 2004 yılında hazırladıgı bölgesel periyodik raporlarda ise
tüzügün uygulanmasında ortaya çıkan bazı problemlere dikkat çekilmistir. Bunlar:
Yönetimlerde kurumsal süreklilik olmayısı sonucu kurumsal bellek ve teknik
kapasitesinin kaybı;
Yeri doldurulmaz evrensel değer, anlam, orijinallilik ve bütünlük kavramlarının
algılanamayısı;
Mevcut Dünya Mirası Alanları için yönetim planı olmayısı;
Dünya Mirası kavramı ve Dünya Mirası yönetim döngüsünün tüm bilesenleri hakkında
egitim gereksinimi olmayısı olarak sıralanmıştır.
Tüm bu gelismeler sonucunda koruma anlayısı çagdas bir zemine oturmus,
korumagelisme dengesinin gerekliligi ve kaçınılmazlıgı konusu netlik kazanmıstır. Yasanan
gelismeler bireylerin ve toplumların “koruma” kavramına bakısını degistirmis, bu da
insanların gözünde korumanın öneminin ve degerinin artmasını saglamıstır.
Günümüz koruma yaklasımının, fiziksel ve sosyal boyutu yanında, ekonomik
boyutunun da ön plana çıktıgı görülmektedir. Ayrıca katılımın mümkün oldugunca
saglanması, korumanın sürekliligi ve verimliligi açısından önem tasımaktadır. Bu noktada
yönetim planları, tarihi alana yaklasımı, degerlendirmeleri ve uygulamadaki basarısıyla
kültürel degerlerin korunmasında etkili olmaktadır. Planı tamamlanan bir belge olmaktan
çıkarıp süreç olarak ifade eden yönetim planlarının gerek koruma-gelisim dengesinin
saglanması, gerekse farklı grupların katılımının saglanmasında oldukça basarılı oldugu
görülmektedir.
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3.2.2. Türkiye’de Koruma Anlayısının Gelisimi
Türkiye’de koruma anlayışının başlangıcı olarak, taşınabilir eserler ile sınırlandırılmış
bir koruma da olsa Müze-i Hümayun’un kuruluşunu gösterebiliriz. 1846’da içersi cephane
ambarı olarak kullanılan Aya İrini, Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa tarafından Eski Eser
(Mecma-i Âsârı Atiha) ve Eski Silahların (Mecma-i Eslihâ -i Atika) toplandığı iki koleksiyon
ile müzeye dönüştürülmüştür. Bir depo niteliğindeki müzenin adı Müze-i Hümayun
(İmparatorluk Müzesi) olmuş bir süre sonra eserler Çinili Köşke taşınarak sergilenmeye
başlanmıştır. Bu süreçten önce bir sene kadar Avusturyalı Teranzio (Trentzio) müzenin
konservatör olarak sorumluğunu üstlenmiştir. 1840’lardan itibaren yabancılara Arkeolojik
kazı izni verilmiş olmasına rağmen, müze ve eski eser fikrinin gelişmeye başlamasına karşın;
eski eserleri korumaya yönelik ilk kanun 1874’te “Asar-ı Atika Nizamnamesi” olarak
yürürlüğe girmiştir. Ne yazık ki bu kanun da içeriği gereği eserlerin tahrip edilmesine ve yurt
dışına götürülmesine engel olamamıştır. 1881 yılında Müze-i Hümayun’un başına Osman
70

Hamdi Bey getirilmiş, bu tarihten kısa bir süre sonra da Osman Hamdi Bey’in çabaları ile
Asar-ı Atika Nizamnamesi değiştirilmiş ve Arkeolojik eserlerin yurt dışına çıkışı nispeten
engellenmiştir. Osman Hamdi Bey müzede bulunan eserlerin kataloglarını oluşturarak
bilimsel sınıflandırmalarını yaptırmıştır. Bunun yanı sıra eski eserlere karşı ilgi ve sevgiyi
arttırmadan onları korumanın da mümkün olmadığını bilen birisi olarak Osman Hamdi Bey
Çinili Köşkün yanına 1883’te Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ni açmıştır. Müze
müdürlüğünün yanı sıra bu okulun da müdürlüğünü üstlenmiştir.

Resim 2: Osman Hamdi Bey
1900’lerin başında taşınmaz eserlerin restorasyonuna yönelik çalışmalar ise,
Avrupadaki süregelen akımlardan etkilenmiştir. Hindistan Valisi Bop Küruz’un 19101915’lerde Hindistan’da bütün anıtların çevresini ayıklaması, büyük perspektifler ile anıtı
çıplak olarak ortaya koyması, ülkemizde örnek alınan bir uygulama olmuştur. Ayasofya
örneğinde de görüldüğü gibi anıtlar meydanların ortasında yalnız bırakılırken bir yandan
ikinci dereceden tarihi eserler yok edilmiş, diğer yandan kent dokusu bozulmuştur.
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, koruma konusunda yeni ve çağdaş ilkeler ortaya çıkmaya
başlamıştır. Hars Müdürlüğü’nün kurulması bunun ilk adımı olmuştur. 1917'de kurulan
Muhafaza-ı Asar-ı Atika Encümeni'nden sonra Cumhuriyet Döneminde 1951'e kadar kültür
varlıklarının korunmasına yönelik yasal bir kuruluşa rastlanmamaktadır. 1930 ile 1935
arasında Osmanlılardan kalan mevzuat değiştirilmiş, eski eserlere saygılı ve daha planlı bir
kentleşme başlamış, yeni müzeler kurulmuş, bazı anıtsal yapılar müze olarak kullanılmaya
başlanmış ve müzelerde iyileştirmeler yapılmaya başlanmıştır. 1935’ten itibaren artan
arkeolojik kazıların oluşturduğu koleksiyonlar ile yeni müzeler kurulmaya devam etmiştir.
Gerek taşınabilir gerekse taşınamaz eserlerde, Avrupa’daki hâkim koruma kriterleri
uygulanmıştır. Türkiye; 20 Mayıs 1946 tarihli 4895 sayılı kanunla Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Kurumu sözleşmesini (UNESCO Sözleşmesi) tanıyan ilk yirmi devlet
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arasında yer almıştır. 1950’li ve 1960’lı yıllara damgasını vuran liberalleşmenin “geniş
kapsamlı planlama” anlayışını doğurması ve Türkiye’de akademik çevrelerde tartışılmaya
başlanması nedeni ile, 1950 yılı, korumada yeni bir dönemin başlangıcı kabul edilmiştir.
Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) Türkiye Milli Komitesi’nin kurulması da yine
1950’lerde olmuştur. 2 Temmuz 1951 tarihinde yürürlüğe giren 5805 sayılı “Gayrimenkul
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine Dair Kanun”la yurtiçinde
korunması gereken mimari ve tarihsel özelliklere sahip anıtların ve diğer taşınmaz eski
eserleri koruma, bakım, onarım, restorasyon işlerinde uyulacak ilkeleri ve programları
saptamak; saptadığı ilke ve programların uygulanmasını izlemek ve denetlemek; anıtlar ve
taşınmaz eski eserler ile ilgili olarak kendisine sunulacak ve özel araştırmaları ile kurul
üyeleri tarafından bilgi edinilecek her türlü konu ve uyuşmazlık üzerinde bilimsel görüş
bildirmekle yükümlü Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu (GEEAYK)
kurulmuştur. Bu kurulun kurulması ile Cumhuriyet döneminde koruma ile ilgili çok büyük bir
adım atılmıştır.1951 yılında 5805 sayılı yasa ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu kurulmuştur. Bu kurul koruma ile ilgili ilkeleri ve müdahale biçimlerini belirlemek,
rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hakkında karar vermek gibi görevleri üstlenmiştir.
Kurulun ça-lışmalarına yönelik ilki 1952'de, diğerleri 1959 ve 1962'de olmak üzere
Gayrimenkul Eski Eserler Yüksek Kurulu yönetmelikleri hazırlanmıştır.
1973 yılında 1710 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasa,
Cumhuriyet döneminin ilk eski eserler yasasıdır ve kültür ve doğa varlıklarının korunması ve
değerlendirilmesine ilişkin çağdaş yaklaşımları içermektedir. Bu yasa ile birlikte koruma
olgusu bir çevre bütünlüğü içinde ele alınmıştır. Bu yıllarda koruma ile ilgili uluslararası
sözleşmelerin de ülkemiz tarafından onaylandığı görülür. Örneğin La Haye'de 14 Mayıs 1954
tarihinde imzalanan Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair
Sözleşme 1965 yılında Türkiye tarafından da kabul edilmiştir. Günümüze dek çeşitli
uluslararası sözleşmelere imza atan ülkemiz, evrensel alanda koruma ilke ve yöntemlerini
onaylamıştır. Yine önemli uluslararası sempozyumlarda da temsil edilen Türkiye, koruma ile
ilgili yeni gelişmeleri izleme olanağı bulmuştur. Türkiye 1964 Venedik Sözleşmesi, 1965
Avrupa Konseyi, Barselona Sempozyumu, Avrupa Mirasının Korunması Sözleşmesi,
Granada 1987 Washington Sözleşmesi, Tarihi Kentler ve Kentsel Bölgeler İçin Koruma
Sözleşmesi gibi etkinliklere de fiilen katkıda bulunmuştur. Ayrıca 1965'te UNESCO
tarafından kurulan ICOMOS'a (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) da üye olmuş,
uluslararası toplantı ve sözleşmelerde alınan önemli kararları benimsemiş ve ilke olarak kabul
etmiştir. Bu kararları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:


Kültür varlıklarının sistematik olarak envanterlerinin çıkartılması.



Kültür varlıklarının önemi konusunda toplum bireylerinin bilgilendirilip, bilinçlendirilmesi.



varlıklarının bütünleştikleri çevreleri ile birlikte korunmaları.



“Sit” kavramı ve birliktelikleri ile değer kazanan kentsel bölgelerin korunmaları.



Koruma konusunda olabildiğince evrensel ilke ve yaklaşımların benimsenmesi.
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1974 yılında Gayrimenkul Eski Eserler Yüksek Kurulu Yönetmeliği yeniden gözden
geçirilmiş ve 1983'te 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası çıkarılmıştır.
Bu yasa ile, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları hakkında ilgili tanımlar, çeşitli ulusal ve
uluslararası sempozyumlarda karara bağlanan koruma ilkeleri doğrultusunda yeniden
geliştirilmiş ve korumanın planlama ile ilişkisi açıklığa kavuşturulmuştur. Bu yasaya 1987
yılında çıkarılan 3386 sayılı yasa ile birlikte bazı değişiklikler getirilmiş ve 1989'da da Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulu Yönetmeliği yeniden
yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’de kültür varlıklarının korunması ile ilgili ilk yasal düzenleme 13 Şubat
1869’da yürürlüğe giren Asar-ı Atika Nizamnamesindir. Koruma konusundaki çağdaş
gelişmeleri yansıtan bir yapıya sahip olan 1710 sayılı Eski Eser Kanunu, ülkemizde tarihi
çevrenin doku bütünlüğü ile korunmasına olanak veren ilk yasa olarak koruma tarihimizde
önemli bir aşama oluşturmaktadır. Korunması Gereken Kültür ve Tabiat Varlıklarının
korunma ilke ve yöntemlerinin nasıl belirleneceği çıkarılan kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge
ve kararlar ile sağlanmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması ile ilgili temel kanun
2863 sayılı kanun olup 21.07.1983 yılında çıkarılmıştır. Adı geçen kanun 23.07.1983
tarihinde 18113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilimsel açıdan
restorasyonun ilkelerinin oluşması; uluslararası anlaşmalar, sempozyum sonuçları,
uluslararası sözleşmeler, tüzükler, ilgili kurumların yönetmelikleri ve ilke kararları ile
olmaktadır. Tüm bu ilkelerin oluşması sürecinde asıl olan ise uygulama deneyimleri olmuştur
ki, bu da bir takım sorunlara meydan vermiştir. Ülkelerin coğrafi koşulları ve
kültürlerarasındaki farklılık; farklı algılamalar, farklı yorumlar ve farklı öncelikler
oluşturmaktadır; bunların sonucunda ise ortaya, aynı dönem içinde uygulanmış olan, farklı
restorasyon anlayışları ve farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır.
27 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüge giren 5226
sayılıKanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve korumayla
ilgilidiger bazı yasalarda çok önemli degisiklikler getirmistir. Türkiye’de korumayaklasımın,
tek anıt korumasından baslayarak kentsel alan korumasına ulasmasıuzun bir sürece yayılırken,
uluslararası koruma modellerine uygun bir normaulasması 5226 sayılı “Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ile ÇesitliKanunlarda Degisiklik Yapılması Hakkında Kanun”
ile saglanmaya çalısılmıstır. Buyasa ile bugüne kadar sözü edilmemis yönetim alanı, yönetim
planı, baglantı noktasıgibi yeni tanımlamalar olusturulmus, koruma planlaması içinde eylem
alanlarının veönceliklerinin belirlenmesi olanaklı hale getirilmeye çalısılmıstır.
5226 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çesitli
KanunlardaDegisiklik Yapılması Hakkında Kanun” unun Getirdigi YeniliklerKanunda ilk
olarak Koruma Amaçlı ;mar planı tanımı ve yapımı ile ilgili olarakdegisiklik yapılmıstır.
Daha önce yasada tanımlanmayan koruma amaçlı imar planı;“Kanun uyarınca belirlenen sit
alanlarında, alanın etkilesim-geçis sahasını da gözönünde bulundurarak, kültür ve tabiat
varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesidogrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi,
dogal, mimari, demografik,kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılasma verilerini içeren
alan arastırmasınadayalı olarak; hali hazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yasayan hane
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halklarıve faaliyet gösteren is yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyilestiren, istihdamve
katma deger yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma sartları ileyapılasma
sınırlamalarını, saglıklastırma, yenileme alan ve projelerini, uygulamaetap ve programlarını,
açık alan sistemini, yaya dolasımı ve tasıt ulasımını, alt yapıtesislerinin tasarım esasları,
yogunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca
katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek sekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler
ile planlama kararları, tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve
uygulama imar planlarının gerektirdigi ölçekteki planlar” olarak ayrıntılı bir sekilde
tanımlanmıstır.
Kanunda ayrıca, koruma amaçlı imar planının hangi gruplar tarafından hazırlanacagı,
halk katılımının ne sekilde saglanacagı, tamamlanma süreci ve geçis dönemi ile ilgili olarak
da birtakım kararlar alınmıstır. 5226 sayılı kanunu ile getirilen yeniliklerden biri de Koruma,
Uygulama ve Denetim Bürolarının (KUDEB) kurulması olmustur. Önceki düzenlemelerde
sadece Bakanlıgın üzerinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına iliskin uygulamaların
denetlenmesi görevi, ilgili kamu kurum ve kurulusları ile belediyeler ve valilikleri kapsamak
üzere genisletilmistir. Büyüksehir belediyeleri, valilikler ve Bakanlıkça izin verilen
belediyeler bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili islemleri ve uygulamaları yürütmek üzere
sanat tarihi, mimarlık, sehir planlama, mühendislik, arkeoloji gibimeslek alanlarından
uzmanların görev alacagı koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmasına karar
verilmistir. Bu amaçla 2007 yılı basında istanbul Büyüksehir Belediyesi bünyesinde de
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlügü kurulmustur.
Düzenleme ve uygulamalarda yer almadıgı için ulusal ve uluslararası platformlarda
elestirilere konu olan yönetim alanı ve yönetim planı kavramları 5225 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çesitli Kanunlarda Degisiklik Yapılması Hakkında Kanun’a
eklenmistir. Kanunda Yönetim alanı; sit alanları, ören yerleri ve etkilesim sahalarının dogal
bütünlügü içerisinde etkin bir sekilde korunması, yasatılması, degerlendirilmesi, belli bir
vizyon ve tema etrafında gelistirilmesi, toplumun kültürel ve egitsel ihtiyaçlarıyla
bulusturulması amacıyla, planlama ve koruma konusunda yetkili merkezi ve yerel idareler ile
sivil toplum kurulusları arasında esgüdümü saglamak için olusturulan ve sınırları ilgili
idarelerin görüsleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerler olarak tanımlanmıstır. 5226 sayılı
kanunla belediye alanlarındaki kentsel sitler için Bakanlıkça belirlenen yönetim alanlarının ve
baglantı noktalarının korunması, degerlendirilmesi ve gelistirilmesi amacıyla uygulamaya
girecek yönetim planlarının taslak olarak hazırlanması veya hazırlattırılması görevi
belediyelere verilmistir. Büyüksehirlerdeki kentsel sit alanlarının birden fazla belediyenin
sınırları içinde kalması halinde bu görev, Büyüksehir belediyesinin esgüdümünde ilgili
belediyelerce birlikte yapılacaktır. Ayrıca yönetim planını onaylayacak olan esgüdüm ve
denetleme kurullarının baskanlıgını da yürütecek olan yönetim alanı baskanları, ilgili belediye
tarafından belirlenecektir.
Kanunda yönetim alan ve planları ile müze ve anıt eser kurullarına iliskin Ek Madde
2’nin uygulanması ile ilgili usul ve esasları içeren yönetmeligin Kültür ve Turizm
Bakanlıgınca hazırlanmasına karar verilmis ve 2005 yılında yönetmelik yayınlanmıstır. “Alan
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Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kurulus ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının
Belirlenmesine ;liskin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 27 Kasım 2005 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlanmıstır. Yönetmeligin amacı; Ören yerleri, sit alanları ve etkilesim
sahaları ile baglantı noktalarının kamu kurumve kurulusları ile sivil toplum örgütlerinin
koordinasyonunda
sürdürülebilir.Biryönetim
planı
çerçevesinde
korunması
ve
degerlendirilmesini saglamak, Yönetim alanlarının belirlenmesi, gelistirilmesi, yönetim
planlarının hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi ile alan yönetimini
gerçeklestirmek üzere görev alacak danısma kurulu, alan baskanı, esgüdüm ve denetleme
kurulu, denetim birimi ve anıt eser kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarının
belirlenmesine iliskin usul ve esasları düzenlemek olarak belirtilmektedir.
Yönetmelik, sit alanları, ören yerleri ve etkilesim sahaları ile baglantı noktalarının
yönetim alanlarının belirlenmesi, yönetim planlarının hazırlanması, onaylanması,
uygulanması ve denetlenmesi ile alan yönetimini gerçeklestirmek üzere görev alacak danısma
kurulu, alan baskanı, esgüdüm ve denetleme kurulu, denetim birimi ve anıt eser kurulunun
görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine iliskin usul ve esasları kapsamaktadır.
Yönetmelikte, 5226 sayılı kanunda yer alan tanımlara ek olarak alan yönetiminin hedefleri,
yönetim planı hazırlanma süreci, yönetim planı hazırlama ekibi, yönetim planının
degerlendirilmesi, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi belirlenmis ve alan yönetimi
birimlerinin kurulus ve görevleri tanımlanmıstır.Türkiye’deki koruma anlayısı, 2004–2005
yıllılarında yapılan yasal düzenlemelerle yeni bir döneme girmis ve çagdas normları büyük
ölçüde yakalamıstır.
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Uygulamalar
Ülkemizdeki kültür varlıklarının korunmasının tarihsel gelişimi incelenebilir.
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Uygulama Soruları
Osmanlı döneminde eski eserlerin korunması için neler yapılmıştır. Bu süreçte
Osman Hamdi Bey’in önemi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Ülkemiz’de ve Dünya’da Koruma kavramının tarihsel gelişimi
incelenmiştir. Tarihte ilk koruma çalışmaları, yönetimin ve dinin etkisi ile yönetim binaları ve
kilise, manastır gibi dinsel binalarda olmuştur. Bu yapılar, hem temsil ettikleri gücün etkisini
arttırmak hem de doğal ve fiziksel eskimeleri önlemek amacıyla korumaya alınmış,
restorasyonları yapılmıştır. Eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında da, koruma daha çok
dini inanç ve törelere bağlı olarak gelişmiştir. Eski Mısır yerleşmelerinin, kutsal yapılar ve
çevrelerine gösterdikleri özen ile ve bu yapıtları merkez alarak gelişt irdikleri yerleşme düzeni
ile hem yerleşme planlaması ve hem de çevresiyle birlikte koruma çabalarının ilk örnekleri
olduğu belirtilmektedir.
Roma İmparatorluğunda, kentin bütünü bir sanat yapıtı olarak değerlendirilmekte ve
önceki devirlere ait yapıların korunması da başlıca kaygılardan biridir. İmparatorluğun
parçalanmasından sonra İtalya‟da koruma duyarlılığı giderek zayıflamıştır. Hıristiyanlığın
yayılma devri koruma adına şanssız bir dönem olmuştur. Bu dönemde, daha hızlı
yayılabilmek adına, Hıristiyanlık dışındaki inançların simgesi durumundaki her türlü dini
yapıt yok edilmeye çalışılmıştır. Bu dönemi izleyen Ortaçağda da eski Roma ve Helen
yapıtları tahrip edilmiştir. 1789 Fransız devrimi sırasında eski eserlerin aristokrasinin
simgeleri olarak yıkılmasına duyulan tepki, kapsamlı ve sistemli koruma çabalarının
başlamasını sağlamıştır. Sanayi devriminin tanımladığı yaşantı ve fiziki çevrelerden kaçıp
tarihe sığınan düşünce akımlarının da beslediği bir tarih sevgisi ve bilinci içinde, eski eserler
onarılmaya başlanmış olup, günümüze kadar da her geçen gün gelişerek devam etmiştir.
Türkiye’de koruma anlayışının başlangıcı olarak, taşınabilir eserlerle
sınırlandırılmış bir koruma da olsa Müze-i Hümayun‟un kuruluşunu gösterebiliriz. Osmanlı
İmparatorluğu‟nda müze kurmakla başlayan ilk koruma hareketinden yaklaşık 20 yılsonra
koruma mevzuatı 1869 yılında “I. Asar-ı Atika Nizamnamesi” olarak hazırlanmıştır.Dolayısı
ile, eski eserler mevzuatı taşınmaz eski eserlerden çok, taşınır eski eserlerinkorunması
amacına yöneliktir. Ülkemizde koruma anlayışı her geçen gün gelişmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Venedik Tüzügü’nün yayınlanmasından bir yıl sonra, 1965 yılında anıt ve
sitlerin bakım-onarımı, korunması ve degerlendirilmesi uygulamalarında
kullanılan kuram, yöntem ve bilimsel tekniklerin gelistirilmesine çalısan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

ICOMOS
UNESCO
ICCROM
ICOM
Avrupa Konseyi Kültür Komitesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, 1972’de yayınlanan Dünya Mirası Sözlesmesi,
yönetimlerden Dünya Mirası Alanının korunmasının saglanmasını talep eden,
Dünya Mirası listesini yayınlayarak olayın uluslararası zemine oturtulmasına
etkili olan, Dünya Mirası alanlarının koruma durumunun tayini ve izlenmesi
için adaylık dosyaları, koruma durumu raporları ve periyodik raporlar olarak
üç ana sistem belirleyen kurumdur?
a)
b)
c)
d)
e)

ICOMOS
ICOM
Amsterdam Bildirgesi
ICCROM
UNESCO

3. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Mirası Merkezi’nin 2004 yılında hazırladığı
bölgesel periyodik raporlarda ise tüzüğün uygulanmasında ortaya çıkan
problemlerden değildir?
a) Yönetimlerde kurumsal süreklilik olmayışı sonucu kurumsal bellek ve teknik
kapasitesinin kaybı
b) Koruma kavramına bakısını değiştirmemiş ve insanların gözünde korumanın
öneminin ve değerinin artması sağlanamamıştır.
c) Yeri doldurulmaz evrensel değer, anlam, orijinallik ve bütünlük kavramlarının
algılanamayısı
d) Mevcut Dünya Mirası Alanları için yönetim planı olmayısı
e) Dünya Mirası kavramı ve Dünya Mirası yönetim döngüsünün tüm bilesenleri
hakkında egitim gereksinimi olmayışı
4. “Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon,
fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım,
onarım ve restorasyon işleri” olarak tanımlanan koruma kavramı aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü
Venedik Tüzüğü
Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü
Tarihi Bahçeler (Floransa Tüzüğü)
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5. Fransa’da kentliler, burjuvalar, egemen diğer iki sınıf olan aristokratlara ve kiliseye
karşı bir ihtilal başlatmıştır. Egemen sınıf cezalandırılırken bir yandan da onları
temsil ettiği düşünülen yapıların yıkılması söz konusu olmuştur. Bu bildiler ışığında
özellikle bakımsızlıktan kaynaklı yıkılması gündeme gelen yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Köln Katedrali
b) Notre Dam Katedrali
c) Fransız Katedrali
d) Chartres Katedrali
e) Amiens Katedrali
6. Aşağıdakilerden hangisi, onarımın amacı olarak gösterilemez?
a) Bir toplumun sosyal boyutunu irdeleyebilmek
b) Tarihe ışık tutmak
c) Fiziksel boyutla bir toplumun ekonomik boyutunu irdeleyebilmek
d) Maddi boyutunun yüksek olması
e) Kültür sürekliliğini sağlamak
7. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, UNESCO
tarafından kaç yılında imzaya açılmıştır?
a) 1963
b) 1972
c) 1965
d) 1990
e) 1979
8. Müzelerde korunmakta olan kültür mirasının uluslararası düzeyde korun-ması,
bakımı ve müzelerin geliştirilerek, iş birliğinin arttırılması için kurulan
kuruluşun kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a) ICOM
b) ICCROM
c) ICOMOS
d) EAA
e) EAC
9) Venedik Tüzüğü kaç yılında imzalanmıştır?
a) 1946
b) 1967
c) 1970
d) 1943
e) 1964
10) Aşağıdakilerden hangisi, Venedik Tüzüğü ile bağlantılıdır?
a) Pasif koruma önerilmiştir.
b) Aktif koruma önerilmiştir.
c) Taşınmaz kültür varlığı tanımı genişletilmiştir.
d) Somut kültür varlıkları tasnif edilmiştir.
e) Kültür varlıklarının insanlığın ortak mirası olduğu savunulmuştur.
CEVAPLAR
1) a, 2) e, 3) b, 4) a, 5) b, 6) d,7) b, 8) a, 9) e,10) d
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4. KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMANIN İLK FİKİR
SAVUNUCULARI

81

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMANIN İLK FİKİR SAVUNUCULARI
4.1. Rönesans Dönemi ve Öncesi
4.2. 17-19. Yüzyıl Dönemi
4.3. 20-21. Yüzyıl Dönemi
4.4. Kültürel Miras Ve Korumanın Bazı Önemli Fikir Savunucuları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fransız Viollet-le-Duc’ün “ Restorasyon” kavramına getirdiği yenilikler nelerdir?
2) Rönesans döneminde koruma kavramında görülen gelişmeleri açıklayınız?
3) 20yy’da eserin korunmasına yönelik çalışmalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Rönesans dönemi ve öncesi

Kültürel Miras ve
Korumanın Bazı Önemli
Fikir Savunucuları

Kazanım
Rönesans döneminde eser
korumasına yönelik
çalışmaların tarihsel
gelişiminin detaylı
incelenmesi
Koruma kavramının
gelişmesinde önemli bir rol
oynayan kişilerin
savundukları düşüncelerin
anlaşılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar




John Ruskin
Cesare Brandi
Sir Bernard Feilden
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Giriş
Rönesans öncesi ve sonrası oluşan düşünce akımları miras değerlerinin
belirlenmesinde doğrudan etkili olmuştur. Eski çağ olarak da anılan Rönesans öncesi
dönemde, anıtlar yeni kullanımlar için onarılmış, mirasın daha çok dini, eskilik ve estetik
değerlerinevurgu yapılarak koruma uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Eski Roma
İmparatorluğu’na kadar bu değerler güncelliğini kaybetmemiş, daha sonra yapıların kentsel
algısındaki yücelik sebebiyle anıtsal değerleri ve yüklendikleri simgesel anlamlar nedeniyle
sembolik değerleri 3 öne çıkmıştır. Bu dönemde ayrıca eskilik, kamu değeri ve
güzellikdeğerleri de önemli görülmüştür
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4.1. RÖNESANS DÖNEMİ VE ÖNCESİ
14. yüzyıl başından geç 17. yüzyıla kadar süren, İtalyan Rönesans’ının
yaşandığıdönemde hümanistler, en küçük tarihi kalıntılara varıncaya kadar toplamaya,
bunlarıbelgelemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlamışlardır. Rönesans döneminin
mimarlıkAtina’lı Pausanian, İ.Ö.170 yıllarında yazdığı “Description of Greece” adlı
kitabında, harabelerinöneminde bahsetmiş, Olimpiya’da Oenomaüs’ün evinin anıtsal olarak
korunduğunu belirtmiştir. MS 277’de, Roma için inşa edilen masif savunma duvarları
imparatorluğun merkezinin işgaledilemeyeceğini simgelemiş, sembolik değeriön plana
çıkmıştır.
Dönemin ünlü mimarı Leon Battista AlbertiAlberti, tarihi binaların, doğal mimari
özellikleri, kütlesel etkileri, güzellikleri, eğitimsel ve tarihsel değerleri, Latin kitabelerini
bulunduran anıtların belgedeğerleri nedeniyle korunması gerektiğine vurgu yapmıştır. Benzer
şekilde 15. yüzyıl mimarlarından Francesco di Girogio Martini’nin kültürel miras ile
ilgilideğerlendirmelerinde tarihi anıtların o dönemde yeni fark edilen eğitim değerlerine
dikkati çektiği görülmektedir

4.2. 17-19.YÜZYIL DÖNEMİ
17. yüzyıl aydınlanma döneminde, tarihi değeri olan öğeleri analiz etme,dünyayı
anlama ile birlikte bilim ve teknolojideki gelişme çabaları mirasın tarihideğerinin yanında
bilimsel ve eğitimsel değerlerinin de kavranmasının önünü açmıştır. Kültürel mirasın
anlaşılmasında bir dönüm noktası olan Fransızİhtilali, birçok önemli sanat çalışmalarının ve
tarihi binanın kaybedilmesine neden olsada aynı zamanda milli miras kavramının gelişmesine
ve mirasın toplum tarafındankorunması gerektiği bilincinin yerleşmesine öncülük etmiştir. Bu
dönemde geçmişe dairnesneler “miras” olarak tanımlanmış, korunmaları ve restorasyon
politikalarıgeliştirilmiş ve kültürel miras önem kazanmıştır.
Budönemdeki milliyetçilik hareketinin, yapı kimliği süreci ve ortak milli miras
süreçlerinihızlandırdığını belirtmektedir. Fransız İhtilali’nden sonra miras kavramı daha
dagenişlemiş, millileşerek kamunun ortak olgusu haline gelmiştir. Fransız İhtilalini, “kültürel
mirasın korunmasında ve değerlendirilmesinde farklıgelişmeler için sentez anı” olarak
tanımlamaktadır. Bu dönemle gelen milli bilinçtekiartış, tarihi binaların milli anıtlar olarak
düşünülmesine yol açmış, bu gelişmelerinsonucu olarak bu dönemde kültürel mirasın belge ve
sosyo-politik değerleri öneçıkmıştır. Bu yüzyılın sonlarında Winckelmann, Novalis ve
Goethetakipçileri, evrensellik ve orijinallik değerine sahip olan bütün ürünlerin insanlığın
ortakvarlığı olduğu düşüncesini ortaya atmışlardır. Bu dönemin ünlüdüşünürlerinden Abbé
Henri Grégoire,tarihi binaların belge değerleri nedeniyle bütünolarak korunmaları gerektiğini
savunmuş, benzer bir şekilde de1830’larda, Fransa’da tarihi binaları koruma adına yapılan ilk
uygulamaların artistik ve belge değerleri sebebiyle yapıldığını belirtmiştir. Ayrıca Abbé Henri
Grégoire (1750-1831), Blois psikoposu ve Comité d’instruction publique üyesi, ilk bildirisi, el
yazmalarının korunması, kütüphanelerin düzenlenmesi ve vandalizm üzerine olmuştur.
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19. yüzyılın getirdiği endüstrileşmedöneminde, uzak geçmişe ve geleneklere olan
ilgiyle beraber milli miras bilinci daha daartmıştır. Mirasın yerel ve ulusal kimliği
güçlendirmek için nasıl kullanıldığı vegeleneklerin bu süreci nasıl desteklediği bu dönemde
tanımlanmış ve mirasın evrenseldeğere sahip olması gerektiği görüşü yaygınlaşmıştır.

4.3. 20-21. YÜZYIL DÖNEMİ
20. yy miras değerlerinin önem kazandığı bir dönemdir. Dönemin ünlüdüşünürlerinin
yanı sıra birçok kurum ve kuruluş, bu dönemde miras değerleriyle ilgiliönemli bildirgeler
yayınlamışlardır. Miras değerleri farklı dönemlerde farklı kişilertarafından ele alınsa da
sistematik olarak ilk kez 1903 yılında Alois Riegl tarafındansınıflandırılmış ve bu
sınıflandırma, miras değerleri konusunda kırılma noktasıolmuştur. Riegl mirasın sahip olduğu
değerleri anıtsal değerler; (yaş değeri, tarihideğer ve anıtsal değer) ve güncel değerler
(kullanım değeri, sanat değeri, yenilik değerive göreceli/relatif sanat değeri) olmak üzere iki
ana ve bunların alt değerlerine göresınıflandırmıştır. Riegl’ in miras değerlerine yönelik
buöncü sınıflandırmasının sonrasında kültürel miras ile ilgili birçok organizasyon vekuruluş
konu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
Riegl’in çalışmasından bir yıl sonra, kültürel mirasın sahip olduğu değerler ileilgili ilk
toplantı 1904 tarihinde Madrid’te Uluslararası Mimarlar Birliği(UIA)tarafından düzenlenmiş,
mirasın sahip olduğu estetik ve teknik özellikler sebebiylekorunmaları gerektiği belirtilmiştir.
Devam eden yıllarda iseICOMOS ve UNESCO kültürel mirasın sahip olduğu değerlerle ilgili
yoğun fikirlerüretmiş, özellikle ICOMOS çeşitli toplantılar ve çalıştaylar düzenlemiştir.
Bununla ilgiliolarak 1931 yılında hazırladığı restorasyon tüzüğünde, her dönem mirasının
sanatdeğeri ve tarihi anısı sebebiyle korunması gerektiğini belirtmiştir.
Kültürel miras değerlerini kültürelve sosyo-ekonomik değerler olmak üzere iki ana
grupta toplamıştır. Bu sınıflandırmadakültürel değerleri kimlik (yaş, gelenek, süreklilik,
anıtsal, efsanevi, mucizevi, duygusal,ruhani, dini; sembolik, politik, yurtsever, ve
milliyetçilik), sanatsal ya da teknik değeri(teknik, strüktürel, fonksiyon, işçilik), nadirlik
değeri olarak, sosyo-ekonomik değerleri(toplumun bugünkü sosyo-ekonomik ve politik
yapısıyla ilgili kullanım değerleri,ekonomik değerleri (turizm, ticaret, kullanım ve konfor)
şeklinde sınıflandırmışlardır.
Bu değerlendirme sonrasında kültürel mirasın özellikle ekonomik değeri
yenidengündeme gelmiş, 20.yüzyıl ve sonrası kültürel mirasın daha çok, üretilebilen ve
reklamıyapılabilen bir ürün olarak düşünülmeye başlandığı dönem olmuştur. Bu dönem
mirasın “nesnelleştirme” dönemidir. Aynı zamanda soyut miras kavramının da ortaya atıldığı
bu zaman diliminde, mirasın sadece estetik, kültürel,tarihi ve eğitimsel değerleri değil, sosyoekonomik değerlerinin de olduğunun farkınavarılmıştır.
Kültür mirasın kabul görmüş değerlerini sıralayarak, kültürel mirasın, bulunduğu
yerlerin kapital değeri ve sosyal refahınıarttırdığını, bu nedenle mirasın ekonomik değerinin
göz ardı edilemeyeceğini belirterekbuna yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bu dönemin önemli
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mimarlarından William Morris’e göre, binalar, şehirler,peyzaj alanları ve mimari kalıntılar
anıtsal, bağlamsal, manevi, pitoresk (resimsel)değerlerinin yanı sıra, kültürel mirasın toplum
ile kurduğu ilişkiden dolayı yüklendiğisosyal değeri sebebiyle korunmaları gerekmektedir.
Morris gibi pitoresk (resimsel) değere önem veren Gustavo Giovannoni ise mirasın ayrıca
görsel değeri üzerine yoğunlaşmıştır.
Her ne kadar Morris ve Giovanni’nin kültürel miras değerleri arasındabulunmasa da
20. yüzyılda üzerinde tartışılan tarihi değer, Canon Raymond Lemaireile birlikte sık sık dile
getirilmiş ve miras değerleri arasında yer verilmiştir. Canon 1938yılında tarihi değer ile
beraber artistik, arkeolojik ve pitoreskdeğerlerindekorunmasının bir restorasyonun amacı
olduğunu savunmuştur.

4.4. KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMANIN BAZI ÖNEMLİ
FİKİR SAVUNUCULARI
E. E. VIOLLET-LE-DUC

19. yüzyılın ilk yarısının sonlarında, tarihe ve tarihi yapılara Romantik yaklaşım,
anıtların korunmasında bilimsel ve teknik yenilikleri ve pozitivizm felsefesini öne çıkarırken;
mimarlık alanında yeni yapıların tasarımında “eklektisizm” yani geçmiş mimari üsluplardan
seçilen yapı elemanı ve cephe formlarının bir arada yeni bir cephe biçim düzeni içinde
kullanılmaları ve “Historisizm” (Tarihselcilik) hüküm sürmekteydi. Aslında tarihi yapıların
restorasyon ve rekonstrüksiyonları yapılarak korunmaları anlayışı; 1789 Fransız Devrimi’ni
takip eden dönemde aristokrasiye ait yapıların kasıtlı yıkımı ve Endüstri Devrimi’nden sonra
ortaya çıkan yeni yapı malzemeleri ve yapım teknikleri ile betonarme ve cam/ çelik yapıların,
o devre kadar inşa edilmiş kent dokusuna uyumsuzluğu ve motorlu trafiğin gerektirdiği düz
ve geniş yolların yapımının neden olduğu yıkımlar karşısında, kendiliğinden ortaya çıkmıştı.
Restorasyonlar, milli onurun ve gelişmelerin simgesi olarak; bir üslup birliği içinde, son
derece gösterişli bir biçimde yapılmaya başlanmıştı. Bu dönemde önce Fransa’da başlayan ve
daha sonra İtalya, Almanya, Avusturya ve hatta Amerika’da kabul gören “üslup birliği”
anlayışı, İngiltere’de Sir Gilbert Scott ile taraftar bulmuş ve giderek adı bu kavramla
bütünleşen Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc’ün ardıllarınca dünyanın birçok yerinde
uygulanmıştır.
Dergimizin daha önceki sayılarında bu restorasyon anlayışına tepki olarak gelişen, J.
Ruskin’in öncülüğünü yaptığı “Anti Restorasyon” kuramını anlatmıştık. Yazımızda, bu iki
düşüncenin sentezinden ortaya çıkan ve tarihi yapıların okunabilirlikleri ile dönemlerini
korumayı hedefleyen ve “Üslup Birliği”ne karşı olan “Bilimsel Restorasyon” kuramının nasıl
ortaya çıktığını anlatmayı amaçlamaktayız.
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Resim 1: E. E. VIOLLET-LE-DUC
On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Fransa’da, yukarıda belirttiğimiz ulusalcı ve
tarihselci düşünce akımlarıyla ortaya çıkan, Ortaçağ yapılarının özellikle de kiliselerin
onarılması merakı vardı. Ancak Gotik dönemin form ve yapım teknikleri yeterince bilinmediği gibi, yapılacak uygulamaları doğru olarak yürütecek ustalar da yoktu. Devrim sonrasında
vandalizmin izlerini silmek için -Saint-Denis Kilisesi’nde- başlatılan restorasyon
çalışmalarındaki yanlış uygulamalar 1805’den, bu yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür.
Viollet- Le-Duc’ün üstadı ve amiri olan Prosper Mérimée, bilinçsiz restorasyonların “onarım
adına yıkım” anlamına geldiğini ve yapılara hiç dokunulmamasının daha doğru olacağını
biliyordu. Daha sonra göreceğimiz gibi, dönemin mimarları ve Viollet-Le-Duc, kuramlarında
bu gerçeği dile getirmelerine karşın, uygulamada çok dönemli tarihi yapılarda dönem
eklerinin temizlenmesi ve ilk yapıldığı devrin üslubuyla bütünlenmesi amacını taşıyan üslup
birliği hastalığından kurtulamamışlardır. Bu hastalığın arkasında, tarihin bir dönemini ve o
dönemde yaratılan sanatı ve mimarlığı kutsamak, diğerlerini küçümsemek yatmaktadır. Gerek
İngiltere’de gerekse Kıta Avrupası’nda kutsanan ve öne çıkarılan üslup, Gotik mimarlıktı.
Bunun arkasında, Haçlı seferlerine katılmış olan şövalye tarikatlarının romantik anıları ve
Gotik katedralleri inşa etmiş olan duvarcı loncaları ve korporasyonlarının tarihselci
yaklaşımları bulunmaktadır. Bu kuramın oluşumunda; aydınlanma düşüncesi, pozitivizm ve
bilimsel gelişmelerle bilim kurumları ve tarihselcilik bütünleşmektedir. On beşinci yüzyıla ait
Saint-Germain l’Auxerrois Kilisesi’nin restorasyonunda Paris Belediyesi’nce görevlendirilen
Etienne-Hippolyte Godde’nin (1781-1869) yaptığı uygulama; üslupların karıştırılması, ciddi
bir belgeleme olmaksızın önemli değişiklikler ve yıkımlar, yanı sıra strüktürel problemler
anlaşılmadan müdahaleler ve yüzeysel onarımlar yapılması gibi nedenlerle ağır eleştiriler
almıştır. Bu eleştirileri yapanların başında Victor Hugo vardı (Jokilehto, 1999). Artan tepkiler
sonucunda 1830’larda minimum müdahale ve konservasyon anlayışı ile arkeolojik araştırma
ve belgeleme kavramlarının kabul edilmiş olmasına rağmen, bu yüzyılın ortalarında yine
üslup birliği anlayışına yöneliş görülmektedir.
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Resim 2: Saint-Denis Bazilikası, Paris
Adolphe Napoléon Didron (1806–1867) erken restorasyon ilkeleri hakkındaki
görüşlerini arkeolog olmasının getirdiği korumacı dille; “onarmak yerine sağlamlaştırma
(konsolidasyon), restore etmek yerine onarım, rekonstrüksiyon değil restorasyon yapılmalı,
hayali ve hipotetik yapılar inşa etmek yerine ciddi bir rekonstrüksiyon tercih edilmeli, tarihi
yapılara ne yeni bir şey eklenmeli, ne de bir bölümleri ortadan kaldırılmalıdır”, şeklinde ifade
etmekteydi. Günümüzde de kabul gören ve bilimsel restorasyonun temel ilkelerini oluşturan
bu görüşe karşı çıkmak mümkün değildir. Mérimée de Ortaçağ yapılarında sağlamlaştırma ile
yetinilmesi gerektiği ve bütünlemeye giren müdahalelerin yapıların tarihi değerini düşüreceği
fikrindedir (Mérimée, 1971). Mérimée, tarihi yapılardaki dönem eklerinin korunmasını ve
restorasyonlarda devletin etkisinin en aza indirgenmesinin gerekliliğini savunmakta, ancak
buna karşılık analoji yöntemini öne çıkararakgerçek ve sağlam delillere dayanmayan
bütünlemelere cevaz vermektedir. “Analoji yöntemi”, aynı ülke ve bölgede, aynı yüzyılda
inşa edilmiş benzer üslup ve estetik düzeydeki yapıların özelliklerinin ödünç alınmasını ve
bütünlemede kullanılmasını amaçlamaktaydı; bu yöntem, “üslup birliği” anlayışına zemin
hazırlamıştır. Analoji yöntemi, daha sonra, Fransa’da Viollet-Le-Duc, İngiltere’de Sir Gilbert
Scott tarafından -zaman zaman özeleştirilerini yapmalarına rağmen- giderek artan bir şekilde
tarihi yapılardaki koruma amaçlı müdahalelerde uygulanmıştır.
Jean-Baptiste Antoine Lassus (1807-1857), önemli kiliselerin restorasyonlarında yer
almıştı ve Gotik canlandırma (Gothic revival) üslubunun taraftarıydı. Yaptığı restorasyonların
en önemlisi, genç yardımcısı Viollet-Le-Duc ile birlikte yürüttüğü Paris’teki Notre- Dame
Katedrali idi. Lassus ve Le- Duc, 1842 yılında Notre-Dame’ın restorasyonu için açılan
yarışmaya katılmışlar, önerdikleri proje birinci seçilmiş, ancak yapılan müdahale ve baskılarla
bu öneri revize edilmiştir. Lassus’un restorasyon anlayışı bütünüyle bilimsel ve pozitivisttir;
bu görüşe göre, tasarım yeteneğini bütünlemede kullanmak isteyen mimarın restorasyonun
dışında tutulması gerekmekteydi.
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Resim 3: Notre-Dame Katedrali, Paris
Eugène Emmanuel Viollet-Le- Duc (1814-1879), Fransa’da yapılan restorasyonların
resmi müfettişiydi ve yaptığı uygulamalar olumlu ve olumsuz yaklaşımlarla çok uzun süre
anılmıştır. Kendisi aynı zamanda güçlü mimarlık yeteneği olan, çağının modern tasarımlarını
da denemiş bir entelektüel ve yazardı. Annesi ve babası konservasyon ve sanat objelerinin
korunması konularında çalışıyorlardı, amcası da teknik ressamdı; bu sayede erken yaşlarda
mimarlığa ilgi duymuştur. Viollet-Le-Duc mimarlık bürolarında çalışarak, kamu görevlerinde
bulunarak ve İtalya’ya yolculuklar yaparak mesleki öğrenimini geliştirmiş; 1843 yılında, bir
İtalya yolculuğu dönüşünde Tarihi Yapılar Konseyi (Conseil des Bâtiments Civils) toplantısına katılmış ve Kraliyet Arşivleri binasının (Hôtel des Archives du Royaume) inşaatında
görevlendirilmiştir. Mesleği ve kişiliği; arkeolog-tarihçi, konservatör-restoratör ve mimar
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olarak çok parçalıdır. Bu parçalanmışlık nedeniyle, yaptığırestorasyonlarda kişisel katkıları ve
yaptığı estetik bütünlemeler göze çarpmaktadır. Çalışmaları Merimée tarafından beğenilmiş
ve uzun bir süre boyunca sorunlu onarımlar geçirmiş olan Vézelay kilisesinin restorasyonunda
görevlendirilmiştir. Viollet-Le-Duc, mesleki kariyerinde genç yaşta hızla yükselerek 1846
yılında “Service des Monuments Historiques”in (Anıtlar Kurulu) başına getirilmiş, iki yıl
sonra “Comission des Arts et Edifices Religieux”nün (Sanat ve Dini Yapılar Komisyonu)
üyesi olmuştur. Mimarlık ve restorasyon dışında edebiyat, jeoloji, arkeolojiye de ilgi duymuş
ve bu konularda birçok makale yayımlamış; on ciltlik “Fransız Mimarlığı Sözlüğü”nü
hazırlamıştır. Aynı zamanda çok başarılı bir teknik ressamdı; yeni konutlar ve onların
dekorasyonları için ev eşyaları da tasarlamıştır. Bununla birlikte, çalışma hayatının en önemli
bölümünü restorasyonlara ve bunların denetimlerine ayırmıştır. Restorasyon uygulamaları
daha sonraları çok eleştiri alacak olan tarihi yapılar: Paris (Notre-Dame), Amiens, Reims ve
Clermont-Ferrand Katedralleri, Narbonne’da Saint-Just Katedrali, Vézelay’da La Madeleine
Bazilikası, Saint-Père-sous-Vézelay Kilisesi, Beaune Bazilikası, Saint-Denis Bazilikası,
Saint-Sernin de Toulouse Kilisesi, Carcassonne Surları, Pierrefonds Şatosu ve Avignon
Tahkimatları’dır. Vézelay’da La Madeleine Bazilika’sının naos’u Romanesk üslubun
mükemmel örneklerinden biridir; ancak yapının bazı kısımları Gotik üsluptadır. Vézelay’daki
kilise, simgesel olarak Haçlı Seferlerine katılmış olanşövalye tarikatları için önemli bir
yapıydı; 1146’da İkinci Haçlı Seferine katılan Bernard de Clairvaux burada dua ederek yola
çıkmış, Aslan Yürekli Richard 1190’daki Üçüncü Haçlı Seferine yine bu kiliseden başlamıştı.
Bu bilgiler ışığında, Fransa, İngiltere ve Almanya’daki katedrallerin restorasyonlarına verilen
önemi ve yanı sıra, bu uygulamalarda yapıların tek üsluplu, tam ve kusursuz olarak adeta
yeniden inşa edilmesinin nedeninin, milli gurura ve dinehizmet etmek olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışmaları
Viollet-Le-Duc restorasyonlarında büyük ölçüde yenilemeciydi ve çalışmalarında
ağırlıkla yeni teknikleri uygulamaktaydı. Viollet-Le-Duc, 1840 yılında La Madeleine Bazilikası için bir proje hazırlamıştır; yapı çok uzun süre ihmal edilmişti, bitişiğindeki manastır
harap hâldeydi ve tehlikeli durumda olmasından ötürü kilisenin de yıkılması öneriliyordu.
Üslup bütünlüğü anlayışı çerçevesinde; bu yapının Romanesk üsluptaki naos’unun doğu
ucundaki tonozlar, erken Gotik dönemde tamir edilmiş olması ve yapının üslubunu bozduğu
gerekçesiyle, Romanesk üslupla yeniden inşa edilmiştir. Kilisenin batı cephesindeki yapı
elemanları ve rölyefler Viollet-Le-Duc’ün çizimlerine göre yeniden üretilerek bütünüyle
yenilenmiştir. Restorasyon amacıyla başlayan çalışma rekonstrüksiyona dönüşmüş, daha da
ötesi yapıda kullanılan Viollet-Le-Duc’ün kişisel tasarımları ve replika ürünleri yüzünden
kilise ilk hâlinden de uzaklaşmıştır. Viollet-Le-Duc’ün, titiz bir çizimle gerçekleştirdiği belgeleme tekniği ve uygulamalarındaki kaliteli işçilik, heykeltıraşların kullanılması, vb. unsurlarla
ortaya çıkan estetik kalite, o dönemde büyükbeğeni kazanmıştı. Ancak o yıllarda tarihi bir
yapının, “tarihi belge” niteliğinde oluşan tahrifat henüz anlaşılmıyordu. Viollet-Le-Duc,
özgün olanı yerinde koruma yerine daha sağlamını yapma, olmayan bir yapı veya bezeme
elemanını kendini o dönemin mimarı veya sanatçısı yerine koyarak yeniden tasarlama ve
üretme yolunu seçmişti; egosunun onu bu yolda gitgide çok daha ilerilere götürdüğünü
göreceğiz.
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Bir XII. yüzyıl yapısı olan dünyaca ünlü Paris Notre-Dame Katedrali, XVIII.
yüzyıldaki onarımına dek birçok dönemsel müdahale görmüş ve Fransız Devrimi’nde
vandalizmin kurbanı olmuştur. Batı cephesi XVIII. yüzyıl üslubuyla onarılmış, bu cephedeki
heykeller sökülerek satılmıştır. Lassus ve Viollet-Le-Duc bu yapı için bir teknik rapor
hazırlayarak analitik olarak dönemsel özelliklerini tanımlamışlardır. Aynı raporda,
restorasyonda yapının tarihselliğinin yok edilmemesi, bütün dönem eklerine saygı
gösterilmesi, özgün üslubu ile onarılması ve hipotetik bütünlemelerin yapılmaması gerektiği
belirtilmektedir. Teoride doğru olanın uygulamada nasıl tam tersine dönüştüğünü anlamak
mümkün değildir; bu ancak doğru kuramla yola çıkan mimarın uygulama sırasında tasarımcı
kimliğine ve yaratıcı hırsına hâkim olamamasıyla ve anıtları tam ve mükemmel bir formda
görmek isteyen siyasi erkin baskısıyla açıklanabilir. Yapının tarihselliğinin korunması
hedefine rağmen, Viollet-Le-Duc’ün yapının narteks cephesindeki 28 kral heykelini, yerleri
boş kalmasın diye yeniden tasarladığını ve ürettiğini, tüm cephenin Gotik üsluba dönüştüğünü
görmekteyiz. Lassus 1857’de vefat etmiş ve Viollet-Le- Duc yapıda tek söz sahibi olmuştur.
Notre-Dame’ın narteks cephesindeki sağır pencereler açılmış, batı cephesi yeniden
tasarlanmış, XII. yüzyıl mimarisi korunmuş, ancak diğer unsurlar feda edilmiştir.
Kilisenin çan kuleleri ve batı cephesi replika Ortaçağ detaylarıyla yeniden ihya
edilmiş, yukarıda sözü edilen kral heykelleri, bulunan parçalardan büyük ölçüde hipotetik
olarak yeniden üretilmiştir. Yapılan uygulamada, hatalı olabilecek replikaların yanı sıra,
hiçbir zaman var olmamış formlar ve bezeme elemanları da yapıya eklenmiştir. Viollet-LeDuc’ün kariyerinde önemli bir yer tutan Carcassonne Surları Roma döneminde inşa edilmiş
olup XIII. yüzyılda dönemsel müdahaleler geçirmiş ve 1789 Fransız Devrimi’ne dek askeri
amaçlarla kullanılmış, önemli bir tarihi yapıdır. Surlar daha sonra terk edilmiş; kule çatıları ve
beden duvarlarının gezi yolları korumasız kalıp yıkıldığından yapının tahribatı daha da artmış,
taşları yağmalanmıştır. Viollet-Le-Duc, 1846 yılında surların Narbonnaise kapısının
restorasyonunu üstlenmiş; burada gerçekleştirdiği ve bugün tartışılır olan başarısı sayesinde
surun ve kulelerin tamamının restorasyonu ile görevlendirilmiştir. Carcassone Surlarının uzun
bir belgeleme ve projelendirme süreci vardır; çalışmalar, 1910’da Viollet-Le-Duc’ün
ölümünden sonra bitirilmiştir. Viollet-Le-Duc Carcassone Surlarında özgün kısımlara
dokunmamayı, kayıp kısımları XIX. yüzyılın sonundaki hâliyle yeniden inşayı hayal
ediyordu; ancak farklı dönemlerdeki kule çatılarının restitüsyonlarını da çizmiş, ayrıca ahşap
yapı bileşenlerinin detaylarını bile Ortaçağ formlarıyla yeniden tasarlamıştır. Ölümünden
sonra kendisiyle birlikte çalışan Paul Boeswillwald (1844–1931), rekonstrüksiyonlarda
Viollet-Le-Duc’e ait detay çizimlerini kullanarak uygulamalarda dahada ileri gitmiştir.
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Resim 4: Carcassone Surları
Viollet-Le-Duc, özgün bezeme detaylarının korunması konusunda iki farklı düşünce
sürecinin ürünü olan kuramını, restorasyon mimarlarını ağır bir biçimde eleştirerek dile
getirmiştir. Şöyle ki; bezemelerde erozyona uğramış veya parçalanmış dahi olsalar, tarihi
mesajları ve aura’ları nedeniyle hiç dokunulmaması gereken detaylar vardır. Bunlardan özgün
olanların korunması ve sahtecilikten arındırılmış bir şekilde konservasyonlarının yapılması
gerekmektedir. Bu düşünceye karşı çıkan Katolik Kilisesi cemaati, Hıristiyan geleneği
ritüelleriyle kilisenin sürekliliğinin olması ve bu yapıların hâlen aynı işlevle kullanılmasından
dolayı; estetik bütünlük içinde korunmalarını, yıpranan kısımların bir ihmalin sonucu
olmadığının ispatlamak için de, bunların yenilenmesinin gerektiğini düşünmekteydi.
Bu ikinci görüş daha fazla taraftar toplamıştır. Buna göre, Roma devri, harabe estetiği
gözetilerek tarihi belge olarak özgün hâlinde korunabilirdi. Buna karşın kiliseler yaşayan bir
geleneğe aitti; toplumun malı ve bir parçasıydı. Bu ikilemden ilk olarak “ölü anıtlar” ve
“yaşayan anıtlar” kavramı ortaya çıkmıştır; yaşayan anıtlardaki replikasyonlar ve yenilemeler,
geleneksel sanatları ve ustaları yaşatacaktı. Bu bağlamda özgün bezeme elemanları müzelere
alınarak yerlerine replikalarının konulması uygulamasına başlanmıştır. Baron GeorgesEugène Haussmann’ın (1809-1891) 3. Napoleon’un emriyle yürüttüğü, Paris’in Sanayi
Devrimi sonrası toplumunun ihtiyaçlarına göre yenilenmesi ve sıhhileştirme projesinde yer
alan ve altyapı, motorlu trafik yolu ve değişen sosyal yapının gerektirdiği yeni işlevli
binaların inşası faaliyeti, anıtlar için ciddi tehlikeler oluşturmaktaydı.
Taşradaki anıtların restorasyonlarının, bu konuda eğitimsiz ve deneyimsiz mimarlar
tarafından yapılması nedeniyle ciddi tahribat ve tahrifata uğramaları da önemli bir sorun
olarak bu konuda duyarlı kişilerin zihinlerini meşgul etmekteydi. Bu sorunlar göz önüne
alınarak, 1849’da “Services des Monuments Historiques” yani Anıtlar Kurulu, Viollet-Le-Duc
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ve Prosper Mérimée’nin ilkelerini esas alarak kiliselerin onarımında dikkat edilecek ve
uyulacak müdahale türlerini ve sınırlarını tanımlayanbir kılavuz yayımladı. Burada çatı ve
zemin sularının uzaklaştırılması, taş restorasyonu, bezeme elemanlarının ve mobilyaların
korunması gibi temel konulara değiniliyordu. Bu kılavuzda taş restorasyonu; yıpranan
kısımların ve bezemelerin, aynı cins taş kullanılarak, özgün el aletleri ve işçilikle yeniden
üretilen replikalarının özgün yerine tespit edilmesi yöntemi ile yenilenmesi, olarak
tanımlanıyordu. Daha önceki makalelerimizde gördüğümüz “yaş değeri”, “otantik olanın
yerinde korunması”, “sanatçının yaratım süreci” ve “ürünün tarihi belge niteliği”, vb. Anglo
Sakson kavramlar, Fransız deneyiminde karşılık bulamamıştır. Bunda biraz da, bilimin her
şeyi çözebileceği, maddenin yalnızca madde olduğu ve tekrarlanabileceğini savlayan
pozitivist anlayışın da rolü vardır.
Viollet-Le-Duc, 10 ciltlik mimarlık sözlüğünün 8. cildinde restorasyonu tanımlarken:
“Restorasyon terimi ve uygulaması, her ikisi de yeni kavramlardır. Bir yapıyı restore etmek;
onu korumak, onarmak veya yeniden inşa etmek değil, onu hiçbir zaman var olmadığı bir
bütünlük içinde “restitüe etmek” ve bütünlemektir”, demektedir. Tarihi yapıların
restorasyonlarında bütünleme her zaman korunmuşluk durumuna, yaşına ve yapının estetik
değerine göre belirli sınırlarda yapılabilmektedir. Çağımızın ve günümüzün restorasyon
anlayışında, bütünleme yapının okunabilirliğini arttırmak amacıyla yapılmaktadır ve bu
tanımla hiçbir ilgisi yoktur. Viollet-Le-Duc, tarihi yapıların inşa edildiği devrin üslubuna göre
tasarlandığını, dönem eklerinin ise o zaman diliminde geçerli olan üslupta uygulandığını;
bundan dolayı da çok dönemli yapılarda rölöve alınırken kronolojik analiz yapılmasının ve
her dönemin kendi üslubu içinde restore edilmesinin gerekliliğini savunuyordu. Bu doğru
yaklaşıma karşılık olarak şu söylenebilir: Mimarlık insan eliyle yaratılan formlardan oluşur;
bu formlar tekrar edilebilir, ancak nerede duracağı belli olmayan bir replikasyon ve
yenilemenin yolunu da açabilir. Mimarlık, belirli malzemelerin, belirli işçilik ve yapım
teknikleriyle üretilmesi ve strüktürel ilkelere göre bir araya getirilmesidir. İşlev, yapı
programını belirlemektedir, yapı da bu şekilde inşa edilmelidir; kayıp formlar söz konusu
olduğunda, ilk üretilen formun mantık silsilesi içinde yeniden üretimi yapılabilir. Stilistik
rekompozisyon anlayışına göre, Antik Yunan ve Helenistik Dönem yapılarında “düzenler”
(order) vardı ve her şey bir biçim düzeni içindeydi. Buna karşılık Ortaçağ Gotiği’nde bezeme
formları çok değişkendi; mimarın hayallerine ve tasarımlarına dayanıyordu. Bu nedenle Gotik
yapılara, daha sonradan klasik üsluplarla yapılmış ekler ve onarımlar uyumlu değildi ve bir
arada olmaları düşünülemezdi. Viollet-Le-Duc, rölövelerde malzeme ve strüktür şeması ile
yük dağılımının incelenmesi gerektiğini; bu bağlamda, eğer dönem ekleri yapıya strüktürel
zarar veriyorsa, bunların kaldırılmasının gerekliliğini savunuyordu. Geç müdahaleler yapıyı
strüktürel olarak koruyorsa, yerinde kalabilirdi. Restorasyonda kullanılacak taşın özgün
ocaklardan alınması ve yapıldığı dönemin işçiliğiyle şekillendirilmesi Viollet- Le-Duc için
çok önemliydi; iyi bir teknik ressam ve arkeolojik araştırmacı niteliğine sahip olduğundan
Ortaçağ yapılarının yapım tekniklerini ve strüktürlerini titizlikle çizerek belgeliyordu. Ancak
kuramı ve yazdıkları ile uygulamaları çoğunlukla tutarlı olmamıştır.
Restorasyon, estetik ve tarihi nedenlerle olduğu gibi, pratik çözüm ve kullanım amaçlı
olarak da yapılmaktadır. Yani Viollet-Le- Duc yalnızca simgesel anıt yapıların değil, ikincil
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önemdeki yapıların da tekrardan kullanıma girmesini ve bunlara yeni işlev verilmesini
önermekte; ancak restorasyonda minimum değişikliklerle yetinilmesi, yeni işlevin eski işleve
yakın olması ve yapının çağdaş yaşama adapte edilmesi, vb. hususların üzerinde durmaktaydı.
Ancak, yapıdaki üslup birliğinin korunması amacıyla mimarın özel tasarım yeteneklerini
kullanması ve kendini yapının mimarının yerine koyarak kayıp kısımları bütünleştirmesi
görüşünde ısrarlıdır. Viollet-Le-Duc, yapının programı, üslubu, strüktür sistemi, malzemeleri
ve bezeme formları bilindiği zaman, özellikle tekrarlayan yapı ve bezeme elemanlarının yeniden üretilerek bütünleme yapılabileceği görüşündedir. Bu yaklaşım, yakın dönemde inşa
edilmiş ve az hasarlı yapılar için uygun olmakla birlikte, yapı yaşlandıkça ve çok dönemli bir
kimliğe büründükçe tarihi belge tahrifatına yol açacağından, sakıncalıdır. Daha sonraları, bu
tür bütünlemelerin farklı malzeme ile yapılması, gerçek ve dürüst belgelere dayanılarak
uygulanması, yeni kısımların üzerine imalat tarihinin işlenmesi, vb. sınırlayıcı
kurallarla,yakın dönem yapılarında bütünleme yapılması aşamalı olarak kabul edilmiştir.
Ancak bugün Fransa’yı ziyaret eden gezginlerin Notre- Dame’da, Carcassonne Surlarında
veya Pierrefonds Şatosu’nda Fransız tarihine ait anıtlar olarak telakki ettiği görüntülerin tümü,
XIX. yüzyıl restorasyonlarıdır. Viollet- Le-Duc’ün restorasyonları, bilimsel restorasyonun
gelişim sürecindeki kuramsal tartışmalarda eleştirilmiştir. İngiltere’de aşırı yenilenmiş ve
hipotetik bütünlemeler yapılmış restorasyonlara “It’s a Viollet-Le- Duc” (Bu bir Viollet-LeDuc yapısıdır) denilmektedir.

Resim 5: Pierrefonds Şatosu
Günümüzde restoratör-mimar artık yaratıcı-tasarımcı bir mimar değil, sistematik
bilimsel araştırma yapabilen ve disiplinlerarası çalışabilen bir uzmandır. Viollet-Le-Duc’ün,
kişisel tasarımlarla var olmayan detayları yapılara ekleme alışkanlığı, ünü ve mesleki kariyeri
arttıkça kabul edilebilir boyutları aşmış; eleştirel sesler Fransa ve Fransa dışında yükselmeye
başlamıştır. Bununla birlikte 1855’de “Royal Institute of British Architects (RIBA)” (İngiliz
Kraliyet Mimarlar Birliği) onur üyesi, 1858’de de Milano Güzel Sanatlar Akademisi üyesi
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yapılmış; buna ilaveten Kıta Avrupası’nda ve Amerika Birleşik Devletlerinde onur üyelikleri
ve ödüllerle taltif edilmiştir. Fransa’da koruma çalışmalarının merkezi yönetime bağlı oluşu,
sistemin en üstündeki yöneticilerin bu konudaki görüşlerinin yaygınlaşması, bunlara uyma
zorunluluğu ve Viollet-Le-Duc ve benzeri düşüncedeki birkaç üst düzey bürokrat nedeniyle
restorasyon uygulamaları stilistik rekompozisyon ve estetik bütünlemelerle sonuçlanmıştır.
Stilistik rekompozisyona tepkiler en yoğun şekilde, korumayı cemiyetler eliyle yapan, daha
muhafazakâr yapıdaki İngiltere’de görülmektedir. John Ruskin, William Morris ve Philippe
Webb tarafından 1877 yılında kurulan “Society for the Protection of Ancient Buildings”
(SPAB) (Tarihi Yapıları Koruma Cemiyeti) bu alandaki ilk kurumsal yapıdır. Bu kurumun
yayınladığı ünlü manifestoda, tarihi yapıların periyodik bakım-onarım ve önleyici korumayla
restorasyona gerek duyulmayacak şekilde takip edilmesi, müdahale öncesinde belgeleme
gerekliliği ve yapının özgün durumunun maksimum oranda korunması hususları
vurgulanmaktaydı. Viollet-Le-Duc ile benzer görüşte olan Sir Gilbert Scott (1811-1878),
İngiltere’nin Fransız ekolünden etkilenmiş en önemli restorasyon mimarıdır. Sir George
Gilbert Scott, Gotik mimarlık hayranıydı ve yaşamı boyunca yaklaşık 800 yapıyı restore
etmiş, son derece faal bir kişiydi. Uzun yıllar boyunca Fransa ve Almanya’ya yaptığı
gezilerde, Kıta Avrupası’ndaki Gotik üslubu incelemiş ve belgelemiş; 1851 yılında Venedik
ziyareti sırasında Ruskin’le görüşmüş, onunla düşüncelerini tartışmıştır. Mimarlık bürosu
sahibi oluşu, Viktoryen üsluba bağlılığı, Gotik hayranlığı ve daha sonra bütünleme ve
yenilemeye bağlı Cambridge Camden Society ile olan ilişkileri, restorasyon çalışmalarında
müdahale ettiği yapıların tarihsel otantikliklerini yok etmesine yol açmış, yaptığı
restorasyonlar 1840’larda eleştirilmeye başlanmıştır. Scott çok dönemli yapılarda dönem
eklerinin korunmasını, ancak estetik bir bütünlük elde edilmesini istemekteydi; o da tarihi
yapıları “ölü anıtlar” ve “yaşayan anıtlar” olarak ikiye ayırmıştır. Scott, “yaşayan anıtların ve
Hıristiyan sanatının maddi verileri olan kiliselerin, arkeolojik alan gibi korunmaları mümkün
değildir”, derken bu yapıların tarihi değerlerinden elbette habersiz değildi. Ancak, Tanrının
evi “maddi imkânların el verdiği en iyi ve en mükemmel şekilde restore edilmelidir”, diye
düşünmekteydi.

Resim 6: Ruskin’in portresi
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Restorasyonların özgünlüğü yok ettiğini, restoratörün nerede durması gerektiğini
bilmesinin önemli olduğunu savunmuş; ancak kendisi bu ilkelere uymamıştır. Scott’un
kuramıyla uygulamalarının tutarlı olmadığını görmekteyiz. Uygulamalarında özgün tasarım
ve formlara saygılı olduğunu, buna karşın malzemenin özgünlüğünü önemsemediğini
savunabiliriz. Özgün olanın “yaş değeri” ve “zaman içindeki gelişimi” onun için önemli
değildi. İşin doğrusu; bu kadar çok restorasyon projesi ve uygulaması yapan bir mimarın bu
duyarlılıkta olması da mümkün değildi, bundan dolayı karşı çıktığı uygulamalarla kendi
yaptıkları arasında bir fark görülmemektedir. İtalya’da ise “Stilistik Rekompozisyon”un
etkisi, “Filolojik Restorasyon” ve “Tarihi Restorasyon” adları altında daha sistematik ve ilkeli
olarak devam etmiştir. Her restorasyonda mutlaka bir miktar bütünleme olacaktır, ancak
burada bütünlemelerinhangi tarihi ve arkeolojik deliller ile hangi döneme ve dürüst belgelere
dayandığı hususu önemlidir. “Bütünleme”, hâlâ restorasyonların en tartışmalı ve vazgeçilmez
müdahale biçimidir. Milano’daki tarihçi, sanattarihçisi ve arkeologlardan oluşan akademik
çevre, “filolojik restorasyon” kavramının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır.
Giorgio Mongeri (1812-1888) 1878’de taşınabilir objelerin ve arkeolojik buluntuların
restorasyonu konusunda makaleler yazan bir bilim adamıydı ve o tarihte Milano’daki Brera
Güzel Sanatlar Akademisi’nin genel sekreteriydi. Filolojik restorasyon; Milano’da gelişen,
dilbilim çalışmalarından esinlenen, yapıların “Belge” ve “Yazıt” olarak kabul edildiği ve
tarihten günümüze mesajlar taşıdığını dikkate alan bir restorasyon kavramıdır. Bu kavramda
“Tarihsellik” ön plana çıkarılmaktaydı. Bu kuramın oluşmasında Mongeri’nin en büyük
destekçisi Tito Vespasiano Paravicini (1832- 1899) idi. Paravicini, Milano Akademisi mezunu
bir sanat tarihçisiydi; 1874 yılında SPAB’in İtalya temsilcisi olmuştu. Paravicini, anıtları tarih
bilimi için gerekli olan belgelere benzetmekte ve yok olmaları durumunda, bunun insanlık
tarihinde boşluklar meydana getireceğini söylemekteydi. Paravicini iki farklı restorasyon
anlayışı olduğunu, bunların: İdealistler, şairler ve tarihselciler tarafından savunulan, üslup
bütünlüğü ve rekonstrüksiyonlara dayanan, Viollet-Le-Duc’ün önderliğini yaptığı “Stilistik
Rekompozisyon” yani “Üslup Birliği” ve, Arkeologların savunduğu; anıtlara koruyucu
bakımla, hiçbir müdahalede bulunmadan ve insanlık tarihinin sayfalarından biri olarak en
ufak bir değişiklik yapmaksızın korumak isteyen, “Konservatif Yaklaşım” olduğunu
söylemekteydi.
Bu iki zıt yaklaşım; o yıllarda çevre koruma ve ikinci derece anıtların korunması
henüz gündemde olmadığından, kale, şato, kilise, katedral gibi yapılarda gerçekleştirilen
restorasyonların niteliği konusunda çatışmaktaydı. Uzun tartışmalar sonucunda daha sonraları,
bu iki zıt düşüncenin sentezi olarak “Bilimsel Restorasyon” ilkeleri ortaya çıkacaktır. Profesör
Camillo Boito (1836-1914) Milano Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyesi olduğunda,
mimarlık ve stilistik rekompozisyon ağırlıklı eğitim almış bir mimardı ve restorasyon
uygulamalarını bu anlayışa göre gerçekleştirmekteydi. Ancak Boito, kişisel çalışmalarının öz
eleştirisini yapabilmiştir. İtalya koruma tarihine, tarihi anıtlara müdahale metodolojilerini
oluşturan ve idareci olduğu dönemde bunları yasalaştıran kişi olarak önemli katkılarda
bulunmuştur. Boito, restorasyon ilkelerinde; anıtlarda restorasyon öncesi ciddi bir kronolojik
analizi içeren analitik rölöve yapılmasını ve buna göre korunacak ve ortadan kaldırılacak
kısımlar hakkında karar verilmesini zorunlu tutmaktaydı.
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Yapılarda yok olmuş kısımların bütünlenmesinin veya kısmi rekonstrüksiyonun, kesin
belge olması durumunda veya strüktürel bozulmaların daha ileri gitmesini önlemek üzere
yapılması gerekliydi. Yapının inşa edildiği tarihten sonra eklenmiş dönem eklerinin, ancak
estetik açıdan önemli olmaması ya da tarihi belge niteliği bulunmaması durumunda yıkılması
veya temizlenmesi kabul edilebilirdi. Bu sınırlama, günümüz restorasyon anlayışında
tartışmalı bir konudur ve kabul görmemektedir. Çünkü hangi ekin önemli olduğuna, hangisinin olmadığına ne gibi ölçütlerle karar verilecektir? Veya tarihi, milli, şoven ön yargılarla
karar veren bir kişinin fikirleri genelgeçer bir kabul görmeli midir?
Bilimsel restorasyonun oluşum sürecinde, üslup birliği anlayışının etkilerinin hâlâ
kaybolmadığını görmekteyiz. Restorasyonlarda, bütünleme yapılan kısımların özgün olanı
taklit etmesi veya bütünlenen yeni kısımlar olduğunun vurgulanması, bu yıllarda tartışma
konusuydu. SPAB, “honest repairs” (dürüst onarımlar) mottosu altında bütünlenen kısımların
farklı malzeme kullanılarak belirtilmesi gerektiğini savunmakta ve bunu uygulamaktaydı.
Fransız geleneğinde ise, bütünlenen kısımların mükemmel bir şekilde yapılarak özgün
olandan ayırt edilmemesi hedeflenmekteydi. Boito da Fransız ekolünde eğitim aldığından
dolayı restorasyonda bütünlemeyi tercih etmiş; ancak Kültür Bakanlığı için hazırladığı
restorasyon kriterleri içerikli kılavuzda, farklı yaştaki yapılar için farklı müdahale dereceleri
ve bütünleme sınırları getirmiştir. Filolojik restorasyon felsefesinde, yapılar insanlık tarihinin
belgeleri olarak kabul edilmiş; yalnızca fiziki bir veri değil, soyut kültürün tarihi belgeleri
olarak da ele alınmıştır. Bu bağlamda restorasyonlarda estetikleştirme veya hayali bütünlemelerin “falsification” (sahtecilik) olduğu ve tarihi belge tahrifatıyla eşanlamlı sayılacağı
kabul edilmekteydi. Filolojik restorasyon stilistik rekompozisyondan bir adım ileride, fakat
bilimsel restorasyonun gerisindeydi. Ancak bu ekolün dönem eklerinin korunmasına
önemvermesi kayda değer bir düşünsel gelişmedir. On dokuzuncu yüzyılın sonralarına doğru,
1883’de Boito üslup birliği düşüncesinden büyük ölçüde ayrılmıştı; yazdığı restorasyon
kriterleri kılavuzunda aşağıdaki konulara değinmiştir:
a) Bütünlemelerde, bu kısımlar belli olmalı; tarih belirterek, farklı malzeme veya
bezemelerde stilize formlar kullanarak sahtecilikten kaçınılmalıdır.
b) Bütünlemelerde keskin kontrastlardan kaçınılmalıdır.
c) Bütünlemelerde mutlaka belgeleme yapılmalıdır
d) Özgün bezeme elemanları uygun ortamlarda korunup yerlerine replikaları
konulabilmelidir.
Boito mimariyi antik, Ortaçağ ve Rönesans sonrasından XIX. yüzyıla kadar olmak
üzere üç kategoriye ayırmıştır. Birinci kategoride yapılan restorasyonlarda, arkeolojik
kazılardaki anastiloz (anastylosis) uygulamalarında özgün fragmanların, bulundukları yerde,
özgün kısımların bütünlüğü korunmak suretiyle ve minimum yeni malzemeyle ayağa kaldırılması yapılabilirdi; ancak yeni kısımlar mutlaka vurgulanarak belirtilmeliydi. Ortaçağ
yapılarında onarım ve strüktürel sağlamlaştırılma yapılması gerekliydi. Bezemeli yüzeyler
haricinde, strüktürel sağlamlaştırma adına kısmi yenileme ve bütünlemeler kabul edilebilirdi.
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Boito’ya göre, yakın dönem yapılarında her türlü bütünleme yapılabilirdi. Bezeme
öğelerinin erimiş ve eksik kısımları yenilenerek ve bütünlenerek yapının estetik bütünlüğü
sağlanabilirdi. Özgün formlarda, özellikle tekrarlayan bezeme elemanlarında kopyalama
yoluyla replikasyonların yapılması mümkündü.
Rekonstrüksiyonlar ve üslup bütünlüğünü bozmayan kısmi rekonstrüksiyonlar, Boito
tarafından reddedilmemektedir. Tarihi yapıların dönem ekleri Boito tarafından kabul
görmekle beraber; bu ilkenin restorasyonda ağır basan estetik anlayışının etkisiyle her zaman
korunmadığını görmekteyiz. Boito, “Tarihi belge” ve “Estetik” kriterlerinin çatışma
durumunda olması hâlinde, tercihini estetik kriter ve bütünlükten yana kullanmıştır. Boito’nun
yakın bir meslektaşı olan Alfonso Rubbiani (1848–1913), Bologna’da rekonstrüksiyonlar
gerçekleştirmiş, Ortaçağ toplumu ve mimarisi hayranı, hayalperest bir gazeteci, yazar ve
kendi kendini yetiştirmiş bir mimardı. Rubbiani, üslup birliği anlayışının hayranıydı;
Bologna’yı bir Ortaçağ kenti dekoru içinde görmek istediğinden dönem eklerini yok etmiş,
Ortaçağ formları türetmiş ve bunlarla bütünlemeler ve rekonstrüksiyonlar yapmıştır.
Rubbiani, Luca Beltrami ve Camillo Boito’nun projelerine onay vermiş ve desteklemiştir.
Uygulamaları zamanla ciddi tepkiler almıştır. “Restorasyon mimarları, ellerinizi tarihi
anıtlarımızdan çekin” mottosu, bu tepkilerin arkasındaki anti-restorasyon ve konservasyon
hareketini göstermektedir.

Resim 7: Camillo Boito’nun Portresi
Alfredo d’Andrade (1839–1915) İtalya’da yerel restorasyonlardan sorumlu, resmi bir
görevliydi; ayrıca antik eserler ve sanat eserleri merkez komitesi ile kamu binalarının inşa ve
restorasyonlarını yürüten komisyonun üyesiydi ve bu ülkedeki restorasyon uygulamalarında
önemli bir rol oynamıştır. Arkeolojik alanlar ve Ortaçağ anıtlarından, günlük kullanımdaki
yeni yapılara kadar bütün İtalyan kültür mirası üzerinde etkili olmuş, karar verme sürecini
belirlemiştir. Alfredo d’Andrade, Fransız stilistik rekompozisyon anlayışıyla yetişmişti;
bunun yanı sıra Boito’nun restorasyon kriterlerine de vâkıftı. Arkeolojik alanlarda bu ilkelere
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uymakla birlikte, Ortaçağ yapılarında analoji yöntemiyle bütünleme yapılması taraftarıydı.
Analoji yönteminde yapının çağdaşı olan benzer işlevli diğer yapılardan ödünç alınan yapı
elemanları ve formları kullanılmaktaydı. Analoji, her zaman varsayımsal bir elemanın
bütünlük uğruna tarihi yapıya katılması demek olduğundan, günümüzün modern restorasyon
ilkeleri arasında yer almamaktadır. A. d’Andrade’nin bütünlemelerinde özgün malzeme ve
işçilikler kullanılmıştır; bütünlenen kısımların hem ayırt edilebilmeleri, hem de bütünleyen/
bütünlenen arasında estetik uyum olması gerekmekteydi. Modern restorasyon ilkelerinde;
bütünleyen/ bütünlenenin ancak yakından incelendiğinde anlaşılması, yapı uzaktan
incelendiğinde ise, bu ayırımın belli olmaması, estetik bütünlük ve homojenlik istenmektedir.
Bu tanım doğru bir ölçüte oturtulmuş olsa da, pratikte oldukça zordur. İstenilen ton veya doku
farkının restoratör-mimar tarafından belirlenmesini ve uygulama sırasında yerinde denetimi
gerektirmektedir; ancak mimarın uygulamayı sürekli denetlemesi herzaman mümkün
olmamaktadır.
Luca Beltrami (1854–1933) İtalyan mimar ve sanat tarihçisidir. Paris’te eğitim almış
ve çalışmış, dolayısıyla Fransız restorasyon kuram ve pratiğinden etkilenmiştir. Beltrami
Boito’nun öğrencisiydi; yaşamını tarihi yapıların korunmasına adamıştır. Beltrami’nin kuramı
“Tarihi Restorasyon” olarak adlandırılmaktadır; bu anlayış, yapıların müdahale öncesinde
ayrıntılı bir şekilde belgelenmesini hedeflemektedir. Belgeleme, modern restorasyon
kuramının temel ilkelerinden biridir ve bunun zorunlu hâle gelmesi restorasyonda önemli bir
dönüm noktası olmuştur. Ancak Jokilehto’nun dediği gibi, pratikte “Tarihi Restorasyon” ile
“Stilistik Rekompozisyon”un” farkı nedir (Jokilehto, 1999)? Beltrami, tarihi yapılara
yapılabilecek müdahalelerin tümünü restorasyon olarak kabul ederek, bunları “restorasyon
tipleri” olarak üç grupta toplamaktadır.
Beltrami’ye göre, antik yapılarda bütünün mimari çizgisini tamamlayacak kadar yapı
elemanı mevcutsa restorasyon yapılabilir. Yine Beltrami’ye göre, Roma dönemi anıtlarında
bezemeli kısımlara dokunulmadan, tuğla strüktürlerde sağlamlaştırma amaçlı bütünlemeler
yapılabilir; Rönesans sonrası yapıların restorasyonlarında ise, estetik bütünlük gereklidir.
Venedik San Marco meydanındaki saat kulesinin bir depremde yıkılmasından sonra, yeniden
inşası konusunda uzun tartışmalar olmuş; sonuçta kule Venedik kent siluetinin vazgeçilmez
bir parçası olduğundan Beltrami tarafından rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Beltrami, Milano,
Floransa, Napoli ve Bologna’da, Endüstri Devrimi sonrasında kentlerin ihtiyaçlarına göre
yenilemeler ve düzenlemeler yapmış, tarihi anıtların restorasyonlarında da dil birliğini
sağlamıştır. Bu dönemde, tarihi yapıların tescili, gruplandırılması ve onarımı İtalya milli
eğitim bakanlığının sorumluluğundaydı. Bu çalışmalar, XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar
sürmüş; İtalya’da, İngiltere’deki SPAB ve Fransa’daki “Amis des Monuments” (Tarihi Anıt
Dostları) ile ilişkiler içinde olan “Associazione Artistica fra i Cultori Di Architettura”
(Mimarlık Dostları Sanat Cemiyeti) kurulmuştur. Bu cemiyetin üyeleri; resmi görevliler,
akademisyenler ve mimarlardan meydana gelmekteydi. Bu cemiyet, kentsel dönüşüm
yspılırken, tarihi yapıları; tarihi ve estetik önemi olan yapılar, kamu yararı nedeniyle
taşınabilecek yapılar ve sanat tarihi açısından önem taşıyan yapılar olarak üçe ayırmıştır. İlk
kategoridekiler koruma altındaydı; diğerleri için üretilecek kararlar ise, yerel yönetimlere
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bırakılmıştı. Bu yıllar, kentlerin dönüştüğü, bilimin ilerlediği, arkeolojiye ve kazılarla birlikte
arkeolojik restorasyonlara önem verildiği bir dönemdir.
Bu dönemde restorasyonlarda Viollet-Le-Duc’ün etkisi ciddi anlamda görülmüş; buna
karşın restorasyon mimarlarının kişisel hırslarıyla gerçekleştirdikleri uygulamalar, Ruskin’in
etkisindeki koruma hareketinin taraftarlarınca sürekli eleştirilmiştir. Anıt kavramı; özellikle
ikincil yapıları, bunların bütünleşik veya taşınabilir objelerini ve tarihi kabul edilen tüm
yapıları “anıt” olarak tanımlayarak, genişlemiştir. Viollet-Le-Duc ve onun üslup birliği
anlayışı bizim restorasyon anlayışımızı da uzun süre etkilemiştir. Örneğin klasik Osmanlı
mimarlığının, İmparatorluk tarihinin tek ve kutsanmış üslubu olarak kabul edilmesi hususu,
benzer bir tarih anlayışı ve yorumunun ürünüdür.
Erken Osmanlı mimarisi ve XVIII. yüzyılda Batı etkisindeki Osmanlı Barok, Rokoko
ve Ampir üslupları, benimsenmeyen ve izleri silinmek istenen kültür mirasımızdır. Bin dokuz
yüzlerin başından itibaren, anılan üsluplarla yapılmış olan kalemişi bezemeler, raspa edilerek
veya üzerine yeni katmanlar uygulanarak klasikleştirilmek istenmiştir. Bu klasikleştirme
arzusu araştırma ve belgelemeye dayalı yapılmamış; çoğu zaman Kılıç Ali Paşa ve
Süleymaniye camilerinde olduğu gibi özgün klasik bezeme formlarına ve bezeme programına
uymayan, varsayımsal bir yapıda gerçekleştirilmiştir. Viollet-Le- Duc, entelektüel bir yazar,
Fransız Neo-Gotik mimarı, modern mimari tasarımcısı ve tarihçisi olarak koruma tarihinde
önemli bir yeri olan bir kişiliktir. Restorasyonun ne olduğunun tanımlanmadığı ve bilimsel
anlamda müdahale ilke ve sınırlarının çizilmediği bir dönemde, Gotik mimarlık hayranı tarihselci kişiliği, genç yaşta elde ettiği mevkiler ve Fransa’daki merkeziyetçi koruma
örgütlenmesinin de desteğiyle, hayallerini uygulayabilmiştir. Ancak günümüz restorasyon
ilkelerinde hipotetik tiyatro dekoru gibi düşünülen bir restorasyon ve rekonstrüksiyon anlayışı
kabul görmemektedir. Bu makalenin amacı, yaklaşık iki yüz yıl önce ortaya çıkan restorasyon
kavramı ve tanımını tartışmak, bu konudaki kuramın oluşum sürecinin başlangıcını anlatmak
ve yanı sıra, bilimsel konservasyonun tepki gösterdiği üslup birliği anlayışına ve tarihi, siyasi
ve kişisel yönlendirmelerle estetikleştirilen aşırı restorasyonlara dikkat çekmektir.
John Ruskin (1819-1900) ve Konservasyon Hareketi
Anti-restorasyon hareketi, restoratör mimarları üslup birliği uygulamaları, hipotetik
bütünleme ve rekonstrüksiyonlar ile tarihi anıtlara yıkıcı zararlar verdikleri ve anıtların
otantiklerini tahrif ettikleri gerekçesiyle eleştirmekte ve suçlamaktadır. Ruskin, sanatçının bir
tablo, heykel veya tarihi yapıyı, belirli bir siyasi, ekonomik, tarihi ve kültürel bağlam içinde
yarattığını ve bu süreç ile ortaya çıkan sanat objesinin “unique” (tek ve tekrarlanamaz)
olduğunu savunmaktadır. Aydın ve yazar kişiliğinin yanı sıra, gençliğinde iyi bir dini eğitim
almış olmasının ve hiçbir tecellinin ikinci kez tekrarlanamayacağı gerçekliğini müdrike
(idrak, anlama kabiliyeti) yoluyla algılamasının da bu olgunlukta yeri vardır.
Ruskin, “Bir sanat eserindeki güzellik, sanatçının yaşamın diğer yönlerini bir yana
bırakarak ve maddi menfaatleri terk ederek, kişisel fedakârlıkla yaratılmışta mevcut olan
güzellikten kaynaklanan ve Allah’ın gölgesi olan güzelliğin sanatçı tarafından
algılanmasından ortaya çıkmaktadır.” derken; derin bir metaziği ve estetiği birleştirmektedir.
103

Sanat eserindeki güzelliğin genel kabul görmesi ve insanlığı etkilemesi için üzerinden zaman
geçmesi gerekmektedir.
Ruskin varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, Klasik İngiliz Edebiyatı ve
felsefe konularında eğitim almıştır. Tutucu bir İskoç Katoliği olan ailesi onun din adamı
olarak yetişmesini zorlamışsa da, kendisi sanat eleştirmeni ve yazar olmayı tercih etmiştir.
Yalnız ve sıkı bir disiplin altında geçen çocukluğu, ailesinin isteği ile yapmış olduğu, ayrılıkla
biten evliliği ve yalnız yaşamı, sivri ve keskin eleştiri dilinin ortaya çıkmasında etkili olmuş
olmalıdır.
Ruskin, aynı zamanda iyi bir ressamdır. O yılların bütün aydın ve sanatçıları gibi,
İtalya’da uzun süreli seyahatler yapmış; gözlemleri üzerine makaleler yazarak, sanat, mimari,
tarih, jeoloji, sosyal ve politik konular, Sanayi Devrimi sonrasında dönüşen kentler ve çevre
koruma konularında düşüncelerini yaymıştır. Üç önemli kitabı vardır, bunlar:
1- Modern Painters (1843-60), 5 cilt,
2- The Stones of Venice (1851-53), 3 cilt,
3-The Seven Lamps of Architecture (1849)’dır.
Ruskin’e göre, bir sanat eserindeki mükemmeliyet, üretim sürecinin sanatçının yaşam
biçimi oluşu ve bu tür bir yaşamdan zevk almasından kaynaklanmaktadır. Otantik ve kopya
olmayan bir anıt, milli hafızanın bir parçasıdır ve bütün tarihselliği ile korunmalıdır. Bu yedi
nur, milli hafıza konusunda hassas olan mimar tarafından sıkı bir şekilde izlenmeli ve bunlara
uyulmalıdır. Ayrıca Ruskin, milli hafıza kapsamına müzik ve edebiyatı da dahil etmiştir.
Bir anıtsal yapının restorasyonunda yapılacak olan replikasyonlar (kopyalar), özgün
formlara sadık kalsalar bile, özgün formların yeni malzeme ile “yeniden üretimidirler. Bu
nedenle, “…sanat objesini yaratan sanatçının ‘ünik ve otantik’ ürününü tahrif etmektedir…”
derken, eleştirdiği bütünlemelerin resim, heykel ve mimari dekoratif yüzeyler olduğunu da
vurgulamalıyız. Buradaki anti-restorasyon düşüncesinin ihmal, terk ve herhangi bir müdahale
yapmamayla ilgisi yoktur. Ruskin, bu bağlamda çoğu zaman yanlış anlaşılmış veya anlatılmıştır. Oysa düzenli ve periyodik koruyucu bakımı önermekte; bu yolla korunan sanat
eserlerinde restorasyon düzeyinde bir müdahaleye gerek kalmayacağını özellikle
anlatmaktadır. Ruskin, mimari kültür mirasını “building” (sıradan ihtiyaçları karşılamak için
yapılmış yapılar) ve “architecture” (belirli bir mesaj vermek için yapılmış, sanat değeri olan
anıtsal yapılar) olarak iki bölüme ayırmaktadır. Bu kategorizasyonla, sanat eseri yapılardaki
söz konusu mimarinin arkasındaki düşüncenin ve soyut kültürün önemine değinmektedir.
Mimari yüzeylerin, kötü restorasyonlarla tahrif olacaklarına, zamanın ve iklimsel
bozulma ortamının yol açtığı yüzey erozyonuyla yaşlanarak yavaş yavaş erimelerinin daha
elzem olduğunu söylerken, amaçladığı; yüzey bezemelerinin son birkaç santimetrelik
kısmıdır. Ruskin’e göre, bezemeli taş yüzeylerindeki son inch (2,54cm) eridiğinde, artık
hiçbir restorasyon bunları geri getirememektedir. 20.yüzyıl’ın başlarından itibaren bilim
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adamlarını araştırmalara sevk eden ve günümüzde “Taş Koruma”nın bu denli önemli bir
bilimsel araştırma alanı olmasına yol açan belki de ilk başlama noktası, bu uyarılardadır.
“The Stones of Venice” adlı yapıtında; Gotik mimarinin doğasını anlatırken, mimariyi
oluşturan elemanları, bunlardan ortaya çıkan bütünün tekliğini ve Ortaçağ taşçı loncalarındaki
taşçıların bu yapım sürecine katkılarını irdelemektedir. Eugène-Emmanuel Viollet le Duc,
Gotik mimariyi meydana getiren malzeme, yapım tekniği, strüktür ve formlar bellidir; yerel
olarak değişse de, o bağlamda etüd edilerek eksik kısımlar yeniden inşa edilebilir, bu konuda
iyi yetişmiş bir mimar yapının ilk mimarıyla aynı frekansta düşünerek ve adeta re-enkarne
olarak aynı tasarımı yapabilir demekteydi.
Ruskin ise, “Gotik mimarinin dış ve iç elemanları vardır, elemanlarının belirli ölçüde
ustaların zihinsel yapılarından etkilenmesi söz konusudur. Dış elemanların formları; sivri kemerler, kaburgalı tonozlar, vs.dir. Bu formlar ve mimari elemanlar olmadıkça o yapıya Gotik
diyemeyiz; bununla birlikte formlar da, tek başlarına yeterli değillerdir. Formların arkasında,
güç ve yaşama bakışı oluşturan bir düşünce vardır, bu nedenle önce formları yaratan zihinsel
yapıyı ve form üretmedeki özgürlük sınırlarını bilmemiz gerekir.” demektedir.
Ruskin’e göre Gotik; biraz vahşi, biraz değişiklik arzusu, doğa aşkı, dürtülü bir
imajinasyon, biraz inatçılık ve cömertliktir. Gotik sanatçı, tam olarak verilen şablon formları
uygulamamakta; zaman zaman kendi hayallerini de formlara katmaktadır. Sanırım Ruskin,
burada Ortaçağ şövalye tarikatlarının felsefi düşüncelerinin mimari bezeme formlarına
yansımasını kast etmektedir. Bezeme yüzeylerindeki tekrarlanamazlığın arkasındaki düşünce,
çok daha sonra Cesare Brandi’nin restorasyon kuramında açıklayacağı “Creative Process”
(yaratma süreci) kavramıdır. Ortaçağ mimari bezeme formlarının tekrarlanamayacağı
düşüncesi, günümüzde genel geçer ilke olarak kabul edilmiştir.

Resim 8: Cesare Brandi’nin portresi
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Güzelliği “tipik” ve “yaşamsal” olarak kategorize ederken, “Yaşamsal olan, yaşama
sevinci ve enerjisini sağlamaktadır.” demektedir. O’na göre, klasik Batı mimarisi doğaya ait
formları izlemez; Rönesans mimarisi, klasik mimariyi izlediğinden, Michelangelo ve Raphael
dışında heyecan verici bir ürün ortaya koyamamıştır. Gotik mimari ise, özellikle İtalyan
Gotiği olmak üzere, formlarını doğadan almıştır ve izlendiğinde yaşam sevinci ve dürtüleri
vermektedir.
Ruskin, endüstrileşmenin yapı ustasını mimariden zevk alır halden uzaklaştıracağı
kaygısıyla, geleneksel malzeme ve işçiliklerin sürdürülmesini istiyordu. Restorasyonlarda
strüktürü göstermek amacıyla raspalanan iç mekan yüzeyleri, yok edilen rölyef ve taş cephe
yüzeyleri ile tarihi yapıların yenilenmeleri, hassas duygularını fazlasıyla yaralıyordu. Haziran
1845’te babasına yazdığı mektupta, “…özgün olana sonuna kadar itina ile bakım yapılması;
ancak yapı yüzeylerinin artık bakımla korunamaz duruma gelip yüzeydeki son birkaç inch
derinliğindeki kısmın yüzey erozyonuyla silinmesinden sonra, artık yenileme yerine yapının,
zamanın onu yok etmesi sürecine teslim edilmesi gereklidir…” diyordu.
Ruskin’in ağır ve ağdalı bir 19.yy edebiyat dili kullandığını, betimleme ve
benzetmelerinde aşırı kelimeler ve örnekler kullandığını biliyoruz. Bu nedenle, daha sonra
“motto”su haline gelen “Let things be perished in their beauty.” cümlesinden, kendisinin
koruyucu bakımı reddettiği ve romantik peyzajlar içinde tarihi yapıların terk ve ihmal
edilebilecekleri anlamını çıkarmamak gerekmektedir.

Resim 9: John Ruskin’in portresi
Endüstri Devrimi sonrasında kent dokusundaki değişme ve yenilenmeleri eleştirerek,
geniş caddeler, motorlu araç yolları ve meydanlarla övünmenin yersizliğine değinirken; “Bir
şehir yalnızca anıt yapılardan değil, dar sokaklar etrafında kümelenen konutlardan da
meydana gelmektedir.” demektedir.
1854’te Crystal Palace’in açılışında gerçekleştirdiği açış konuşmasında, Fransa’da
ikinci imparatorluk döneminde Paris Belediye Başkanı Baron Hausmann’ın geniş caddeler ve
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meydanlar açma faaliyetlerini ve çok yetenekli ve dikkatli restorasyonlar ve rekonstrüksiyonlar bile olsalar, katedrallerdeki ağır müdahaleleri eleştirmekte; bu yaklaşımın bütün
Avrupa’ya yayılmasından duyduğu endişelerini belirtmektedir.Ruskin’in kiliseler için ağır
müdahaleler yerine “mevcut durumun stabilizasyonu” ve “koruyucu bakım” önerileri, kilise
otoriteleri ve cemaatler tarafından, “Tanrı’nın evi”ni en iyi şekilde sürdürmeye çalışanlara ve
kutsallara bir saldırı olarak değerlendirilmiştir.
İngiltere ve Ruskin
19.yy’da İngiltere’de arkeoloji cemiyetleri olmakla birlikte, koruma amaçlı sivil
toplum kuruluşları veya cemiyetler yoktu. Ancak Ruskin’in uyarılarının etkisiyle, restorasyon
yapılsa bile otantikliğe saygı gösterilmesinin gerekliliği, başkaları tarafından da söylenmeye
başlamıştır.
O yıllar için mucize bağlayıcı olarak kabul edilen çimentonun enjekte edilmesi ile
strüktürel sağlamlaştırma yapılması, raspaların durdurulması, bütünlemelerde otantik form ve
malzemelerin dikkate alınması, derzlemelerde duvar yapım ve özgün derz tekniğine uyulması
gibi öneriler yapılmaya başlamıştır.
İngiltere’de “Üslup Birliği” anlayışının temsilcisi olarak kabul edilen ve çok sayıda
kilise ve katedrali restore etmiş olan Sir Gilbert Scott, Ruskin’in “anti restorasyon” tezine
cevap verirken; “…kiliselerin yanlızca kültürel amaçla korunacak yapılar olmadıklarını,
yaşayan ve kullanılan yapılar olduklarından restore edilerek yaşatılmalarının zorunlu olduğunu…” söyler. Ruskin, geleneksel yapılardan meydana gelen kültür mirasını yaşayan yapılar
ve harabeler olarak kategorize ederek, harabelerdeki müdahalelerin strüktür sağlamlaştırması
düzeyinde kalmaları, ancak yaşayan yapıların koruyucu bakım esas olmak üzere maksimum
oranda özgün malzemeleri korunarak restore edilmelerinin gerekliliğini savunur. Sir Gilbert
Scott, 20.yy ortalarına doğru Bilimsel Restorasyon’un temel ilkeleri olacak bu yaklaşıma
uygulamalarında fazla özen göstermeyerek, üslup birliği ve antoloji yöntemlerinin dayanılmaz
çekiciliğinden kurtulamamıştır.
RIBA’da daha sonra gelişen fikir hattının restorasyon mimarlarına ilk uyarısı, York
Minster’i restore eden George Edmund Street (1824-81)’ten gelmiştir. Street, “… restorasyon
projesinin büroda hazırlanamayacağını; restorasyon mimarının, rölöveyi bizzat yaparak
yapıya dair bütün form, malzeme ve yapım tekniklerini yapıyı kendisi yapmış gibi anlaması
ve hasarları tespit etmesi gerektiğini…” söyler. Ayrıca restorasyonların merkezi sistemle ve
hükümet eliyle yapılmasının Fransa’daki toplu sonuçlarını göstererek, olası sakıncalar
konusunda uyarı yapmaktadır.
Bu tartışmalar sonucunda RIBA, restorasyonun ilke ve sınırlarını belirleyen bir bildiri
hazırlamıştır. 1865’te “Conservation of Ancient Monuments and Remains” adlı bir
restorasyon pratiği kılavuzu yayınlanmıştır. Önerilerde, herhangi bir müdahale öncesinde;
1- Özenli bir arkeolojik ve tarihi araştırma yapılması,
2- Rölöve ve fotoğrafla belgeleme,
107

3- Kronolojik analiz yapılarak, dönem eklerinin saptanması,
4- İç ve dış bezeme öğelerinin araştırılması ve belgelenmesi zorunlu tutularak,
otantikliğin korunmasının önemine vurgu yapılmaktadır.
1860-70’lerde, restorasyon-anti restorasyon tartışmaları alevlenmiş ve o günlere kadar
korumacı olarak kabul edilen kişiler, “onarım adına yıkım” ile suçlanmaya başlamışlardır.
1874’te RIBA, Ruskin’e RIBA altın madalyasını vermek istemiş; ancak Ruskin, bütün
Avrupa’da restorasyon adı altında süren yıkımları gerekçe göstererek bu ödülü kabul
etmemiştir.
1877’de Cambridge Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü hocası Sidney Colvin (18451927), “…mimari bir yapının, heykel veya resim gibibir süreçte yaratılmadığını, dönemleri ve
yaşlanmışlıktan meydana gelen bir “yaş değeri” olduğunu, aslında bir yapının içinde birçok
eski yapının bulunduğunu…” söylerken; dönem eklerinin korunmasının gerekliliğine
değiniyordu.
John James Stevenson (1832- 1908), Fransa’daki restorasyonlarda yapılan
bütünlemelerin eski-yeni ayrımını göz ardı eden yaklaşımı karşısında hayretini gizleyemeyerek; yapılan uygulamaları “Falsification/ tahrif/ sahtecilik” olarak nitelendirmiştir. Koruma
yönündeki düşünsel çizgide, otantiklik kavramı yine koruma uygulamalarının gündemine
gelmektedir.
S.P.A.B. (The Society for the Protection of Ancient Buildings), 22 Mart 1877’de
kurulmuştur. İlk üyeleri arasında Carlyle, Ruskin, Prof. James Bryce, Sir John Lubbock, Lord
Houghton, Prof. Sidney Colvin, William Morris ve Philip Webb vardır. S.P.A.B., koruma
ağırlıklı politikaların birleştirilmesi ve hipotetik restorasyonlara karşı mücadele amaçlarını
taşıyordu.
S.P.A.B.’nin kurucularından olan William Morris, şair ve yazardı; Sir Walter Scott’un
tarihi romanlarını okuyan, folklorik araştırmalar yapan ve estetikle uğraşan bir aydındı.
Güzellik kavramını tanımlaması, Ruskin’e benzemektedir. Bilindiği gibi William Morris,
“Arts and Crafts” akımının kurucusudur; endüstriyel üretimin sanatı öldüreceğinden endişe
ettiği gibi, endüstri üretimi ve el sanatlarının birlikte sonuç ürünü etkileyebileceğini
düşünüyordu. O’na göre mimari, yaşadığı ve yapıldığı dönemin ürünüydü, 19.yy’da Gotik
mimarinin tekrarlanması artık mümkün değildi. Kuramıyla yaşamı ve profesyonel ilkeleri
tutarlı olduğundan, 1877’de vitray atölyesini kapattı; çünkü iş taleplerinin çoğu, kilise
vitraylarının tamamlanması nedeniyle geliyordu. Aynı yıl, S.P.A.B. için bir manifesto taslağı
hazırladı.
S.P.A.B. Manifestosu’nun ana fikri: üslup birliği anlayışıyla veya önyargılı, bağnaz
restitüsyonlara karşı oluşu ve tarihi yapıların artistik (sanat eseri), pitoresk, tarihsel, antik veya
toplumsal açıdan önemli yapılar da olsalar, bütün dönem ekleri ve katmanlarıyla birlikte
korunmalarını istemesiydi. Tarihi yapıların, estetik yoğunlukları, sembolik önemleri veya ter108

cih edilen üsluplarına göre değil; tarihi belgeler olarak ve tümü değerli kabul edilerek
korunmaları, ön koşul olarak bildiriliyordu.
Otantik malzeme en az, ancak en etkin müdahale ile yerinde korunmalı; replikasyon
sahteciliğinden kaçınılmalıydı. Çünkü replikasyon, çoğu kez gereksiz yenilemelere zemin hazırlıyordu. Koruyucu bakım esas ilke olarak alınmalı, sürekli bakım onarım ile tarihi yapıların
restorasyon müdahalelerine maruz kalmaları önlenmeliydi. Bu politikalar doğrultusunda,
1903’te temel ilkeleri anlatan bir broşür, 1911-36 arasında ise geliştirilerek birkaç kez basılan
“Repair of Ancient Buildings” adlı bir bakım-onarım kılavuzu yayınlanarak; form, renk-doku,
işçilik olarak özgünle uyumlu ve sağlamlaştırmayı esas alan bir ilkeler bütünü onarımcılarla
paylaşılmak istenmişti. Bütünlenecek kısımların, kontrast oluşturacak şekilde, bazen farklı
malzeme kullanılarak vurgulanması “Honest Repairs” (dürüst onarımlar) olarak
tanımlanıyordu. Onarılan veya bütünlenen kısımların bu denli kontrast oluşturması artık
istenmese de, bu anlayış dünya çapında 1960’lara kadar etkisini sürdürmüştür. Günümüzde,
bütünlenen kısımlarda renk ve doku uyumluluğu aranırken, yakın mesafeden yapılacak bir
incelemede özgün/yerinde olan ve bütünlenen kısmın ayırt edilebilir olmasının gerekliliği
ilkesi kabul edilmektedir.
S.P.A.B.’nin toplumdaki etkinliği giderek artmış; bazı rekonstrüksiyonlar, yıkımlar ve
restorasyonlar, William Morris ve Philip Webb’in öncülüğündeki protestolar sonucunda
durdurulmuştur. Restorasyon adı altında toplumun tarihsel hafızasının parçalanması veya
yeniden şekillendirilmesi gibi sonuçların ve otantik belge kaybının sakıncalarının, bu dönem
sürekli olarak halka anlatıldığını görüyoruz. 1885’te S.P.A.B., ondan fazla kilise harabesinin
yıkımını durdurmuş ve “Harabe Koruma” kavramını kabul ettirmiştir.
S.P.A.B.’nin politikaları, İngiltere dışında Fransa, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde
de etkili olmuştur. William Morris, Philip Webb ve William Richard Lethaby (1857-1931) ile
birlikte, “Arts and Crafts” akımını kurarak endüstrileşen üretim çağının sanatını oluşturmaya
çalışmıştır. Bu grubun, ilk modern mimarlık kuramcı ve mimarları üzerinde etkili olduklarını
görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan “konservasyon ve otantik olanı koruma”, böylece “yeni
sahteler”le mimari kültür mirasının tahrif edilmemesi sağlanırken; bir yandan da günün
toplumsal yapısı, üretim biçimleri ve yapım teknikleriyle çağın sanatının oluşturulması
hedefleniyordu. Filozofların ve mutasavvıfların “akan bir suda iki kere aynı suyla
yıkanamazsınız” diye özetledikleri kavram da budur.
S.P.A.B., çeşitli Avrupa ülkelerindeki restorasyonlarla da ilgilenerek, uygulamaları
yapan kişi ve kurumlarla yazışarak ve yerinde incelemeler yaparak düşüncelerini anlatmaya
çalışmıştır. Özellikle Venedik’teki San Marco Kilisesi’nin restorasyonuyla uzun süre ilgilenilmiş; batı cephesindeki yoğun müdahale ve replikasyonlar, İtalya Eğitim Bakanlığı’na yapılan
müracaatlar ve yayınlarla önlenmiştir.
Ruskin ve S.P.A.B.’nin düşüncelerinin etkileri, Almanya’da Georg Gottfried Dehio
(1850-1936)’nun düşüncelerinde kendini göstererek, Almanca konuşulan ülkelere de yayılmıştır. Dehio, eski eserlerle uğraşan mimar ve teknisyenlerin özel ve farklı bir eğitimden
geçirilmeleri gerektiğini ilk vurgulayanlardan biridir. Dehio için mimar, kısmen uygulamalı
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mühendislik birimleri ile donatılmış bir teknik adam, kısmen de bir sanatçıydı. Restorasyon
konusunda çalışacak bir mimarın, tasarımcı değil bilimsel araştırmacı kimlikli olması
gerektiğini savunuyordu. Yani mimarlık bir sanat, konservasyon ise bilimdi. Ancak o yıllarda,
koruma biliminin disiplinlerarası niteliği daha anlaşılmamıştı.
İtalya ve Ruskin
Ruskin’in anti-restorasyon kuramının etkisi en çok İtalya’da olmuştur. İtalya’nın,
gerek ekonomik sıkıntıları gerek de o yıllarda ulusal birliğini kurma çabaları içinde oluşu
nedeniyle restorasyon konusunda geri kalması, aslında bir avantaj olmuştur. Çünkü İngiltere,
Fransa ve Almanya’nın deneyimlerini izleyerek, kendi kuramsal yapısını oluşturabilmiştir.
İtalya’daki koruma teorisi; milli birliğin kurulması sürecinde kültürel mirasın
değerlendirilmesi fenomeni, Fransız restorasyon ilkeleri, Alman historisizmi ve İngiliz
konservasyon anlayışının bir sentezidir. 20.yy’ın ilk çeyreğinden sonra, özellikle 1964
Venedik Tüzüğü olgunluğunun sonrasında, uluslararası düzeyde kabul gören modern ve
bilimsel restorasyon ilkeleri, bu sentez sürecinin ürünleridir.1830’lardan sonra, kentsel gelişme ve trafik sorunları nedenleriyle geniş caddelerin açılması uygulamalarının Milano ve
Floransa’daki sonuçlarını izleyen ve tepki gösteren Ruskin’e, İtalya’dan Carlo Cattaneo
(1801-69) ve Carlo Tenca (1816-1883) gibi entelektüel yazar ve yayıncılar da katılmıştır.
Ruskin, 1876 kışında Venedik’e giderek, San Marco Kilisesi’nin restorasyon sonrası
durumunu incelemiş ve yapılan müdahaleleri şiddetle eleştirmiştir. O’na göre, önemli katedral
lerin korunması “dini bir sorumluluk” ve bu sorumluluk da, bütün Avrupa için ortak bir
zorunluluktu.
San Marco Kilisesi’nin restorasyonunu şiddetle eleştiren bir başka yazar, Piero Zorzi
(1846-1922) idi. Ruskin’in izleyicisi ve arkadaşı olan Zorzi, kilisenin restorasyonu eleştiren
makalesinde; patinanın temizlenmesini, mermer, kaplama ve detayların tasarım ve formlarının
değiştirilmesini ve Zeno Şapeli’nin yıkılmasını eleştirmektedir. Morris ve S.P.A.B., 1879’da
İtalyan hükümetine bir protesto göndererek yapılan aşırı müdahalelerin durdurulmasını
istemişlerdir. San Marco Kilisesi’nin korunması amacıyla, arkeolog ve mimar olan Giacomo
Boni (1859- 1925) geniş bir imza kampanyası başlatmış ve kamuoyunun baskısıyla, yapılan
müdahaleler daha korumacı bir karaktere dönüşmüştür.
Boni, San Marco ve diğer Venedik anıtlarının rölövelerini hazırlamış ve ilk kez
“Analitik Rölöve” kavramını ortaya atmıştır. O’na göre, yapı hasarları içinde kabul edilen
düzensizlikler, tasarım sorunları veya form hatalarının restorasyonlarda düzeltilmesi söz
konusu değildi. Çünkü bu anlayış, sanatçının yarattığı özgün forma müdahale demekti ve
özgün olanı ortadan kaldırdığından, sonuçları koruma açısından daha zararlıydı.
Boni, konservasyon teknolojilerinin araştırılması ve uygulama pratiğine dahil edilmesi
için de çalışmıştır. Örneğin, taş sağlamlaştırma ve yerinde koruma, strüktürel
sağlamlaştırmada demir donatıların paslanmaz çelik olmasının gerekliliği gibi konuları
koruma pratiğine katmıştır. Boni ve onun gibi düşünenlerin asıl amacı, “otantikliğin
110

korunması” ve yenileme müdahalelerinin en aza indirilmesiydi. Ayrıca, arkeolojik kazılarda
stratigrafik yöntemin yerleşmesi için de çalışmaları olmuştu.
İtalya’da “Restauro Filologico (filolojik restorasyon)” teorisi de özünde otantiklik
kaygılarından ortaya çıkmıştı. Bu teoride, yapı eski bir el yazmasına benzetilerek, “Eski bir el
yazmasının veya metinin insanlığa verdiği bir mesajı vardır; bu mesajın anlaşılması,
yorumlanması ve tahrif edilmemesi gerekmektedir.” deniliyordu. Bu hareketin önde gelen
isimlerinden Tito Vespasiano Paravicini (1832-99), bir sanat tarihçisiydi; yazıları ve rölöveler
üzerinde üslupların analitik olarak sunulması konusunda yoğunlaşarak çalışmıştı. Ruskin ile
yakın ilişki içinde olup, S.P.A.B.’nin İtalya temsilcisi olarak çalışıyordu. “İtalya’da Vandalizm” başlıklı mektubu, William Morris tarafından 1882’de S.P.A.B. bülteninde
yayınlanmıştı.
Paravicini’nin geliştirdiği kavramlar, modern restorasyon kuramının temellerini atan
kişilerden biri olarak kabul edilen Camillo Boito (1836- 1914) tarafından ele alınarak geliştrilmiştir. Boito eklektik üslup ve üslup birliği ekolünde eğitim aldığı halde; düşünceleri,
giderek konservasyon yönünde evrimleşmiştir. Boito, koruma ile ilgili kamu kuruluşlarının
yeniden yapılandırılmaları ve konservasyon/ restorasyon projelerinin standart bir metodoloji
ile hazırlanmasının gerekliliği konuları üzerinde durmuş ve hedeflerini gerçekleştirmiştir.
Boito’nun önerdiği metodoloji; kronolojik analiz ve hasar tespitlerine dayalı bir ön
araştırmadan sonra, restitüsyon projesine dayanarak, ancak yalnızca belgesi olan veya
strüktürel sağlamlaştırma için gerekli olan bütünleme ve replikasyonların yapılmasıydı.
Bütünlenen kısımların özgün kısımlarla uyum içinde olması veya keskin bir kontrastla
kendini belli etmesi konusu, o yıllarda uzun uzun tartışılmıştı. Boito’nun Fransız ekolünde
eğitim almış olması, onun restorasyonu bütünüyle reddetmesini engellemiştir; ancak özgün
olanın kesinlikle belirgin olması yaklaşımı, İngiliz konservasyon hareketinden etkilendiğini
göstermektedir.,
Boito, “Mimari anıtlar, yalnızca geçmişe ait mimarinin incelenmesi için değil, tarih
boyunca yaşamış insanların kültürlerinin anlaşılması için de çok gerekli ve değerli belgelerdir.
Bu yüzden çok ciddi şekilde, adeta bir kutsalı korur gibi korunmalıdırlar. Bütünlemede özgün
kısımlarla kaynaşan ve ayırt edilemeyen yeni kısımlar, bu belgede tahrifat oluşturmaktadır.”
demektedir. İster milli kültürün ister insanlığa ait ortak tarihin belgeleri olarak kabul edilsin,
mimari kültür mirasındaki tahrifatlar, bir süre sonra söz konusu kültür mirasının
güvenilirliğini sarsacaktır. Günümüzde Dünya Kültür Mirası listesinde olan anıt ve sitlerdeki
“koruyucu bakım, en az ve en etkin müdahale, sağlamlaştırma ve restorasyonda
müdahalelerin belirgin ve okunabilir olması, özgün bütünlük ve bunun sürdürülebilirliği”
kavramları, görüldüğü gibi yaklaşık 200 yıldır tartışılarak üzerinde evrensel düzeyde
konsensus oluşturulmuş bir kuramsal bütünlüktür. Boito, yapının bütün dönem eklerine eşit
saygı gösterilmesini, bütünlenen kısımlara tarih atılmasını, eklerin kontrast oluşturacak bir
malzeme ile yapılmasını veya formlar yalınlaştırılarak bütünlenen parçanın vurgulanmasını
önermekteydi.
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Yapıları Antik, Ortaçağ ve Rönesans sonrası ile Modern arası olarak üç grupta
kategorize etmişti. Yapının yaşı arttıkça sağlamlaştırmadan restorasyona geçilebiliyordu.
Antik yapılarda anastiloz, Ortaçağ yapılarında sağlamlaştırma, Rönesans ve sonrası yapılarda
ise yapının yaşına ve korunmuşluk durumuna göre artan oranlarda bütünleme yapılabiliyordu.
Boito, Ruskin’in katıksız konservasyon teorisini eleştirerek, böyle bir teorinin Venedik gibi
bir şehir için geçerli olamayacağını savunuyordu. Gerçekten de İtalyan koruma kuramıbundan
sonra Cesare Brandi’ye uzanan düşünce çizgisinde, hep restorasyonu gündemde tutacak;
ancak tahrifatın nasıl önleneceğini bilimsel düzeyde çözmeye çalışacaktır. Günümüzün ölçme,
belgeleme ve projelendirme teknikleriyle, özgün, dönem eki, muhdes ve restore edilmiş
kısımların bilimsel araştırma yapan uzmanlarca anlaşılması mümkündür. Ancak ülkemizde,
çok önemli selatin camilerine yapılan müdahaleler bile belgelenmemiştir veya düzensiz arşivler nedeniyle bu belgelere ulaşılamamaktadır. Özenli belgeleme gerçekleştirilse bile, yeni
üretilen “tarihi belge” olabilir mi? Bu sorunun cevabı, 19.yy ortalarında neyse yine odur.
19.yy sonu- 20.yy başında İtalya’da oluşan restorasyon kuramlarından biri de
“Restauro Storico (Tarihsel Restorasyon)”dur. Boito’nun öğrencisi olan Luca Beltrami (18541933) tarafından oluşturulan bu teorinin ruhu, Fransız üslup birliği anlayışından alınmıştır.
Birçok önemli restorasyon projesine imza atmış olan Beltrami, dokümantasyona önem veren
bir proje metodolojisi oluşturmuştu. Boito’nun kuramını genel olarak sürdürmüş; Roma ve
Venedik’te önemli yapıları restore etmiştir.

Resim 10: Luca Beltrami’nin portresi
İtalyan restorasyon mimarlarının uygulamaları, zaman zaman Ortaçağ hayranlığına
veya milli duygulara kapılarak bilimsel ölçütlerden sapmıştır. Örneğin, Alfonso Rubbiani
(1848- 1913)’nin Bologna tarihi merkezindeki restorasyonları ve rekonstrüksiyon hayalleri
buna iyi bir örnektir. Alfredo D’Andrade de, Roma arkeolojik kalıntılarında Boito’yu
izlerken; Ortaçağ ve sonrası yapılarında Viollet le Duc’ün yaptıklarına öykünmüştür.
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Restorasyon mimarının yapıya kendinden bir şey katma arzusu, gerçekten de zor
frenlenebilen ve limitleri açık egoist bir duygudur. Böylesi bir ikilemde kalan restorasyon
mimarının, siyasi, dini veya ego merkezli dürtülerden arınarak, emanet aldığı bir tarihi belgeyi
korumayla görevlendirilmiş bir uzman 19.yy’ın ilk yarısından 20.yy’ın ilk yarısına kadar olan
süreçte, restorasyon kavramlarının evrimleşerek bilimsel restorasyon ilkelerinin belirlendiğini
görüyoruz. Günümüzde restorasyon, tarihi yapılara yapılabilecek ileri bir müdahale derecesi
olarak kabul edilmektedir. Yapılabilme koşulları ve müdahalenin limitleri bellidir. Hipotetik
bir bütünleme veya analojiye dayanan bir restitüsyon istenmemektedir. Tarihi yapının,
özgünlüğü ve tarihselliği ile taşıdığı mesajı en dürüst biçimde günümüze ulaştırması
beklenmektedir. Koruyucu bakım, mevcut durumun stabilizasyonu ve sağlamlaştırma amaçlı
en az/ en etkin müdahale ile yetinilmesi, genelde mimari korumanın temel ilkeleri olmuştur.
Bu gelinen noktada, stilistik rekompozisyon, hipotetik/ kişisel tarihselleştirme ve ulus tarihi
yazarken eski eserleri manipüle ederek kullanma anlayışının karşısına çıkan John Ruskin’in
anti-restorasyon ve konservasyon kuramı vardır. Günümüzde mimari korumanın kapladığı
alan ve ilkeleri, gelişerek farklılaşmıştır. Ancak hâlâ “özgün olanın maksimum oranda
korunması”, çağın “motto”sudur.
Günümüzdeki otantiklik, madde/ ruh ilişkileri kavramları, korumadaki spiritüel
değerler, yapının aurası gibi tanımlamalar, Allah/ Kainat/ Madde ilişkilerinin felsefe ve inanç
boyutunda yeniden irdelenmesi ve bu düşünce ortamında koruma kuramına yeniden girmesi;
milyonlarca yıl önce sönmüş ancak hâlâ dünyaya ışık gönderen yıldızlar gibi bize mesaj
gönderen Ruskin sayesindedir. Günümüzde bazı değer ve kavramları tartışırken, bir an durup,
ilgili düşünce moduna değin daha önceden düşünülmüş ve yazılmış olanları tarihsel gelişim
süreci içinde değerlendirmemiz gerekmektedir. Doğrular, zaman ve mekâna göre değişebilmektedir; ama “gerçeklik” hep tek olarak kalmaktadır.
Cesare Brandi (1906-1988) ve Restorasyon Teorisi
8 Nisan 1906’da Siena’da doğdu; Siena Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. 1928’de
Floransa Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. 1934’ten
itibaren Roma Üniversitesi’nde Ortaçağ ve Modern Sanat Tarihi hocalığı yaptı. 1961’de
Palermo Üniversitesi’nin Ortaçağ ve Modern Sanat Tarihi kürsü başkanı oldu. Eski Eserler ve
Güzel Sanatlar alanındaki yöneticilik kariyeri 1930’da Siena Anıtlar ve Galeriler Müdürlüğü
ile başlamıştı. İlk görevi Siena Güzel Sanatlar Akademisi’nin tablo koleksiyonunun
düzenlenmesi, envanterlenmesi ve sergilenmesinin Palazzo Buonsignori’deki yeni mekanlarında gerçekleştirilmesiydi. Üzerinde üç yıl çalıştığı sergi kataloğu, 1933’te “Poligrafico
dello Stato” tarafından yayımlanmıştır. 1933’te Bologna Anıtlar Bürosu müdürlüğüne
görevlendirildi. Bu görevi süresince 3 yılda ilk restorasyon laboratuvarını kurdu ve 14.yy
Rimini resim sanatı üzerine bir sergi açtı. 1936’da Roma Eski Eserler ve Güzel Sanatlar
Müdürlüğü’ne müfettiş olarak geri çağırıldı ve Udine’deki Eğitim Müdürlüğü görevini kabul
etti; bu görevinden sonra Ege Denizi’ndeki İtalyan adaları sanat yönetimine yönetici olarak
gönderildi.

113

1938’de İtalya’ya müdürlük makamı ile geri çağırıldı ve Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nde, Istituto Centrale del Restauro (Merkez Restorasyon Enstitüsü) kurarak
1939’da enstitü müdürü oldu. Bu görevine 1943-44 yıllarında Alman Nazi Partisi ile işbirliği
yapmamak için ara verdi ve 1944 Haziran ayından sonra müttefik güçlerin İtalya’ya girmesi
sonrası görevine geri çağırıldı.
1953’te Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü’nde müdür olarak görev aldı.
Ortaçağ ve Modern Sanat Tarihi hocalığı yaptığı sürece Roma Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü’nde lisansüstü dersleri ve yine Roma’daki Milli Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Enstitüsü’nde “Restorasyon Teorisi ve Pratiği” dersleri verdi.
G. Carlo Argan ile 1947’de bir edebiyat ve eleştiri dergisi olan L’immagine adlı
dergiyi çıkarmaya başladı. 1950’de Bolletino dell Istituto Centrale del Restauro’yu kurarak,
1960 yılına kadar müdürlüğünü yaptı.
C.Brandi, 1948 yılından sonra uluslararası koruma çalışmalarında da yer almıştır. Bu
alanda kendisinden konferanslar, danışmanlıklar ve görevler talep edilmiştir. Bu talepler
bazen değişik ülkeler ve UNESCO tarafından olmuştur.
1959 yılında Academia Nazionale dei Lincei tarafından verilen sanat eleştirmenliği
ödülü olan “Feltrinelli Ödülü”nü Gulio Carlo Argan ile birlikte almıştır. Ayrıca 1950-58
yılları arasında pek çok onursal ünvanlarla taltif edilmiştir.
1967 yılında Roma Üniversitesi’nde Modern SanatTarihi hocalığı ile görevlendirilmiş
ve bu görevini yaş sınırı nedeniyle emekli oluncaya kadar sürdürmüştür. 1958-86 arasında,
İtalya’nın önde gelen entellektüel gazetelerinden biri olan Corriere della Sera’nın kültür
sayfasına yazılarıyla katkıda bulunmuştur. 1977’de Scritti sull’arte Contemporanea (Çağdaş
Sanat Üzerine Yazılar) ile Viareggio ödülünü izledi. “Italia Nostra”nın (Sanat ve Tarihi Miras
Konseyi) başkan yardımcılığını, 19 Ocak 1988’de Siena’da vefat edene kadar sürdürdü.
Bütün bu çalışmaları içinde, Roma’daki Restorasyon Merkez Laboratuvarı’nı da
kurmuş ve 20 yıl müdürlüğünü yapmıştır. Elliden fazla denemesi ve sanat tarihi kritiği, sanat
tarihi, estetik, sanat rehberi ve kültürel mirasın korunması konularında makalesi vardır. Sanatın her insan için en yüksek değer olduğunu kabul etmiş ve sanat eserlerinin anlaşılması,
güncel yaşam içinde yer alması ve korunmaları için yaşamı boyunca hiç durmadan çalışmıştır.
Taşınır eski eserler ve mimari koruma konusunda çalışanlar için en önemli yapıtı,
“Teoria del RestauroRestorasyon Kuramı) adlı, önemli makalelerinin toplandığı kitabıdır.
Brandi, kuramıyla konservasyon ve restorasyona “otantiklik” ve sanat eserinin “unique”
oluşunu vurgulayan yaklaşımıyla entelektüel bir boyut kazandırarak, ICCROM’un kuruluşuna
kadar usta-çırak ilişkisiyle yürüyen konservasyon ve restorasyon uygulamalarına bilimsel bir
nitelik yüklemiştir. Brandi için restorasyon “eylem halindeki kritik”tir; sanat eseri üzerinde
uygulandığı zaman, objenin malzeme bütünlüğüne ve özgünlüğüne saygı gösterilmelidir.
Form/malzeme, sanat eserinde ayrılmaz iki özelliktir ve restorasyon, disiplinler arası bir
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çalışmayla bilim adamı, konservatör-restoratör ve sanat tarihçisi tarafından birlikte yürütülmelidir.
Teori, Brandi’nin “Dialoghi di Elicona” (Carmine, Arcadio, Eliante, Celso) Segno e
immagine, Le due vie, Struttura a architettura ve Teoria generale della critica’da açıkladığı
estetik kuramının integral bir parçasıdır. Günümüze dek İspanyolca, Fransızca, Portekizce,
Yunanca, Romence ve Çekçe’ye çevrilmiş; son olarak da ICR tarafından “Theory of
Restoration” adıyla İngilizce’ye çevrilerek, 2005 yılında yayınlanmıştır. Modern restorasyon
kuramının temel kitaplarından biri olan bu kitap, dil nedeniyle ülkemizde uzun süre fazla tanınmamıştır. Oysa Brandi, Istituto Centrale per il Restauro’nun kuruluşunda, sanat eserlerinin
ve mimari anıtların korunmasında sanat tarihçileri, bilim adamları ve konservatör –
restoratörlerin bilgilerinin sentezini yapan “Koruma Bilimi”’nin teori ve pratiğini oluşturan
kişidir.
Günümüzde Avrupa ülkelerinde yaygınlaşmış olan konservasyon/restorasyon laboratuvarının yaşama geçirilmesinde ilk adamdır; bu yönüyle gerek taşınır obje konservasyonu
ile ilgili çalışanların, gerek de mimar-restoratörlerintanıması gereken önemli bir kişiliktir.
Roma Merkez Laboratuvarı’nın müdürü olduğu 1939-59 yılları arasında konservatör/
restoratörlerin kararsızlık içinde oldukları “lacunae” (sanat eserindeki eksik kısımlar)ın
bütünlenmesi, sanatçılar ve bilim adamları arasındaki çelişkiler, bütünleme ve restorasyonun
sınırları gibi konulara kuramıyla çözümler getirmiş; Roma Merkez Laboratuvarı, zamanla
dünyanın her tarafından gelen bilim adamlarının katkı verdiği bir mükemmeliyet merkezi
(centre of excellence) haline gelmişti.
Günümüzde, ICCROM ile birlikte dünyaya uzman yetiştirmekte ve teknik destek
vermektedir. Biyografisinde gördüğümüz gibi Brandi, Argan’la yakın ilişki içinde, sanat
objelerinin ve mimarinin restore edilmesinin felsefesini oluşturmak için çalışmıştır.
Döneminde etkili olan Marksist düşünür Croce’nin, sanatın tanımı, sanatçı-sanat- toplum
ilişkileri, sanatın ekonomik-politik yapıyla korelasyonu gibi konularındaki dogmalarıyla
çatışmada, bu konuları yeniden sorgulayan gençliğe öncü olmuştur. Croce’yi eleştiren yeni
düşünce oluşumu, Alman felsefe ve tarih yazımına, Husserl, Fiedler, Wölfflin, Benjamin,
Heidegger, Panofsky ve Riegl’e yönelmişti.
Brandi, sanat eserinin insan ruhunun ve sanatçının duygusal/zihinsel durumuna göre
“unique” bir yaratma sürecinin sonucu olduğunu ve aynı toplumsal ve ekonomik yapıda da
olsa bir daha tekrarlanamayacağını savunuyordu. Bu nedenle, C. Brandi’nin restorasyon
kuramına katkısını anlayabilmek için sırasıyla yaratıcı süreç, restorasyon kriterleri, potansiyel
bütünlük, form/malzeme bütünlüğü, otantiklik kavramlarını irdelememiz gerekmektedir.
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Resim 11: Potansiyel bütünlük” kavramını anlatan iyi bir örnek

Resim 12: Doku bütünlüğünün yalnızca uzaktan algılandığı bir uygulama örneği

Resim 13: Potansiyel bütünlük” kavramının algılanamadığı bir örnek
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Brandi, sanat eserinin veya mimari anıt eserin sanatçının zihninde aşamalar halinde
oluşan ve materyalize olurken belirli safhalar geçiren bir süreçte ortaya çıktığını; bunu belirli
bir zaman sonrasında anlamaya çalışan zihnin de, kritik bir şuurla metodik olarak yaklaşması
gerektiğini savunuyordu. Yaratıcı sürecin ilk aşaması, sanatçıya “ilham” geldiği andır.
Sanatçının gözlemlediği çeşitli elemanlar, “realta esistenziale” (existential reality) yani var
olan gerçekliktir. Bu elemanlar: form, renk, doku, ışık-gölge, mekansal ilişkilerdir ve
sanatçının zihninde bir imge oluşmasındaki sentezi sağlamaktadırlar.
Bu aşamalı oluşum, sanatçının zihninde fiziksel gerçekliği olmayan bir imge meydana
getirmektedir ve buna “realte pura” (pure reality-saf gerçeklik) denmektedir. “Realta pura”,
“realta esistenziale”den farklıdır ve tamamen sanatçının ruhunun ilahi programlanmasından
ve o andaki ruhsal modundan kaynaklanan bir farklılığı sergilemektedir. Bunu izleyen
aşamada, “imge” materyalize olarak sanat objesine dönüşmekte ve fiziksel bir gerçeklik
olmaktadır. Sanatçı tarafından form kazandırılan malzeme artık sıradan bir madde olmaktan
çıkarak sanat objesi olmaktadır. Brandi, biri özgün objenin yapılmasında, diğeri
restorasyonda, aynı mermer ocağından alınan mermerin kimyasal ve petrografik özelliklerinin
aynı olmasına karşın hiçbir zaman iki ürünün aynı olamayacağını; böylece rekonstrüksiyonla
yalnızca tarihsel olarak “kopya”nın ortaya çıkacağını söylemektedir. Patina’nın
kaldırılmasının, yüzeyin yaş değerini ve tarihselliğini ortadan kaldıracağını ve objenin artistik
imajını tahrip edeceğini savunmaktadır.
“Yaratıcı Süreç” kavramıyla, formların doğadaki formların tekrarı veya geometrik bazı
biçimlenişler oldukları ve dikkatle tekrarlanabilecekleri anlayışı yeniden sorgulanmaya
başlamıştır. Brandi “sanat eserleri” ve sıradan objeler arasında ayrım yaparak, kuramının
kapsadığı objelerin sıradan günlük yaşamda kullanılmak üzere üretilmiş eşyalar olmadıklarını
vurgular. Burada Ruskin’in sanat eserinin tekrarlanamazlığı ve yapı ve mimari
kategorizasyonu düşüncelerini yeniden hatırlıyoruz.
Mimari, sanat objeleri gibi bir dış objeden değil ancak içsel bir objeden
kaynaklanmaktadır; işlevselliği ve strüktürü dışında mekanlara ve cephelere, sıradan bir ihtiyacın dışında formlar verildiğinde “mimari” ortaya çıkmaktadır. Brandi’nin “ortano” dediği
bu yüzeyler, insan ruhu pratik gereksinimden öte bir şeyler istediğinde ortaya
çıkmaktadır.Restore edilecek objenin, müdahale öncesinde bir sanat eseri olarak
çözümlenmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Bu bir tarihi duvar için bile geçerlidir; duvar
yapım tekniğinin, taş boyutlarının, derz tekniğinin, yaşlanmışlığın getirdiği yüzey erozyonu
ve kayıpların, diğer formların anlaşılması ve restorasyonun yalnızca fiziksel bir objeyi
iklimsel bozulma koşullarına karşı koruma olarak düşünülmemesi gerekmektedir. Duvarın
yaşına ve korunmuşluk durumuna göre, her seferinde farklı bir estetik/teknik bağlamda
müdahale görmesi söz konusudur. Yani restorasyon ister sanat objelerinde ister sıradan
objelerde olsun, yalnızca teknik bir olgu değildir ve restorasyonun estetiği de birlikte
düşünülmelidir.
Brandi, restorasyonu, insan yaşamına değin ürünlerin estetik kaygıyla tekrar
etkinleştirilmesi ve sanat objelerinin restorasyonu olarak iki grupta toplamaktadır: İkinci
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grupta “ESTETİK” özel önem kazanmaktadır. Estetiğin yoğunluğu kişisel zevklerden değil,
sanat objesinin kendi değerlerinden ve verilerinden kaynaklanmaktadır.
Sanat objesinin ve mimarinin restorasyon öncesinde tanınması, Brandi tarafından
sanatçı,mimar veya onu izleyen kişi tarafından bakılması yerine sanat objesinin veya
mimarinin form ve strüktürünün incelendiği andaki durumuyla anlaşılmaya çalışılması olarak
önerilmektedir. Yani bir mimari eser, malzeme/ strüktür/mekan oluşumu bütünlüğünde bir
mimari kavramı izleyiciye ulaştırmaktadır. Böylece yapı fiziksel bir olgu (fenomen) olduğu
halde “fiziksel olmayan bir fenomeni” yansıtmaktadır. Yapının malzemeleri, zamanın
getirdiği yaşlanma ve yüzey kayıplarıyla ilk günkü gibi olmasa da, artistik konsepti hala taşımaktadırlar.
Yapı tek tek elemanlarının bir araya gelerek oluşturduğu mekanlar ve mekan
ilişkilerinden öte bir bütün olarak ele alınmalı ve mimarın mesajı okunmalıdır. Brandi bu
konuyu, duvar veya yer mozaiklerindeki “tesserae”dan birinin tek başına sanatsal bir ifade
taşımadığını; ancak resmi veya formu meydana getiren tüm tesserae form bütünlüğü içinde bir
arada olduğunda bir sanatsal anlamın ortaya çıkacağını örnekleyerek anlatmaktadır.
19.yüzyıl mimari koruma pratiğinde sık rastlanan rekonstrüksiyonların da, mimarinin
görünür formların tekrarı olması ve yaratıcı süreçten yoksun olmaları nedeniyle
anlamsızlığına değinmektedir. Mimari eser, zaman içinde yüzey erozyonları ve parça kopmalarıyla hatta strüktürel çökmelerle bütünlüğünü yitirebilir; ancak “potansiyel bütünlük” halen
sürmektedir. Restorasyon, potansiyel bütünlüğü olan fragmanların re-integrasyonudur. Yapı
harabe haline geldiğinde, yalnızca özgün fragmanların bir araya getirilmesi yoluyla bütünleme
yapılmalıdır. Mimaride malzemeler zaman içinde eskise de, yapının ilettiği mimari konsept
hala izlenebilmektedir.
Bütünlemenin sınırı ise yapı kalıntısının potansiyel bütünlüğünün niteliği ve niceliği
tarafından çizilmektedir. Yani restorasyonda iki “istanza”(instance,örnek) söz konusudur:
tarihi ve estetik ölçütler bağlamında potansiyel bütünlüğe göre bütünlemenin sınırlarını belirlemek. Tarihi ölçüt, estetik ölçütten bağımsızdır ve yapının yaşı ile ayrı olarak
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda restorasyon, C. Brandi tarafından şöyle
tanımlanmaktadır:
1- Restorasyon, bir sanat objesinin veya mimari eserin tarihi ve estetik boyutlarıyla
fiziksel bütünlüğü içinde metodik olarak tanınması ve anlaşılması sürecidir.
2- Restoratör, yalnızca eski eserin malzemesini restore etmektedir.
3- Restorasyon, sanat objesinin veya mimarinin potansiyel
“falsification” (sahtecilik) yapmadan yeniden tesis etmektir.

bütünlüğünü

4- Patina veya birincil yüzey erozyonu gibi zamanın ve yaşanmışlığın izleri yok
edilmemelidir.
5- Zaman/mekân, formların zaman içinde oluşmasında bir sentez oluşturarak,
olabilecek rekompozisyonları ve re-integrasyonları sınırlar.
118

6- Bir sanat objesinin veya mimari eserin incelenmesinde, “tempo storico” veya
tarihsellik çizgisi , üç aşamadan meydana gelmektedir:
7- Sanatçının veya mimarın yaratıcı süreci
8- Eserin günümüze kadar geçen zaman zarfında yaşlanması ve geçirdiği müdahaleler
9- Günümüzde onu algılama ve anlama süreci
Yapıların yaşlarına ve korunmuşluk durumlarına göre, restorasyon farklı
zaman/tarihsellik ilişkileri içinde yeniden değerlendirilir. Örneğin artık mimari olarak
tanımlanamaz harabelerde, ancak mevcut durumun konsolidasyonu söz konusudur. Yapı
kalıntısı, ancak bütünlenebilme olasılığını sağlayan “potansiyel bütünlük” ortadan
kalktığında, artık “harabe” olarak kabul edilmektedir. Özellikle zaman içinde farklı dönemlerde farklı üsluplarla müdahale görmüş yapıların tek devre indirgenmeleri artık mümkün
değildir. Üslup bütünlüğü amacıyla, potansiyel bütünlük ve otantiklik yok edilmemelidir.
Aksi takdirde yapıya özgün olmayan, sahte bir tarihsellik giydirilmiş olacaktır.
Brandi sanat tarihi yazımındaki lineer zamanda, değişen zevkler ve üsluplara göre
kategorizasyon yapan yaklaşımları da dışlamaktadır. Restorasyon geçmiş zamanı ve şimdiki
zamanı, geçmiş zamanın lehine olarak birlikte kullanmaktadır, bizler zamanı geriye
çeviremeyiz ve yeniden eski tarihi yazamayız. Restorasyon tarihsel bir vakadır ve objenin,
bulunduğu haliyle daha okunabilir şekilde ileriki zamana iletilmesidir. Artistik yaratmalar,
fanteziler veya kişisel katkılar bitmiş bir tarihi sürecin değiştirilmesidir ve bunlardan
kaçınılmalıdır.
Restorasyon konusundaki diğer önemli kavramı; mimari anıtların çevresel değerleri ve
çevre ilişkileriylE birlikte korunmalarıdır. Kent dokusundaki değişmeler ve anıtların bağlam
içinde oldukları mimariden koparılmaları da tarihselliği zedelemektedir. Çünkü mimari,
yalnızca dış duvarların içindeki mekanlardan değil; kentsel doku içinde yapılar arası ve
çevresel mekanlardan da meydana gelmektedir.
Restorasyonda tarihi ve estetik kriterler arasında bir çelişki olduğunda, karar verirken
yine potansiyel bütünlüğe göre karar verilmelidir. Sanat eseri özelliği taşıyan objelerde veya
yapı yüzeylerinde estetik kriter ön plana çıkmakta ve daha değerli bir yüzeyi örten ikincil
önemdeki bir dönem müdahalesi varsa, yeterli belgeleme yapılarak, estetik bütünlük lehine
örten katmanın kaldırılması uygun görülmektedir. Ancak yapılarda eklerin alınması, strüktürü
zayıflatarak rekonstrüksiyona yol açıyorsa, yapılmamalıdır. Yine bütünleme, strüktürel
zayıflıkları ve yıkılma tehlikelerini önleyecekse tarihi ve estetik ölçüler göz önüne alınarak
yapılabilmektedir.
Brandi, arkeolojik restorasyonda yalnızca tarihi belge olarak koruma ölçütünün
kullanılması konusunda hemfikir değildir. Burada da potansiyel bütünlük kavramına
dayanarak, anastiloz uygulaması yapılan elemanların formlarını yitirmeleri durumunda ayağa
kaldırma işleminin anlamsızlaştığını savunmaktadır.
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Restorasyonda Malzemenin Yeri, C.Brandi tarafından mimari bezemelerin olduğu
yüzeylerdeki ve strüktürdeki malzeme olarak iki bölümde incelenmektedir. “Eğer bir tarihi
yapıda sağlamlaştırma yapılacaksa bu, strüktürel sağlamlaştırma ile sınırlı kalmalı; bezemeli
yüzeylere bir müdahale yapılmamalıdır” derken, günümüzdeki sağlamlaştırma malzeme ve
teknikleri bilimsel anlamda daha tam anlaşılmamıştı. Örneğin 1970’lerde taş korumanın teorik
ve teknik temelleri, 1930’larda farkına varılan sorunlar ve uyarılara dayanarak yeniden
tanımlanmaya ve yapılandırılmaya çalışılıyordu. Bununla birlikte Brandi, özellikle tarihi
yapılarda strüktürel sağlamlaştırma sırasında özgün taşıyıcı sistem malzeme ve şemalarına
saygı gösterilmesinin gerekliliğine de değinmiştir.
Re-integrasyon (bütünleme) konusunda eski-yeni birlikteliğinin estetiği, Brandi
tarafından ince ince düşünülerek formüle edilmiştir. O’na göre restorasyonun amacı, tarihi
yapının restorasyonu değil konservasyonudur. Bu bağlamda düşünüldüğünde, bütünlenen
kısımlar eski doku içinde eritilmeli, eski doku yenilenerek yeni eklere uydurulmamalıdır.
Bütünlemenin koşulları tablo, sanat eserleri ve mimari bütünlemenin ilkeleri olarak ayrı ayrı
ele alınarak tanımlanmaktadır. LACUNAE (eksik, kayıp kısımlar) ın bütünlenmesi, tablo ve
sanat objelerinde “trateggio” veya tonlama teknikleri ile, eksik kısımlarda özgün kısımlardan
daha silik kalan bir fon halinde, formları bütünlemeden yapılmalı ve bu fon üzerinde özgün
kısımlar ön plana çıkarılarak sergilenmelidir.
Brandi “lacunae”(boş,
formülleştirmiştir, bunlar:

eksik

kısımlar)’ın

bütünlenmesinde

üç

temel

ilkeyi

1- Herhangi bir bütünleme, yakın mesafeden incelendiğinde anlaşılmalı; ancak daha
uzaktan bakıldığında estetik bütünlüğü zedelememelidir.
2- Formları oluşturan malzeme değiştirilemez, sağlamlaştırma ve bütünlemenin
strüktürde yapılması gerekmektedir (Bütünlemede, bezeme formları yapılmamalıdır.)
3- Yapılan bütünlemenin daha ileride yapılacak restorasyonları engellememesi
gerekmektedir.
Brandi Rönesans döneminde eski heykellerin eksik kısımlarının bütünlenmesinin,
Platon felsefesindeki ideal güzellik anlayışına bağlılıktan kaynaklandığını ve geçmiş
zamandaki bir dilin güncel dile tercüme edilmesi gibi bir şey olduğunu söylemektedir. O’na
göre Rönesans, Antikite’nin yeniden canlandırılması değil, o döneme ait formların kullanılması yoluyla yeni bir sanatın oluşturulmasıdır. Yine 19.yüzyıl’dayaygın olarak görülen
eklektik mimari ve “revival”ların yeni bir mimari dil yaratmadan eski formların kopyalarını
kullanan, aslında yeni bir şey üretemeyen bir kısır dönem olduğunu düşünmektedir.
Yapılara zaman içinde yapılmış dönem eklerinin de “yaratma süreçleri” olduğundan,
onlar da anlaşılmalı ve yapının tarihselliği açısından korunmalıdır. Brandi, eklerin haklı
nedenlerle kaldırılmaları durumunda izlerinin veya katmansa belirli bir bölümünün yerinde
bırakılmasını önermektedir.
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Brandi rekonstrüksiyonlara karşıdır; çünkü rekonstrüksiyon, yaratıcı süreci ve bundan
günümüze kadar geçen süreci ortadan kaldırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı
etkilerini görmüş olmasına rağmen bu görüşünde ısrarlı olmuştur. Kopya ve replikaların aldatma amacından kaynaklandığını ve yalnızca taşınır objelerde belgeleme amacıyla
yapılabileceğini,bunun yapılar için söz konusu olamayacağını sonuna kadar savunmuştur.
O’na göre Venedik-San Marco Çan Kulesi’nin aynısının Luca Beltrami tarafından yeniden
inşa edilmesi anlamsızdı; bunun yerine, kent siluetini aynı şekilde etkileyecek düşey bir
kütlenin olması yeterliydi. Günümüzde bu yaklaşım tartışmalıdır ve hala kesin bir sonuca
varılamamıştır.
Brandi restorasyon kuramında, sanat objeleri ve anıt yapılar için müdahale
öncesindeki araştırma sürecine ve müdahale sırasında otantikliğin korunmasına önem
vermişti; çevresel değerlerin ve sıradan yapıların, yapı gruplarının ve kentsel tarihi sitlerin
korunmasında da yapılara özgün bütünlükleri ve dokusuyla ilişkileri ile birlikte korunmasına
değinen yazıları vardır.
John Ruskin ile başlayan konservasyon düşüncesi, C. Brandi ile çağdaş bilimsel
restorasyon anlayışının paradigması olmuştur ve uluslar arası koruma ilkeleri günümüzde hala
aynı kavram ve ilkeleri sürdürmektedir. ICCROM’daki uluslararası kurslarda, çeşitli
ülkelerdeki mimari koruma ve taşınır obje koruma lisansüstü programlarında,kuramı ve
uygulama yönlendirmeleri oluşturulmaktadır. 1964 Venedik Tüzüğü’nün hemen hemen bütün
ilkeleri, uzun bir süreçte olgunlaşan konservasyon düşüncesinin onun tarafından formüle
edilen ve yapılandırılan şeklidir.
1972 yılında İtalyan Restorasyon Tüzüğü’nün (Carta del Restauro, 1972) yenilenmesi,
Brandi tarafından gerçekleştirilmiş ve rejim, heykel, mimari, yapı grupları, tarihi merkezler ve
arkeolojik alanlarda yapılacak müdahalelerin metodolojileri ve sınırları tanımlanmıştır. Ülkemizin de böyle bir kapsamlı tüzüğe ve bunun koruma kurulları tarafından içselleştirilerek
uygulanmasına acil olarak ihtiyacı vardır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması ile ilgili yasada ve ilke kararlarında, bu ayrıntıları içeren araştırma ve uygulama
metodolojileri yetersizdir.
C.Brandi, estetik ağırlıklı kuramının, daha sıradan yapılarda ve güncel kullanımı olan
yapılarda gereksinimlere cevap vermediği bağlamında eleştirilmiştir. Korumada imaja ve
formlara önem vermesi ve strüktürel korumayı ikinci plana atması nedeniyle “rejim restoratörü” olarak da kinayeli bir üslupla eleştirilmiştir. Oysa Teoria del Restauro’da:
a) Restorasyon kavramı
b) Sanat objelerinin malzemeleri
c) Sanat eserinin potansiyel “unique”liği
d) Sanat eseri ve restorasyon bağlamında zaman
e) Restorasyonun tarihi belge ölçütü
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f) Restorasyonun estetik ölçütü
g) Sanat eserinin üçüncü boyut özelliği
h) Koruyucu restorasyon (konservasyon,form ve malzeme koruma amaçlı araştırmalar ve öncelikli müdahaleler)
i) Sahtecilik
j) “Lacunae” bütünleme
k) Anıt yapıların restorasyon ilkeleri
l) Eski resimlerin restorasyonu
m) Resim temizlemede patina korunması
gibi konulara değinirken otantiklik, restorasyonun tarihsel bir köprü kurma amaçlı bir eylem
oluşu, restorasyon etiği gibi konulardaki paradigması; daha sonra başka koruma düşünür ve
uygulayıcıları tarafından geliştirilmiş ve koruma pratiğine sokulmuştur.
Ruskin konservasyonu önerirken, restorasyona karşı çıkıyordu; ancak onun karşı
çıktığı, stilistik rekompozisyon ve hipotetik rekonstrüksiyonlardı. Yirminci yüzyılın başından
sonlarına dek gelişen dünya koşulları ve yerel kültür miraslarının farklı nitelikleri,
“restorasyon”un gerekli olduğunu kanıtladı. Ancak restorasyonu bilimsel anlamda tanımlayan
ve sınırları belirleyen restorasyon ilkelerinin oluşmasında, Brandi’nin paradigmasının özel bir
yeri vardır.
Brandi’nin restorasyon kuramı, daha sonra Carbonara ve Philippot Yapılara zaman
içinde yapılmış dönem eklerinin de “yaratma süreçleri” olduğundan, onlar da anlaşılmalı ve
yapının tarihselliği açısından korunmalıdır. ICCROM’da yapılan bir tablo restorasyonunda
“trateggio” uygulaması örneği tarafından resim, heykel ve mimaride uygulanacak şekilde
yeniden değerlendirilmiştir.
ICCROM’un ilk müdürleri, kültürel mirasın korunmasında çalışanların teorik ve pratik
bilgilerini olgunlaştıracak kitaplar yayınlamışlardır. Dr. Harold James Plenderleith (18981997), “The Conservation of Antiquities and Works of Art” adlı kitabında, özellikle malzeme
bilimi üzerinde durmuştur.
Paul Philippot, Paolo Mora ve Laura Sbordini-Mora ile birlikte “The Conservation of
Wall Paintings” adlı kitabı yazmıştır.Sir Bernard Feilden “Conservation of Historic
Buildings” adlı kitabında, tarihi yapıların malzeme ve taşıyıcı sistemleri, hasarları,
restorasyon ilkeleri, çevresel koruma gibi konulardaki bölümlerle mimarlara temel bilgiler
vermektedir.Mora’lar, duvar resimlerinin korunması konusundaki kitaplarında, duvar resmi
/ikonografi / mekan ve mimarinin bütünlüğünü savunurken; Brandi’nin restore edilecek sanat
eserinin yalnızca malzeme/ madde olarak değil arkasındaki anlam ve mesajının ve
konumunun da dikkate alınarak restore edilmesinin gerekliliğini savunan “kritik
değerlendirme”nin (müdahale derecesini saptama), teknik uygulamadan önemli olduğunu ve
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tekniklere karar verilmeden önce bu konunun dikkate alınmasını özellikle belirtmişlerdir.
Boşluk ve eksik kısımlarda, geleneksel sanatçı yaklaşımı olan eksik kısımlara rötuş yapılması
ve tamamlama, sanat eserinin otantikliğini zedeleyeceğinden modern restorasyon anlayışında
artık kabul edilmemektedir. Ayrıca kir/patina ayırt edilmeli; 19.yy restorasyonlarının yapay
patinaları korunarak yalnızca kir temizlenmelidir.
ICR, “Lacunae” doldurmada resim, heykel ve mimaride uyulması önerilen ilkeleri
belirlemiştir. Mimari, bu konuda kendine özgü sorunları olan bir konudur. Duvar resimlerinde
“tratteggio” tekniği, boş kısımlarda zemin renginin birkaç ton soluğu olan sulu boya ile düşey
paralel çizgiler kullanılarak, özgün kısmın ön plana çıkarılmasıdır. Ancak resimde potansiyel
bütünlük kaybolmuşsa bu tekniğin de anlamı kalmamaktadır. Mimari bütünlemede, bezemeli
kısımların tekrarlanmamasını, taş cephelerde taşın yonu sürecinde geçirdiği aşamalardan
sonuncusunu yapmadan biçimlendirme işini bitirmeyi ve bunu bütünlemede kullanmayı
önermektedir.
Anıtsal olmayan daha vasat yapılarda, yani tarihi belge ve kullanım değerinin ön plana
çıktığı 19.yy sonu - 20.yy başı yapılarında, restorasyon mantığı ve etkileri yine özgün olanın
maksimum oranda kullanılmasını söylemektedir. Ancak mimari taşıyıcı sisteminin yeterli olması, iç iklim koşulları ve minimum konfor koşulları, göz önüne alınması gereken olgulardır.
Bununla birlikte bu gereksinimler mazeret gösterilerek renovasyon ve otantiklik kaygısının
unutulması söz konusu olmamalıdır. Restorasyon ilkelerinin gerektirdiği ile yapının güncel
yaşama katılması müdahalesinin gerektirdiği arasındaki dengelerin, restorasyon ilkeleri lehine
kurulması önemlidir.
Anıt yapıların restorasyonlarında doğru kuramsal yaklaşımın koruma kültüründe
gelenekselleşmesi ve içselleştirilmesi, çevresel bağlamda değerlendirilecek yapıların
restorasyonlarında da bir orta yolu kendiliğinden ortaya çıkaracaktır. Restorasyon konusuyla
ilgilenen herkesin ve restorasyon projesi çizen mimarların, yapıların yaşı, korunmuşluk
durumu, işlevi ve yeniden kullanımdaki müdahale ve işlevlendirmelerin sınırları konusunda
okumaları ve ortak bir kuramda buluşmaları gerekmektedir. Restorasyon kültürünün oluşması
ne yazık ki hatalar yaparak ve hatalardan doğruları öğrenerek gelişen bir süreçtir. 19.yüzyıl’ın
rekonstrüksiyon ve analojiye dayanan uygulamaları, bugün artık korunacak bir kültür mirası
olarak değerlendirilmektedir. Mimari koruma diyemeyeceğimiz geçmişimiz, yenileme ve onarım adına yıkımla hatırlanmaktadır.
Konservasyon ve malzeme koruma, teknik bilgileri gerektirmektedir ve koruma pratiği
içinde önemli bir yeri vardır. Günümüzdeki konservasyon/restorasyon laboratuvarlarının
geldikleri nokta, yeterli olmamakla birlikte ümit vericidir. Ancak konservasyon laboratuarlarının mimari korumadaki yeri henüz tam anlaşılmamıştır. Bu makalemizde
C.Brandi’yi ele almamızın nedeni, taşınır ve taşınmaz kültür mirası öğelerinin üslup, form,
malzeme ve korunmuşluk durumları açısından çok farklı olduklarına konservasyon verestorasyonda ele alınan konuların her birinin “unique” içsel değerlere ve bağıntılı olduğu soyut
kültür mirasına göre formu etkileyen girdilere sahip olduklarına ve teknik müdahale
öncesinde ayrıntılı bir araştırma sürecinin gerekliliğine dikkat çekmektir. Objelerde veya ya123

pılarda form/tasarım, malzeme/işçilik, yapım teknikleri/ taşıyıcı sistem, işlev, soyut kültür,
kent dokusundaki konum, tarihsel mesaj, aura gibi ölçütlerin ilgili olanlarının neler
olduklarını ve ne gibi müdahale ve bozulmalardan geçerek bugüne geldiklerini, projelendirmelerimiz sırasında dikkate almamız gerekmektedir. Böylesi bir araştırma, kazı, raspa,
boya raspası ve bunların belgelenmesi gibi restorasyon projelerinin hazırlanma aşamasında
mümkün olmayan çalışmalara gereksinim duymaktadır. Konservasyon raporlarının da bu
aşamalarla eş zamanlı olarak ilerlemesi gereklidir. Metodoloji her zaman aynı olmakla
birlikte, konservasyon araştırmaları her yapının gereksinimlerine göre az veya çok
olabilmektedir. Bu nedenle teorilerin pratiğe geçirilmesi, ayrı bir kuram/uygulama dengesi
olgunluğu ve deneyimini zorunlu kılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda kuram/ konservasyon
laboratuarı / projelendirme ilişkilerinin ve metodolojilerinin akademik düzeyde çalışılması ve
formüle edilmesi gerekmektedir.
Sir Bernard Feilden (1919-2008)
Bernard Melchior Feilden, 11 Eylül 1919’da Hampstead Londra’da dünyaya geldi. Erken çocukluk dönemi, babasının I.Dünya Savaşı’nda gaz zehirlenmesine maruz kalmasından
ötürü bozulan sağlığını düzeltmek ve kötü anılardan uzaklaşmak isteğiyle Kanada’ya
göçmesinden dolayı, Kanada’da geçti. Babasının gölde yüzerken boğulması sonrasında, ailesi
İngiltere’ye döndü; o zaman dokuz yaşında olan Bernard’ı annesi ve teyzeleri Bedford’daki
evlerinde büyüttüler. Bernard’ın mimariye tutkusu atavi olup dedesi Brightwen Binyon
(1846-1905)’dan kaynaklanmaktadır. Mimarlık eğitimini Londra Bartlett Mimarlık Okulu’nda
alarak, II.Dünya Savaşı’ndan sonra stajını tamamlamış ve profesyonel olabilme belgesini
almıştır. II.Dünya Savaşı sırasında Irak, İran, Hindistan’da görev yapmış; daha sonra
İtalya’nın kurtarıldığı yılda, Bengal birliklerinin başında İtalya’da bulunmuştur. Bu dönemde
Floransa yakınlarında konuşlanan birliklerinin yarattığı fırsattan yararlanarak Rönesans mimarisini ve yerel mimariyi, taslaklar ve karakalem çizimler yaparak incelemiştir.

Resim 14: Sir Bernard Melchior Feilden
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1949 yılında mimarlık mesleğini uygulama yetkisini aldıktan sonra E. Boardman and
Son ile birlikte çalışmış ve Unthank yolundaki Trinity United Reformed Church binasının
tasarımını yapmıştır. 1954’ten sonra kendi tasarım bürosunu kurarak, bundan sonraki kırk yılda konut, endüstri, ticaret merkezi ve eğitim binalarının projeciliğini sürdürmüştür. Koruma
disiplinine girmesi 44 yaşında, oldukça geç bir aşamada olduysa da mimarlık ve taşıyıcı
sistem bilgilerinin koruma bilimine katkıları o yıllar için önemli olmuştur.
Norwich Katedrali’nin strüktürel çatlakları olan çan kulesinin konsolidasyonu,
strüktürel sağlamlaştırma uygulamalarının ilkidir; daha sonra 1960 ve 1970’lerde York
Minster ve St.Paul Katedrali de dahil olmak üzere pek çok kilise, kırsal mimari ve eğitim
yapılarının koruma uygulamalarında yer almıştır. Tek yapı restorasyonlarının yanı sıra, kent
dokularının korunmaları için stratejik koruma imar planlarının hazırlanmasında da yer
almıştır. Bu çalışmaları sırasında, Feilden, üstad taşçıların ve koruma uygulamaları yapan
yüklenicilerin yeteneklerinin sınırlarını ve eksiklerini görerek, ileriye dönük eğitim programlarının oluşturulmasının gerekliliğine kanaat getirmiştir. 1968’de Royal Institute of British
Architects (RIBA)’e ‘fellow’ (araştırma ve proje arkadaşı) yapılmış; bu kapsamda RIBA’nn
ilk mimari koruma komitesini kurmuş ve mimarlar için özellikle orta kariyerde olan ve
uygulama yapan mimarların eğitimi amaçlı dersler vermiştir.
Donald Insall ile birlikte, 1972 yılında COTAC (the Conference on Training in
Architectural Conservation)’ı kurmuştur. 1960 ve 1970’lerde York Üniversitesi, ‘Institute of
Advanced Architectural Studies’de lisansüstü düzeyinde dersler vermiştir. King’s Manor’ı bu
amaçla düzenlemiş ve Mimari Koruma Laboratuvarı’nı kurmuştur.
Feilden, ICCROM’da verilen Mimari Koruma kurslarında uzun süre dersler vermiş ve
1977-1981 yılları arasında bu kurumun müdürlüğünü yapmıştır. Feilden’in mimari koruma
sistematiği ve ‘koruyucu bakım’ düşünceleri ICOMOS’un koruma politikalarını doğrudan etkilemiştir. ‘Guidelines on Education and Training in the Conservation of Monuments,
Ensembles and Sites’ (1993), günümüzde mimari korumanın uluslararası standartlarını
oluşturmaktadır ve büyük ölçüde Feilden’in mimari korumanın ‘minimum ancak en etkin’
müdahale ve otantikliğin korunması felsefesine dayanmaktadır.
1975’te Ecclesiastical Architects and Surveyors Association (Kilise Mimarları Birliği),
1976’da Surveyors Guild (Sürveyanlar Loncası) başkanı olmuştur. 1981-1987 yılları arasında
Birleşik Krallık ICOMOS Milli Komitesi başkanlığına seçilmiştir. Bunların yanı sıra, pek çok sivil toplum
kuruluşunda ve derneklerde de yer aldığını görüyoruz.

ICCROM’daki misyonunun yanı sıra, UNESCO’ya danışman olarak; Irak, İran,
Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Çin, Yeni Zelanda ve Kanada’da mimarlara ‘koruma mimarlığı’ disiplinini öğretmiştir. ABD’de Berkeley, Columbia, Cornell, Pennsylvania ve
Virginia üniversitelerinde dersler vermiştir. Tac Mahal, Hindistan Konark Mabedi, Çin Yasak
Şehir ve Çin Seddi’nin restorasyonlarına danışmanlık yapmıştır. 1986 yılında Kudüs El Aksa
Camisi’nin kubbe konservasyonuna katkılarından ötürü Ağa Han Ödülü’nü almıştır.
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Bu yoğun, profesyonel çalışmalarla ve eğitim faaliyetleriyle dolu yaşamında, mimari
koruma politikalarını, ilkelerini ve teknik bilgilerini yönlendirecek birçok kitap ve makale
yazmıştır. Derek Linstrum ile birlikte ‘Monumentum’ adlı dergiyi çıkarmış; ayrıca birçok
yayınevinde editörlük görevini yürütmüştür. Butterworth-Heinemann yayınevinin
‘Conservation and Museology’ serisinde yayınlanan kitaplarına danışmanlık ve editörlük
yaparken, ‘Journal of Architectural Conservation’ dergisinin patronu olmuştur.
An Introduction to Conservation (1979), Between Two Earthquakes (1987),
Guidelines for Conservation (India) (1989), Management Guidelines for World Cultural
Heritage Sites (1993) ve Conservation of Historic Buildings (1982, 2003), yazdığı kitaplardır.
Özellikle son iki kitap, dünya kültür mirası listesine alınmış olan sitlerin yönetimini ve korunacak fiziki mirasa müdahale derece ve yöntemlerini ele almaları ve bunların uluslararası
kabul görmüş olmaları nedeniyle, koruma mimarları için okunması gereken iki önemli
kılavuzdur.
Bizlerin koruma mimarlığı ve koruma bilimi konularındaki teorik ve teknik ilk
bilgileri aldığımız ve saygıyla andığımız Sir Bernard Feilden, bu uzun ve yararlı ömürden
sonra, son aylarını hasta olarak geçirdiği evinde 89 yaşında ‘‘bu gece ölmek istiyorum’’
dedikten sonra, 14 Kasım 2008’de ahiret âlemine intikal etmiştir.

Resim 15: Feilden’in tasarladığı Trinity United Reformed Kilisesi

Resim 16: Norwich Katedrali
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Resim 17: York Minster Katedrali

Resim 18: Londra, St.Paul Katedrali’nin izometrik çizimi

Resim 19: Kudüs,El Aksa Camisi
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ICCROM’daki müdürlük görevine, Profesör Paul Philippot’un emekli olmasını
izleyen dönemde seçilmiş ve görevde olduğu sürede köklü yenilikler yaparak bu kurumun
gelişmesine ciddi katkılarda bulunmuştur. O daima bilimsel ve teknik çalışmaların doğru bir
konservasyon teorisine ve form bilgilerini de içeren bir disiplinlerarası ekibin işbirliğine
dayanmasının gerekliliğine inanıyordu.
‘Düzenli ve periyodik muayene ve bakım’ ilkesini mimari koruma eğitiminin
“motto”su haline getirmiş; ‘koruyucu bakım’ ve ‘minimum müdahale’ kavramlarının yanı sıra
‘restorasyon’u yeniden ta nımlarken, restorasyonun tarihi yapılara yapılabilecek sınırları belirlenmiş bir müdahale derecesi olduğunu, temel ilkelerini de yeniden kavramlaştırarak,
vurgulamıştır. Feilden’in tanımlamalarında ‘restorasyon tipleri’ olmayıp, farklı eskilik ve yaş
değerinde ve korunmuşluk durumundaki yapılara yapılabilecek müdahale dereceleri vardır.
Bu kuramda, Ruskin’le başlayarak Giovannoni ile gelişen ve Cesare Brandi ile olgunlaşan
koruma teorisinin günümüzdeki yapılanmasını görüyoruz.
ICOMOS Training Guidelines’ı hazırlarken, tarihi yapıların kullanıcılarını, tarihi yapı
yöneticilerini, yapı ustalarını, koruma zanaatkarlarını ve idarede yer alan yöneticileri derleyen
bir komisyon kurarak karşılıklı etkileşim yöntemiyle çalışmıştır. Feilden, özellikle tarihi yapıların onarımlarında yer alacak ustaların genel koruma ilkeleri doğrultusunda eğitilmelerine
büyük önem veriyordu.
Bernard Feilden ve Mimari Koruma Kuramı, Koruma Etikleri
1- Tarihi yapılar, müdahale öncesinde, sırasında ve sonrasında belgelenmeli;
kullanılan bütün malzeme, teknik ve yöntemler gerek projelerde, gerek müdahale
raporunda anlatılmalıdır.
2- Tarihi belge veya ‘delil’ anlamındaki hiçbir şey tahrib, tahrif edilmemeli veya
yapıdan uzaklaştırılmamalıdır.
3- Yapılacak her müdahale, gerekli minimum miktarda ancak maksimum etkinlikte
olmalıdır.
4- Tarihi yapılara yapılacak müdahale, yapının tarihi, estetik ve fiziki bütünlüğüne
saygılı olmalıdır.
5- Herhangi bir müdahale teknik olarak mümkünse ‘reversible’ (tersinimli) olmalı;
olamıyorsa objenin ‘delil’ niteliğine daha sonraki bir müdahalede ulaşmayı
engellememelidir.
6- Özgün malzeme, mümkün olan maksimum miktarda yerinde korunmalıdır.
7- Ekler, renk tonu, doku, form ve ölçek olarak özgün kısımlara uyumlu olmalı,
özgün kısımları ön plana çıkaracak vurguda yapılmalı; yakın mesafeden
bakıldığında yeni oldukları anlaşılmalı, uzak mesafeden bakıldığında ise özgün
kısımlarla uyum içerisinde olmalıdır.
8- Tarihi yapılara yapılacak müdahaleler, deneyimsiz ve eğitimsiz konservatör/
restoratörler tarafından yapılmamalıdır. Restitue edilecek formlarda, form bilgileri
olmayan mimarların disiplinlerarası çalışma yapmaları gerekmektedir.
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Mimari koruma ile taşınır objelerin korunmalarında, amaç ve metodun aynı olmasına
karşın, bazı temel farklılıklar vardır. Mimari koruma, kontrol edilemeyen bir iklimsel
bozulma ortamında sürdürülürken; taşınır objeler, kontrollü iç iklimin yaratılmış olduğu
ortamlarda korunabilmektedirler. Mimari korumada uygulanan koruma teknikleri, büyük
boyutlarda ve yüzeylerde uygulandığından, obje korumada uygulanan bazı malzeme ve
teknikler ekonomik ve teknik nedenlerle uygulanamaz.
Mimari korumanın boyutlarının büyüklüğü ve müdahalelerin karmaşıklığı nedeniyle
uygulama, yükleniciler tarafından yapılmaktadır. Oysa taşınır objelerin korunması bizzat
konservatör/restoratör tarafından yapıldığından, işlerin kontrolü ve sürekli işin başında durma
gibi mimari koruma sorunlarını içermemektedir. Mimari korumada gerekli bilimsel karar
verme sürecinde ve uygulamada, danışmanlık ve denetim zorunluluğu vardır.

Resim 20: York Minster Katedrali’nin restorasyonu
Mimari koruma; yapının strüktürünün anlaşılmasını, statik ve dinamik yükler altında
belirli bir emniyet sınırı içinde olmasını ve kullanılacak yapıda gerekli iç iklim ve donanım
koşullarının sağlanmasını gerektirir. Ayrıca yapıların yangın, hırsızlık, vandalizme karşı
korunmasını içeren önlemlerin alınması zorunludur. Artistik veya arkeolojik objeler,
müzelerde teşhir edilirken; mimari eserlerin korunması, yapının çevresinin ve kent dokusunun
da birlikte korunmasını içermekte dir. Özellikle, ‘Restorasyon’ düzeyinde müdahale yapılacak
tarihi yapılarda, mevcut durumun kronolojik analizinin yapılarak, yapıdaki özgün kısımlar ile
dönem eklerine ve onarımlarına ait form ve tasarım ilkelerinin anlaşılması önem taşımaktadır.
Buna ek olarak, strüktür şemasının ve bunun yükleri dağıtarak temellere ve zemine
aktarmasının anlaşılması, yapının hangi malzeme, yapım tekniği ve işçilikle yapıldığının
belirlenmesi, taşıyıcı sistemin zaaf ve aksamalarının çözümlenmesi gereklidir. Özgün
malzemelerin sağlam durumlarındaki yapılarının karakterizasyonu, yüzey bozulmalarının
morfolojileri ve bozulma süreçlerinin bozulma ortamıyla korelasyonu, bir konservasyon
laboratuvarı ile bağlantılı olarak değerlendirilerek en etkin konservasyon teknik ve
malzemelerinin saptanması, restorasyonun önemli bir desteğidir.
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Tarihi yapılara yapılacak müdahale dereceleri; yapının yaşı, korunmuşluk durumu,
iklimsel ortam, hava kirliliği, zemin koşulları, deprem, sel baskını, yapının kullanılıp kullanılmayacağı ve yalnızca kültürel amaçlarla korumanın söz konusu oluşuna göre değişmektedir.
Her müdahale, yapıların otantikliğini bir miktar zedelemekte ve değer kaybına neden
olmaktadır. Bilimsel yöntemlerle yapılan müdahalelerde bile söz konusu değer kaybı bir
miktar da olsa görülebilmektedir. Ancak bilimsel müdahalelerde ortaya çıkan sonuç, yapının
ömrünün uzatılmasını sağladığından bu eksiyi telafi etmektedir. Tarihi yapılara giderek artan
yedi derecede müdahale edebilmek mümkündür. Her zaman, gerekli en az olanı tercih etmek
ve tahribat ve tahrifata yol açacak aşırı müdahalelerden kaçınmak gerekmektedir.
Aşağıda sıralanacak olan müdahale derecelerinden biri veya birkaçı birlikte, yapının
farklı bölümlerinde farklı şekillerde uygulanabilir. Yani yapının farklı korunmuşluk durumlarındaki kısımlarında ve bütünleme veya kısmi rekonstrüksiyon gerektirecek bölümleri için,
ayrı ayrı kararların üretilmesi gerekmektedir. Bu müdahale dereceleri aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
1- Bozulmaya neden olan koşulların önlenmesi
2- Mevcut korunmuşluk durumunun stabilizasyonu (sabitlenmesi)
3- Strüktür ve malzemelerin sağlamlaştırılması
4- Restorasyon
5- Rehabilitasyon
6- Reprodüksiyon (özgün formlarla replika yapılması)
7- Rekonstrüksiyon (yeniden inşa, taşıma, sökme/yeniden montaj)
1. Bozulma Ortamının ve Bozulma Hızının Kontrolü ile Bozulmanın Önlenmesi
(Endirekt Koruma veya Önleyici Koruma, Konservasyon)
Periyodik kontrol ve bakımla yapıların ihmal edilmesinin önüne geçilmesi, yapıların
bozulma ortamlarını oluşturan nedenlerin aktif hale gelmelerini önlemekle başlamaktadır.
Yapının iç ikliminin kontrolü, sıcaklık ve bağıl nemin ölçülerek kaydedilmesi ve
dalgalanmalarının önlenmesi yoluyla, suda çözünür tuzların hidratlanma/dehidratlanma
çevrimlerinin ve mantar, küf mantarı ve tahta kurtlarının aktif hale gelmelerini
önleyebilmekteyiz. Yine ışık şiddetinin ve maruz kalma süresinin azaltılması ve ultraviyole
ışınlarına karşı koruma, yapının ve eşyalarının yangın, kundakçılık, hırsızlık ve vandalizme
karşı korunması, temizliğinin düzenli yapılması, önleyici konservasyonda önemli tedbirlerdir.
Ayrıca hava kirliliği düzeyinin azaltılması, yapının trafik titreşimlerinden izole edilmesi,
zemin suyu kotunun değiştirilmemesi, yapı temellerinin civarındaki toprağın itkilerini
etkileyecek toprak hareketlerinin kontrolü, alınması gereken çevresel önlemlerdir. Önemli
yapıların ve sitlerin afet risk programlarının ve önlemlerinin metodik olarak hazırlanmaları,
mimari koruma için elzemdir.
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2. Mevcut Korunmuşluk Durumunun Sabitlenmesi
Koruyucu bakım onarımla, yapının cephe, çatı ve zemin elemanlarının işlevlerini
sürdürmelerinin sağlanmasından, yapı malzemelerinin suyun bütün fiziki hallerinden, kimyasal korozyondan, mikrobiyolojik, biyolojik ve botanik zararlılardan korunmasına değin
müdahaleleri içermektedir. Bu aşamada detaylardaki aksayan kısımların özgün form ve
malzemeleriyle onarılmaları da söz konusudur.
3. Strüktür ve Malzemelerin Sağlamlaştırılması (Doğrudan Konservasyon)
Sağlamlaştırma (consolidation), ayrışmış ve eksilmiş bağlayıcıların ikame edilmesi ve
özgün strüktürü destekleyecek yeni elemanların yapılması yoluyla, yapının veya yapı
bölümlerinin durabilite ve strüktürel bütünlüğünün sürdürülmesidir. Yani duvar resimlerini
taşıyan bir sıvanın enjeksiyon yoluyla sağlamlaştırılması, iç yapısı ayrışmış ve boşalmış taş
duvarların enjeksiyonu veya strüktürü destekleyecek ekler ve onarımlar, bu kapsamdadır.
Strüktürel sağlamlaştırmada özgün taşıyıcı sistemin şemasına, formlarının ve
elemanlarının bütünlüğüne saygı gösterilmelidir.
Taşıyıcı sisteme ait malzeme, yapım tekniği ve dönemin teknolojisini temsil eden her
parça ‘tarihi delil’ niteliğinde olduğundan, mümkün olduğunca yerinde korunmalıdır. Ahşap
ve kerpiç gibi göreceli olarak kısa ömürlü strüktürlerde, özgün malzeme, form ve yapım
teknikleriyle onarımların sürdürülmesi söz konusudur.
Yeni malzeme ve tekniklerin strüktürel sağlamlaştırma amaçlı müdahalelere katılması,
özgün strüktürün tasarım ve yük dağıtım şeması olarak doğru anlaşılmasından sonra
düşünülmelidir. Yerel işçilik ve zanaatların kullanılması ve geleneksel yapım tekniklerinin
sürdürülmesi, mimari korumada önemli bir yer tutmaktadır. Ancak geleneksel malzeme ve
yapım tekniklerinin yetersiz kalmaları durumunda, ‘reversible’ (tersinimli) olan, denenmiş ve
mimari korumanın ölçeğine uygun modern tekniklerin kullanılması düşünülebilir. Strüktürel
sağlamlaştırmada kullanılan modern malzeme ve elemanların öncelikle gizli olması, zorunlu
durumlarda açıkta kalması daha doğrudur. Özgün sistemin ve malzemelerinin
değiştirilmesinin, mimari korumanın hiçbir boyutunda yeri yoktur.
4. Restorasyon
Restorasyonun amacı, objenin özgün konseptinin ve okunabilirliğinin (anlaşılabilirliğinin) canlandırılmasıdır. Yapı elemanlarının, detaylarının ve bezeme elemanlarının bir
miktar bütünlenmesi de söz konusudur. Ancak her zaman, özgün malzeme form, fiziki ve
arkeolojik delillere ve sağlam belgelere dayanılmalı ve varsayımlardan kaçınılmalıdır.
Ayrışmış, formları erimiş ve eksik kısımların bütünlenmesinde, renk ve doku olarak bütünle
uyum sağlanmalıdır; bunların yakın mesafeden restorasyon izleri oldukları anlaşılırken, uzak
mesafeden bakıldığında bütünlük arz etmelidirler. Bütünlenen kısımların vurgulanmasını
amaçlayan kontrastlar, estetik bütünlüğü zedelemektedir.
Yapıdaki bütün dönem eklerine, onarımlarına ve katkılara saygı gösterilmelidir. Yakın
dönem restorasyonu olan bütün katmanlar dışında, her biri yapı ve toplum tarihinin birer
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belgesi olduğundan korunmalıdır. Yüzeylerde üst üste gelmiş katmanlar olduğunda, altta
kalan katmanın açığa çıkarılması çok özel durumlarda gerçekleştirilebilir. Ancak ortaya
çıkacak katmanın sanat tarihi ve mimarlık tarihi açısından veya arkeolojik önemi nedeniyle bu
durumu zorlaması halinde kaldırılan katmanın belgelenmesi gerekmektedir. Doğal olarak
yapının korunmuşluk durumunun, yani malzeme ve strüktürünün dayanıklılığının, bu
uygulamaya izin vermesi gereği gözetilmelidir. Arkeolojik merak veya belirli bir döneme olan
tutku nedeniyle doğrudan bu müdahalelere girişilmemeli; nihai kararı, bir bilim kurulu
vermelidir. Arkeolojik restorasyon (anastylosis), özgün fragmanların potansiyel bütünlüğünü
yitirmemiş olduğu kalıntılarda, en az yeni malzeme kullanarak ve harabelerin okunabilirliğini
artırmak amacıyla yapılabilecek bir müdahale olup; yeniden üretimlerle aşırıya
kaçılmamalıdır. Bazen arkeolojik sitin geçirdiği bir doğal afetin belgesi olarak, anastiloz
yapılmaması da düşünülmelidir.
5. Rehabilitasyon
Yakın döneme ait, göreceli olarak daha genç yapıların kullanılarak korunmaları ve
bulundukları kentsel tarihi sitlerle birlikte modern yaşama ve planlama ölçütlerine katılmaları,
istenen bir durumdur. Yeniden kullanımlar, özgün işlevin sürmesi veya yeniden işlevlendirme
yoluyla gerçekleştirilebilir. Rehabilitasyon, kentsel sitler, yapı grupları ve tarihi yapılar için
söz konusu olup, modern konfor koşullarını sağlayacak altyapı ve tesisatların yeniden
kullanılan yapılara uygulanmasıdır. Yeni işlevin özgün işlevle çok ters düşmesi; yapılacak
müdahaleler, planimetri, mekansal algılamalar ve ilişkileri bozacağından, istenmeyen bir
durumdur. Tarihi yapıların ekonomik olarak değerlendirilmeleri, ancak bu yolla mümkün
olabilir; bununla birlikte daha önceki müdahale derecelerinde tanımlanan ilkelerin hepsi, bu
projelendirme ve uygulama sürecinde de geçerlidir.
6. Reprodüksiyon (Yeniden üretme, Replika yoluyla bütünleme)
Reprodüksiyon, özgün malzeme, işçilik ve tekniklerle eksik olan veya form erimesi
nedeniyle anlaşılamaz hale gelmiş, sanat değeri olan bezeme elemanlarının estetik bütünlük
sağlamak amacıyla yeniden üretilmeleridir. Mimarlık ve sanat tarihi açısından büyük önem
taşıyan rölyef, heykel, heykelimsi formlara sahip objelerin, bozulma ortamlarında bozulma
hızları kontrol edilemiyorsa yapıdan sökülerek, iç iklimi kontrollü müze ortamlarına alınmaları ve yerlerine replikalarının (kopyalarının) konulması da mimari korumada başvurulan bir
yöntemdir.
Reprodüksiyon, genelde yapıda örnekleri olan bezeme objelerinin özgün formlarını
izleyerek yeniden üretilmeleridir. Ancak, konunun uzmanı ve form bilgisi olan sanatçı/
konservatörler tarafından yapılmalıdır.
7. Rekonstrüksiyon (Yeniden İnşa)
Yapıların, yapı gruplarınınve kentsel tarihi sitlerin yeniden inşası,ve kentsel tarihi
sitlerin yeniden inşası, doğal afetler veya savaş tahribatıyla yok olmaları durumunda gerekebilir. Ancak yeniden inşa edilen yapıların patinaları ve yaş değerleri yok olduğundan,
belge değerleri yoktur. Rekonstrüksiyonlar da bütün ölçekleriyle gerçek ve doğru belgelere
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dayanmalı, analoji ve varsayımlardan uzak olmalıdır. Rekonstrüksiyonun, özgün yerinde,
özgün malzeme yapım teknikleri ve taşıyıcı sistemle yapılması, detaylarının hassasiyetle
projelendirilmesi gerekmektedir. Kültürel değerlerin yitirilmesi kaygısı ve çevresel riskler
nedeniyle de yeniden inşalar yapılabilmektedir. Mevcut ancak harabe haline gelmiş bir tarihi
yapının rekonstrüksiyonu, çok özel ve yapının onarım, restorasyon aşamalarını yitirmiş
olması veya strüktürel ve malzeme bozulmalarının, zayıf malzeme kullanımı, yanlış taşıyıcı
sistemle tasarlama, kötü işçilik gibi iç nedenli bozulma süreçleri sonucunda harabe haline
gelmesi durumunda düşünülebilir. Ancak yine, restorasyon ve rekonstrüksiyonun bütün
ilkeleri geçerlidir.
Mimarlık eğitimini tamamlamış olan kişinin geleneksel yapı malzemeleri, yapım
teknikleri, strüktürler ve formlar konularında bilgi sahibi olması gereklidir. Çünkü onun, yapının özgün bünyesini ve daha sonradan yapılmış olan onarım ve eklerini ayırt edebilmesi ve
kronolojik analiz yapabilmesi, mesleğinin bir gereğidir. Yerine göre arkeolog, sanat tarihçisi,
strüktür mühendisi, konservatörler ve yüklenicilerle birlikte çalışması gerekebilmektedir.
Kendisinden, koruma projeleri çizdiği bölgedeki mimarinin bütün dönem ve üsluplarını
bilmesi, yapıların tarihi belge ve estetik verilerini koruyabilmesi, aynı zamanda yeniden kullanımlarda ‘adaptation’ ve modern ek gibi müdahalelerin ilke ve sınırlarını kontrol edebilmesi
beklenmektedir. Mimari konservatörler, aynı zamanda restoratör/ konservatör mimarlar olup,
lisansüstü ve doktora düzeyindeki eğitimleri ile koruma mimarlarının üstünde bir bilgi birikimine sahiptirler. Mimari konservatörlerin, koruma mimarlarının bilgilerine ek olarak, mimari
koruma laboratuvarları ve analitik kimya laboratuvarlarıyla birlikte çalışacak kadar teorik ve
deneysel konservasyon bilgilerine sahip olması istenmektedir. Bu bağlamda, projelendirmedeki hasar tespitleri ve kronolojik analize veri oluşturacak laboratuvar verilerini ve sonuçlarını
anlayabilmesi ve değerlendirebilmesi istenmektedir. Ayrıca günümüzde, ölçme ve belgeleme
tekniklerini CAD programlarıyla, dijital ortamda becerebilme yeteneği de beklenmektedir. Birinci derece anıtlarda, mimar restoratör/konservatörlerin proje müellifi olmaları tercih
edilmelidir.
Mimari korumada basit bakım onarımdan, duvar resimlerinin, rölyef ve heykel gibi
daha önemli sanat objelerinin korunmalarını içeren ihtisas işçiliklerine kadar farklı ölçeklerde
geleneksel işçilikler ve konservasyon işçilikleri olabilmektedir. Bu ikinci gruptaki işçiliklerin
‘konservasyon zanaatkarları’ olarak kabul edilmeleri ve eğitimli olmaları istenmektedir.
Konservasyon zanaatkarlarının, işinin teknoloji tarihini bilmesi, ilgilendiği objenin hangi el
aletleriyle ve tekniklerle ortaya çıkarılmış olduğunu anlayabilmesi zorunludur. Ayrıca
bütünleme ve replikasyonların dışında, yüzey temizleme, sağlamlaştırma ve koruma teknik ve
malzemeleri konularında teknik eğitim ile mesleki donanımları pekiştirilmelidir. Bunun
yanında, geleneksel işçilik örneklerinin toplanarak arşivlenmesi de önerilmektedir.
Restorasyon yüklenicilerinin de belirli uygulamalarda örneğin, taş, ahşap, duvar resmi ve
kalemişi konservasyonu konularında ihtisaslaşmış olmaları, bu konularda çalışan uzman
zanaatkar ve ustaların niteliklerine uygun ücretler almaları, yapılan işlerin düzeyini
yükseltecektir. Kaliteli işçilik, eğitim, işin sürekliliği, iyi ücret ve ustanın saygınlık görmesi
ile ortaya çıkmakta ve sürdürülebilmektedir.
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Koruma Mimarının Görevleri
Koruma mimarının, yapının malzeme ve strüktürel bozulma nedenlerini, zaman içinde
formlardaki üslup farklarını ve ekleri, insan eliyle gelişmiş bozulma nedenlerini, yapıdaki
bozulmaların çevresel nedenlerle ilişkilendirilmesini saptaması ve çözümler üretmesi
beklenmektedir. Bu aşamada inşaat mühendisi, arkeolog ve konservatörlerle birlikte çalışabilir. Yapılarda gerekli raspa, boya raspası, kısmi kazı ve temizlik yapılmadan genelde bu
konularda doğru tespit yapılması zordur. Bu nedenle ilk muayene gözlem ile yapılırken,
gözleme dayalı olarak tespit edilebilen bozulma nedenlerinin saptanması ilk aşamadır. Bunu
izleyerek uzman restoratör/konservatör veya strüktürel sorunlarda yapı statiği konusunda
uzmanlaşmış inşaat mühendisleriyle, konservasyon/restorasyon laboratuvarlarıyla ilişki içinde
çalışmak gereklidir. Bu ekip, çalışmasının kapsamı ve içeriği, yapının tarihsel ve estetik
önemiyle doğru orantılı olarak değişmektedir.
Muayene, gözleme bağlı hasar tespiti ve analitik çalışma aşamalarında, yapının grafik
ve yazılı olarak belgelenmesi gerektiğinden; raspa, açma, kısmi kazı veya temizlik sonrasında
belgeleme devam etmelidir. Yapının korunmuşluk durumu ve sorunlarına göre stratejik koruma planı yapılmalıdır. Stratejik koruma planı, yapının form, malzeme ve strüktür
bozulmasıyla ilgili saptamalar yapıldıktan sonra, önceliklerin belirlenmesi ve yapıya yapılacak veya gelecekte yapılması gereken müdahale derecelerinin programlanmasıdır. Yani:
a) Periyodik muayeneler ile yapıdaki sorunların saptanması
b) Yapıya yapılması gerekli müdahale derecelerini belirlenmesi
c) Gerekli belgeleme çalışmalarını gerçekleştirilmesi
d) Yedi müdahale derecesinden hangisinin veya hangilerinin yapının neresinde
gerektiğinin projelendirilmesi (Bu aşamada, disiplinler arası çalışma ve
restorasyon/konservasyon laboratuvarlarının katkıları devreye girmektedir.)
e) Nitelikli ustalık ve teknikler kullanılarak uygulama yapılması
f) Yapının periyodik bakım-onarım programının hazırlanması aşamalarını içermektedir.
Uzun süre ihmal edilen yapılara yapılacak müdahaleler, restorasyon ve kısmi
rekonstrüksiyonlar halinde olacağından, otantikliğe zarar vermektedir. Bu nedenle ayakta
duran yapıların periyodik muayeneleri, koruyucu ve önleyici konservasyon ve minimum
bakım/onarım müdahaleleriyle yaşamlarının uzatılması, günümüzün koruma anlayışını
oluşturmaktadır.
Tarihi yapılarda pasif ve aktif yangın kontrolü de mimari korumanın önemli bir
bölümüdür. ‘Aklımıza gelen başımıza da gelir.’ kuralı gerek yangın gerek de hırsızlık,
vandalizm gibi durumlar için hep aklımızın bir köşesinde olmalıdır. Yapıların kullanılıyor
olması veya arkeolojik kalıntılar ve harabeler olarak korunmaları durumunda, mimari olarak
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kullanım şemalarının veya sergilenmelerinin planlanması, anıtların çevreleriyle birlikte korunmaları, yine mimari koruma sorunları arasında yer almaktadır.
Uluslararası Koruma Standartlarının Oluşmasında Son Aşama ve Feilden
Sir Bernard Feilden’in uzun mesleki hayatında elde ettiği deneyimlere ve John
Ruskin’den başlayan, Boito, Annoni, Giovannoni ve Brandi ile gelişerek olgunlaşan konservasyon ve bilimsel restorasyon kuramına dayanan Mimari Koruma Metodolojisi, bugün
bizleri daha detayda çalışmalar yapmaya ve alt metodolojiler oluşturmaya sevk etmiştir.
Günümüzde restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarının ve strüktür mühendislerinin
çalışmaları, sanat tarihçileri ve restoratör mimarların form bilgileriyle birleşerek, doğru
koruma kuramı disiplininde, mimari korumaya farklı sorunlar karşısında doğru kararlar
üretme imkanını vermektedir.
Sir Bernard Feilden’in, Cesare Brandi’nin zor anlaşılan ve pratik mimari korumada
nasıl uygulanacağı tartışmalı olan restorasyon teorisini, ‘restorasyon’ yerine ‘tarihi yapılara
yapılacak müdahale dereceleri’ olarak formüle etmesi; kuramsal bulanıklığa açıklık getirmiştir. Dünya kendisinden çok şey öğrenmiştir ve öğrenmeye devam etmektedir. Bizler de
eğitimimizde restorasyonun yanı sıra diğer müdahalelerin de birlikte olabileceğini, ilk kez
1982 yılında yayınlanan “
Conservation of Historic Buildings” adlı kitabından okuduk.
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Uygulamalar
Kültürel miras ve Koruma kavramlarının ilk fikir savunucuları araştırılmalı
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Uygulama Soruları
Viollet-le-Duc, John Ruskin, Cesare Brandi, Sir Bernard Feilden kimdir, koruma
kavramının oluşmasında ne tür bir rol oynamışlardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rönesans öncesi ve sonrası oluşan düşünce akımları miras değerlerinin
belirlenmesinde doğrudan etkili olmuştur. Eski çağ olarak da anılan Rönesans öncesi
dönemde, anıtlar yeni kullanımlar için onarılmış, mirasın daha çok dini, eskilik ve estetik
değerlerine vurgu yapılarak koruma uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Eski Roma
İmparatorluğu’na kadar bu değerler güncelliğini kaybetmemiş, daha sonra yapıların kentsel
algısındaki yücelik sebebiyle anıtsal değerleri ve yüklendikleri simgesel anlamlar nedeniyle
sembolik değerleri 3 öne çıkmıştır. Bu dönemde ayrıca eskilik, kamu değeri ve güzellik
değerleri de önemli görülmüştür
17. yüzyıl aydınlanma döneminde, tarihi değeri olan öğeleri analiz etme, dünyayı
anlama ile birlikte bilim ve teknolojideki gelişme çabaları mirasın tarihi değerinin yanında
bilimsel ve eğitimsel değerlerinin de kavranmasının önünü açmıştır. Kültürel mirasın
anlaşılmasında bir dönüm noktası olan Fransız İhtilali, birçok önemli sanat çalışmalarının ve
tarihi binanın kaybedilmesine neden olsa da aynı zamanda milli miras kavramının gelişmesine
ve mirasın toplum tarafından korunması gerektiği bilincinin yerleşmesine öncülük etmiştir.
Bu dönemde geçmişe dair nesneler “miras” olarak tanımlanmış, korunmaları ve restorasyon
politikaları geliştirilmiş ve kültürel miras önem kazanmıştır.
20. yy miras değerlerinin önem kazandığı bir dönemdir. Dönemin ünlü düşünürlerinin
yanı sıra birçok kurum ve kuruluş, bu dönemde miras değerleriyle ilgili önemli bildirgeler
yayınlamışlardır. Miras değerleri farklı dönemlerde farklı kişiler tarafından ele alınsa da
sistematik olarak ilk kez 1903 yılında Alois Riegl tarafından sınıflandırılmış ve bu
sınıflandırma, miras değerleri konusunda kırılma noktası olmuştur. Riegl mirasın sahip
olduğu değerleri anıtsal değerler; (yaş değeri, tarihi değer ve anıtsal değer) ve güncel değerler
(kullanım değeri, sanat değeri, yenilik değeri ve göreceli/relatif sanat değeri) olmak üzere iki
ana ve bunların alt değerlerine göre sınıflandırmıştır. Riegl’ in miras değerlerine yönelik bu
öncü sınıflandırmasının sonrasında kültürel miras ile ilgili birçok organizasyon ve kuruluş
konu ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
Sir Bernard Feilden’in uzun mesleki hayatında elde ettiği deneyimlere ve John
Ruskin’den başlayan, Boito, Annoni, Giovannoni ve Brandi ile gelişerek olgunlaşan
konservasyon ve bilimsel restorasyon kuramına dayanan Mimari Koruma Metodolojisi, bugün
bizleri daha detayda çalışmalar yapmaya ve alt metodolojiler oluşturmaya sevk etmiştir.
Günümüzde restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarının ve strüktür mühendislerinin
çalışmaları, sanat tarihçileri ve restoratör mi-marların form bilgileriyle birleşerek, doğru
koruma kuramı disiplininde, mimari korumaya farklı sorunlar karşısında doğru kararlar
üretme imkanını vermektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1. 1904 tarihinde Madrid’teUluslararası Mimarlar Birliği(UIA) tarafından
düzenlenmiş, mirasın sahip olduğu estetik ve teknik özellikler sebebiyle
korunmaları gerektiğinin belirtildiği; Kültürel mirasın sahip olduğu değerler
ile ilgili ilk toplantı hangi kurum tarafından kaç yılında ve nerede yapılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

UIA-1904-Madrid
ICOMOS-1904-İtalya
UNESCO-1904-Madrid
UIA-1905-Madrid
UNESCO-1905-İtalya

2. ICOMOS’un çeşitli toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi sonucu hazırladığı
ve her dönem mirasının sanatdeğeri ve tarihi anısı sebebiyle korunması
gerektiğini belirtenrestorasyon tüzüğü kaç yılında hazırlanmıştır?
A)1932

B)1937

C)1948

D)1941

E)1931

3. Miras değerlerini sistematik olarak ilk kez 1903 yılında kim tarafından
sınıflandırılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Abbé Henri Grégoire
Alois Riegl
Winckelmann
Viollet-Le-Duc
Cesare Brandi

4. “Bir sanat eserindeki güzellik, sanatçının yaşamın diğer yönlerini bir yana
bırakarak ve maddi menfaatleri terk ederek, kişisel fedakârlıkla yaratılmışta mevcut
olan güzellikten kaynaklanan ve Allah’ın gölgesi olan güzelliğin sanatçı tarafından
algılanmasından ortaya çıkmaktadır.” diyen; derin bir metafiziği ve estetiği
birleştiren kişi kimdir?
A) John Ruskin
B) Winckelmann
C) RestauroStorico
D) Viollet-Le-Duc
E) CesareBrandi
5. 1972 yılında İtalyan Restorasyon Tüzüğü’nün (Carta del Restauro, 1972)
yenilenmesi kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Brandi
John Ruskin
Viollet-Le-Duc
Sir Bernard Feilden
AloisRiegl
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6. 1986 yılında Kudüs El Aksa Camisi’nin kubbe konservasyonuna katkılarından
ötürü Ağa Han Ödülü’nü kim almıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

John Ruskin
Viollet-Le-Duc
Sir Bernard Feilden
AloisRiegl
CesareBrandi

7. Rekonstrüksiyon ne demektir?
A) sabitlenmesi
B) özgün formlarla replika yapılması
C) yeniden inşa, taşıma, sökme/yeniden montaj
D) Bozulmaya neden olan koşulların önlenmesi
E) Strüktür ve malzemelerin sağlamlaştırılması
8. Restorasyonun amacı nedir?
a) Objenin özgün konseptinin ve okunabilirliğinin (anlaşılabilirliğinin) canlandırılmasıdır.
b) Özgün malzeme, işçilik ve tekniklerle eksik olan veya form erimesi nedeniyle
anlaşılamaz hale gelmiş, sanat değeri olan bezeme elemanlarının estetik
bütünlük sağlamak amacıyla yeniden üretilmeleridir.
c) Ayrışmış ve eksilmiş bağlayıcıların ikame edilmesi ve özgün strüktürü
destekleyecek yeni elemanların yapılması yoluyla, yapının veya yapı
bölümlerinin durabilite ve strüktürel bütünlüğünün sürdürülmesidir
d) Gerekli belgeleme çalışmalarını gerçekleştirilmesidir.
e) Mimarlık eğitimini tamamlamış olan kişinin geleneksel yapı malzemeleri, yapım
teknikleri, strüktürler ve formlar konularında bilgi sahibi olmasıdır.
9. Boni, San Marco ve diğer Venedik anıtlarının rölövelerini hazırlamış ve ilk
kez “……………………” kavramını ortaya atmıştır.
a)
b)
c)
d)
e)

Röleve
Analitik röleve
koruma
onarım
kültürel miras

10. İngiltere’de “Üslup Birliği” anlayışının temsilcisi olarak kabul edilen ve çok
sayıda kilise ve katedrali restore etmiş kişi kimdir?
A) Boni
B) William Morris
C) SirGilbertScott
D) Philip Webb
E) Viollet-Le-Duc
CEVAPLAR
1) a, 2 e), 3) b, 4) a, 5) a , 6) c, 7) c, 8) a, 9) b, 10) c
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5. KORUMA KONUSUNDA ÖNEMLİ ULUSLARARASI BELGELER;
CARTA DEL-RESTAURO, VENEDİK TÜZÜĞÜ, AMSTERDAM
BİLDİRGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. Koruma Konusunda Önemli Uluslararası Belgeler; Carta Del-Restauro, Venedik
Tüzüğü, Amsterdam Bildirgesi
5.1. Uluslararası Alanda Yapılan Koruma Çalışmaları ve Carta Del Restauro (1931)
5.1.1. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme – 1972 /
Paris
5.1.2. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi – 1985 / Granada
5.1.3. Avrupa Kentsel Şartı – 1992 / Strasbourg
5.1.4. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi – 1992 / Valetta
5.1.5. Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Malların Korunmasına Dair Lahey
Sözleşmesi
5.1.6. Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol, Cenevre, 1986 /COE
5.1.7. Amsterdam Bildirgesi (1975)
5.1.8. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, Paris, 2003 /
UNESCO
5.1.9. Anıtların Korunması ve Restorasyonu için Uluslararası Tüzük (Venedik
Tüzüğü), Venedik, 1964
5.1.10. Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü, Lozan, 1990
5.1.11. Nara Özgünlük Belgesi, Nara, 1994
5.1.12. Yöresel Mimari Miras Tüzüğü, Mexico, 1999
5.1.13. Kültürel Öneme Sahip Yerlerin Korunması Amaçlı Avustralya ICOMOS
Tüzüğü, Burra, 1999
5.1.14. Mimari Mirasın Analizi Korunması ve Strüktürel Restorasyonu için İlkelere
İlişkin Tüzük Zimbabwe 2003
5.1.15. Kültürel Miras Alanlarının Yorumu ve Sunumu, ICOMOS Tüzüğü, Quebec,
2008
5.2. Koruma / Turizm İlişkileri ile İlgili Uluslararası Belgeler
5.2.1. Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü: Miras Açısından Önem Taşıyan Yerlerde
Turizmin Yönetilmesi, Etik Tüzüğü, Mexico, 1999
5.2.2. Sürdürülebilir Kalkınmanın Bileşenlerinden Biri Olan Kültürel Mirasın
Korunmasında Turizmin Önemi Konulu Tavsiye Kararı, Strasbourg, 2003
5.3. Türkiye’deki Koruma Çalışmaları
5.3.1. 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu
5.3.2. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
5.3.3. 3386 Sayılı Tamamlayıcı Kanun
5.3.4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 1931’de yürürlüğe giren Carta Del Restauronun kültürel mirasın korunması ile ilgili önemi
nedir?
2) Anıtların Korunması ve Restorasyonu için Uluslararası Tüzüğü (Venedik Tüzüğü)kültürel
mirasın korunması ile ilgili ne gibi yenilikler getirmiştir?
3) Amsterdan bildirgesinin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültürel miras alanındaki
uluslararası bildirge,
sözleşme ve kanunlar

Kültürel miras alanındaki
uluslararası bildirge, sözleşme
ve kanunların irdelenmesi

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Venedik Tüzüğü
Carta Del-Restauro
Amsterdam Bildirgesi
Lahey Sözleşmesi
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Giriş
Türkiye’nin de Taraf Olduğu Uluslararası Mimari Sözleşmeler Kültürel mirasın ulusal
düzeyde korunması, kültür varlıklarının büyüklüğü ve üzerinde bulunduğu ülkenin ekonomik,
sosyal, bilimsel ve teknik kaynaklarının ne denli yeterli olup olmadığına bağlı olarak
sağlanabilmektedir. İçinde bulunulan zaman diliminde artık ülkelerin sahip oldukları kültür
varlıklarına dünya kültür mirası gözüyle bakılması sebebiyle, bu varlıkların geleceğe
aktarılması için gösterilen özen artmaktadır. Bu çalışmalar bütünü içinde ülkeler, uluslararası
alanda oluşturulan birtakım sözleşmelerin altına imza atmaktadırlar. Sözleşmeler kapsamında
dünya mirasının korunması, diğer uluslarla bilgi alışverişinin sağlanması ve bu bilgilerin bir
arşivde toplanması gibi konular üzerinde durulmaktadır.
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5.1. ULUSLARARASI ALANDA YAPILAN KORUMA
ÇALIŞMALARI
Dünya mirasının korunmasında gelişmiş, az gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm
uluslararasında işbirliğinin sağlanması ve paylaşımın gerekliliği yadsınmayan bir gerçektir.
Aşağıda anlatılacak olan sözleşmeler de bu gerçekliğin sağlanması adına yapılan çalışmaların
önemli birer noktası olmaktadır.
CARTA DEL RESTAURO (1931)
İtalya’da ulusal bir sorun derecesine yükselen anıt restorasyonu konusunda uyulması
zorunlu kurallar üzerine eğilen Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Yüksek Kurulu, bilim, sanat ve
tekniği birleştiren bu tür çalışmalarda ülkenin tartışılmaz üstünlüğünü korumak ve
mükemmelleştirmek gereğinin bilincinde olarak;
Kazıyla birlikte yürütülsün, yürütülmesin her restorasyon işleminin hasarlı parçaları
sağlamlaştırmak; müzelerde ve arşivlerde korunanlardan daha az değerli olmayan, taşa
işlenmiş sanat ve tarih belgelerinin tümünü incelemek, sonuçları sanat ve yapım tarihine yeni,
beklenmedik bulgular kazandırabilecek titiz araştırmalara olanak sağlamak gibi çok yönlü ve
ciddi sorumlulukları içerdiğine; v bu nedenle acelecilik, uygulama kolaylığı ve duygusallık
nedenlerinden hiçbirinin, eksikleri olan, sürekli ve yeterli denetimi yapılmayan, belirlenen
ölçütlere uymayan uygulamalara yol açmamasına ve bu ilkelerin başta anıtların incelenmesi
ve korunmasıyla görevli genel müdürlük (Sopraintendenza) olmak üzere hem özel sektör,
hem kamu kuruluşlarınca uygulanması gereğine inanmaktadır.
Restorasyon işleminde, farklı kurumların görüşleri, kısmen de olsa, birleştirilmeli, bir
görüş diğerini etkisiz kılmamalıdır. Başka bir deyişle, tarihçinin anıtı oluşturan farklı
dönemlerin hiçbirinin yok edilmemesi, bilim adamlarını yanıltacak eklemelerin yapılmaması
ve analitik araştırmalar sırasında günışığına çıkan malzemenin dağıtılmaması istekleri, mimari
anıtı bir sanatsal işlevle ilişkilendirmek ve mümkün olduğunda (bu üslup işbirliğiyle
karıştırılmamalıdır) bir anlatım birliğine getirme yaklaşımı, kentlilerin kendi görüş, anı ve
özlemleriyle kent ruhundan kaynaklanan arzuları ve son olarak yönetim kuralları ile
kullanıma ilişkin kaçınılmaz taleplerin dikkate alınması gerekir.
Bu alandaki otuz seneye aşkın bir süredir yapılan çalışmaları başarılı sonuçlarında bir
restorasyon kuramını geçerli kılacak ve netleştirecek somut öğretiler bütününün
çıkarılabileceğini ve bundan böyle bu kuramın Yüksek Kurul’un görüşmelerinde ve antikiteortaçağ-çağdaş sanat yapıtlarından sorumlu yetkililerin(Sopraintendenze) çoğunluğunun
kararlarında esas alınması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Uygulamalarla onaylan bu kuramın
temel kuralları şöyle sıralanabilir:
Madde 1- Herşeyden önce, anıta, çökme ve aşınmalardan ötürü kaybettiği
dayanıklılığı ve zamana karşı direnme gücünü yeniden kazandırmaya yönelik sürekli bakım
ve sağlamlaştırma çabalarına önem verilmesi gerekir.
147

Madde 2- Sanatsal nedenler veya mimari bütünlük sağlama kaygısından kaynaklanan
restorasyon sorunları tarihi ilke ve ölçütlerle sıkı sıkıya bağlıdır; bir anıtın bütünlenmesi
birtakım varsayımlara değil, anıtın sağladığı kesin verilere ve büyük ölçüde anıtın özgün
öğelerine dayandığı takdirde gündeme gelebilir.
Madde 3- Artık kullanılmayan ve geçmiş uygarlıklara ait anıtlarda, örneğin antik
dönem eserlerinde, her tür bütünlemeden kaçınılmalıdır. Böyle yapılarda ancak anastilosis,
yani kalıntının genel çizgilerini ortaya çıkarmak ve korunmasını sağlamak amacıyla, mümkün
olan en az ek ve nötr malzeme ile dağılmış parçaların birleştirilmesi işlemi söz konusu
olabilir.
Madde 4- Yaşayan, yani ayakta duran anıtlara, yalnızca özgün işlevinden çok uzak
olmayan ve binada gerekli uyarlamaların önemli hasara neden olmayacak şekilde
yapılabileceği yeni kullanır verilmesi kabul edilebilir.
Madde 5- Hangi döneme ait olursa olsun, sanat değeri ve tarihi anısı olan tüm öğeler
korunmalıdır, üslup birliği veya yapıyı ilk tasarımına döndürme kaygılarıyla bu öğelerden
bazılarının dışlanmasına yönelik bir tutum kabul edilemez. Ancak pencere ve kolonatlara
sonradan yapılmış dolgular gibi, önemsiz ve anlamı olmayan, gereksiz değişikliklere neden
olan kısımlar ortadan kaldırılabilir. Bunlarla ilgili değerlendirme ve ortadan kaldırma kararları
sağlıklı temellere dayanmalı; yalnız restorasyon projesi müellifinin kişisel görüşüne
bırakılmamalıdır.
Madde 6- Anıta ve geçirdiği dönemlere olduğu kadar çevresine de saygılı olunmalıdır.
Anıtın çevresindeki yapılar yıkılarak uygunsuz bir biçimde yalnız bırakılmasına veya
çevresinin niteliği, kütlesi, rengi, üslubu ile rahatsız edici yapılarla sarılmasına engel
olunmalıdır.
Madde 7- Eğer bir anıtı sağlamlaştırmak, kısmi veya tam olarak bütünlemek
amacıyla, ya da yeniden kullanım nedeniyle ekler yapılması gerekirse, uyulması gereken
temel koşul yeni öğelerin en azda tutulmaları, yalın ve yapısal düzeni yansıtır karakterde
olmalarıdır benzer üslupta bir ek ancak yapının mevcut çizgilerini devam ettirmek ve
bezemeden arınmış geometrik anlatımlar söz konusu olduğunda kabul edilebilir.
Madde 8- Ekler kesin ve açık olmalı ve özgünden farklı malzeme kullanılarak veya
bezemesiz bir çerçeveyle sınırlandırılarak, ya da damga veya yazıtla belirtilmelidir. Bir
restorasyon asla onu inceleyenleri yanıltacak veya tarihi bir belgeyi değiştirecek şekilde
yapılmamalıdır.
Madde 9- Bir anıtın taşıyıcı sistemini güçlendirmek veya kütlesini bütünlemek için
eski yapım yöntemleriyle amaca ulaşılmazsa, çağdaş tekniklerin kullanılması uygun olabilir.
Aynı biçimde, basit ya da karmaşık tüm yıpranmış strüktürleri ayakta tutabilmek için çeşitli
bilimlerin katkıda bulunmaya çağrılması gerekir. Böylece bilime dayanmayan yöntemler
yerlerini bilimsel olanlara bırakmak zorundadır.
148

Madde 10- Antik eserlerin gün ışığına çıkarıldığı kazı ve araştırmalarda, topraktan
çıkan kalıntıların düzenlenmesi ve in-situ bırakılacak olan sanat eserlerinin sürekli olarak
korunması çabalarını kapsayan “kurtarma” çalışması derhal ve sistemli bir şekilde
gerçekleştirilmelidir.
Madde 11- Kazılarda olduğu gibi, anıtların restorasyonunda da önemli koşullardan
biri, çalışmalar sırasında bir günlük tutularak çizim ve fotoğraflarla sağlıklı bir belgeleme
yapılmasıdır. Böylece anıtın biçim ve strüktürüne ilişkin bütün ayrıntılar, bütünleme,
temizleme ve yenilemenin bütün aşamaları kalıcı ve güvenli olarak kaydedilmiş olur.
Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Yüksek Kurulu her anın ve her restorasyonun
aşamalarının kendine özgü sorunlar ortaya koyduğu çok güç ve karmaşık durumlarda, genel
kuralların gözden geçirilip, tartışılarak tamamlanmasını ve zenginleştirilmesini gerekli
görmekte, bu nedenle aşağıdaki istekleri dile getirmektedir:
a. İster özel kişiler, ister resmi makamlar, ister Sopraintendenza tarafından yürütülüyor
olsun, sıradan onarım işlerinin dışında kalan tüm restorasyon çalışmalarından önce,
ilke olarak Yüksek Kurul’un görüşü alınmalıdır.
b. Her yıl Roma’da yetkililerin karşılaştıkları sorunları meslektaşlarının ilgisine
sunmalarına ve çözüm önerilerini açıklamalarına olanak veren dostça bir toplantı
düzenlenmelidir (Bu toplantıların tutanakları Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bolletino
d’Arte dergisinde yayınlanabilir).
Yukarıda sözü edildiği gibi, restorasyon sırasında düzenli olarak günlük tutulması ve
bunların korunması zorunlu olmalı ve mümkün olursa bunlardan elde edilecek analitik veri ve
bilgilerin tıpkı kazılar için yapıldığı gibi bilimsel yayına dönüştürülmesine özen
gösterilmelidir.

5.1.1. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair
Sözleşme – 1972 / Paris
“14.4.1982 tarih ve 2658 sayılı kanunla katılmamız uygun bulunan bu sözleşme,
23.5.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 14.2.1983 tarih ve
17959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır”(R.G.17959, 1983).
Sözleşme, yedi bölümden oluşmaktadır. Bu sözleşmenin giriş bölümünde kültürel ve
doğal mirasın tüm dünya uluslarının malı olduğu, buna rağmen yeteri kadar korunmadığı, bu
varlıkların bozulma nedenleri, diğer uluslarla iletişim ağı kurulmasının gerekliliği ve ilgili
uluslar ile arasında işbirliğinin sağlanması ve diğer sözleşmelerin gerekliliği dile getirilmiş;
bu gerekçeler sonucunda sözleşme kabul edilmiştir.
Sözleşmenin birinci bölümünde kültürel ve doğal mirasın tanımları üç madde halinde
yer almaktadır. Birinci maddede kültürel miras olan anıtların, yapı topluluklarının ve sitlerin
tanımları yer almaktadır. İkinci maddede ise doğal miras olan doğal anıtların, evrensel değer
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olan jeolojik, fizyolojik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ile bitki türlerinin
yetiştiği belirli alanların ve doğal alanların tanımları yapılmaktadır. Sözleşmenin ilk
bölümünün son maddesi olan üçüncü maddede ise yukarıdaki iki maddedeki tanımlara uyan
varlıkların saptanmasının sözleşmeyi imzalayan tüm devletlerin kendi sorumluluğunda
olduğundan bahsedilmektedir.
İkinci bölüm olan “Kültürel ve Doğal Mirasın Ulusal ve Uluslararası Korunmasında”
dört madde yer almaktadır. Bu maddelerin ilki olan dördüncü maddede sözleşmeye taraf olan
devletlerin ulusal mirasın saptanmasında, korunmasında, bakımında ve teşhir edilmesinde
görevlerini yerine getirmesini ve bu konuda tüm kaynaklarını kullanarak gerekirse diğer
devletlerle işbirliği içinde çalışmasını öngörmektedir. Beşinci maddede yukarıda tanımlanan
görevlerin her ülkenin kendi koşullarına uygun biçimde yapması gereken çalışmalar beş alt
maddede tanımlanmaktadır. Bu alt maddeler kısaca; genel bir koruma politikası belirlenmesi,
koruma üzerine çalışacak gerekli ekipmanın sağlanması, mirasın korunması için gerekli yasal
alt yapı oluşturulması, gerekli tüm teknik-bilimsel-maliidari önlemlerin alınması ve koruma
ile ilgili eğitim merkezleri kurularak koruma çalışmalarının teşvik edilmesi biçimindedir.
Madde altıda ise genel olarak uluslar arası işbirliğinin gerekliliği ve her ulusun yardımda
bulunmayı sözleşme hükümlerince baştan kabullendiği ve yine bu varlıkların tüm dünyanın
mirası olduğunun unutulmaması gerektiği anlatımları yer almaktadır. İkinci bölümün son
maddesi olan yedinci maddede dünya kültürel ve doğal mirasının uluslararası alanda
korunması deyiminin, varlıkları saptama ve koruma açısından taraf olan tüm devletlerin
işbirliği içinde çalışma yapmasını öngörmektedir. Sözleşmenin üçüncü bölümü "Dünya
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması İçin Hükümetler arası Komite” başlığı altındadır. Bu
bölümde yedi madde yer almaktadır.
Bölümün ilk maddesi olan sekizinci maddede üç alt madde bulunmakta, genel olarak
bu komitenin kuruluş biçiminden söz etmektedir. Maddedeki açıklamaya göre Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü kapsamında kurulan Dünya Mirası Komitesi
sözleşmeye taraf olan devletler arasından seçilen on beş taraf devlet üyesinden oluşacaktır.
Seçilen üyeler dünyanın tüm bölgelerindeki kültür mirasını adil bir biçimde temsil edecektir.
Kurulan komite toplantılarına danışman olarak Roma Merkezinin (Kültürel Varlığının
Muhafazası ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi), ICOMOS’un (Uluslar arası
Anıtlar ve Sitler Konseyi), IUCN’nin (Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği) temsilcileri katılabilirler. Dokuzuncu maddede komite üyelerinin görev sürelerine
açıklık getirilmektedir. Aynı zamanda seçilen temsilciler, sözleşmeye taraf olan devletlerin
kültürel ve doğal miras konularında yetkili kişileri arasından seçilmektedir. Madde onda üç alt
madde bulunur ve bu maddelerde komite iç tüzüğünün oluşturulması, üye devlet
temsilcilerinin toplantılara danışman davet etme ve danışma organı kurma gerekliliğinde bu
yetkiyi kullanabilecekleri dile getirilmektedir. Onbirinci madde envanterleme sürecini
kapsamaktadır. Bu maddeye göre her devlet kendi toprakları üzerinde bulunan kültürel ve
doğal mirasın envanterleme çalışmalarını yapacak ve bu envanterlere gerekli tüm belgeleri
ekleyecektir. Komiteye sunulan tüm belgelerin gerekli incelemeleri tamamlandıktan sonra bir
Dünya Kültür Mirası Listesi hazırlanıp yayınlanacaktır, bu liste iki yılda bir güncellenecektir.
Ayrıca komite “Tehlike Altındaki Dünya Kültür Mirası Listesi” de oluşturacak ve tehdit
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altındaki varlıklarla ilgili yapılması gereken çalışmaların hızlandırılmasını sağlayacaktır.
Komite bu iki listeye dahil edilecek ya da çıkarılacak olan varlıkların araştırmasını yaptıktan
sonra varlığın üzerinde bulunduğu devletle koordine çalışacaktır. Onikinci maddede her iki
listeye de dahil olmayan varlıkların korunmayacağı anlamına gelmediği anlatılmaktadır.
Onüçüncü maddede komite tarafından oluşturulan listelere dahil olan ya da olmayan
varlıklarla ilgili yardım hükümlerini içeren sekiz alt madde bulunmaktadır. Onüçüncü madde
uyarınca taraf devletlerden gelen yardım istekleri komite tarafından incelenir, gerekli olan
durumlarda varlıkların saptanması ile ilgili çalışmalar yeniden başlatılabilir. Yardım
taleplerine ilişkin olarak gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yardımın niteliği, boyutu
belirlenip gerekli tertiplerin alınması için ilgili hükümete yetki verilecektir. Yapılacak
çalışmalar belirli bir sistematiğe oturtulup, ilgili hükümetin bu çalışmalarda ne denli yeterli
olacağı, teknik, bilimsel ve maddi açıdan kaynaklarını belirleyip gerekirse oluşturulacak
fondan katkı verilmesi gündeme gelecektir. Yardım yapılan varlıklarla ilgili bir liste
hazırlanacak ve bu liste güncellenerek yayınlanacaktır. Yine yapılacak her tür yardımla ilgili
olarak komite ICOMOS, IUCN ve diğer örgütlerle bağlantılı çalışacaktır. Alınacak kararlarda
komite üyelerinin üçte iki çoğunluğu veya üzeri olduğu durumlarda kabul edilecektir. Bu
bölümün son maddesi olan ondördüncü maddede hükümetlerarası komiteye yardımda
bulunacak örgütler tanımlanmaktadır ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
Genel Direktörü karar uygulamalarından sorumlu bir tür başkan olarak görev yapacaktır
ibaresi yer almaktadır.
Sözleşmenin dördüncü bölümü olan ve “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma
Fonu” başlığı altındaki bölümde dört maddeye yer verilmiş bulunulmaktadır Madde 15’te
Dünya Mirası Fonunun UNESCO’nun mali tüzük hükümlerine göre vakıf şeklinde teşkil
edileceği ve taraf ülkelerin hibe ve bağış yoluyla bu fona katkı yapmaları gerekliliğinden söz
edilmektedir. Yapılan bu katkıların yine bu komite tarafından belirlenecek olan alanlarda
kullanılmaları söz konusudur. Dördüncü bölümün ikinci maddesi olan 16. maddede
sözleşmeye taraf olan devletlerin bu fona iki yılda bir katkıda bulunmalarının zorunluluğu dile
getirilmiştir. Bu katkının hesaplanmasında genel kurul söz sahibidir. Taraf devletlerden
herhangi biri yapması gereken katkıyı içinde bulunulan yıl ve bir önceki yıl itibariyle
yapmamışsa, komite üyeliğine seçilemeyecektir. Onyedinci maddede taraf devletlerin fona
katkı yapmaları amacıyla dernek ve vakıf kurmalarının teşvik edildiği açıklanmaktadır.
Dördüncü bölümün son maddesi olan onsekizinci maddede ise taraf devletlerin katkı
toplamasında her türlü yardımda bulunma gerekliliğinden söz edilmektedir. Sözleşmenin
beşinci bölümü “Uluslararası Yardım Koşulları ve Düzenlenmesi” başlığı altındadır ve bu
bölümde sekiz madde yer almaktadır. Bölümün ilk maddesi olan 19. maddede taraf
devletlerin toprakları üzerinde bulunan kültür varlıkları için yardım alma isteklerini bir
başvuru ile yapmaları gerektiğinden bahsedilmektedir. 20. maddede yardım yapılacak olan
varlığın sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen listelerde bulunma ya da bulunabilme olasılığı
durumunda yardım yapılacağı anlatılmaktadır. Beşinci bölümün üçüncü maddesi olan
yirmibirinci maddede genel anlamda, yardım isteğinin detaylı olarak incelendikten sonra karar
verileceği öngörülmektedir. 22. maddede kültür varlıklarına yapılacak olan yardımın
nitelikleri belirtilmektedir. Bunlar ; kültür varlıklarının korunması ve bakımı ile ilgili oluşan
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sorunlarla ilgili sanatsal, bilimsel ve teknik inceleme yapılması; belirlenen çalışmaların uygun
şartlarda yapılmasının uzmanlarca denetlenmesi; eleman kadrosunun eğitimi; gerekli
ekipmanın sağlanması; taraf devlete uzun vadeli borç verilmesi; gerekli durumlarda hibe
edilebilecek maddi katkılar, olarak açıklanmaktadır. 23. maddede varlıkların korunması,
bakım ve teşhiri açısından görevli olan uzmanların eğitiminde uluslararası yardımlaşmanın
yapılması gerekliliği belirtilmektedir. Beşinci bölümün altıncı maddesi olan yirmi dördüncü
maddede büyük çapta yapılacak olan yardımdan önce detaylı teknik ve bilimsel araştırma
yapılacağı belirtilmektedir. Ayrıca yardım aşamasında taraf devletin kendi kaynaklarının da
kullanımı için araştırma yapılması belirtilmektedir. 25. Maddede yapılan yardımda büyük
payın söz konusu devletin kendi payı olacağından söz edilmektedir. Bölümün son maddesi
olan 26. maddede yapılan yardımdan sonra varlığın korunması, bakımı ve teşhiri açısından
sorumluluğun yardımı alan devlete ait olacağı belirtilmektedir.
Sözleşmenin altıncı bölümü olan “Eğitim Programları” bölümünde iki madde yer
almaktadır. 27. ve 28. maddelerde dünya mirasının korunması konusunda taraf devletlerin
kendi uluslarını bilinçlendirmesi gerekliliğini taahhüt ettiklerinden bahsedilmektedir.
Sözleşmenin yedinci bölümü “Raporlar”dır. Bu bölümde yer alan 29. Maddede
sözleşmeye taraf olan devletlerin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel
Kuruluna sözleşme uyarınca yaptıkları çalışmalar açısından periyodik rapor vermesi
gerekliliğinden söz edilmektedir.
Bu sözleşmenin son bölümü “Son Hükümler” başlığı altındadır. Bu başlık altında
dokuz madde yer almaktadır. 30. maddede sözleşmenin Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça
ve İngilizce olmak üzere beş dilde yazıldığından; 31. maddede bu sözleşmenin taraf
devletlerin kendi anayasalarına tabi tutulacağından; 32. Maddede örgütün genel konferansına
üye olmayıp ta çağırılan tüm devletlerin katılımına açık olduğundan; 33. maddede sözleşmeye
onay veren devletlerin bu onayı takip eden üç ay sonunda sözleşmeye taraf edileceğinden söz
edilmektedir. 34. maddede farklı idari bölünme gösteren ülkelerin bu sözleşmeyi kendi
anayasal sistemlerine nasıl entegre edebilecekleri üç alt maddede açıklanmaktadır. 35. madde
taraf devletlerin kendi istekleriyle sözleşmeden çekilebilme hakkı olduğunu, ancak çekilme
durumunun bir yıl sonra resmiyet kazanacağı belirtilmektedir. 36. maddede örgüt genel
direktörünün her onay, kabul ve çekilme belgesinin kabulünü üye devletlere bildirme
zorunluluğunun bulunduğu açıklanmaktadır. 37. madde örgütün bu sözleşmede değişiklik
yapabilme hakkını ve bu değişikliğin sadece üye devletleri bağladığı hükmünü içermektedir.
Sözleşmenin son maddesi olan 38. maddede, söz konusu sözleşmenin Birleşmiş Milletler
Sekreteryasınca tescil edileceği belirtilmiştir.

5.1.2. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi –
1985 / Granada
“3 Ekim 1985 tarihinde imzalanan ve 13/4/1989 tarihli ve 3534 sayılı kanunla
onaylanması uygun bulunan Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi’nin
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onaylanması, Bakanlar Kurulunca 18/5/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır”. Bu sözleşme
Avrupa Konseyine üye olan devletlerin aldığı ortak bir kararla imzalanmıştır. Sözleşmenin
giriş bölümündeki paragraflarda konsey devletlerince hangi amaçlar güdülerek metni
imzaladıkları anlatılmaktadır. Avrupa Konseyinin üyelerinin aynı ortak paydada buluşması ve
aralarındaki ilişkiyi daha sıkı kılmayı amaçlayarak; Avrupalılar olarak dile getirilen
toplumların mimari miraslarını ülkelerin tekelindense, ortak miras sayarak; daha önceki
yıllarda kabul edilen diğer sözleşme ve anlaşmaların geçerliliğini baz alarak bu mimari
mirasın geleceğe aktarımının önemine vararak kabul ettikleri bu sözleşmeye taraf olmuşlardır.
Avrupa Mimari Mirasının Korunması sözleşmesi dokuz bölümden oluşmaktadır.
Genel olarak tüm sözleşmelerin ilk bölümlerinde olduğu gibi bu sözleşmede de, birinci
bölüm olan “Mimari Mirasın Tanımlanması” bölümünde anıtlar, bina grupları ve ören yerleri
(sitler) madde 1’in içindeki üç alt madde halinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlar ekler
bölümündeki sözleşme metninde bulunmaktadır. Sözleşmenin ikinci bölümü olan “Korunacak
Varlıkların Tespiti” başlığı altında yer alan madde 2’de korunacak varlıkların tespit
edilmesinde her ülkenin envanter çalışması yapması gerekliliğinden ve bu varlıklara gelecek
olan herhangi bir zarar durumunda gerekli olacak dokümanların hazırlanmasına hız
verilmesinden söz edilmektedir.
“Yasal Koruma İşlemleri” başlıklı üçüncü bölümde üç madde yer almaktadır. Bu
bölümün ilk maddesi olan 3. maddede mimari miras varlıklarının korunması için, taraf olan
her devletin yasal birtakım önlemler alması gerekliliği ve bu yasal önlemler sonrasında
varlığın bulunduğu bölgeye has çalışmalarla koruma yapılması gerekli kılınmaktadır. 4.
Madde, üçüncü maddenin tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu açıdan, taraf devletler adı geçen
varlıkların yasal olarak koruma altına alınmasında yasal denetim ve yetki işlemlerini
uygulayarak varlığın, gelebilecek her türlü hasardan korunmasını sağlamak durumundadır.
Ayrıca eğer taraf devletlerde koruma ile ilgili yasal boşluklar ve eksiklikler bulunmaktaysa,
bu yasaları düzenlemekle yükümlüdürler. Beşinci maddede koruma altına alınan anıtın, yetkili
makamın onayı sonucunda, özel durumlar dışında taşınmasının kabul edilemeyeceği, verilen
izin sonucunda taşıma durumunda uygun yere götürülen anıtın orijinal duruma getirilmesinde
tüm uygulamaların düzgün biçimde yapılması zorunlu kılınmaktadır.
Sözleşmenin dördüncü bölümü olan “Tamamlayıcı Tedbirler”de üç madde yer
almaktadır. 6. maddede taraf devletlerin korunacak varlıkların bakımı ve restorasyonları için
maddi destek ve korumaya yarar sağlayacak maddi önlemleri sağlama ve bu varlıkların
korunması için özel girişimleri teşvik etme yükümlülüklerinden söz edilmektedir. Madde
7’de, anıtın ve sitlerin çevre düzenlemelerini geliştirmek için önlemler alması gerekliliği yer
almaktadır. Dördüncü bölümün son maddesi olan madde 8’de, sözleşmeye taraf devletlerin
korunacak varlıkların fiziksel bozulmaları açısından çevre kirliliğine yönelik bilimsel
araştırmalar yaparak bu kirliliği engelleyici tedbirler almalarını öngörmektedir.
Sözleşmenin beşinci bölümü “Yaptırımlar” başlığı altındadır ve bu bölümde yer alan
madde 9’da mimari miras korumasında yapılabilecek yanlış ve aykırı uygulamalarda yetkili
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makam tarafından alınan kararla bu uygulamayı yapan kişi ve kurumlara gerekli tepkinin
verilmesi zorunlu kılınmaktadır.
“Koruma Politikaları” sözleşmenin altıncı bölümüdür ve dört maddede
açıklanmaktadır. Altıncı bölümün ilk maddesi olan madde 10’da beş alt madde içinde, her
taraf devletin belirlenen entegre koruma politikalarını uygulamak durumunda oldukları
anlatılmaktadır. Bunlar; mimari mirasın korunmasının kırsal ve kentsel gelişmenin hedefi
olması için çalışmaların yapılması; bu mirasın restorasyonu ve bakımı için hazırlanan
programlarının desteklenmesi; mimari mirasın korunması ve korumanın teşvikinin, planlama
politikalarının önemli öğesi olarak kabul edilmesi; kırsal ve kentsel planlamada gerekli yasal
koruma önlemlerinin alınması; yapıların geleceğe aktarılması için yapılan çalışmalarda uygun
sistem ve malzemenin bulunup geliştirilmesinin sağlanmasıdır. Madde 11’de korunan
varlıkların günümüz koşullarında kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmanın ve eski
yapıların kullanımının teşvik edilmesinin gerekliliğinden söz edilmektedir. 12. maddede
tarafların, korunan varlıklara yapılan gezilerde halk tarafından hiçbir şekilde zarar
verdirmemeyi sağlamakla yükümlü oldukları açıklanmaktadır. Altıncı bölümün son maddesi
olan madde 13’te, diğer maddelerde belirtilen koruma politikalarının uygulanmasında taraf
devletlerin kendi siyasal bölünmeleri içindeki yönetsel makamların birbiriyle ciddi bir
işbirliği içinde bulunmaları gerekliliğinden söz edilmektedir.
Sözleşmenin yedinci bölümünde “Katılma ve Kuruluşlar” adı altında yer alan 14.
maddede sözleşmeye taraf olan devletlerin Avrupa mimari mirasının korunması, bakımı,
teşhiri, restorasyonu ve sayılarının artımı açısından yapılacak olan çalışmalara yardım
amacıyla yerel yönetimler, kültürel kurumlar ve halk arasındaki işbirliğini geliştirmek ile
korumaya destek olacak kuruluşların oluşumunu desteklemekle yükümlü kılınmaktadır.
“Enformasyon ve Eğitim” sözleşmenin sekizinci bölümü olup, iki madde içermektedir.
Bölümün ilk maddesi olan madde 15’te, mimari mirasın korunmasında halkı
bilinçlendirmenin, çağdaş iletişim teknikleriyle daha okul çağında ilgiyi arttırmanın
gerekliliğinden söz edilmektedir. 16. maddede ise, korumaya yönelik çalışmalarda görev
alacak ekip elemanlarının eğitimini desteklemek gerekliliğinden bahsedilmektedir.
“Koruma Politikalarında Avrupa Koordinasyonu” başlıklı dokuzuncu bölümde beş
madde yer almaktadır. Bölümün ilk maddesi olan madde 17’de enformasyon alanında
yapılması gereken çalışmalar anlatılmaktadır ve dört alt maddede incelenmektedir. Bunlar;
mimari miras varlıklarının incelenmesi, korunması, bakımı alanlarında kullanılan teknikler;
korunması gerekli varlığın günümüz koşullarına uygun korunması için gerekli ekonomik,
sosyal ve kültürel çalışmaların entegrasyonu; gelişen teknolojiye uygun olarak kullanılacak
teknikler; yeni yapılacak olan tasarımlarda gelişmeyi sağlamak adına tüm bilgilerin hazır
durumda bulundurulması gereklilikleridir. Madde 18’de, taraf devletler arasında deneyim ve
bilirkişi açısından yardımlaşmanın yerine getirilmesinden sözedilmektedir. 19. maddede
tarafların uzman eğitimlerini yerine getirmeleri yükümlülüğü belirtilmektedir. 20. maddede
ise, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kurulan “Uzmanlık Komitesinin” mimari
mirasın korunmasında denetim görevi bulunduğu ve bu görevin açılımları anlatılmaktadır. Bu
komite, yapılan çalışmalar hakkında periyodik olarak rapor hazırlamakta; halkı
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bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmakta ve üye olmayan diğer devletleri sözleşmeye
katılıma davet etmekle yükümlü bulunmaktadır. Bölümün son maddesi olan 21. maddede bu
sözleşmenin hükümlerinin diğer sözleşmelerin uygulanmasını engellemeyecek nitelikte
olduğundan söz edilmiştir.
Sözleşmenin son bölümü diğer sözleşmelerde de olduğu gibi “Nihai Hükümler”
başlığı altındadır ve genel olarak rutin maddeleri içermektedir. Bu bölümde yer alan 22-2324-25-26 ve 27. maddelerde genel hükümler yer almaktadır. Bu maddelerdeki hükümler
şöyledir: Sözleşme tüm Avrupa Konseyi üyesi devletlerin onayına açıktır.
Sözleşmeye katılan devletler imza verdikten üç ay sonra Avrupa Ekonomik
Topluluğu’na katılmaya hak kazanabilirler. Ülkeler toprak sınırlarında oluşan her hangi bir
değişikliği konseye bildirmekle yükümlüdürler. Sözleşmeye taraf devletler istedikleri zaman
sözleşmeyi tek taraflı feshedebilirler, ancak fesih işlemi altı ay sonra geçerli olur. Sözleşme
metni Fransızca ve İngilizce olarak basılıp, taraflara gönderilmiştir.

5.1.3. Avrupa Kentsel Şartı – 1992 / Strasbourg
“Avrupa Konseyine bağlı olarak çalışan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yetkililer sürekli
toplantısının 17 – 19 Mart 1992’ de Strasbourg’da yaptığı 27. Oturumunda kabul edilmiştir”
Bu sözleşme mimari mirasın korunmasının yanısıra kentlerin iyileştirilmesi için de kabul
edilen hükümleri içermektedir. Avrupa Konseyi üye devletlerinin kabul ettiği sözleşmenin
giriş kısmında kentsel şartın amacı ve felsefesinden söz edilmektedir. Bunlar kısaca ;
- Fiziksel şehir ortamının iyileştirilmesi,
- Varolan konut stokunun onarımı,
- Şehirlerde toplumsal ve kültürel fırsatların yaratılması,
- Toplumun bilinçlendirilmesi ve halk katılımının sağlanması olarak maddelenebilir.
Sözleşmede 14 alt bölüm bulunmaktadır. Her alt bölümde önce bir açıklama yapılmakta,
sonrasında “İlkeler” başlığı altında maddeler halinde hükümler yer almaktadır.
İlk bölüm ulaşım ve dolaşımla ilgilidir. Kentlerin sağlıklaştırılması amacı ile ulaşımın
düzenlenmesi gerekliliği ve dört ilke altında alınması gerekli tedbirler dile getirilmektedir. Bu
dört ilke şöyle sıralanmaktadır.
1- Özellikle özel arabayla yapılan yolculuğun azaltılması önemlidir.
2- Dolaşım, yaşanabilir bir kente elverişli ve değişik yolculuk biçimlerinin birlikte
var olmasına olanak sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.
3- Sokak toplumsal bir arena olarak yeniden kazanılmalıdır.
4- Sürekli bir öğretim ve eğitim çalışması gerekmektedir.
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Sözleşmenin ikinci bölümü “Kentlerde Çevre ve Doğa”dır. Bu bölümde güzel bir
yaşama ortamı için kent içinde yeşilin önemi vurgulanmaktadır. İlkelerde yer alan dört
maddede yapılması gereken çalışmalar açıklanmaktadır ki, bunlar:
a) Kamu yönetimleri, doğa ve enerji kaynaklarını tutarlı ve akılcı bir biçimde
yönetmek ve kullanmak göreviyle karşı karşıyadırlar.
b) Yerel yönetimler, kirliliği önlemeye yönelik politikalar benimsemelidirler.
c) Yerel yönetimler, doğayı ve yeşil alanları koruma göreviyle karşı karşıyadırlar.
d) Doğanın korunması, belde katılımının geliştirilmesinde önemli faktördür.
Kentlerin Fiziksel Biçimi, sözleşmenin üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Bu
bölümde kent peyzajının önemi ve koruma gerekliliği beş ilke altında açıklanmaktadır. Bu
ilkeler maddeler halinde aşağıdaki gibidir.


Kent merkezleri, Avrupa kültür ve tarih mirasının önemli simgeleri olarak
korunmalıdır.



Kentte açık alan oluşumu ve yönetimi, kentsel gelişmenin ana öğesidir.



Mimari yaratıcılık ve gelişme, kentsel görünümün kalitesinde önemli bir rol oynar.



Herkes sağlıklı, güvenli, yerleşik, hoş ve özendirici bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir.



Bir kentin canlılığı, dengeli kentsel yerleşim modellerine ve kent merkezinin
yerleşim karakterinin sürmesine bağlıdır.

Dördüncü bölüm olan “Kentlerde Mimari Miras” kent dokusunda önemi olan tüm
yapıların korunmasıyla ilgili hükümleri içermektedir. Sözü edilen miras, AvrupaMimari
Miras sözleşmesinin 1. maddesinde yer alan tanımları kapsamaktadır. Bu bölümde mimari
mirasın her türlü tehlikeden dolayı korunamamasına yönelik tehditleri engellemek amacı ile
göz önünde bulundurulması gerekli altı ilke bulunmaktadır. Bu ilkeler şöyle sıralanmaktadır.
1- Kentsel koruma, dikkatle oluşturulmuş bir yasal çerçeveyi gerekli kılar. Mimari
mirasın korunması kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve kurumların görevi
dahilindedir. Bu iki oluşumun arasındaki iletişimi sağlamak, mirasın tescili için
gerekli yasal alt yapıyı oluşturmak, ekonomik açıdan yapıların restorasyonu için
gereken tedbirleri almak amaçlarıyla devlet yasal düzenlemeler yapmakla
yükümlüdür.
2- Kentsel mirasın korunması, bilgilendirme politikalarını gerekli kılar. Mimari
mirasın korunmasında yeterli katılımı sağlayabilmek için öncelikle halkın ve
mimari miras sahiplerinin yapının değeri hakkında bilgilendirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Bu amaçla henüz okul çağından başlayarak eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları yapılmalıdır.
3- Yeterli ve genellikle özgün (yeni) mali mekanizmalar ve ortaklıklar gerekmektedir.
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Geleneksel ya da yeni yapılmış olan mimari mirasın korunması maddi açıdan bir
hayli güç olmaktadır. Bu nedenle gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse özel
kişi ve kurumların hem bağlantılı, hem tekil çalışmaları durumunda uygun
düzenlemeler yapılmalıdır.
4- Belli sanatların ve tekniklerin sürdürülmesi ve bazen de canlandırılması
gerekmektedir. Korumacılık konusunda çok gerekli olan uzmanların eğitimleri
önemlidir. Zanaatkar olarak nitelendirilebilecek kişilerin yeterli eğitimi almaları ve
bu eğitime yeni katılacak bireylerin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.
5- Kentsel miras, genel planlamanın asli bir öğesi kılınarak çağdaş yaşamla
bütünleştirilmelidir. Entegre politikalar adı altında tanımlanan yapı koruması, kent
planlama, ekonomik gelişme, eğitim gibi dalların bir arada çalışması kentsel
mimari mirasın korunmasında önemli rol oynar. Bu farklı disiplinlerin ortak
çalışabilmesi adına gerekli iletişim sağlanmalıdır. Bu sayede yapılara uygun
fonksiyonlar getirilerek binanın kendi kendini koruması da sağlanabilir.
6- Ekonomik gelişme genellikle kentsel mirasın korunmasıyla ivme kazanabilir.
Kentlerin korunmasında bir diğer önemli faktör ekonomidir. Yapıların
korunmasında da gerekli olduğu üzere işgücü artırımı sayesinde maddi olanaklar
kentlerin istihdamında büyük yarar sağlamaktadır. Sözleşmenin beşinci bölümü
“Konut” olarak nitelenmiştir. Bu bölümde kentlerin oluşumunda en büyük rolü
oynayan konutların gerekliliğinden söz edilmektedir.
Kente olan çekimin sonucunda ihtiyaç duyulan konutlar hem maddi kaynak, hem de
her bireye ait özel alan olarak önemli durumdadır. Konut gerekliliği ve düzenlenmesi altı ilke
altında tanımlanmıştır.


Kent sakini evinde özel yaşam hakkına sahiptir.



Herkes ve her aile güvenli ve sağlıklı konut hakkına sahiptir.



Yerel yönetimler konut konusunda çeşitlilik, seçme hakkı ve hareket olanağı
sağlamalıdır.



Elverişsiz konumdaki kişilerin ve ailelerin hakkı sadece piyasa güçleri tarafından
korunamaz.



Yerel yönetimler konut satın alma olanağı ve kira süresi güvencesinin
gerçekleşmesini sağlamalıdırlar.



Eski konutların onarılması, mevcut toplumsal dokuyu örselememelidir.

“Kent Güvenliği ve Suçların Önlenmesi” sözleşmenin altıncı bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde daha yaşanabilir kentlere sahip olma adına, adi suçlardan uyuşturucu
suçlarına kadar alınması gerekli tedbirler ve yasal çerçeve sekiz ilke ile belirlenmiştir.


Tutarlı bir güvenlik ve suçların önlenmesi politikası, suçları önlemeye, yasaların
uygulanmasına ve karşılıklı desteğe dayanmalıdır.
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Yerel kent güvenliğinin politikası güncel ve kapsamlı istatistiklere ve bilgilere
dayanmalıdır.



Suçun önlenmesi, bütün belde üyelerinin katılımını gerektirir.



Etkin bir kentsel güvenlik politikası, polis ile belde arasında sıkı bir işbirliği
kurulmasına bağlıdır.



Uyuşturucuyla mücadele
uygulanmalıdır.



Alışkanlığın yinelenmesinin önlenmesine ve hapsetme dışında seçenekler
geliştirilmesine yönelik programlar zorunludur.



Uyuşturucu kurbanlarının desteklenmesi, her yerel güvenlik politikasının kilit
öğesidir.



Suçun önlenmesine öncelik verilmeli ve bu konuya ayrılan kaynaklar arttırılmalıdır.

konusunda

yerel

bir

politika

belirlenmeli

ve

Sözleşmenin yedinci bölümü “Kentlerdeki Engelli ve Sakat Kişiler” başlığı altında yer
alır. Kentlerde sadece çalışan yetişkin bireylerin gereksinimlerini düşünerek değil, adaptasyon
sorunu yaşayan hasta, yaşlı ve sakat gruplarının da optimum yaşama gereksinimlerini de
düşünerek düzenleme yapılması gerekliliği beşilke altında belirtilmektedir. Bunlar :
a) Kentler herkesin her yerde yararlanabileceği biçimde tasarlanmalıdır.
b) Sakat ve engelli kişilere yönelik politikalar aşırı korumayı değil, toplumla
bütünleştirmeyi (entegrasyonu) amaçlamalıdır.
c) Engellileri veya azınlık gruplarını temsil eden uzmanlık dernekleriyle, bu
derneklerin kendi aralarında işbirliği kurulması zorunludur.
d) Evlerin ve iş yerlerinin engelli ve sakat kişilerin ihtiyaçlarına uygunluğunun
sağlanması önemlidir.
e) Yolculuk, iletişim ve toplu taşımacılık olanaklarından herkes yararlanabilmelidir.
Sekizinci bölüm olan “Kentsel Alanda Spor ve Boş Zaman “ bölümünde kentlerde her
bireyin ilgi ve yeteneğine göre spor yapma hakkına sahip olduğundan ve bu konudaki üç ilke
kararından söz edilmektedir.


Her kent sakini spor ve rekreasyon etkinliklerine katılma hakkına sahiptir.



Spor tesisleri güvenli ve iyi planlanmış olmalıdır.



Bütün kent sakinleri spordaki becerilerini bireysel potansiyellerine göre geliştirme
hakkına sahiptirler.

“Kentlerde Kültür” başlığı sözleşmenin dokuzuncu bölümünü oluşturmaktadır. Yerel,
bölgesel ve merkezi yönetimler her türlü kültür organizasyonunu yapmak ve teşvik etmekle
yükümlüdürler. Bu konuda altı ilke yer almaktadır.
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1. Bütün kent sakinleri kültür hakkına sahiptir.
2. Kentlerin kültürel gelişmesi ekonomik ve toplumsal gelişmesine katkıda bulunur.
3. Kültür alışverişi farklı uluslardan, farklı bölgelerden halklar arasında güçlü bir bağ
oluşturur.
4. Kültürel gelişme ve gerçek kültürel demokrasi, yerel yönetimlerle belde grupları,
gönüllü sektörlerle özel sektör arasında yaygın işbirliği gerektirir.
5. Kültürel çoğulculuk yeniliğin yaşanmasını ve özendirilmesini gerektirir.
6. Yerel yönetimlerin kültür turizmini dengeli geliştirmesi, beldeleri olumlu
etkileyecektir.
Sözleşmenin onuncu bölümü “Kentlerde Birden Çok Kültürün Bütünleşmesi” başlığı
altındadır. Bu konu başlığı altında ayrımcılık reddedilmekte ve bununla ilgili beş ilke kararı
bulunmaktadır. Bunlar :


Ayrım gözetmeme ilkesi, kentsel politikaların ana öğesidir.



Yerel yönetimler göçmenlerin yerel, siyasal yaşama etkin katılımını sağlamalıdır.



Kentlerde kültür ve eğitim politikaları ayrım gözetmeyecektir.



Eşit istihdam olanakları sağlanması, kamu makamlarının kaygısı olmalıdır.



Birden çok kültürün entegrasyonu, göçmen topluluklarının toplumsal ve fiziksel

kent çevresine eksiksiz entegrasyonu demektir.
Onbirinci bölüm olan “Kentlerde Sağlık”ta toplumun sağlık gereksinimleri açısından
yapılması gerekli olan ilke kararları dört maddede tanımlanmıştır.


Kentsel çevre bütün sakinlerin sağlığına elverişli olmalıdır.



İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayan malların güvenli ve sürekli bir
biçimdesağlanması, sağlık açısından önemli bir faktördür.



Yerel yönetimler beldeye karşı sağlık girişimlerini ve katılımını özendirmelidirler.



Uluslararası önemde bir sorun olan kent sağlığı, belediye çalışmalarının uluslar
arası programlarla eş güdülmesini gerektirir.

Belediyelerin, kent sakinlerinin yönetimde katılımcı olabilmelerini sağlama
gerekliliğini anlatan “Hemşehri Katılımı, Kent Yönetimi ve Kent Planlaması” başlığı altında
yer alan on ikinci bölümde yedi ilke bulunmaktadır. Bunlar:
1) Yerel siyasal yaşama hemşehri katılımı, temsilcileri serbestçe ve demokratik
biçimde seçme hakkıyla korunmalıdır.
2) Yerel siyasal yaşama hemşehri katılımı, yerel, siyasal ve idari yapının her
kademesinde etkinleştirilmelidir.
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3) Beldenin geleceği ile ilgili bütün büyük projeler konusunda hemşehrilere
danışılması gerekmektedir.
4) Kent yönetimi ve planlaması, kentin somut özellikleri konusunda azami
bilgilenmeye dayalıdır.
5) Yerel siyasal kararlar, profesyonellerden oluşan ekiplerin yürüttüğü kentsel ve
bölgesel planlamaya dayanmalıdır.
6) Karar alma sürecindeki son aşama olan siyasal tercihlerin yaşamsal ve kavranabilir
olması gerekmektedir.
7) Yerel yönetimler gençlerin yerel yaşama katılımını sağlamalıdır.
Sözleşmenin onüçüncü ve son bölümü olan “Kentlerde Ekonomik Gelişme” başlığı
altında iş hayatında aktif rol alan bireylere yönelik gerekli olan hükümler beşalt maddede
anlatılmaktadır.
7- Yerel yönetimler beldelerin ekonomik gelişmesini sağlamalıdırlar.
8- Ekonomik ve sosyal gelişme ayrılmaz bir ilişki içindedir.
9- Kent, çevresindeki bölgenin veya hinterlandının ekonomik ve toplumsal bir
parçasıdır.
10- Ekonomik büyüme ve gelişme, bu büyümeyi yaratmaya, sürdürmeye ve artırmaya
yeterli bir alt yapıya dayanır.
11- Özel ve kamusal sektörler arasında işbirliği, kentsel ekonomik büyüme ve
gelişmenin önemli bir öğesidir.

5.1.4. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi –
1992 / Valetta
“16 Ocak 1992 tarihinde Valetta’da imzalanan ve 5/8/1999 tarihli ve 4434 sayılı
kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesi (gözden geçirilmiş)’nin onaylanması”(R.G., 1999).
Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında daha yakın bir işbirliği sağlamak amacıyla,
arkeolojik mirasın uygarlıkların geçmişini tanımasının temel bir öğe olduğunu hatırlatarak,
arkeolojik mirasın tahribatlarla yitirildiğini ve bu mirasın tüm Avrupa ülkelerinin ortak malı
olduğunun altını çizerek sözleşme maddelerinde uzlaşmaya varmışlardır. Arkeolojik Mirasın
Korunması Sözleşmesi, dokuz bölümden oluşmaktadır.
Sözleşmenin ilk bölümü “Arkeolojik Mirasın Tanımı” başlığı altındadır ve bir ana
madde altındaki üç alt maddede yapılar, inşaatlar, yapı grupları, sit alanları ve tüm anıtların
ister toprak altında, isterse su altında olsun arkeolojik miras oldukları ve korunması gerekliliği
anlatımı yapılmıştır.
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Sözleşmenin ikinci bölümü olan “Mirasın Kimliğinin Saptanması ve Koruma
Önlemleri”nde dört madde yer almaktadır. Madde 2’de tarafların arkeolojik mirasın
korunması için yasal düzenleme yapmaları gerekliliği üç alt madde halinde açıklanmaktadır.
Madde 3’te arkeolojik mirasın korunması için, arkeolojik miras öğelerinin yasa dışı
çıkarılması, yer değiştirilmesi, kazı sonrası korumasız bırakılmasını önleme nitelikli bilimsel
çalışma yapılmasını sağlama yükümlülüğü belirtilmektedir. Dördüncü maddede tarafların,
arkeolojik alanların korunmasını ve malzemenin uygun depolarda saklanmasını sağlamaları
gerektiği anlatılmaktadır.
Madde 5’te arkeologların yapması gerekli çalışmalardan, diğer meslek gruplarıyla
iletişim içinde çalışmasından, alınan kararlara dikkat etmeleri gerekliliğinden, eserlerin
yerinde korunma önlemlerini almalarından, ziyaretçilerin yapılara zarar vermemeleri için
gerekli çalışmaları yapma gerekliliklerinden söz edilmektedir. “Arkeolojik Araştırma ve
Kamuoyunun Finansmanı” başlıklı üçüncü bölümde yer alan tek madde olan Madde 6’da, iki
alt madde halinde tarafların yerine getirmesi gereken mali desteğin ne şekilde oluşturulacağı
açıklanmaktadır. Buna göre sözleşme taraflarından her biri arkeolojik araştırmalar için ulusal,
bölgesel ve yerel kamu kurumlarının maddi destekte bulunması, koruma ve araştırma
açısından yapılacak olan işlemler için vakıf ve kuruluşların teşvik edilmesi, bununla ilgili fon
oluşturulması, ayrılan bütçelerden tüm çalışmalar için kaynak aktarımının gerçekleşmesinden
söz edilmektedir.
Dördüncü bölüm “Bilimsel Bilginin Toplanması ve Yayımı” adı altında ve iki
maddeden oluşmaktadır. Bölümün ilk maddesi olan Madde 7’de ulaşılan bulguların
incelenmesi ve yayınlanmasında gerekli olan anket, envanter ve haritaların hazırlanıp
güncellenmesi ve bütün bilgilerin yayınlanmasından önce bir genel belge hazırlanması
işleminin yerine getirilmesi anlatılmaktadır. 8. Maddede tarafların, yapılan arkeolojik
araştırmalarla ilgili ne şekilde olursa olsun değişim söz konusu olduğunda ulusal ve
uluslararası çalışmalarda gereken önlemleri alma zorunluluğu belirtilmiştir.
Sözleşmenin beşinci bölümü olan “Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi” başlığıaltında yer
alan Madde 9’da sözleşmeye taraf olan tüm devletlerin elde edilen mirasın değerinin
bildirilmesi amacıyla halkı bilinçlendirici çalışmalar yapmak ve bu öğelerin dolaşıma
açılmasını sağlamakla görevli olduğu belirtilmektedir. “Arkeolojik Miras Öğelerinin Yasadışı
Dolaşımını Önleme” başlıklı altıncı bölümde iki madde yer almaktadır. Madde 10’da
saptanan yasadışı kazıların ya da yapılan yasal kazılardan kaçırılan eserlerin belirlenmesi
durumunda hazırlanması gereken raporların bir an önce ilgili makama bildirilmesi; arkeolojik
eser alımına izin verilen makamların kanunsuz malzeme alımına girmemeleri; yukarıda
belirtilen durumların kamuya anlatılması için bilinçlendirme çalışmaları yapması
gereklilikleri anlatılmaktadır. Madde 11’de de hiçbir malzemenin dolaşımında ikili
anlaşmaların geçerli olmadığı kesinlikle belirtilmektedir.
Yedinci bölüm olan “Karşılıklı Teknik ve Bilimsel Yardımlaşma” bölümünde yer alan
12. Maddede taraf devletlerin aralarında uzman değişimini kolaylıkla yaparak bilimsel
yardımlaşma yapmaları dile getirilmektedir. Sözleşmenin sekizinci bölümü “Sözleşmenin
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Uygulamasının Denetimi” başlığı altındadır ve Madde 13’te Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi tarafından kurulan bir Uzmanlar Komitesinin, uygulama aşamasında rapor
hazırlama ve sunma zorunluluğu olduğu, halkın bilinçlendirilmesinde rolü bulunduğu,
sözleşme hükümlerinin uygulamasında tarafları denetleme görevi olduğu, sözleşmeye üye
olmayan ülkelere davet gönderme işini üstlendiği açıklanmaktadır.
Sözleşmenin dokuzuncu ve son bölümü olan “Son Hükümler”de yer alan beşmaddede
diğer sözleşmelerde olduğu gibi genel hükümler yer almaktadır. Bu bölümde yer alan Madde
14 –15 – 16 – 17 – 18’de yer alan sonuç hükümler kısaca şöyledir: Sözleşmeye taraf devletler
tüm hükümleri kabul etmek ve uygulamak durumundadır, sözleşme, onaylanmasından altı ay
sonra geçerlilik kazanır. Sözleşmeye çağırılacak devletler komite tarafından çağırılır ve
katılımları altı ay sonra yürürlüğe girer. Taraf devletler toprak sınırlarını ve değişiklikleri
komiteye bildirmek zorundadırlar. Sözleşme bir nota sonunda feshedilebilir ve bu da altı ay
sonra geçerlilik kazanır. Son olarak da, sözleşmenin İngilizce ve Fransızca olarak iki metin
halinde yayımlandığı belirtilmektedir.

5.1.5. Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Malların Korunmasına Dair
Lahey Sözleşmesi
1954 tarihinde imzalanan Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Malların Korunmasına
Dair Lahey Sözleşmesi’ne göre, savaşta işgalci tarafın, işgal edilen ülkenin kültür
varlıklarının korunmasından sorumlu uzmanlara destek sağlayacağı ve bu bağlamda, savaştan
zarar göreceği anlaşılan kültür varlıklarının korunmasına ilişkin önlemler, işgal edilen
ülkedeki ilgililer tarafından alınamıyorsa, bu önlemlerin işgalci ülke tarafından alınacağı
belirtilmektedir. Ayrıca, üye ülkeler barış zamanında olası savaş tehlikesine karşı kültür
varlıklarını koruyucu önlemler alacaklarını ve kültür varlıklarını bir savaş halinde
korunmasını zorlaştıracak işlevlerde kullanmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

5.1.6. Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol,
Cenevre, 1986 / COE
Dünya Kültür ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesine bağlı olarak düzenlenen
ve 7 Ekim 1988 günve 88/13151 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Akdeniz’de
Özel Koruma Alanlarına İlişkinProtokol, sadece doğal değerlerin değil, kentsel ve arkeolojik
değerlerin de ele alındığı, bu nedenleayrıntılı incelenmesi gereken bir belgedir.Bu protokol
Akdeniz’deki doğal kaynakların, doğal sitlerin ve kültürel mirasın, diğer araçların yanısıra,
deniz alanları ve çevreleri de dahil olmak üzere özel koruma alanları (ÖKA) kurulması yolu
ilekorunmasını ve iyileştirilmesini öngören bir belgedir. ÖKA’nın korunma ve yönetiminde,
kültürel mirasolarak bilimsel, estetik, tarihi, arkeolojik, kültürel ve eğitim özellikleri olan sit
alanları özellikleriaranması, korunması için de tampon bölgeler oluşturulması ön
görülmektedir.
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Kültürel mirası da içeren bu alanlardaki düzenlemelerde:


Bir planlama ve yönetim sisteminin oluşturulması,



Koruma alanlarını bozacak ve zarar verecek bütün uygulamaların yasaklanması,



Arkeolojik eser sayılabilen herhangi bir kalıntının yerinin değiştirilmemesi ve
arkeolojik faaliyetlerin düzenlenmesi,



Koruma önlemlerine konu olabilecek alanlarda bulunan arkeolojik eserlerin, bitki
ve hayvanlarınkısmen veya tamamen ticari amaçla kullanımlarının, ihracatlarının
düzenlenmesiöngörülmektedir.

Protokol ÖKA’daki doğal ve kültürel değerlerlerle ilgili araştırmalar ve elde edilen
bulguların yayımıiçin de önlemler getirmiştir. Buna göre, protokole taraf ülkeler kendi
koruma alanları ve bu alanların ekosistemlerive arkeolojik mirasıyla ilgili bilimsel ve teknik
araştırmaları geliştirecek ve destekleyecekler; doğanın korunması ve arkeoloji bilimi
açılarından koruma alanlarının ve bu alanlardan elde edilecekbilimsel bilgilerin önemi ve
değeri konusunda, mümkün olan en geniş biçimde kamuoyunubilgilendirmek için çaba
göstereceklerdir.

5.1.7. Amsterdam Bildirgesi (1975)
1975 Avrupa Mimarlık Mirası yılını taçlandıran ve Avrupa'nın tüm ülkelerinin
delegelerinden oluşan Amsterdam Kongresi, Avrupa'nın benzersiz mimarlığının tüm
halklarının ortak mirası olduğunun bilincini taşıyan ve korunması için üye devletlerin
aralarında ve diğer Avrupa hükümetleriyle birlikte çalışma isteklerini bildiren Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi'nce yürürlüğe konulan Karta'yı sevinçle karşılamaktadır.
Kongre, Avrupa mimarlık mirasının tüm dünyanın kültürel mirasının bütünleyici bir
parçası olduğunu onaylamaktadır ve bu yılın Temmuz ayında Helsinki'de benimsenen Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Kongresi Sonuç Yasası'nca öngörülen kültürel alanda işbirliği ve
alışverişi teşvik amacıyla karşılıklı yüklenilen sorumluluğu büyük bir memnuniyetle
izlemiştir.
Bu şekilde, Kongre aşağıdaki temel düşünceleri vurgulamaktadır:
a) Avrupa'nın mimarlık mirası, paha biçilmez kültürel değerinin yanısıra, halklarına
ortak tarihlerinin ve geleceklerinin bilincini aşılamaktadır. Bu nedenle yaşatılması
çok önemlidir.
b) Mimarlık mirası yalnız üstün nitelikli tek yapılan ve çevrelerini değil, tarihsel ve
kültürel özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alanları içerir.
c) Bu hazineler tüm Avrupa halklarının ortak varlığı olduğundan, bu halklar ihmal,
kasıtlı yıkım, düzensiz yeni yapılaşma ve aşırı trafik gibi gittikçe artan tehlikelere
karşı, onları korumak için ortak bir sorumluluğa sahiptirler.
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d) Mimarlık ürünlerinin korunması marjinal bir sorun olarak değil, kent ve ülke
planlamasının ana hedefi olarak ele alınmalıdır.
e) En önemli planlama kararlarını alan yerel yetkililerin mimarlık mirasının
korunmasında özel bir sorumluluğu vardır ve fikir ve bilgi alışverişi yaparak
birbirlerine yardımcı olmalıdırlar.
f) Eski alanların sağlıklılaştırılması olanak ölçüsünde, bölge sakinlerinin toplumsal
kompozisyonunda köklü bir değişiklik gerektirmeyecek şekilde tasarlanmalı ve
uygulanmalıdır. Kamu kaynaklarınca gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının
sağladığı yararlardan tüm toplum kesimleri pay almalıdır.
g) Gerekli yasal ve yönetimsel önlemler tüm ülkelerde güçlendirilmeli ve daha etkin
kılınmalıdır.
h) Mimarlık veya tarih açısından önemli binaların ve yörelerin restorasyon, uygulama
ve bakım giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak için yerel yönetimlere
parasal yardım sağlanmalı, aynı biçimde özel mülk sahiplerine de parasal destek ve
devletten yardım sunulmalıdır.
i) Mimarlık mirası ancak, halk ve özellikle de genç kuşak onun değerini bilirse
yaşayacaktır. Bu nedenle her düzeydeki eğitim programları bu konuya artan bir ilgi
göstermek zorundadır.
j) Kamunun ilgisini uyandırmaya yardımcı olacak uluslararası, ulusal ve yerel
bağımsız örgütler yüreklendirilmelidir.
k) Bugünün yeni yapıları yarının mirası olacağından, çağdaş mimarlığa yüksek
kaliteli olması için her türlü çaba gösterilmelidir.
Avrupa Mimarlık Mirası Kartası'nda Bakanlar Komitesi'nin belirttiği gibi, üye
devletlerin dayanışma ruhu içinde birbirini tutan politikalar izleyeceğini garanti altına almak
Avrupa Konseyi'nin sorumluluğundadır. Bu nedenle tüm Avrupa ülkelerinde mimarlık
ürünlerinin korunması için gösterilen aşamalar deneyim alışverişini özendirecek biçimde
periyodik raporlar halinde sunulmalıdır.
Kongre hükümetleri, parlamentoları, ruhani ve kültürel kuruluşları, profesyonel
enstitüleri, ticari, endüstriyel ve bağımsız birlikleri ve tüm vatandaşları bu bildirinin
hedeflerini tüm güçleriyle desteklemeye ve bunların uygulanmasını sağlamak için her türlü
çabayı göstermeye çağırmaktadır.
Avrupa'nın yeri doldurulmaz mimarlık mirası, şimdi ve gelecekte tüm halklarının
yaşamlarının zenginleştirilmesi için ancak bu yolla yaşatılabilir. Kongre tartışmalar sonucu
ortaya çıkan sonuç ve önerilerini aşağıda sunmaktadır.
Yeni bir koruma politikası ve bütünleşik koruma uygulanmazsa, toplumumuz çok
yakında geleneksel çevresini oluşturan yapı ve sit mirasının çoğunu yitirmiş olduğunu
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görecektir. Koruma bugün tarihi park ve bahçelerin yanısıra, tarihi kentler, kentlerin eski
mahalleleri ve geleneksel karakteri olan kent ve köyler için de gereklidir. Bu mimarlık
ürünlerinin korunması en büyüğünden en alçak gönüllülerine kadar, günümüz yapılarını da
unutmadan, kültürel değer taşıyan tüm yapıları çevreleriyle birlikte kapsayan geniş bir
perspektif içinde görülebilir.
Mimarlık mirasının önemi ve onu koruma tartışmaları artık çok daha açıklıkla
biliniyor. Ani toplumsal değişikliklere karşı bireylerin kimliklerini bulmalarına olanak veren
çevreleri korumak, ya da yaşatmak zorundaysak, tarihsel sürekliliği korumamızın gerektiği
kabul edilmelidir.
Çağdaş kent planlamasında eski kentlerin kentsel dokusunu karakterize eden insan
ölçeğini, kapalı mekânları, işlevlerin etkileşimini ve toplumsal ve kültürel değişkenliği geri
getirmek için bir çaba vardır. Fakat aynı zamanda eski yapıların korunmasının günümüz
toplumunun ana ilgilerinden biri olarak kaynak tasarrufu ve israfın önlenmesine de katkıda
bulunduğunun farkına varılmıştır. Tarihi yapılara çağdaş yaşamın gerekleriyle ilişkili yeni
işlevler verilebileceği gösterilmiştir. Dahası, koruma, yetenek ve becerilerini yaşatıp geleceğe
aktarmak zorunda olan sanatçı ve yüksek nitelikli zanaatçılara da gereksinme yaratmaktadır.
Mevcut yerleşmelerin iyileştirilmesi aynı zamanda, tarımsal alanlara daha az el uzatılmasına
ve koruma politikasının çok önemli bir üstünlüğü olarak, nüfus hareketlerini önlemeye, ya da
büyük ölçüde azaltmaya da yardımcı olur.
Tüm bu nedenlerle, mimarlık mirasının korunması için yapılan tartışmalar bugün her
zamankinden daha güçlüdür. Bununla beraber sağlam ve kalıcı bir temele oturtulmalı ve
böylece esaslı bir araştırma konusu haline getirilerek tüm eğitimsel ve kültürel gelişim
programlarının parçası olmalıdır.
Mimarlık mirasının korunması kentsel ve bölgesel planlamanın baş hedeflerinden
biridir. Mimarlık mirasının korunması, yakın geçmişte sık sık olduğu gibi, ikincil bir kaygı,
ya da anlık eylemler gerektiren bir çalışma gibi ele alınmak yerine, kentsel ve bölgesel
planlamanın bütünleyici bir parçası haline gelmelidir. Yani korumacılarla planlama
sorumluları arasında sürekli bir diyalog kaçınılmazdır.
Plancılar tüm alanların aynı olmadığını ve bu nedenle de kendi özel niteliklerine göre
ele alınmak zorunda olduklarının bilincinde olmalıdırlar. Mimarlık mirasının estetik ve
kültürel değerlerinin gerektirdiklerinin bilinmesi eski mimarlık kompleksleri için özel hedef
ve planlama kurallarının benimsenmesine yol açmalıdır.
Sıradan planlama yönetmeliklerini ve tarihsel yapıları koruma amaçlı özel kuralları,
birbirine uyarlamaksızın, yalnızca birlikte uygulamak yeterli değildir. Gereken bütünleşmeyi
olası kılmak için, çevrelerindeki koruma bölgelerini de belirleyerek, yapıların, mimarlık
komplekslerinin ve sitlerin envanterlerini hazırlamak şarttır. Bu envanter, koruma değeri
taşıyan yapı ve bölgelere kişilerin dikkatini çekmek amacıyla, özellikle de kent ve ülke
planlamasından sorumlu bölgesel ve yerel yetkili ve görevlilere ulaştırılmalıdır. Böyle bir
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envanter, mekân yönetimindeki esaslı bir niteliksel öğe olarak koruma için gerçekçi bir temel
oluşturacaktır.
Bölgesel planlama politikası, mimarlık mirasının korunmasını hesaba katmalı ve ona
katkıda bulunmalıdır. Bu, özellikle nüfus azalmasını denetlemek ve dolayısıyla eski yapıların
bozulmasını önlemek amacıyla, yeni etkinliklerin ekonomik çöküntü içinde bulunan
bölgelerde yerleşmesini teşvik edebilir. Buna ek olarak, kent çevresindeki alanların gelişim
kararları eski mahallelerin üzerindeki baskıyı hafifletecek bir biçimde yönlendirilebilir;
burada ulaşım ve çalışma politikaları, birde kentsel etkinliklerin odak noktalarının daha iyi bir
dağılımının sağlanması, mimarlık mirasının korunması üzerinde önemli bir etki oluşturabilir.
Kalıcı bir koruma politikasının eksiksiz gelişmesi yerel kültürlerin dikkate alınmasının
yanısıra, geniş çaplı bir merkezden uzaklaştırma önlemi de gerektirir. Bu planlama kararının
alındığı tüm düzeylerde (merkezi, bölgesel, yerel) koruma çalışmalarından sorumlu kişiler
bulunması gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, mimarlık mirasının korunması sadece
uzmanlara ait bir konu olmamalıdır. Kamuoyu desteği şarttır. Halk eksiksiz ve yansız bilgi
alarak, envanterlerin oluşturulmasından kararların hazırlanmasına kadar, işin her aşamasında
gerçekten de rol almalıdır.
Son olarak, mimarlık mirasının korunması, niteliksel ölçütlere ve doğru oranlara hak
ettiği önemi veren ve çok sık olarak kısa vadeli kaygılar, teknolojiye dar görüşlü bir yaklaşım,
yani kısaca modası geçmiş bir bakışın hakim olduğu seçenek ve hedefleri bundan sonra
reddedebilme olanağı sağlayacak olan yeni, uzun vadeli bir yaklaşım özelliği taşımak
zorundadır.
Bütünleşik koruma yerel yetkililerin sorumluluğunu da kapsar ve yurttaşların
katılımını gerektirir.
Yerel yetkililerin mimarlık mirasının korunmasında özel ve yaygın sorumlulukları
olmalıdır. Bütünleşik koruma ilkelerini uygularken, kentsel ve kırsal topluluklardaki mevcut
toplumsal ve fiziksel gerçeklerin sürekliliğini de hesaba katmak zorundadırlar. Gelecek
geçmişin pahasına kurulamaz ve kurulmamalıdır.
İnsan yapısı çevreye akıllı, duyarlı ve ekonomik bir saygıyla yaklaşan böyle bir
politikayı uygulamak için yerel yetkililer;
-

kentsel ve kırsal dokuyu, onların yapısını, karmaşık işlevlerini, inşa edilmiş ve açık
mekanların mimarlık ve mekânsal özelliklerini konu alan bir çalışmayı temel
olarak kullanmalı;

-

yapılara, onların karakterine, saygı göstermeyi ihmal etmeden çağdaş yaşamın
gereklerine uyan işlevler vermeli; böylece yaşatılmalarını garanti altına almalı;

-

(eğitimsel, yönetimsel ve tıbbi) kamu hizmetlerinin gelişimi üzerinde yapılan uzun
vadeli incelemelerin, aşırı boyutların bunların nitelik ve etkinliklerini zedelediğini
gösterdiğini bilmeli;
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-

böyle bir politika için bütçelerin uygun bir bölümünü ayırmalıdırlar. Bu bağlamda,
hükümetlerden özellikle bu cins amaçlar için ayrılmış kaynakların yaratılmasını
istemelidirler. Bireylere ve çeşitli kuruluşlara yerel yönetimlerce verilen karşılıklı
ve karşılıksız krediler onların katılımını ve parasal bağlantılarını canlandırmayı
hedef almalıdır;

-

mimarlık mirasını ilgilendiren her türlü konu ile uğraşmak üzere temsilciler
atamalı;

-

yapıların o sıradaki kullanıcılarıyla esas sahiplen arasında doğrudan doğruya
bağlar kurulmasını sağlayacak özel, ticari olmayan acenteler kurmalı;

-

restorasyon ve iyileştirme çalışmaları için gönüllü kuruluşların oluşumunu ve etkin
işleyişini kolaylaştırmalıdırlar.

Yerel yönetimler, koruma planları ile ilgilenen grupların görüşlerini araştırmak için
kullandıkları danışma tekniklerini geliştirmeli ve planlamanın ilk aşamalarından itibaren bu
görüşleri hesaba katmalıdırlar. Halkı bilgilendirme çabalarının bir bölümü olarak, yerel
yetkililerin kararlarını açıkça anlaşılır bir dil kullanarak halka sunmalı ve böylece yörede
yaşayanlar bu kararların nedenlerini öğrenip, tartışıp değerlendirebilmelidirler. Halkın
konuları birlikte inceleyebilmesine olanak veren toplantı yerleri sağlanmalıdır.
 Bu politikanın bir parçası olarak, halk toplantıları, sergiler, halk oylamaları, iletişim
araçlarının kullanımı gibi yöntemler ve tüm diğer uygun yöntemlerin uygulanması her zaman
başvurulan uygulamalar haline gelmelidir.
 Gençlerin çevre sorunlarında eğitilmeleri ve koruma görevlerine katılmaları en
önemli toplumsal gerekliliklerden biridir.
 Gruplar ya da bireylerce ileriye sürülen tamamlayıcı öneri veya seçenekler,
planlamacıya önemli bir katkı olarak düşünülmelidir. Yerel yönetimler birbirlerinin
deneyimlerinden yararlanabilirler. Bu nedenle tüm kullanıma açık kurallardan yararlanarak
sürekli bir bilgi alışverişi oluşturmalıdırlar.
Herhangi bir bütünleşik koruma politikasının başarıya ulaşması toplumsal etkenlerin
göz önüne alınmasına bağlıdır.
Bir koruma politikası aynı zamanda mimarlık mirasının toplumsal yaşamla
bütünleşmesi anlamına da gelir.
Gösterilecek koruma çabası, yalnızca yapıların kültürel değeriyle değil, onların
kullanım değeriyle de ölçülmelidir. Bütünleşik korumanın toplumsal sorunları ancak bu iki
değerler grubu eş zamanlı olarak ele alınırsa halledilebilir.
Mimarlık mirasının bir bölümünü oluşturan bir yapı kompleksinin iyileştirilmesi,
mevcut alt yapı üzerine yeni yapılaşmadan, ya da daha önce gelişmemiş bir alanda yeni bir
kompleks yapılmasından daha ucuza gelebilir. Toplumsal sonuçları oldukça farklı olan bu üç
çözümün maliyetleri karşılaştırıldığında, toplumsal maliyetleri gözden kaçırmamak önemlidir.
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Bunlar yalnızca mal sahipleri ve kiracıları değil, o bölgede canlılığı sağlayan ve koruyan
zanaatkar, tüccar ve yüklenicileri de ilgilendirir.
Kamu yetkilileri restore edilmiş ve iyileştirilmiş bölgelerdeki sakinlerin artan kiraları
ödeyememeleri, orayı terk etmek zorunda bırakılmaları gibi sonuçlar veren serbest piyasa
yasalarını önlemek için, düşük maliyetli yerleşmelerde zaten yaptıkları gibi, ekonomik
etkenlerin etkisini azaltmak üzere araya girmelidirler. Parasal müdahaleler, kira üst
sınırlarının sabitleştirilmesiyle bağlantılı olarak mal sahiplerine yapılacak restorasyon
giderleri yardımı ile, eski ve yeni kiralar arasındaki farkı tümüyle, ya da kısmen karşılayacak
biçimde kiracılara yapılacak para yardımı arasında bir denge oluşturmayı hedef almalıdır.
Halkın programların hazırlanmasına katılmasına olanak tanımak için, onlara bir
yandan korunacak yapıların tarihsel ve mimari değerini anlatarak, diğer yandan da sürekli ve
geçici yeniden yerleşme konusunda tüm ayrıntıları vererek durumu anlamaları için gerekli
gerçekler ortaya konmalıdır.
Bu katılım en önemlisidir çünkü iş artık birkaç öncelikli yapının restore edilmesi değil
bölgelerin tümüyle iyileştirilmesi olayıdır. İnsanların kültürle ilgilenmesini sağlamaya yönelik
bu pratik yöntem, hatırı sayılır bir toplumsal yarar getirecektir.
Bütünleşik koruma yasal ve yönetimsel önlemler alınmasını gerektirir.
Mimari miras kavramı yavaş yavaş tarihsel tek yapıdan kentsel ve kırsal mimarlık
komplekslerine ve daha yakın tarihi mimarlık eserlerine doğru genişletildiği için, yönetimsel
kaynaklarda bir artışla bağıntılı olarak geniş kapsamlı bir yasal reform yapılması etkili
eylemin ön koşulu olmuştur.
Bu reform, bölgesel planlama yasalarını mimarlık mirasının korunması ile ilgili
yasalarla birlikte uygulama gerekliliği ile yönlendirilmelidir. Bu sonuncusu (koruma yasaları),
mimarlık mirasının ve bütünleşik koruma hedeflerinin yeni bir tanımını getirmelidir.
Bunlara ek olarak, aşağıdaki konulara ilişkin özel işlemler tasarlamak zorundadır:
-

Mimari komplekslerin saptanıp, çizimlerinin yapılması;

-

koruyucu dış bölgelerin ve bunların içinde geçerli olan ve halkı ilgilendiren
kısıtlamaların belirlenmesi;

-

bütünleşik koruma şemalarının hazırlanması ve bunların gerektirdiklerinin
planlama politikaları içine alınması;

-

projelerin onaylanması ve işi yürütmek için yetki alınması.

-

Bunlara ek olarak, gerekli yasal hazırlıklar yapılarak aşağıdaki maddeler
gerçekleştirilmelidir:

-

kentsel planlama için sağlanan bütçe kaynaklarının iyileştirme ve yeni gelişme
arasında dengeli olarak paylaştırılacağını garantilemek;
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-

eski bir yapıyı iyileştirmeye karar veren yurttaşlara en azından yeni yapılaşma için
yararlandıkları kadar parasal destek vermek;

-

devlet ve kamu yetkililerinin parasal destek sistemini yeni bütünleşik koruma
politikasının ışığında yeniden gözden geçirmek.

Yapı yasa, yönetmelik ve kurallarının uygulaması, olabildiğince bütünleşik koruma
gerekliliklerini karşılayacak şekilde gevşetilmelidir.
Yetkililerin çalışma kapasitesini arttırmak için yönetimin yapısını yeniden gözden
geçirerek kültür mirasından sorumlu departmanların uygun düzeylerde örgütlendiğini ve
yeterli sayıda nitelikli personelle gerekli bilimsel, teknik ve parasal kaynakların onların
emrine verildiğini garanti altına almak şarttır.
Bu departmanlar yerel yetkililere yardım etmeli, bölge planlama bürolarıyla işbirliği
yapmalı ve kamu özel kuruluşlarıyla sürekli ilişki içinde olmalıdırlar.
Bütünleşik koruma uygun parasal araçların varlığını gerektirir.
Tüm ülkelerde uygulanabilecek bir parasal politikayı tanımlamak ya da planlama
sürecindeki farklı önlemlerin sonuçlarını değerlendirmek, bunların karşılıklı yankıları
nedeniyle zordur.
Dahası, bu sürecin kendisine toplumun güncel yapısından doğan dış etkenler hakimdir.
Her devletin kendi parasal yöntem ve araçlarını gözden geçirmesi uygundur. Yine de
Avrupa'da korumaya ayrılmış parasal kaynakları yeterli olan çok az ülke olduğu kesinlikle
söylenebilir. Hiçbir Avrupa ülkesinin bir bütünleşik koruma politikasının ekonomik
gereklerini yerine getirecek ideal yönetimsel işleyişe henüz sahip olmadığı da açıkça
ortadadır.
Bütünleşik korumanın ekonomik sorunlarını çözebilmek için şu etken önemlidir: yeni
yapıların çevreleriyle uyum içinde olmalarını sağlayacak bazı hacimsel ve boyutsal
(yükseklik, arazi kullanım katsayısı vb.) kısıtlamalar getirecek bir yasa hazırlamak.
Planlama yönetmelikleri, artan yoğunlukları caydırıcı rol oynamalı ve yeni gelişme
yerine iyileştirme çalışmalarını özendirmelidir.
Koruma programlarının baskılarından kaynaklanan fazla maliyeti belirleyecek
yöntemler gözden geçirilmelidir. Olanak olduğunca, bu restorasyon çalışmasını yürütmek
zorunda olan mal sahiplerinin fazla maliyeti (ne fazlasını, ne eksiğini) karşılayabilmelerine
yardım etmek için yeterli kaynaklar bulunmalıdır.
Eğer fazla maliyeti karşılayacak böyle bir yardım sistemi kabul edilirse, tabii ki, bu
yararın vergilendirilmeyle azaltılmasına da özen göstermek gerekecektir. Aynı ilke, tarihsel
ve mimari önem taşıyan yıpranmış yapı topluluklarına da uygulanmalıdır. Bu toplumsal
dengenin yeniden kurulmasını sağlayacaktır.
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Yeni yapılara sağlanan para ve vergi kolaylıkları, aynı oranda eski yapıların bakım ve
korunumu için de sağlanmalıdır. Daha önce fazla maliyet karşılığında ödenmiş bir yardım
varsa tabii ki gösterilecek kolaylık daha az olacaktır.
Yetkililer, yerel yetkililere, ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara gerekli parayı
sağlayarak döner sermayeler kurmalı ve onları özendirmelidir. Bu özellikle, bu cins
programların böyle çekici bir mal varlığı karşısındaki yüksek talepten doğan değer artışları
yoluyla kısa, ya da uzun vadede kendini finanse edebilir hale gelebileceği bölgelerde
uygulanabilir.
Yine de, tüm özel parasal kaynakları özellikle de endüstriden gelenleri teşvik etmek
çok önemlidir. Sayısız özel girişim, ulusal ya da yerel düzeydeki yetkililerle birlikte
oynayabilecekleri yararlı rolü ortaya koymuştur.
Bütünleşik koruma restorasyon ve iyileştirme yöntem ve teknikleri daha iyi
araştırılmalı ve kapsamları genişletilmelidir.
Önemli tarihi kompleksler için geliştirilmiş olan özel teknikler bundan böyle daha az
sanatsal üstünlüğe sahip olan birçok yapı ve komplekste de uygulanmalıdır.
Geleneksel yapı malzemelerinin bulunabilmesi ve geleneksel zanaat ve tekniklerin
kullanımının sürdürülmesini garanti altına alacak adımlar atılmalıdır.
Mimarlık mirasının sürekli bakımının yapılması, uzun vadede masraflı iyileştirme
işlemlerini önleyecektir.
Her iyileştirme şeması uygulanmaya başlanmadan önce iyice incelenmelidir. Aynı
zamanda malzeme ve tekniklerle ilgili kapsamlı bir belge toplama çalışması ve giderlerin bir
analizi yapılmalıdır. Bu belgeler toplanıp uygun merkezlerde bulundurulmalıdır.
Koruma için kullanılan yöntem ve tekniklerin bir katalogunu derlemek için
araştırmaya girişilmeli, bu amaçla bilimsel kurumlar oluşturulmalı ve bunlar aralarında yakın
bir işbirliği içinde bulunmalıdır. Bu katalog hazır bulundurulmalı ve restorasyon ve
iyileştirme uygulamalarının düzeyini yükseltmek isteyenlere dağıtılmalıdır.
Nitelikli personel üretmek için daha iyi eğitim programlarına esaslı bir gereksinme
vardır. Bu programlar, esnek, çok disiplini kapsayan nitelikte olmalı ve yerinde uygulamaya
yönelik deneyim kazanılabilecek kursları da içermelidir.
Bilgi, deneyim ve eğitilen elemanların uluslararası değişimi, tüm ilgili personelin
eğitimi için gerekli bir öğedir.
Bu, koruma programları hazırlamak için gerekli plancı, mimar, teknisyen ve zanaatçı
birikimini yaratmaya ve yok olma tehlikesi içinde olan restorasyon çalışmalarına özgü
zanaatçıların yaşatılacağını garanti altına almaya yardımcı olmalıdır.
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Nitelik kazanma, çalışma koşulları, ücret, iş güvenliği ve toplumsal statü fırsatları,
gençlerin restorasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla bağlantılı disiplinleri seçip sürdürmelerini
sağlayacak kadar çekici olmalıdır.
Bunun yanısıra, tüm düzeylerdeki eğitim programlarından sorumlu olan yetkililer,
gençlerin ilgisini koruma disiplinlerine çekmek için çaba göstermelidirler.

5.1.8. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi,
Paris, 2003 / UNESCO
Türkiye 27 Mart 2006 tarihinde sözleşmeye resmen taraf olmuştur. Sözleşmede
“somut olmayan kültürel miras”, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin,
kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar,
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar anlamına gelir.
Sözleşmenin birinci amacı somut olmayan kültürel mirası korumaktırve koruma
“yaşayabilirliğini garanti altına almak” anlamına gelir. Sözleşmenin diğer amaçları ise şöyle
sıralanmaktadır: İlgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına
saygı göstermek; somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değer bilirliği, uluslararası işbirliği ve
yardımlaşmayı sağlamak. Sözleşmede “somut olmayan kültürel mirasın”, dille birlikte sözlü
gelenekler ve anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, törenler ve şölenler; doğa
ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; el sanatları geleneği alanlarında belirdiği tespiti
yapılmaktadır. “Koruma” terimi, somut olmayan kültürel mirasın yaşayabilirliğini güvence
altına alma anlamına gelir; bu da kimlik saptaması, belgeleme, araştırma, muhafaza, koruma,
geliştirme, güçlendirme ve özellikle okul içi ya da okul dışı eğitim aracılığıyla kuşaktan
kuşağa aktarma olduğu kadar, bu kültürel mirasın değişik yanlarının canlandırılması ile
mümkündür.
Her taraf devlet, ülkesinde bulunan somut olmayan kültürel mirasın korunmasını
güvence altınaalmak için gerekli önlemleri almak; envanterini, hazırlamak ve düzenli olarak
güncelleştirmek ilegörevlendirilmektedir. Taraf devlet somut olmayan kültürel mirasın
korunmasını, gelişmesini ve değer kazanmasını güvence altına almak amacıyla; genel politika
benimsemek ve planlama programlarına bumirasın korunmasını dahil etmek; kültürel mirasın
korunması konusunda bir veya daha fazla yetkili kurum belirlemek ya da kurmak; korunması
için bilimsel, teknik ve sanatsal incelemeleri ve araştırmayailişkin yöntembilimini özendirmek
ve uygun yasal, teknik, idari ve mali önlemler gerçekleştirmek üzereçaba göstermek
zorundadır.
Somut olmayan kültürel mirasın tanınması ve geliştirilmesi için; toplumun genelini ve
özelliklegençleri hedefleyen eğitici, duyarlılığı arttırıcı ve bilgilendirici programlar
düzenlenmesi; mirasınkorunması için özellikle yönetim ve bilimsel araştırma gibi alanlarda
kapasite güçlendirici etkinliklerdüzenlenmesi; bilginin kuşaktan kuşağa geçişinin okul dışı
olanaklarla sağlanması; kamuoyunun bumirasa yönelen tehditler konusunda bilgilendirilmesi
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ve anlatımı için belleğe ilişkin mekanlarınkorunması yönünde eğitim verilmesinin teşvik
edilmesi vurgulanmaktadır. Taraf devletlere, somutolmayan kültürel mirasın korunması
etkinlikleri çerçevesinde, toplulukların, grupların ve gereklidurumlarda bu mirası yaratan,
sürdüren ve nakleden bireylerin, mümkün olan en geniş biçimdekatılımlarının yanı sıra ve
yönetimde etkin olarak yer almalarını sağlama görevi verilmektedir.

5.1.9. Anıtların Korunması ve Restorasyonu için Uluslararası Tüzük
(Venedik Tüzüğü), Venedik, 1964
Venedik Tüzüğü tarihi yapıların korunması ve restorasyonuhakkında uluslararası bir
çerçeve belirleyen ilk antlaşmalardan biridir. Çağdaş restorasyon ilkelerinin geliştirilmesi
bakımından değerli olan Venedik Tüzüğü, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihi doku
ve kentlerin korunması ve yenilenmesi konularının gündeme gelmesiyle daha da önem
kazanmıştır. 1964 Venedik Kongresi’nin ardından ve 1965 yılında Anıtlar ve Sitler
Konseyi’nin (ICOMOS) kurulmasının hemen sonrasında, ülkemiz deGayrimenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (GEEAYK) 24 Eylül 1967 tarih ve 3674 sayılı kararı
ile Venedik Tüzüğü’nü benimsemiştir.
Tanım, amaç, koruma, onarım, tarihi yerler, kazılar ve yayın alt başlıklarından oluşan
tüzük, mimari bir eserin yanı sıra, kentsel ve kırsal yerleşmelerin de korunmasını
kapsamaktadır. Tüzükte korunması gerekli değerlerin tanımı genişletilmiş, “büyük sanat
eserleri” ile birlikte “kültürel anlam kazanmış daha basit eserler” de tüzük kapsamına
alınmıştır (1. ve 2. Maddeler). Kültür varlığının bir sanat eseri olduğu kadar, tarihi bir belge
olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden tüzükte; korumanın kullanma ile toplumsal
boyut kazanacağı, eserin çevresi ile birlikte değerlendirilmesi ve yerinde korunmasının
gerekliliği vurgulanmaktadır. Onarımın uzmanlık gerektirdiği, varsayımın başladığı yerde
onarımın durdurulması, yeni müdahalenin kendini belli etmesi ve günün damgasını taşıması,
onarımın amacının ise stil birliği (çok dönemli bir yapının sadece bir dönemini önemsemek)
olmadığı, eserin bütün dönemlerinin yanı sıra mevcut durumunun da önemli olduğu
hususlarının altı çizilmektedir (3. – 14. Maddeler).
Kazıları içeren bölümde, arkeolojik kazıların uluslararası ilkelerle tanımlanan kararlar
ve bilimsel standartlara göre yapılması; yeniden inşa (rekonstrüksiyon) yerine sadece mevcut
mimari parçaların biraraya getirilmesinin (anastilosis) uygun olduğu; bütün koruma, onarım
ve kazı işlerinde, çizim vefotoğraflarla desteklenmiş, çözüm getirici ve eleştirici raporların
hazırlanması; ve koruma sürecinin heraşamasının belgelenmesi ve bu belgelerin resmi kurum
arşivlerine konulması gerektiği belirtilmiş,bilginin gelecek için arşivlenmesinin ve
paylaşımının temelleri atılmaya çalışılmıştır.
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5.1.10. Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü, Lozan,
1990
Tüzük tanım, koruma politikaları, yasal ve ekonomik durum, belgeleme, araştırma,
bakım ve koruma,sunuş, bilgi ve koruma, mesleki nitelikler ve uluslararası işbirliğini
kapsayan bölümleri ile arkeolojik alanların korunmasında yönetimin önemini vurgulayan bir
metindir. Tüzükte, temel verileri arkeolojik yöntemlerle elde edilen, insanlık tarihinin yerüstü,
yeraltı ve sualtındaki taşınabilir ve taşınamaz varlıklarının bütünü arkeolojik miras olarak
tanımlanmıştır.
Arkeolojik mirasın korunmasının, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki
planlama politikaları ile bütünleştirilmesi, halkın planlama süreçlerindeki katılımı ile
bütünleşik korumanın sağlanması tüzüğün önemli yaklaşımıdır. Arkeolojik rezerv alanları da
planlamanın parçası olarak kabul edilmekte ve mirasın korunması ve etkin yönetimi için
maddi kaynakların sağlanması devletin görevi olarak tanımlanmaktadır.
Tüzükte, özellikle ulaşım ve altyapı projelerinin arkeolojik mirasın korunmasında
büyük tehdit oluşturduğu vurgulanarak, proje uygulamaları öncesi arkeolojik araştırmaların
yapılmasının zorunluluk haline getirilmesi ve “planlamanın mirasa en az zarar verecek
şekilde” yapılmasının temel ilkelerden biri olması önerilmektedir.
Belgeleme ve araştırmalarda, veri tabanı oluşturma çalışmalarının sürekli ve dinamik
bir süreç olduğu, bilginin güvenilirliğinin sağlanmasının koruma stratejilerindeki önemi
vurgulanmaktadır. Arkeolojik alanın tümünü kazmak yerine, araştırma ve belgelemede tahrip
etmeyen yöntemlerin benimsenmesi, kazıların ise kentsel büyümenin, arazi kullanım
değişikliğinin ve doğal tahribatın olduğu risk alanlarında yapılması tavsiye edilmektedir.
Arkeolojik miras yönetiminde, sürekli bakım ve yerinde koruma vurgulanmakta, bakım
sağlanamayacaksa kazı yapılmaması, alana ilişkin bilgilerin halkın anlayacağı şekilde popüler
bir yorumla ele alınması ve sürekli yenilenmesi, deneysel araştırma ve yoruma yönelik
yeniden yapımların (rekonstrüksiyon) doğrudan arkeolojik kalıntılar üzerinde yapılmaması,
alan ya da yapıya yapılan müdahalelerin anlaşılır olması konularında uyarıda
bulunulmaktadır. Bu alanların değerlendirilmesi çok Bu alanların değerlendirilmesi çok
disiplinli bir çalışma grubunu gerektirdiğinden, koruma konusunda uzmanların çoğalmasının
ve sürekli mesleki gelişim çalışmaları ile bilgilerin sürekli güncellenmesinin önemine işaret
edilirken, insanlığın ortak mirası olan arkeolojik alanların yönetiminde standartların
geliştirilmesi ve bu standartlara uyulmasında da uluslararası işbirliği tavsiye edilmektedir.

5.1.11. Nara Özgünlük Belgesi, Nara, 1994
Japonya’da toplanan uzmanlar, küreselleşmenin getirdiği bir örnekleşme baskısıyla
karşı karşıya olan ve kültürel kimlik arayışları ve azınlık kültürlerinin yok sayıldığı bir
dünyada, kültür mirasının korunması uygulamalarında, özgünlüğün dikkate alınmasının
insanlığın ortak belleğinin tüm yönlerine saygı göstermek ve onu aydınlatmak olacağı
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değerlendirmesini yaparak, gelenekselleşmiş kavramları tartışmaya açan bir belge
üretmişlerdir.
Kültürel çeşitlilik ve miras çeşitliliği kavramının işlendiği bölümde, kültür ve kültür
mirası çeşitliliğinin düşünce zenginliği olduğu, bu çeşitliliğin, yalnız korunması değil,
geliştirilmesinin de insanlığın gelişimi için büyük önem taşıdığı; kültürler arasındaki farkların
çatışma yarattığı durumlarda, çeşitliliğe saygı gereği, bütün taraflara özgü değerlerin
meşruiyetinin tanınması gerektiği belirtilmekte; kültürlerin, toplumların miraslarını oluşturan,
kendilerini ifade ettikleri somut ve soyut anlatım biçimlerine saygı gösterilmesi gereği
vurgulanmakta ve UNESCO’nun, “Birimizin kültür mirası, hepimizin mirasıdır” şeklinde
ifade edilen temel ilkesinin altı çizilmektedir. Bu mirasla ve onun yönetilmesiyle ilgili
sorumlulukların, öncelikle o mirası yaratmış olan kültürel topluluğa, sonra da onun
korunmasına emek verenlere ait olduğu vurgulanmaktadır. Kültür mirasının korunması için
hazırlanmış uluslararası tüzük ve sözleşmelere uyulması ve geliştirilmiş ilke ve
sorumlulukların dikkate alınması zorunluluk olarak tanımlanmaktadır.
Değerler ve özgünlük başlığı altında, kültürel mirasın tüm tarihsel dönemleriyle
korunabilmesinin, onlara atfedilen değerlerle kolaylaştığı ancak korumanın bu değerler
hakkındaki bilgi kaynaklarının inanılır olması ve doğru anlaşılmasına bağlı olduğu
değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerleri tanımak, anlamak ve kültür mirasının gerek
özgün gerekse sonradan kazandığı özelliklerini, tarihsel varlığına ve anlamına bağlı olarak
yorumlamak, söz konusu yapıtın özgünlüğü konusunda varılacak yargının temelini
oluşturmaktadır. Bunun da hem biçimle, hem de malzemeyle ilgili olduğu vurgulanmaktadır.
Her türlü bilimsel çalışmada, koruma ve restorasyon müdahalelerinde, Dünya Mirası
Listesi’ne kabul edilme sürecinde, ya da kültür mirasıyla ilgili her türlü envanterde,
özgünlüğe çok önemli bir işlev yüklendiği tespiti yapılmakta; atfedilen değerlerin ve bilgi
kaynaklarının güvenilirliği konusundaki yargıların kültürden kültüre, hatta aynı kültürün
içinde bile değişebileceği, bu nedenle özgünlük değerlendirmelerinin tek ve değişmez
ölçütlere dayandırılmaması gerektiği; ve her yapıtın ait olduğu kültürel bağlamda dikkate
alınması ve değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bu nedenle her kültürde, kendi miras değerlerine özgü niteliklerin farkında olunması;
ilgili bilgikaynaklarının inanılırlığı ve doğruluğu, mirasın korunmasında en önemli ve acil
olan konu olaraktanımlanmaktadır. Bir anıtın ya da alanın doğasına, kültürel bağlamına ve
geçirdiği evrime bağlı olarak,özgünlük yargısı çeşitli kaynaklara dayandırılabilir. Bu
kaynaklar, tasarım ve biçim, malzeme, işlev,gelenek ve teknikler, konum, duygular ve diğer iç
ve dış faktörler olabilir. Bu kaynakların kullanımının, kültür mirasının, sanatsal, teknik,
tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla tanımlanmasına olanak verdiğideğerlendirilmesi
yapılmaktadır.
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5.1.12. Yöresel Mimari Miras Tüzüğü, Mexico, 1999
Toplumun özelliklerini yansıtan, geçmişinin belgesi olan yöresel mimari miras
kültürel çeşitliliğin önemlibir öğesidir. Tüzük, sosyo-ekonomik değişim nedeniyle terk edilen,
mevcut fiziki yapıyla bütünleşmekonularında sorunlarla karşı karşıya olan geleneksel mimari
mirasın korunması, bakımı konusunda ilkelerbelirlemektedir. Genel koruma, uygulama
ilkelerini içeren tüzük ICOMOS’ un Ekim 1999’da Meksika’dayapılan 12. Genel Kurulunda
kabul edilmiştir.
Geleneksel miras, çevreye duyarlı yöresel veya bölgesel bir kimlik; tasarım ve yapım
aşamalarındasergilenen geleneksel ustalık; geleneksel yapım sistemlerinin ve zanaatlarının
etkin uygulaması gibi ayırtedici özellikleri ile tanımlanmaktadır.
Geleneksel mimari mirasın gelecek kuşaklara aktarılması, sürdürülebilirliğinin
sağlanması içinhükümetlere yasal, yönetsel ve ekonomik hakların tanımlanması tavsiye
edilmektedir. Tüzükte geleneksel çevrenin sadece somut verilerle kısıtlı kalmaması, elle
tutulmayan, soyut değerleride içermesi ve korumanın değişik dsiplinlerden uzman ekipler
tarafından, toplumun kültürel kimliğinesaygı gösterilerek yürütülmesi gerektiği değerlendirmesi yapılmaktadır.
Geleneksel bir yapıya yapılacak müdahalede, ayrıntılı araştırmaların yapılması, çevresi
ile bir bütünolarak ele alınması, geleneksel yapım sistemleri ve zanaatların sürdürülmesi,
çağdaş kullanımlardabütünlüğün bozulmaması, yapı malzemelerinin birbiri ile uyumlu
olması, geçmiş dönem müdahalelerinbelge olarak değerlendirilmesi, hazırlanan belgelerin
halkın rahatça ulaşabileceği bir arşivde saklanmasıuygulama ilkelerinin konularıdır.Tüzükte,
koruma uzmanlarınca, yöre halkını, gençleri geleneksel mimari ve korunması konusunda
bilinçlendirecek programlar geliştirilmesi gereği vurgulanmaktadır.

5.1.13. Kültürel Öneme Sahip Yerlerin Korunması Amaçlı Avustralya
ICOMOS Tüzüğü, Burra, 1999
Burra Tüzüğü, kültürel miras alanlarının korunması ve yönetimi açısından rehber
niteliğinde bir belgeolarak, Avustralya Milli Anıtlar ve Sit Alanları Konseyi tarafından
kültürel değere sahip alanlarınyöneticileri, müdürleri ve mal sahipleri gibi farklı statülerdeki
kişilerin kullanması için yapılmıştır. Tüzük, kültürel öneme sahip yerlere yapılacak
müdahalelere / değişimlere temkinli yaklaşmaktadır. Bu tür yerlere az müdahale ederek
kültürel özelliklerini kaybetmemelerini sağlamak, korumak vekullanılır hale getirmek için
ancak gerektiği kadar müdahalede bulunmak tüzüğün amaçlarından biri olarak tanımlanmıştır.
Tüzüğün tanımlar bölümünde, yer, kültürel doku, kültürel önem / değerlilik kavramları
ele alınmaktave kavramların önemlerine dikkat çekilmektedir. Kültürel değerlerin
yaşanmışlıklarla değişebildiği, kültürel değer anlayışının ise yeni bilgiler eklemlendikçe
değişebileceği ifade edilmektedir. Fizikseldeğerlerle birlikte alanlardaki manevi / somut
olmayan değerlerin varlığına ve bir bütün olarakdeğerlendirilmesi gerektiğine işaret
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edilmektedir. Tanımlar bölümünde ayrıca, koruma, restorasyon, tekrar inşa etmek /
rekonstrüksiyon, uyarlama/adaptasyon, yorum, sunum konularında uygulamaya yönelik
tanımlamalar da yapılmaktadır. Bu tanımlartüzüğün devamında ayrıntılı olarak
açıklanmaktadır.
Koruma kuralları bölümünde, koruma, korumanın amacı ve risklere dikkat
çekilmektedir. Müdahalelerin yapıların özelliklerine göre yapılması gerektiği, yapılacak
müdahaleler ve daha önceyapılmış olan müdahalelerin yerin tarihinin birer simgesi olduğu ve
kültürel değere sahip olduğudeğerlendirmesi yapılmaktadır. Müdahalelerin varsayımlara
dayanmaması vurgulanmaktadır. Bir yerin korunmasının hiçbir değerin haksız yere diğerinin
önüne çıkarılmadan sağlanması, kültüreldeğer anlayışında farklılıklar olabileceğinden
kararlarda dikkatli ve özenli olmanın gerektiği, bunun içinise bilginin toplanması ve analiz
edilmesinin önem kazandığı belirtilmektedir. Korumada birincil koşulundeğerin kültürel
öneminin anlaşılması olduğu, daha sonra politikalar geliştirilmesi ve bu politikalara uygun
yönetim sağlanması, politikaların geliştirilme sürecinde ise kültür varlığı sahibinin istekleri,
ihtiyaçları ve kaynakların da dikkate alınmasının gerektiği vurgulanmaktadır.
Kültürel miras alanlarının yaşatılarak korunmasında kullanım kararları özel öneme
sahiptir. Tüzük, yerin mutlaka amacına uygun kullanılması, politikalarda yerin kültürel
değerini koruyacak kullanımailişkin kısıtlamaların da tespit edilmesi gerektiği önermelerinde
bulunmaktadır. Tüzükte, kültürel mirasın içinde bulunduğu ortam/bağlamla ilgili görüşler de
bulunmaktadır. Bağlamın, onun kültürel öneminin bir parçası olduğu, bu nedenle kültürel
mirasın yer değiştirmesinin /taşınmasının yaşamsal bir sorun oluşturmuyorsa, genelde kabul
edilen bir yaklaşım olmaması; kültürelmirasın çevresinde, onunla ilgili alanlar ve nesneler
eserin kültürel değerine değer katıyorsa bu çevrelerinde korunmaları gerektiği değerlendirmesi yapılmaktadır. Kültürel mirasın korunması, yorumlanması ve yönetilmesi sürecinin,
çeşitli nedenlerle bu yerle özelbağları olan kişilerin katılımına imkan sağlaması; kişiler ve
tarihsel mekan arasındaki bağlara saygıduyulması ve bu bağların koparılmaması; yerin kutsal
değerler de dâhil olmak üzere taşıdığı özelanlamlara saygı gösterilmesi, anlamların sürekliliğinin sağlanması ve canlandırılmasına yönelikolanakların araştırılması ve uygulanması,
tarihsel anlamların ve birlikteliklerin korunması başlığında elealınan konulardır.
Çatışan farklı kültürel değerlerin birarada yaşatılması kavramı, kültürel önemden çok
daha geniş birkavramdır. Korumada bu değerlerin birlikteliklerinin önemsenmesi ve
desteklenmesi sağlanmalıdır. Değişmişliklerin değerlendirilmesinde, yaşanmışlıkların gözardı
edilmemesi gerektiği, eğer bazıdönemler daha farklı yorumlanıyorsa, bu durum çıkarılan ya
da indirgenen dönemlerin daha az kültürelönem taşıdığı ve vurgulanan ya da yorumlanan
dönemlerin daha yüksek seviyede kültürel önem taşıdığıdurumlarda doğrulanabilir. Bu tür
kararlar için tespit ve değerlendirme verileri önem kazanmaktadır.
Korumada sürekliliğin bakım ile sürdürülebileceği; restorasyon ve yeniden inşa
etmenin yerin veyapının kültürel değeriyle bağdaşması; yerin yeniden inşasının, ciddi ve
kesin bir araştırmadan sonragerekli bilgi ve yorumlar eklenerek yapılması gerektiği
vurgulanmaktadır. Yenileme, güçlendirme veyeniden yapılandırma, kültürel mirasın
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korunmasındaki diğer yaklaşımlardır. Bunlar, tarihi dokudadeğişikliklere neden olabilir fakat
bu değişikliklerin en az ölçüde olması tercih edilmeli, değerlendirmesiyapılmaktadır.
Koruma çalışmalarında, öncelikle yerin fiziksel olarak belgelenmesi, sözlü ve yazılı
verilere dayanananalizlerinin yapılması ve bu çalışmaların sürekli güncellenmeleri gerektiği
sıralanmakta; yerin değeriniortaya koyan belgeler ve politikaların yere ilişkin idari bir plana
dönüştürülmesi, hazırlananyönetmeliklerin güncelliklerini kaybetmemeleri için gerektikçe
yenilenmeleri, Burra Tüzüğü’nün uygulanması süreci olarak tanımlanmıştır. Koruma
süreçlerinde her aşamanın, konusunda yetkin kişilerce yapılması, sürecin belgelenmesi ve
arşivlenmesinin gerektiği ifade edilmekte ve kültürel mirasın korunması için gerekli
kaynaklarınsağlanmasına vurgu yapılmaktadır. Tüzüğün son maddesinde ise “en iyi
korumanın, en az işlem veharcama gerektiren koruma” olduğu değerlendirmesi yer
almaktadır.

5.1.14. Mimari Mirasın Analizi Korunması ve Strüktürel
Restorasyonu için İlkelere İlişkin Tüzük Zimbabwe 2003
Belgede sunulan tavsiyeler koruma ve onarım sorunlarıyla ilgili olanlara yardımcı
olmayıamaçlamaktadır. Metinde sunulan tavsiyeler iki bölümde düzenlenmiştir: “İlkeler”
bölümünde korumanıntemel kuralları, “Rehber” bölümünde ise tasarımcının izlemesi gerekli
kurallar ve yöntem tartışılmaktadır. Belgenin yalnız “İlkeler” bölümü onaylı bir ICOMOS
tüzüğü statüsüne sahiptir.
Tüzüğün genel ölçütler bölümünde, korumanın disiplinlerarası bir yaklaşım
gerektirdiği; değer ve özgünlüğün dar tanımlı ölçütlere dayandırılmaması, kültürlere saygının,
onların ait oldukları kültürelçerçeve içinde değerlendirilmelerini gerektirdiği; yapıların yalnız
cephelerinin korunup, içerdeki taşıyıcıların kaldırılmasının koruma ölçütlerine aykırılığı; işlev
değişikliğinde koruma kuralları vegüvenlik koşullarının dikkate alınması gibi hususlar yer
almaktadır.
Mimari mirasın karmaşık geçmişleri, tıp alanındakine benzer bir araştırma ve öneri
geliştirme sürecigerektirmektedir. Teşhis, tedavi ve kontrollerle veriler derlenir; bozulma ve
hasar nedenleri belirlenir; uygun tedavi yöntemleri arasından seçim yapılır. Acil güvenlik
önlemleri dışında sağlayacağı yarar veya zarar tam olarak belirlenmeden tarihi esere
müdahale yapılmamalı, geriye dönüşü olmayanmüdahalelerden kaçınılmalıdır.
Araştırma ve teşhisler bölümünde, koruma uygulamalarında strüktür ve malzemelerin
özelliklerinin anlaşılması, yapımında kullanılan teknikler, değişimler ve etkileri hakkında
bilginin gerekliliğine; arkeolojik sitlerde ise kalıntıların durumu bilinmeden yapılan
müdahalelerin sorun yaratabileceğine; kazı esnasında yapılması gerekli acil müdahalelerin,
yapının mimari özelliklerini ve kullanımı bozacak şekildeyapılmamasına dikkat
çekilmektedir.
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Genellikle yeni yapılar için geçerli olan strüktürel güvenlik seviyelerinin tarihi yapılar
için aşırı, bazenolanaksız önlemler gerektirebileceği; bu durumlarda özel analizler ve duruma
özgü koşullar, güvenlik konusuna farklı yaklaşılmasını haklı gösterebilir değerlendirmesi
yapılarak, yeni müdahalelerde farklıyaklaşımların da olabileceği belirtilmektedir. Önlemler ve
kontrollerde, müdahalelerin hasar nedenlerine, en iyi müdahalenin koruyucu bakımolduğu,
müdahalenin en az seviyede tutularak, dayanıklılığın en az zararla sağlanması, zorunlu
olduğukanıtlanmayan hiçbir müdahalenin yapılmaması, geleneksel ve yeni teknikler arasında
tercih yapılmadanönce, yapının durumu değerlendirilerek en az müdahale ve kültürel
değerlerle en uyumlu ve geriye dönüşümü olan müdahalenin seçilmesi, kullanılacak
malzemenin mevcut malzemelerle uyumu ve uzundönem etkilerinin araştırılması konuları
detaylı olarak açıklanmaktadır. Tüzükte vurgulanan diğer hususlar ise şöyle özetlenebilir. Her
müdahalenin mümkün olduğunca, strüktürün ilk tasarımına, yapım tekniğine ve tarihi
değerine, izlerin korumasına özen göstermesi, ayrıcamimari, strüktür, tesisat ve işlevsellik
konularının değişik yönlerine ağırlık veren bütünleşik bir planınürünü olması önem
taşımaktadır. Harap yapılar tümüyle yenilenmemeli, onarılmalı, söküm ve tekrar
birleştirilmeleri ancak başka bir yöntemle korunmaları olanaksız veya zararlı ise gündeme
gelmelidir. Müdahaleler denetim programıyla birlikte uygulanmalı, denetlenmeli,
izlenmelidir. Ayrıca müdahale sürecinin, yapının tarihinin bir parçası olarak belgelenmesi
bilgi birikimi açısından önem taşımaktadır.

5.1.24. Kültürel Miras Alanlarının Yorumu ve Sunumu, ICOMOS
Tüzüğü, Quebec, 2008
Tüzük, önsöz, tanımlar, hedefler ve ilkeleri içeren bölümlerden oluşmaktadır. Tüzük,
kültürel miras çalışmalarının temel bileşeni olan kültürel miras alanlarının kamusal
değerlerinin ve alanın daha iyi anlaşılmasını sağlayacak bir araç olarak kültürel mirasın
yorumlanması ve sunumunun temel ilkelerinibelirlemeyi amaçlamaktadır.
Tanımlar bölümünde, Yorum, kültürel miras alanlarının daha iyi anlaşılmasını
sağlama ve bu konuda kamu bilincini artırma amaçlı etkinlikler olarak; Sunum, kültürel
mirasın yerinde yorumsal altyapının düzenlenmesi, fiziksel erişimin ve yorumlayıcı bilgilerin
içeriğinin özenle planlandığı iletişim olarak tanımlanmıştır. Yorumlayıcı altyapı tesisleri,
yeni ve mevcut teknolojiler ile destekli tesisleri ve fiziksel montajları ifade eder. Alan
yorumcuları, bir kültürel miras alanında sürekli veya geçici olarak alanın değer ve önemi ile
ilgili bilgilerin kamuya aktarılması ile uğraşan personel ya da gönüllüler olarak belirlenmiştir.
Kültürel miras alanı ise, tarihi ve kültürel önem taşıyan bir yer olarak tanınan ve yasal
olarak korunan mevki, doğal peyzaj, yerleşim alanı, mimari kompleks, arkeolojik alan veya
ayakta olanyapı şeklinde tanımlanmıştır
Birinci ilke olarak ele alınan erişim ve anlama, yorum ve sunum programları
kanalıyla kültürel mirasalanlarının halk tarafından fiziksel ve bilimsel erişilirliği
kolaylaştırılmalı şeklinde tanımlanıyor. Bilgi ye erişim ilkesinde, etkili yorum ve sunumun,
halkın kişisel deneyimini geliştirmesi, kamunun saygı ve anlayışını artırması ve kültürel miras
alanlarının korunmasının önemini anlatması; bu alanlara daha fazlailgi, öğrenme, deneyim ve
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keşfini teşvik etmesi gerektiği; yorum ve sunum programlarında demografikve kültürel olarak
hedef kitlelerin tanımlanması ve değerlendirilmesi; halkın yorum ve sunumfaaliyetlerine
fiziksel olarak erişebilir olması; bir kültür mirası alanına fiziksel erişim, koruma endişeleri,
kültürel hassasiyetler vb. nedenlerden dolayı yasaklanırsa yorum ve sunumlar alan dışında
geliştirilmeligibi değerlendirmeler yapılmıştır.
Bilgi Kaynakları ile ilgili ikinci ilkede, yorum ve sunumun bilimsel yöntemlerle elde
edilen verilerin yanısıra kültürel geleneklerle yaşayan verilere de dayalı olmasına vurgu
yapılmaktadır. Disiplinlerarası araştırmanın yorumlarının alternatifli tarihsel varsayımları,
yerel gelenekleri, öyküleri ve sözlü tanıklıkları içermesi; yeniden yapmaya yönelik görsel
rekonstrüksiyonların yazılı, sözlü, görselkaynaklardan sistematik derlenen arkeolojik, mimari,
tarihsel verilere dayanması ve tüm çalışmalarıngelecek nesiller için belgelenmesi ve
arşivlenmesinin önemine işaret edilmektedir.
Bağlam ve ortamı içeren üçüncü ilkede, kültürel miras alanlarının yorumlanması ve
sunumunun onların geniş sosyal, kültürel, tarihsel ve doğal bağlamları ve ortamları ile ilgili
olması gerektiği vurgulanmaktadır. Yorumlama alanının çok yönlü tarihsel, politik, manevi ve
sanatsal bağlamlarda öneminin araştırılması, tüm dönemlerin katkılarına saygı duyulması;
çalışmaların alanın tarihi ve kültürel önemine katkıda bulunmuş tüm grupları kapsaması;
çevresindeki peyzaj, doğal çevre ve coğrafi konumun tarihi ve kültürel önemin ayrılmaz bir
parçası olarak onun yorumunun da dikkate alınması; manevi gelenekler, öyküler, müzik, dans,
tiyatro, görsel sanatlar, yöresel gelenekler vb. somut olmayan değerlerinde alanın
yorumlanmasında dikkate alınması; bilimsel araştırma, eski belgeler ve yaşayan
geleneklerüzerine kurulgulanmış vizyonların yorumsal programların oluşturulmasında
düşünülmesi gerektiği bu bölümde yapılan bazı değerlendirmelerdir.
Özgünlük ile ilgili dördüncü ilkede, kültürel miras alanlarının yorumlanması ve
sunulmasında Nara Belgesindeki (1994) özgünlük temel ilkelerine uyulması değerlendirmesi
yapılmıştır. Bu ilkede, özgünlüğün insan topluluklarının yanı sıra maddi kalıntılarla da ilgili
olduğu, yorum ve sunumun kültürelmiras alanının özgünlüğünün korunmasına onun kültürel
değerlerini olumsuz etkilemeden, alanınanlamıyla ilişki kurarak katkıda bulunması; tüm
görünür altyapıların (örneğin, büfeler, yürüyüş yolları, bilgi panoları gibi) alanın doğal ve
kültürel anlamına, özelliklerine duyarlı olması; etkinliklerin yöresakinlerini en az rahatsız
edecek şekilde ve alanın fiziksel çevresini ve anlamını korumak için dikkatleplanlanması
gerektiği sıralanmaktadır.
Sürdürülebilirlik konusunu işleyen beşinci ilkede, kültürel miras alanı yorum planı
amaçları arasında, sosyal, finansal ve çevresel sürdürülebilirliğin ve doğal ve kültürel çevreye
duyarlı olması ilkesi tanımlanmaktadır.
Bu çerçevede;
-

yorum ve sunum programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasının kültürel miras
alanlarının genel planlama, bütçeleme ve yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçası
olması;
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-

mirasın etki değerlendirmesi çalışmalarında alanın kültürel değeri, fiziksel
özellikleri, bütünlüğü, vedoğal çevresinde ziyaretçi sayısının ve yorumlamalı
altyapının potansiyel etkisinin mutlaka dikkate alınması;

-

sunumun korumanın geniş yelpazesinde, eğitimsel ve kültürel hedeflere hizmet
etmesi; yorumlayıcı programın başarısının sadece ziyaretçi katılım rakamları veya
gelir bazındadeğerlendirilmemesi gerektiği;

-

alan yorumlanması programları öğretim, eğitim ve istihdam olanakları iletüm
paydaşlara eşit ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sağlaması,
yorumsal alt yapının teknik veya teknolojik elemanlarının düzenli bakımını
sağlanacak şekilde tasarlanması ve inşaedilmesi konuları işlenmiştir.

Kapsayıcılık ile ilgili altıncı ilkede, kültürel miras alanlarının yorum ve sunumunun
miras uzmanları, ev sahibi topluluk, ilgili topluluklar ve diğer paydaşlar arasında anlamlı bir
işbirliğinin sonucu olması zorunluluğu benimsenmiştir. Çok disiplinli bilim insanlarının,
topluluk üyeleri, hükümet yetkilileri, alanyöneticileri ve yorumcuları, turizm işletmecileri ve
diğer profesyonellerin programların oluşturulmasınaentegre edilmesi; programların
genişletilmesinin ya da revizyon planlarının kamunun yorum ve katılımınaaçık olması; fikri
mülkiyet ve geleneksel kültürel hakların yorumlanması süreci başta olmak üzere çeşitli
iletişim-medya yorumlanması süreci ve onun ifadesi ile de çok ilişkili çeşitli iletişim araçları
(örneğinyerinde multimedya sunumları, dijital medya ve basılı malzemeler gibi) ve metinlerin
doğru kullanılması; ve mülkiyet durumunun planlama sürecinde dikkate alınması gerektiği
kapsayıcılık çerçevesinde elealınmıştır.
Araştırma, Eğitim ve Değerlendirme konulu yedinci ilkede, sürekli araştırma, eğitim
ve değerlendirmenin kültürel miras alanın yorumlanmasının temel bileşeni olduğu
değerlendirmesi yapılmaktadır. Düzenli inceleme, izlemenin yorumlama programının bir
unsuru olmalı, periyodik değişiklikleri içeren bilimsel ve akademik analizlere ve kamu geri
bildirimine dayanarak güncellenmelidir. Değerlendirmede profesyoneller kadar ilgili
toplulukların üyelerinin ve ziyaretçilerin desürece dahil edilmesi gerektiği; miras yorumlama
ve sunum uzmanlık alanlarında, nitelikliprofesyonellerin eğitiminin ve ayrıca akademik
koruma programlarında bu konuya ilişkin derslerin yeralmasının çok önemli olduğu; yerinde
eğitim programlarının ve kursların güncellenmesi, mirasınyorumlanması ile ilgili her
düzeydeki personelin bilgilendirilmesi ve bilgisayar alanındaki songelişmelerin ve
yeniliklerin toplulukların amacı doğrultusunda kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır.
Uluslararası işbirliği ve deneyimin paylaşımının, yorumlama yöntemleri ve
teknolojilerinde standartlarıgeliştirmek ve sürdürmek için gerekli olduğu; bu amaçla,
uluslararası konferanslar, atölyelerdüzenlenmesinin ve profesyonel personel değişiminin yanı
sıra ulusal ve bölgesel toplantıların teşvikedilmesinin, çeşitli bölge ve kültürlerde yorumsal
yaklaşımlar ve deneyimlerin çeşitliliği hakkındabilginin düzenli paylaşımı için bir fırsat
sağlayacağı değerlendirmeleri yapılmıştır.
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5.2. KORUMA / TURİZM İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ
ULUSLARARASI BELGELER
5.2.1. Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü: Miras Açısından Önem
Taşıyan Yerlerde Turizmin Yönetilmesi, Etik Tüzüğü, Mexico,
1999
Tüzük etik değerler, turizm ve kültürel miras arasındaki etkileşimi, tüzük amaçlarını
ve ilkelerini içermektedir. Tüzüğün etik değerler bölümünde, doğal ve kültürel mirasın, tüm
insanlığa ait olduğu, bu nedenle korumanın da herkesin hakkı ve sorumluluğunda olduğu
belirtilmektedir. Mirasa erişebilmenin hem bir hak hem de bir ayrıcalık olduğu
vurgulanmakta, bu durumda, ev sahibi toplumdan kültürel mirasın değerleri, çıkarları ve
kaynaklarına saygı gösterme sorumluluğu beklenmektedir. Tüzüğün ilkeleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:


Ulusal ve uluslararası turizmin kültürel değişim açısından önde gelen araçlardan
birisi olması nedeniyle, koruma gerek ev sahibi topluluğa gerekse ziyaretçilere o
topluluğun mirasını ve kültürünü yaşayabilmeleri ve anlayabilmeleri için iyi
yönetilen olanakları ilk elden sunmalıdır,



Miras alanları ve turizm arasındaki ilişki dinamiktir ve çelişen değerler içerebilir.
Bu değerlerin günümüz için olduğu kadar gelecek kuşaklar için de sürdürülebilir
bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir,



Miras alanları için yapılan koruma ve turizm planları, ziyaretçilerin tatmin edici ve
zevkli deneyimler yaşamalarını sağlamalıdır,



Ev sahibi topluluklar ve yerli halk, koruma ve turizm planlarına katkıda
bulunmalıdır,



Turizm ve koruma faaliyetleri ev sahibi topluluğun yararına olmalıdır,



Turizm tanıtım programları, doğal ve kültürel mirasın özelliklerini korumalı ve
geliştirmelidir. Tüzüğün amaçları da şöyle özetlenebilir:



Mirasın korunması ve yönetilmesi ile ilgilenenlerin, mirasın önemini, evsahibi
toplum ve ziyaretçilere aktarmasını kolaylaştırmak ve teşvik etmek,



Turizm endüstrisinin, turizmin, ev sahibi topluluğun mirasını ve yaşayan
kültürlerini geliştirmesini ve bunlara saygılı bir şekilde yönetmesini kolaylaştırmak
ve teşvik etmek,



Sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması için, koruma çıkarları ile turizm endüstrisi
arasındaki diyalogu kolaylaştırmak ve teşvik etmek,



Plancıları ve politikaları belirleyenleri, miras yerlerinin korunması kapsamında,
bunların tanıtımına ve koruma bilincinin geliştirilmesine ilişkin ayrıntılı,
ölçülebilen hedefler ve stratejiler geliştirmeye teşvik etmek.
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5.2.2. Sürdürülebilir Kalkınmanın Bileşenlerinden Biri Olan Kültürel
Mirasın Korunmasında Turizmin Önemi Konulu Tavsiye
Kararı, Strasbourg, 2003
Ülke ekonomilerinin önemli sektörlerinden biri olan turizmin başat objesi kültürel
mirastır. Son yıllarda ülkemizdeki turizm olgusu yadsınamayacak boyutlara ulaşmıştır.
Türkiye’nin özellikle yabancı ziyaretçiler tarafından “çekici” görülmesinin nedenleri arasında
ucuz olmanın dışında doğal ve kültürel varlıklar, yerel yaşamı izleme olanağı, değişik yaşam
deneyleri vb. hususlar yer almaktadır. Ayrıca turizm olgusu artık sadece dinlenme ve eğlence
öğeleri üzerine kurulmamakta, insanların merak ve bilgilenme istekleri giderek ağır
basmaktadır. Bunun doğal sonucu turizm / kültür ilişkilerinin artması nedeniyle yeni
düzenlemelere gerek duyulmaktadır.
Ülkemizdeki koruma sektörünün en ciddi darboğazlarının başında parasal kaynak
yetersizliği gelmektedir. Bu nedenle yeni “itici güçler” bulunması gerekmektedir. Turizm bu
noktada önemli bir girdi olarak değerlendirilmek durumundadır. Birbirlerini besleyen,
etkileyen ve etkileşen kültür varlığı ve turizm arasındaki ilişkiler konusunda değişik
içeriklerde uluslararası belgeler üretilmiştir. Bu konuda en kapsamlı belge, Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi tarafından 2003 yılında kabul edilenve“Sürdürülebilir Kalkınmanın
Bileşenlerinden Biri Olan Kültürel Mirasın Korunmasında TurizminÖnemi” başlıklı tavsiye
kararıdır. Bu karar turizm/ kültürel miras ilişkilerinde şu hususların önem taşıdığına işaret
etmektedir:
a) Kültürel mirasın ve bu bağlamda taşınmaz kültür varlıklarının korunması, onların
gerek yok olduklarında yerlerine tekrar konamayacak elemanlar olması, gerekse
kültürel turizm sektörünün önemli elemanları olması nedeniyle öncelikli bir
eylemler dizisidir,
b) Kültürel turizm, gelişmenin ayrılmaz bir parçasıdır,
c) Kültürel varlıkların nitelikleri, onları ziyaret eden kişi ya da grupların
belirlenmesinde önemli rol oynar. Örneğin büyük çaptaki grupların ziyaretleri
sürecinde özel önlemler alınması gerekebilir,
d) Kültürel turizm, yerel toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde
önemli rol oynamaktadır,
e) Bu bağlamda kültürel varlıkların korunması yerel yöneticiler, yerel halk, koruma
uzmanları, kültür varlıklarının sahip ve kullanıcıları ile turizm sektörünün
elemanlarının ortak sorumluluğu altında olmalıdır. Bu husus, sorumluluğun yanı
sıra elde edilen yararların da ortak paylaşılması anlamına gelmelidir,
f) Turizmin, kültürel varlıkları, hangi ölçek ve nitelikte olursa olsun, kullanmasından
doğan gelirlerin korumaya dönmesi için gerekli önlemler alınmalıdır,
g) Turizm/kültür varlığı ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi için şu alanlarda
çalışmalar yapılması gerekmektedir:
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-

Kültür varlıklarının nasıl bir turistik potansiyel taşıdığı belirlenmelidir,

-

Turizm olgusunun kültür varlıklarını kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkilediği
araştırılmalıdır,

-

Ziyaretçi kapasiteleri hesaplanmalı ve bunların hangi ölçülerde herhangi bir
olumsuz etkide bulunmayacağı belirlenmelidir,

-

Turizm/ kültür varlıkları ilişkilerini belirleyecek koruma ve gelişme plan ve
projelerinde koruma uzmanları, kültür varlıklarının sahip ve kullanıcıları,
turizm sektörünün uzmanları,

-

yerel yöneticiler ve yerel toplum örgütleri ortak bir çalışma içinde olmalıdır.

h) Kültürel değerlerin yoğun bulunduğu alanlarda yönetim ve kullanım planları
yapılmalıdır. Bu planlar:
-

Ziyaretçilerin gezdikleri yerlere ilişkin yeterli ve doğru bilgilerin verilmesini,

-

Ziyaretçilerin çeşitli gereksinmelerini karşılayacak alt ve üst yapı tesislerinin
konum ve niteliklerinin belirlenmesini,

-

Ulaşımın, o kültürel çevrenin değerlerine zarar vermeyecek nitelikte düzenlenmesini sağlamalıdır.

5.3. TÜRKİYE’DEKİ KORUMA ÇALIŞMALARI
Türkiye eski eserlerin çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülke olmakla birlikte
M.Ö. 8000 dönemine kadar uzanan uygarlıkların yerleşim yeri olarak da öneme sahip bir
ülkedir. Yıllar geçtikçe bir diğerinin yaşadığı alan üzerinde yerleşen topluluklar,
kendilerinden önceki uygarlıkların yapılarına zarar vererek eski kültürü yok etme
eğilimlerinde bulunmuşlardır. Ancak Anadolu’da, Osmanlılardan başlayarak kültürel ve doğal
mirasın korunmasında birçok çalışmalar yapılmıştır. Kültürel mirası koruma bilinci
Osmanlılarda 1866 yılında askeri malzemenin St. Irene Kilisesinde toplanması ile başlamıştır.
Daha sonra 13 Şubat 1869 yılında kabul gören Asar-ı
Atika Nizamnamesi ise, 1874 – 1884 – 1906 yıllarında yapılan değişikliklerle kapsamı
arttırılmıştır. Bu yasanın öne çıkan konusu ne şekilde olursa olsun yurt dışına çıkarılan
arkeolojik eserlerin korunmasıdır. Bu sayede ülkemizde müze çalışmaları önem kazanmış,
daha çok taşınır eski eserlere verilen önem artmıştır. Son Osmanlı’da ayrıca 1906 – 1912 –
1920 – 1922 yıllarında yapılan çalışmalar ve kabul edilen kanunlar sayesinde koruma
çalışmaları yapılmaya devam edilmiş olsa da, Balkan Savaşı , I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş
Savaşları zamanında eski eser korunması geri planda kalmıştır.
Türkiye’de, Cumhuriyetin ilanından sonra ise, M. Kemal Atatürk’ün 1930’larda
yaptığı ülke gezisinde görüşmeler yaparak, ülke yönetiminde kültürel varlıkların korunması
ile ilgili konularda bilgiler vermesi önemli bir konudur. Bu görüşmelerden sonra 1 Nisan 1931
tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Anıtları Koruma Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon
anıtların korunması için birtakım kararlar alarak Bakanlar Kurulu bütçesinden ayrılan
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ödenekle koruma uygulamalarında bulunmuştur. 1935 yılında kurulan Vakıflar Genel
Müdürlüğü, birçok kültür mirasının korumasını bünyesine almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde kültür varlıklarının korunmasında atılan ilk önemli adım ise,
2 Temmuz 1951 tarihinde kurulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruludur.
Bu kurul 1950’lerde başlayan maddi yardımlar sonrasında artan yoğun imar çalışmalarının
kültürel varlıklara vermiş olduğu yıkımı önleyerek, var olan anıtların ve yapıların
restorasyonunu sağlamaya çalışmıştır. Kurul çalışmaları politik uygulamalar sonucunda
gerektiği kadar yerine getirilmeyince, diğer bakanlıklara da yetki verilmişse de, ihtiyaca
gerektiği kadar cevap veremeyen diğer kanunlar yürürlükten kaldırılarak 25 Nisan 1973’de
Eski Eserler Kanunu kabul edilmiştir.
Korumacılık kavramı 1980’lere kadar yapısal ölçekte sürdürülmüş, çevresel ölçekte
yapılması gerekli çalışmaların farkına varılarak, 21 Temmuz 1983’te yürürlüğe giren 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile planlama konusu da koruma
kavramıyla birlikte düşünülmeye başlanmıştır. Son olarak 17 Haziran 1987’de kabul edilen
3386 sayılı Tamamlayıcı Kanun halen yürürlükte olan mevzuattır.

5.3.1. 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu
Eski eser korumacılığında daha çağdaş bir yapı içerisinde bulunan adı geçen kanun
ülkemiz sınırları içinde bulunan kültür varlıklarının tarihi çevre bütününde doku halinde
korunmasını sağlayan ilk yasa olarak önem kazanmaktadır. Bu kanun sayesinde, eski eserlerin
bakımı ve onarımından sorumlu olan tüm kurum ve kuruluşlar açık olarak belirtilmiştir. Var
olan eski eserlerin sahiplerine bir takım yasaklayıcı hükümler getirmesinin yanı sıra, yine bu
eser sahiplerine bazı ayrıcalıklar da tanınmıştır. Bu ayrıcalıklardan en önemlisi olarak emlak
vergisinden muaf tutulmaları söylenebilir.
1710 sayılı Eski Eser Kanununun, aslında büyük ölçüde Venedik Tüzüğü’ne
dayanmakta olduğu söylenebilir. Ancak bu kanun sayesinde 2 Temmuz 1951 tarihinde
kurulan ve kısa adı GEYAK olan “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu”nun
yetkileri daha belirgin duruma getirilmiştir. Kanunlarincelendiğinde artık GEYAK’ın kendi
yasası bulunmaktaydı ve bu yasaya dayanarakyapması gereken uygulamaları yerine
getirmekteydi.
Yukarıda ana hatlarıyla açıklanmış olan yasa on yıl kadar yürürlükte kalmış ve bir çok
durumda görevini yerine getirmiş olmasına rağmen, kentsel bağlamda yeterli donanıma sahip
olmadığı gerçeği doğrultusunda 21 Temmuz 1983 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.

5.3.2. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Halen yürürlükte olan yasada koruma çalışmalarının bir planlama sorunu da olduğu
açıkça dile getirilmiş; korumaya yönelik çalışmalarda planlamanın, yapım – değerlendirme ve
uygulama süreçlerini bir bütün olarak ele alma gerekliliği üzerinde durulmuştur. Yasa, genel
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olarak daha detaylı ve ihtiyaca cevap veren bir metin olması yanında, zaman sınırlaması
getirmesi, tartışma konusu olmaktadevam etmiştir.
2863 sayılı yasa yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan “Genel Hükümler”
başlığı altında beş madde bulunmaktadır. Birinci maddede kanunun korumacılıkta hangi
amaçları güderek oluşturulduğu, ikinci maddede kapsam olarak korumada görevli kurum ve
kuruluşların görevleri, üçüncü maddede kanunda geçen tanımlamalar açıklanmaktadır. Bu
tanımlara göre eski eser kavramı yerine kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit, koruma kavramı,
koruma alanı terimlerinin açıklaması ve kanunda geçen isimlerin geniş açılımı yapılmaktadır.
Madde 4’te herhangi bir kültür ve doğal varlığı bulan kişinin bu bulguyu üç gün içinde mülki
amirlere, ihbarı alan amir ise en geç on gün içinde bakanlığa bildirmekle yükümlü olup;
bakanlığın da gerekli işlemleri hemen başlatması gerektiği dile getirilmiştir. Madde 5’te
bulunan varlıkların özel durumlar dışında devlet malı olduğu belirtilmiştir (R.G.18113,
23.7.1983).
İkinci bölüm “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları” başlığı
altındadır. Bu bölümde on yedi madde yer almaktadır. Madde 6’da korunması gerekli
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tanımları yapılmıştır. Bu tanımlara göre; 19. yüzyıl
sonuna kadar yapılmış taşınmazlar, bakanlıkça önemli olduğu belirlenen taşınmazlar, sit alanı
içinde kalan taşınmazlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeri ve önemi olan taşınmazların
korunmaya alınması gerektiği belirtilmiş ve örneklenmiştir.
Madde 7’de bu varlıkların tespitinin bakanlık tarafından yapıldığı, tescil işleminin de
koruma kurulu kararı ile olduğu belirtilmektedir. Envanterleme işlemi ise Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Madde 8’de korunması gerekli varlığın koruma alanının
belirlenmesinde yetkinin koruma kurullarında olduğu anlatılmaktadır. Bölümün beşinci
maddesi olan Madde 9’da taşınmazların korumaya alınmasından sonra kurul izni olmadan
kullanımı ve onarımının yasak olduğu ibaresi yer almaktadır. Yetki ve yöntemlerin anlatıldığı
Madde 10’da kimin mülkiyetinde olursa olsun bu varlıkların korunması için gerekli
tedbirlerin aldırılması ve denetimlerinin yapılmasının Kültür ve Turizm Bakanlığına ait
olduğu; ancak TBMM’ye, Milli Savunma Bakanlığına, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapıların korumasının bu kurumlar tarafından bakanlıkla
işbirliği çerçevesinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Madde 11’de yapı sahiplerinin
haklarının devam ettiği, ancak gerekli uygulamalar yerine getirilmediğinde yapının
kamulaştırılabileceği ve maliklere ödenekten gerekli payın ve uzman yardımının verileceği
açıklanmıştır. Madde 12’de kültür varlıklarının onarımına katkının bakanlıkça yapılacağı;
Madde 13’te bu varlıkların bakanlık izni olmadan devir edilemeyeceği; Madde 14’te
korunması gerekli varlıkları kullananların varlığın bakım ve onarımını üstlenmiş olduğu
ibareleri yer almaktadır.
Madde 15’te ise taşınmaz kültür varlıkları ve bu varlıkların koruma alanlarının ne
şekilde kamulaştırılabileceği altı alt madde halinde belirtilmektedir. Madde 16’da bu
varlıkların yakınında inşaat yapılmasına izin verilmediği ibaresi yer almaktadır. Bir alanın sit
alanı olarak ilanı için bir ay içinde hazırlanması gereken geçiş dönemi şartları, bir yıl içinde
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hazırlanması gereken koruma amaçlı imar planı, yapılan değişikliklerin ibrazı ve yapılması
gerekli yazışmaların nitelikleri 17. Maddede belirtilmiştir. Üç ay içinde koruma kurulunca
yapılan korunması gerekli varlıkların gruplandırılması sonucunda yapılacak uygulamaların
açılımı madde 18’de “Yapı Esasları” başlığı altında yer almaktadır. Madde 19’da yapı
sahiplerinin bakanlıkça görevlendirilen uzmanlara her türlü izni vermeleri gerektiğinden söz
edilmektedir.
Korunması gerekli varlığın yerinde korunması ancak çok gerekli durumlarda
taşınmasının kurul kararı sonucunda yapılacağı madde 20’de belirtilmektedir. Madde 21 bu
varlıklarla ilgili istisnalar ve muafiyetlerden söz etmekte olup, bölümün son maddesi olan 22.
Madde iptal edilmiştir (R.G.18113,1983).
Kanunun üçüncü bölümü “Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları”
başlığı altında olup, oniki maddeden oluşmaktadır. Bölümün ilk maddesi
olan Madde 23’te bu varlıkların tanımlaması ve açıklaması yapılarak örneklenmesi söz
konusudur. Madde 24’te bu varlıkların devlet malı niteliği taşımasından, gerektiğinde
maliklerinden satın alınabileceğinden, yurtdışına çıkarılmada sıkı denetimde
bulunulacağından bahsedilmektedir. Madde 25’te tanımlanan taşınır varlıkların ne şekilde
müzelere alınacağı açıklanmaktadır. 26. Maddede müze kurma görevinin bakanlıkta
olduğundan, bakanlıktan izin alındığı takdirde özel müze kurulabileceğinden, özel kişi ve
kurumların koleksiyon isteklerinin bakanlıkça onaylanacağından ve denetim altında
bulundurulacaklarından söz edilmektedir.
Kültür varlığı ticaretinin bakanlık izni ile müzelere alınmaya gerek görülmeyen
varlıklar için olduğu ve bu iş için alınan ruhsatın üç yıl geçerli olduğu madde 27’de
belirtilmiştir. Madde 28’de bu ticareti yapanların oturdukları yeri iş yeri olarak
gösteremeyecekleri; Madde 29’da bu iş yeri ve depoların bakanlıkça denetimde tutulacağı;
Madde 30’da satışı yapılacak varlıkların bakanlığa bildirilme zorunluluğu anlatılmaktadır;
Madde 31 iptal edilmiştir. Ülkemizde korunması gerekli varlıkların, yurtdışına çıkarılma
yasağı bulunduğu Madde 32’de, yurtdışından kültür varlığı getirme serbestliği Madde 33’te,
bu varlıkların gerekli durumlar için kopyalarının çıkarılması izninin bakanlıkça verildiği
ibaresi ise Madde 34’te yer almaktadır (R. G. 18113, 23.7.1983).
Kanunun dördüncü bölümü “Araştırma, Sondaj, Kazı ve Define Arama” başlığı altında
on altı madde halinde yer almaktadır. Bölümün ilk maddesi olan 35. Maddede bu varlıkları
ortaya çıkarmak üzere gerekli olan çalışmaların yalnızca bakanlıktarafından yapılacağı
belirtilmekte; ancak çalışma yapacak yabancı gruplara çalışmaizninin yine bakanlıkça,
çalışma izninin bakanlar kurulu kararı ile verileceği ibareleri yer almaktadır. Madde 36’da
maliklerin kendi mülkleri içinde araştırma çalışmaları yapmalarının yine bakanlık iznine tabi
olduğu; Madde 37’de aynı kazı heyetine birden fazla yerde kazı izni verilemeyeceği; Madde
38’de heyetlere verilen kazı izninin bakanlık izni olmadan devredilemeyeceği; Madde 39’da
altı ay içinde çalışmaya başlamayan kazı ekiplerinin izninin iptal edileceği ve iki aydan fazla
geçerli sebep olmadan tatil yapamayacakları; Madde 40’ta kazı izninin her yıl yapılacak
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olunan başvuru ile yenilenmesi gerekliliği; Madde 41’de kazıda çıkan eserlerin kazı heyeti
tarafından müzelere nakli gerektiği açıklamaları yapılmıştır.
Bölümün sekizinci maddesi olan Madde 42’de kazının sahipli arazide yapılması
durumunda verilebilecek zararların heyetçe ya da bakanlıkça, eğer kazıyı yabancı heyet
yapıyorsa kazı sahibinin bu bedeli ödeyeceğinin söz konusu olduğu belirtilmektedir. Madde
43’te yapılan çalışmalarda bulunan varlıklarla ilgili yayım hakkının kazı başkanlarında
olduğu, ancak bu raporları gerekli zaman içinde yayımlamadıkları durumda bu yayın hakkının
bakanlığa geçeceği ve bir daha aynı heyete kazı izni verilmeyeceği açıklanmaktadır. Madde
44’te kazı giderlerinin kazı sahiplerinden alınan parayla bakanlık tarafından ödendiğinden;
Madde 45’te ortaya çıkan varlıkların bakım, onarım ve düzenlemesinin kazı başkanlığınca
yapılacağından; Madde 46’da kanun hükümlerine aykırı durumlarda bakanlığın kazıyı
durdurabileceğinden; Madde 47’de kazı heyeti için yapılmış olan tesislerin kazı bitiminde
bakanlığa bedelsiz olarak devrinden; Madde 48’de araştırma, kazı ve sondajlarda Kültür ve
Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının görevli olarak
atandığından ve çalışma şartlarından; Madde 49’da Türkiye’deki elçilik ve konsolosluk
çalışanlarına araştırma, kazı ve sondaj izni verilmeyeceğinden; son madde olan Madde 50’de
ise define arama şartlarından sözedilmektedir (R.G.18113, 1983).
Kanunun beşinci bölümü olan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu
ile Koruma Kurulları” başlığı altında onüç madde yer almaktadır. Bu bölümde yer alan 52 –
56 – 59 – 60 – 61 numaralı maddeler 3386 sayılı kanunla iptal edilmiştir. Madde 51’de bu
kurulların görev, yetki ve çalışma şekilleri anlatılmaktadır. Madde 53’te Koruma Yüksek
Kurulunda görevli üyelerin kimler olduğu, Madde 54’te seçilen temsilci üyelerin nitelikleri
belirtilmektedir. 55. Madde kurul üyeliğinin ne kadar süreli olacağına, neşekilde sona
ereceğine açıklık getirmektedir. Madde 57’de kurulların görevleri, yetki ve çalışma şekilleri;
korunması gerekli varlıkların tescilini yapmak, bu varlıkların gruplamasını yapmak, tescilden
bir ay içinde geçiş dönemi şartlarını belirlemek, koruma amaçlı imar planları üzerinde
çalışmak, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarını belirlemek, özelliğini
kaybetmiş yapıların tescilini kaldırmak, bu varlıklarla ilgili kararlar almak olarak yedi alt
madde altında belirtilmiştir. Madde 58’de koruma kurullarının oluşumunda yeri olan üyelerin
statü ve adetleri altı madde halinde açıklanmaktadır. Kurul üyelerine ödenen harcamaların
mensup oldukları kurum ya da bakanlıkça ödendiği Madde 62’de dile getirilmekte; Madde
63’te ise kurullarla ilgili yönetmeliklerin varolduğu belirtilmektedir (R.G. 18113, 1983).
Altıncı bölüm “İkramiye ve Cezalar” adı altında olup oniki maddeden oluşmaktadır.
Bölümün ilk iki maddesinden Madde 64’te bu varlıkları bulanlara verilecek ikramiyelerden,
Madde 65’te kanunun 9. Maddesine aykırı hareketedenlere verilecek cezalardan söz
edilmektedir. Korunması gerekli varlıklarla ilgiliusulsüz belge veren, ilan ve tebligat
yapanlara yönelik olan cezalar Madde 66’da; söz konusu varlıklarla ilgili haber verme
zorunluluğuna, kültür varlığı ticaretine ve oturulan yeri ticarethane olarak gösterme yasağına
aykırı hareket edenlere verilecek cezalar Madde 67’de; yurtdışına çıkarma yasağına aykırı
hareket edenlere verilecek olan cezalar da Madde 68’de anlatılmaktadır. Kanunun 69–70–71–
72–73 numaralı maddelerinde yine bu kanunun diğer maddeleri (24-26-29-30-31-38-41-42187

43) refere edilerek aykırı davranışlarda verilecek cezalar açıklanmaktadır. Madde 74’te izinsiz
araştırma, kazı ve sondaj yapanlara verilecek hapis ve para cezaları detaylı anlatılmakta;
Madde 75’te de cezaların arttırılabilir olduğu belirtilmektedir (R.G. 18113, 1983).
Sözleşmenin yedinci ve son bölümü olan “Diğer Hükümler” bölümünde yer alan
Madde 76–77–78 ve ek maddelerle geçici maddelerde kanunla ilgili olan rutin maddeler ve
eklemeler bulunmaktadır. Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği, kanun hükümlerinin
Bakanlar Kurulunca yürütüldüğü, ek yönetmeliklerin hazırlandığı, adı değiştirilen kurumların
açıklamaları bu bölümde yer alan ibarelerdir (R.G.18113, 1983).

5.3.3. 3386 Sayılı Tamamlayıcı Kanun
Tamamlayıcı kanun 17 Haziran 1987’de kabul edilmiş ve halen geçerli olan mevzuat
olarak yasalardaki yerini almıştır. Tamamlayıcı kanunla 2863 sayılı kanunda değişiklik
yapılan konular daha çok kurullarla ilgili bölümlerdir. Adı geçen kanunla anıt koruma
konusunda görev yapan Yüksek kurul kavramı korunarak bu kurul ilke kararlarını belirleyen
bir koordinasyon ve danışma kuruluna dönüştürülmüştür. Bölge kurulları ise, koruma
kurullarına dönüştürülmüş ve sayıları çoğaltılmıştır.
3386 sayılı kanunla belediyeler koruma kurullarına dahil edilmiştir. Yine bu yasa ile
2863 sayılı kanunun aksayan yönleri tamamlanarak giderilmeye çalışılmıştır. Koruma
kurullarına yardımcı ve yol gösterici olarak oluşturulan Danışmanlar Kurulu kavramı
gündeme gelmiştir. Yukarıdaki paragrafta sözü geçen bölge koruma kurulları belirlenen imar
kuralları içinde de görev yapmaya başlamışlardır. Koruma kurullarının yapısı 2863 sayılı
kanundakinden farklı olarak değiştirilmemiş, sekiz üyenin doğal, altı üyenin de rotasyona tabi
tutularak seçilmesi belirtilmiştir. Kurul başkanının GEYAK’tan farklı olarak seçimle değil,
doğal üyeler arasından seçimi bu yasayla belirlenmiştir. Bu belirleme bürokrasinin geldiğinin
bir göstergesidir.
Yüksek kurul üyeleri, kurumlarındaki görevleri devam ettiği sürece üye olmaktaydılar.
Ancak bu üyeler Kültür Bakanlığı'nın gerek görmesi durumunda, kurumlarınca
değiştirilmekteydiler. Yani Bakan denetim görevini üstlenmektedir. Koruma Yüksek Kurulu,
olağanüstü toplanma hakkına sahiptir. Yasal olarak 51. madde gereği yılda iki kez salt
çoğunlukla toplanmaktadır. Görevleri ilke kararlarını belirlemek, alt kurullarında
koordinasyon sağlamak ve uygulamadan doğan sorunları değerlendirerek görüş vermektir.
Yüksek Kurulun kompozisyonu ve toplanma sıklığının yetersizliği tepki almaktadır.
Yüksek kurul ve alt kurulları arasında bağlantı yoktur. Üst kurulun denetleme yetkisi
bulunmamakta, denetim yetkisi Kültür Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakılmış durumdadır.
Özellikle doğal sit gibi göreceli bir tanıma sahip alanlardakiçalışmalar, heterojen değil
homojen nitelikler gösteren tecrübeli gruplarcayapılmalıdır.
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5.3.4. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Günümüze yakın bir tarihte üzerinde çalışılan Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 10
Temmuz 2004 tarihinde kabul edilmiş olup; 23.07.2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Adından da anlaşılabileceği gibi bu kanun daha
çok Büyükşehir ve ilk kademe belediyelerinin genel mevzuatına yönelik işlerle ilgili
hükümlerin yeraldığı bir kanundur. Sözkonusu kanun yedi bölümden ve otuzüç maddeden
oluşmaktadır. Bu bölümlerde belediyelerin kuruluş, sınır, yetki, sorumluluk, teşkilat ve mali
hükümlerinin açıklandığı maddeler yer almaktadır.
Koruma konusu ile ilgili olarak ise, 5216 sayılı kanunun sadece üçüncü bölümünün 7.
maddesi (o) bendinde anlatım yapılmaktadır. “ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve
kent tarih bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu
amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yeniden inşa etmek ” (R. G.25531, 23.07.2004). Ancak Avrupa Birliği üyelik çalışmalarının
bu kadar yoğun olduğu zamanlarda çok kısa bir madde altında, birliğe üye bazı ülkelerin daha
çok önem verdiği yerel yönetimler olan belediyelerin kültürel miras korumacılığına detaysız
ve açıklamasız değinilmesi 10 Temmuz 2004 tarihinde yani 21. Yüzyılda kabul edilmiş olan
bu kanun için uygun değildir.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Adı geçen 5226 sayılı kanun 14.07.2004 tarihinde kabul edilmiş ve 25535 sayılı,
27.07.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun yirmidokuz maddeden
oluşmaktadır; bu maddelerde ise daha çok 2863 sayılı kanunun bazı maddelerine yapılan
eklemelerle düzenlemeler açıklanmıştır.
5226 sayılı kanunun birinci maddesinde, 2863 sayılı kanunun üçüncü maddesindeki
tanımlara yapılan yerinde eklemeler ve değişimler göze çarpmaktadır ki, bunlar kültür
varlıkları, ören yeri, koruma amaçlı imar planı, çevre düzenleme projesi, yönetim alanı ve
bağlantı noktasının açıklamalarıdır. Madde 2’de bu kanunla peri bacalarının korunmasının da
2863 sayılı kanuna eklendiği belirtilmektedir.
Dokuzuncu madde, değiştirilen koruma kanununun, taşınmaz kültür ve tabiat varlığına
hiçbir şekilde müdahale yapılmaması kararını alan bölge kurulları kararının geçerliliği Madde
3’te belirtilmektedir. Dördüncü maddede, 2863 sayılı kanunun 10. maddesinde yapılan
değişiklik ve eklemeler dahilinde, siyasi alanda belediye ile valilik bünyesinde yapılabilecek
çalışmalar açıklanmaktadır. Madde 5’de koruma kanununun 11. maddesindeki koruma
alanlarına sit alanlarının da eklendiği belirtilmiştir.
Kanunun altıncı maddesinde 2863 sayılı kanunun 12. maddesinin başlığı ve içeriği
değiştirilip bazı eklemeler yapılmakla birlikte; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18
sayılı maddelerine eklemeler yapılmıştır. Bunlara göre; bakanlıkbütçesinden yeterli ödenek
ayırılması, emlak vergisinin %10’unun koruma amacıyla katkı olarak belediye tarafından
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tahsil edilmesi, özel bir hesapta toplanan bu miktarın belediyelere vali tarafından aktarılması
ve ilgili esasların İçişleri ile Kültür Bakanlıklarınca belirlenmesi anlatılmaktadır. Madde 7’de
tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bölge kurullarınca belirlenen fonksiyonlarda kullanılmak
amacıyla kamulaştırılabilme değişikliği açıklanmıştır. Madde 8’de 2863 sayılı kanunun 17.
maddesinde, belirtilen bir alanın sit alanı ilanı çalışmaları, geçiş dönemi şartları, koruma
amaçlı imar planı ve gerekli yazışmalarla ilgili yapılan değişiklikler alt maddeler ile fıkralar
halinde anlatılmıştır. 2863 sayılı kanunda “Yapı Esasları” başlıklı madde 18’in, yeni kanunda
değiştirilmiş hali olan madde 9, rölöverestorasyon- restitüsyon projeleri, uzman çalışanlar ve
bakanlık yönetmelikleri hakkında bilgilerden oluşan fıkraları içermektedir.
Madde 10’da yeralan koruma kanununun 55. maddesindeki değişiklik, koruma kurul
üyeliklerinin görev sürelerinin ne şekilde düzenlendiği açıklamasıdır. Madde 11’de 2863
sayılı kanunun kurulların görevinden bahsedilen 57. maddesinde yapılan değişikliklerin
yanısıra yine bu maddeye eklenen fıkralar bulunmaktadır. 12. maddede ilgili meslek
odalarının kurul toplantılarına gözlemci olarak katılabilecekleri, koruma kanununun 58.
maddesine eklenmiştir. 3386 sayılı kanunla iptal edilen 61. madde, bu kanunla yeniden
düzenlenerek madde 13’le Kararlara Uyma Zorunluluğu başlığı altında açıklanmıştır. Madde
14’te 2863 sayılı kanunun 65. maddesi değiştirilip eklemeler yapılarak, para cezaları günümüz
koşullarına daha uygun duruma getirilmiştir. Madde 16’da koruma kurullarının, bölge
kurullarına dönüştüğünden ve gereken yönetmeliklerin bir yılda çıkma gerekliliğinden
sözedilmektedir. Madde 17’de yeralan ek maddelerde bölge kurullarının varlığının yanısıra
yöneticilik görevinde; alan yönetimi, müze yönetimi ve anıt eser bölümlendirmesi yapılması
gerekliliği açıklanmaktadır. Madde 18’de 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4.
maddesinin; madde 19’da 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddedinin;
madde 20’de 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. maddesinin; madde 21-22-23-24’de 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3-4-62. maddeleri üzerinde yapılan değişiklikler ve eklemeler
görülmektedir.
Madde 25-26-27-28-29 son hükümler olarak nitelendirilebilecek maddeler olup,
kanunun siyasi ibarelerini taşımaktadır. Sonuç olarak 5226 sayılı kanunla yapılan ekleme ve
düzenlemelerin günümüz koşullarına daha uyumlu olduğu söylenebilir.
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Uygulamalar
UNESCO’nun web sitesini incelenebilir.
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Uygulama Soruları
Koruma ve kültürel miras ile ilgili tüzükleri, kanunları, yönetmeliklerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde koruma ve kültürel miras hakkında uluslararası ve ulusal geçerliliği olan,
imzalanarak kabul edilmiş sözleşme, tüzüklerin tarihsel gelişmi ile birlikte bir kısmı
anlatılmıştır.
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BÖLÜM SORULARI
1. “Madde 1- Herşeyden önce, anıta, çökme ve aşınmalardan ötürü kaybettiği
dayanıklılığı ve zamana karşı direnme gücünü yeniden kazandırmaya
yönelik sürekli bakım ve sağlamlaştırma çabalarına önem verilmesi
gerekir.
Madde 4- Yaşayan, yani ayakta duran anıtlara, yalnızca özgün işlevinden çok
uzak olmayan ve binada gerekli uyarlamaların önemli hasara neden
olmayacak şekilde yapılabileceği yeni kullanır verilmesi kabul
edilebilir.
Madde 6- Anıta ve geçirdiği dönemlere olduğu kadar çevresine de saygılı
olunmalıdır. Anıtın çevresindeki yapılar yıkılarak uygunsuz bir biçimde
yalnız bırakılmasına veya çevresinin niteliği, kütlesi, rengi, üslubu ile
rahatsız edici yapılarla sarılmasına engel olunmalıdır.” gibi maddeler
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Carta Del-Restauro
Venedik Tüzüğü
Amsterdam Bildirgesi
Atina Tüzüğü
Floransa Tüzüğü

2. Aşağıda verilen şıklardan hangisi kent peyzajının önemi ve koruma gerekliliği
konusu dışındadır?
a) Kent merkezleri, Avrupa kültür ve tarih mirasının önemli simgeleri olarak
korunmalıdır.
b) Kentte açık alan oluşumu ve yönetimi, kentsel gelişmenin ana öğesidir.
c) Mimari yaratıcılık ve gelişme, kentsel görünümün kalitesinde önemli bir rol
oynar.
d) Herkes sağlıklı, güvenli, yerleşik, hoş ve özendirici bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir.
e) Sokak toplumsal bir arena olarak yeniden kazanılmalıdır.
3. Aşağıdaki ilkeler şıklarda verilen konulardan hangisi ile ilgilidir?

a)
b)
c)
d)
e)

I. Bütün kent sakinleri kültür hakkına sahiptir.
II. Kentlerin kültürel gelişmesi ekonomik ve toplumsal gelişmesine katkıda
bulunur.
III. Kültür alışverişi farklı uluslardan, farklı bölgelerden halklar arasında güçlü
bir bağ oluşturur.
IV. Kültürel gelişme ve gerçek kültürel demokrasi, yerel yönetimlerle belde
grupları, gönüllü sektörlerle özel sektör arasında yaygın işbirliği gerektirir.
Kentsel Alanda Spor ve Boş Zaman
Kentlerde Kültür
Kentlerdeki Engelli ve Sakat Kişiler
Kent Güvenliği ve Suçların Önlenmesi
Kentlerde Mimari Miras
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4. 16 Ocak 1992 tarihinde Valetta’da imzalanan, dokuz bölümden oluşan,Avrupa
Konseyi üyesi devletler arasında daha yakın bir işbirliği sağlamak amacıyla,
arkeolojik mirasın uygarlıkların geçmişini tanımasının temel bir öğe olduğunu
hatırlatarak, arkeolojik mirasın tahribatlarla yitirildiğini ve bu mirasın tüm
Avrupa ülkelerinin ortak malı olduğunun altını çizerek sözleşme maddelerinde uzlaşmaya varılan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Avrupa Kentsel Şartı
Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

5. Aşağıdaki maddeler şıklardan hangisinde geçmektedir?
I.

Avrupa'nın mimarlık mirası, paha biçilmez kültürel değerinin yanısıra,
halklarına ortak tarihlerinin ve geleceklerinin bilincini aşılamaktadır. Bu
nedenle yaşatılması çok önemlidir.

II. Mimarlık mirası yalnız üstün nitelikli tek yapılan ve çevrelerini değil,
tarihsel ve kültürel özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alanları içerir.
III. Bu hazineler tüm Avrupa halklarının ortak varlığı olduğundan, bu halklar
ihmal, kasıtlı yıkım, düzensiz yeni yapılaşma ve aşırı trafik gibi gittikçe
artan tehlikelere karşı, onları korumak için ortak bir sorumluluğa sahiptirler.

a)
b)
c)
d)
e)

IV. Mimarlık ürünlerinin korunması marjinal bir sorun olarak değil, kent ve
ülke planlamasının ana hedefi olarak ele alınmalıdır.
Carta Del-Restauro
Venedik Tüzüğü
Amsterdam Bildirgesi
Atina Tüzüğü
Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

6. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin birinci amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan kültürel mirasına
saygı göstermek
b) Somut olmayan kültürel mirası korumaktır
c) Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası
düzeyde duyarlılığı arttırmak
d) Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak
e) Somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda karşılıklı değer birliği
sağlamak
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7. Aşağıdakilerden hangisi, tarihi yapıların korunması ve restorasyonu hakkında
uluslararası bir çerçeve belirleyen ilk antlaşmalardan biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Venedik Tüzüğü
Atina Tüzüğü
Floransa Tüzüğü
Amsterdam Bildirgesi
Carta Del-Restauro

8. Korunması gerekli değerlerin tanımının genişletildiği, “büyük sanat eserleri” ile
birlikte “kültürel anlam kazanmış daha basit eserler” de kapsama alan anlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Amsterdam Bildirgesi
Atina Tüzüğü
Floransa Tüzüğü
Venedik Tüzüğü
Carta Del-Restauro

9. Kültür varlığının bir sanat eseri olduğu kadar, tarihi bir belge olarak
değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden tüzük aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Carta Del-Restauro
Venedik Tüzüğü
Amsterdam Bildirgesi
Floransa Tüzüğü
Atina Tüzüğü

10. Aşağıdaki terimler ve karşılarında verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) Yeniden inşa (rekonstrüksiyon)
b) Sadece mevcut mimari parçaların bir araya getirilmesinin (anastilosis)
c) Eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev sahipliği
yapmış eserin, aslına uygun olarak, asli malzemeden, asli yapım tekniğinden ve
özgünlüğünden faydalanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile onarılmasıdır. (restorasyon)
d) Objelerin maddesel ve teknolojik özelikleri kadar, yapısını ve taşıdığı dekoratif
öğelere özgün niteliklerine bağlı kalarak korumak, bozulmasına yol açan
nedenleri ve etkenleri açığa çıkarmak, en uygun ve en etkili koruma yöntem ve
malzemelerini saplayarak bunları objelere uygulamak(Konservasyon)
e) Sit alanlarında yıkılmış binaların aslına uygun olarak yeniden yapılması
(anastilosis)
CEVAPLAR
1) a, 2) e, 3) b, 4) a ,5) c, 6) b, 7) a, 8) d, 9) b, 10) e
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6. KORUMANIN SİYASİ, SOSYOLOJİK VE EKONOMİK BOYUTLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Korumanın Siyasi, Sosyolojik ve Ekonomik Boyutları
6.1. Koruma Olgusu
6.2. Koruma Planlaması
6.3. Korumanın Taşıdığı İşlevler
6.4. Politik ve Ekonomik Açıdan Koruma
6.5. Hukuki Etki Boyutu
6.6. Korumanın Mekânsal İşlevi
6.7. Korumanın Kültürel İşlevi
6.8. Korumanın Sosyal İşlevi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Korumanı hukuksal boyutu nedir?
2) Korumanın ekonomik boyu nedir?
3) Korumanın sosyal işlevi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Korumanın taşıdığı işlevler

Koruma olgusunun taşıdığı
işlevlerin öğrenilmesi

Korumanın taşıdığı işlevleri
anlayabilme

Politik ve ekonomik açıdan
Koruma

Koruma olgusunun politik
ve ekonomik boyutlarını
kavrayabilmek

Koruma olgusunun politik ve
ekonomik boyutlarını
anlayabilme
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Anahtar Kavramlar




Korumanın siyasi boyutu
Korumanın ekonomik boyutu
Korumanın hukuksal boyutu
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Giriş
Uzun yıllar müzecilik anlayışı ile koşut olarak gelişen eski eser koruma kavramı
günümüzde mimari alanda kültürel varlıkların çağdaş yaşamla ekonomik ve işlevsel yönden
birleştirilmesi, toplum için yararlı bir işleve uyarlanması ve sağlıklaştırılması şeklinde
yorumlanmaktadır. Koruma, bugün geçmişte olduğu gibi yalnız anıtsal eski eserlerin onarımı
ve olduğu gibi saklanılması klasik anlamı ile değil, bir bölgenin herhangi bir özelliği olmayan
parçaları da dahil olmak üzere geçmişi ile devamlılığını sağlayan bir olgu olarak
değerlendirilmektedir.
Koruma düşüncesi, insanoğlunun kültürel varlığının, tarihin ve yaşamın sürekliliğinde
yarattığı maddi kültür kalıntılarını, yaşam sürecinde, toplumunu ve insanlığı boyutsuzlaştırmamak amacıyla yeni yarattığı mekansal-maddi ürünler ile uyumlu kılarak, toplumsal,
kültürel devamlılığın sağlanması için giriştiği çabaların tümüdür.
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6.1. KORUMA OLGUSU
Korumanın amacı, belli bir dönemin belli bir yaşam biçiminin, belirli bir kültürel
birikimin ister korunduğu çağda olsun ister daha sonraki çağlar için olsun gelecek kuşaklara
aktarılmasını sağlamaktır. Kültürel varlıkların korunmasında sahip oldukları özelikler ve
değerler korumanın başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. Bu nedenle korumayı gerektiren
nedenler kültür varlığının sahip olduğu kültürel değerler, duygusal değerler ve kullanım
değerleri olarak açıklanabilir.
Koruma kavramı; kurumsal temeline ulaşıncaya kadar, tüm dünya da, sadece dini
yapılar için söz konusu olmuş, diğer anıtsal nitelikteki yapılar ve kentler için geçerli bir
koruma söz konusu olmamıştır. Koruma hızla değişen dünya da özellikle 19.yüzyılın ikinci
yarısından sonra öne çıkmış, insanlar geçmişlerinin bir hatırası olarak gördükleri eserlerin
korunmasını istemişlerdir. 1930‟lu yıllara kadar sadece tek yapı boyutunda kalmışsa da,
ilerleyen yıllarda kapsamı genişlemiş, tarihi kentleri ve kırsal kesimleri de içine almıştır.
Koruma anlayışında ortaya çıkan korumanın kapsamı çok geniştir. Arkeolojik sit koruması,
doğal çevre koruması gibi farklı alanlarda koruma eyleminin etkinliği görülmektedir. Tek
anıttan tarihi çevreye doğru, tarihi-doğal-toplumsal çevre bütününe açılırken yapıların
kullanımı açısından koruma önem kazanmıştır. Korunan çevrenin tamamını “müze alanlar”
olarak kullanmak yerine bir kısmını da, yeni işlevler yükleyerek devamlı yaşam alanları
olarak kullanmak düşüncesi yaygınlaşmıştır. Böylelikle bu çevrenin eski canlılığı ve önemine
kavuşturulması, tarihe ve kültüre verilen önemin bir göstergesi olacaktır. Zaten korumanın
amacı, her kuşağın edindiği kültürel değer ve göstergelere yenilerini de ekleyip gelecek
kuşaklara aktarmaktır.
Tarihin en canlı somut örneklerini şu veya bu nedenlerle yok etmek toplumun tarihle
olan ilişkisini koparmak anlamına gelmektedir. Koruma, kavramsal olarak korunmaya değer
bulunan nitelikleri muhafaza etmeyi ve bunların sürekliliğini sağlayarak geleceğe aktarmayı
hedefler. Burada tariflenen, fiziksel bir sürekliliğin yanı sıra, kültürel varlıkların gündelik
yaşam pratiği içinde aktif hatta etken olarak yer almalarını, bir diğer deyişle
sürdürülebilirliklerinin de sağlanmasını içerir. Yani hedef, kültürel mirasın varlığını
sürdürürken, özünü yitirmeden yaşama adapte olmasını sağlamaktır. Böylelikle isteyerek veya
olanaksızlıklar nedeniyle terk edilmiş, kullanılmayan tarihi yapıların kendi potansiyelleriyle
değerlendirilmesi sağlanarak, bir dekor olması önlenebilmektedir.
Toplumların çeşitli zaman dilimlerinde sahip oldukları, toplumsal, ekonomik, kültürel
ve doğal koşullarına göre yarattığı değerlerin insanlığa aktarılması amacı ile ortaya çıkan
koruma olgusu, günümüzde ulusal boyuttan, uluslararası boyuta taşınmıştır. Kültür
varlıklarının korunması uygarlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan bir olgudur. Önceleri
dini nedenlerle başlayan koruma, giderek egemenliklerin simgesi olma niteliği kazanmış,
toplumlara egemen olan kişi ve sınıflar, yaptırdıkları kalıcı ve anıtsal yapılarla güçlerini geniş
toplum katlarına kabul ettirme amacına yönelmiştir. Sonraları giderek egemenliğe ağırlığını
koyan burjuvazi ise çok daha akılcı bir yol izlemiş, yarattığı kültürün taşınmaz belgelerini
korumak için yasalar çıkartmış, bununla beraber koruma bilincini topluma aşılama yollarını
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öğretim sistemi içinde çözümlemeye ve koruma ölçeği konusunda arzuladığı şartları
oluşturmaya çalışmıştır.
Batı toplumlarında, koruma politikaları 1940 yıllarına kadar tek yapı ölçeğinde
etkinliğini sürdürmüş ancak II. Dünya Savası‟nın yıkıntılarından çıkan Avrupa’da özellikle
halktan gelen üst düzey bürokratlar ve düşünürler tarafından koruma olayına toplumcu görüş
boyutları getirmiştir.
Korumada var olan belli bir sınıfın yarattığı sosyal, ekonomik ve kültürel düzeyinin
belgesi olan tek yapı koruma kabulü, yerini tüm toplumun geçmişte yarattığı kültürel
değerlerin yansıması ve belgesi olan kent ölçeğinde korumaya bırakmış ve bu kabul
korumanın içeriğine çok önemli bir değişim getirmiştir.
Günümüzde koruma kavramının içeriği giderek genişleyerek tarih ve kültür
varlıklarının korunmasından kentsel gelişme sürecinde kentin içinde kalan tarih ve kültür
varlıklarının topluca bulunduğu alanların korunması kadar kentin içinde var olan ve çevresini
saran doğal değerlerin korunmasını da kapsayacak şekilde genişlemiştir.
Tarih ve kültür varlıklarının korunması---Tek bina
Tarihsel çevrenin kültürel mirasın korunması---Kentsel bölge
Ekolojik çevrenin korunması---Kentsel çevre
Tarihi çevrenin yok olması ve zarar görmesi, sadece mimari ve estetik yönden değil,
kültürel ve tarihi değerlerin de yok olması açısından önem taşımaktadır. İşte bu nedenle tarihi
dokuların korunması gerekliliği, taşıdığı kültürel ve görsel özelliklerinin yanı sıra gelecek
kuşaklara aktarması gereken kültür birikiminin, fiziki mekanda, mimaride belirginleştiği bir
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Korumanın ana ilkesi, tarihi yapıların ve alanların koruma kullanma dengesini göz
önünde bulundurarak, yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Böylelikle hem yapı
korunmuş hem de ekonomik olarak değer kazanmış olmaktadır. Yapısal kültür varlıklarının
sonsuza değin belirli bir durumda varlıklarını sürdürmeleri ve hiçbir değişime uğramadan
saklanmaları olası değildir. Bu nedenle koruma kapsamında amaç; eskimeyi ve yok olmayı
hızlandıran etmenleri denetim altına almak, sürekli bakımını sağlamak ve gerekli durumlarda
korunan değerleri uygun bir şekilde işlevlendirerek, toplum tarafından benimsenmesine
katkıda bulunmaktır. Bu amaçla yapılan tüm çalışmalarda, yapısal kültür varlıklarının özgün
kimliklerini yitirmemelerine çaba gösterilmelidir.
Eskiyi yok ederek yeniyi doğru üretmenin olasılığı yoktur. Bu nedenle kültür
varlıklarını özgün durumlarıyla korumak ve yine onları çağdaş gereksinimler doğrultusunda
kullanabilmek koruma politikalarının vazgeçilmez öğesi olmalıdır. Çağdaş, doğru bir
korumacılıkta tarihi bir binanın fiziksel varlığı aynı gereçle korunması (tarihi eserin fiziksel
varlığının orijinaliyle ya da orijinaline yakın olarak korunması) ve bu yapının hangi fonksiyon
için yapılmışsa, yine o fonksiyona yakın başka bir fonksiyonla donatılmış olmasıdır. Doğru
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yaklaşımlarda bu ilkelerin temel alındıklarını görmekteyiz. Bu açıdan eski anıtları, yapıları
korurken; Öncelikli olarak bu yapıları “soyutlama” sürecine girilmemeli, bu yapılar toplumun
sürekli olarak hizmetine açılmamış veya niteliklerinden dolayı yeni işlevler yüklenilmediğinden toplumsal işlevsellikleriyle sınırlı kalmamalıdırlar.
İkinci olarak yapının çevresi ile birlikte yeniden onarılması gerekmektedir. Yapı
çevresi ile bir bütündür. Çevreye yapılması zorunlu yapı ve kent ölçeğindeki müdahalelerde,
kültür varlığı aracılığıyla günümüze taşınan tarihsel, kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik
bilginin korunması önceliklidir. Korumaya yönelik planlama bu esasa dayandırılmalıdır.Bir
diğer dikkat edilmesi gereken temel öğe ise gerekli restorasyon işlerinin yapımı sırasında
binanın iç düzeninin tanınmayacak biçimde değiştirilmemesi olmalıdır.
Bir yapının korunmasında temel amaç, tarihin sürekliliğini sağlamak, yeniyi daha
doğru yapabilmektir. Korumacılıktaki amaç, taklit etmek ya da yeniyi iyi yapamadığımız için
eski gibi yapmak değildir. “Neden korumacılığa gereksinim vardır?” sorusunun cevabında
öncelikle geçmişi bir bütünsellik içinde tanımak yatmaktadır. Ancak bunu bilerek nasıl
bugüne geldiğimizin nedenini ortaya koyabiliriz. Yapılan yanlış ve doğruları belirlemek,
geçmişi doğru tanıtmaya elverişli verilerin korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Geçmişe nostaljik
bir yaklaşımla eğilmek, yukarda değinilen amaçlardan bir hayli uzaktır. Geçmişe bir anlamda
özlem duymak gibi olgulardan hareket ederek, eskinin fiziksel yapısının biçimleriyle yeniyi
yapmaya çabalamanın bizim tarif ettiğimiz korumacılıkla ilgisi yoktur. Korumacılık, topluma
kimlik kazandıran, toplum bireyleri arasında bağları kuvvetlendirerek, tarihlerine sahip
çıkarak onları yaşadıkları yere saygılı kılan bir araçtır.
Korumacılık olgusu içinde eskiyi bozmadan, eskiye saygılı ve sadık kalarak sivil,
anıtsal mimari korunmalıdır. Bu yüzden bu değerlerin doğru analizi ve nesnel yöntemlerle
değerlendirilmesi geleceğin daha sağlıklı yönlendirilmesini ve oluşturulmasını sağlar.
Koruma eylemi bir anlamda toplumu bilinçlendirme ile eşdeğer bir olgudur. Görüldüğü gibi
koruma eyleminin toplumsal bir amacı vardır. Bu amacın yerine getirilmesi ayrıca toplum
bireylerinin birbirleriyle olan bağını güçlendirir; çünkü bireyleri birbirine bağlayan en önemli
öğe ortak geçmişleridir. Bu geçmişinde en somut simgeleri kültür varlıklarıdır.
Her ülke, her toplum geçmişine sahip çıkmak zorundadır. Bir toplumun yerleşik olası
hali, çevresini oluşturan değerler dizgesine katkıda bulunması ve o değerleri benimsemesiyle
gerçekleşir. Bu değerlerin doğru bir biçimde analizi ve nesnel yöntemlerle değerlendirilmesi o
toplumun geleceğinin daha sağlıklı biçimlenmesine, oluşturulmasına olanak sağlar. Kentsel
doku, mimari ve mühendislik yapılarının sürdürülmesi, bu fiziksel verilerin bir kültürel
dizgenin vazgeçilmez öğeleri olduğunun kabulü, korumanın işlevselliğini, önemini ortaya
koymaktadır, çünkü yukarıda değinilen değerlerin arkasında o yörenin ekonomik ve sosyal
amaçları vardır. Bir topluma ait geçmiş hafızasının okunması adına tarihi binaların ve
çevrelerinin korunması önemlidir.
Koruma olgusunun dünya da ve Türkiye‟de geçirdiği gelişim süreci, yeni bir
değerlendirme yapılması gereğini ortaya koymuş, bu değerlendirmenin “Ulusal Koruma
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Planlaması Semineri II” adı altında gerçekleştirilen seminer sonuç belgesinde koruma olgusu
şu şekilde tanımlanmıştır;
-

Toplumun yaşam alışkanlıkları gelenekleri, günün politik ve ekonomik verileriyle
şekillenip değer sistemlerini oluşturur.

-

Tarihsel birikim, kent kimliğinin temel değerini oluşturur. Bu nedenle koruma,
kalkınmanın ön koşulu sayılmaktadır. Koruma ancak çevresel ve toplumsal
sürdürülebilirliğin tüm yönleri ile benimsenmesi ve savunulması ile yaşama
geçirilebilir.

-

Korumanın; ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin önemli bir faktörü olduğu
benimsenmelidir.

-

Koruma katı kurallar ve yasakçı hükümler yerine, temel evrensel ilkelere bağlı
ama gelişmeyi izleyebilen bir tutumla gerçekleştirilmelidir.

-

Koruma, amacı belirlenen, kaynağı bulunan, programı belli bir sürece oturtulan bir
işlem dizisi olmalı, böylece soyut bir kavram, bir slogan olmaktan kurtarılmalıdır.

-

Koruma, özellikle uygulamaya yönelik bir yerel yönetim sorunu olmalıdır.

Koruma, sadece mevcut değer ve belgeleri geleceğe aktarmak için değil, yeni mimari
oluşumuna kaynak olması açısından da önem taşır. Bu husus, kültürel sürekliliğin de ön
koşuludur. Korumacılık, yalnızca belli ilkeler ve anlaşmalarla ve bir dizi kurum ve kurulların
oluşturulmasıyla sağlanamaz. Bu nedenle restorasyon eylemini, kuramı ve uygulaması ile bir
bütün olarak görmek gereklidir. Ancak, kuramla pratiğin zaman zaman örtüştüğünü zaman
zaman da uyumsuzluk gösterdiğini düşünürsek karmaşık bir bütündür: “Kuramsal yaklaşımı,
temel ilkeleri, felsefesi olmayan bir restorasyon uygulaması olamaz, uygulamayı, süreç,
malzeme, kullanıcı ihtiyaçları ve ülkesel koşullar açısından göz önüne almayan ve
öngörmeyen bir kuramsal yaklaşım da olamaz”. Kültürel miras bilincinin oluşumunda
korumacılık kriterlerinin toplum tarafından benimsenmesi de önem taşır. Onarım ve yenileme
uygulamalarının yanı sıra kuramsal alandaki çalışmaların desteklenmesi de bu bakımdan
önemlidir. Analitik değerlendirmeler ve yapıcı uygulamalar, mimari miras, doğal, tarihsel,
kültürel, estetik ve turizm değerlerini korumak ve kültürel mirasın diğer nesillere
aktarılabilmesi için gerekli iyileştirme yöntemleri olarak düşünülebilir. Korumacılığın
toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi de bu noktada önem taşır. Yeni teknoloji ve
olanaklar değerlendirilirken, kuramsal ve analitik bir çerçeveden bakmak ve koruma bilincini
eğitim politikalarına entegre etmek atılması gereken adımlardandır .
Koruma kavramı ve korumanın gereği tartışıldıktan sonra yapıların sahip oldukları
hangideğerlere dayanarak korunacağı sorusu da irdelenmelidir;Koruma gereği, hemen hemen
her toplumda aynı nedenlere dayanmaktadır. Yapıların sahipoldukları bu değerler; sanatsal ve
mimari değerler, kültürel değerler, kentsel (çevresel)değerler, teknik değerler ve ekonomik
değerler olmak üzere beş ana başlık altında toplanmaktadır.politik, ekonomik ve hukuki
araçlarla mümkündür. Bu üç araç birbiriyle etkileşimli ve bağımlı bir ilişki içindedir.
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6.2.KORUMA PLANLAMASI
Koruma, geçmişten kalan mimari varlığın sürdürülüp yaşatılmasını amaçlamaktadır.
Çağının sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısına göre biçimlenen mimari yapının
değişmesi ile yeniden düzenlenmesi söz konusudur. Bu düzenleme belli planlama pratikleri
çerçevesinde gerçekleşmezse, yıkılıp yeniden yapılma şeklinde gerçekleşmektedir.
“Koruma planları tarihi alanları ve tarihi anıtları, dokunulmazlığı olan tek yapılar
olmaktan ve bunun sonucu pasif koruyuculuk tutumunun kısıtlandığından çıkarıp geçerli ve
etken bir koruyuculuk anlayışı ile yeniden değerlendirmeye götüren bir tutumu
amaçlamaktadır”
Koruma planının gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesiyle sona eren bir operasyon
değil, sürekliliği olan bir eylemdir. Geleneksel doku için gerçekleştirilen koruma planları ile
sit alanları koruma altına alınırken tarihsel, kültürel ve mimari değer açısından zengin
alanların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olmaktadır.
Koruma planlaması tarihi-kültür varlıklarının ömrünü mümkün olduğunca uzatıp
güncel işlevler verilerek yaşatmak olarak ele alınmalıdır. Planlama anlayışı içinde
değerlendirilmeyen koruma kavramı uygulamada gerekli sonucu vermemektir. Korumada
amaç sadece eskinin kent ölçeğindeki mimari şekillenmesini saklamak değil, geçmiş
deneylerin ve ulusal kültür mirasımızın insana değer veren mimari öğelerinin, insanı
çevresine yabancılaştıran bugünkü uygulamanın karşısına çıkartılması ve bu öğeleri günümüz

6.3. KORUMANIN TAŞIDIĞI İŞLEVLER
Tabiat ve kültür varlıklarının korunması kültürel, ekonomik, sosyal, ideolojik, politik,
mekânsal ve yasal boyutlarla ilgili değerlerle ilişkilidir. Bu yüzden koruma olgusu dinamik
bir yapıya sahiptir. Günümüzde koruma anlayışı yaşam çevresini salt koruma olarak değil de
geçmişteki tarihi değerleri korurken günümüz şartlarının gerektirdiği değişiklikleri de göz
önüne alıp değerlendiren bir anlayıştır. Bu yüzden de koruma olgusunun taşıdığı fonksiyonları
dört ana baslık altında toplamak mümkün olmaktadır.

6.4. POLİTİK VE EKONOMİK AÇIDAN KORUMA
Hızla değişen sanayi toplumlarının, değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
kentlerin devamlı yenilenme zorunluluğu vardır. Her yeni ihtiyaç için bütünüyle yeni kentler
ya da yeni yapılar yapılmasının ekonomik açıdan rasyonel olmayışı dolayısıyla, mevcut
yapıların yeni ihtiyaçları giderecek biçimde değiştirilerek kullanılması, kaçınılmaz bir
zorunluluktur.
Yapılar çağın gereksinmelerine göre şekillenmekte, çağa cevap verecek niteliğe sahip
olmaktadır. Böylece gereksinimler değiştiğinde işlevini yitiren yapı yıkılmaktadır. Oysa bu
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yapıların yeni gereksinimler doğrultusunda işlevleri değiştirerek ufak tefek düzeltme ve
değişiklikler ömrü uzatabilir.
Bunun kazancı yeniden inşaattan daha fazladır. Böylece eski yapılardan ekonomik bir
değer olarak yararlanılabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelişen sanayi ve
hızlı kentleşme sonucu buna paralel olarak oluşan ekonomik sorunlar, bunun yarattığı sosyal
ve fiziksel bozukluklar tarihi çevreyi koruma sorunu arka plana düşmektedir. Kentler daha
çok rant elde edilecek arsa ve yapı ticaretinden sağlanan kazancı maksimize edecek biçimde
gelişmekte, arsa fiyatlarındaki korkunç artışlar dolayısıyla ekonomik ömrü henüz dolmamış
yapılar yıkılıp yerine çok katlı yapılar yapılmaktadır. Bu gelişme de arka plana düşen eski
kent parçalarının gittikçe artan baskı karsısında dayanamayacağı açıktır. Bunun önüne
geçebilmek için de “Eski kent alanlarını gerekli parasal kaynakları ayırarak değerlendirmek
gelişmiş toplumlar için karlı bir yatırım olabilmektedir”
Gelişmiş ülkelerin- özellikle 1970‟li yıllarda- girdikleri ekonomik krizlerde
harcamaları kısmak için, kent dışında yeni konutlar yapma fikrinden vazgeçtiklerini ve kent
merkezindeki tarihi konutları iyileştirme düşüncesine yöneldiklerini görmekteyiz. Korunan ve
rehabilite edilen tarihi dokular, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğramakta, böylece
yapılan yatırımlar turizmin getirdiği ekonomik canlılıkla karşılığını fazlasıyla vermektedir.
Avrupa‟nın 2. Dünya savaşından sonra tarihi çevrenin korunmasına verdiği önem ve
bunun sonucunda, 1960‟lardan itibaren alım gücünün de artmasıyla özellikle İtalya ve
Fransa‟nın turizm yatırım ve gelirlerindeki büyük artışlar dikkat çekicidir. Ekonomik
eskimeyi önlemek yapıdan elde edilen yararın, yapılacak bakım-onarım vb. giderlerinin
yüksek olması durumunda gerçekleşeceğine göre burada yarar kavramı önem kazanmaktadır.
Tarihsel korumanın aynı zamanda, toplumsal kalkınmanın etkin bir aracı olduğu kabul
edilmektedir. Koruma, kente yeni bir ekonomik canlılık getirmektedir. Günümüzde birçok
toplum korumayı ekonomik gelişme stratejisi olarak uygulamaktadır. Tarihi-kültürel çevreler,
doğru değerlendirildiğinde, yerel ekonomileri canlandırır, yeni iş alanları açar, vergi
gelirlerini artırır, yeni iş kolları yaratabilirler. Eski bölgelerin ve kent merkezlerinin
yenilenmesine yönelik olarak yapılacak koruma uygulamaları ile yeni vergi geliri ve istihdam
yaratılıp; büro, ticaret, barınma ve dinlence için iyileştirilmiş özgün mekanlar
sunulabilmektedir. Tarihsel kent merkezleri orada yaşayanlara yaşam destek sistemi sunarlar.
Bir bakıma psikolojik destek sağlarlar. Tarihi kentler, kuşaklar arasında, anılarla dolu bir
tiyatro sahnesi görevini görmektedirler. Diğer yandan; tarihsel, kültürel değerlerin koruması,
kentlerde mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi sonucunu da yaratarak, sürdürebilirlik
ilkesi çerçevesinde, gelecekte kentlerin yapılı çevrelerinin, bir bakıma geri dönüşümünü de
sağlayacaktır.
Yalnızca eski evlerin bugünkü durumları ve yok olma eğilimleri, yani konut
piyasasının ve arazi değerlerinin spekülatif trendleri veri olarak ele alınırsa bu “Ekonomik
Değer” kavramı tartışma götürebilir. Ancak, kent merkezlerini ve küçük-orta büyüklükte çoğu
kentin tümünü oluşturan yapıların, tüm altyapı donanımı ve kolaylıklarıyla birlikte bir konut
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stoku oluşturdukları ve bu açıdan bir ekonomik kaynak değeri taşıdıkları yadsınamaz
açıklıktadır
Bir başka yaklaşımla ele alındığında sorun, yapıların fiziksel eskimesiyle ekonomik
eskimesi arasındaki ilişkide ortaya konabilir. Önemli olan ekonomik eskimedir ve yalnızca
kültürel teknik bir koruma çerçevesinde ele alınamayacağının bir başka kanıtını vermektedir.
Ekonomik eskimeyi önlemek yapıdan elde edilen yararın, yapılacak bakım-onarım vb.
giderlerinin yüksek olması durumunda gerçekleşeceğine göre burada yarar kavramı önem
kazanmaktadır. Bu da bir yandan yapıların sahip ya da kullanıcıların bireysel özelliklerine, öte
yandan çevrenin kullanışa getirdiği çevre-yerleşme kapsamı içinde düşünülmesi gerektiği bu
açıdan da ortaya çıkmaktadır. Ancak, bütün bunların ötesinde, korumanın amaçları açısından
salt “Ekonomik Akılcılık” kavramının yanıltıcı olacağını belirtmek gerekiyor. Ekonomik
yararı toplumsal yararla bir arada düşünmek ve bir “Toplumsal Akılcılık” kavramını ortaya
koymak zorunludur. Bu durumda önemli olan bu bütünleşik korumayı anlamlı ve olanaklı
kılan koşul, halkın daha düşük standartta konuta (gecekondu/yoksulluk mahallesi vb.) istem
yöneltmesini önlemektir.
Oysa yıkım ve yenileme işlemleri, genellikle bu tür iletmelerle bir arada yürümekte ve
istem var olduğu sürece eski yerleşme kesiminde yıkım ve en düşük standartta barınma
koşulu sürmektedir. Ya da yeni yapım kent dışı kesimlerinde yeniden yerleştirilen nüfus
kesimiyle merkezde kalanlar arasında, yani bir yandan gelir grupları ve sınıfların kendi
aralarındaki ayrılıklar sürer ve artarken öte yandan aynı grupların kendi içlerinde yeni
ayrılıkların doğmasına neden olmaktadır.
Kültür ekonomisi ve endüstrileri, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmalarının
sağlanmasına önemli katkılar sağlamaktadır. UNESCO’nun gerek somut ve somut olmayan
kültürel miras ile kültürel anlatımların çesitliliğini korunmasına yönelik sözlesmeleri,
özellikle gelismekte olan ülkelerin kendilerine ait kültürel hazineleriyle sürdürebilir bir
ekonomik kalkınma hamlesini yapmalarına yönelik olduğu açıktır.
Sit alanları doğrudan ekonomik hayatın temel öğeleridir. Turizm alanında son 20 yıl
içerisinde yaşanangelişmeler topluca sit alanlarının bu sektör ve bağlantıları için ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir. Bu dönemde iç ve dış turizmin talep yapısında ve turist
profilinde büyük bir değişimyaşanmış ve dağ, doğa, kültür, av ve yaban hayatı turizmi hayli
genişlemiştir. Sit alanlarının içerdiği varlıklar ve değerler ve doğal sit alanlarının sahip olduğu
yahut desteklediği yüksek gönenç nitelikleri (sessizlik, biyolojik çeşitlilik, renk, görsel
güzellik, ekolojik besin, temiz su, yerel kültür...) ileri düzeyde talep yaratmıştır. Dolayısıyla
korunan doğal ekosistemler ekonomik gelişmenin ve toplumsal kararlılığın ve dayanıklılığın
gerçekleşmesi doğrultusunda “görünmez el” gibi bir işlevi yerine getirmektedir. Bunun da
toplum çıkarı sağlama anlamına geldiği, bu konuda piyasa ekonomisine ve özel çıkarlara
öncelik verilmesinin ve plansız kaynak yönetiminin dışlanması gerektiği kolayca ifade
edebilmektedir.
Turizm, bir alan ya da bölgenin ekonomik kalkınmasını sağlama açısından en kısa
sürede yanıt veren işlevlerden biridir. Sağladığı ekonomik getiri uzun vadeli planlar ile kısa
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vadede gerçekleşmektedir. Ayrıca söz konusu olduğu alanda yarattığı işgücü ile sadece o
bölge için değil, milli gelir acısından da katkı sağlamaktadır. Sağlanan bu ekonomik getiri ve
turizmi geliştirmek için yapılan yatırımlar sadece turistleri değil, aynı zamanda halkı da
ilgilendirmektedir.
Korumada ekonomik boyuta ilişkin ortaya çıkan bir diğer konu da, korunacak
alanlarda daha kritik hale gelen mülkiyet hakkıdır. Her ne kadar ekonomik açıdan özel
mülkiyete konu mallar olarak ele alınıyor olsalar da, kent mekânında yer alan korunacak alan
ve yapıların sahip oldukları ayrıcalıklı nitelikler, bu eserler için, özel mülkiyet hakkının
kullanımının sahibi lehine sağladığı faydaların büyük ölçüde kısıtlanmasına yol açmaktadır.
Bu durum, korunacak alan ve yapılar üzerindeki mülkiyet hakkı konusunda daha farklı
uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Korunacak eser üzerindeki mülkiyet hakkı, klasik
anlamdaki özel mülkiyetin sahibine sağladığı yetkileri büyük ölçüde kısıtladığı gibi, eser
sahibine toplum adına bir takım sorumluluk ve yükümlülükler de getirmektedir. Günümüzde
mülkiyet kavramının toplumsal boyutta geçirdiği asamalar, kültür varlıkları söz konusu
olduğunda toplum adına daha büyük kısıtlamaların kabulünü kolaylaştırmaktadır. Söz konusu
mülkiyet özel mülkiyet de olsa, devlet mülkiyeti de olsa farklı konumda bir mülkiyettir ve
malikle kültür varlığı arasındaki ilişkide üçüncü kişi olan toplum da söz sahibidir. Bu
durumda, taşınmaz kültür varlığı sahibi, toplum adına kültür varlığını koruma yükümlülüğünü
üstlenmişkişi olmaktadır.
Turizm tüm alanlarda genel olarak ekonomik hareketlilik yaratarak is gelişimi, gelir
artısı, döviz getirisi, iç yatırım artısı ve beceri ve eğitimde yükselme sağlamaktadır. Turizm
endüstrisi sayesinde altyapı niteliklerinin rehabilite edileceği ve bunun yerel halka yarar
sağlayacağı açıktır. Yeni karayolları ve havalimanlarının inşa ve düzenlenmesi buna birer
örnektir. Ayrıca kültür turizmi Avrupa Turizm piyasasının temel gelişme alanıdır. Avrupa
Birliği ülkeleri kültür turizmi kapsamında 2001 yılında toplam 34 milyon turist
ağırlamışlardır ve bundan çıkan sonuca göre kültür turizmi Avrupa Birliği ülkelerinin toplam
turizminin %25’inden fazlasını oluşturmaktadır.
Turizm sektörü, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde
önemli bir paya sahiptir. Küresel anlamda dünyanın en büyük sektörlerinin basında yer aldığı
gibi dünyada en hızlı büyüyen ve gelişen sektör olma özelliğine de sahiptir. Turizm
sektörünün temel arz verileri bölgelerin doğal, sosyo-kültürel ve tarihsel kaynaklara bağlı
olduğundan diğer sektörlerden farklı olarak kalkınmayı hızlandırmaktadır.
Tarihi alanlardaki kültürel mirasın değerlendirilmesi ciddi bir ekonomik altyapı
gerektirmektedir. Altyapının güçlendirilmesi gelen ziyaretçi sayısını arttıracaktır. Kültürel
turizm, bu anlamda önemle üzerinde durulması gereken bir turizm çeşididir. Sahip olunan
kültürel değerlerin her biri bir kültürel çekim merkezidir. İnsanların farklı kültürleri öğrenme,
kendi kültürlerinin geçmişteki izlerini tanıyabilme, insanlığın gelişimi açısından önem taşıyan
yapı ve alanları görme eğilimleri giderek gelişmektedir. Kültürel miras alanlarının
değerlendirilmesi hem yerel halk hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle
kültürel miras alanlarına yapılan yatırımların arttırılması ve tanıtım faaliyetlerine önem
verilmesi gerekmektedir.
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6.5. HUKUKİ ETKİ BOYUTU
16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO’nun Paris’teki Genel Merkezi’nde imzalanan
“Doğalve Kültürel Dünya Mirasının Korunması Sözleşmesi”, hiçbir ülke veya bölge ayrımı
yapmaksızın, insanlığın bugüne kadar yaratmış olduğu uygarlıkların birer göstergesi olan
tarihsel yapıların, sit alanlarının ve doğal zenginliklerin korunması amaçlanarakhazırlanmıştır.
Bu sözleşmeye 16 Mart 1983 tarihinde taraf olan Türkiye’de doğal olarak sözleşmenin
amaçlarını gerçekleştirmeyeçalışacağının sözünü vermiştir. Buna göre Türkiye kendi toprağı
üzerindeki kültürel varlıkları koruyup, insanlığın ortak mirası olarak gelecek kuşaklara
aktarmayı kabul etmiştir.
Somut olmayan kültürel mirasın korunmasıyla ilgili ikinci önemli UNESCO
sözleşmesi, 2 Kasım 2001 tarihinde kabul edilen Sualtı Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi’dir. Temel amacı su altındaki kültürel mirasın korunması ve insanlığın ortak
yararına sunulması olan bu sözleşme bir diğer yönüyle 1970 yılında kabul edilen
“Sahiplenilmesi Yasak Olan Tarihi Eserlerin İhracat, İthalat ve Transferinin Yasaklanması ve
Önlenmesi İçin Alınacak Önlemlere İlişkinSözleşme’nin devamı niteliğindedir. Bu
sözleşmenin 1972 sözleşmesindenfarkı, sualtındaki tarih öncesi, tarihsel, kültürel ve
arkeolojik objeler, sit alanları, yapılar, batıklar gibi somut kültür varlıklarının korunmasını
hedeflemesidir. Bu sözleşme su, kara suları, su altı ile ilgili maddeleri nedeniyle aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu UNESCO’ya üye birçok devlet tarafından sakıncalı bulunmakta ve
onaylanmamaktadır. Şubat 2007 itibariyle bu sözleşmeye taraf ülke sayısı sadece 13’tür.
1992 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu aday ülkeler ve üye ülkelerin imzaladığı
“Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi” ile arkeolojik mirasın yönetimi yeni
bir yön kazanmıştır. Arkeolojik miras yönetimi, bilgisayar destekli veritabanı ve kodlama
sistemleri ile döküm çalısmalarının yürütülmesi, arkeolojik haritaların ve değerlendirme
tekniklerinin gelistirilmesi, kamu ve özel sektör tarafından desteklenmesi, koruma-kullanma
dengesi içinde düsünülmesi, belgelenme-koruma-yayın islerinin bir bütün olarak algılanması,
kamu bilincini artırıcı (public awareness) ve eğitimle bütünleştirilmesi gereken bir süreç
olarak tanımlanmıştır.
Bu süreç içerisinde kentsel arkeolojik miras, kentsel devamlılık ve kentli bilincinin
oluşturulması için çok önemli bir değer olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa
Birliği içerisinde arkeolojik mirasın yönetimi konusunda yasal-yönetsel ve teknik altyapısını
erken dönemlerde tamamlayan Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde uygulanan yöntemler,
kültürel mirasın yönetiminde yasal-yönetsel, finansal ve teknik problemler yasayan ülkemiz
için örnek olabilir.
Türkiye gerek AB sürecine entegrasyonu gerekse kültür turizminin gelişimi ile kültür
politikası çerçevesinde kültürel mirastan faydalanma adına, onun değerini biçmek
durumundadır. Nitekim 1982 yılında imzalanan “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının
Korunmasına Dair Sözleşme” gereği, kültürel ve doğal mirasa, toplumun yaşamında bir işlev
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kazandırmayı ve bu mirasın korunmasını kapsamlı planlama programlarına dahil etmeyi
amaçlayan genel bir politika benimsenmesini taahhüt edilmiştir.
Anayasa‟nın 63.maddesinin birinci fıkrasında, devletin destekleyici ve teşvik edici
tedbirler ve önlemler alacağı belirtilmiştir. Anayasa‟nın madde gerekçelerinde ise bu
hususun, varlıkların bulunması, toplanması, restorasyonu ve müzelerde sergilenmesini
sağlamayı; tahribini, yurt dışına kaçırılmasını önlemeyi; koruyucu mevzuatın geliştirilmesini
ve eğitim konusunu kapsadığı belirtilmiştir. İkinci fıkradaki sınırlama ve muafiyetlerden
kastedilenin ise (gerekçede) özel mülkiyet konusu varlıkların sahiplerinde bırakılarak onlara
bu varlıkları korumaları için yardımda bulunulmasını ve kanunla sınırlama getirilmesi halinde
de menfaatlerin denkleştirilmesi ilkesi gereği uğradıkları zararların tazminini içerdiği
belirtilmiştir. Bu halde devletin bu varlıkların korunması ve geliştirilmesi hususunda anayasal
bir görevi olduğu söylenebilir.
Anayasanın bir başka maddesi, 65.madde, gereği devletin ekonomik istikrarını
korunması için ancak mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirileceği belirtilmiştir.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 5.maddesinde bu varlıkların
“devlet malı” olduğu belirtilmiştir. Bu halde özel mülkiyete tabi olsun ya da olmasın bu
varlıkların “kamusal mal” niteliği, onların kamu yararına aykırı kullanılamaması sonucunu
doğurur.
5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı yasada koruma amaçlı imar planı tanımının
içerisinde; “koruma alanı içinde yasayan hane halkları ve faaliyet gösteren is yerlerinin sosyal
ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri içermesi”
ifadesi yer almaktadır. Aynı zamanda yerel yönetimlerin koruma amaçlı imar planlarını
hazırlama süreçlerinde halkın katılımını sağlamaları da bu yasayla zorunlu hale getirilmiştir.
Bu durumda koruma amaçlı imar planlarının alanda yasayan halkın gereksinimleri ve
refahınıgözetici olması beklenmektedir.
Türkiye’nin taraf olduğu Sözleşmeler de dahil olmak üzere, UNESCO’nun kültür
konusundaki kimi önemli belgeleri:
 1950- Eğitimsel, Bilimsel ve Kültürel Objelerin Taşınması Üzerine Uzlaşma
imzalanır.
 1952 – Yazar Hakları Evrensel Sözleşmesi imzalanır.
 1954 – 14 Mayıs tarihinde La Haye kentinde Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesi ve Protokolü imzalanır. (Türkiye bu sözleşme ve
protokole 15 Aralık 1965 tarihinde taraf olur.)
 1961- 26 Ekim tarihide Roma’da, İcracı veya Çevirmen Sanatçıların, Radyo
Yayınları Kurumlarının ve Gramofon Yapımcılarının Korunması Uluslararası
Sözleşmesi imzalanır. Türkiye bu sözleşmeye 8 Ocak 2004 tarihinde taraf olur.
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 1964 –UNESCO Genel Konferansı Uluslararası Kültürel İşbirliği Bildirgesini
kabul eder.
 1970 – İtalya’nın Venedik kentinde kültür politikalarının finansmanı, yönetimi ve
kurumlaşması ve “Kültürel Gelişme” ve “Gelişmenin Kültürel Boyutu” kavramları
üzerine hükümetler arası bir konferans düzenlenir.
 1970 – 14 Kasım’da Paris’te Sahiplenilmesi Yasak Olan Tarihi Eserlerin İhracat,
İthalat ve Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesi için Alınacak Önlemlere
İlişkinSözleşmeimzalanır. (Türkiye bu sözleşmeye 21 Nisan 1981 tarihinde taraf
olur.)
 1971- 1952 tarihli Yazar Hakları Evrensel sözleşmesi yenilenir.
 1972 –16 Kasım’da Paris’te Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması
sözleşmesiimzalanır. (Türkiye bu sözleşmeye 16 Mart 1983 tarihinde taraf olur.)
 1972 – “Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin kabulü sırasında
birçok üye ülke somut olmayan kültürel mirasın korunmasının önemini vurgular.
 1973 –Bolivya “Yazar Hakları Evrensel Sözleşmesi’ne folklorun korunması için
bir protokol eklenmesini önerir.
 1976 – “Eğitimsel, Bilimsel ve Kültürel Objelerin Taşınması Üzerine 1950 tarihli
Florence Uzlaşmasınıetkinleştiren Nairobi protokolü imzalanır.
 1978 – Irk ve Rasist Önyargılar Üzerine Bildirge yayımlanır.
 1982 – UNESCO folklorun korunması üzerine bir uzmanlar komitesi kurar:
Materyalsiz Miras için Bölüm Oluşturma kararı alınır.
 1982 –26 Temmuz - 6 Ağustos tarihlerinde Meksika’nın başkenti Mexico’da
“somut olmayan kültürel miras”ın önemini tanıyan ve “kültürel miras”ın ve
“kültür”ün yeni tanımını yapan Kültür Politikaları Dünya Konferansı düzenlenir.
 1989 – UNESCO Genel Konferansı Popüler ve Geleneksel Kültürün Korunması
Tavsiye Kararını alır.
 1994 – UNESCO, Kore Cumhuriyeti tarafından formüle edilen bir öneriyle
İnsanlığınYasayan Hazineleri programını ilan eder.
 1996 –“ Yaratıcı Çeşitliliğimiz” başlıklı rapor, 1972 sözleşmesinin el sanatlarının,
dans veya sözlü gelenekler gibi anlatıma dayalı biçimlerin önemsenmesi ve
korunması için yeterli olmadığının altını çizer
 1997/1998 – UNESCO, insanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları
Alan Programını açıklar.
 1997 – UNESCO ve Fas Milli Komisyonu haziran ayında Marrakech’te popüler
kültür alanlarının korunması üzerine bir uluslararası uzmanlar danışma toplantısı
düzenler.
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 1998– 30 Mart -2 Nisan tarihlerinde İsveç’in baskenti Stockholm’da gelişmeiçin
Kültürel Politikalar Hükümetler arası Konferansı düzenlenir.
 1999 – 28–30 Ocak tarihlerinde UNESCO’nun Paris’teki merkezinde “Kurucu Bir
ÇeşitliliğeDoğru” toplantısı düzenlenir.
 1999 – UNESCO ve Smithsonian Enstitüsü, Washington’da “Popüler ve
Geleneksel Kültürün Korunması Üzerine 1989 Tavsiye Kararının Dünyadaki
Gelisimi: Katılım ve Uluslararası Đsbirliği” toplantısını gerçekleştirir.
 1999 – UNESCO 30. Genel Konferansı sırasında, 2 Kasım tarihinde
“Küresellesme Karsısında Kültür ve Yaratıcılık” konulu Kültür Bakanları
Yuvarlak Masa toplantısı gerçeklestirilir.
 2000 – 30 Haziran–1 Temmuz tarihlerinde Polonya’nın Varsova sehrinde, “Doğu
ve Orta Avrupa’da Kültürel Endüstrinin Geleceği” adlı uzmanlar toplantısı yapılır.
 2000- 5–8 Eylül tarihlerinde Bénin’in Cotonou kentinde “Afrika’da Kültürel
Endüstrinin Geleceği” adlı toplantı yapılır.
 2000 – 21–22 Eylül tarihlerinde UNESCO’nun Paris’teki merkezinde “Küresellesme Çağında Kültürel Çesitliliği Gelistirme Düsüncesinde UNESCO’nun
Rolünü Güçlendirme” konulu uzmanlar komitesi toplantısı yapılır.
 2000 – 11–12 Aralık tarihlerinde UNESCO Genel Merkezinde Kültürel Çesitlilik
ve Pazar konusunu ele alan Kültür Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenir.
 2001- Mart ayında, Đtalya’nın Turin kentinde uluslararası “somut olmayan
kültürel miras” yuvarlak masa toplantısı yapılır.
 2001 – Mayıs ayı, 19 Kültürel Mekân ve Kültürel Anlatım Formundan olusan
Đnsanlığın Sözlü ve Somut Mirası Basyapıtları ilan edilir. UNESCO üye ülkeleri,
kültürel çeşitlilik üzerine evrensel bildirgeyi ve eylem planını kabul ederler.
 2001 –Kültürel Çesitlilik Evrensel Bildirgesi yayımlanır.
 2001 –Sualtı Kültürel Mirasının Korunması Sözlesmesi imzalanır.
 2002 -16–17 Eylül tarihlerinde Đstanbul’da “Kültürel Çesitliliğin Aynasında
Somut OlmayanKültürel Miras” adlı Kültür Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı
düzenlenir.
 2003- UNESCO 32. Genel Konferansı sırasında Internet Alanında Evrensel Girisin
ve Çok Dilliliğin Kullanımı ve Gelistirilmesi Tavsiye Kararı alınır.
 2003 – UNESCO’nun 32. Genel Konferans sırasında 17 Ekim’de Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözlesmesi kabul edilir. (Türkiye bu sözlesmeye 27
Mart 2006 tarihide taraf olur.)
 2003- Kasım ayında, 28 Kültürel Mekân ve Kültürel Anlatım Formundan olusan
Đnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Basyapıtlarının ikincisi ilan edilir.
(Bu ilanda Türkiye’den Meddahlık geleneği yer alır.)
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 2004 – Cezayir 15 Mart’ta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması
Sözlesmesini onaylayan ilk ülke olarak belgelerini UNESCO’ya bildirir.
 2004 – 6-7 Mayıs tarihlerinde UNESCO’nun Paris’teki merkezinde “Kültürel
Çeşitlilik ve Küresellesme: Arabo-Japon Deneyimi, Uluslararası Diyalog”
toplantısı düzenlenir.
 2004 – 21 Mayıs’ta Nicaragua’nın Managua kentinde “Orta Amerika’da Dünya
Kültürel Çesitlilik Günü” gerçeklestirilir.
 2005 – 43 Kültürel Mekân ve Kültürel Anlatım Formundan olusan Đnsanlığın
Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Basyapıtlarının üçüncüsü ilan edilir. Böylece
toplam 90 basyapıta ulasılır. (Bu ilanda Türkiye’den Mevlevi-Sema Gösterileri yer
alır.)
 2005 – 33. Genel Konferans’ta Kültürel Anlatımların Çesitliliğinin Korunması ve
Gelistirilmesi Sözlesmesi imzalanır.
 2005 – 14 Kasım tarihinde Paris’te “Kültürel Çesitliliği Desteklemek” adlı
uluslararası konferans düzenlenir.
 2006 –20 Nisan’da Somut Olmayan Kültürel Mirası Korunması Sözlesmesi
yürürlüğe girer.
 2006- Haziran ayında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözlesmesi
Taraf Devletler Birinci Olağan Genel Kurulu toplanır ve Türkiye sözlesmenin
hükümetler arası komitesine seçilir.
 2006- Eylül ayında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözlesmesi Taraf
Devletler Birinci Olağanüstü Genel Kurulu toplanır ve Türkiye’nin bu sözlesmenin
hükümetler arası komitesinde 2010 yılına kadar görev yapması kesinlesir.
 2006- Kasım ayında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözlesmesi
Hükümetler Arası Komitesi Birinci Olağan Toplantısını Cezayir’de gerçeklestirir.

6.6. KORUMANIN MEKANSAL İŞLEVİ
Ekonomik, sosyal ve kültürel tüm değerler bir araya gelip göreceli ihtiyaçları ve
tercihleri dolayısıyla çeşitlilik sağlayan mimari unsurları oluşturur. Bu anlamda bir bütün
olarak tarihsel çevreler ve tek yapı ölçeğindeki örnekler, taşıdıkları estetik değerler ve mimari
özellikler bağlamında korunması gereken unsurlar olarak karsımıza çıkmaktadır.

6.7. KORUMANIN KÜLTÜREL İŞLEVİ
Korunması gereken tarihsel alanlar geçmişten bugüne çeşitli fonksiyonları bünyesinde
barındırmıştır. Bu alanların korunması kentin oluşmuş çevresel imgesinin oluşturulması için
gereklidir. Tarihsel süreçte toplumların üretim biçiminin ve toplumsal yaşamın fiziki mekana
yansımasıyla oluşmuş çevrenin korunması gelecekte oluşacak kültürel yapıya temel
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oluşturacaktır. Tarihin çeşitli dönemlerinde oluşturulmuş çevrenin korunması, toplumun
kendisi hakkında bilinçlenmesi ve yerine getirilmeyecek kültürel değerleri içermesinden
dolayı zorunludur.
Hızlı teknolojik gelişme sonucu, geçmişle bağları kopmaya başlayan sanayileşmiş
toplumlar için, geçmişlerini tanımlamak ve tanıtmak, bunu somut belgelerle ortaya koymak,
diğer uluslara ve gelecek nesillere aktarmak önemli bir ihtiyaçtır. Mimari değerlerde bu
ihtiyacın giderilmesinde kullanılabilecek en somut araçlardır.
Tarihi çevrenin yok edilmesi, kültürel değerlerin de yitirilmesine neden olur.
Geçmişini yitiren toplumların gelecekleri de tehlikeye girer. Kültür varlıklarının yok
edilmesiyle, toplumların kimliklerinin silineceğine inanlar çok olmuştur. 2.dünya savaşında
Polonya‟nın silinmesi için bilinçli bir şekilde tarihi kent merkezlerinin Naziler tarafından yok
edilişi, Polonyalıların kültürel varlıklarını sürdürmek için bütün bu merkezleri yıkılmadan
önce oldukları gibi yeniden inşa etme çabaları hala gözler önündedir. Korumanın kültürel
işlevi, kültür sürekliliği açısından önemi adına yukarda bahsedilen durum güzel bir örnek
teşkil etmektedir.

6.8. KORUMANIN SOSYAL İŞLEVİ
Koruma çabaları sadece mekansal ve yapısal özellikleri ile ele alınmamalıdır. Aslında
fiziksel ve mekansal oluşumların temelinde de toplumsal ve sosyal ilişkiler vardır. Bu nedenle
koruma olayı fiziksel ve mekansal düzenlemenin yanı sıra, toplumsal ilişkiler bütününü de
içermektedir. Fiziksel düzenleme eylemi de toplumsal ilişkiler sonucu oluşmaktadır. Sosyal
ilişkiler düzenlendiği takdirde fiziki çevre uygulamaları daha düzenli olacaktır. Toplum için
en sağlıklı yol toplumun gelişiminde ve kullanmasında teknolojik kültür ve sosyal kültürünün
bir bütün olarak doğru oranlarda yoğrularak kullanılmasıdır.
Koruma politikalarını üç temel başlık altında incelemek mümkündür. Bunları kültür ve
tabiat varlılarını ekonomik bir değer olarak koruma, bu varlıkları toplumsallaştırarak koruma
ve özsel bir değerleri olmaları nedeniyle bu varlıkları koruma olarak ayırabiliriz. Sondan
başlayarak açıklayacak olursak; “özsel bir değerleri” olduklarından hareketle doğa
varlıklarının korunması yaklaşımının temelleri, geleneksel anlamda romantik doğa korumacı
yaklaşımlara kadar götürülebilir. Ancak bu korumacılık anlayışının politik karakter kazanmış
biçimlerinden biri Nazi Almanya‟sında “Alman varlığının” bir unsuru olarak sayılan kültür ve
doğa varlıklarının korunması yaklaşımı gösterilebilir.
“Toplumsallaştırarak korumada” varlıklar, kamusal bir varlık olarak mülkiyet konusu
yapılır. Tüm toplumun, devlet dolaylı ya da doğrudan bu varlıkların korunmasında hak ve
sorumluluğunun olduğu ve bu konuda da temel hukuksal ilkeleri belirleme de devlete etkin
bir rolün verildiği korumacılık yaklaşımıdır. “Ekonomik bir değer olmaları nedeniyle
koruma” yaklaşımı ise özellikle liberal kapitalist politikalarda, varlıkların ekonomik değerleri
göz önüne alınarak; piyasa mekanizmaları doğrultusunda, ekonomik getirileri amacıyla
korunmalarıdır.
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Uygulamalar
Koruma kavramı incelenebilir.
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Uygulama Soruları
Koruma olgusun hukuksal ve ekonomik boyutlarını öğrenebildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tabiat ve kültür varlıklarının korunması kültürel, ekonomik, sosyal, ideolojik, politik,
mekansal ve yasal boyutlarla ilgili değerlerle ilişkilidir. Bu yüzden koruma olgusu dinamik
bir yapıya sahiptir. Günümüzde koruma anlayışı yaşam çevresini salt koruma olarak değil de
geçmişteki tarihi değerleri korurken günümüz şartlarının gerektirdiği değişiklikleri de göz
önüne alıp değerlendiren bir anlayıştır. Bu yüzden de koruma olgusunun taşıdığı fonksiyonları
dört ana baslık altında toplamak mümkün olmaktadır.
Hızla değişen sanayi toplumlarının, değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
kentlerin devamlı yenilenme zorunluluğu vardır. Her yeni ihtiyaç için bütünüyle yeni kentler
ya da yeni yapılar yapılmasının ekonomik açıdan rasyonel olmayışı dolayısıyla, mevcut
yapıların yeni ihtiyaçları giderecek biçimde değiştirilerek kullanılması, kaçınılmaz bir
zorunluluktur. Tarihsel korumanın aynı zamanda, toplumsal kalkınmanın etkin bir aracı
olduğu kabul edilmektedir. Koruma, kente yeni bir ekonomik canlılık getirmektedir.
Günümüzde birçok toplum korumayı ekonomik gelişme stratejisi olarak uygulamaktadır.
Tarihi-kültürel çevreler, doğru değerlendirildiğinde, yerel ekonomileri canlandırır, yeni iş
alanları açar, vergi gelirlerini artırır, yeni iş kolları yaratabilirler. Eski bölgelerin ve kent
merkezlerinin yenilenmesine yönelik olarak yapılacak koruma uygulamaları ile yeni vergi
geliri ve istihdam yaratılıp; büro, ticaret, barınma ve dinlence için iyileştirilmiş özgün
mekanlar sunulabilmektedir. Tarihsel kent merkezleri orada yaşayanlara yaşam destek sistemi
sunarlar. Bir bakıma psikolojik destek sağlarlar. Tarihi kentler, kuşaklar arasında, anılarla
dolu bir tiyatro sahnesi görevini görmektedirler. Diğer yandan; tarihsel, kültürel değerlerin
koruması, kentlerde mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi sonucunu da yaratarak,
sürdürebilirlik ilkesi çerçevesinde, gelecekte kentlerin yapılı çevrelerinin, bir bakıma geri
dönüşümünü de sağlayacaktır.
Yalnızca eski evlerin bugünkü durumları ve yok olma eğilimleri, yani konut
piyasasının ve arazi değerlerinin spekülatif trendleri veri olarak ele alınırsa bu “Ekonomik
Değer” kavramı tartışma götürebilir. Ancak, kent merkezlerini ve küçük-orta büyüklükte çoğu
kentin tümünü oluşturan yapıların, tüm altyapı donanımı ve kolaylıklarıyla birlikte bir konut
stoku oluşturdukları ve bu açıdan bir ekonomik kaynak değeri taşıdıkları yadsınamaz
açıklıktadır
Korumada ekonomik boyuta ilişkin ortaya çıkan bir diğer konu da, korunacak
alanlarda daha kritik hale gelen mülkiyet hakkıdır. Her ne kadar ekonomik açıdan özel
mülkiyete konu mallar olarak ele alınıyor olsalar da, kent mekânında yer alan korunacak alan
ve yapıların sahip oldukları ayrıcalıklı nitelikler, bu eserler için, özel mülkiyet hakkının
kullanımının sahibi lehine sağladığı faydaların büyük ölçüde kısıtlanmasına yol açmaktadır.
Bu durum, korunacak alan ve yapılar üzerindeki mülkiyet hakkı konusunda daha farklı
uygulamaları zorunlu kılmaktadır. Korunacak eser üzerindeki mülkiyet hakkı, klasik
anlamdaki özel mülkiyetin sahibine sağladığı yetkileri büyük ölçüde kısıtladığı gibi, eser
sahibine toplum adına bir takım sorumluluk ve yükümlülükler de getirmektedir. Günümüzde
mülkiyet kavramının toplumsal boyutta geçirdiği asamalar, kültür varlıkları söz konusu
olduğunda toplum adına daha büyük kısıtlamaların kabulünü kolaylaştırmaktadır. Söz konusu
mülkiyet özel mülkiyet de olsa, devlet mülkiyeti de olsa farklı konumda bir mülkiyettir ve
malikle kültür varlığı arasındaki ilişkide üçüncü kişi olan toplum da söz sahibidir. Bu
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durumda, taşınmaz kültür varlığı sahibi, toplum adına kültür varlığını koruma yükümlülüğünü
üstlenmiş kişi olmaktadır.
16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO’nun Paris’teki Genel Merkezi’nde imzalanan
“Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması Sözleşmesi”, hiçbir ülke veya bölge ayrımı
yapmaksızın, insanlığın bugüne kadar yaratmış olduğu uygarlıkların birer göstergesi olan
tarihsel yapıların, sit alanlarının ve doğal zenginliklerin korunması amaçlanarakhazırlanmıştır.
Bu sözleşmeye 16 Mart 1983 tarihinde taraf olan Türkiye’de doğal olarak sözleşmenin
amaçlarını gerçekleştirmeye çalışacağının sözünü vermiştir. Buna göre Türkiye kendi toprağı
üzerindeki kültürel varlıkları koruyup, insanlığın ortak mirası olarak gelecek kuşaklara
aktarmayı kabul etmiştir.
Korunması gereken tarihsel alanlar geçmişten bugüne çeşitli fonksiyonları bünyesinde
barındırmıştır. Bu alanların korunması kentin oluşmuş çevresel imgesinin oluşturulması için
gereklidir. Tarihsel süreçte toplumların üretim biçiminin ve toplumsal yaşamın fiziki mekana
yansımasıyla oluşmuş çevrenin korunması gelecekte oluşacak kültürel yapıya temel
oluşturacaktır
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BÖLÜM SORULARI
1. UNESCO’nun Paris’teki Genel Merkezi’nde imzalanan “Doğal ve Kültürel Dünya
Mirasının Korunması Sözleşmesi” kaç yılında imzalanmıştır?
A) 16 Kasım 1972
B)16 Kasım 1978
C)14 Kasım 1972
D)14 Kasım 1976
E)15 Kasım 1972
2. Somut olmayan kültürel mirasın korunmasıyla ilgili ikinci önemli ………….
sözleşmesi, 2 Kasım 2001 tarihinde kabul edilen Sualtı Kültürel Mirasın Korunması
Sözleşmesi’dir .
A)UNESCO
B)ICCROM
C)ICOM
D)ICOMOS
E)AB
3. Kültür varlıklarının yok edilmesiyle, toplumların kimliklerinin silineceğine inanlar
çok olmuştur. 2.dünya savaşında ………..’nın silinmesi için bilinçli bir şekilde tarihi kent
merkezlerinin ……… tarafından yok edilmiştir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A)Almanya-Rusya
B)İtalya-Naziler
C)Fransa-İtalya
D)Rusya-Naziler
E)Polonya- Naziler
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4. Türkiye’nin de içinde bulunduğu aday ülkeler ve üye ülkelerin imzaladığı “Avrupa
Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi” ile arkeolojik mirasın yönetimi yeni bir yön
kazandıran sözleşme kaç yılında imzalanmıştır?
A)1995
B)1992
C)1998
D)1999
E)1990

5. UNESCO Genel Konferansı Uluslararası Kültürel İşbirliği Bildirgesini kaç yılında
kabul etmiştir?
A)1965
B)1980
C)1964
D)1955
E)2000
6. Korunması gereken tarihsel alanlar geçmişten bugüne çeşitli fonksiyonları
bünyesinde barındırmıştır. Bu alanların korunması kentin oluşmuş çevresel imgesinin
oluşturulması için gereklidir.
Yukarıdaki tanıma göre korumanın hangi işlevinden bahsedilmektedir?
A)Korumanın Mekansal İşlevi
B)Korumanın Kültürel İşlevi
C)Korumanın Sosyal İşlevi
D)Korumanın Ekonomik İşlevi
E)Korumanın Fiziksel işlevi
7. Somut Olmayan Kültürel Mirası Korunması Sözlesmesi ne zaman yürürlüğe
girmiştir?
A)2000
B)1939
C)2006
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D)1980
E)1905
8. …………………..,amacı, belli bir dönemin belli bir yaşam biçiminin, belirli bir
kültürel birikimin ister korunduğu çağda olsun ister daha sonraki çağlar için olsun gelecek
kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır.
a) Röleve
b) Restitüsyon
c) Çizim
d) Koruma
e) Sit
9) 16 Kasım 1972 tarihinde UNESCO’nun Paris’teki Genel Merkezi’nde imzalanan
“Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması Sözleşmesi”ne Türkiye ne zaman taraf
olmuştur?
a)

1983

b)

2002

c)

1979

d)

2016

e)

2017

10) Somut olmayan kültürel mirasın korunmasıyla ilgili ikinci önemli UNESCO
sözleşmesi, Sualtı Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’dir. Söz konusu sözleşme ne
zaman imzalanmıştır?
a) 1946
b) 2001
c) 2017
d) 1979
e)1980

1)a, 2) a,3)e, 4) b,5) c, 6)b,7)c, 8)d, 9)a, 10)b.
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7. KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Kültürel Mirasın Korunması
7.1. Koruma Bilinci
7.2. Neden Korumalıyız?
7.3. Dünyada Koruma
7.3.1. Avrupa Ülkelerinde Koruma Olgusu
7.3.1.1. Avrupa Ülkelerinde Koruma Tarihinin Gelişimi
7.3.1.2. Bazı Avrupa Ülkelerinin Korumaya Yönelik Çalışmaları
7.3.1.2.1. Almanya
7.3.1.2.2. İtalya
7.3.1.2.3. İspanya
7.3.1.2.4. İngiltere
7.3.1.2.5. Fransa
7.3.1.2.6. Yunanistan
7.3.1.2.7. Hollanda
7.3.1.2.8. İsveç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Koruma nedir?
2) Avrupa’da koruma olgusu nasıl oluşmuştur?
3) Almanya’da korumanın yapılanması nasıldır?
4) İsveç’de korumanın yapılanması nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kültürel mirasın korunması
Avrupa Ülkelerinde Koruma
Tarihinin Gelişimi
Bazı Avrupa Ülkelerinin
Korumaya Yönelik
Çalışmaları

Kazanım
Kültürel mirasın
korunmasını kavrama
Avrupa ülkelerinde koruma
bilincinin oluşma süreçlerini
öğrenme
Avrupa ülkelerinin
korumaya yönelik
çalışmalarını inceleyebilme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Koruma bilinci
Kültür varlıkları
Doğal varlıklar
Restorasyon
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Giriş
Tarihsel çevreyi oluşturan taşınmaz öğeler ve taşınabilir diğer eski eserler için
korumanın neden gerekli olduğu açıklanmalı, söz konusu yapıların sahip oldukları ve
günümüz tekniği ile yapılacak herhangi bir yeni obje ya da binadan farklılığını belirleyen
değerler ölçütler net bir şekilde ortaya konmalıdır.
Koruma tek yapı ölçeğinden çıkıp bölge ölçeğinde gelişim gösterirken korumanın
sadece sanat, mimarlık, tarih, estetik değerler olarak algılanmasının ötesinde “belge değeri”,
“anı değeri”, “sosyal değer” vb referanslarla çeşitlenmektedir.
Geçmişten günümüze gelmiş taşınır ve taşınmaz tüm tarihsel eserler üretildikleri
dönemin sosyo-kültürel yapısı ve üretim teknolojisi hakkında bilgi veren değerli bir belge
niteliğindedir. Tarihsel süreçte yazılı belgelerdeki eksiklikler kimi zaman bu eserlerin
üzerindeki tarih, yazıtlar, kullanılan malzeme, sosyal yapıya ilişkin veriler sayesinde
kapatılabilmektedir.
Tarihsel belge olma değerini bir olaya dâhil olarak ya da sürece tanıklık etmiş olarak
kazanabilmektedir. İçinde yaşanılan çevrenin tarihsel geçmişe ait sunduğu simgeler, bireyin
sağlıklı olarak toplumsallaşabilmesi için önemli birer araçtırlar. Geçmişin göstergelerini
taşıyan bir çevrede yasayarak toplumsallaşan birey, kültürün sürekliliği bilincine kolaylıkla
erişerek, bir tarih bilincine ulaşmaktadır.
Tarihsel anıtlar ve eski yapılar korunma durumlarına ve derecelerine bağlı olarak
işlevsel, ekonomik ve sosyal yönden önemli ölçüde kullanım değerlerine sahiptirler. Geçmişte
belirli bir işlev için yapılan yapı, günümüzde de aynı veya benzer bir işlev ile
kullanılabilmekte ve işlevsel değeri çağdaş örnekleri kadar yüksek olabilmektedir.
Dünya Miras Listesi’ne dahil olmak için gerekli kriterlerden biri belli bir zaman
diliminde veya kültürel mekânda, mimarinin veya teknolojinin, anıtsal sanatların gelişiminde,
şehirlerin planlanmasında veya peyzajların yaratılmasında, insani değerler arasındaki önemli
etkileşimi göstermesi şeklinde belirtilmiştir. Bu kriter insanların süreç içerisinde işlev
kazandırdıkları kültürel değerleri tanımlamaktadır.
Bu kriter aynı zamanda belli bir dönemde işlev kazanmış olmasına vurgu yaparken
başarılı bir şekilde korunmuş yapı ve/veya alanın işlevini halen sürdürmesi ve bu bağlamda
konut yapı ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilecek bir kaynak niteliğinde olması nedeni
ile ekonomik bir değerde kazanmaktadır. Bir alanın kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da
kayıp bir uygarlığın tek veya en azından istisnai tanıklığını yapması, üstün evrensel değere
sahip olmasında değerlendirilen bir başka kriterdir. Bu kriter ile somut kültürel alanların sahip
oldukları soyut kültürel değerler sonucunda şekillendirdikleri alanlardan bahsedilmektedir. Bu
tanımlama alanın soyut kültürel değerini de tanımlar niteliktedir
229

7.1. KORUMA BİLİNCİ
“Kültürel Miras” tanım ve kapsam olarak tarihi süreç içinde gelişim göstererek
günümüze kadar farklılaşarak gelmiştir. Koruma kavramının oluşum sürecinin ilk
aşamalarında sadece önemli anıtsal yapılarla sınırlı olan kültürel miras, zamanla sivil yapıları,
kentsel ve kırsal alanları, devamında kültür ve sanat dallarını içeren soyut kategorileri de içine
alarak değişmiştir. Vecco (2010)’a göre ilk defa 1790 yılında François Puthod de
Maisonrouge tarafından hazırlanan ve göçmenleri miraslarını ailelerinden çıkararak
milletlerine bırakmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı bir belgede geçen miras terimi,
koruma kavramının düşünsel gelişimine paralel olarak genişlemiştir.
Miras kavramının genişlemesinde tarihsel süreçte meydana gelen önemli olaylar
belirleyici olmuştur. 18. yüzyılda Fransız İhtilali “miras” kavramının anlaşılmasında önemli
bir gelişmedir. Bu dönem aynı zamanda kültürel mirasın önem kazandığı, korunmaları ve
restorasyonlarına yönelik politikaların geliştirildiği bir dönem olmuştur.
1931 Atina Tüzüğü ile ilk defa uluslararası organizasyonlar tarafından kullanılmaya
başlanan somut kültürel miras tanımı, II. Dünya Savaşından sonra yayınlanan 1964 Venedik
Tüzüğü ile daha da önem kazanmış ve bu tarihten sonra insanlığın mirası olarak algılanmaya
başlamıştır. 1970’li yıllarda kapsamı daha da genişleyerek eski yerleşimler ve kırsal
yerleşmeleri de içine alan miras tanımının zamanla somut değerlere ilaveten soyut değerleri
de içine alarak genişlemesinde, 1985 yılındaki Avrupa Konseyi’nin, ICOMOS’un
Washington toplantısı (1987) ve UNESCO (1989) toplantıları etkili olmuştur. 2000’li yıllarda
ise miras kavramına peyzaj öğeleri de grimiş, kültürel ve doğal miras terimlerinin temelleri
atılmış ve soyut kültürel miras, miras kapsamına dahil edilmiştir. Kültürel mirasın tanım ve
kapsamındaki bu değişiklik toplumların onu algılayışşeklini de etkilemiş, zaman içerisinde
mirası toplumların gözünde daha önemli kılmıştır.
Kültürel mirasın toplumlar için taşıdığı önem, geçmişleri ile kurdukları ilişkinin miras
ile somut hale dönüşüyor olmasından kaynaklanmaktadır. Mirası korumak ve gelecek
nesillere aktarmak da bu ilişkiyi devam ettirme arzusundan gelmektedir. Bu aktarımda temel
neden ise mirasın sahip olduğu değerlerdir.

7.2. NEDEN KORUMALIYIZ?
A- Kültür ve Doğa Varlıklarının Değerleri
Kültür ve doğa varlıklarının çeşitliliği ve bunların teker teker ya da bir arada oluşları
ile ülkemizde sergilenen zenginlik, bu “miras”ı koruma gerekçelerinin açıklanmasını da
gerekli kılmaktadır. Çünkü bunca zenginlik bu mirasın bir “mirasyedi” olarak har vurulup
harman savrulmasına, yani sürekli tahrip edilip yok edilmesine neden olmamalıdır. Giriş
bölümünde de değinildiği gibi, modernleşme/asrîleşme/çağdaşlaşma sözcüklerinin arkasına
saklanarak yapılan plânlama/yapılaşma eylemleri, hemen her yerleşmede ya da kırsal
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alanlarda kültür ve doğa varlıklarının çoğunun değişmesine, bozulmasına ya da yok olmasına
neden olmuştur.
Bazı taşınır varlıkların müzelerde korunabilmesine karşın, birçok taşınır kültür varlığı
ya hurdacılara satılmış ya da atılmıştır. Günümüzde birçok folklorik eser artık bulunamaz hâle
gelmiştir. Öte yandan yükselen değerler arasında “antika eşya” sahibi olmak yeni bir yaklaşım
olduğundan, eski olmaktan öte çok da değer taşımayan eşyalar antikacılarda pazarlanmaya
başlamıştır. Dolayısıyla, eski ile kültür varlığı arasındaki ayrımı ortaya koymak ve bunun için
de bu varlıkların değerlerini anlamak gerekir.
B. Kültür ve Doğa Varlıklarını Tehdit Eden Tehlikeler
Doğal Koşullar
Yüzyıllara, hatta binlerce yıla göğüs gererek günümüze ulaşan kültür ve doğa
varlıkları, doğa koşullarının etkisi altındadır. Değişen ısı koşulları, nem oranı, yağmur, kar
gibi korunması gerekli varlığı ıslatarak yüzeyde ya da zeminde var olan taşları eriterek çeşitli
fiziksel (çatlama, kabuk kalkma, toz haline gelerek dökülme, vb.) ya da kimyasal (asitli ortam
oluşturarak kimyasal değişime neden olma, malzemenin özgün niteliklerini değiştirerek
dayanıklılığını azaltabilecek değişimlere neden olma) sorunlara neden olabilmektedir. Gecegündüz, kış/yaz iklim farklarının yanı sıra rüzgârın taşıdığı partiküllerin yüzeyde aşınmaya
neden olması ya da deniz kenarındaki rüzgârların deniz tuzunu yapılara taşıması gibi sorunlar
bu başlık altında sayılabilir. Daha çok taş, tuğla, kerpiç gibi türlerde ve bununla bağlantılı
harç, sıva gibi malzemelerde görülebilen bu bozulmalara özellikle ahşap malzemede
böceklerin türlerine göre yarattığı sorunları da eklemek olasıdır. Çeşitli mikroorganizmaların,
liken, yosun gibi bitkilerin yanı sıra daha büyük ot veya bitkilerin kökleri, yapraklar, dallar ve
çürümeleriyle toprakta yarattıkları yapı malzemesini bozan oluşumlar da yine doğal sorunlar
arasındadır.
Bütün bunlara ek olarak, kentlerdeki kontrolsüz büyümenin doğaya verdiği zararlar
yine kültür ve doğa varlıklarımız için tehlike yaratır. Hava kirliliğinden oluşan CO 2 ve
özellikle SO2 asit yağmurları oluşturur ve taşları aşındırır.
İnsanların Neden Olduğu Tahribat
Bu başlığa ilk örnek olarak vandalizmden bahsetmek gerekir. Tüm dünyada insanlar
belirli yerlere adlarını kazımak, sevgililerine mesaj iletmek adına kültür ve doğa varlıklarına
zarar vermektedirler. Okul sıralarına yazılan notlar ile başlayan bu sorun bireyin yaşından
bağımsız olarak süregelmektedir. Buna, günümüzün kimyasal sorun yaratan boyaları ile
grafitinin eklendiğini de belirtmek gerekir. Bazı durumlarda bu tür bilinçli tahribata dinsel
görenekler de katkıda bulunur. Örneğin, Kapadokya yöresindeki kiliselerin çoğunda yer alan
duvar resimlerindeki gözler, İslâmiyet’te “insan sureti çizmenin doğru olmadığı” savına
dayanılarak geçmiş yıllarda tahrip edilmiştir.

231

Bugün kullanılmayan yapılarda geceleyen barınaksızların yaktıkları ateş de salt
çıkardığı isin yüzeysel sorunu ile kısıtlı kalmamış, özellikle yapı malzemesinde onarılamaz
kimyasal tahribatlara neden olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Bu tür tahribatlar bir anlamda daha masumdur: Kentleşmenin izin verdiği yıkımlar
aslında kültür varlığı niteliği taşısın ya da taşımasın, ülkemizin çok büyük bir yapı stokunun
fiziksel ömrü dolmadan rant adına yok edilmesine neden olmuştur. Bu yaklaşım,
modernleşme kavramıyla gelen “olmazsa olmaz” geniş bulvarların açılması ile de
desteklenmiş, cetvelle çizilmiş ana caddelerin açılabilmesi için salt geleneksel konutlar değil,
birçok anıtsal yapı da tarihe gömülmüştür. Bu yolların taşıdığı trafiğin neden olduğu titreşim,
hava kirliliği, otopark gereksinimi yan etkiler olarak ciddî sorunlara neden olmaktadır.
Köyden kente kontrolsüz göç bir yanda kentlerde yüksek yapılaşma ile bazı kişileri rantiye
haline dönüştürürken, diğer yanda kentin tarihsel dokunun aksi yönde gelişmesi nedeniyle
terk edilme sonucu kayıplar olmuştur.
C. Nasıl Korumalıyız? Restorasyon/Koruma
Bu soruya verilecek ilk ve en önemli yanıt şudur: Kimliğimizin kültürel dayanağını
oluşturan fiziksel tanıkların yaşatılması ve gelecek kuşakların da bu tanıklıktan
yararlanabilmeleri için içerdikleri/sergiledikleri bilgileri yanılgıya neden olmayacak bir
biçimde aktarmaya yönelik müdahalelerin tümü “koruma” olgusunu tanımlar.
1. Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması
Taşınır kültür varlıklarının fiziksel ve/veya kimyasal sorunlarına müdahale ederek
onların yaşam sürelerini uzatmaya yönelik çalışmalara “konservasyon” adı verilmektedir.
Daha çok müzeciliğin ilgi alanına giren bu çalışmalarda taş, metal, cam, seramik, tekstil,
ahşap gibi farklı alanlarda uzmanlaşmalar söz konusudur ve bu konularla ilgili laboratuarlarda
gerekli teknoloji ve yöntemlerle bu müdahaleler sürdürülür.
Burada, salt müdahale ile bitmeyen bir sürecin varlığı unutulmamalıdır: Hemen her tür
objenin onarımı bitmeden/sırasında/sonrasında bulunacağı ortamlar önemlidir. Bu ise
müzeciliğin konusudur.
Işık kalitesi: Doğal mı yoksa yapay ışığın mı gerekli olduğu, ışığın doğrudan alınıp
alınmadığı, ışık kaynağının niteliği her ürün türü için ayrıdır.
Nem oranı: Her müze öğesinin içinde bulunması gerekli bağıl nem oranı farklıdır.
Ahşap bir öğe ile bir halının ya da cam eşyanın aynı nem oranına sahip mekânda depolanması
ya da sergilenmesi olası değildir. Ziyaretçi sayısı ile de değişen nem, bazı müzelerde bu oranı
ölçerek kişi sayısını kısıtlayan âletlerle hep aynı seviyede tutulabilir.
Isı: Korunması gerekli taşınır varlıkların hangi ısı koşullarında bulunması gerektiği de
yine önemli bir teknik sorundur ve yetkin uzmanlarca gerekli çözüme kavuşturulmalıdır.
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Güvenlik: Taşınır kültür varlıklarının hem depolanması ve hem de sergilenmesi
yukarıda belirtilen iklimsel çözümlerle birlikte güvenliği de içermelidir. Bu da tasarımın
önemli bir boyutudur.
Taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının korunması ve kültür varlıklarının korunması iki
ölçekte ele alınmalıdır.
 Mimarî Ölçekte (Yapı Ölçeği) Koruma: Restorasyon
Bir kültür varlığı, içerdiği önem/değerler, sergilediği sorunlar ve taşıdığı olanaklara
göre müdahale görür. Bu üç aşamanın doğru incelenmesi sonucunda uluslar arası koruma,
kuram ve yaklaşımlara uygun, ancak ülke koşul/kısıtlamalarıyla da uyumlu çözümlerin
fiziksel ortama yansıtıldığı bilinçli müdahaleler dizgesine “restorasyon” denmektedir. Bu
sözcük Türkçe olmamasına karşın, karşılık olarak kullanılabilecek sözcüklerin içerdiği
anlamlarda farklılıklar olması nedeniyle, günümüzde hâlâ restorasyon sözcüğü “bilimsel
onarım” yerine kullanılmaktadır. Türkçedeki “onarım” sözcüğü, bilinçli bir tarihsel araştırma
ve değerlendirmeye atıf yapmayan, kullanıcının yapının yaşam süresini uzatmaya yönelik
müdahaleler anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcük içinde de ikili bir ayırım söz konusudur:
“Basit onarım” kültür varlığının yapısal sistemine müdahale etmeyen, daha çok
çürümüş/yıpranmış elemanların aynı malzeme ile değişimi, boya-badana yapılması, çatı
aktarılması gibi ikincil önemdeki bir müdahale türüdür ve bu yasal çerçevede de aynı anlamda
kullanılmaktadır (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve
660 sayılı ilke kararı). “Esaslı onarım” ise yapının strüktürel sisteminin de ele alındığı büyük
ölçekli bir müdahaledir.
Ancak bilimsel açıdan restorasyon tanımı yapıldığında şöyle bir farklılık ortaya
çıkmaktadır: Restorasyon, ilk aşamada bir türlü varlığının mevcut durumunun belgelenmesini
gerektirir. Daha sonra yapıtın geçirdiği tüm yaşamının irdelenmesinin sonucunda, yapım
sürecinin başladığı andan günümüze kadar geçirdiği evrelerin saptanması, değerlendirilmesi
aşaması gelir. Kültür varlığının değerleri, sorunları ve olanaklarının irdelenmesi, bu yaşam
sürecinin ne kadarının ve hangi nedenlerle ve ölçekte korunması gerektiğinin saptanması ise
üçüncü aşamadır. Varılan bu sonuçların bilimsel bir koruma kuramsal yaklaşımı çerçevesinde
değerlendirilerek koruma ölçütlerinin belirlenmesi ile müdahaleler dizisinin ana çerçevesi
belirlenir. Bu ölçütlere yanıt verecek fiziksel müdahale sisteminin kurulması ve bu sistemin
gerektirdiği mimarî/teknik çözümlerin sağlanması restorasyon projesinin fiziksel yönüdür.
Ancak, mimarî tasarım, kültür varlığının içinde bulunduğu çevre ile ilişki ve/veya çelişkileri
bağlamında değerlendirilmesini, çağdaş yaşamda alacağı en uygun rolün saptanmasını ve
bunların bir bütünsellik içinde çözümlenerek doğru bilgilerin sunulduğu bir sonuca
ulaşılmasını da içermek zorundadır. Tüm bu eylemler “restorasyon” sürecini oluşturur. Tüm
bu çalışmalarda en önemli ilke “varsayımların başladığı noktada restorasyon eyleminin
durmasıdır” ki bu ilke 1964 yılından beri geçerliliğini korumaktadır (Bkz.: Venedik Tüzüğü).
Diğer bir kuramsal doğru da, kültür varlığının özgün bölümleri ile, restorasyon
müdahalelerinin ayrıştırılabilir, ama uyumlu olması gereğidir. Bu ölçüt de yine 1964 yılından
beri değişmeyen bir yaklaşımdır.
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Günümüzde bilimsel araştırmaların giderek ivme kazandığı ve kolay ulaşılabilir
olduğu da düşünüldüğünde, yapılan müdahalelerde geriye dönüş (kaldırabilme) olasılığı da
önemlidir.
Tüm bu genel yaklaşımlar arasında belki de en önemli ve evrensel sayılabilecek
yaklaşım, her kültür varlığının, kendi öz koşullarından yola çıkan ve ona özgü çözümleri
gerekli kıldığıdır. Yani, her korunması gerekli varlığın çevresiyle ilişkisi, içerdiği
ulusal/uluslar arası nitelikteki değerleri, kendi sorunları (yapısal, malzeme, mekânsal, işlevsel
vb.) kendine özgü olanaklara dayalı çözümler, doğru bir restorasyon uygulamasına ulaşmanın
asal ve değişmez kuralıdır.
Bu konuyla ilgili uluslar arası belgeler bölümün sonunda, koruma kuramlarının
gelişimine ve Türkiye’deki koşullara ilişkin kaynaklar ise “Kaynakça” bölümünde verilmiştir.
 Çevre Ölçeğinde Koruma
Kültürel Çevrelerin Korunması
Her yapının/kültür varlığının restorasyonunda unutulmaması gereken bir ilke, o
yapının geçmişinden bugüne değin daima bir çevrenin parçası olduğudur. Bu “çevre” tanımı
bazen bir ormanı ya da doğal değerleri, bazen bir yerleşme alanının çoğunlukla da tümünü
içerebilir. Bu nedenle bir tek yapı onarımında o mimarî ürünün çevresiyle ilişkisini
sorgulamak önemli ve gereklidir.
Aynı şekilde, insan eliyle yapılmış fiziksel çevrelerde, ister kırsal nitelikli köyler, ister
küçük kasabalar ya da büyük ölçekli kentler olsun, isterse bu yerleşmelerin bir bölümünde yer
alan tarihsel/geleneksel yerleşme parçaları [mahalle(ler)] olsun, özünde fiziksel birimlerin bir
araya gelişleri ile oluşturdukları mekânlardır. Buralarda kamusal/yarı-kamusal/mahrem
mekânların, açık/yarı açık/kapalı mekânların ilişkileri önemlidir. Tüm bu karşılıklı ilişkileri
ve onların zaman içindeki değişimini (olumlu ya da olumsuz) oluşturan da bu mekânsal
dizgeyi yaşayan sosyal gruplar, yani “insan” etkenidir. Aslında bu bakış açısı salt çevre
ölçeğinde değil, yapı ölçeğinde de konunun ayrılmaz bir öğesidir. Çünkü koruma sözcüğü,
salt fiziksel kabuk malzemesinin, plân (şema)nın ya da pencere boyutlarının korunması
anlamına gelemez. Eğer “değerler” başlığı bu bakış açısıyla yeniden gözden geçirilirse, kültür
varlıklarının ve onların oluşturduğu çevrelerin öneminin, o mekânsal dizgeleri
oluşturan/değiştiren toplumlara/bireylere ait bilgilerin fiziksel aktarıcı olmalarından
kaynaklandığı anlaşılır. İşte bu nedenledir ki “koruma” eylemi, birtakım mekânların salt
malzemelerinin korunarak içine farklı bir takım işlevler sıkıştırılması ile kısıtlı ve kısır bir
eylem olarak görülmemelidir. Bir konutun plân şemasının korunması, salt bir mimarlık
tarihçisine plân tipolojisi verisi sağlamak için değildir. O yapının avlusunda yetişen ağaç bize
o konuttaki kişinin hangi ürünü yetiştirdiğini anlatırken, bir ahırın varlığı o dönemdeki ulaşım
biçimini ya da o ailenin ekonomik yaşamını öğretir. WC’nin avluda olması teknik
kısıtlamaları anlatırken, bir yandan da o dönemin hijyen anlayışını ortaya koymaktadır.
Penceredeki kafes, bir restorasyon sürecinde salt böceklerinden arındırılacak ahşap olarak
düşünülmemelidir. O mimarî öğe, aile-toplum arasındaki mahremiyet ilişkisini anlatır. Bu
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yaklaşımı geleneksel konutun sokakla ve diğer konutlarla ilişkisine göre genişletirsek, konutkonut, konut-sokak, konut-mahalle ilişkilerini ve buna bağlı olarak da birey-aile-toplum
ilişkilerinin tarihsel gelişimini anlamak ve günümüz ilişkilerini de bu tarihsel gelişim ışığında
çok daha doğru değerlendirmek olasıdır.
Aynı bakış açısıyla diğer yapı türleri de incelendiğinde, benzeri bilgiler veren bu
ürünler çok daha bütüncül bir toplumsal mesajın ileticileri hâline dönüşürler: Camiler salt
dinsel yapı türü olarak bir mimarî tipoloji öğesi olmaktan çıkarak sosyal bir toplanma merkezi
olarak algılanacak, ticaretle bağlantısı kurulacak, mahalle ile ilişkilendirilebilecektir.
Hamamlara aynı yaklaşımla bakıldığında, kadınların sosyalleşme mekânı olan bu yapı türünde
oğullarına gelin beğenen annelerin varlığını, hangi yemeklerin yendiğini, toplumsal temizlik
alışkanlıklarını, sabunların hangi taşınır kültür varlıkları ile götürüldüğünü anlatırlar, yani bu
yapıların toplumsal yaşamdaki önemini ve o dönemdeki teknik çözümleri iletirler. Bu bilgiler,
en az yapıların sıcaklık mekânlarına göre tipolojilerini öğrenmek kadar önemlidir ve onları
çok daha etkin bir eğitim aracına dönüştürmektedir.
Tüm bu nedenler, çevre ölçeğinde koruma çalışmalarına farklı boyutlar
kazandırmaktadır. Mimarî birimin algılanması, bunların biraradalık dizgesinin ortaya
konması, bu alanlardaki değer, sorun, olanakların fiziksel olarak saptanmasının yanı sıra bu
mekânsal ortamı kullanan sosyal grubun sosyo-ekonomik, kültürel nitelik ve niceliklerinin
öğrenilmesi, yaşam biçimlerinin algılanması, istek ve gereksinimlerinin saptanması gerekir.
Bu aşamadan sonra, yerleşmenin korunmaya değer parçasının yerleşme bütünündeki yeri ve
konumunun saptanması, kentin gelişiminde bu özel alana verilecek rolün kentteki farklı
sektörler arasında dengeli bir gelişim sağlayacak şekilde belirlenmesi ve bu dengeli gelişimi
sağlayacak doğru örgütlenme modeli ve doğru yasal/yönetsel/parasal modellerin ortaya
konması gereklidir. Bu genel çerçevenin belirlenmesinden sonra korunması gerekli çevrede
uygulama aşamaları kurgulanan yönetim biçimine göre saptanmalı, bunların gerektirdiği
fiziksel, sosyal, ekonomik uygulamalar ortaya konmalıdır. Bu denli geniş bir çalışma, farklı
uzmanlıkların bir arada ve ortak emeğini gerektirir.
Bu yaklaşım uluslararası bağlamda ancak 2000’li yıllarda nesnel/öznel
(tangible/instangible) tanımıyla belgelere girebilmiştir. Oysa bu görüş Türkiye özelinde en az
10 yıldır gündemdedir.
Doğal Çevrelerin Korunması
Doğal varlıkların oluşturduğu alanların korunmasında, korunacak varlığın niteliğine
bağımlı olarak farklı uzmanlar görev alırlar. Ancak tüm çalışmalarda bölgesel ölçekte kararlar
kadar korunacak birimlerin (flora, fauna ya da coğrafya vb.) uzmanları ortak çalışmalı, bu
alanlar ile insan öğesinin birlikteliğinin ölçütleri doğru konmalıdır.
Bu konulara ilişkin çerçeveyi Orman Yasası, Millî Parklar Yasası, Özel Çevre Yasası
gibi çeşitli yasalar ile İmar Yasası vb. oluşturmaktadır. Ayrıca, Ramsar sözleşmesi gibi
Türkiye Cumhuriyeti’nin imzalayarak taraf olduğu uluslararası belgeler de önemlidir.
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7.3. DÜNYADA KORUMA
Koruma yönetim sürecine dair doğru bir öneri modelinin tespit edilmesi için;
ülkemizdeki koruma politikaları ve uygulamalarının incelenmesi kadar dünya ve Avrupa
ülkelerindeki koruma yönetim sürecinin de incelenmesi faydalı olacaktır.

7.3.1. Avrupa Ülkelerinde Koruma Olgusu
İnsanlar anıtları miras olarak sayarken, onları gelecek kuşaklara sağlam olarak
ulaştırma sorumluluğunu da üzerlerine alırlar. Ancak, korumacılığı salt nostaljik duygulara
dayanarak gerekli görmek, tarihsel yapıları gerçek olmaktan uzaklaştıran bir eylemdir.
Korumacılık sorumluluğu tarihsel ve bağlamsal olarak bireysel, yöresel, ulusal, uluslararası ve
global boyutlarda çeşitlilik gösterir. Fakat yapının orijinal zenginliklerine zarar vermeden
korumak ve sonraki nesillere aktarmak ortak hedeftir. Bu noktada, eski yapıların korunması
ve onarımıyla ilgili ilkeleri belirlemek ve uluslararası bir temel oluşturmak, ülkelerarası
iletişim ve ortak kültürel miras ve korumacılık bilinci oluşumu bakımından değer taşır.
Böylece, her ülke kendi kültür ve gelenekleri çerçevesinde korumacılık ilkelerini benimseme
ve uygulama sorumluluğu üstlenirken, bir yandan da koruma kültürü bakımından daha geniş
ve kapsayıcı bir perspektif, aynı zamanda da ortak bir dil benimsenir.
Batı Avrupa ülkelerinin demokratik ve kültürel gelişmeleri birbirine paralel olarak
geliştiği için tarihi ve mimari önemdeki yapıların yaşatılma ve korunması yöntemleri de
benzer olmuş, korumacılık ilk bu ülkelerde şekillendirilmiş ve ekonomik avantajları da
mimari değerlerin çeşitli derecelerde korunması şansını vermiştir.
Koruma için bir yapı oluşturulurken, hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde şu adımlar
uygulanmıştır;


İlgili kişilerin anıtları inceleyerek maddi olarak desteklemesi,



Bakanlık departmanlarının kurulması, ayrıntılı analizler içeren envanterlerin ve
listelerin üretilmesi,



Bozulmaya, yer değiştirmeye ve uygun olmayan değişikliklere karşı, belirlenmiş
önemli anıtve yapıtların çıkarılan kanunlarca korumaya alınması,



Merkezi ya da bölgesel yönetimlerce anıtların ve yapıların restorasyon ve tamiri
için gerekli maddi desteği sağlamak amacıyla fonların sağlanması,



Bakımsız tarihi anıtların kamulaştırılması ve zorunlu olarak satın alınması için
uygun araçların sağlanması,



Korumacılığın tüm yapıları ve çevrelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi,



Turizm ve bölgesel planlama ile korumanın ilişkilendirilmesi,
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Avrupa‟da koruma yapısını oluşturan temel adımlar olarak nitelendirilebilir.
Korumanın Avrupa‟ya özgü durumu ele alınacak olursa; Avrupa‟nın tarihsel merkezlerinde
on dokuzuncu yüzyılda yaşanan yıkımlar, koruma yanlısı görüşün yasal ve kuramsal yapısının
gelişmesiyle birlikte yerini etkin bir koruma anlayışına bıraktığı gözlenmektedir. Yıkım ile
koruma arasındaki kararsızlık son bularak, tutarlı bir koruma anlayışında karar kılınmıştır.
Geçmişte yaratılanlara tarih bilinciyle yaklaşılarak ve yinelemez oldukları
onaylanarak, sahteciliğe düşülmeksizin korunmaları yaygınlaşmıştır. Eski yapıların
korunması ve onarımıyla ilgili ilkeler üzerinde karara varan ve bu ilkeleri uluslararası bir
temele oturtan Venedik Tüzüğü‟nün 1964 yılında kabul edilmesi ise, koruma kavramının
özellikle Avrupa‟da gelişiminde önemli bir yer teşkil etmektedir.

7.3.1.1. Avrupa Ülkelerinde Koruma Tarihinin Gelişimi
Tarihte ilk koruma çalışmaları, yönetimin ve dinin etkisi ile yönetim binaları ve kilise,
manastır gibi dinsel binalarda olmuştur. Bu yapılar, hem temsil ettikleri gücün etkisini
arttırmak hem de doğal ve fiziksel eskimeleri önlemek amacıyla korumaya alınmış,
restorasyonları yapılmıştır. Eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında da, koruma daha çok
dini inanç ve törelere bağlı olarak gelişmiştir. Eski Mısır yerleşmelerinin, kutsal yapılar ve
çevrelerine gösterdikleri özen ile ve bu yapıtları merkez alarak gelişt irdikleri yerleşme düzeni
ile hem yerleşme planlaması ve hem de çevresiyle birlikte koruma çabalarının ilk örnekleri
olduğu belirtilmektedir.
Roma İmparatorluğunda, kentin bütünü bir sanat yapıtı olarak değerlendirilmekte ve
önceki devirlere ait yapıların korunması da başlıca kaygılardan biridir. İmparatorluğun
parçalanmasından sonra İtalya‟da koruma duyarlılığı giderek zayıflamıştır. Hıristiyanlığın
yayılma devri koruma adına şanssız bir dönem olmuştur. Bu dönemde, daha hızlı
yayılabilmek adına, Hıristiyanlık dışındaki inançların simgesi durumundaki her türlü dini
yapıt yok edilmeye çalışılmıştır. Bu dönemi izleyen Ortaçağda da eski Roma ve Helen
yapıtları tahrip edilmiştir.
1789 Fransız devrimi sırasında eski eserlerin aristokrasinin simgeleri olarak
yıkılmasına duyulan tepki, kapsamlı ve sistemli koruma çabalarının başlamasını sağlamıştır.
Sanayi devriminin tanımladığı yaşantı ve fiziki çevrelerden kaçıp tarihe sığınan düşünce
akımlarının da beslediği bir tarih sevgisi ve bilinci içinde, eski eserler onarılmaya
başlanmıştır.
Fransa‟da 1814-1879 yılları arasında Viollet-le Duc‟ün “Üslup Birliğine Varış”
düşüncesiyle gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları korumacılık tarihinde ilk önemli adımlar
olarak anılmaktadır.
Viollet le Duc: "…Bir yapıyı restore etmek, onu korumak, onarmak veya yeniden
yapmak değil, belirli bir zamanda hiç var olmadığı biçimiyle eksiklerini tamamlayarak tam
bitmiş bir yapı haline getirmektir." görüşünü ortaya atmıştır. Bu anlayışa, “üslup birliğine
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ulaşma kaygısı” denmektedir. Viollet le Duc ; “…Yapının bir stili olmalıdır ve yapıyı o stil
yükümlülüğü içinde tamamlamalısınız, yapıyı yeniden yapan mimar gibi düşünün kendinizi.”
demektedir. Bu yaklaşıma, stilistik rekompozisyon veya üslup birliğine varma denmektedir ve
bu konu bugün hala tartışılmaktadır.
"Romantik görüş" adı verilen bu yeni bir kavramla, önemli mimarlık tarihçilerinden ve
kuramcılarından John Ruskin, stilistik rekompozisyon‟a antitez oluşturarak; “… Beyler
anıtlara sadece iyi bakınız, bakımını yapınız; o zaman restorasyona gerek kalmayacaktır.
Restorasyon, bir yapının başına gelebilecek en büyük felakettir. Yok olanın yerine sahte bir
benzeri getirilir." demiştir.
John Ruskin ile aynı zamanda yaşayan Arts and Crafts hareketinin de öncülerinden
William Morris ise antitez olarak, İngiltere‟de Eski Eser Anıtları Koruma Derneği (SPAB)
adına “1877 Manifestosu”nu yayınlayarak, "…Yapının belge nitelikleri, üslup ve SİT
bütünlüğü için yok ediliyor. Restorasyon yerine koruma olmalıdır.” demiştir.
Morris ve Ruskin‟in yaklaşımını bir araya getiren düşünceye ek olarak; Luca Beltrami
"anıtların tarihi belgeleriyle sağlanacak somut verilere dayandırılarak restore edilmesi
gerekir" diyerek; tarihçi, arşivci restoratör kavramının getirmiştir .
On dokuzuncu yüzyılda her tarihsel dönemin çevreye damgasını vurduğu, çağdaş
yaşama uymayan geleneksel çevrenin ortadan kaldırılarak yerine yenisinin konulması
gerektiğini savunan bir düşünce de gelişmiştir. Fransa‟da Haussmann‟ın Paris de uyguladığı
temizleme, geniş ve düz yolların ulaştığı görkemli meydanların ortasında tarihsel yapıları tek
başına sergileme tavrı, Viollet le Duc‟ün yapıları tekil olarak ele alma eğilimi ile birleşerek
Le Corbusier‟ye kadar uzanan bir tutum içinde geliştirmiştir. Le Corbusier, eski kentlerin
yeniden tasarımına ilişkin öneriyle bu tutumun en bilinen savunucularındandır.
On dokuzuncu yüzyıl ortalarında, büyük kentlerin tarihsel merkezlerine yığılan kentsel
nüfusun yarattığı toplumsal ve fiziksel yıpranmanın önüne geçmek isteyen birçok kent
yönetimi, çareyi tarihsel dokuyu ortadan kaldırarak yerine yeni bir düzen getirmekte
bulmuşlardır. Eskiyi ortadan kaldıran planlama anlayışının yarattığı tepki, bu kez sanayi
devriminin yeniliklerinden kaçarak tarihe sığınan akımlarla birleşerek, özellikle ortaçağ
yapılarının onarıldığı, korumaya elverişli bir ortamın yaratılması ile sonuçlanmıştır
On dokuzuncu yüzyıl sonunda Camillo Boito sayesinde çağdaş korumaya yakın
temellerin atıldığı savunulur. Camillo Boito 1836–1914 senelerinde bir sentez yaparak,
1883‟te "Çağdaş Restorasyonun 5 İlkesi" şeklinde temel ilkeleri belirlemiştir:
Birinci ilke: Restorasyon, sentez kavramı nasıl olmalı? "Anıtlar tüm insanlık tarihinin
belgeleridir. Yani benim, senin, ötekinin malı değil; hem ülke olarak, hem devir olarak
insanlık tarihinin malıdır. Anıtlardaki restorasyonlar tarihe saygılı olmalı, yanıltıcı olmamalı.”
demektedir.
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İkinci ilke: Yapıya en az müdahale en iyi uygulamadır kavramını getirilmiştir.
"Sağlamlaştırma onarımdan daha iyidir; onarımsa, restore etmekten daha iyidir."
Üçüncü ilke: Ek ya da onarım yapılması zorunluysa, somut verilere dayanmalı,
yapının görsel bütününe ve biçimine saygılı olunmalıdır. Restorasyon tarihi bir işaret veya
rakamla belirtilmeli, başka deyişle yapıyla armoni içinde olmalı, ama onu taklit etmemeli,
sırıtmamalıdır, fakat yeni yapıldığı da belli olmalıdır.
Dördüncü ilke: Restorasyon mutlaka bir işaretle önde ya da arkada, malzemesini,
tarihini kitabesinde belirtmelidir. Farklı dönemin ekleri korunmalıdır. Nitelikli ekler
korunmalıdır. Neyin nitelikli olduğuna, neyin niteliksiz olduğuna bir kişi karar vermemelidir,
birden fazla kişi (uzman) tartışmalıdır.
Beşinci ilke: Restorasyon çizim ve raporlarla belgelenmelidir.
Gustavo Giovannoni ise tarihi yapı restorasyonunun daha bilimsel ve anıtların
çevrelerindeki doku ile birlikte korunmaları gerektiğini vurgular ve çağdaş onarım ilkeleri
sayılabilecek kuralları koyar. “…Yapıların mutlaka kullanılması gerekir, fonksiyon yapıyı
hayatta tutar. Binada hayat yoksa o bina gider, mutlaka yapıyı bir fonksiyona
dönüştüreceksiniz.
Bunu da uygun şekilde yapmak lazım, her bina her fonksiyona gelemez, uygun
fonksiyonu seçip ona göre restore etmek lazım. İkincisi; özel mülkiyetteki alanların
korunması için kamu yetkileri güçlendirilmelidir. Çağdaş tekniğin sunduğu olanaklar
kullanılmalıdır.” demektedir. Bir sene sonra İtalya‟da bütün dünyaya artık örnek teşkil
edecek, İtalyan restorasyon kuramları, bir sistem halinde ortaya çıkar. 11 maddelik Carta Del
Restauro (1931) modern restorasyonun ilk anayasasıdır. Bu ilkeler 1931‟de Atina‟da toplanan
Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresinde benimsenmiştir
On dokuzuncu yüzyılda Avrupa‟da gelişen milliyetçilik akımları da, bir bakıma,
koruma çabalarını desteklemiştir. Ulus devlet olma özellilerini yeni kazanan Avrupa ülkeleri;
tarihi mirası uluslarının kurulmasını meşru kılacak bir destek aracı olarak görmüşlerdir. Bu
dönemde, koruma konusunda bilimsel tartışmalar yoğunlaşmış ve arkeolojik kazılar
yapılmıştır. Ancak, koruma yine de önemli yapılar ölçeği ile sınırlı kalmıştır. Hatta, bu
yaklaşım abartılarak, anıt niteliğindeki bu tek yapıların çevresinin yıkılıp boşaltılmasına kadar
götürülmüştür. Böylece, anıtın daha da görkemli bir şekilde ortaya çıkartılması
hedeflenmiştir. Bu tutum genelde, belirli dönemlere ait çevresel değerlerin yitirilmesine neden
olmuştur. Uzunca bir dönem, koruma anlayışı tek yapıların korunması ölçeğinden öteye
geçememiştir.
1800‟lerde tarihi çevre ve koruma daha çok anıt niteliği taşıyan yapıları korumaya
yönelikken, zaman içinde „anıt‟ ölçeğinden „çevre‟ ölçeğine bir gelişim görülür.
Bugelişmeler, 1931′de Atina‟da, tarihi anıtların korunması ile ilgili toplanan mimarlar ve
teknisyenlerce tartışılmıştır. Tarihi çevre kendi başlarına anıt olmayan, fakat bir arada tarihi,
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geleneksel, görsel değerler taşıyan kasabaların, kentlerin kendilerine özgü karakterlerini
yaratan tüm öğelerin bir arada değerlendirilmesidir.
1957 Paris Kongresi (Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi)
“Kent İçindeki Tek Anıt” kavramından “Anıt Olarak Kent” kavramına doğru bir gelişmenin
başlangıcına vesile olmuştur. Aynı zamanda, daha sonraları “ Bütünleşik Koruma” olarak
adlandırılacak olan kavramın temelleri de atılmıştır. Yine bu konferansın oluşturduğu
tartışmalar Fransa‟da “Malraux Yasası” olarak bilinen yasanın kökenini oluşturmuştur.
Avrupa‟da kentsel ve kırsal koruma çabaları 1945‟ten sonra hız kazanmış, 2.dünya
savaşı sırasında yıkılan, çoğu kez çağdaş yapılanma ve endüstrileşme ile karakteri bozulan
tarihi kentlerin uğradığı kayıplarla bilinçlenen kamuoyu bu konuya çözüm yolları aramaya
başlamıştır.
Eski yapıların korunması ve onarımıyla ilgili ilkeler üzerinde karara varmak ve bunları
uluslar arası bir temele yerleştirmek amacıyla da Venedik‟te 25-31 Mayıs 1964 tarihleri
arasında toplanan II. Uluslar arası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi “Venedik
Tüzüğü” adıyla anılan kararları almıştır. Tüzükte; korumanın sürekliliğinin sağlanması,
anıtların çağdaş teknolojiden yararlanması, çevre düzenlemesi, arkeolojik sitlerde yapılacak
onarımlar konularında açıklamalar getirilmiştir. Bu içeriği ile Venedik tüzüğü tarihi anıt ve
çevrelerinin korunmasıyla ilgili çağdaş düşünceleri bir araya getirmektedir.
Eski yapıların korunması ve onarımıyla ilgili ilkeler üzerinde karara varmak ve bu
ilkeleri uluslararası bir temele oturtmak bakımından “Tarihi Anıtların ve Yerleşmelerin
Korunması İçin Uluslararası Tüzük” olarak da bilinen “Venedik Tüzüğü” oldukça önemlidir.
Çağdaş restorasyon prensiplerinin geliştirilmesi bakımından değerli olan Venedik
Tüzüğü özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihi doku ve kentin korunması ve yenilenmesi
konularının gündeme gelmesiyle daha da önem kazanmıştır. Tüzük, Prag ve Varşova gibi
şehirlerde koruma uygulamalarının gerçekleştirildiği bir dönemde, “bellek” kavramının öne
çıkması, tarihe yeniden bakışın gelişmesi ve savaş sonrası korumacılık uzlaşma sağlanması
bakımından özel bir konuma sahiptir. Bu noktada, savaş öncesi çıkarılan rölöveler de tarihsel
ve belgesel değer taşır. Önce Avrupa‟da daha sonra UNESCO kanalıyla tüm dünyada
uygulanan bu belgenin önerdiği yöntemler, Venedik, Barcelona, Milano, Bologna, Selanik,
Floransa ve son olarak Bulgaristan‟daki Filibe‟de başarıyla hayata geçirilir. Tüzüğe göre;
uzmanlar, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcilerinden bir üst kurul oluşturmaktadır. Kentin
rehabilite edilmek istenen alanıyla ilgili tüm bürokratik kademeler geçici olarak bu üst örgüte
bağlanarak projelerin bürokrasi labirentinde kaybolması ve işlerin gecikmesinin engellenmesi
amaçlanır. Tüzükte, genel olarak korumanın sürekliliğinin sağlanması anıtların çağdaş yaşam
içinde toplumsal amaçlarla kullanılıp değerlendirilmesi ilke olarak kabul edilmesi, onarımda
çağdaş teknolojiden yararlanma, çevre düzenleme, arkeolojik sitlerde yapılacak
onarımlartartışılmıştır .
Hem teknik hem de kavramsal bir içeriğe sahip olan tüzüğün diğer restorasyon adına
yapılançalışmalardan farkı, konuya soyut ve somut yönden bakan içeriğinde saklıdır. Mimari
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mirasın korunması düşüncesi genel olarak Avrupa uygarlığının bir ürünü ve anlayışı olarak
kabul edilmektedir. Venedik Tüzüğü‟yle birlikte korunması gereken yalnızca mimari eser
değildir.
“Bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da
kırsal bir yerleşme” de aynı derecede korunma gerektirir. Korunması gerekenin tanımının
genişlemiş, daha fazla kapsayıcılık kazandığı görülmektedir. Madde 1, yalnız büyük sanat
eserlerini değil, “zamanla kültürel anlam kazanmış daha basit eserleri” de kapsar.
Tüzüğün 3. maddesi ise kültür varlığının bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge
olarak da değerlendirilmesi gerektiğine işaret eder. Tüzük, korumanın “yararlı toplumsal
amaç” için kullanmakla kolaylaştırılabileceğini önerir, fakat bu amacın neler olabileceğine ve
kimin amacın “faydalı” olduğuna karar vereceğiyle ilgili bir detay içermez. Korumada
“sürekli bakım” hasarı ortadan kaldırmak için temel ilke olarak sunulur ve küçük
müdahalelerle büyük maliyetli sorunların engellenebileceği vurgulanır. Buna göre az ya da
“yerinde” restorasyon daha çok müdahaleden daha yararlıdır. Binanın sağlamlaştırılması
kadar bir binanın ya da çevrenin bütünlüğünün korunması da o kadar önemlidir. 7. Madde‟nin
belirttiği gibi bir kültür varlığı tanıklık ettiği tarihin ve içinde bulunduğu ortamın ayrılmaz bir
parçasıdır. Burada parça-bütün ilişkisinin altı çizilmiştir. Onarım alt başlığı altında koruma ve
onarımın “uzmanlık” gerektiren bir iş olduğunu vurgulayan 9. Madde, onarım işleminin
öncesi ve sonrasında kültür varlığının arkeolojik ve tarihi bir inceleme yapılması gerektiğinin
altını çizer. Madde 16 ise, belgelemenin öneminin vurgulanması bakımından önemlidir.
Tarihsel çevrelerin “sürdürülebilir kalkınma” kavramı doğrultusunda değerlendirilmesi
gerektiğini vurgulayan Venedik Tüzüğü koruma tarihi ve kuramı bakımından önemli bir
belgedir. Tüzük, muğlak tanımlamalarıyla uygulamada sorunlu ve çelişkili durumlara yol açsa
da, korumacılığı tek boyutlu bir olgu gibi görmez, aksine kültür değerlerinin çok katmanlılığı
göz önünde bulundurur. Onarım ve korumayı ortak ilkeler ve uluslararası bir temele
yerleştirmek açısından ve tarihsel ve kültürel sürekliliğin sağlanmasını amaçlaması
bakımından Venedik Tüzüğü önemli bir yere sahiptir.
Türkiye‟de Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi olarak bilinen ICOMOS‟un
kuruluşunun arka planında 1964 tarihli Venedik Tüzüğü ile bu konuda sürekli çalışacak
uluslararası bir konseyin kurulması tavsiye kararı yatmaktadır.
1969‟da Brüksel‟de yapılan Avrupa Konferansı Sorumlu Bakanlar toplantısında,
özellikle Avrupa ülkelerinin koruma politikalarına yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır.Bu
toplantıda, koruma kavramının, “Mimari Miras” deyimi ile çevresiyle uyumlu ve kent
planlama politikaları ile bütünleşmiş bir kavram olarak kabulüne karar verilmiştir. Savaş
sonrası gerçekleştirilen imar faaliyetlerinin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının önceliği nedeni ile
yaşam standardı düşük yerleşmelerin oluşmasına neden olduğu belirtilmiştir. Eski
merkezlerinde bu gelişmelere paralel olarak nüfus kaybına uğradığı ve iş yerlerine ya da
düşük gelir gruplarının kullanımına terk edilmesi nedeni ile yok olduğu ifade edilmiştir. Bunu
önlemek için “Bütünleşik Koruma” kavramı ortaya atılmıştır. Bütünleşik koruma da
tarihidokunun çevresi ile birlikte güncelliğinin arttırılarak korunması beklenmektedir. Bu
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kavramuyarınca herhangi bir prestij önceliği olmaksızın Avrupa tarihi, peyzaj ve yaşam
tarzını yansıtan her türlü doku, mimari miras deyimi içinde değerlendirilmiştir.
Avrupa Konseyi tarafından ilan edilen 1975 “Avrupa Mimari Miras Yılı” kapsamında
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, “Avrupa Mimari Miras Tüzüğü” hazırlanmış ve 26
Eylül 1975 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiştir. Venedik
Tüzüğü metnindeki “Anıt”tan “Mimari Miras” kavramına geçiş, genişletilmiş, bir “Tarihi
Çevre” kavramı, tarihi çevrenin evrensel değeri, koruma-ekonomi ve toplumsal yapı
arasındaki doğru ilişkileri kurmaya çalışan “Bütünleşik Koruma” yaklaşımı ve bunun
uygulanması için araçlar gibi önemli yeni yaklaşımlara yer verilmiştir. 1975‟in Avrupa
Mimari Miras Yılı ilan edilmesi ile başlayan kampanya sonunda yayınlanan “Amsterdam
Bildirgesi”nde mimari mirasın korunması kentsel ve bölgesel planlamanın hedeflerinden biri
olarak belirlenmiştir. Bu bildirgeyle de, hedefin bütünleşik koruma olduğu belirtilmiş ve
ekonomik, sosyal, yönetimsel ve yasal yönleri gözeten bir koruma modeli olarak tanımlanan
bu yaklaşımın gerçekleşmesi için gerek duyulan araçlar tanımlanmaya çalışılmıştır. Geleceğe
umutla bakan ve yerel yönetimlerin, merkezi hükümetlerin desteğini, halkın katılımını
öngören bütünleşik koruma düşüncesi koruma uygulamaları için gerekli onarım, teknik ve
yöntemlerinin, uygulama yapacak ustaların yetiştirilmesini de öngörmektedir.
1976 yılında Nairobi‟de gerçekleştirilen Tarihi Alanların Korunması ve Çağdaş
Rolleri Konusunda Tavsiyeler toplantısında bütün dünyadaki modernleşme ve çağdaşlık adı
altında neyin yok edildiği bilinmeden yıkım yapılmasının, irrasyonel ve uygun olmayan
yenilemenin ve yapılaşmanın tarihi mirasa ciddi zararlar verdiği ortaya konmuştur.
Günümüzde de özellikle Avrupa Konseyi, Uluslar Arası Anıtlar ve Sitler Konseyi
(ICOMOS) ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarımı Araştırma Merkezi (ICCROM)
tarafından tarihi çevreleri korumaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.UNESCO‟nun
kuruluşundan sonra, bu kuruluşla ilintili ya da ilintisiz, gerek ulusal gerekse uluslar arası
birçok örgüt kurulmuştur. Bu örgütlerin önde gelenleri şunlardır:


UNESCO tarafından; taşınabilir kültür varlıklarının korunması amacı ile 1946‟da
ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi - International Council of Museums),

Kültürel varlıkların korunmasında ve onarılmasında teknik anlamda üyelerine
yardımcı olması amacı ile 1959‟da ICCROM ( Kültürel Varlıkların Korunması ve Onarımı
Araştırma Merkezi – International Center for the Study of the Preservation and the
Restoration of Cultural Property ),
1964‟te ise görevi; tarihi anıtlar ve sitlerin korunması, muhafaza edilmesi ve
değerlendirilmesine yönelik teoriler, yöntemler, teknikler ile ilgili her türlü araştırmayı
desteklemek ve yönlendirmek olan Uluslararası ve hükümetler dışı bir organizasyon olan
ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi – International Council on Monuments and
Sites),
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1972 yılında UNESCO Dünya Miras Vakfı (WHF), 250 adet kültür varlığı
belirleyerek bunların korunması amacı ile kurulmuştur. Bu vakıf 1995 yılında uluslararası
baskılarla kamusal bir örgüt olmuş ve WHC (World Heritage Center- Dünya Miras Merkezi)
ismini almıştır
Uluslarası alanda faaliyet gösteren; Europa NOSTRA (Avrupa Kültürel Miras
Federasyonu), ICA (International Council on Archives -Uluslararası Arşiv Komisyonu),
Dünya genelinde etkin sivil gruplar; 1988 yılında mimar Hubert Jan Henket ve mimar
Wessel de Jonge tarafından başlatılmış bir sivil hareket olan, DOCOMOMO (Documentation
and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement-Moderm
Mimari Akımın, Sitleri ve Çevresini Uluslararası Koruma ve Belgeleme Grubu),
WATCH Çatışmalarda Taşınabilir ve Taşınmaz Kültürel Mirasın Korunması İçin
Dünya Birliği,
1959 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde kurulmuş olan AIC, 1965 yılında yine
ABD‟de kurulmuş olan Dünya Anıtlar Vakfı (WMF – World Monument Fund), örnek olarak
verilebilir.

7.3.1.2. Bazı Avrupa Ülkelerinin Korumaya Yönelik Çalışmaları
Avrupa ülkelerinde kültür varlıklarının korunması Kültür Bakanlıkları veya aynı
yetkilerle donatılmış bir başka bakanlığın sorumluluğundadır. Doğal varlıkların korunması ise
Çevre, Orman, Tarım veya benzeri bakanlıkların yetkisindeyken, farklı bir kavram olarak
tarihi bahçe ve parklar yine taşınmaz kültür varlıklarından sorumlu bakanlıkların
kontrolündedir. Aynı sistemde korumacılık konusunda müzecilik, taşınır ve taşınmaz kültür
varlıkları ile ilgili konularda ayrı ayrı birimlere görev verilmektedir.
Sözkonusu ülkelerde etkinlik biçimleri değişse de, “koruma kurulu” kavramı
bulunmaktadır. Bu kurulların danışmanlıktan etkin karar mekanizmasına kadar farklı rolleri
bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlere daha çok yetki tanınırken, gelişmekte
olan ülkelerde yerel uygulamanın başarısızlığı nedeniyle tekrar merkezileşme eğilimi
artmaktadır. Yetkinin büyük ölçüde yerel yönetimlere aktarıldığı ülkelerde bile Kültür
Bakanlıkları temel koruma ilkeleri ve genel koruma kararlarının alındığı merkezi bir birim
olarak görev yapmaktadır. Merkezi yönetimin güçlü olduğu ülkelerde de uygulama merkeze
bağlı yerel örgütler aracılığı ile yürütülmekte ve denetlenmektedir. Bu örgütler, hem teknik
hem de bilimsel açıdan yeterli donanıma sahiptir.
Kültür varlıklarının korunması hemen her ülkede kent planlamanın bir parçası olarak
kabul edildiğinden imar mevzuatı içine yaptırım gücü yüksek hükümler konulmuştur.
Böylelikle Kültür Bakanlıklarının diğer bakanlıklar üzerinde denetim gücü de arttırılmış
olmaktadır.
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7.3.1.2.1. Almanya
Detaylı olarak Almanya’daki mevzuata değinmeden önce sistemin yürüme şeklini kısa
olarak anlatmak uygun olacaktır. Almanya’da kültürel mirasın korunmasında yetkili organ her
federal eyaletin kendisidir. Eyaletlerde, kendi kültürel işlerinden sorumlu bakanlıklar, bilimsel
ve teknolojik koruma birimleri ve yerel belediyelerin çalışmalarına merkezi hükümetin
İçişleri, Maliye, Bölge Planlama, İmar ve Kent Gelişme, Araştırma ve Teknoloji Bakanlıkları
katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca koruma konusunda eyaletlerde görev alan kurumlar Eyalet
Anıtlarını Koruma Kurumu, Yapı ve Sanat Eserlerini Koruma Kurumu ve arkeolojik eserler
açısından Arkeolojik Eser Koruma Bölümü’dür.
Kültürel mirasın korunmasında bölge planları yapılmadan bir işlem gerçekleştirilemez.
Koruma birimleri anıtlara yapılan her uygulamayı denetler ve mal sahibi ile devlet arasındaki
iletişimi sağlar. Tespit ve tescil işleri federal eyaletlerin sorumlu bakanlığının görevidir. Dini
yapılar ise, ayrı bir envanterlemeye tabi tutulurlar. Tescil işleminden sonra devlet, vakıflar,
özel girişimciler yapıların onarımları için kaynak aktarımı yaparlar. Kiliseler için de ayrı bir
kaynak bulunmaktadır.
Almanya anayasasının verdiği yetkiyle anıtlar ve sitlerden oluşan kültürel mirasın
korunması ve muhafazasında yasal ve yönetsel etkili organ her federal devletin kendisidir.
Mirasın korunması politikaları her federal devletin kendi kültürel işlerinden sorumlu
bakanlıkları, bilimsel ve teknolojik koruma birimleri, yerel belediye başkanlıkları ve belediye
meclisleri birimlerince uygulanmaktadır. Federal hükümet çevre koruma önlemleri ve
araştırmaları ile vergi mevzuatı gibi konularda önemli rol oynar. Buna katılan bakanlıkları ise;
İçişleri, Bölge Planlama, İmar ve Kent Gelişme Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Araştırma ve
Teknoloji Bakanlıklarıdır.
Bölge planları ve master planlara bağlı olarak tek yapıların korunması ve anıtların
çevresinde koruma alanları bırakılması yetkisi federal devletlerdedir. Anıtların korunmasına
ilişkin devlet mevzuatı 1971 – 1980 yılları arasında oluşturulmuştur. Yeni federal devletler 3
Ekim 1990’dan sonra mevzuatlarını yürürlüğe koymuşlardır.
1980 Federal Yasası anıtların korunmasını bölge planlama, su yolları, arazi tevhid ve
ifraz, demiryolları, telekomünikasyon vb. işleri yasaların içine yerleştirebilmek ve korumayı
zorunlu kılmak için birçok federal yasa ve kararnameyi değiştirmiştir. Almanya’da anıtların
%45’i anayasal tescile, %35’i deklerasyonla tescile alınmışlardır. Bu yapılar dışındaki kültür
varlıkları da hem anayasal tescile, hem de deklerasyonla tescile tabi tutularak daha üst düzey
bir koruma statüsüne girmiş bulunmaktadırlar ki, bu yapılar da genellikle dini yapılardır.
Bölgeler ve belediyeler 1986 Federal İmar Yasası ile bazı yetkilerle donatılmışlardır.
İmar işlerinde ellerindeki yetkiyi kullanırken tescilli yapının yakın çevresine uyumsuz yeni
yapı yapılmasını engelleyebilirler. Aynı zamanda bazı bölgelerde de özel koruma kararları
alabilirler.
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Korunmakta olan bir binanın yıkımı, yeni bina yapımı, binanın özelliklerini
değiştirecek değişikliklerin veya çevrenin genel özeliklerini değiştirecek inşaatlarınyapılması
gibi konularda mal sahibi koruma otoritelerini haberdar etmek zorundadır. Koruma otoritesi
mal sahibine yapısının koruma altında olduğunu belirterek düzgün koruma sağlamasını talep
edebilir. Ayrıca koruma otoritesi mal sahibinin isteği dışında yapıya el koyma hakkına da
sahiptir. Koruma altındaki bir binaya yasalar ve imar kurullarına aykırı eylemde bulunanlara
çeşitli cezalar uygulanır. Örneğin bu ceza Hesse’de 500.000 Euro’ya kadar çıkabilmektedir.
Almanya anayasası kültürel miras konusunda yargı hakkını yerel otoritelere devretmektedir.
Federal eyaletlerde ise, kültürel miras konularında belediyelere daha çok yetki verme eğilimi
görülmektedir.
Envanterleme çalışmalarında her federal eyalette anıtların korunmasından sorumlu
bakanlığın temsilcileri envanterleme teknik ve bilimsel koruma hizmetlerinden sorumludur.
Envanterlerin finansmanı, anıtların korunmasından devlete aktarılan kaynaklarla sağlanır.
Teknik ve bilimsel koruma servisleri tarafından tespit edilen ve ilgili kamu yetkililerince
onanan tescilli anıtların korunması için yasal baz oluşturulurken teknik ve bilimsel koruma
servislerince tespit edilen envanterler anıtlara bilimsel müdahale için temel kaynak
oluştururlar. Envanterlemede “temel envanterler, kısaltılmış envanterler, özel envanterler,
tanımlanmış anıtlar” olarak tescil edilen yapının türüne göre değişiklik gösteren envanterler
kullanılır. Bu tür envanterler her proje için hazırlanmak durumundadır.
Özel envanterler kapsamında tarihin belli dönemleri veya farklı türlerde korunması
gerekli varlıkların (özellikle tarihi kasabalar, binalar ve 20. yy simgesi olan mimarlık ürünleri,
teknik ve endüstriyel miras, kırsal ve etnolojik miras veya tarihi binalar) kaydı tutulmaktadır.
Enformasyon klasik tespit ve indeksleme teknikleri ile toplanır, daha sonra bilgisayar
sistemine aktarılır.
Kültür varlıklarının korunmasında kaynak sağlamak , ya doğrudan devlet yardımı, ya
da özel girişimcilerin desteğiyle olmaktadır. Devlet genellikle anıt eserlerle kiliselerin onarımı
için kaynak aktarmaktadır. İçişleri Bakanlığı federal eyaletlere ulusal değerli kültür
varlıklarının korunmasında kullanılmak üzere ödenek tahsis etmektedir. Kentsel gelişim
yasası sayesinde federal hükümet bölgesel yetkililere kentlerin tarihi bölgelerinin
rehabilitasyonları için kaynak aktarmaktadır. Aynı zamanda her eyalet kendi bölgesi içinde
anıt onarımı için kaynak sağlamaktadır; ve belediyeler ile iller de kültürel varlıkların
korunması için bütçelerinden önemli miktarlarda kaynak ayırmaktadırlar. Kentsel gelişim
programları Federal Bölge Planlama, İmar ve Kentleşme Bakanlığınca uygulanmaktadır.
Ayrıca eyaletlerde anıtların korunması amacıyla çeşitli vakıflar kurulmuştur. Ancak
Almanya’da genellikle tarihi anıtların ve diğer kültür varlıklarının restorasyonu için gelişmiş
bir sistem bulunmamaktadır.
Kültür varlıklarının korunmasında birtakım teşvikler de söz konusudur. Her ne kadar
federal hükümet yasal ve yönetsel konularda olduğu gibi kültürel mirasın korunmasında da
herhangi bir teşvik mekanizması oluşturmamışsa da, Alman Şatoları Derneği, Alman Anıtları
Koruma Vakfı, Mezarlıklar ve Anıtlar Birliği, Alman Anıtlarını Koruma Ulusal Komitesi
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koruma bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. Mali açıdan hükümet
tarafından kültür varlığı sahiplerine vergilendirme sisteminde bazı kolaylıklar sağlanmaktadır.
Kültür varlıklarının tescil edildikleri kategoriye göre mal sahiplerine vergi indirimi yapılır.
Anıtların dış cephe onarım giderlerinde belli oranda vergi indirimi yapılmaktadır. Onarım
durumunda olan tescilli anıtsal kültür varlıkları alım satım gibi vergilerden de muaf tutulurlar.
Aynı zamanda konut olarak kullanılan sivil mimarlık örnekleri de, konut vergisinden muaftır.
Ve yine tescilli kültür varlıklarının parsellerinde kamu yararına koruma öngörülüyorsa, bu
parseller için arazi vergisi ödenmemektedir.
Almanya’daki korumacılık yukarıda anlatıldığı gibi olup, federal eyaletlerdeki
anıtların bakım ve korunmasının ne şekilde olduğuna da değinmekte fayda vardır. Federal
eyaletlerde kültürel mirasa sahip çıkmak, geleceğe aktarmak, bakım ve korumalarını yapmak
Anıtları Koruma Kurumunun görevidir. Bu kurum Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışır. Bu
kurum anıtların korunması ile ilgili bilimsel danışmanlık yapar. Tarihi eserlerin korunması ile
ilgili yasal kararlar belediyedekiAnıtları Koruma Görevlileri, ya da daha çok yetkiye sahip
idari meclisteki Anıtları Koruma Görevlileri tarafından alınır. Bölge Anıtlar Kurumunun
merkezi Stuttgart’tadır. Ayrıca her idari bölgede bir şube bulunur. Yapı ve sanat eserlerinin
korunmasında, anıt koruma ve tarihin korunması konularında Yapı ve Sanat Eserleri Koruma
Kurumu yerinde danışmanlık görevini yerine getirir. Bu kurumun görev alanları coğrafi
konumlarına göre bölgesel olarak ayrılmış, görev alanı sınırları anıtları koruma görevlileri
tarafından belirlenmiştir. Danışma birimleri eser sahiplerine, mimarlara, mühendislere,
işçilere ve diğer ilgililere danışmanlık yaparlar. Anıt sahiplerine maddi teşvik yapı ve sanat
eserleri koruma bölümünün görevleri arasındadır. Kurulun görevlileri başvuru sahibine
bilimsel danışmanlık yaparak gerekirse maddi yardım yapılmasına karar verebilirler. Maddi
yardımın yapılması ile devlet eski eser sahiplerine eserlerin kanuni bir şekilde korunmasında
yardımcı olmuş olur. Restorasyon aşamasında da, bu kuruma bilimsel danışmanlık yapma
görevi düşmektedir, bu açıdan günümüze kadar korunmuş tarihi eser ve anıtların
restorasyonunda orijinal planın korunmasına ve orijinal malzeme kullanılmasına özen
gösterilmektedir. Eyalet Anıtlarını Koruma Kurumunun restorasyon atölyesi bulunmaktadır.
Bu atölyelerde konservasyon ve restorasyon uygulamaları ve restorasyon projelerine
danışmanlık yapılır. Aynı zamanda bu kurum kentsel planlama ile ilgili kararları vermede
bölgedeki tarihi eserlere yönelik analizi yaparak plan kriterleri belirlemede etkin rol oynar.
Arkeolojik eserlerin korunmasında Arkeolojik Eser Koruma Bölümü çalışma yapar.
Bu kurum kazı koruma alanları oluşturur. Kaçak kazıların önlenmesi, arkeolojik alanın toprak
erozyonu, toprağın kuruması, kimyasal reaksiyonlar, inşaatlar ve diğer etkenlerden dolayı
tahribat söz konusu ise, kurtarma kazıları organize etmeye yetkilidir. Yalnızca çok önemli ya
da tehlikede olan bölgelerin kazıları yapılır. Çoğu yerlerin kazısı yapılmaz, eserlerin toprak
altında kalması en iyi koruma olarak tanımlanmaktadır. Eyalet arkeoloji kurumu kazı
sonrasında eserlerin bozulmasını önlemek, sergilemek ve konservasyon işlerini en modern
yöntemlerle yapmaktadır. Konferanslar, sergiler ve yayınlar aracılığı ile kazı sonuçları geniş
kitlelere ulaşmaktadır.
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Eyalet Anıtlar Kurumunun en önemli görevlerinden biri ödenek çıkartılmasını
sağlamaktır, kurum bu açıdan Maliye Bakanlığı ile koordine çalışmaktadır. Ödenek
çıkarılması eser sahiplerinin yükünü büyük ölçüde hafifletmektedir. Ödeneklere yoğun talep
olması durumunda korunması acil olan eserlere öncelik tanınmaktadır. Aynı zamanda Maliye
Bakanlığı kültür anıtlarına bağış yapan vatandaşların bağışlarını gelir vergisinden
düşmektedir.
Eyalet Anıtlar Kurumu eyaletlerin kültür anıtlarını araştırır. Eserlerin bir liste halinde
envanterlerinin tutulması öncelik taşır. Bu envanter sonuçları süreli bir yayın olan “Anıt
Topoğrafyası”nın ana dokümanını oluşturur. Teknik hizmetler alanında Teknik Kurum,
Fotogrametri Kurumu ve Fotoğraf Kurumu merkeze bağlı olarak çalışır. Bu bölümler inşaat
kontrolleri, restorasyon ve konservasyon kararlarının alınması, basın ve halkla ilişkiler
bölümü ile koordine çalışarak kamuoyuna duyuru yapılarak halkın da desteğinin sağlanması
ve Eyalet Anıtları Koruma Kurumu Kütüphanesi ile birlikte bilimsel dergi ve yayınların
basılması görevlerini üstlenmektedir.
Almanya’nın Dünya Miras Listesi’ndeki alanları ve gerçekleştirilen projelerin
koruma politikalarına yansımaları
Almanya Orta Avrupa’nın gerek ekonomik gerek siyasal olarak lideri konumunda olan
ülkelerden biridir. Ayrıca ikinci dünya savaşı süresinde oynadıkları aktif rol ve yaşadıkları
hasarlar nedeni ile koruma konusundaki hassasiyetleri örnek alan olarak seçilmesindeki en
büyük etkendir. Erasmus programı ile Stockholm’de bulunulan bir sene içerisinde birkaç kez
Almaya’daki ilgili kurumlar ile resmi görüşmeler yapılmış olması bu seçimi destekleyen bir
diğer noktadır.
Federal bir ülke olan Almanya koruma konusunda yetkileri federal bölgelere vererek
bölgesel bir politika izleyen bir diğer ülkedir. Almanya’da korumayı planlama sürecinden ayrı
tutmamaktadır.
Dünya Miras Listesi’nde sahip olduğu 36 alan ile Dünya’da beşinci sırada olması
Almanya’nın Dünya Miras Listesi’nde yer almayı İsveç’e nazaran daha yerel bir süreç olarak
değerlendirdiği şeklinde yorumlanabileceği gibi, kültürel miras birikimi açısından zenginliği
de göz ardı edilmemelidir. Dünya Miras Listesi’nin hazırlanmış olduğu yıldan beri iki alan
listeden tamamen çıkarılmıştır ve bunlardan ikincisi Almaya sınırları içerisinde yer alan
Dressden Elbe Vadisi’dir. Alanın 2009 yılında listeden çıkarılmasını takip eden 2010 ve 2011
yılları içerisinde bakanlığın dünya miras alanlarını kapsayan detaylı bir program oluşturması
ülkenin Dünya Miras Listesi’nde yer alma konusundaki hassasiyetini ortaya koymaktadır.
Planlama ve koruma politikaları
Dünya Miras Listesi’nde yer almanın ülke koruma politikalarındaki değişikliği ortaya
koyabilmek için bu süreç içerisinde koruma politikalarını şekillendiren olayları açıklamak
gerekmektedir.
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Almanya’yı da etkisine almış olan 1960’lı yıllardaki modernleşme akımını, 1975
yılında Avrupa Restorasyon yılı ilan edilmesi ile birlikte en üst noktasına ulaşan nostalji
eğilimi takip eder. Her iki sanatsal akımda koruma sürecinde etkin rol oynamışlardır. Bu
süreçte kültürel mirasın hem teorik hem de uygulama açısından nasıl korunması gerektiği ile
ilgili tartışmalar çıkmıştır. Bu tartışmalarda genel olarak çıkan sonuç özgün halini korumak
yönünde olmuştur. Bunun sonucunda tarihsel yapıların özgün halini korumak için gerekli
araç-gereçler geliştirilmiştir. Daha sonra yapıların özünü değiştirmeden yeni eklentiler ile
tasarlanması gündeme gelmiştir. Bu sürecin yaratıcılığın cüretkâr bir biçimde ortaya konması
olarak anlaşıldığı söylenebilmektedir.
Heidelberg Şato harabesinin eski haline getirilmesi konusunda, 1900’lü yıllarda ortaya
çıkan tartışma, Almanya’daki kültürel miras korumasının gelişiminde kalıcı bir etki
yaratmıştır. Gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda Gearg Dehio önderliğinde bir grup
“onarım değil, koruma” ilkesini benimsemişlerdir. Dehio şatonun eski görünümüne uygun
olarak yeniden inşa edilmesini değil, mevcut durumunun korunarak yapının tarihsel ve estetik
görünümünün ön plana çıkarmasını benimsemiştir. Bu tartışmanın etkileri 1931’de Atina’da
ve 1964’te Venedik’te çıkarılan tüzüklerde kendini göstermektedir.

Resim 1: Heidelberg Şato
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, savaşta ciddi hasara uğramış olan tarihsel yapılara
nasıl müdahale edileceği yeni bir tartışma sürecini beraberinde getirmiştir. Genel eğilim
harabelerin tamamen yok edilmesi ya da yıkılıp aslına uygun yeniden inşası yönündeyken
Hans Döllgast, Dehio’nun ilkelerinden yola çıkarak Münih’teki Pinakothek’in yeniden
inşasında “yaratıcılık” prensibini ortaya atmıştır.
1960’lı yıllarda ülkenin refah ve ekonomik seviyesinde yaşanan artışla birlikte tarihi
yapılarda ciddi değişimler gündeme gelmiştir. Bachman bu dönemde meydana gelen hasarın
İkinci Dünya Savaşı sırasında oluşan hasardan daha fazla olduğunu söylemektedir.
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1970’lı yıllarda bu sürece karşı bir tepki oluşmuş ve bu telpki tarihi yapıların
korunması ve dikkat çekmesi açısından etkili olmuştur. Postmodernizim mimari akımı ile
birlikte eski eserlere yönelik koruma çalışmaları hız kazanmıştır. 1980’li yıllarda Döllgast’ın
1950’li yıllarda gerçekleştirdiği tarihi yapılara yeni işlev vermek amacıyla farklı eklentilerde
bulunulması üzerine gerçekleştirildiği çalışmalara vurgu yapılmıştır. Bu müdahale tarzı
günümüzde hala tercih edilen bir yöntem olarak yer almaktadır.
Almaya Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi’ni 1976 yılında
kabul etmiş ve 1978 yılında ilk alanını listeye dâhil etmiştir. Anıtların korunmasına ilişkin
devlet mevzuatının oluşumu bu sürecide kapsar şekilde 1971 – 1980 yılların içerisinde
gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda çıkarılan 1980 Federal Yasası, anıtların korunmasını
bölge planlama, suyolları, arazi tevhit ve ifraz, demiryolları, vb. işleri yasaların içine
yerleştirebilmek ve korumayı zorunlu kılmak için birçok federal yasa ve kararnameyi
değiştirmiştir. 1986 Federal İmar Yasası ile eyaletler ve belediyeler bazı yetkilerle
donatılmışlardır. İmar işlerinde ellerindeki yetkiyi kullanarak tescilli yapının yakın çevresine
uyumsuz yeni yapı yapılmasını engelleyebilir ve gerekli durumlarda özel koruma kararları
alabilir duruma gelmişlerdir.
Almanya Kültürel Mirası Koruma Yasası Tarihi eser uygun bir çerçevede kamuya
açık hale getirilmelidir diyerek evrensel bir değer olduğunun altını çizer. Bu bağlamda bugün
Almanya Federal Cumhuriyeti kültür politikalarının ana hedeflerinden biri mümkün
olduğunca çok insanın erişebileceği sanat ve kültürel etkinlikler yapmaktır. Aynı yasa koruma
sürecini iki aşamalı olarak ele alır. İlk olarak; Kültürel miras eserleri, yapısal, yeri sabit
zemin ve hareketli eserler olarak ayrı ayrı kaydedilmelidir diyerek, tescili zorunlu
kılmaktadır. İkinci olarak ise Yapısal veya yeri sabit zemin kültürel miras eserlerini
kaldırmak, değiştirmek, başka bir yere taşımak veya o tarihe kadar ki kullanım şeklini
değiştirmek isteyenlerin koruma kurulundan izin alması şarttır diyerek, gerçekleşmesi
muhtemel bilinçsiz müdahalelerin önünü kapatmaktadır.
Bu kanun ile tarihi bir yapının yer değiştirmesi kurallara bağlanmış olsa bile kimi tren
yolu ya da büyük altyapı projelerinde tarihi yapının taşınması gündeme gelebilmektedir. Bu
durumda inşaat sahibinin tüm masrafları kendisi karşılama şartı ile birlikte tarihi eseri
belgelemek, olası buluntuları çıkarmak ve arşivlemekle yükümlüdür.
Tespit ve tescil işleri de yine federal eyaletlerin sorumlu bakanlığının görevidir.
Almanya’da anıtların %45’i anayasal tescile, %35’i deklarasyonla tescile alınmışlardır. Dini
yapılar hem anayasal tescile, hem de deklarasyonla tescile tabi tutularak daha üst düzey bir
koruma statüsüne girmiş ayrı bir envanterlemeye tabi tutulurlar.
Koruma konusunda etkin aktör kültürel mirasa yapılan her uygulamayı denetlemek ve
mal sahibi ile devlet arasındaki iletişimi sağlamakla görevlidir. Mal sahibi ise binanın yıkımı,
yeni bina yapımı, binanın özelliklerini değiştirecek değişiklikler veya çevrenin genel
özeliklerini değiştirecek inşaatların yapılması durumunda koruma konusunda etkin aktörlere
haber vermekle yükümlüdür. Koruma altındaki bir binaya yasalar ve imar kurullarına aykırı
eylemde bulunanlara çeşitli cezalar uygulanır. Almaya Korum Vakfı cezanın dünya mirası
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olan Hesse’de 500.000 Euro’ya kadar çıkabildiğini söyleyerek bu konudaki hassasiyetlerini
belirmektedirler.
Kentsel gelişim yasası ile birlikte Federal Hükümet eyaletlere kültürel mirasın
korunması amacıyla belli bir kaynak aktarmaktadır. 2009 yılında bu rakam 150 milyon euro
iken 2010 yılında bu miktar 70 milyon euroya düşmüştür. Ayrıca her eyalet kendi bütçesinden
bir kısmını koruma adına ayırmaktadır. Aynı şekilde belediyeler de belli bir bütçe
ayırmaktadırlar. Ancak bu kaynaklar öncelikli olarak kiliselere gitmektedir. Bu noktada
devreye özel vakıflar girmektedir. Almaya Vatan ve Çevre Birliği, Alman Anıtları Koruma
Vakfı, Alman Anıtlarını Koruma Ulusal Komitesi, Ren Kültürel Miras bakım ve koruma
birliği gibi vakıflar gönüllü olarak devlet denetimi ihtiyacı duymadan kaynak ve fon
ayırabilmekte ve koruma bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadırlar.
Bir diğer konuda vergilendirme sistemidir. Hükümet bu konuda mal sahiplerine bazı
kolaylıklar sağlamaya çalışmaktadırlar. Bunlar,


Kültür varlıklarının tescil edildikleri kategoriye göre mal sahiplerine vergi indirimi
yapılması,



Anıtların dış cephe onarım giderlerinde belli oranda vergi indirimi yapılması,



Onarım durumunda olan tescilli anıtsal kültür varlıklarının alım satım gibi
vergilerden muaf tutulmaları,



Konut olarak kullanılan sivil mimarlık örneklerinin konut vergisinden muaf
tutulması,



Tescilli kültür varlıklarının parsellerinde kamu yararına koruma öngörülüyorsa, bu
parseller için arazi vergisi ödenmemesi, olarak sıralanabilir.

Almanya’nın koruma amacıyla geliştirdiği politikalar incelendiğinde görülmektedir ki
bu konuda köklü bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca koruma adına adımlar atılmış, projeler
geliştirilmiştir. Bu projeler uzun vadede kültürel mirasa zarar verdiği yönünde kimi zaman
eleştirilmiştir. Ancak Dünya Miras Listesi’nede yer alan alanların artması ile birlikte yasal
düzenlemelerinde hız kazandığı ortadadır. Bunun temelinde ülkenin Dünya Miras Listesi’nde
yer almaya uygun kültürel miras potansiyelinin fazla olması ve dikkatin bu alanlara çekilmesi
ile koruma ihtiyacının artması olarak yorumlanabilmektedir.
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Resim 2: Wartburg Kalesi
Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanlar ve özellikleri
Almanya Dünya Mirası Sözleşmesini 23 Ağustos 1976 yılında imzalamıştır. Bu
sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli çabalar başlamış ve Dışişleri Bakanlığı liderliğinde
bir Almanya Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyon ile Bakanlığın kültür ve eğitim
politikaları çerçevesinde Almanya’nın Dünya Miras Listesi içerisindeki konumu koordine
edilir.
Almanya’da kültürel mirasın korunması sorumluluğu federal devletlere aittir. Eğitim
Bakanları Daimi Konferansı’nda (KMK), Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dâhil edilmesi için
uygun alanlar hazırlanır ve geçici liste oluşturulur. Ülkeyi Dünya Miras Komisyonu’nda
temsil edecek temsilci de yine bu konferansta seçilir. Almanya 1976-1978-1980-1987-19911997-2011-2015- dönemlerinde komisyonda yer almıştır. Almanya 2012 yılı itibari ile 33
kültürel, 3 doğal mirastan oluşan 36 dünya mirası ile listede yer almaktadır. Bu alanlar ve
genel özellikleri aşağıda açıklanmıştır.
Kültürel Mirasın Korunmasında Etkin Faktörler
Almanya Federal Cumhuriyet’i eyaletlere bölünmüş bir ülkedir. Ülkede 16 eyalet
bulunmaktadır. Almanya’da İsveç gibi bölgesel politika benimsemiş bir diğer ülkedir
Almanya anayasasının verdiği yetkiyle anıtlar ve sitlerden oluşan kültürel mirasın
korunmasında etkili yasama yetkisine sahip organ her federal devletin kendisidir. Her
eyalettin farklı bir yasaya sahip olması mümkün olabilmesi sebebi ile farklı koruma
politikaları meydana çıkabilmektedir. Ancak İmar ve Şehir Geliştirme bakanlığı başta olmak
üzere Federal Hükümete bağlı birçok bakanlık (İçişleri, Bölge Planlama, Maliye Bakanlığı,
Araştırma ve Teknoloji Bakanlıkları) koruma konusuna farklı açılardan dâhil olmaktadır. Bu
bakanlıklar eyaletlerde gerçekleştirilen çalışmalarda üst vizyon açısından etkili olmaktadırlar
Federal eyaletler ise, kültürel mirasın korunmasını eyalete bağlı belediyeler aracılığı
ile gerçekleştirmektedir. Eyalet Anıtlarını Koruma Kurumu, Yapı ve Sanat Eserlerini Koruma
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Kurumu ve Arkeolojik eserler açısından Arkeolojik Eser Koruma Kurumu ise belediyelere
danışmanlık olarak hizmet eden kurumlardan bazılarıdır.
Temel olarak Almaya kültürel mirasının korunmasında söz sahibi olan dört ana
aktörden bahsetmek mümkündür.
1- Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişim Bakanlığı
2- Almanya Vatan ve Çevre Birliği
3- Almaya Federal Kültürel Birliği
4- Almanya Kültürel Mirası Koruma Vakfı
Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişim Bakanlığı; tüm aktörlerin başında ülkesel ölçekte
karar verici konumdadır. Bakanlık çalışmaları ile ülke politikalarının belirlenmesinde etkin
olmaktadır.
Almanya Vatan ve Çevre Birliği, yine ulusal ölçekte söz sahibi ancak sivil olarak
çalışan bir diğer aktördür. Eyaletlerdeki sivil toplum örgütlerinden ciddi bir katılımcı sayısına
sahip olması sebebi ile önemli bir konumdadır.
Almaya Federal Kültürel Birliği; federal boyutta etkin olan bir diğer aktördür.
Çalışmaları kültür ve sanat üzerine yoğunlaşmış olan bir sivil toplum kuruluşudur.
Almanya Kültürel Mirası Koruma Vakfı; eyalet ölçeğine inildiğinde her eyaletin kendi
yasal sistemi olması sebebi ile farklı politikalar benimsemeleri söz konusu olmasına rağmen
tüm eyaletlerde aynı oranda söz sahibi olan bir aktördür. Bu kurum kültürel miras konusunda
en ayrıntılı çalışan kurum konumundadır (http://www.bundestag.de).
Görüldüğü gibi koruma konusunda hükümete bağlı idari kuruluş kadar ulusal ve
bölgesel kurullar ve sivil toplum örgütleri sürece dahil edilmektedir. Kısaca tanımlanmış olan
bu aktörler Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanlarda gerçekleştirdikleri projeleri ile bir
bütün olarak detaylandırılacaktır.

Resim 3: Köln Katedrali
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Ulaştırma, İmar Ve Kentsel Gelişim Bakanlığı:
Almanya federal hükümetinde kültürel miras ve koruma ile birebir ilişkili bir bakanlık
bulunmamakla birlikte başta Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişim Bakanlığı olmak üzere
birçok bakanlık konu ile ilişkilidir. Federal hükümete bağlı Ulaştırma, İmar ve Kentsel
gelişim Bakanlığı çalışmalarını üç ana soru ile özetlemektedir bu sorular;
1- Ulaşım ve Altyapı sistemimizi sürdürülebilir şekilde nasıl geliştirebiliriz?
2- Kentsel ve kırsal alanlar gelişimi için nasıl bir uygulama modeli üretmeliyiz?
3- Konut, bina kalitesini ve binalardaki enerji verimliliğini nasıl arttırabiliriz?
Bu bakanlık hükümet içerisinde en fazla bütçeye sahip bakanlık olma özelliğine
sahiptir. Bu durum bakanlık üzerinde ciddi bir sorumluluk yaratmaktadır. En fazla bütçenin
ayrılması ülke politikasında kent gelişiminin ne kadar ciddiye alındığını ortaya koymaktadır.
Kentsel gelişimi bütüncül bir bakış açısı ile ele alınmakta alt yapı, konut üretimi ve bina
kalitesi konuları sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişim Bakanına bağlı olarak çalışan üç milletvekili ve iki devlet
sekreterinden oluşan bir organizasyon şemasına sahiptir. 6 sorumlunun bulunduğu bakanlıkta
9 müdürlük yer almaktadır.
Müdürlükler ve sorumlulukları:
Bakanlığa bağlı olan 9 müdürlükte toplam 1600 kişi yer almaktadır.


Siyasi Koordinasyon Genel Müdürlüğü, federal hükümet ile ilişkileri takip
etmektedir,



Merkez Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bütçe ve organizasyondan sorumludur,



Çevre Ve Altyapı Politikaları Genel Müdürlüğü, ulaşım ve altyapı sorunlarına
çevre dostu çözümler üretmekle sorumludur,



Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, kara ve demir ulaşımından sorumludur,



Yol İnşaatı Genel Müdürlüğü, 12000km motor yolu ve 41000km otoban yolundan
oluşan Federal bölge ana yolların inşaatından sorumludur,



Suyolları Ve Denizcilik Genel Müdürlüğü, 23,000 km² denizyolundan sorumludur,



Uzay Ve Havacılık Müdürlüğü, hava ulaşımı ve uzay araştırmalarından
sorumludur,



Yapı, İnşaatı Sanayi Ve Federal Binalar Genel Müdürlüğü, Bina inşaat
politikalarından sorumludur,



Mekânsal Planlama, Kentsel Kalkınma Ve Konut Genel Müdürlüğü, kentsel
gelişim ve planlamadan sorumlu bir müdürlüktür. Demografik verilere uygun
olarak konut ihtiyacının belirlenmesi ve planlanmasından sorumludur. Kentsel
kalkınma ve kentsel yeniden gelişim konusunda yetkili birimdir.
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Kültürel mirasın korunmasındaki ilk adım başarılı bir planlama çalışması ile
gerçekleşmektedir. Bu noktada parçacıl planlamadan çok bütünsel bir yaklaşım değer
kazanmaktadır. Bu sebeple Ulaşım, İmar ve Kentsel Gelişim Bakanlığı Kültürel Mirasın
korunmasında ülkesel boyuttaki en etkin aktördür.
Almanya Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişim Federal Bakanlığı’nın Dünya Miras
Alanlarını Kapsayan Projelerinden Örnekler
Ulaştırma, İmar ve Kentsel Gelişim Federal Bakanlığı, Dresden Elbe Vadisi’nin 2009
yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’nden çıkarılmasından sonra bir önlem olarak listede
yer alan alanlar ile ilgili proje üretilmesi konusunda çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya Dünya
Miras Listesi’nde yer alan şehir ve kasabalarından 2009 yılında 281, 2010 yılında 362 olmak
üzere toplam 643 proje başvurusu olmuştur.
Uygulama bütçesi ise 2009 yılında seçilen (2009-2013 finansman dönemi) projeler
için ayrılan bütçe yaklaşık 150 milyon€, 2010 yılında(2010-2014 finansman dönemi) için ise
70 milyon €’dur .
Projeler dünya mirasının korunması, restorasyon ve kentsel gelişim çerçevesinde
değerlendirilmiştir. 2009 yılında 47 belediyeden 119 proje, 2010 yılında 48 belediyeden 92
proje seçime katılmıştır. Proje önerileri bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyon sonucu
seçilmiştir. Seçimde 3 ana kriter etken olmuştur.
1. Kentsel (kentsel gelişme politikasının önemi, Cityscape biçimlendirici etkisi,
mimari kalite)
2. Koruma (konservasyon restorasyon önlemleri, demirbaş reversibilitesi, bileşenlerinin uyumluluk)
3. Ek yönleri (kullanımlar aciliyeti, fizibilite, sürdürülebilirlik, rol modeli, yenilikçi
doğa, ekonomik etkileri)
Proje finansmanında Federal Hükümet her projede farklı miktarlarda destek olurken,
her belediye projenin %33’ü oranında bütçe ayırmak zorunluluğundadır. Proje maliyeti
hesaplanırken bağışlar ve kilise mali desteği olmaksızın hesaplanmıştır. Ancak bağış ve sivil
toplum kuruluşlarının desteği maliyeti yaklaşık %10 oranında düşürmüştür
Seçimler sonucunda dünya miras alanlarına sahip 14 belediyeden toplam 37 proje
uygulama geçmiştir. Seçilen bu projeler tek tek incelendiğinde büyük çoğunluğunun tek yapı
ölçeğinde çatı ve cephe yenilemesi, restorasyon ve statik olarak güçlendirme çalışmalarından
oluştuğu görülmektedir. Diğer projeleri ise kentsel gelişim sürecinin koruma süreci ile
ilişkilendirilmesi, işlevini yitirmiş alanların yeniden canlandırılması, kültürel peyzaj
alanlarının miras alanları ile ilişkisinin kurulması, kültür turizminin planlı gelişmesinin
sağlanması olarak 4 ana başlık altında toplamak mümkündür. Bu projeler bakanlığın bu
çalışmaları halk ile paylaşmak adına kurduğu http://www.welterbeprogramm.de (INUV)
sitesindeki veriler ışığında değerlendirilmiştir.
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Almanya Vatan Ve Çevre Birliği (BHU):
Bakanlıklardan sonra koruma konusunda ciddi söz sahibi olan bir diğer aktör olarak
Almanya Vatan ve Çevre Birliği(BHU) karşımıza çıkmaktadır Bu birlik eyalet birliklerinden
yaklaşık olarak yarım milyon üyeyi çatısı altında toplaması sebebi ile Federal Almanya’da
etkin olan en büyük kültürel sivil harekettir.
1904 yılında kurulmuş olan bu birlik koruma çalışmalarını farklı bakış açıları ile
oluşturuyor olsa bile bir çatı altında bütüncül bir yaklaşım ile değerlendiriyor olması ile de
birçok birlikten ayrılmaktadır. Hem doğal hem kültürel hem de sosyal ve somut olmayan
mirasları ilgilendiren kararlar almaktadırlar. Politikacı, sanatçı, akademisyen, mimar, plancı,
tasarımcı gibi farklı aktörlerin katılımı ile oluşan bu birliğin temel hedefi doğaya ve kültürel
mirasa müdahale edilmesine karşı konulması olarak belirtilmektedir.
BHU öncelikle Almanya ve sonrada Avrupa’daki kamuoyuna ve yasama sürecine etki
etmek için çalışmaktadır. Birçok eyalet birliğine hizmet etmesi sebebi ile aynı zamanda bir
koordinasyon merkezi niteliğindedir. Birliğin finansal kaynakları eyalet birlikleri üyelik aidatı
bağışlar ve proje bazlı yatırımlardan oluşmaktadır. Sivil bir kuruluş olması sebebi ile halkın
katılımına çok önem vermektedir. Bu konuda açtıkları farklı yarışmalar ve katılımlar
sonucundaki en başarılı örnekleri ödüllendirerek teşvik edici bir politika benimsemektedirler.
Ürettikleri projelerde katılım ve buna bağlı olarak bilinçlendirmeyi temel alan bir çerçevede
şekillenmektedir.
Kültürel Peyzaj Rehberlik Eğitimi: Bu çalışma ile kültürel ve doğal miraslar ile
ilişkili gönüllü kişilerin ileri seviyede bilgi sahibi olarak başkalarına da bu bilgileri aktarması
hedeflenmektedir. Farklı konularda uzman kişiler ile disiplinler arası bir eğitim sonucu her
konuda bilgi sahibi olunması hedeflenmektedir. Eğitim 6 gün süren seminerler ve gezilerden
oluşmaktadır. Bu seminerlere uygulama kitapçığı destek olmaktadır. Bu proje ile halkın
sürece dahil olması ve bu sayede Dünya Miras Listesi’ndeki alanlar ile ilgili bilgi sahibi
olarak bu bilgiyi paylaşması hedeflenmektedir.
Yılın Kültürel Miras Eseri Kampanyası: Kuruluşunun 100 yılı sebebi ile 2004 yılında
ilk kez “Yılın Kültürel Miras Eserini” ilan etmiştir. Bu projenin ana amacı insanların ancak
tanıdığı bildiği ve benimsediği şeyleri koruyacak olmaları sebebi ile kapsamlı bir tanıtım
politikası benimsenmektir. Broşür ve raporlar yayınlanmaktadır. Şimdiye kadar 2004 yılı
çeşmeler, 2005 yılı köy kiliseleri, 2006 yılı tarihi tren istasyonları, 2007 yılı tarihi köprüler,
2008 yılı tarihi lokantalar, 2009 yılı tarihi yönetim merkezleri ve adliyeler, 2010 yılı tarihi
okul binaları, 2011 yılı tarihi su yapıları olmak üzere her yıl farklı bir konu başlığı ele
alınmıştır.
Bu projede seçilen alanlar Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanları içerdikleri gibi
listede yer alması uygun olduğu düşünülen alanları da içermektedir. Her yıl bir konu başlığına
odaklanmaları farklı bir bilinçlendirme sürecini de beraberinde getirmektedir.

255

Avrupa Ağı Civilscape; Avrupa Konseyi’nin imzalamış olduğu Peyzaj konvansiyonu
bu oluşumun temelini oluşturmaktadır. Bu konvansiyonun uygulamasına destek vermek
amacı ile 2008 yılında 6 Avrupa ülkesinden 26 sivil toplum kurumu tarafından kurulmuştur.
Günümüzde ise bu sayı 19 ülkeden 40 sivil toplum kuruluşuna yükselmiştir. Ana hedef
Avrupa’da kültürel peyzaj bilincinin oturtulması ve geliştirilmesidir. Bu proje ile korunması
gereken alanlar ile ilgili uluslar arası bir katılım sürecine dahil olmaktadır.
Almanya Kültürel Miras Koruma Vakfı (DSDF):
1985 yılında kurulmuş olan Almanya Kültürel Mirası Koruma Vakfı, kuruluşundan bu
yana ulusal ölçekte 3600 kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmuştur. Finansman 190
000 özel sponsor ve şirketten sağlanan katkı, ceza gelirleri ve Glücks Spirale adlı piyangonun
gelirlerinden ayrılan para ile bir araya getirilmektedir.
Bu vakfın iki ana amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, tehlike altında olan tarihi
binaların korunması ikincisi ise, kültürel mirasın korunması gerektiği düşüncesini
yaygınlaştırarak olabildiğince çok insana ulaşabilmek. Bu vakfın görev alanları coğrafi
konumlarına göre bölgesel olarak ayrılmış, görev alanı sınırları kültürel miras koruma
görevlileri tarafından belirlenmiştir.
Kültürel mirasın korunması ile ilgili yasal kararlar eyaletlerdeki belediyelerce
alınmaktadır, bu vakıf sürece bilimsel danışmanlık yaparak yardımcı olmaktadır.
Danışmanlığa ek olarak devletin mali olarak yetersiz kaldığı noktada destekleyici olarak
devreye girer. Vakıf bu noktada Maliye Bakanlığı ile koordineli çalışmaktadır. Vakfın
fonlarından yararlanabilmek için öncelikli olarak eserin tescilli olması gerekmektedir. Ayrıca
ciddi bir risk altında olması ve proje sahiplerinin ciddi tutumu fon tahsisinde önemli
etkenlerden bazılarıdır. Aynı zamanda Maliye Bakanlığı bağış yapan vatandaşların bağışlarını
gelir vergisinden düşerek halkı teşvik etmektedir
Restorasyon aşamasında da danışmanlık yapan vakfın restorasyon atölyesi
bulunmaktadır. Bu atölyelerde koruma ve restorasyon uygulamaları konusunda eğitim
verilmektedir.
Aynı zamanda bu vakıf kentsel planlama ile ilgili kararları vermede bölgedeki tarihi
eserlere yönelik analizi yaparak plan kriterleri belirlemede etkin rol oynar. Bu noktada vakfın
eyaletlerde yer alan kültürel mirasları araştırıyor olmaları ciddi öneme sahiptir. Miraslar önce
listelenmekte daha sonrada envanterleri oluşturulmaktadır. Bu envanter sonuçlarına
dayanılarak yayınlanan Monument, Almanya Tarihi Miras Kültürü Dergisi bulunmaktadır. Bu
dergi korunması gereken kültürel yapılara dikkat çekerek desteğin artması konusunda çağrıda
bulunma aracı olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca vakfa üye olanların güncel gelişmelerden
haberdar olmalarını sağlar.
Bu vakfın ürettiği projeler incelendiğinde görülmektedir ki projeler eğitim ve halkın
bilinçlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu sebepledir ki üretilen projeler sadece dünya
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miras alanlarından oluşmamakta bu alanları da içerisinde bulunduran tüm kültürel mirasları
kapsamaktadır.
Kültürel Miras Günleri: Toplumu bilinçlendirme ve koruma bilincini yerleştirmek
için yapılan bu çalışma her yıl eylül ayında düzenlenen Avrupa Kültürel Miras Günlerinin
organize edilmesidir. Almanya’nın en büyük kültürel etkinliklerinden birine dönüşen bu
çalışma sayesinde 4 milyondan fazla ziyaretçi ile 7 000 kültürel alan gündeme gelmiştir.
Kültürel Miras Genç Ellerde: Bu projenin amacı okul çağındaki gençlerin kültürel
mirasın ve tarihi binaların, anıtların bulundukları yerde korunması için bir duyarlılık
oluşturmaktır. Vakıf başkanı Rescher projeyi şu şekilde özetlemiştir;
Genç insanlar, kendi araştırmaları ve bulguları aracılığıyla taşlarında tarihsel
geçmişimize ilişkin öyküler anlatabileceklerini ve gündelik yaşantılarında binalar ile anıtların
ne kadar vazgeçilmez bir yeri olduğunu öğreniyorlar. Yüz yıl önce, hatta daha da öncesinde
mahallemizin neye benziyordu? İnsanlar burada nasıl yaşıyor ve çalışıyorlardı? Nasıl oluyor
da insanlar ve çevresel faktörler binaları tehlikeye sokuyorlar? Bu riskleri azaltmanın bir
yolu yok mu? Bunlar ve benzeri sorular okul öğrencilerine soruluyor.
Bu proje şu an sadece örnek niteliğindedir. Vakıf bu çalışmanın ulusal boyuttaki tüm
okulların müfredatına dahil edilerek koruma konusunda erken yaşta bir bilincin oluşmasını
hedeflemekte ve bu konudaki resmi çalışmaları devam etmektedir.
Gençlik Yapı Ustalığı Loncaları: Gençlerin Kültürel miras ile daha yakından
ilgilenmesini sağlamak ve bu bağlamda kendi yeteneklerini açığa çıkarmayı hedefleyen bir
projedir. Kültürel miras konusunda bir yıllık gönüllü hizmet olarak adlandırılan bu çalışma
askerlik hizmetine alternatif olarak sunulmaktadır. Son bir yıl içerisinde yaşları 16 ve 26
arasında değişen gençlerin zanaat atölyelerinde, inşaat firmalarında, mimarlı ve planlama
bürolarında çalışarak tecrübe edinmeleri ve bu süreçteki seminer ve eğitimler ile meslek
edinmeleri hedeflenmektedir. Bu projenin devamlılığının sağlanması için resmi olarak
tanınması ve mali açıdan desteklenmesi gerekmektedir.
Alman Federal Kültürel Birliği
Alman Federal Hükümeti tarafından 21 Mart 2001 yılında kurulan, Alman Federal
Kültür Vakfı sanat ve kültürü teşvik eden bir vakıftır. Ana önceliklerinden biri uluslararası
düzeyde yenilikçi program ve projeleri desteklemektir. Bu sebeple sanat ve kültürde yeni
yöntem geliştiren projelere yatırım yapmaktadırlar. Kültürel değişim ve sınır ötesi işbirliği ile
sanatın hiçbir konu kısıtlaması olmaksızın desteklenmesi gerektiği görüşüne sahiptir.
Ayrıca vakıf, içinde Sanata Yardım Vakfı, Sahne Sanatları Fonu Alman Edebiyatı
Fonu Alman Tercüman Fonu Ve Sosyo-Kültürel Fonunu barındıran Alman Kültürü Tanıtma
Fonunu desteklemektedir. Bakanlıktan her yıl 35 milyon Euro bütçe ayrılmaktadır
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KUR - Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma Programı: 2007 yılında Federal Kültür
Birliği ve Alman Devletleri Kültür Vakfı tarafından başlatılan KUR programının amacı 2011
yılına kadar müze, arşiv ve kütüphanelerde örnek koruma projelerini desteklemektir.
Koruma çalışmaları, dünya miras alanları içerisinde yer alan ve müzeler de
sergilenmesi uygun olan prehistorik demir eserler, Çin mağara çizimleri, Bach ailesinin müzik
el yazmaları gibi, büyük bir kültürel-tarihsel öneme sahip parçalara ve koleksiyonlara
odaklanmıştır parçalardan oluşmaktadır. Uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından seçilen 26
proje için, bilimsel bir temele sahip araştırma enstitüleri, Almanya ve yurtdışındaki
üniversiteler ve müzelere işbirliği ile yenilikçi çözümler geliştirmiştir. Müzeler, arşivler ve
kütüphanelerdeki kötü depolama koşulları, yanlış kullanım, ihmal ve çevresel etkileri birçok
koleksiyonu tehdit etmeye devam etmektedir. Müzelerin finansal açıdan yeterli kaynağa sahip
olmaması sebebi ile yeterli koruma gerçekleşememektedir. Finansal gelir elde edebilmek için
daha fazla insanı çekebilmek gerekmektedir bu noktada tanıtım ve farklı sunum teknikleri
önem kazanmaktadır. İşte bu amaçla alternatif bir proje olarak KUR programı ortaya
çıkmıştır. 5 yıl olarak planlanan projenin bütçesi 7 milyon Euro’dur.
Almaya Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanların korunmasında etkin olan aktörler
ve ürettikleri projeler incelendiğinde görülmektedir ki resmi olmayan bir işbölümü
yapılmıştır. Listede yer alan alanlarla birebir ilişkisi olan fiziksel proje ve planlama
çalışmaları bakanlık tarafından yürütülürken, Almanya Vatan ve Çevre Birliği katılım ve
bilinçlendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Almanya Kültürel Mirası Koruma Vakfı
halkın süreç içerisinde yer alabilmesi amacı ile gerçekleşen eğitim çalışmalarında aktif rol
alırken, Alman Federal Kültürel Birliği dünya miras alanları içerisinde yer alan parçaların
listelenmesi ve sergilenmesi konusunda rol almaktadır.
Almaya koruma sisteminde yer alan birden fazla aktörün yasalar ile net sınırları
belirlenmemiş olmasına rağmen bu şekilde başarılı bir iş bölümüne sahip olmaları göze
çarpmaktadır.
7.3.1.2.2. İtalya
Kültürel mirasın korunması ve koruma politikalarının oluşturulmasında Kültürel Miras
ve Çevre Bakanlığı doğrudan sorumludur. Hizmetlerini, ülke geneline yayılmış Bölge
Koruma Müdürlükleri aracılığı ile sürdürür. Bakanlık, çevrenin korunmasında Bayındırlık
Bakanlığı, yerel yönetimler ve belediyelerle işbirliği içinde uygulamaları denetler. Korumaya
yönelik hizmetlerde Ulusal Kültür ve Çevre Değerleri Kurulu ile Bölge kurulları bilimsel
danışmanlık yaparlar. Tespit ve tescil işlemleri Bölge Koruma Müdürlükleri tarafından
yürütülür. 1970’li yıllarda yerel idarelere aktarılan korumaya ilişkin yetkiler 1985 yılından
itibaren tekrar merkezde toplanmaya başlamıştır.
Kültür mirasının korunmasında Kültürel Miras ve Çevre Bakanlığının yanı sıra
Bayındırlık Bakanlığı, Maliye ve Planlama Bakanlığı, Sivil Savunma Bakanlığı ile Çalışma
Bakanlığı sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu kuruluşlar sorumluluklarını yerel yönetimlerle
paylaşırlar.
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Kültürel mirasın korunmasında doğrudan Kültürel Miras ve Çevre Bakanlığı
sorumludur. Bayındırlık Bakanlığı da belli konularda sorumluluk taşımaktadır. Kültürel Miras
ve Çevre Bakanlığının kültürel mirasla ilgili sorumlulukları Çevre, Mimarlık, Arkeolojik,
Sanatsal ve Tarihi Değerler Merkez Bürosu tarafından yürütülür. Bu büro ülke düzeyindeki
çalışmalarını yerel düzeyde 64 adet koruma müdürlüğü aracılığı ile sürdürür. Bu birim, hem
kültürel mirasın korunması, hem de anıtların ve ulusal müzelerin yönetimi ile yerel ve özel
müzelerin denetimi işlerinde yetkilidir. Birim içerisinde Restorasyon Merkez Enstitüsü,
Katalog ve Dokümantasyon Merkezi ve Ulusal Grafik Enstitüsü görev yapmaktadır. Bölgesel
olarak kültürel sorumluluklar kültür, çevresel ve yerel planlama uzmanlarınca yürütülür. Bu
uzmanlar bölge kurulunca seçilen bölgesel yetkililerdir. Belediyeler ise kendi sınırları
içerisinde yerel kültürel mirasın korunmasından sorumlu oldukları için daimi miras koruma
uzmanları atamak durumundadırlar.

Resim 4: Pompei, İtalya
Anıtlar ve sitlere ilişkin kültürel miras koruma hükümleri mimari anıtlar, kentsel
yapılar ve sitlere göre bir ayırım getirmemiştir. Aksine, İtalyan mevzuatı bütün değerleri
birleştiren geniş kapsamlı bir yaklaşımı benimsemiş ve mevcut kurallarıfarklı durumlara göre
değerlendirenbir sistem kurmuştur. Tarihi anıtların korunmasında da herhangi bir
derecelendirme yapılmamaktadır. İtalya’daki kanun mevzuatına bakıldığında 1939 yılından
başlayarak çeşitli konuları kapsayan birçok kanunun yürürlüğe geçirildiği görülmektedir.
Aşağıda maddeler halinde bu kanunlara değinilmektedir.
• 1089 / 1939 tarihli Tarihi ve Estetik Değerli Objelerin Korunması Hakkında Kanun
yalnız anıtları değil, özel mülkiyetteki yapıları, parkları ve bahçeleri de içermektedir. Bu yasa
tarihi merkezler, kentsel yapı grupları ve kırsal yapı gruplarını da kapsayacak şekilde
değiştirilmiştir. Bu kanunla Kültürel Miras ve Çevre Bakanlığı tescilli anıtların korunmasında
doğrudan, anıtların çevresindeki alanlardan ise dolaylı olarak sorumlu tutulmuştur.
• 1497 / 1939 tarihli Doğal ve Görsel Güzellikleri Koruma Yasası peyzajlar, nehirler
ve kıyı alanlarının korunmasını hedefler.
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• 765 / 1967 tarihli Kültürel Mirasın Korunması Yasası kent planlama alanında daha
fazla hükme sahip olup, bütün belediyelerin kentsel arazi kullanım master planını yapmalarını
öngörmektedir. Bu planlar kentleri, tarihi dokularının varlığına göre değişik planlama
tüzüklerine konu olacak şekilde bölge veya mahallelere ayırır.
• Eğitim Bakanlığının 117 / 1972 numaralı genelgesi olan İtalyan Restorasyon Tüzüğü
restorasyon yöntemlerini ortaya koymuştur.
• 457 / 1978 tarihli Planlı Rehabilitasyon Yasası tarihi merkezlerdeki koruma alanında
gelişmeleri ve diğer işlemleri de idare eder.
• 431 / 1985 tarihli Doğal Güzelliklerin Korunması Yasası “Galasso Act” ülke
bütününde kırsal peyzaj alanlarının planlarının çizilmesi koşulunu getirmiştir. Bu yasa 1479 /
1939 sayılı yasa hükümlerini de içermekle birlikte bireysel olarak korunacak elemanları da
belirtir. 616 / 1977 tarihli Başbakanlık Kararnamesi ile merkezden yerel yönetimlere aktarılan
yetkiler, bu yasa ile değiştirilmiş ve bütün kent ve kasaba planlarının kontrolü devlete geri
döndürülmüş, peyzaj koruma planlarının yapımında devlet söz sahibi olmuştur.
• 431 / 1985 ve 1497 / 1939 sayılı yasalar gereğince Kültürel Miras ve Çevre
Bakanlığı ile Fiziksel Planlama Bakanlığı peyzajların ve çevrenin korunmasında bölgelerle ve
belediyelerle işbirliği içinde sorumluluğu paylaşırlar.
• 1150 / 1942, 765 / 1967 ve 457 / 1978 sayılı yasalara göre belediyeler imar planlama
yasalarını uygulamaya koymaya yetkilidirler. Yetki dağılımlarına bakıldığında yine Kültür
Bakanlığına bağlı olarak çalışan kurullar ve müdürlükler karşımıza çıkar. Kültür Bakanlığı
korumaya yönelik hizmetlerini Ulusal Kültür ve Çevre Değerleri Kurulunun (National
Council for Cultural and Environmental Assets) danışmanlığında yürütür. Bu kurul
bakanlıkça atanmış, kültür konusunda uzmanlaşmış, bölgesel veya bireysel temsilcilerden
oluşmaktadır.
1089 / 1939 sayılı yasa korumada sorumluluğu doğrudan bakana vermiş olduğu halde
bugün bu görevi, Kültürel Miras ve Çevre Bakanlığının harici bir servisi olarak Bölge
Koruma Büroları yürütmektedir. Bu bürolar tescil fişlerini hazırlamak üzeremimar veya sanat
tarihçileri atamaya yetkilidir.
Koruma altına alınan bir yapının sahibi Kültürel Miras ve Çevre Bakanlığı tarafından
koruma kararından haberdar edilir. Koruma kararı ev sahibinin iznine bağlı olarak alınmaz,
ancak karardan haberdar edildikten sonra altı ay içinde itirazını yapar ve bölge kurulu bu
itirazı incelemek üzere toplanır. Konu ile ilgili dosyada bakanlık kararı, özel mülkler için
tapuya giriş kaydı, arazi tescil belgesi, tarih ve sanatsal tanımlar ve fotoğrafik belgelerin tümü
ilgili bölge yöneticisinin ofisinde saklanır.
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Resim 5: Pitti Sarayı
Restorasyon konusuna gelindiğinde, hem düzenli bakım, hem de esaslı onarım
işlemleri bu kapsama girmektedir. Her iki işlem için de ilgili koruma bürosunun onayı
gerekmektedir. Örneğin Roma kentinin belirli bir tarihi merkezinin tanımlandığı bölgede
bulunan yapıların restorasyonu, tescilli olmasalar dahi, ilgili büro tarafından onaylanmak
zorundadır. Şahıs mülkiyetindeki anıtlar ile yerel ve bölgesel idarelerin elindeki anıtların
düzenli bakımları dışında önerilen çalışmalar için de ilgili yerel idarenin onayı gerekir.
Düzenli bakımlar sadece ilgili büronun izni ile gerçekleştirilir.
İtalyan yasasına göre tescilli yapılara sahipleri tarafından yapılan bakım ve restorasyon
çalışmaları kamu hizmeti olarak sayılır. Devlet yasal olarak tescilli yapı sahibine bakım
yapma talimatı vermeye ve buna uymayan yapı sahiplerinin binalarını kamulaştırma hakkına
sahiptir. Devlet mülkiyetin el değişiminin gündeme gelmesi halinde, öncelikli satın alma
hakkına sahiptir. Ulusal otorite, bölgesel veya yerel düzeyde alınan kararları geri çevirme
veya onaylama seçimlerini yapmakta özgürdür.

Resim 6: Caserta Sarayı
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1990 yılından bu yana olan gelişmelerde 616 / 77 sayılı cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle, kültürel varlıklarla ilgili sorumluluk bölgesel ve yerel idarelere verilmiştir.
Bu sorumluluk koruma ile ilgili yeni olanakları getirmekle birlikte bazı konularda da kısıtlı
kalmıştır. Sistemi iyileştirme çabaları içerisine giren İtalya’da şimdiki eğilim idari ve yasal
gücün tekrar merkezileştirilmesidir. İtalyan politikacıları tüm bu mevzuatın elden geçirilip
güncelleştirilerek; çağdaş, sosyal, kurumsal ve kültürel gerçekler ile aynı çizgiye getirilmesi
gerektiğini düşünmektedir. Amaç bu değerleri bütünleyen organik ve ortak bir yasalar sistemi
yaratmaktır. Buna bağlı olarak mimari miras koruma yasalarının ihlallerine yönelik cezaların,
hem tatminkar, hem de caydırıcı olması gerektiği bir gerçek olup, bu konuya ilişkin maddeler
Ceza Kanununda yer bulmakta; para cezası, hapis ve yapının kamulaştırılması gibi farklı
şekillerde uygulanmaktadır.
Envanterlemede Merkezi Envanter ve Dokümantasyon Enstitüsü aracılığı ile Kültürel
Miras ve Çevre Bakanlığı ulusal düzeyde sorumlu olan kuruluştur. Bu çalışmalarda genel
envanterler, özel envanterler ve ulusal Katolik kiliseleri envanterleri olarak üç farklı
belgeleme yapılmaktadır. Kültürel varlıkların genel envanteri Kültürel Miras ve Çevre
Bakanlığının Merkezi Envanter ve Dokümantasyon Enstitüsü tarafından yapılır. Enstitü tescil
edilmiş olsun ya da olmasın, ülke düzeyindeki tarihi ve sanatsal değerli tüm taşınır ve
taşınmazların envanterinin yapılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 1089 / 1939 tarihli yasa
Kültürel Miras ve Çevre Bakanlığı tarafından tescilli yapıların merkezi bir kaydının
tutulmasını öngörür, ancak bu merkezi liste henüz tamamlanmamış olup çalışmaları halen
sürdürülmektedir. Özel envanterler ise daha bölgesel nitelikteki belgelerdir. Korumadan
doğrudan sorumlu Bölgesel Envanterleme Merkezi tescil envanterlerinin tutulmasından
sorumludur. Bölgesel koruma bürolarında saklanan dosyalarda sadece tescilli yapıların
kayıtları bulunmaktadır. Bu envanterler genel işlemlere tabi olmayan yerel veya bölgesel
otoriteler veya kamu kuruluşlarının sahip olduğu taşınmazları kapsamaz; çünkü bu
envanterler kendi temsilcileri tarafından yapılarak kendi bünyelerinde tutulur. Merkezi
Envanter ve Dokümantasyon Enstitüsü koruma bürolarına teoride listeye alınmaya uygun
taşınır veya taşınmazlar hakkında detaylı bilgi sağlar. Uygulamada ise, dikkate değer varlıklar
için çoğu zaman koruma bürolarının kendileri bu bilgileri toplar, koordinasyon problemini
halleder. Ancak tescil başvuruları acil durumlarda yapıldığında zaman alıcı bu işlemi koruma
bürolarından beklemeyip Merkezi Enstitü kendi üstlenir. Envanterlemede kullanılan metotlar
klasikten daha gelişmiş tekniklere doğru değişmektedir. Dini yapılar olan Ulusal Katolik
Kiliseleri diğer kültür varlıklarından farklı olarak değerlendirilmişlerdir.
İtalya’da da finansman desteği devlet tarafından ya da özel vakıflardan aktarılan
kaynaklarla sağlanmaktadır ve yine devlet tarafından mülk sahiplerine bazı vergi kolaylıkları
çıkarılmaktadır. Devlet yardımı kapsamında Kültürel Miras ve Çevre Bakanlığı’nın yıllık
bütçesinden restorasyon çalışmaları veya genellikle ulusal mirasın korunması ve kamunun
bilinçlendirilmesi için düzenli ödenek ayrılır. Bakanlığın bütçe dairesinin önerisinin
parlâmentoda onaylanmasıyla sağlanacak ek ödeneklerle korumaya kaynak sağlanır. Özel
taşınmaz mirasın (katedraller, endüstriyel miras vb.) korunması için koruma kampanyalarını
desteklemek üzere özel harcama kalemleri bulunmaktadır.
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Resim 7: Floransa, İtalya
Mirasın rehabilitasyonu için örgütlenmiş kamu ya da özel fonlar bulunmamakta, ancak
uygulamalarda koordine sağlanmaktadır. 512 / 1982 sayılı yasanın gönüllü kuruluşlarla ilgili
hükümleri ile yeni bir tip sponsorluk olanağı yaratılmıştır. Ancak yasanın uygulanmasını
sağlayacak yönetmeliklerin eksikliği gözden kaçmamaktadır. Ulusal mirasla ilgili kamu
harcamaları farklı bölümlere ayrılmış durumdadır. Kültürel Miras ve Çevre Bakanlığı ve
Bayındırlık İşleri Bakanlığının anıtlar ve arkeolojik kazılar için harcamalarının yanı sıra
Maliye ve Planlama Bakanlığı ile Sivil Savunma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı anıtların
restorasyonu ve bakımından da sorumludur. Koruma bürosunun onayı alındıktan sonra devlet
özel anıtlardaki restorasyon maliyetinin %50’sini ödeyebilir. Devlet bazı durumlarda dini
yapıların onarım maliyetinin tamamını karşılar. Devlet katkısı, özel anıtlardaki çalışmaların
tamamlanmasından ve koruma bürosunun yapılan işi kesin kabulünden sonra ödenmektedir.
Kültürel mirasın korunmasını teşvik etmek amacıyla gelir vergisi, yerel vergiler,
veraset vergisi ve katma değer vergisi gibi vergilerde bazı ayrıcalıklı uygulamalar yapılabilir.
Koruma altındaki yapıların ve anıtların restorasyon ve konservasyon maliyetleri özel şahıslar
ve kuruluşların gelir vergisinden düşülür. Tescilli binalarda alım satım vergileri %50 oranında
az alınır. Bu taşınmazlarda sigorta vergileri de alınmaz.
7.3.1.2.3. İspanya
İspanya’da her bağımsız topluluğun kültür varlıklarının korunmasına ilişkin kendi
koruma prensiplerini oluşturma hakkı olmakla birlikte, İspanyol Ulusal Mirası ileUlusal
Koruma Politikalarının oluşturulması sorumluluğu Kültür Bakanlığınındır.
Hem Kültür Bakanlığının, hem de bağımsız topluluğun kültürel miras konusunda
bilimsel danışmanlığını yürüten Anıtlar ve Sitler Koruma Kurulları bulunmaktadır. Tespit ve
tescil işlemleri varlığın önemine göre Kültür Bakanlığı ya da bağımsız topluluğun ilgili
departmanı tarafından yapılmaktadır. Kent planlaması yapılıncaya kadar koruma alanlarında
uygulama yetkisi bağımsız toplulukların elinde olup, plan yapıldıktan sonra yetkiler yerel
yönetimlere devredilmektedir. Her koşulda yerel yönetim yani belediye ve bağımsız
topluluklar koordine olarak çalışırlar. Tarihi bahçeler , parklar veya insan eliyle düzenlenmiş
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diğer doğalalanların dışında kalan doğal varlıkların korunması, Kültür Bakanlığının yetki ve
sorumluluğunda bulunmaktadır.
İspanya’da kültürel mirastan sorumlu olarak Kültür Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı
olan Güzel Sanatlar ve Arşiv Bölümü ile Kültürel Mirasın Korunması ve Restorasyonu
Enstitüsü; Bağımsız toplulukların ilgili bölümleri ve belediyeler bulunmaktadır.
Krallık sistemiyle yönetilen bu ülkede koruma mevzuatında genel bir yasa
bulunmasına karşın, bu yasaların uygulanması için karşımıza kraliyet kararları çıkmaktadır.
Koruma bağlamında halen yürürlükte olan 16 / 1985 İspanyol Tarihi Mirası Yasası, 16 / 1985
sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin 111 / 1986 sayılı Kraliyet Kararı, 1 / 92 sayılı arazi
planlaması ve kent planlamaya ilişkin kraliyet kararı bulunmaktadır. Bu yasaların tamamı
anıtlar, yapı grupları ve yapılanmış çevreyi ele almaktadır. 16 / 1985 sayılı yasa tarihi yapı
grupları için yeni bir sistem geliştirmiştir. Bu sistemle daha önceleri birbirinden bağımsız
olarak çalışan tarihi miras ve kent planlaması bölümlerinin koordinasyonu sağlanmış
bulunmaktadır. 16 / 1985 İspanyol Tarihi Mirası yasasında aşağıda tanımlanacak olan tarihi
miras kavramına uyan varlıkların en önemli olanları tespit edilerek bu yasa gereğince kültürel
değer olarak tescil edilmektedirler. Bu tanıma göre “bütün sanatsal, tarihi, paleontolojik,
arkeolojik, etnoğrafik, bilimsel veya teknik değeri olan dokümanter ve bibliyografik
malzemeler, arkeolojik kalıntılar ve sitler, doğal sitler ve sanatsal, tarihi veya antropolojik
değeri olan bahçe ve parklar” İspanyol Tarihi Mirasını oluşturur.

Resim 8: Burgos Sarayı
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Söz konusu miras içinde anıtlar, bahçeler, tarihi yapı grupları, tarihi sitler ve
arkeolojik bölgeler kültürel değer olarak tanımlanırlar, ancak koruma bağlamında her hangi
bir derecelendirilmeye tabi tutulmazlar. 16 / 1985 sayılı yasa gereğince her bağımsız topluluk
kendi iradesiyle, ya da her hangi bir tüzel ve özel kişinin isteğiyle kendi sınırları içindeki
kültürel değerli özel veya kamu varlığı için tescil işlemini başlatmak durumundadır. 1991
Anayasa Mahkemesi kararı ile bağımsız topluluklar, 16 / 1985 sayılı yasaya uygun olmak
koşuluyla kendi kültürel değerlerinin koruma koşullarını koyma hakkına sahiptir.
Devlet yani Kültür Bakanlığı kendi isteğiyle veya herhangi bir özel veya tüzel kişinin
isteğiyle İspanyol Tarihi Mirasına konu olabilecek, merkezi hükümetçe kamu hizmetine
sunulmuş veya ulusal mirasın bir parçası olan kültür varlıkları için tescilişlemini başlatabilir.
Örneğin 1931 yılından önce kraliyete ait olan her şey bu kapsamda olup, bu tanımın İspanyol
Kültürel Mirası ile karıştırılmaması gerekir. Ayrıca yetkili bağımsız topluluk (autonomous
community), yerel idareler veya özel kişilere ait bir taşınmazla ilgili aldığı başvuruyu takip
etmezse, devlet inisiyatifi ele alabilir. Bu işlemden varlığın içinde yer aldığı belediye ve
Kültürel Değerli Varlıkların Envanter Dairesi bilgilendirilmeli ve resmi gazetede
yayımlanmalıdır. Genel Envanter Dairesinin bilgilendirilmesi varlığın geçici olarak tescilini
sağlar. Bu işlem kesin karar alınıncaya kadar kültürel değerli bir yapıya önlem alınmasını
sağlar.
İspanya’da koruma konusunda devlet politikalarını yönlendiren veya izleyen Anıtlar
ve Sitler Kurulu gibi adlar altında kurulmuş “Ulusal Danışma Kurulları” bulunmaktadır. Bu
kurullar her bağımsız topluluğun kendi bünyesinde yer almaktadır.
Gerek bağımsız topluluğun, gerekse diğer kuruluşların isteği ile başlatılan bir tescil
sürecinde Kültür Bakanlığının görüşlerinin alınması zorunludur. Tescil işlemi, tescile ilişkin
krallık kararnamesinin resmi gazetede yayınlanması ve varlığın genel kayıtlara geçmesi ile
resmiyet kazanmaktadır. Bu konuda mal sahibinin olumlu görüşü gerekli değildir.
Tarihi yapı grupları, bir tarihi sit veya arkeolojik alanın kültür varlığı olarak tescil
edilmesi belediyeye özel koruma planı yapımı veya kent planlama yasasının sağladığı bir
başka planın kullanılması zorunluluğunu getirir. Bu 16 / 1985 sayılı yasanın gereğidir. Ancak
kullanılacak olan herhangi bir planın, kültür varlığının korunmasından sorumlu herhangi bir
bakanlıkça onanması gereklidir. Koruma amaçlı hazırlanan plan, koruma alanının tamamına,
tek yapılara ve parsellere ilişkin çevre özelliklerine uygun plan koşullarını dile getirir.
Yapılacak olan her türlü müdahale tanımlanır, korumaya konu olan olağanüstü özellikler
bütünüyle korunurken, diğer unsurlara her duruma göre ayrı ayrı uygun koruma ve kullanma
koşulları getirilir. Bu koruma amaçlı hazırlanan planlar, koruma önlemlerinin uygulama
önceliklerini belirlemeli ve konut alanlarının rehabilitasyonu için bütünleştirilmiş
rehabilitasyon alanları tanımlamalıdır.
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Resim 9: Aranguez Sarayı
Uygulama konusuna gelindiğinde, 16 / 1985 sayılı yasa devreye girer. Bu yasa
gereğince kültürel değerli yapı olarak tescil edilen yapılarla ilgili işlemler, tescil sürecini
başlatan idare tarafından yürütülür. Tescil edilen tarihi yapı grupları, tarihi sitler ya da
arkeolojik alanlar kent planlama yasası kapsamındadır. Kent koruma planı onanıncaya kadar
yapılarla ilgili tüm izinler tarihi mirastan sorumlu bölümce verilir. Kent koruma planı
onandıktan sonra; onanmış plan içinde tanımlanmış uygulamalarda ve anıt veya tarihi bahçe
olmayan ve tescilli yapılara komşu olmayan parsellerdeki uygulamalarda alınması gerekli
izinler belediye meclisince verilmektedir. Planda tanımlanmamış olan işlerde, anıtlar ve tarihi
bahçeler ile ilgili konularda sorumluluk plan onandıktan sonra dahi tarihi mirastan sorumlu
birimdedir.
Bir alanın veya yapının kültür varlığı olarak tescil edilmesi o alandaki her türlü imar
uygulamasını durdurur ve o tarihe kadar verilmiş olan tüm izinler ortadan kaldırılır.
Ertelenemeyen veya iptal edilemeyen uygulamalar için yetkili birimlerinonayı gerekmektedir.
Tescil edilen kültür varlığı bir yapı ise, binanın içi veya dışında yapılacak olan tüm
müdahaleler için yetkili birimlerden izin alınması gereklidir. Bu izinler; yapıya poster, işaret,
levha, sembol vb. yerleştirilmesi ve çatı onarımı için de gerekmektedir. Tescilli bir kültür
varlığı, çok önemli bir gerekçe veya zorunluluk bulunmadığı ya da bu konuda bir kamu yararı
görülmediği takdirde asla yerinden taşınamaz. Ayrıca tescilli yapıların tarihi bahçelerinde ve
çevrelerinde de yetkililerden izin alınmadan yapılan her türlü işlem yasaktır.
Belediyenin, bağımsız topluluk ya da Kültür Bakanlığı ile işbirliği yapma gerekliliği
kültür varlığının hasar görmesi, tehlike altında olması veya kullanımının değiştirilmesi
durumlarında sözkonusu olmaktadır. Ayrıca yalnız kamulaştırma gereği olduğu durumlarda
merkezi hükümet alt düzeyde alınan kararları değiştirebilir ya da iptal edebilir. Yetkililer
tescilli yapıların onarımını mal sahibinden talep edebilirler; ayrıca yine mal sahibinden kendi
olanaklarıyla yapının yıkım veya yeniden yapımını isteyebilirler. Mal sahibinin yapının
korunması için gerekli görülen işlemleri yapmaması durumunda yasanın ilgili maddeleri
uyarınca yapı kamulaştırılabilir ya da para cezası kesilebilir.
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Envanterlemede koordinatör kuruluş Kültür Bakanlığı olup, bu konuda çalışan
bölümler, Güzel Sanatlar ve Arşiv Bölümü ile bu bölüm içinde yer alan Tarihi Mirasın
Korunması Bölümü ve Bağımsız Toplulukların kendi bünyeleri içinde bulunan çeşitli
bölümleridir. Envanterleme ile ilgili giderlerin bir kısmı devlet bütçesinden, bir kısmı da
bağımsız toplulukların bütçesinden karşılanmaktadır. Envanter sisteminde karşımıza genel
olarak nitelenebilecek dokümantasyon sistemi çıkmaktadır. Genel envanter denince
korumanın temel aracı olarak kullanılan tek bir genel envanter vardır ve bu da Kültürel
Değerli Varlıkların Genel Envanter Listesi olarak adlandırılmıştır. Bu envanter, kültürel
değerli olarak tescil edilen aşağıdaki varlıkları içermektedir:


Anıtlar; binalar veya tarihi, sanatsal, bilimsel ve sosyal değerleri büyük heykel ya
da mühendislik eserleri,



Tarihi bahçeler; insan eliyle düzenlenmiş doğal alanlar, kimi zaman binalarla
bütünleşen tarihi, estetik, duyumsal ve botanik değerli bahçeler,



Tarihi yapı grupları; bir bütün oluşturan veya süreklilik gösteren kümelenmiş ya da
ayrık yapı grupları,



Tarihi sitler; tarihi, etnolojik, paleontolojik veya antropolojik açıdan değerli,
kültürel veya doğal oluşumlar, geçmişte yaşanmış olaylar, halk gelenekleri vb.
nedenlerle önem kazanmış alanlar,



Arkeolojik bölgeler; arkeolojik metotlarla çalışılması gereken yeraltı, yerüstü ya da
sualtında bulunan objeler, yapılar ve alanlar,



Bu taşınmazlara ek olarak yaşayan sanatçıların ürünleri dışında kültürel değerlitüm
varlıklar İspanyol Tarihi Mirası Kültürel Değerli Varlıklar GenelEnvanterine
alınabilirler.

Sözkonusu varlıklar, envanter fişlerinde detaylarıyla tanımlanır, çizimler ve biyografik
referanslarla desteklenir. Envanter, klasik kartlama ve indeks sisteminden oluşmaktadır. Özel
envanter olarak belirlenebilecek farklı bir çalışma olmamakla birlikte 1980 – 1981 yılları
arasında sadece anıtlar ve yapı grupları için bir envanter yapılmıştır. Kiliseye ait taşınır
objelerle ilgili bir envanter çalışması sürdürülmektedir. Bağımsız topluluklar için il arkeoloji
planları çizilmektedir. Ulusal düzeyde İspanya’nın Akdeniz kıyılarını içeren birçok arkeoloji
haritası üretilmiştir. Birçok bağımsız topluluk çeşitli türlerdeki varlıklar ve çevreleri için tam
envanter kayıtları tutmaktadır.
Anıtların korunması ve restorasyonu için doğrudan yardım devlet bütçesinden ve
bağımsız topluluklardan sağlanır. Özel mülk sahipleri tescilli kültür varlıklarının bakım ve
onarımı için geri ödemek koşulu ile bir nevi kredi olarak yardım alabilirler.
Vergi muafiyeti için İspanyol Tarihi Mirası ile ilgili 16 / 1985 sayılı yasada
tanımlandığı üzere yapının/varlığın Kültürel Değerli Yapılar Genel Envanterine alınmış
olması şartı bulunmaktadır. Tarihi alanlar, tarihi sitler ve arkeolojik alanlar dikkate
alındığında da yine genel envantere alınan varlıklar bu muafiyetten yararlanabilirler. Vergi
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mükellefine, kültürel değerli bir yapıyı satın alırken, onarırken ya da restore ederken gelir
vergisinden %20 indirim yapılmaktadır. Bu miktar gelir vergisinin %30’unu geçemez.
İspanyol Tarihi Mirasına ait herhangi bir varlığın devlete, kamuya ait bir kuruma,
vakıflara, derneklere bağışlanması durumunda da gelir vergisinden %20-30 oranında indirim
yapmak mümkündür. Özetle; kültür varlıklarına ilişkin her türlü uygulamada mal sahibi
tamamı ile olmasa bile, %20-30 oranında değişen miktarlarda vergi indiriminden
yararlanabilmektedir.
7.3.1.2.4. İngiltere
İngiltere’de kültür varlıklarının korunmasına yönelik hareketler 19. yüzyılın ikinci
yarısından sonra başlamıştır. İlk önce cemiyetler şeklinde sivil toplum örgütlerince başlatılan
çalışmalar sonucunda 1882 tarihli “Anıtları Koruma Yasası” çıkmıştır. Görüldüğü üzere ilk
önce kültürel varlıkların korunmasına yönelik resmi olmayan kuruluşlar çerçevesinde oluşan
görüşler sonrasında yasal düzenlemeler gerçekleşmiştir. Bu şekilde toplumda önce “Kültürel
Mirasın Korunması” bilincinin oluşması yasal düzenlemelerin uygulanmasını kolaylaştırmıştır.
Tabii ki bu noktadan önce 1877’de William Morris tarafından “restorasyon” yerine
“koruma ilkeleri”ni amaç edinen “Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB)”
adlı derneğin kurulması ve anıtların korunması hareketi ile birlikte gelişen anıtların
belgelenmesi çalışmaları İngiltere’de koruma anlayışının ilk gelişmeleri olarak tariflenebilir.

Resim 10: Stonehenge
1900 yılında çıkan “Eski Anıtları Koruma Yasası” koruma kapsamını sadece tarih
öncesi kalıntılar değil, ortaçağ yapıları ile geleneksel ve artistik değerleri nedeniyle korunması
gerekli yapıları da içine alacak şekilde genişletmiştir. 1913 yılında yürürlüğe giren “Eski
Anıtları Sağlamlaştırma ve Düzenleme Yasası” ise, korunması gerekli eski eserlerin tescil
edilmesi ve tescil edilen yapıların korunması için yapılacak her müdahale için izin alınması
zorunluluğunu getirmiş, yerel yönetimlere eski eserleri koruma yetkisi verilmiştir. 1931 yasası
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ile ise yerel yönetimlerin yetkilerine tarihi alanların korunmasını koruma planları yoluyla
yapmaları eklenmiştir.
1962 tarihli “Yerel Yönetimler Tarihi Yapı Yasası” ile yerel yönetimlere tarihi
eserlerin korunmasında Bakanlıkça parasal destekte bulunulması kararlaştırılmış, 1967 “Civic
Amenties Act” yerel yönetimleri tarihi ve mimari değerleri olan alanları saptayıp,
denetlemekle görevlendirmiş ve planlamaya “koruma alanı” düşüncesini sokmuştur.

Resim 11: Westminister Sarayı
İngiltere’deki koruma politikalarının belirlenmesi ve kültürel mirasla ilgili hizmetleri
yürüten merkezi örgüt Kültür, Medya ve Spor Bakanlığıdır. Bakanlığa ve İngiliz Hükümetine
kültürel mirasın korunması ile ilgili konularda resmi danışmanlık yapmak üzere parlâmento
tarafından özel olarak Tarihi Binalar ve Anıtlar Kurulu (English Heritage) kurulmuştur.
İngiltere’de English Heritage’ın dışında çeşitli sivil toplum örgütleri ile hükümet dışı
kuruluşlar koruma konusunda hem bakanlığa, hem de yerel yönetimlere danışmanlık yaparlar.
Bakanlıkça tescili yapılmış alanlarda uygulamalar Bölgesel Planlama Birimlerince
yürütülmektedir. Ancak Bölgesel Planlama Birimlerinin bakanlıkçayapılacak tescil
çalışmalarını beklemeden geçici tescil yapma yetkisi bulunmaktadır. İngiltere’de koruma
konusunda bağımsız kuruluşlar ve bu amaçla kurulmuş vakıflar devletten daha etkin olarak
çalışmaktadır.
Kültürel mirasla ilgili hizmetleri yürüten koruma politikalarını oluşturan merkezi örgüt
Kültür, Medya ve Spor Bakanlığıdır. Bu örgüt görevlerini 1997 yılına kadar Ulusal Miras
Devlet Bakanlığı adıyla yürütmüş, daha sonra adı değişmiştir. Bu bakanlık tarihi yapıların
tespiti, anıt eserlerin listelenmesi vb. işlemleri Tarihi Binalar ve Anıtlar Kurulu aracılığı ile
yapmaktadır. Bu kurul anıt eserlere ilişkin yasanın uygulattırılması sorumluluğunu taşır.
Tescilli yapılara ilişkin uygulayıcı birimler ise, bölge planlama birimleridir. Koruma
konusunda görev yapan ve diğer ülkelerdenfarklı olarak İngiltere’de göze çarpan bir diğer
kurum da, Mimarlık ve Yapılanmış Çevre Kuruludur. Bu kurul ise, tarihi çevrenin kalitesinin
arttırılması, kimliğinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hizmetlerde bulunmaktadır.
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Resim 12: Tower Palace(Londra Kalesi)
İngiltere’de de krallık yönetimi olmasına karşın ülkede koruma ve planlama ile ilgili
pekçok yasa çıkarılmıştır. Korumaya yönelik hükümler içeren bu yasalar; 1953 yılı Tarihi
Binalar ve Anıt Eserler Yasası, 1971 yılı Kent Planlama Yasası, 1974 yılı Kent ve Kasabalar,
Kentsel Servisler Yasası, 1979 yılı Anıt Eserler ve Arkeolojik alanlar Yasası, 1983 yılı Ulusal
Miras Yasası, 1990 yılı Tescilli Binalar ve Koruma Alanları Planlama Yasasıdır.
Bu mevzuata uygun olarak yetki dağılımları incelendiğinde, merkezi koruma
kuruluşları ve bölgesel planlama birimleri olmak üzere iki kola ayırılabilecek birimler
bulunmaktadır. Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı İngiltere’deki korunması gerekli kültür
varlıklarının korunma biçimlerine göre iki ayrı listeleme yapmaktadır. Bunlar önce anıtlar ve
yapılar olarak ikiye ayrılırken, yapılar önemlerine göre üç ayrı sınıfa ayrılmaktadır. I, II ve III.
grup sivil mimarlık örneği yapılar kronolojik olarak sınıflandırılmaktadırlar ve bu ayırımda
binaların önemi yapım yılına bağlı olarak değerlendirilmektedir. 1700 öncesi ve 1700 – 1840
dönemi, 1840 – 1914 dönemi ve 1914 – 1939 dönemi yapıları korumada önceliklidir. 30 yılı
aşmış yapıların da tescil edilebilme olanağı bulunmaktadır. Özel hallerde de 10 yılı aşkın
yapılar da tescillenebilmektedir. Bir bina, hem anıt, hem de tarihi eser listesinde yer alabilir.
Kiliselerde de üç sınıf olarak gruplandırma yapılmaktadır. Merkezi koruma kuruluşu olarak
görev yapan diğer kurum olan Tarihi Binalar ve Anıtlar Kurulu 1984 yılında parlamento
tarafından tarihi çevrenin korunması ve kamu bilincinin arttırılması ve benimsenmesi
amacıyla oluşturulmuş bir kuruldur. Bu kurul, kültürel mirasın korunması ile ilgili tüm
konularda İngiliz Hükümetinin resmi danışmanı sıfatını taşımaktadır. Ayrıca arkeoloji,
koruma alanları ve tarihi yapılar için de ek fonlar sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunur.
Tarihi Binalar ve Anıtlar
Kurulu devletin sorumluluğundaki 400 tarihi yapının bakım, onarım ve kullanımından
da sorumludur. Aynı zamanda arkeolojik araştırmaların yapımı ve basımı için kaynak sağlar.
Tescilli yapılar, koruma alanları ve tescilli yapılara gereken izin konularında yerel
yönetimlere danışmanlık ve kamuoyunu tarihi eserler, anıtlar, yapılar ve koruma alanları
konusunda aydınlatıcı bilinçlendirme çalışmaları yapmak da bu kurulun görevleri arasındadır.
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Yukarıda da adı geçen Mimarlık ve Yapılanmış Çevre Kurulu, Kültür, Medya ve Spor
Bakanlığınca sponsorluğu yapılan yetkili ancak bakanlık dışı bir kuruldur. İngiltere’de daha
iyi bir mimarlığı desteklemekte öncü rol oynamak üzere oluşturulmuştur. Bu kuruluş aynı
zamanda tarihi çevre içinde de mimari kaliteyi arttırmayı ve bilinçli koruma uygulamaları
yapmayı ve yaptırmayı amaçlayan bir kuruluştur. Bu kuruluş yerel ve merkezi yetkililer ile
özel girişimcileri, ulusal görüş dikkate alınarak iyi mimarlık eserlerinin üretilmesi amacıyla
eğitir. Kurul, politika üreten bir birim şeklinde çalışmakta ve çevre konularında, mimar
seçiminde, tasarımın iyileştirilmesinde ve inşaat süreçlerinde yardımcı olmaktadır.
Bölgesel bağlamda koruma konusunda çalışan kurumlar incelendiğinde, karşımıza
Bölgesel Planlama Birimleri çıkar. Bu birimler Tescilli Yapılar ve Koruma Alanları Planlama
Yasasına tabi birimlerdir ve yetkileri envanterlerin ne kadar tamamlanmış olduğuna bağlı
olarak değişmektedir. Eğer bölgede tescil yapılmamış ise, bu birimplan uygulaması yapmak
üzere geçici tescil yapma yetkisine sahiptir. Altı aylık bir süre için yapılan geçici tescil yine
bakanlık tarafından onaylanmak durumundadır.

Resim 13: Devler Kaldırımı, İngiltere
Bu altı aylık süre içinde değerlendirmeler yapılır ve kesin tesciller ilan edilir. Ancak
bakanlık önerilen listeyi tamamen kabul etmek zorunda değildir. Tescile itiraz için özel bir
mekanizma bulunmamakla birlikte, ancak mal sahibi yapının tescile değer olmadığına ilişkin
somut belgeler iletirse, yapının liste dışı kalması mümkündür; bu ender bir durumdur.
Planlama aşamasında herhangi bir uygulama için sözkonusu alanda tescilli bir yapı
olup olmadığı konusunda bakanlıktan bir sertifika alınır. Bakanlık bu sertifikada uygulama
alanı içerisinde tescile değer yapı bulunmadığını belirterek uygulamaya izin verir. Bu belge
alındıktan sonra bir daha geri dönüşü olamaz ve bakanlık aynı yerde tescile ilişkin görüş
veremez. Tescilli yapının yıkım veya değiştirilmesine yönelik izinleri Bölgesel Planlama
Birimleri vermektedir. Onaylama veya geri çevirme görüşünü bakanlığın bu birime verdiği
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tescil listeleri doğrultusunda yapabilir. Koruma kararına itiraz bakanlığa yapılabilir. Bakanlık
bu başvuruyu reddederse vatandaş tazminat isteme hakkına sahiptir. Bir alandaki yeni
yapılanmada, hem tescille, hem de planlama ile ilgili izin almak zorunluluğu bulunur. Bu
başvurular reddedilirse, yine bir üst kademeye gidilebilir ve karara itiraz edilebilir. Bu itiraz
da reddedilirse, mal sahibinin tazminat hakkı doğar. Sit alanlarındaki tescilsiz yapıların yıkımı
için de bakanlıktan izin alınma gerekliliği bulunmaktadır.
İngiltere’deki temel koruma ilkesi şudur: “yıpranmışlık, tescilden düşme veya yıkım
için izin verme sebebi olamaz.” Bu sonuca hak ve sorumluluklar olarak nitelendirilebilecek ve
aşağıda açıklanacak olan maddeler dikkate alınarak varılmıştır.


Tescilli anıtsal yapıların yıkılması, değiştirilmesi izin alınmadan yapılamaz,
sahiplerine de özel mülkiyete müdahale yapılmış olması nedeni ile her koşulda
tazminat ödenir. Ancak bu tazminat maddi olmak zorunda değildir.



Tescilli sivil mimarlık örneği yapılarda yıkım ve değişim işleri yetkili yerel
planlama servisinin ön izni veya özel hallerde de bakanlığın izni olmadan
yapılamaz. Tescilli bir yapı kötü onarım görmüş ya da kötü durumda ise, yerel
planlama birimi binanın özel koruma koşullarını belirler, mal sahibine onarım
notası hazırlar ve gönderir. Ev sahibi iki ay içinde bu önerileri dikkate alarak
gerekli işlemleri yapmazsa bu yerel örgüt zorunlu olarak binayı satın alır.



İzinsiz onarım ve uygulama yapılması halinde binaya el konabilir.



Oturulmayan boş binalar, acil onarıma ihtiyacı varsa devlet tarafından onarılır.



Bölgesel ya da yerel organların aldığı kararları bakanlığın iptal etmesi ve
değiştirmesi mümkündür.

Tescilli binalara yönelik kurallara ve yaptırımlara uyulmaması durumunda 20.000
pound’a kadar para ya da altı aya kadar hapis cezası uygulanabilir. Konu ağır ceza
mahkemesinde görüşülmekteyse, para cezası limitsiz olarak artar ve hapis cezası daiki yıla
kadar çıkarılabilir.
Envanterleme sisteminde görev yapan iki kuruluştan İngiltere Tarihi Anıtlar
Komisyonu ulusal envanterlemeden, Tarihi Binalar ve Anıtlar Komisyonu ise tescilli sivil
mimarlık örneği yapılar ve anıt eserlerin envanterlenmesinden sorumludurlar. Kültür
varlıkları, Tarihi Binalar ve Anıtlar Komisyonunun kendi uzmanları ya da sözleşmeli
mimarlarınca değerlendirilir. Tescili olan tarihi binalar ve anıt eserlerin detaylı bilgileri ile
birlikte bu yapılara ilişkin tüm belgeler yerel yönetimlere verilir. Bu tesciller doğrultusunda
yerel yönetimler, planlama ve uygulama ile ilgili kendi yetkilerini kullanırlar.
Bir nevi özel envanter kapsamına girebilecek olan bir çalışma tarihi yapıların ve
sitlerin bilimsel envanterlemesidir. Bu araştırmalar geleneksel mimari, kırsal mimari,
endüstriyel yapılar gibi konuları içermektedir. Tarihi park ve bahçeler de, yine özel envanter
adı altında dokümantasyona tabi tutulmaktadırlar.
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İngiltere’de mülkiyet konusunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. İngiltere’deki koruma
sisteminde mülkiyet dikkate alınmadığı için yapıların kime ait olduğu konusunda çok detaylı
kayıtlar bulunmamaktadır. Devlet beş kraliyet sarayının sahibi olup, saraylar Tarihi Kraliyet
Sarayları Birliği tarafından yönetilmektedir. English Heritage ayrıca ülkedeki 400 anıtı
yönetmekten sorumludur.
Devlet hem tarihi anıtların onarımına katkıda bulunup, hem de yerel yönetimlere
koruma – onarım için kaynak aktarmaktadır. Tarihi Binalar ve Anıtlar Komisyonu, kiliseler,
katedraller ve koruma alanlarının korunmasında maddi olarak büyük katkı koymaktadır.
İngiltere’de özel girişimciler bazı koruma alanlarının yenileştirilmesine ve iyileştirilmesine
yardımcı olmaktadırlar. Tarihi Binalar ve Anıtlar Komisyonu, özel sponsorluk anlaşmaları ile
bölgesel koruma eylemlerine, kültürel miras eğitim çalışmalarına ve bilgilendirmeye yönelik
hizmetlere izin verip, gerekli ekonomik desteği de sağlamaktadır.
Mimari Miras Fonu hayır kurumu statüsünü alarak bir yandan binaların onarımına
katkı sağlamak amacıyla eski yapıları satın alıp restorasyonunu gerçekleştirirken, diğer
yandan da koruma çalışmaları yapan vakıflara kısa vadeli düşük faizli krediler vermektedir.
Bu durum, İngiltere’de vakıf sayısının artmasına ve dolayısıyla korumaya yönelik hizmetlerin
geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Aynı zamanda National Trust, Society for the Protection
of Ancient Buildings gibi bağımsız kuruluşlar da kültür varlıklarının korunmasında önemli rol
oynamaktadırlar.
İngiltere’de Tarihi Binalar ve Anıtlar Komisyonu doğrudan bakanlıkça finanse edilir
ve bu komisyon bütçesinden I. ve II. grup yapıların ve çok özel nitelikli tarihi bahçeler, anıtsal
yapılar, katedraller vb. yapıların onarımına katkıda bulunur. Tescilli yapıların
restorasyonunda değişikliğin yerel planlama yetkilisinden onaylı olması ve ruhsatının olması,
yapının kullanımının konut olması ya da konuta dönüştürülmesi veya yardım vb. amaçlarla
kullanılıyor olması gibi hallerde katma değer vergisi alınmaz. Ayrıca tescilli yapılarda intikal
vergisi de alınmamaktadır.
7.3.1.2.5. Fransa
Kültürel mirasın korunmasına yönelik politikaların oluşturulması ile uygulamaların
yapılması ve denetlenmesi Kültür Bakanlığının merkez ve yerel örgütleri aracılığı ile
yapılmaktadır. Doğal varlıkların korunması ile kent planlama ve uygulamasına yönelik
işlemler, Çevre Bakanlığının sorumluluğundadır. Ancak en alt seviyedeki örgütlenme içinde
Çevre Bakanlığına bağlı çevre müdürlükleri ile Kültür Bakanlığına bağlı mimarlık
müdürlükleri uygulamaları birlikte yürütürler.
Merkezi birimler politikalar üretirken yerel örgütler uygulamaları belediyelerle
ortaklaşa denetlemektedirler. Fransa’da planlamanın yerel yönetimlerin, korumanın ise
devletin sorumluluğunda olduğu ortak bir çalışma sistemi gözlenmektedir. Ulusal düzeyden
yerel düzeye kadar konuların niteliğine bağlı olarak farklı koruma kurulları oluşturulmuştur.
Bu kurullar daha çok merkezi veya yerel bürolara bilimsel danışmanlık görevi yapmaktadırlar. İlgili birimler kültür varlıklarını tescil ederken yalnızca olağanüstü güzellik ve
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nitelikteki yapı ve alanları değil, bunları bütünleyen yapı ve alanları da tescil edebilirler.
Tescil kararları kent planlamasında en önemli veri olarak alındığından koruma alanı sınırları
içerisinde yapılan koruma planları kent imar planlarının üzerinde kabul edilmektedir.

Resim 14: Versay Sarayı
Fransa’da 1995 yılında çıkan 95/770 sayılı “Kültür Bakanının Yetkileri Hakkında
Kanun”, Kültür Bakanlığının kültürel miras konusundaki görevlerini belirlemektedir. Bu
kanuna göre; mimari ve kentsel miras ile tarihi anıtların ve çevrelerinin iyileştirilmesine
yönelik politikaların belirlenmesi; koruma alanları, kentsel, mimari ve peyzaj mirası koruma
alanlarına yönelik kuralların uygulanması; sitlerin korunması, muhafazası ve iyileştirilmesine
yönelik politikaların belirlenmesi; tarihi anıtlar, arkeolojik sitler, kentsel yapı grupları ile ilgili
koruma politikalarının belirlenmesi ve uygulanması görevleri Kültür Bakanlığının yetki
sınırları içindedir.
Yukarıda sayılan bu görev ve politikalar, bakanlığın Miras Müdürlüğü ve Mimarlık
Müdürlüğü tarafından, yerel ve merkezi örgütlerle koordinasyon içinde uygulanmaktadır.
Fransa’da dört adet olan bölümlerde ise uygulamalar, tek birimin görevidir ve bu birim
Mimarlık ve Miras Servisi olarak adlandırılmaktadır. Bir diğer kanun olan 95 / 1217 sayılı
kanunla ise Kültür Bakanlığı, mimari kalitenin arttırılması ve geliştirilmesine yönelik
uluslararası ve ulusal düzeyde gerekli olan önlemler alınmasından ve mimari araştırmalar,
eğitim, mimar ve mühendislerin uyması gereken kuralların geliştirilmesinden de sorumlu
tutulmuştur.
Kültürel mirastan sorumlu olan diğer bir kurum olan Çevre Bakanlığının görev ve
yetkileri yine 95/777 sayılı kanunla belirlenmişolup, bu bakanlık genel anlamda çevre
kalitesinin korunmasından sorumlu olmaktadır. Peyzaj ve sitlerin korunma önlemleri ile
birlikte kıyı alanları ve dağların korunmasının sağlanması, kent planlama, bayındırlık, ulaşım
ve temel altyapının yapılması ve uygulanmasınayönelik politikaların saptanması da Çevre
Bakanlığının görevleri arasındadır. Çevre Bakanlığının koruma politikalarının uygulanmasında, Bölgesel Çevre Müdürlükleri ile Kültür Bakanlığının Mimarlık ve Miras
Müdürlükleri yardımcı olmaktadırlar.
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Korumacılık konusunda görev yapan bir başka kurum da, Altyapı-Konut, Ulaşım ve
Turizm Bakanlığıdır. Bu bakanlığın görev ve yetkileri ise, 95/1213 sayılı yasa ile
tanımlanmıştır. Bu yasaya göre; arazi kullanımı, kent planlama, inşaat ve konuta ilişkin
hükümet politikalarını formüle etmek ve uygulamak bakanlığın başlıca görevleridir.
Bakanlığın sitlerin korunmasına ilişkin politikalarının uygulanmasında kendi merkez
birimlerinin yanı sıra Kültür Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının yerel birimleri de yardımcı
olmaktadırlar.
Tarihi anıtların korunması da, Kültür Bakanlığının görevidir. Bu konuda yapılan
uygulamalar merkezi yönetimde Miras Müdürlüğü ve Tarihi Anıtlar Şube Müdürlüğü
tarafından; bölgelerde ise Bölge Kültür İşleri Müdürlükleri ile Bölge Tarihi Anıtları Koruma
Uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.
Arkeolojik mirasın korunması da, yine Kültür Bakanlığının görevidir. Uygulamalar
bölgelerde Bölge Kültür İşleri Müdürlükleri ve özellikle Bölge Arkeoloji Servislerince
yürütülmektedir. Ulusal Arkeolojik Kazılar Kurumu adı altında görev yapan kurum ise bölge
başkanlıkları aracılığıyla arkeolojik işlemlerin yürütülmesinde yönetim ve organizasyonu
sağlar, fonların dağıtımı ve kazıların yönetiminde gerekli kriterleri belirler. Merkezde Kültür
Bakanlığı Miras Müdürlüğüne bağlı Arkeoloji Şube Müdürlüğü arkeolojik mirastan sorumlu
diğer bir birimdir. Su altındaki arkeolojik araştırmalar ise, yine Kültür Bakanlığına bağlı
Sualtı Arkeoloji Araştırma Bölümünün sorumluluğundadır.

Resim 15: Fontainebleau Sarayı
Tarihi anıtların korunmasının Kültür Bakanlığının görevi olduğu gibi, bu anıtların
çevrelerinin korunması da bu bakanlığın görevidir. Bu konudaki uygulamaları departman
olarak adlandırılan ana bölümlerde Departman Mimari Miras Servislerinde görevli yetkili
mimarlar, merkezde de Mimarlık Müdürlüğüne bağlı Koruma Alanları ile Mimari ve Kentsel
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Kalite Şube Müdürlüğü ve Miras Müdürlüğüne bağlı Tarihi Anıtlar Şube Müdürlüğü birlikte
yürütmektedirler.
Doğal sitlerin korunmasında sorumluluk Çevre Bakanlığındadır. Bu konuda gerekli
uygulamaları yapan birimler alt bölgelerde, Departman Mimari Miras Servislerinde görevli
yetkili mimarlar, bölgelerde de Bölge Çevre Müdürlükleridir. Koruma alanları yani sitlerin
korunması ile ilgili politikalar Kültür Bakanlığınca belirlenir. Bu politikaların yürütülmesi alt
bölgelerde Departman Mimari Miras Servislerinde görevli yetkili mimarlarla, merkezde
Mimarlık Müdürlüğüne bağlı Koruma Alanları, Mimari ve Kentsel Kalite Şube
Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Yukarıda adı geçen birimler ve ayrıca Bölge Kültür
İşleri Müdürlükleri aynı zamanda mimari, kentsel ve peyzaj mirası koruma alanlarına yönelik
politikaları da belirlemektedirler. Farklı olarak bölge planlaması ve kırsal gelişme
politikalarının oluşturulmasıyla Bölge Planlaması, Kentleşme ve Entegrasyon Bakanlığı
ilgilenmektedir.
Fransa’daki koruma mevzuatında aşağıdaki yasalar yürürlükte bulunmaktadır:


1913 tarihli Tarihi Anıtlar Yasası



Tarihi anıtları çevreleyen alanı da içeren 1913 tarihli yasayı değiştiren 1943 yasası



1930 tarihli Sanatsal, Tarihsel, Bilimsel, Efsanevi veya Görsel Önemi Olan Doğal
Anıtların Korunması Yasası



1962 yılı Koruma Alanları Yasası (Malraux Yasası) – Bu yasa 1983 yasası ile
değiştirilerek yetkilerin merkezden yerele kaydırılması ile mimari kentsel ve
peyzaj mirası koruma bölgelerinin oluşturulması sağlanmıştır.



1993 tarihli Peyzajların Korunma ve Geliştirilmesi Yasası



Reklam Yasası : Koruma alanları, kültür varlıkları vb. yerlerde reklamlar, işaretler,
levhalar vb. reklam araçlarının geliştirilmesini sağlamıştır.

Genel İmar Kanunu bazı özel hallerde planı olmayan bölgelerde kentin korunması
amacıyla yapılanmalara kısıtlamalar getirebilir. Afet bölgeleri, çevresel ve arkeolojik
tehlikeler, kentsel, doğal ve peyzaj alanlarında plan olsun ya da olmasın, gerekli görülürse
yeni inşaat ruhsatı vermeme yetkisi, yine imar kanunu ile sağlanmaktadır.
Bu tür kent planlama dokümanları (master plan, arazi kullanım planları, imar planları
vb.) tarım alanlarının, orman alanlarının, kentsel, doğal ve peyzaj alanlarının korunmasını
sağlayacak, doğal afetlere ve diğer tehlikelere karşı koruma hükümlerini içermek zorundadır.
İmar planları kentlerin belli bölgelerini, anıtlarını, sokaklarını, sitlerini ve diğer estetik, tarihi,
ekolojik veya peyzaj değerli alanlarını koruyacak bölgeleme yapabilmekte, bu alanları
korumak ve çevreyle entegre etmek üzere çok özel koşullar getirebilme özellikleri
bulunmaktadır. İmar planı doğrultusunda bir inşaat ruhsatı verilirken, yıkım kararları veya
inşaat yasağı da getirilebilir.
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1993 tarihli Peyzajların Koruma ve Geliştirilme Yasası, olağanüstü özelliklerdeki
peyzaj alanlarının planlarda korunmasına yönelik hükümleri içermektedir. Özel kent planlama
ve geliştirme mevzuatı da imar kanununa dahil edilmiştir. Bu mevzuat içinde 1985 tarihli
Dağların Korunması ve Geliştirilmesi yasası ile 1986 tarihli Kıyıların Korunması,
Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Yasası bulunmaktadır. Tüm bu yasalarda kent planları
yapımı ve inşaat izinleri verilmesi sırasında, korunacak peyzaj alanları ve sitleri tanımlayacak
kesin hükümler getirilmektedir.
Arkeolojik miras konusunda ise, bu mirasın korunması ile ilgili 1913 yılından 1994
yılına kadar çıkmış birçok yasal düzenleme vardır. Bu düzenlemeler kent planlama sistemi
içine de entegre edilmiş olup, hem kültürel miras, hem de doğal ve arkeolojik miras ile ilgili
yasalarda ele alınmaktadır.
Fransa’daki yetki dağılımlarında, kent planlama 1983 yılında merkezi yönetimden
yerel yönetimlere kaydırılmasına dair çalışmalar yapılmışsa da, korumada bu yönde bir
değişiklik yapılmayarak yetkiler yine merkezde bırakılmıştır. Devlet, planlama konusundaki
yetkilerini genellikle kırsal alan içeren, planı olmayan bölgelerde kullanmaktadır. Tarihi
anıtların, insan yapımı veya doğal sitlerin korunması, korumaalanlarının belirlenmesi ve
koruma planlarının yapımı da devletinsorumluluğundadır. Miras koruma alanlarının
belirlenmesi, ilgili bölümlerin görüşü alınarak devlet tarafından yapılmaktadır. Bu alanlarda
yapılacak herhangi bir çalışma için bölümler devletten onay almak zorundadırlar.
Kent planlamanın yerel yönetime, korumanın devlet sorumluluğuna verildiği sistemde
yerel yönetimler ve devlet sıkı bir işbirliği içerisinde çalışırlar. Bu, iyi kurgulanmış, yasal ve
yönetsel düzenlemeleri ve koordinasyonu gerektiren bir sistemdir. Bu sistem herhangi bir
uygulama izni için kent planlama yasasının dışında, sağlık ve güvenlik, mirasın korunması
gibi yasaları dikkate almayı gerektirmektedir.
Böyle bir durumda tüm yetkili kurumlara danışılması zorunludur. Bir Belediye
Başkanı, Kültür Bakanlığı veya Çevre Bakanlığının görüşünü almadan tarihi anıtların çevresi,
koruma bölgeleri, sit alanları ya da diğer koruma alanlarında uygulamaya dönük herhangi bir
izin veremez. Tarihi anıtların korunmasında iki ayrı koruma tescili yapılmaktadır. Tarihi
Anıtlar Kurulunca tarihi ve sanatsal açıdan korunması önerilen, Kültür Bakanlığının kararı ile
tescil edilen yapılar bir grup; tarihi ve sanatsal değeri olmadığı halde tarihi yapıları
bütünleyen yapılar olmaları nedeniyle Tarihi, Arkeolojik ve Etnolojik Miras Bölge Kurulunun
önerisi ve bölge valisinin kararı ile tescil edilen yapılar da diğer bir grup olarak koruma altına
alınmaktadır (bütünleyici envanter). Tarihi, Arkeolojik ve Etnolojik Miras Bölge Kuruluna
iletilen bütünleyici envantere tescil önerisi, bölge valisinin görüşüne sunulur. Görüş
doğrultusunda ya bütünleyici envantere dahil edilir ya da Kültür Bakanlığına bir üst tescil için
öneri verilir. Bölge Valisi bütünleyici envanterlere alınmak üzere kendisine iletilen öneriyi
aynı yöntemle Kültür Bakanlığına tescil için önerebilir. Merkezi yönetimde, Tarihi Anıtlar
Kurulu yapının tescilini kabul edebilir, ya da mevcut koruma önlemlerini yeterli bularak
bütünleyici envanterde kalmasını isteyebilir. Eğer tescil önerilirse, mal sahibinin yazılı izni
istenir. Mal sahibi tescile karşı çıkarsa bakanın kararı Tarihi Anıtlar Kurulunun görüşüne
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dayanır. Sahibinin izni olmadan tescil yapıldığında, Devlet Konseyinden kararname ile tescil
kararı çıkarılır. Herhangi bir varlık yıkım ya da benzeri tehlikeler altındaysa bakanlık, bölge
valisinden hükümetin tescil düşüncesini mal sahibine iletmesini isteyebilir.
1913 tarihli Tarihi Anıtlar Yasası gereğince tescil işleminin bazı yükümlülükleri
bulunmaktadır. Bu yasaya göre tescil edilen varlık bakanlığın izni olmadan yıkılamaz,
değiştirilemez, tamir edilemez veya satılamaz. Bakanlık her türlü el değişiminden, bağış ve
satış gibi, haberdar edilmelidir. Bu tescilli yapılara yasa gereği el konulamaz. Yapıların
bütünlüğünü tehdit eden uygulamalara hiçbir şekilde izin verilemez. Ayrıca bu yapılar
bakanlığın ön izni olmadan kamulaştırılamaz.
Başka bir koruma sistemi olan bütünleyici envanter olarak adlandırılan sistemde
kayıtlı yapılarda bakanlığın izni alınmadan herhangi bir yıkım yapılamaz. Bakanlığın, tescil
işlemini başlatabileceği göz önünde bulundurularak yapı üzerinde en az dört ay önceden
değişiklik, restorasyon, onarım vs. işlemlerden haberdar edilmesi gereklidir. Bu envantere
kayıtlı varlıkların satış, bağış gibi transferlerinden bakanlığın haberdar edilmesi gerekmektedir.
Tarihi anıtların çevresinin korunmasında işleyen mevzuatta 1943 yasası, bir bina tescil
edildikten veya bütünleyici envantere alındıktan sonra, yapılanmış veya yapılanmamış olsun
yapının beşyüz metre çapı veya görüş alanı içinde kesin müdahale yasağını getirir. Bu alana
“kısıtlı alan” denmektedir. Bu alan içerisinde anıtın görünüşünü değiştirebilecek ve
etkileyebilecek her türlü proje için resmi mimarın onayının alınması zorunludur. Tarihi
anıtlardan sorumlu bakanlık gerekli gördüğünde Tarihi Anıtlar Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra bu bölge için kararlar üretebilir. Eğer korunan bina mimari, kentsel ve peyzaj mirası
koruma bölgesi içerisindeyse, kısıtlı alan koruma kararları ortadan kaldırılabilir. Planlar ancak
yetkili mimarlar tarafından onaylandıktan sonra yıkım ve inşaat ruhsatları verilebilir.
Her mimari, kentsel ve peyzaj koruma bölgesi bir ya da daha fazla bölgenin seçkin
mimari, kentsel ve peyzaj özelliklerini de içine alacak şekilde belirlenir. Bu bölgeler özel ve
kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkar. Kamuoyu yoklaması yapılıp bölge
kurulunun görüşü alındıktan sonra söz konusu alan Mimari, Kentsel ve Peyzaj Koruma
Bölgesi olarak bölge valisinin kararı ile tescil edilir ve bu tescil için ilgili birimin ve yetkili
mimarın onayı gerekmektedir.
Mimari, Kentsel ve Peyzaj Koruma Bölgeleri tanımlı bir alanı içermektedir, ve
öncelikle tarihi anıtların çevrelerindeki düzenlemeleri kontrol etmeyi hedeflemektedir. Bu
bölge içerisindeki herhangi bir yapının dış görünüşünün değiştirilmesi gibi bir uygulama
yetkili mimarın izni alınmadan yapılamaz.
Mimari, Kentsel ve Peyzaj Koruma Bölgeleri, bütünleyici envantere alınan bölgelerde
kentsel sitin yerini almaktadır. Bu alanlarda uygulanan kurallar aynen bir koruma planında
olduğu gibi kapsamlı ve detaylıdır. Yetkili mimar ile belediye başkanı arasında yetkiler
açısından bir anlaşmazlık çıkması halinde konu görüş alınmak üzere Bölge Kuruluna getirilir.
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Daha sonra konu karar için Bölge Valisine iletilir. Bütün projeler kurallara uygun yapılmak
zorundadır.
Doğal anıtlar ve sanatsal, tarihi, bilimsel, efsanevi ve görsel değerli sitler açısından
mevzuat, tarihi anıtların korunması ile ilgili mevzuat ile hemen hemen aynıdır. Tescil edilen
ya da bütünleyici envanterde yer alan varlıklar olarak yine iki şekilde bir değerlendirme
yapılmaktadır. Bu konuda tescil önerisi, mal sahibi ya da herhangi bir özel ve tüzel kişiden
gelebilir. Bölge çevre müdürünün kontrolü altındaki arazi kontrolörü tarafından hazırlanan
öneri tescil dosyası, resmi bir sıra içerisinde validen başlayarak idari incelemeye tabi
tutulmaktadır. Vali dosyayı, onbeş ila otuz gün içinde inceledikten sonra bir kez görüş almak
için departman sitler komisyonuna iletir. Çeşitli görüş ve yorumlar alındıktan sonra dosya,
konusuna göre Çevre veya Kültür Bakanlığına gönderilir. İlgili bakanlık Sitler Yüksek
Kuruluna da danıştıktan sonra gerekli görür ise, tescil kararını yayınlamakla yükümlüdür. Mal
sahibi tescil kararına itiraz ederse veya bütün mal sahiplerinin görüşü alınmaz ise, tescil
devlet konseyinin alacağı kararname ile yasallaşır. Alan tehlike altındaysa, yetkili bakanlık
önlem tescili kararı alabilir. Bu aciliyet nedeni ile alınan bir karar olup, mülk sahibi hemen
haberdar edilir. Bu tescil bir yıl süre ile yürürlükte kalır.
Bir varlığın bütünleyici envantere alınabilmesi için mal sahibi ya da özel veya tüzel
kişi departman sitler komisyonuna başvurabilir. Bütünleyici envantere ekleme önerisi, vali
tarafından görüşleri alınmak üzere ilgili belediye başkanına iletilir. Bu başvuruya üç ay içinde
bir yanıt verilmemesi halinde yanıt olumlu sayılır. Çevre bölge müdürü öneriyi sitler bölge
komisyonuna götürür ve gerekli görülen diğer görüşleri de aldıktan sonra yetkili bakanlığa
ulaştırır. Bakanın eline ulaşan bilgiler doğrultusunda hemen sitin bütünleyici envantere
alınmasına yönelik karar hükmü yürürlüğe sokulur. Bu konuda mal sahibinin izni gerekli
değildir.
1930 yılı Doğal anıtlar ve sanatsal, tarihi, bilimsel, efsanevi ve görsel değerli sitlerin
korunması kanununa göre tescilin getirdiği hak ve sorumluluklara bakıldığında genel olarak
üç maddeye indirgenebilir. Bunlar; sitler bölge komisyonu ve sitler yüksek kuruluna
danışılarak yetkili bakan tarafından tescil kararı alınan doğal anıt veya sitte herhangi bir
değişiklik yapılamaz. Tescil kararı arazi kullanım planına ve ipotekler dosyasına işlenir.
Emlakçılar tescilli statüdeki herhangi bir varlığı satın alan kişiyi bu durumdan haberdar etmek
ve onbeş gün içinde de satış işleminden ilgili bakanlığı bilgilendirmek zorundadırlar.
Fransa’da farklı bir sistem olarak göze çarpan bütünleyici envanter işlemlerinde
geçerli olan yükümlülükler kısaca şöyle açıklanabilir: Yetkili mimarın, binaların normal
bakımı ve kırsal alanların rutin işleri dışındaki diğer uygulamalarda en az dört ay önceden
bilgilendirilmesi gereklidir. Yıkım ve inşaat projeleri, gerekli izni almak üzere yetkili mimara
iletilmektedir, böylelikle alanın gösterdiği gelişim izlenebilir. Yıkım başvurularında da,
yetkili mimarın görüşü resmi onay yerine geçmektedir. Yetkili bakanlık uygulama projesine,
alanın bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle karşı çıkabilir. Bu durumda, bu alanda tescil süreci
başlatılır. Bütünleyici envantere alınan site ilişkin karar, arazi kullanım ve sit planlarına
işlenir.
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Koruma alanları, ilgili belediye meclisi veya meclislerinin görüşleri ve Ulusal Koruma
Alanları Kuruluna danışıldıktan sonra altyapı, konut, ulaşım ve turizm bakanlığının kararı ile
belirlenir. Koruma alanlarının belirlenmesinden sonra, yapılaşmış olsun ya da olmasın, o mal
üzerinde ve belli bir mesafe içinde yapılacak tüm uygulamalarda yetkili mimarın onayı
gerekmektedir. Bir koruma alanı kararının ilanı, koruma ve geliştirme planının yapılması için
bir başlangıçtır. Bakanın onayı ve valinin görüşü ile ilgili belediye başkanınca atanan mimar
tarafından yapılan bu plan koruma alanı sınırları içinde kent imar planlarının üzerine çıkar.
Koruma ve geliştirme planı, tüm mimari ve kentsel mirasın korunması ve geliştirilmesine
yönelik kuralları ortaya koyar, sınır içindeki tüm parseller içerisinde yapılacak korumayıkma-yeniden yapma-bahçe ve parkların korunması gibi kavramlar Koruma Geliştirme Planı
ve İmar kanunu çerçevesinde birer kent planlama dokümanıdır.
Öneri koruma planı önce yerel komisyonda, sonra belediye meclisinde incelenip, ilk
yorum için Ulusal Koruma Alanları Kuruluna gönderilir. Bu noktada plan kamuya mal edilir
ve alt yapı bakanlığınca yasal olarak uygulanabilir. Bölge valisince plan kamunun görüşüne
açılır ve hemen sonra ikinci kez Ulusal Koruma Alanları Kuruluna gönderilir.
Plan devlet konseyi görüş verdikten sonra kararname ile kabul edilir. Bir koruma
planının revizyonu yine Ulusal Koruma Alanları Kurulundan geçtikten sonra Devlet Konseyi
tarafından onaylanır ve kararname ile kesinleşir. Bu ayrıntılı ve formal işlem, koruma alanının
ayrıntılı çalışılması ile sonuçlanır ve yerel örgütlerin geniş katkılarını gerektirir. Bu plan bir
kez onandıktan sonra herhangi bir kent planlamadokümanından çok daha ağırlıklıdır; çünkü
kent planları kolaylıkla değiştirilip revizeedilebilir. Bu işlem koruma alanlarında kalıcı ve
dengeli kararlar alınabilmesi için gereklidir.
Koruma alanlarının tescili yalnızca prestijli yapıların tescilini içeren mimari mirastan
farklı olarak kent bütününe ve kentin eski bölgelerine bir artı değer katar. Koruma alanlarına
ilişkin 1962 yılı yasası, kararname ile ilan edilen koruma alanında, bir alanın içi veya dışında
yapılacak tüm işlemlerde yetkili mimarı görevli kılmaktadır. Uygulama, yetkili mimarın izni
alındıktan sonra, valinin de uygun görüşü alınarak yapılır. Yıkım veya inşaat izinlerine, eğer
yetkili mimarlar tarafından olumlu görüş verilemezse, belediye başkanı tarafından da
verilmez. Herhangi bir yerde kent planı henüz tamamlanmamış ise, bazı konularda yerel
yetkiler iki yıla kadar durdurulabilir. Koruma ve geliştirme planı onandıktan sonra plan
koşulları uygulanır. Bütün uygulama izinlerinde aynı zamanda yetkili mimarın imzasının da
alınma zorunluluğu vardır.
Özetle sitlerin korunması için mutlaka yetkili mimarın izni veya görüşü gerekli olduğu
gibi yerel yönetimlerce verilen inşaat ve yıkım ruhsatlarında da bu onay zorunludur.
Uygulamaya yönelik çalışmalarda tarihi tescilli yapılar ve bütünleyici envanterde yer
alan yapılara ilişkin süreçler farklı gelişmektedir. 1913 yasasına göre tescilli tarihi anıtlar ve
bütünleyici envanterde yer alan yapılarla ilgili işlemler özel izne tabidirler. Envantere
alınmamış, tescil edilmemiş anıtlar dışında kalan alanlarda ise, koşullu olarak kent planlama
kurallarına göre izin verilir. Tescilli yapılarda tarihi anıtlar yasasına göre izin talebi Kültür
İşleri Bölge Müdürlüğüne iletilir. Bölge Müdürü ve Bakanlık, Tarihi Anıtlar Kurulu ve Miras
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Müdürlüğüne danıştıktan sonra uygulamaya ilişkin izni verir. Kent planlama kurallarına göre,
bu işlem inşaat ruhsatından muaftır, ama belediye meclisine rapor edilmesi gereklidir.
Belediye Başkanının iki ay içerisinde, projeye karşı ise karşı olduğunu bildirmesi gerekir.
Bütünleyici envanter listesinde yer alan yapılarda, tarihi anıtlar yasasına göre bu
yapılarla ilgili uygulamaya dönük herhangi bir işlem başlamadan dört ay önce projeye ilişkin
bir raporun Kültür İşleri Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. Bu dört ay içerisinde
varlıkta herhangi bir işlem yapılamaz. Kültür işleri bölge müdürünün görüşünü üç ay içinde
bildirmesi gerekmektedir. İmar planı kurallarına göre bütünleyici envanterde yer alan
varlıklarla ilgili işlemler her zamanki gibi rutin inşaat-bina ruhsat işlemlerini gerektirir. Bu
işlem Kültür Bakanlığına bağlı Bölge Kültür İşleri Müdürünün onayını izleyen ilgili Belediye
Başkanınca üç ay içinde verilmesi gereken bir izindir. Bütünleyici envanterde yer alan bir
yapının tamamı veya bir kısmının yıkımı için yıkım ruhsatı alınması zorunludur. Bu izin
Kültür Bakanlığının en geç üç ay içinde vereceği uygun görüş sonrası ilgili belediye
başkanından alınmaktadır.
Uygulamaya yönelik restorasyon işlerinin denetiminde eğer müteahhit Tarihi Anıtlar
Baş Mimarının kendisi değilse, Tarihi Anıtlar Baş Mimarının önerisi ile kültür işleri bölge
müdürlüğünün kontrollüğünde yürütülür. Her koşulda baş mimarın önerilerini incelemek,
restorasyon seçeneklerini belirlemekle görevli olan miras müdürlüğü, aynı zamanda
restorasyon işlemlerinin işleyişini ve gelişimini de izler.
Bakım işleri ve bütünleyici envanterde yer alan yapılardaki işler de, yetkili
mimarındenetimi altında yapılır.Fransa’daki arkeolojik alanlara bakıldığında diğer
yerüstündeki kültürvarlıklarının aksine yer altında olması, izlenememesi ve birçoğunun
tespitlerinin yapılmamış olması nedeniyle tam bir envanteri bulunmamaktadır. Bu nedenle
koruma konusuna yaklaşım, bilinenlerin yeniden incelenip, bilinmeyenlerin de sistematik yeni
araştırma teknikleri ile tespit edilmesidir. 1995 yılı itibariyle Kültür Bakanlığına bağlı
Arkeoloji Şube Müdürlüğü tarafından 200.000 den fazla tespit edilmiş arkeolojik sit
bulunmaktadır.
Bilinen alanların koruma koşulları da tarihi anıtların korunma koşulları ile aynıdır.
Toprak altında bulunan ya da henüz bilinmeyen arkeolojik buluntuların korunması ve
araştırılabilmesi için yasalarda önlemler yer almaktadır. Mal sahibi arazisinde bulunan
kalıntıların korunması için önlem almak zorundadır. Kültür Bakanlığı gerekli görürse bu tür
alanlarda altı ay süreyle çalışma yapabilir. Bu alanların mutlak tescilini veya tescilin tüm
koşullarının yerine getirilmesini isteyebilir. Ayrıca kazıda çıkan buluntuların hasar
verilmeden saklanması, denetimi ve envanterlemesine ilişkin hükümler getirilmiştir.
Hiç kimse kendi arazisinde ya da başka bir arazide izinsiz kazı yapamaz. Bu yetki
1991 yılında merkezden yerel yönetime geçirilmiştir. Ancak vali kendi isteğiyle kurtarma
kazıları ve sistemli inceleme gibi konularda izin yetkisini bölge arkeoloji uzmanına
devredebilir. Bu izinler kazıların nasıl yapılacağı kurallarını tanımlamaktadır. Kazılar Kültür
Bakanlığının bir uzmanı eşliğinde yapılabilir. Her buluntu korunur ve hemen yetkili uzmana
rapor edilir. Rastlantısal olarak bulunan varlıklar için Kültür Bakanlığı tarafından geçici
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koruma önlemleri alınır ve geçici listeye alınır. Buluntular devlet adına satın alınır ve kamu
koleksiyonuna eklenir. Bakanlık, Ulusal Arkeolojik Araştırma Kurulunun kararı ile kazıları
yürütür.
Kazılarda yasal koşulların yerine getirilmemesi veya gerekli önlemlerin eksik alınması
durumunda bakanlık yetkilisini geri çekerek izni iptal eder. 1983 yasası arkeolojik alanların
miras koruma alanları kapsamına alınmasını sağlamıştır. 1986 yılında çıkan 86 – 192 sayılı
kararname, Bölge Arkeoloji konservatörlerini arazilerin tevhid ve ifrazı, yıkım veya inşaat
izinleri, tesis, alt yapı kurulması çalışmalarını denetleme, projelerin yapılacağı yer ve
özelliklerini inceleyerek arkeolojik alanları ve sitleri korumayı hükmeden unsurlarla ilgili
görüş vermeye yetkili duruma getirmiştir. Bu kararnameden sonra ekolojik ve estetik değerli
oldukları için korunan doğal alanların kapsamı genişletilerek içeriğine tarihi değerler,
arkeolojik alanlar eklenmiştir. Aynı şekilde herhangi bir arkeolojik alanda tehlike
yaratabilecek ya da etkilenebilecek tesislerin reddedilmesi ve bazı özel koşullarla yapımına
izin verilmesi kuralları da getirilmiştir. 1993 yılında, 1976 yılı Doğal Koruma Yasasında yer
alan çevresel etki çalışmalarında kültürel mirasın korunmasına dolaylı ya da dolaysız etkisi
olabilecek eylemlerin geçici ve kalıcı analizleri de istenmektedir.
Arkeolojik araştırma kapsamında, arkeolojik arazi çalışmaları (kazılar, acil kurtarma
kazıları, incelemeler vs.) zorunlu acil bölge planları yapıldıktan sonra gerçekleşebilir veya
sadece araştırma amacıyla yapılabilir. Durum ne olursa olsun, bilimsel inceleme yapmak
mutlaka gereklidir. Bu inceleme deneyimli uzmanlardan oluşan ve Kültür Bakanlığına
durumu rapor eden bir danışmanlık organınca yürütülür. Ulusal Arkeolojik Araştırma
Kurumu olarak adlandırılan bu kurum; arkeolojik araştırma, arkeolojinin amaçları, sorunları
ve yöntemlerini detartışmaktadır. Kurum yapılan çalışmalar hakkında bakana rapor ve
önerilersunmaktadır. Fransa’da arkeoloji ile ilgili bölgelerarası danışmanlık organları
1994yılında 94 – 423 sayılı kararname ile kurulmuşlardır. Bu organlara bölgelerarası
komisyonun içinde yer aldığı bölgenin valisi başkanlık etmektedir.
Kırsal miras kapsamında; kırsal mirasa ilişkin özel bir düzenleme bulunmaktadır.
Ancak tarihi anıtlar ve sitlere ilişkin koruma önlemleri bu alanlar için de geçerli olmaktadır.
Fransa’da koruma sistemi her ne kadar oturmuş ve iyi çalışmakta olan bir sistem olsa da
birtakım iyileştirme çalışmaları üzerinde çalışılmaktadır. Bu konuda miras müdürlükleri yeni
teknolojileri kullanarak dokümantasyon yapılmasına önem vermektedirler. Dokümantasyon
işleri tüm miras müdürlükleri adına, Genel Envanterleme ve Dokümantasyon Şube
Müdürlüğünce yürütülür. Bu müdürlük, Mimarlık Müdürlüğü ile Miras Müdürlüğü arasında
ve hükümet organları ile özel kişiler arasında aracılık yapmak üzere görev alır.
Tarihi anıtların bütünleyici envantere alınması işleminin Tarihi, Arkeolojik, Etnolojik
Miras bölge kurullarına aktarılması koruma konusunda belirgin olan bir iyileştirme
çalışmasıdır. Bu kurullar bakanlığa mimari konularda bilimsel danışmanlık yapan dört organ
olan Tarihi Anıtlar Kurulu, Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Kurumu, Ulusal Envanterleme
Kurulu ve Etnolojik Miras Kurulunun bölgesel uzantılarıdır.
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Sekreteryası Bölge Kültür İşleri Müdürlüğünce yürütülen Tarihi, Arkeolojik, Etnolojik
Miras Bölge Kurulları hem taşınmazlara ilişkin koruma dosyalarını oluşturur, hem de genel
envanterlemeye ilişkin, bölge müdürlüklerince hazırlanan programlar ve eylemlere ilişkin
öneriler geliştirirler. Bunların yanısıra arkeolojik aktivitelerle ilgili programlarda önerilerde
bulunur ve araştırma önceliklerini saptayabilir, etnoloji alanında yayın ve eğitim stratejileri
geliştirebilirler. 1995 yılında Kültür Bakanlığı ile Altyapı, Konut, Ulaşım ve Turizm
Bakanlığının görevleri yeniden düzenlenirken, Kültür Bakanlığının koruma alanındaki
eylemlerine Altyapı Bakanlığının daha fazla uyum sağlaması amaçlanmıştır. Bu işlemle Miras
Müdürlüğünün yanısıra Mimarlık Müdürlüğü de oluşturulmuştur.
Kültür Bakanlığı içinde Genel Envanterleme Miras Dokümantasyon Şube Müdürlüğü,
envanterleme işleminde merkez koordinatör kuruluştur. Bölgesel düzeyde envanterleme
işlemi, Bölge Kültür İşleri Müdürlüklerinde Envanter Servislerince yürütülür. Envanterleme
Kültür Bakanlığınca finanse edilir. Birçok envanterleme işlemi ortak finansman
düzenlemeleriyle yerel ve bölgesel otoritelerle ortaklaşa yürütülür. Bu işlemler genellikle
arazi çalışmaları sonunda yapılan tespit-tescil fişi çalışmalarıdır. Genel envanterde kullanılan
metotlarla, merkezi, bölgesel ve yerel yönetimdeki personelin katılımıyla yapılır. Buluntular
ulusal veri tabanına aktarılır, yerel ve bölgesel otoritelerin finansal katkısıyla genellikle de
yayınlanır.
Envanterleme iki bölüm olarak biri tarihi anıtlar için diğeri arkeolojik alanlar için
yapılmaktadır. Tarihi anıtlarda genel ve özel envanter olmak üzere iki düzenleme bulunur.
Fransa’nın sanat eserleri ve anıtlarının genel envanterleme çalışması 1964 yılında başlamıştır.
Tarihi, sanatsal ve etnolojik açıdan ulusal mirasa ait olan araştırmalar ve çalışmalar bu
çerçevede değerlendirilmektedir. Çalışma alanı içinde 1940 yılına kadar yapılmış olan kamu
veya özel, kentsel veya kırsal ve devlete ait tüm taşınmazlar genel envanterler kapsamına
girer. Envanter çalışmaları tarihi açıdanve sanat tarihi yönünden bir değerlendirme amacıyla
belli bölgelerde derinliğine yapılan, çizimlerle desteklenen bir çalışmadır. Bu araştırmalar;
analitik araçlar geliştirmeye, bilgi toplama ve dağıtım araçları oluşturmaya yöneliktir.
Bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi ve desteklenmesi Ulusal Envanter Komisyonunun
görevidir.
Özel envanter konusunda iki ulusal program bulunmaktadır; bunlar endüstriyel miras
ve pencere vitraylarıdır. Genel Envanter Şube Müdürlüğünün denetiminde yürütülen projeler
devlet ve bazı yerel yönetimlerce finanse edilir. Bu çalışmada 1950 öncesi endüstriyel ve
teknik mirasa ait yapı ve makineler ile eski pencere vitrayları ulusal envantere geçirilir.
Arkeolojik alanların envanterlenmesi çalışmaları 1978’de başlamıştır. Arkeolojik
mirasın yönetimini kolaylaştırmak üzere Fransa’nın Arkeolojik Haritası dijital hale getirilmiş
ve bilgisayar teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Bu harita ve çalışmalarla arkeolojik
potansiyeli olan alanları dokümante ederek devletin çeşitli organlarına kentsel gelişme
projelerinde yol göstermek amaçlanmaktadır.
Devlet mirasın korunması için bütçe tahsis etmektedir. Eski kent dokularının
korunması ve iyileştirilmesi için ödenek ayrılır. Planlı Konut İyileştirme Operasyonları olarak
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adlandırılan bu işlemlerden sorumlu birim Ulusal Konut İyileştirme Kurumudur. Devlet
doğrudan miras korumasının yanısıra geliştirilmesi için de ödenek ayırır. Mirasın korunması
için çeşitli kamu fonları da vardır. Yerel ve bölgesel eski kent dokularının korunması için
kaynaklar sağlanır. Anıtlar genellikle özel kişi, vakıf veya bölge yerel yönetimlerince onarılır.
Teşviklere bakıldığında; tek yapılara yönelik olarak ve tescilli yapıların restorasyon ve bakımı
için devlet toplam maliyetin yaklaşık % 40-45 oranında yardım yapabilir. Bütünleyici
envanterdeki yapılar için koşullar uygunsa devletten toplam maliyetin % 40’ını geçmeyen
yardım alınabilir. Bölge yerel yönetimleri özel mülkiyetteki tarihi anıtlara genellikle yardım
yapmazlar. İdari bölümlerden yapılan yardım maliyetin % 25’i civarındadır ve devletin
yardımına ek olarak özel kişiler bu yardımları bir araya getirerek onarımı kendi katkılarıyla
yapabilirler. Yerel yönetime ait restorasyon işlerinin finansmanı da % 50 oranında devlet, %
25 oranında idari bölümler, % 25 oranında kendileri tarafından sağlanır. Konutlar dışında
kentsel sitlerin gelişimi ve desteklenmesinde devlet koruma işlerini yapmak isteyen mülk
sahiplerine veya yerel yönetime maddi destekte bulunur. Yerel yönetim bazen mal sahibine
yapıların ön cephelerinin bakımı ve temizliği için doğrudan yardımda bulunabilir, envanter
çalışmalarını ve arkeolojik kazı ve araştırmalarını destekleyebilir.
Vergi muafiyetinde tarihi anıtların bakım ve onarım harcamaları vergiden muaf
tutulmuştur. Mal sahibi bina vergilerinin de büyük bir kısmından muaftır. Ziyaretçi kabul
edilen özel müzelerde giderler vergiden düşülür. Koruma alanlarındaki yapıların
restorasyonunun yapılması için vergi indirimleri ile özel mülk sahipleri teşvik edilir.
7.3.1.2.6. Yunanistan
Koruma politikaları ve yasal düzenlemeler Kültür Bakanlığının yetkisindedir. Bu yetki
bakanlığa bağlı üç ayrı genel müdürlük tarafından kullanılmaktadır. Bu örgütlenme arkeoloji,
müzecilik ve kültürel mirasın korunması konularına görebiçimlenmiştir. Bu üç genel
müdürlükle ilgili konularda bilimsel danışmanlığı iki ayrı kurul yapmaktadır. Ulusal düzeyde
görev yapan bu yüksek kurulların yanısıra altı adet yerel anıtlar kurulu bulunmaktadır.
Koruma uygulamaları, yerel yönetimlerle işbirliği içinde bakanlığın yerel örgütleri aracılığı
ile yürütülmektedir. Çevre Bakanlığı sivil mimarlık örneği yapıların korunmasında doğrudan
yetkili bir diğer kuruluştur. Sivil mimarlık örneği yapıların korunmasında Çevre Bakanlığının
Mimari Çevre Kurulları danışmanlık yapar. Koruma ve planlama hizmetleri koordineli olarak
her iki bakanlığın denetiminde yerel yönetimlerce yürütülür. Sivil mimarlık örneği yapıların
dışındaki kültür varlıklarının tespit ve tescili Kültür Bakanlığının, sivil mimarlık örneği
yapıların tespit ve tescili ise, Çevre Bakanlığının yetkisindedir.
Anıtların koruma, muhafaza, restorasyon ve yasal korunması ile arkeolojik ve tarihi
sitlerin planlanması ve tescil işlemleri Kültür Bakanlığının sorumluluğundadır. Bakanlıkta
bulunan üç ayrı birim özellikle mimari mirasla ilgilenmektedir. Bu birimlerden biri olan Eski
Eserler Genel Müdürlüğü 1830 yılından önceye tarihlenen anıtların yasal korunması ve
muhafazasından sorumludur. Genel müdürlük aşağıdaki merkez birimlerinden oluşmuştur.
1- Prehistorik ve Klasik Eserler Müdürlüğü
2- Bizans ve Bizans Sonrası Anıtlar Müdürlüğü
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3- Envanter ve Yayınlar Müdürlüğü
4- Eski Eserleri Koruma Müdürlüğü
5- Kamulaştırma Dairesi
6- Merkez Arkeoloji Konseyi Sekreteryası
Mimari mirasla ilgilenen bir diğer bölüm, Müzeler ve Restorasyon İşleri Genel
Müdürlüğüdür. Yine bu müdürlüğe bağlı dört merkez birim bulunmaktadır; bunlar:
• Anıt Eserler Restorasyon Müdürlüğü
• Müze Çalışmaları Müdürlüğü
• Müzeler İnceleme Müdürlüğü
• Kültürel Yapılar ve 1830 sonrası Modern Anıtların Onarım Müdürlüğü
Genelde kültürel gelişmeden sorumlu olan Kültürel Gelişim Genel Müdürlüğü de
mimari mirasla ilgili olarak bakanlığa bağlı çalışan bir diğer birimdir. Modern anıtların
tescilinden sorumlu Modern Anıtlar Bölümü ile Halk Kültürünü Araştırmaları Müdürlüğü bu
genel müdürlük bünyesinde yer alır. Merkezi düzeydeki iki kuruluşta anıtların tescil edilmesi,
korunması, muhafazası, restorasyonları, onarımı ile anıtlar ve çevrelerinde yapılacak
uygulamalara ilişkin izinlerin verilmesine kadar birçok soruya birlikte yanıt ararlar. Bunlar
1830 öncesi anıtlardan sorumlu olan Merkezi Arkeoloji Konseyi (16 üyesi bakanlık kararıyla
atanır) ve 1830 sonrası anıtlardan sorumlu olan Modern Anıtlar Merkez Konseyi (13 üyesi
bakanlık kararıyla atanır) olarak adlandırılırlar.

Resim 16: Atina Nekropolü
Kültür Bakanlığının yerel örgütleri olarak tanımlanabilen “Ephorie”ler tüm sınırlar
içine dağılmıştır. “Ephorie”ler anıtların koruma, restorasyon ve yerel korunmasından
sorumludur ve sorumlu oldukları dönemlere göre üç sınıfa ayrılırlar. Bu kurum Antik, Bizans
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ve Modern uygulamaların mevzuata uygunluğunu denetler ve gerekli hallerde yerel
yönetimlerle merkezi servislere danışmanlık yaparlar. “Ephorie”ler sürekli bölgesel birimler
oldukları halde Yunan idari bölünmesinde yer alan 13 bölge veya 54 mıntıkada sistematik
olarak yerleşememiştir. Ülke çapında 25 klasik ve prehistorik dönem, 13 Bizans dönemi ve 7
modern anıtlar Ephorie’leri bulunmaktadır.
Yerel düzeydeki altı kurul tıpkı Merkez Arkeoloji Kurulu ve Modern Anıtlar Merkez
Kurulu gibi çeşitli konularda danışmanlık yapar. Ancak bunlar Ephorie’lerin tersine tüm
kategorilerdeki anıtlardan sorumludurlar. Bu yerel altı Anıtlar Kurulunun görev alanları
şöyledir:
• Attika ve Adalar (Atina)
• Merkez ve Kuzey Yunanistan ( Selanik)
• Peleponnes ve Batı Yunanistan (Patra)
• Epirus (Iaonnina)
• Girit (Iraklon)
• Dodecanese (Rodos)
Kültürel mirastan sorumlu bir diğer kuruluş da, Çevre, Bölge Planlama ve Bayındırlık
İşleri Bakanlığıdır. Bu bakanlık genel imar kuralları, planlama izinleri, genel imar kontrolleri,
arkeolojik ve tarihi sitlerdeki yeni inşaatlar gibi konularda Kültür Bakanlığı ile ortak çalışır.
Bakanlık içinde mimari mirasla ilgili merkezi bir servis bulunmaktadır. Kentsel Planlama
Müdürlüğü geleneksel yerleşim çalışmalarını da içeren bu hizmetleri yürütür. Bölgesel
düzeyde karar verme yetkisi Yerel Planlama Servislerince yürütülür. Bu servisler yerel
belediyeler ve bölge idare örgütleri altında yer alırlar. Yaklaşık elli kadar mimari kontrol
kurulu bu servislere danışmanlık yapar. Mimari kontrol kurulları; Çevre, Bölge Planlama ve
Bayındırlık İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Yunan Teknik Odası temsilcilerinden oluşur.
Yine kültürel mirasın korunması konusunda çalışmalar yapan bir oluşum olan Ulusal Turizm
Organizasyonu turizm alanındaki tanıtım işlerinin yanısıra yapı gruplarının onarımı, özellikle
çok küçük ve servis mekanları olmayan binaların yer aldığı geleneksel kırsal yerleşimlerin
korunması ile ilgili işlemlere katılır.
1975 tarihli Yunanistan Anayasasının 24. maddesi, devletin kültürel ve doğal
varlıkların korunmasını ve bu mirasın korunması ile ilgili her türlü önlemin alınmasını
zorunlu kılar. Yunanistan’da anıtlar yapıldıkları dönemlere göre gruplara ayrılırlar ve bu
gruplara yönelik 1923 yılında çıkan 5351 sayılı yasa 1830 öncesi anıtların koruma altına
alınmasını, 1950 yılında çıkan 1469 sayılı yasa 1830 sonrası anıtların koruma altına
alınmasını öngörmektedir. 5351/1932 sayılı yasa olan Anıtların Çevresinin Korunması
uyarınca 1453öncesinde yapılmış olan yapıların etrafında mutlak bir koruma bölgesinin
bulunmasıgerekir. Ayrıca bu alanlarda yetkililer dışında hiç kimse onarım, inşaat, değişiklik
vb. işlemleri yapamazlar.
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1469/1950 sayılı yasa uyarınca olağanüstü alanlarda yer alan anıtların korunması için
çevrelerinde formal olarak bir alan belirlenmemekle birlikte pratikte böyle bir koruma
sağlanır. Teorik olarak anıtlar için ayrı koruma bölgeleri yoktur. Bununla beraber alanların
birinci ve ikinci derece -A ve B- olarak belirlenmesinden dolayı farklı koruma statüleri ortaya
çıkmıştır. A bölgesi bir arkeolojik alana veya bir anıta bitişik olan bölge olup içinde yeni
yapılanmaya izin verilmez. B bölgesinde ise daha az koruma önlemi getirilir ve bazı
yapılanmalara olanak sağlanır. Kentsel yapı gruplarının korunmasına baktığımızda 1577/85
sayılı İmar Kanunu Çevre, Bölge Planlama ve Bayındırlık İşleri Bakanlığınca yürütülmekte
olup; çeşitli kültürel, sanatsal, tarihi ve mimarlık değeri olan yapı ve yapı gruplarını doğal
çevreleri ile birlikte korumayı üstlenmiştir. Bu kurallar özellikle geleneksel yerleşimler ve
yeni yerleşmelerde dışarıya yayılmaya başlayan tarihi kent merkezlerinde uygulanır.
317 D/ 1988 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 1337/83 sayılı Planlama yasasına
dayanarak çıkarılmış olup, korunmakta olan yapılara zarar verilmesi durumunda uygulanacak
cezaları tanımlamıştır. Yunanistan’daki bakanlıkların ve yerel yönetimin yetki dağılımlarına
bakıldığında Kültür Bakanlığı 1453 öncesinde yapılmış bütün prehistorik, klasik ve Bizans
anıtları ile tescilli Bizans sonrası ve modern anıtların korunması sorumluluğunu taşımaktadır.
1453 öncesinde yapılmış anıtlar, 5351/1932 sayılı yasa ile doğrudan korunur. Aynı yasa
altında 1453-1830 arası yapılmış anıtlar resmi gazetede yayınlanarak çıkan bakanlık kararı ile
korunabilir. 1469/1950 sayılı yasaya göre 1830 sonrasında yapılmış anıtlar, tarihi sitler ve
özel değerli bazı alanlar özel koruma gerektirdiği gerekçesiyle Merkezi Modern Anıtlar
Kurulunun önerisiyle bakanlık kararı ile tescil edilebilirler. Kültür Bakanlığı Ephori’lerin
önerilerini içinde bulundukları yerel anıtlar kuruluna iletirler. Her yerel kurul önerilerini
bakanlığın kendine bağlı olan merkez müdürlüğüne iletir. Bakanlığın merkez müdürlüğü
kurulun önerisiyle aynı görüşte değilse, son kararı vermeden önce merkez kurulunun
görüşüne başvurur.

Resim 17: Olimpia, Yunanistan
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Çevre, Bölge Planlama ve Bayındırlık İşleri Bakanlığı tarihi ve kentsel merkezlerde
genellikle 1830 sonrasında yapılmış olan geleneksel konutların korunmasını önerebilir. Yasal
koruma, genel imar kanununa uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yürürlüğe
girer. Ulusal Turizm Organizasyonu ise çevre, bölge planlama ve imar işleri ile ilgili genel
mevzuatın kültüre ilişkin özel hükümlerine uygun olarak çalışır.
Yukarıdaki mevzuata ve yetki dağılımlarına bağlı olarak yapılan uygulamalardaki
izinlerde anıtlarla ilgili işlerde onama yetkisi Kültür Bakanlığına ve bakanlığa bağlı
müdürlüklere aittir. Bu onama işlemi genellikle Eski Eserler ve Tarihi Anıtların Restorasyonu
Yasası doğrultusunda, yerel veya merkez kurulların görüşleri ve ilgili Ephori’lerin önerisi ile
gerçekleştirilir. Koruma ile ilgili işlemler Kültür Bakanlığınca tamamlandıktan sonra Çevre,
Bölge Planlama ve Bayındırlık İşleri Bakanlığının yerel örgütlerince plan uygulama izni
verilir. 1453 öncesinde yapılmış devlet malı niteliğindeki anıtlara yönelik hizmetler Kültür
Bakanlığının mimarlarınca yürütülür. Kültür Bakanlığının denetimi, 1453öncesi yapılmış özel
mülkiyete veya yerel yönetimdeki anıtlar ile onları çevreleyenanıtların restorasyon, muhafaza
ve sağlamlaştırılmasına yöneliktir. Özel mülkiyete ait anıtlarla ilgili işler görevli olarak atanan
mimarlar ve Kültür Bakanlığı uzmanlarınca ortaklaşa denetlenir. Her koşulda genel imar
kontrolü Çevre Bakanlığının bölgesel ve yerel planlama servislerinin sorumluluğundadır.
Koruma mevzuatına göre yıkımlar, yeni inşaatlar, sitin veya yapı gruplarının karakterini
etkileyebilecek değişiklikler gibi konularda hem Kültür Bakanlığının, hem de Çevre
Bakanlığının izninin alınması zorunludur. Anıtların sahipleri korumanın tüm sorumluluğunu
üstlenirler. Bu sorumluluk Anayasanın 17. Maddesine göre anıtın kamulaştırılmasına kadar
uzanabilecek, mülkiyet haklarına ciddi kısıtlama getirebilecek düzeydedir. Eğer mal sahibi
anıtın bakım işlerinin finansmanını üstlenemeyecek durumda ya da bu işte gönülsüz ise devlet
Merkez Arkeoloji Kurulunun görüşünü alarak, kamu yararına bu anıtı kamulaştırabilir.
Kamulaştırılacak anıtın değeri, yakın çevredeki yapıların piyasa değerine binanın tarihi ve
sanatsal değerinden dolayı %10 prim eklenerek saptanır. Herhangi birHerhangi bir mal sahibi
tescilli yapısını izinsiz yıkarsa, yeniden yapmak durumundadır. Eğer bunu reddederse yerel
yetkililer tescilli yapının yeniden yapımı için 317/ D-1988 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesine dayanarak dava açabilirler. Merkezi yönetim, yerel düzeyde alınan kararları
kaldırabilir veya değiştirebilir.
Arkeolojik alanlar özel alanlar olarak değerlendirilir. Yunanistan’da arkeolojik
koruma iki sınıfta toplanır bunlar; arkeolojik kazılar ve arkeolojik anıt korumadır. Arkeolojik
kazılar sadece devletin, Prehistorik ve Klasik Eski Eserler Müdürlüğü ile Bizans ve Bizans
sonrası Anıtlar Müdürlüğünün yetkisindedir. Finansman ise, genelde merkezi hükümet
fonlarından saptanır. Yabancı arkeoloji okullarına, yetkili otoritelerin denetimi altında kazı
yapma izni verilebilir. Bu okullar kendi ödenekleriyle işi yürütürler. Kazılara kaynak sağlayan
diğer bir organ ise, Atina Arkeoloji Topluluğu ve Yunanistan Üniversitelerinin arkeoloji
bölümleridir.
Çevre, Bölge Planlama ve Bayındırlık İşleri Bakanlığınca başlatılan ve bir nevi sistemi
iyileştirme çabası olarak nitelendirilebilecek “Bütünleştirilmiş Koruma Politikası” yetkinin
merkezde toplanması yönündedir. Yerel yönetimlerin deneyimsizliği, politik baskılar ve
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yetişmiş uzmanların bulunmaması nedeniyle mimari mirasın etkili korunması için yerel
yönetimlere yetki verilmesi hiçbir şekilde düşünülmemektedir. Yerel yönetim, mimari mirasın
korunması ve restorasyonu için merkezi yönetimle ve uzman resmi kuruluşlarla birlikte bir
çalışma yapmaya başlamıştır. Ancak burada da hükümet kaynakları kullanılmaktadır. Ayrıca
Yunanistan’da mimarlık eserlerinin korunması için hem kamuda, hem de özel sektörde
uzmanlaşmış mimar ve mühendislerin sayısının arttırılmasına yönelik belirgin bir eğilim
izlenmektedir.
Çeşitli envanterlerin desteklenmesinde Kültür Bakanlığı ile Çevre, Bölge Planlama ve
Bayındırlık İşleri Bakanlığı sorumludurlar. Bu kuruluşlar aynı zamanda envanterlemenin
finansmanından da sorumludurlar. Yunanistan’da da karşımıza genel ve özel olmak üzere iki
envanter grubu çıkar. Genel envanterler denince tescilli yapıların genel listesi anlaşılır ve bu
liste Kültür Bakanlığına bağlı Envanter ve Yayınlar Müdürlüğü tarafından derlenir. Çeşitli
türlerdeki mirasın korunması için genel envanterleme sorumluluğu da bu müdürlüktedir.
Ulusal düzeyde sivil mimarlık örneği yapılara ilişkin genel envanterin derlenmesi ise, Çevre,
Bölge Planlama ve Bayındırlık İşleri Bakanlığının görevidir. Özel envanter denildiğinde ise,
geleneksel konutlarla ilgili çalışmalar karşımıza çıkar ve bu konutlarla ilgili kayıtlar 19651975arasında İçişleri Bakanlığınca yapılmıştır. 20. yy mimarisini tanıtan yapılar veya yapı
grupları, teknik ve endüstriyel miras, kırsal ve geleneksel mirasa ilişkin özel envanterler
Çevre, Bölge Planlama ve Bayındırlık İşleri Bakanlığının yetkisi altındadır. Avrupa
Konseyinin metodolojik araştırmaları ve önerileri ile uyumlu anıt envanterleri Selanik
Mimarlık Okulunca derlenmektedir. Özel bölgesel envanterler ise Ephori’lerin
sorumluluğunda derlenir. Kamu ve özel kurumlar tarafından derlenen çeşitli envanterler de
bulunmaktadır. Doğal sitler içinde birçok anıt dolaylı olarak korunur. İçinde bulundukları alan
eşsiz diye tanımlandığı için bireysel olarak tescilli anıtlar listesinde yer almazlar.
Mimarlık, arkeolojik kazılar ve sanatsal miras büyük ölçüde devlet tarafından finanse
edilir. Yunanistan’da özel bir sponsorluk mekanizması bulunmamakla birlikte, özel sektör
mimari mirasın korunmasına özellikle konutların restorasyonuna katkı vermektedir. Atina
Arkeoloji Topluluğu mirasın korunması için etkinliklerde bulunmaktadır. Teşvik niteliğinde
ise, doğrudan devlet yardımı ve vergi muafiyeti mevcuttur. Tescilli yapıların korunması ve
bakımı için Kültür Bakanlığı özel mülk sahiplerine, yerel yönetimlere veya kişilere teknik ve
para desteğinde bulunur.
Yardımın miktarı ve niteliği önerilen işlere bağlı olarak değişir. Geleneksel yapıların
bakım ve restorasyonu hem geleneksel mirası koruma, hem de turizme kazandırmak
amaçlarına hizmet ettiğinden İçişleri Bakanlığı, Turizm Odası için kısa vadeli kredi programı
geliştirmiştir. Yunan Ulusal Emlak Kredi Bankası uzun vadeli düşük faizli kredi sağlayarak,
geleneksel yapıların bakım ve onarımına katkı vermektedir. Ulusal Turizm Organizasyonu,
Ulusal Emlak Kredi Bankasıyla ortaklaşa yapıların onarım ve dekorasyonuna yönelik uzun
vadeli kredi sağlamaktadır.Özetle eski yapıların rehabilitasyonuna yönelik bu tür önlemler
restorasyonu, yeni bina yapımından daha cazip hale getirmiştir. Vergi muafiyeti konusunda da
veraset vergisinde ve elli yaşından eski binalarda binanın eskiliğine göre oranlanan ölçüde
vergi muafiyeti söz konusudur.
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7.3.1.2.7. Hollanda
Hollanda hükümetlerinin ülkenin kültürel mirasına ilişkin izledikleri politikaların
genel hatları ve önceliklerine ve son yıllarda genel olarak hükümet bütçelerinden kültürel
mirasın korunmasına yönelik olarak yapılan harcamalara kısaca değinilecektir. Hollanda‟da
kültür varlıklarının korunmasına ilişkin olarak var olan yasal ve kurumsal yapılanma ile
koruma kültürünün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların ve mevcut uygulamaların
incelenmesinden önce Hollanda‟da ki koruma anlayışının tarihsel gelişimine kısaca
özetlemek gerekirse;
Tarihi yapıları ve yerleri korumak 1874 yılından beri Hollanda Hükümetlerinin resmi
görevidir. 1874 yılında ilk defa herhangi bir yasal düzenleme olmamasına rağmen ulusal
bütçeye “Hollanda Tarihi ve Sanatı”na ilişkin eski eserlerin korunması ve yönetimi için
ödenek konulmuştur. Dolayısıyla Hükümet ilk olarak tarihi yapıların restorasyonu için anılan
yıl para tahsis etmiştir. Bütçeye konulan bu kaynak kullanılarak bir kere restore edilen binalar
için, çeşitli şekillerle para yardımı yapılması (gelecekte de bakımını sağlama kriteri, ölçüsü
gibi) garanti altına alınmıştır.
Hollanda‟da 1903 yılında tarihi anıtların ilk listelenmesini yapacak anıtların
saptanması ve belgelenmesiyle görevli “Hükümet Komisyonu” oluşturulmuş, 1918 yılında
anıtların korunması için “Devlet Bürosu” kurulmuştur.
1961 tarihli yasa ile şehir ve kasabaların bir değerlendirme listesinin hazırlanması
öngörülmüştür. 7000 kadar tescilli eski esere sahip olan Amsterdam‟ın yeni gelişen
kısımlarının tarihi çekirdeği boğmasını önlemek amacıyla 1953‟de bir “Onarım Bürosu”
kurulmuştur.

Resim 18: Kinderijk Değirmenleri
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1990 yılında Hükümet tarafından, müzelerde bulunan eserlerin, tarihi binaların ve
yerlerin kayıt ve tescillerine ilişkin olarak geçmiş yıllardan beri birikmiş sorunları çözmeyi,
eski kayıt ve tescilleri güncelleştirmeyi amaçlayan bir program yayınlanmıştır. Temelde
Hollanda kültürel mirasının korunmasını amaçlayan bu delta planın 2000 yılından sonra
neticelendirilmesi hedeflenmiştir. Bu plan aynı zamanda ülkenin sahip olduğu kültürel
varlıklara ilişkin yapılacak seçimin ve korumanın da yapısını ve sistemini ayrıntılarıyla
açıklamakta ve ele almaktadır.
Günümüzde ise kültür varlıklarının korunması görevi “Eğitim, Kültür ve Bilim
Bakanlığı”nın sorumluluğunda bulunmaktadır. “Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı”nın 1988
yılında yürürlüğe giren Eski Eserler ve Tarihi Yapılar Yasası ile ilgili yetki ve sorumlulukları
genel olarak;
1) Ulusal koruma için tarihi yapıları ve yerleri tespit etme, seçme ve tescil etme,
2) İzin başvurularında veya özel durumlara ilişkin kentsel yerel yasa ihmallerinde, bu
tür başvuru ve ihmallere ilişkin bağımsız karar alma hususlarında belediyelere
tavsiyelerde bulunma,
3) Koruma altına alınmış yapıların restorasyonu ve bakımı için para yardımı yapma,
4) “Konut, Özel Planlama ve Çevre Bakanlığı” ile birlikte kent ve kasaba koruma
alanlarını belirleme olarak sayılabilir.
Ülkedeki kültürel mirasın korunmasına ilişkin yoğunlaşılan ve geleceğe ilişkin olarak
ele alınan temel üç konu bulunmaktadır. Birincisi belirtilen delta planı ile ülkenin sahip
olduğu kültürel varlıklara ilişkin korumanın yapısını ve sistemini ayrıntılarıyla açıklanması ve
ele alınması, ikincisi okul içi ve dışı eğitim amacıyla kültürel mirasın en iyi şekilde nasıl
kullanılacağı hususu, üçüncüsü ise kültürel miras alanındaki kurumlar arasında ve merkezi
hükümet, bölge yönetimleri ve belediyeler olmak üzere bu üç yönetim katmanı arasındaki
işbirliğinin geliştirilmesidir.
Ülkedeki kültürel mirasın korunmasına yönelik dikkate alınan bir diğer konu ise; tarihi
ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin izlenen politika ile iskan ve yerleşim amaçlı özel
planlamaya ilişkin politika arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Hollanda
hükümetleri tarafından kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak izlenen politikalar
kapsamında tarihi yapıların ve yerlerin korunması dendiğinde genellikle; tarihi önemi olan
mimari çevrenin korunması ve restore edilmesi için kamu ve özel kurumlartarafından yapılan
çabalar anlaşılmaktadır. Devlet bu kapsamda sadece tek tek yapılara değil, daha
genişşehirlerin tarihi merkezleri yanında yüksek köyler, köy yeşillikleri ve çayırlıklar ile aynı
zamanda kendine özgü şehir ve kasaba koruma alanlarına da odaklanmıştır.
1988 yılında yürürlüğe giren ve çeşitli maddeleri değişikliklere uğramakla birlikte
halen yürürlükte olan Yasa‟dan (Monumentenwet) önce yürürlükte olan 1961 tarihli Eski
Eserler ve Tarihi Yapılar Yasası sadece tek tek binaların değil, aynı zamanda kendine özgü
şehir ve kasaba koruma alanları gibi tarihi açıdan değerli toplulukların da korunmasının
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yolunu açmıştır. Bu Yasa ile her belediyeye tarihi binaların sicilini tutma zorunluluğu
getirilmiştir. Anılan yasa ile aynı zamanda tescilli yapılarda Eğitim, Kültür ve Bilim
Bakanlığından önceden izin almadan değişiklik yapılması veya bu yapıların yıkılması da
yasaklanmıştır. Anılan Yasanın 1961 yılında yürürlüğe giren şeklinin aksine 1988 yılında
yürürlüğe giren yeni şekli, restorasyon izinlerini verebilmeleri için belediyelere bağlı yetkiler
(şartlı yetkiler) vermekte ve bu yetkileri açıklamaktadır.
Koruma politikasında son yıllarda gerçekleştirilen önemli gelişmelerden biri olan
Koruma faaliyetlerinin merkezilikten çıkarılması adına yukarda bahsedilen idari yapıda
meydana gelen yeni düzenlemelerin olumlu olduğu söylenebilir. 1988 yılında yürürlüğe giren
Eski Eserler ve Tarihi Binalar Yasası’na göre; tarihi ve kültürel öneme haiz yapıların ve
yerlerin korunması ve bu konuda politika geliştirilmesi ve uygulanmasından Eğitim, Kültür ve
Bilim Bakanlığı sorumludur. Bakanlığın kültüre ilişkin politikalarının geliştirilmesi,
uygulanması ve karar verme sürecinde danışma niteliğinde katkı sağlayan, Bakanlığa ve
Hükümete karşı bağımsız statüye sahip olan “Kültür Konseyi” bulunmaktadır. Kültür
Konseyi’nin görevleri yasal koruma statüsüne sahip olacak yapıların seçiminden, koruma
konusunda özel ve tüzel kişilere yapılacak parasal yardımların büyüklük ve sürelerinin
belirlenmesine kadar geniş bir alanda açıkça kendini göstermektedir.
1988 yılında yürürlüğe giren Eski Eserler ve Tarihi Binalar Yasası’na ilişkin, Eğitim,
Kültür ve Bilim Bakanlığı düzeyindeki görevlerle ilgili olarak Bakanlık idari yapısı içersinde,
Bakanlık adına sorumlu olan “Hollanda Tarihi Yapılar ve Alanların Korunması Dairesi
(Rijksdienst voor de Monumentenzorg, RDMZ)” isimli bir birim bulunmaktadır. RDMZ,
belediyelere; tescilli yapılara ilişkin yapı sahiplerinden gelen ve sürüncemede kalmış
fonksiyon değişikliğine ilişkin izin talepleri ile restorasyon çalışmalarının hazırlanması ve
yürütülmesi ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunur. Hollanda’da kültürel mirasın korunması için
merkezi hükümetin, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı bütçesinden yaptığı harcamalara ek
olarak, bölge ve belediye yönetimleri tarafından da kültüre yönelik yıllar itibariyle sürekli
artan harcamalar yaptıklarını söylemek mümkündür

Resim 19: D.F. Wouda Buharlı Pompa İstasyonu
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Ülkede aynı zamanda kurumsal yatırımcılarla Devlet arasında “işbirliği yapan ortaklık
olarak hizmet verme amacıyla kurulan “Ulusal Restorasyon Fonu” (The National Restoration
Fund, NRF) bulunmaktadır. 1985 yılında kurulan bu fon, yapılması düşünülen yardım
projelerinin bazı bilimsel-teknik yönlerini incelemekle sorumludur. Koruma altına alınan
yapıların sahipleri restorasyon çalışmaları için bu fondan düşük faiz oranları ile borç para
(kredi)alabilirler. Fon ayrıca ikmal (katkı) yardımları, ipotek karşılığında yardım finansmanı
avansı sağlar ve yapı sahiplerine talep edilmesi durumunda finansal danışmanlık hizmeti de
sunar. Tarihi ve kültürel yapıların tescili; yapıların olduğu belediyelerden, şayet yapı yerleşim
(yapılaşma) alanı dışında ise bölge yönetimlerinden ve Kültür Konseyi’nden istenen ve
önerilen önceliklerden ilkidir. Herhangi bir yapının tescil talebinin kabul edilmesi durumunda,
söz konusu yapı tarihi yapılar kütüğüne kaydedilir (tescili yapılır) ve koruma altına alınır.
Ayrıca, son karar yapının bulunduğu kentin (belediyesinin) önceliklerine bağlı olsa da yardım
almak için elverişli bir duruma sahip olur.
Tarihi öneme haiz yapıların korunmasında merkezilikten uzaklaşılmasıyla birlikte,
belediyeler bu alanda önemli bir role sahip olmuşlardır. Artık koruma altına alınan yapıların
kullanım şekli belediyeler tarafından belirlenmekte, yapının korunmasına ilişkin finansal plan
belediyeler tarafından hazırlanmakta ve bu amaçlarla belediler şehir planlamacıları, inşaat
mühendislerini, halkla ilişkiler uzmanlarını ve hatta ilgili sivil toplum örgütlerini bu sürece
dahil etmeye çalışmaktadırlar.
Anılan yasa ayrıca, tescilli eski bina ve yerlerin nasıl korunacağını belirleyen izin
politikasına ilişkin sorumluluğun lokal seviyede olmasını şart koşmakta, doğal olarak da bu
durum hemen hemen daima bu sorumluluğun belediyelerde olması sonucunu doğurmaktadır.
Korumaya alınan tescilli bir yapının sahibi, yapıyı yıkmak, konumunu (yerini) değiştirmek
veya yapıda değişiklik yapmak istemesi durumunda, binanın bulunduğu belediyenin kent
yönetiminden izin almak zorundadır. Kent otoriteleri (yetkilileri) izin konusunda olumlu veya
olumsuz karar vermeden önce Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’na danışmakta, verilen
karara ilişkin olarak kendisine yapılan tebligata yapı sahibinin itiraz etme hakkı olduğu gibi
sonradan kararı temyiz etme hakkı da bulunmaktadır.
Yani korumaya ait temel karar yetkisi yerel yönetimde bulunmaktadır. Kültür varlığı
üzerinde önemli boyutlarda değişiklikler yapılacaksa Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’ndan
izin alınması gerekmektedir. Hollanda’da koruma faaliyetlerinin paydaşları incelendiğinde
merkezi ve yerel yönetime ek olarak, tarihi yapıların korunması ve restorasyonunda ve
bakımında birçok özel şahıs ve sivil toplum kuruluşu da etkin bir role sahiptir. Toplumun her
alanında kendini gösteren, adeta yönetimle yetkileri olmasa da sorumlulukları paylaşmış olan
sivil toplum örgütlerinin de koruma faaliyetlerine yüksek katılımı bulunmaktadır.
2007 yılında sivil toplum örgütlerinin aynı alanda çalışan türlerini örgütlenmesi
amacıyla “Hollanda Kültür Enstitüsünü” kurulmuştur. Koruma adına hükümet politikalarını
etkileyebilmek için örgütlü bir şekilde tek bir sesten konuşulması önemlidir. Birçok ortak
noktası olan ve aynı alanda çalışan küçük sivil toplum örgütleri tek bir örgüt yapısı altında
toplandırılarak dağınık olarak faaliyet gösteren bu örgütlerin ana bir örgüte bağlanması
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sağlanmıştır. Bakanlık içinde; ilk başta pek çok küçük örgüte ayrı ayrı mali destek sağlanması
yerine böyle bir şemsiye örgütünü kurulması daha olumlu bir durum yaratmaktadır.
Hollanda Kültür Enstitüsü; Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’ndan mali destek alan
ancak bakanlığa bağlı olmayan bağımsız bir kuruluştur. Kültürel miras kurumları arasında
iletişimi sağlayan bir platform görevini üstlenmektedir. Hollanda’da halkın da tarihi ve
kültürel yapılara ve yerlere olan ilgisi son yıllarda artmaeğilimi içindedir.
Koruma paydaşlarından olan merkezi yönetimler kültürel ve tarihi değeri olan
yapıların korunması ve muhafazasında genel bir sorumluluğa sahiptir. Hükümet tarafından bu
sorumluluk her şeyden önce bu yapı ve yerlere yönelik restorasyon ve bakım çalışmaları için
yardım sağlanarak yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Tarihi yapıların ve yerlerin korunması
çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin daha da artırılması ve çok başlılığın azaltılması
açısından, önümüzdeki yıllarda Merkezi Hükümet, bölgesel otoriteler ve belediye yönetimleri
tarafından halen ayrı ayrı elden yürütülen restorasyon ve bakım çalışmalarına ilişkin planproje yardımlarının tek elde toplanması ve tek elden yapılması hedeflenmektedir.
7.3.1.2.8. İsveç
Kuzey Avrupa’daki benzer politikalara sahip İskandinav ülkelerinin merkezi
konumunda bulunması İsveç’in örnek alan olarak seçilmesindeki en büyük etkendir. Ayrıca
tez araştırma süresi içerisinde bir yıl Erasmus programı ile Stokholm’de bulunmuş olmak ve
ilgili kurumlar ile birebir görüşme şansına sahip olmuş olmak ülke politikalarını yerinde
kavrama imkânı vermiş olması sebebi ile bu kararı desteklemektedir.
İsveç planlama sürecinde çok aktörlü bir model tercih etmektedir. Dünya Miras
Merkezi’nin dünya için benimsemiş olduğu evrensellik ilkesini kendi ülkesi içerisinde de
benimseyerek yapılan tüm koruma ve planlama çalışmalarında konuya bölgesel yaklaşmaktadır. Koruma ve planlamayı birbirinden ayırmayarak korumayı planlama eyleminin
olmazsa olmazı olarak görmektedir. Bu sebepledir ki koruma konusunda özelleşmiş bir
çalışmaya ihtiyaç duymayarak mevcut kültürel miraslarını korumayı başarabilmişlerdir.
Dünya Miras Listesi’nde yer almayı prestij olarak gördükleri gibi aynı zamanda listenin
evrensellik ilkesinden yola çıkılarak hazırlandığı için tüm ülkelerin hemen hemen eşit
oranlarda bu listede yer alabilmesi için gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yardımcı
olması gerektiğini düşünmektedirler. Bu sebep ile çalışmalarını ülkesel ve bölgesel kuruluşlar
ile gelişmekte olan ülkelerdeki korunması gereken kültürel miraslara yoğunlaştırmışlardır.
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Resim 20: Drottningholm Sarayı
Planlama Ve Koruma Politikaları
İsveç’in mevcut koruma politikalarına nasıl ulaştıklarını anlayabilmek için öncelikle
tarihsel süreçteki gelişimi kısaca açıklanmalıdır. Bu sayede ülkenin kendi kültürel bikrimi de
daha net anlaşılacaktır. İsveç tarihi Viking’lere uzanan bir krallıktır. İsveç’in kentsel gelişim
modeli istikrara sahip olması ile ayırt edilmektedir. Eski dönemlerde inşa edilmiş olan kentler
(ortaçağ meydanlar, imalat sanayi endüstrisinin konumlandığı alanlar gibi) hala aynı
lokasyonu korumaktadır. İletişim çağı ile birlikte kentsel gelişimi devam etmiş olsa da kentsel
altyapıyı etkileyecek şekilde ciddi bir değişim yaşanmamıştır. Viking döneminin önemi
bozulmadan korunmuş olan Birka ve Hovgarde, Visby Hansa köyünün Dünya Miras
Listesi’nde yer alması ile vurgulanmıştır.
14 adadan oluşan kent merkezi, Malaren gölü ve Stockholm takımadalarından oluşan
Stockholm bu istikrara sahip olması nedeni ile dikkat çekicidir. Kentin stratejik konumu
açısından da tarihsel süreçte ülke için önemli olmuştur. Eski şehir, Gamla Stan adası üzerinde
13.yy’da inşa edilmiş ve ortaçağın dar yolları, parke taşlı sokaklar ve antik bir mimariden
oluşmaktadır. Eski şehrin inşasında Gotik mimarinin güçlü bir etkisi olduğu görülmektedir.
Bu ada üzerinde yer alan Tre Kronor sarayı yandıktan sonra 18.yy’da barok tarzda yeni
kraliyet sarayı inşa edilmiştir. Bu sarayın halen kullanılıyor olması istikrarın sadece yapı
olarak değil işlevsel boyutta da geçerli olduğunun en önemli kanıtıdır. Tarih boyunca
İskandinavya Birliği’nin uzun süreli liderliğini yapmış bir ülkenin başkenti olan Stockholm
günümüzde hala kendisini İskandinavya’nın Başkenti olarak pazarlamaktadır (Capital of
Scandinavia). Bu gerçekten de hem Stokcholm’u hem de İsveç’i en iyi açıklayan
tanımlamadır. Burada kapital iki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi ülkenin başkenti olması
bir diğeri ise para stoku olarak kullanılan kapitaldir. Görüldüğü gibi İsveç hala Kuzey Avrupa,
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İskandinavya ülkeleri arasında hem politik hem de ekonomik olarak en etkin olan ülke
konumundadır.
İsveç’in İskandinavya içerisinde söz sahibi olmasındaki en önemli etken durumundaki
limanlar ve ticaret, kentsel gelişimi de tetiklemiştir. Bu bağlamda ilk önemli kentsel gelişim
süreci 1750 yılında Baltık’tan Kuzey Atlantik’e kadar değişen İsveç ticaret geleneklerine
cevap niteliğinde yaşanmıştır. Bu gelişim liman ve ticaret bağlantı noktası konumundaki diğer
Avrupa ülkelerinde de beklenebilecek bir artışa sahiptir. Karlskrona Naval Limanı Dünya
Miras Listesi’nde yer alarak limanların kentsel gelişim sürecindeki önemini belirtmektedir.
İsveç’in planlama ile ilgili ilk yasal çalışmalarının temeli ise 1930’lu yıllara
dayanmaktadır. Bu dönemde kent için radyal (parmak) gelişim modeli uygun görülmüş bu
sayede bölgeler arasında yeşil alanları koruyarak diğer alanların kentle bağlantısının gelişmiş
ulaşım sistemi ile sağlanması hedeflenmiştir. 1945 yılında ilk 20 yıllık stratejik planı
onaylanmıştır.
İsveç’in bu dönemde meydana gelen II. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmış olması
nedeni ile ciddi bir hasar almamıştır ancak savaşın etkileri ülke nüfusunda yaşanan artış ile
kendini göstermiştir. Ülkede yaşanan ciddi konaklama ihtiyacı neticesinde 1945 yılında
onaylanan plan hızla uygulamaya yansımıştır. 1950-1978 yıllarını kapsayan dönemde hızlı
kentsel gelişim sonucu kent çeperinde ki yeni yerleşimlerin merkezle bağlantısını
sağlayabilmek amaçlı yeni ulaşım sistemleri kurulmuştur. İsveç metro sisteminin temelleri bu
dönemde atılmıştır.
1964 yılında kabul edilen Doğa Koruma Yasası (NVL) kültürel peyzajın korunması
açısından önemli bir adım olarak kabul edilmektedir. Uygulama alanı olarak kültürel
gelişimlerden etkilenen doğal çevre tanımlaması yapılmıştır. Yasa 1988 yılında yürürlüğe
giren bir dizi diğer yasa ile bütünleşik olarak değerlendirilerek güncelliğini korumaktadır.
1972 yılında ise İsveç’in yaşadığı kentsel gelişim süreçleri sonunda bu süreçte doğal
kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması konusu gündeme gelmeye başlamıştır. Bu
bağlamda 5 Haziran 1972'de Birleşmiş Milletler çatısı altında “1. Dünya Çevre Konferansı”,
Stockholm'de gerçekleştirilerek çevre konusunda düzenlenen 113 ülkenin katıldığı ilk geniş
kapsamlı toplantı olmuştur. Bu konferans ile çevre konusundaki uluslararası düzenlemelerin
temelleri atılmıştır. Bu konferans neticesinde Stockholm Deklarasyonu kabul edilmiştir
Deklarasyonda özetle, insan çevre arasındaki ilişkinin çevre üzerinde yarattığı
olumsuz etkilerine, ekonomik gelişme ile bağlantılı olarak değişen yaşam koşullarının kent
üzerindeki yansımalarından bahsedilmiş ve çözümün ancak ortak bir yaklaşım ile
sağlanabilineceği üzerinde durulmuştur. Deklarasyonun 1. maddesinde de geçen; “Özgürlük,
eşitlik ve kaliteli bir çevrede onurlu ve yeterli yaşam şartları sağlanmış olarak yaşamak
insanların temel haklarıdır. İnsan, aynı zamanda, bugünkü ve gelecek kuşaklar için çevreyi
koruma ve iyileştirmenin ciddi sorumluluğunu da taşır.” söylemi ile insanın hak ettiği yaşam
standardı ve bu standarda ulaşmak için gereken koruma sorumluluğundan bahsedilmiştir.
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19.yy’da yaşanan yangınlar kentsel planlama konusunda bir diğer adım olan İmar ve
Planlama yasasının 1987 yılında kabul edilmesine sebep olmuştur. Bu yasa ile artık kentlerin
kapsamlı bir plan üretmesi gerekliliği ortaya çıkmış ve planlama konusundaki karar süreci
merkezden yerel yönetimlere aktarılmış, belediyelere plan yapımı konusunda yetki
tanınmıştır. Bundan böyle plan yapımı ve yürütümünden birinci derecede belediyeler sorumlu
olmuştur. Merkezi idare ekonomik kalkınma, bölgelerarası stratejik gelişme, tasıma, altyapı
politikaları gereğince bu yetkisini kullanabilmektedir. Ancak bu müdahale karşılıklı müzakere
içinde, yerel yönetimlerin özerkliğini ihlal etmeyecek hassasiyette kullanmaktadır. Dünya
miras alanlarının korunmasında en önemli yasa konumunda olan bu yasa 1964 yılında kabul
edilen doğa koruma yasası ile birlikte koruma alanlarına hizmet etmektedir. İsveç’in Dünya
Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul etmesi 1985 yılında
gerçekleşmiştir. Altı yıllık çalışmadan sonra 1991 yılında ilk alanını listeye dahi etmiştir.
Günümüzde 14 alanı olan İsveç’te miras alanları devlet yönetiminde ya da kişilerin özel
mülkiyeti altında da bulunabilmektedir. İmar ve Planlama Yasa’sı, Doğal Çevre Koruma
Yasa’sı bu süreçte dikkate alınan yasalar olarak öne çıkmaktadır. Bu bölümde açıklanmaya
çalışılan yasal süreç ve yasalar ile şekillenen idari yetki süreci koruma konusu ile ilgilenen
direk bir birim olmaması ve yetkinin tüm birimler içerisinde dağıtılmış olması sebebi ile
önem taşımaktadır. İdari birimlere ek olarak hükümete danışmanlık yapmakla görevli bazı
kurumlar bu sürece destek olmaktadır. Bu süreçte yer alan tüm aktörler ilerleyen bölümlerde
detaylı olarak açıklanacaktır.
Inger Christoferson 2001 yılında ülkenin hem Avrupa Birliğine üye olmuş olması hem
de Dünya Miras Listesi’nde yer almasına ithafen şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur.
“İsveç küçük bir ülkedir ve her zaman dış dünyadan etkilenmiş, ona bağımlı olmuştur. Bugün,
bu durum her zamankinden daha açık bir şekilde gözlemlenebilir. Bu nedenle, bazı konular
Avrupa tartışmasının bir parçası olarak tanımlanabilirken, “kapı arkası, bazı konular ve
tavırlar” gibi diğer faktörler sadece İsveç’e özgüdür.”
Bu sözler her şehir kendi kültürü ve karakteristiğini içinde barındırdığı ve her şehrin
kendine özgü bir kentsel gelişme stili olduğunu ortaya koyar. Bu değerlendirme
göstermektedir ki uluslararası kuruluş ve birliklere dâhil olunsa bile süreçler ulusal
yaklaşımlar ile önem kazanmaktadır.
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Uygulamalar
Dünya ülkelerinde uygulanan koruma uygulamaları incelenebilir.
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Uygulama Soruları
Yurdışında uygulanan koruma çalışmalarını öğrenebildiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Miras kavramının genişlemesinde tarihsel süreçte meydana gelen önemli olaylar
belirleyici olmuştur. 18. yüzyılda Fransız İhtilali “miras” kavramının anlaşılmasında önemli
bir gelişmedir. Bu dönem aynı zamanda kültürel mirasın önem kazandığı, korunmaları ve
restorasyonlarına yönelik politikaların geliştirildiği bir dönem olmuştur.
1931 Atina Tüzüğü ile ilk defa uluslararası organizasyonlar tarafından kullanılmaya
başlanan somut kültürel miras tanımı, II. Dünya Savaşından sonra yayınlanan 1964 Venedik
Tüzüğü ile daha da önem kazanmış ve bu tarihten sonra insanlığın mirası olarak algılanmaya
başlamıştır. 1970’li yıllarda kapsamı daha da genişleyerek eski yerleşimler ve kırsal
yerleşmeleri de içine alan miras tanımının zamanla somut değerlere ilaveten soyut değerleri
de içine alarak genişlemesinde, 1985 yılındaki Avrupa Konseyi’nin, ICOMOS’un
Washington toplantısı (1987) ve UNESCO (1989) toplantıları etkili olmuştur. 2000’li yıllarda
ise miras kavramına peyzaj öğeleri de grimiş, kültürel ve doğal miras terimlerinin temelleri
atılmış ve soyut kültürel miras, miras kapsamına dahil edilmiştir. Kültürel mirasın tanım ve
kapsamındaki bu değişiklik toplumların onu algılayış şeklini de etkilemiş, zaman içerisinde
mirası toplumların gözünde daha önemli kılmıştır.
Kültürel mirasın toplumlar için taşıdığı önem, geçmişleri ile kurdukları ilişkinin miras
ile somut hale dönüşüyor olmasından kaynaklanmaktadır. Mirası korumak ve gelecek
nesillere aktarmak da bu ilişkiyi devam ettirme arzusundan gelmektedir. Bu aktarımda temel
neden ise mirasın sahip olduğu değerlerdir.
Yüzyıllara, hatta binlerce yıla göğüs gererek günümüze ulaşan kültür ve doğa
varlıkları, doğa koşullarının etkisi altındadır. Değişen ısı koşulları, nem oranı, yağmur, kar
gibi korunması gerekli varlığı ıslatarak yüzeyde ya da zeminde var olan taşları eriterek çeşitli
fiziksel (çatlama, kabuk kalkma, toz haline gelerek dökülme, vb.) ya da kimyasal (asitli ortam
oluşturarak kimyasal değişime neden olma, malzemenin özgün niteliklerini değiştirerek
dayanıklılığını azaltabilecek değişimlere neden olma) sorunlara neden olabilmektedir. Gecegündüz, kış/yaz iklim farklarının yanı sıra rüzgârın taşıdığı partiküllerin yüzeyde aşınmaya
neden olması ya da deniz kenarındaki rüzgârların deniz tuzunu yapılara taşıması gibi sorunlar
bu başlık altında sayılabilir. Daha çok taş, tuğla, kerpiç gibi türlerde ve bununla bağlantılı
harç, sıva gibi malzemelerde görülebilen bu bozulmalara özellikle ahşap malzemede
böceklerin türlerine göre yarattığı sorunları da eklemek olasıdır. Çeşitli mikroorganizmaların,
liken, yosun gibi bitkilerin yanı sıra daha büyük ot veya bitkilerin kökleri, yapraklar, dallar ve
çürümeleriyle toprakta yarattıkları yapı malzemesini bozan oluşumlar da yine doğal sorunlar
arasındadır.
Bu başlığa ilk örnek olarak vandalizmden bahsetmek gerekir. Tüm dünyada insanlar
belirli yerlere adlarını kazımak, sevgililerine mesaj iletmek adına kültür ve doğa varlıklarına
zarar vermektedirler. Okul sıralarına yazılan notlar ile başlayan bu sorun bireyin yaşından
bağımsız olarak süregelmektedir. Buna, günümüzün kimyasal sorun yaratan boyaları ile
grafitinin eklendiğini de belirtmek gerekir. Bazı durumlarda bu tür bilinçli tahribata dinsel
görenekler de katkıda bulunur. Örneğin, Kapadokya yöresindeki kiliselerin çoğunda yer alan
duvar resimlerindeki gözler, İslâmiyet’te “insan sureti çizmenin doğru olmadığı” savına
dayanılarak geçmiş yıllarda tahrip edilmiştir.
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Bugün kullanılmayan yapılarda geceleyen barınaksızların yaktıkları ateş de salt
çıkardığı isin yüzeysel sorunu ile kısıtlı kalmamış, özellikle yapı malzemesinde onarılamaz
kimyasal tahribatlara neden olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Koruma yönetim sürecine dair doğru bir öneri modelinin tespit edilmesi için;
ülkemizdeki koruma politikaları ve uygulamalarının incelenmesi kadar dünya ve Avrupa
ülkelerindeki koruma yönetim sürecinin de incelenmesi faydalı olacağından bu bölümde
detaylı olarak anlatılmıştır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi, kültür ve doğa varlıklarını tehdit eden tehlikelerden
değildir?
a) Nem oranı
b) İnsanların Neden Olduğu Tahribat
c) Değişen ısı koşulları
d) Flaşsız Fotoğraf Çekimi
e) Kentlerdeki kontrolsüz büyüme
2.Kapadokya yöresindeki kiliselerin çoğunda yer alan duvar resimlerindeki
gözler, İslâmiyet’te “insan sureti çizmenin doğru olmadığı” savına dayanılarak
geçmiş yıllarda tahrip edilmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Nem oranı
b) İnsanların Neden Olduğu Tahribat
c) Değişen ısı koşulları
d) Mikroorganizmaların sebep olduğu tahribat
e) Kentlerdeki kontrolsüz büyümenin
3. Aşağıdakilerden hangisi, gece-gündüz, kış/yaz iklim farklarının yanı sıra
rüzgârın taşıdığı partiküllerin yüzeyde aşınmaya neden olması ya da deniz
kenarındaki rüzgârların deniz tuzunu yapılara taşıması gibi sorunların ana
başlığıdır?
a) Doğal Koşullar
b) Nem oranı
c) Değişen ısı koşulları
d) Kentlerdeki kontrolsüz büyümenin
e) İnsanların Neden Olduğu Tahribat
4. Taşınır kültür varlıklarının fiziksel ve/veya kimyasal sorunlarına müdahale
ederek onların yaşam sürelerini uzatmaya yönelik çalışmalara
............................... adı verilmektedir.
a) Konservasyon/koruma
b) Restitüsyon
c) Anastilosis)
d) Rekonstrüksiyon
e) Sit Alanı
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5. “Hemen her tür objenin onarımı bitmeden/sırasında/sonrasında bulunacağı ortamlar
önemlidir. Bu ise müzeciliğin konusudur.” Verilen bilgi ışığında aşağıdakilerden
hangisi müzeciliğin konu kapsamı içinde yer almaz?
a) Işık kalitesi
b) Nem oranı
c) Isı
d) Güvenlik
e) Restorasyon
6.Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrelerin korunması ile ilgili yasalar arasında
yer almaz?
a) Orman Yasası
b) Millî Parklar Yasası
c) Özel Çevre Yasası
d) İmar Yasası
e) Tarihi Bahçeler Yasası
7. Eski yapıların korunması ve onarımıyla ilgili ilkeler üzerinde karara varan ve
bu ilkeleri uluslararası bir temele oturtan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amsterdam Bildirgesi
b) Atina Tüzüğü
c) Floransa Tüzüğü
d) Venedik Tüzüğü
e) Carta Del-Restauro
8. "……Bir yapıyı restore etmek, onu korumak, onarmak veya yeniden yapmak
değil, belirli bir zamanda hiç var olmadığı biçimiyle eksiklerini tamamlayarak
tam bitmiş bir yapı haline getirmektir." görüşünü ortaya atan kimdir?
a) Viollet le Duc
b) Burnett Tylor
c) William Morris
d) John Ruskin
e) Luca Beltrami
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9. Stilistik rekompozisyon‟a antitez oluşturarak; “… Beyler anıtlara sadece iyi
bakınız, bakımını yapınız; o zaman restorasyona gerek kalmayacaktır.
Restorasyon, bir yapının başına gelebilecek en büyük felakettir. Yok olanın
yerine sahte bir benzeri getirilir." sözleri kime aittir?
a) Viollet le Duc
b) Burnett Tylor
c) William Morris
d) John Ruskin
e) Luca Beltrami
10. İngiltere‟de Eski Eser Anıtları Koruma Derneği (SPAB) adına “1877
Manifestosu”nu yayınlayarak, "…Yapının belge nitelikleri, üslup ve SİT
bütünlüğü için yok ediliyor. Restorasyon yerine koruma olmalıdır.” sözleri kime
aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Viollet le Duc
Burnett Tylor
William Morris
John Ruskin
Luca Beltrami

CEVAPLAR
1) d, 2 b), 3) a, 4) a, 5) e , 6) e, 7) d, 8) a, 9) d, 10) c
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8. DÜNYA KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ VE LİSTESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? buradayım
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8.1. KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ KAVRAMI
8.2. Kültür Mirası Yönetimi Fikrinin Gelişimi
8.3. Kültür Mirası Yönetim Planı’nın İçeriği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünya Kültür Mirası listesine girme koşulları nelerdir?
2) Kültür Mirasi yönetim planı nedir?
5) Dünya mirasi listesinden çıkarılma koşulları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Dünya kültür miras
listesine girme koşulları

Dünya kültür miras listesine
girme koşullarını öğrenme

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak

Kültürel Miras Yönetim
planı

Kültürel Miras yönetimi ve
planlanmasını kavrayabilmek

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Dünya Kültür Mirası
Kültür Mirası Yönetim Planı
Belgeleme
UNESCO
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Giriş
Kültür Mirası Yönetimi, arkeolojik ve tarihi sitlerin korunması ve idaresinde son
yıllarda gelişen bir kavramdır. Yakın zamanlara kadar sadece koruma ile ilgili işlemlerin sit
alanlarının korunmasında yeterli olacağı öngörülüyordu. Ancak günümüzde giderek daha da
karmaşıklaşan şartlar altında sit alanlarının bilinçli ve kapsamlı uygulamalarla ele alınması
gerektiği ortaya çıkmıştır. Daha kapsamlı çözümler üretilmesi, bütünsel yaklaşımlara
gidilmesi ve sit alanı korumanın bölge planlaması ölçeğinde düşünülmesi gerektiği
anlaşılmıştır. Tüm bu düşünsel temel Kültür Mirası Yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır.
Özellikle son yıllarda bu sistemde ortaya çıkan sorunlar yeni tartışmaları ve yeni arayışları
gerekli kılmıştır.
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8.1. KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ KAVRAMI
1. Sit Alanlarının Yönetilmesi Düşüncesini Doğuran Etmenler
a. Kültür Varlıklarının Yönetilmesi Gereken BirDeğer Olarak Ele Alınması
1980'lere kadar arkeolojinin amacı araştırma iken, 1980'lerle beraber arkeolojibilimi
kapsamında kültür mirası yönetimi kavramı uluslararası alanda tartışılmayabaşlanmıştır.
Taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıkları artık sadece korunmasıgereken nesneler olarak değil,
günümüzde ve gelecekte kullanılacak vefaydalanılacak kültür kaynakları olarak kabul
edilmeye başlanmıştır.
Kültür varlıklarını koruma anlayışı, yerini kültür varlıklarının yönetimianlayışına
bırakmıştır. Kültür varlıkları, ekonomik ve kültürel bir kaynak olaraktopluma katkıda
bulunmalıdır. Kültür varlıkları çevrelerinden izole edilerek değil,kültürel ve doğal çevreleriyle
beraber korunmalıdır.
b. Arkeolojik Kültür Mirası Yönetimi KavramınınGelişmesi
Arkeolojik mirasın yönetimi ve işletilmesi, ilk olarak 1970’lerin başındaABD’de
Cultural Resource Management (CRM) kavramı olarak tanımlanmıştır.CRM, ABD’de 1966
tarihli National Historic Preservetion Act ile gündeme gelen vebugün ülkede arkeoloji ile
ilgili uygulamalarda ölçü olarak kabul edilen birkavramdır. CRM’nin ulusal tarih ve
tarihöncesi mirasın çağdaş yatırımlar etkisi ilezarar görmesine engel olup korunmasına
yardım edebileceğine inanılmaktadır. CRM,kamu ve özel mülkiyetteki ve inşaatlar sırasında
zarar görebilecek yerlerdeki sitlerintanımlanmasını, korunmasını ve bakımını amaçlamaktadır.
CRM sistemine göre birinşaat başlamadan önce devlete bağlı ya da sözleşmeli arkeologlar
alanda bir önaraştırma yapar. Eğer inşaat sırasında zarar görebilecek bir kültür
varlığınarastlanırsa, kültür varlığının niteliğine göre inşaat projesi değiştirilir ya da
belgelemeçalışmaları tamamlandıktan sonra inşaata devam edilebilir.
1967 yılında, Quito’da toplanan Organization of American States, QuitoNormları
olarak bilinen Artistik ve Tarihsel Değer Olan Anıtların ve SitlerinKorunması ve
Yararlanılması Raporu’nu yayınlamıştır. Bu rapora göre,
- Arkeolojik, tarihi ve artistik anıtlar, devletin zenginliğini oluşturanekonomik
kaynaklardır. Bu nedenle bunların gelişime yönelik planlamaya girdiolarak katılması ve
koruma ve geliştirmede arkeolojik varlıkların çevreleri ile beraberdüşünülmesi gerekmektedir.
- Tüm arkeolojik, tarihi ve doğal çevre, çağdaş gelişim ve turizmin tahripedici
etkilerinden korunmalıdır. Başka bir deyişle kültürel ve ekonomik projeler birbütün olarak ele
alınmalı, bunların birbirini tahrip etmesi değil, zenginleştirmesi sağlanmalıdır.
Arkeolojik mirasın yönetimi, disiplinlerarası, pek çok uzmanlık alanını içinealan bir
konu olup, bürokrasi, akademik araştırmacılar, özel girişimciler ve yerel halkarasında
işbirliğini gerektirmektedir. 1967 tarihli bildiri yerel yönetim otoriteleri vekanun yapıcıların
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sorumluluklarını, envanter, alan taraması, kazı, belgeleme,araştırma, geliştirme, koruma,
onarım, bilgilendirme, sergileme, halk katılımı vekültür mirasının kullanımı işlemlerini ve
kullanım hakkı gibi işlemleri düzenleyen,arkeolojik miras ile ilgili olarak yukarıda belirtilen
işlere ait uzmanlık alanları ilestandartların saptanmasını içermektedir.
1970’lerden itibaren özellikle kültürel mirasın ve bu bağlamda arkeolojikkalıntıların
yeni bir anlayış içinde yönetimi gündeme gelmiş ve gelişen tartışmaortamında bu tür
kalıntıların devlete yük olmadan ekonomiye ve toplumakazandırılması, sivil toplum ve yerel
yönetimlere bu konuda daha fazla sorumlulukyüklenmesi prensip olarak kabul edilmiştir. Bu
süreçte, devletin XIX. yüzyıldan berisüregelen kültürel miras üzerindeki hakları sınırlanırken,
devlet yerel yönetimler vesivil toplum örgütlerine, bunları denetleme, kullanma, ortaya
çıkarma, işletme,onarım konularında uyulması gerekli ilkeleri belirleyerek denetleme
işlevikazandırmıştır.
c. Çağdaş Yatırımların Kültür Varlıklarına VerdiğiZarar
Günümüzde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gittikçe daha büyükinşa
projelere ihtiyaç duyulmaktadır. Sınırları her geçen gün genişleyen kentler, artanyol, elektrik,
su ihtiyaçları, kültür varlıklarının sınırlarını her geçen gün daha fazlazorlamaktadır.
1960’larda büyük ölçekli projelerin ortaya çıkardığı tecrübeler, yıllariçinde yasal platforma da
yansımaya başlamıştır. Kültür varlıklarının modernyaşamın gereği olan yatırımların olumsuz
etkilerinden korunması ve bu iki faktörünbirbirine zarar vermeden ele alınabilmesi konusunda
çalışmalar sürdürülmüştür.
Avrupa Konseyi’nin 1967 Hague ve 1968 Avignon Tavsiye Kararı ile,korumada
bölgesel planlamanın önemi üzerinde durarak, bütün insanlığın ortakmirası olan kültür
varlıklarının milli, bölgesel veya yerel planlamaların en erkenaşamalarında koruma altına
alınması gerekliliği belirtilmiştir.
1984’te
Floransa’da
yapılan
toplantıda
kabul
edilen
Arkeoloji
ve
PlanlamaKararları’nda arkeolojik mirasın korunmasında arkeologlarla yerel yönetimler
veplanlamacılar arasındaki diyalog ve karşılıklı anlayış eksikliği üzerinde durulmuş
veişbirliliğinin önemi belirtilmiştir. İlke olarak ulusal düzeyde sistematik olarakarkeolojik
yüzey araştırmaları tamamlanmalı, bu bilgiler yerel yönetimlere iletilmelive sürekli olarak
güncellenmelidir. Planlama yapılan bölgede arkeolojik envantertamamlanmış ve yatırım alanı
içine giren arkeolojik kalıntıların varlığı biliniyorsa,ilke olarak planın buluntu yerine zarar
vermeyecek şekilde değiştirilmesi, bununmümkün olmadığı durumlarda ise bilimsel araştırma
için yeterli zamanın tanınmasıgereklidir. Üye bütün ülkeler, tüm planlama mevzuatlarını
kültürel mirasınkorunması yönünde yeniden düzenlemelidir.
ABD’de planlama ve arkeoloji ilişkisinin getirdiği sorunlara 1970’lerinbaşında çözüm
yolları aranmıştır. 1974’de çıkarılan Moss-Bennett Yasası(Archaelogical Data Preservation
Act) ile toprakta değişime yol açacak tüm inşaatçalışmaları (otoyol, baraj vs.) neticesinde
zarar görebilecek tarihi ve arkeolojikvarlıklarını korunması ile ilgili ilkeler belirlenmiştir.
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Buna göre yatırım alanındakiarkeolojik varlıklar bir yüzey araştırması ile saptanmalıdır. Proje
alanında yapılacakarkeolojik çalışmanın masrafı, proje tutarının %1’i ile karşılanacaktır.
İngiltere’de 1990’da yayınlanan Planlama Politikaları Rehberi (Planing Policy
Guidance: PPG 16), arkeoloji ve planlama konusunda uygulanacak ilkeleri belirleyenbir
rehber niteliğindedir ve bu rehberde planlamada arkeolojinin önceliği ve önemi belirtilmiştir.
Kültür varlıklarının korunmasıproblemine bu belgede bulunan çözüm, inşaat projesi sahibinin
projenin yürütüleceğialanda arkeolojik araştırma yapılmasının masraflarını karşılaması ve
arkeolojikbuluntularla ilgili problemler çözülmeden izin alamamasıdır.
Toprakaltı arkeolojikvarlıklar, yapılaşma sırasında zarar görebilir. Koruyucu
politikalar belirlenmeli, herproje kontrol altında olmalı ve eğer proje bir arkeolojik varlığa
zarar vereceksedurdurulmalıdır. Otoyol, baraj, gibi büyük çaplı projelerin niteliğine göre
öncelikle arkeolojik araştırma yapılmalıdır. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan sonuçlara
göre daha planlama aşamasındayken strateji belirlenebilir: kurtarma kazısı, projeyenilenmesi
veya proje iptali gibi.Son yıllarda planlama ile arkeolojik mirasın korunması arasındaki
ilişkininönemi, giderek bütün ülkeler tarafından kabul edilmeye başlanmış, gerekli
yasaldüzenlemelerin yapılmasına başlanmıştır.
d. Toplumun Arkeoloji Konusunda BilgilendirilmesiGerekliliği
Toplumun arkeoloji konusunda bilgilendirilmesi son yıllarda üzerinde önemle durulan
bir konu haline gelmiştir. Arkeoloji yanlış anlamaya ve yanlış yorumlamaya açık bir alandır.
Arkeolojik bilginin halk düzeyine tercümesi, hazine avcıları ve eskieser kaçakçılarına
bırakılamıyacak kadar önemlidir. Yanlış yorumlamalar zarar vericiolabilmektedir. Medyada
sürekli definecilikten bahsedilmesi ya da sadece zenginhazinelerden bahseden filmler,
arkeoloji hakkında yanlış bir imaj oluşturmaktadır.
Arkeolojinin topluma tanıtımı, bu konunun uzmanlarınca yapılmalıdır.Toplumla
arkeoloji bilimi arasındaki ilişkilerin diğer ülkelere oranla dahayakın olduğu ABD’de halkın
arkeoloji konusunda eğitimi ve ilgisinin arttırılmasıkonusunda çalışan çok sayıda kurum
vardırdır. Bunların içinde en önemlisi NPS’dir(National Park Service). Kurum, halkın eğitimi
konusunda programlar geliştirmekteve uygulamaktadır. Diğer önemli kurum olan SAA (The
Society for AmericanArchaeology), 1934 yılında kurulmuştur ve 7.000 üyesi vardır.
Arkeolojik varlıklarınkorunması, halkın bu konuya olan ilgisinin arttırılması ve bu konularda
politikalargeliştirme konularında çalışmalar yapmaktadır.
ABD’de toplumun arkeolojik kültür varlıkları ile ilgili eğitimi ve iletişimi üzerinde
önemle durulmaktadır. Avrupa’da ise toplumun arkeoloji alanında eğitimikonusu, daha çok
müze temelli arkeoloji eğitimi şeklinde devam etmektedir1960’larda Öncelikle ABD’de
gelişen, daha sonra Avrupa’ya da yansıyankültür mirası yönetimi (CRM) modelinde arkeoloji,
kültürel kalıntıların in-situkorunması ya da kazılarak gelecek nesiller için kayıtlarının
saklanması yoluylakamunun yararına hizmet eden bir bilim olarak görülmektedir. Zaman
içindearkeolojik kaynakların halk yararına korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası
yasalbelgeler oluşturulmuştur.
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1960’lardan günümüze kadar arkeoloji mezunu kişilerin sayısının artmasının
arkeolojinin toplumla ilişkisine de yansımaları olmaktadır. Örneğin İngiltere’de yarızamanlı
arkeoloji kursu almak isteyen kişilerin sayısında artış olmaktadır. Yine deRoyal Society for
the Protection of Birds (RSPB) üye sayısı milyonlarca kişi iken,English Heritage’in üye sayısı
1998’de 100.000 kişidir.
Halkın çeşitli şekillerde (vergi, fon, maddi yardım vs.) arkeolojik projelere
katkısıvardır ve arkeologlar bu katkıyı farketmeli ve kamu ile ilişkilere önem vermelidir.
Danışma şirketlerinde çalışan arkeologlar, halk eğitimi ve iletişiminde dahabaşarılıdır. Orta ve
büyük ölçekli pek çok arkeoloji projesi – su kontrolü projeleri,otoyol projesi gibi- sitlerde ve
sergilemelerde serbest ziyaret günleri, halk sunumları, broşürler hazırlamaktadır. Proje
sponsorları bu ürünleri,somut kamu yararları olarak görmektedir. Bu tür çalışmalar arkeoloji
topluluğutarafından da desteklenmelidir.
e. Yerel Kimlik ve Arkeolojik Miras
Kültür varlıklarının korunması konusunda son yıllarda hazırlanan belgelerde,yerel
kimlik ve kültür varlıkları arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır. Arkeolojik sitler gerçek
olayların meydana geldiği yerlerdir. Bu yerleri ve ne olduğunu bilmekmodern hayatın önemli
bir getirisidir. Modern bir şehrin üyeleri, yaşadıkları yerintarihi, kültürel ve arkeolojik geçmişi
ile bağlantılarını kurarak topluluk aidiyeti ruhunu oluşturabileceklerdir.
Yerel kimliğe entegrasyon, kültür varlıklarının korunmasının en önemli garantisi
durumundadır. Kültürel miras, temiz hava ve su ve doğal çevre gibi hayat kalitesinin bir
parçası haline gelmiştir. Kültürel miras:
-

yaşadığımız mekanları şekillendirdiği için,

-

kültürel kimlik ve hatıra olarak,

-

yerel ve milli gurur kaynağı olarak,

-

Sakin ve huzurlu alanlar olarak insan hayatında önemli rol oynamaktadır.

f. Kültür Varlıkları Alanında Devletin Rolünün Küçülmesi
XX. yüzyılda belli başlı bütün ülkelerde kültür varlıklarıyla ilgili karar alma yetkisi
sadece devlete aitti. Örneğin İngiltere’de 1882 ve 1979 tarihli eski eserlerle ilgili mevzuat eski
eserleri koruma konusunda sadece devleti görevlendiriyordu ve Avrupa’nın hemen hemen
tüm ülkelerinde durum aynıydı.
Devlet, neyin korunacağına, neyin ulusal önem taşıdığına, neyin “ideal geçmiş”
olduğuna devlet karar veriyordu. 1980’lerle beraber başlayan devletin küçülmesi ve
özelleştirme süreci ile birlikte, devletin rolü her alanda daralmaya başladı. Devletlerin
elindeki pek çok kurum özelleştirilmeye başlandı. Bu durum kültür varlıkları alanında da
yansıdı.
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Günümüzde yerel otoriteler, kültür varlıkları ile ilgili karar alma sürecine giderek daha
fazla katılmakta ve bu durum son yıllarda konu ile ilgili hazırlanan tüm belgelerde
desteklenmektedir.
2000 yılında İngiltere’de English Heritage tarafından hazırlanan “İngiltere’deki Tarihi
Çevre ile İlgili Politikaların Gözden Geçirilmesi” raporu aslında tüm dünyada XXI. yüzyılda
kültür varlıkları ile durumu özetlemektedir:
- Çok kültürlü bir toplumda herkesin kültür mirasını tanıması gereklidir.
- Ulusal enstitülerin, organizasyonların ve kuruluşların rolü artmalıdır.
- Kültür varlıkları ile ilgili mevzuat hükümetler tarafından hazırlanıyor. Bu
yapılırken yerel toplum için önemli olabilecek faktörler her zaman hesaba katılmalıdır.
Günümüzde devletin kültür varlıkları konusundaki rolü tartışılmaktadır. Devlet bir
otorite olmaktan çok, bir rehber ve yön veren bir figür olmalıdır.
g. Turizmin Yaygınlaşması
Günümüzde seyahat koşullarının geçmişe göre daha rahat olması ve çağdaş yaşamın
bir gereği olarak turizm faaliyetleri artmıştır. Turizm içinde kültür turizminin payı her geçen
gün artmaktadır. Tarihi ve arkeolojik sit alanları yerli ve yabancı turistlerce ziyaret edilmekte,
ziyaretçiler gittikleri yerin ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Örneğin ABD’de New
Meksico’da her yıl kültür turizminden milyon dolar gelir elde edilmektedir. Maddi getirinin
bu kadar yüksek olması yatırımcıların sit alanlarına olan ilgisini arttırmaktadır.
Turizmin yaygınlaşmasının bir etkisi de, sit alanlarını ziyaret eden kişi sayısının her
geçen gün artmasıdır. Örneğin, bir yıldaPompei’yi üç milyon kişi, Lascaux’yu, Stonehenge’i
yüzbinlerce kişi kişi gezmektedir. Bu yoğun ziyaret, sit alanlarına zarar vermektedir. Gelen
ziyaretçilerin sit alanına zarar vermeden gezmeleri ve sit alanı hakkında yeterli ve doğru
bilgilendirilmeleri ziyaretçi yönetimi kavramının ortaya çıkmasına ve önem kazanmasına
neden olmuştur.

8.2. KÜLTÜR MİRASI YÖNETİMİ FİKRİNİN GELİŞİMİ
İkinci Dünya Savaşı sırasında “Kültürel Kimlik”e katkıda bulunan yapıların bir
çoğunun yok olması, savaş sonrasında anı değeri taşıyan bu yapıların yeniden inşa edilmesi
isteğini uyandırmıştır. Bu itici güç ile savaş ve diğer nedenlerden dolayı yok olan kültür
varlıklarının yeniden ihyasına ve ayrıca mevcut kültür varlıklarının korunmasına yönelik
esasların belirlenmesi için uluslararası kongreler ve toplantılar düzenlenmiştir. Bunlardan en
önemlisi yukarıda belirtildiği gibi 25-31 Mayıs 1964 tarihinde Venedik‟te II. Uluslararası
Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi‟dir. Uluslararası geçerliliği olan ve
günümüzde de bir anıt gibi korunması gerektiğine inanılan Venedik Tüzüğü, kültür ve tabiat
varlıklarına yapılacak tüm müdahalelere bilimsel çağdaş metotlar ile yaklaşımlar getirmiştir.
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik
kabul edilen tüm ideal yasa ve tüzüklere karşın, koruma ilkeleri bir türlü yasa maddeleri
zırhından sıyrılarak uygulamaya dönüştürülememiştir. Tahribatın önlenememesi, başka
çözüm yollarının araştırılmasını sağlamıştır. Bunlardan biri de bireysel çabalarla 1930‟lu
yıllardan beri uygulanan, ancak bilimsel anlamda 1970 yıllarından sonra şekillenmeye
başlayan “Kültür Miras Yönetimi”dir. “Kültür Mirası Yönetimi”, korunacak alanın veya
yapının çevresindeki sosyal yapı ve diğer kültür varlıkları ile beraber, sürdürülebilir bir
şekilde korunmasını amaçlar. Yönetim planında her kurumun yapacağı görevler zaman
kısıtlamasıyla birlikte tanımlandığından, uygulamada ortaya çıkan sorunlar en aza
indirilmektedir. Buradan Kültür Mirası Yönetimi‟nin en önemli iŞlevinin, “korumanın
gerçekleŞtirilmesine yönelik yasal maddelerin uygulanmasının sağlanması” olduğu sonucu
çıkmaktadır.
Miras Yönetimine iliŞkin uluslararası düzeydeki ilk çaba, 1978 yılında Almanya‟da
ülkedeki arkeologların ve miras yöneticilerinin giriŞimi ile yapılan çalıŞmadır. Aynı
dönemlerde, Uluslararası Müzeler Konseyi (İCOM) ve Avrupa Konseyi tarafından korumanın
yasal boyutuna iliŞkin olumlu düzenlemeler de çıkarılmıştır. Ancak, daha öncesinde kültür ve
tabiat varlıklarının korunmasının tüm insanlığın ortak görevi olduğunu esas alan “Dünya
Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi”, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü‟nün (UNESCO) 1972 yılındaki Genel Konferansı sonunda imzalanmıştır.
Evrensel kültür mirasına vurgu yapan bu sözleŞme, kültür ve tabiat varlıklarına sahip
alanların planlanarak korunması çalıŞmalarını hızlandırmıŞtır. Artık Dünya Miras Listesi‟ne
aday olan her yerleŞme, “Alan Yönetim Planı”nı hazırlamak zorundadır. Bir çok geliŞmekte
olan ülke gibi ülkemizde de “Alan Yönetim Planları”nın esaslarını düzenleyen yasal
değiŞiklikler bu zorunlulukla karŞılaŞıldıktan sonra hazırlanmıştır.
1964 yılında, Venedik Konferansı sonucunda hazırlanan Venedik Tüzüğü gereği, 1965
yılında 25 ülkenin katılımıyla VarŞova‟da, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi İCOMOS
oluşturulmuştur. Günümüzde 84 ülkenin üye olduğu İCOMOS‟un amaçları arasında,
dünyanın değişik ülkelerindeki koruma uzmanlarını bir araya getirerek bilgi alışverişini
sağlamak, koruma ilkeleri teknikleri ve politikaları konusunda bilgi toplamak, değerlendirmek
ve yaymak, mimari mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki uluslararası
sözleşmelerin kabulü ve uygulanması için çalışmak, çok iyi yetişmiş uzman ve meslek
adamlarının bilgilerini uluslararası camianın hizmetine sunmak yer alır. Daha çok tarihi kent
dokuları ile mimari mirasın korunmasına yönelik çalıŞmalarda bulunan İCOMOS, özel
uzmanlık alanı gerektiren arkeolojik varlıkların sürdürülebilir korunmasına yönelik
çalıŞmalarda bulunması için 1985 yılında bir alt birim niteliğinde, Uluslararası Arkeolojik
Miras Yönetimi Konseyi‟ni (İCAHM) kurmuştur
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8.3. KÜLTÜR MİRASI YÖNETİM PLANI’NIN İÇERİĞİ
Kültür Mirası Yönetimi kavramının ülkemiz ve aynı zamanda tüm dünya ülkeleri için
yeni bir olgu olduğu yukarıda belirtilmiştir. Özellikle kuramsal olarak tanımlanma süreci
halen devam etmektedir Ancak batı ülkelerinde hem Kültür Mirası Yönetimi‟nin kuramsal
temelinin oturduğu hem de korunması gerekli alanlarda başarılı uygulama örneklerine sahip
oldukları görülmektedir. Bu nedenle özellikle batı ülkelerinin çabalarıyla uluslararası koruma
örgütleri ve akademisyenlerce Kültür Mirası Yönetimi‟nin dünya üzerinde yaygınlaştırılarak
bu bilincinin yerleştirilmesi amacıyla rehber niteliğinde çeşitli yönergeler hazırlanmıştır. Bu
bölümde çeşitli uzmanların Kültür Mirası Yönetimi‟ne ilişkin kuramsal görüşlerinin yanı sıra
plan içeriği olarak daha çok Feilden ve Jokilehto‟nun (1993) Dünya Miras Alanları‟nın
yönetilmesine yönelik hazırladıkları “Management Guidelines for World Cultural Heritage
Sites” çalışması ile Ahunbay‟ın (2005) Tarihi Kentlerin Yönetimi Paneli‟nde sunduğu
İngiltere İCOMOS‟u tarafından Tarihi Kentlerin Yönetimi‟ne ilişkin hazırlanan belgeden
yararlanılmıştır.
Yönetim planının içeriği, yönetilen alandaki kültür varlıklarının sürdürülebilir
korunmasının sağlanması için oldukça önemlidir. Plan içeriği, gerekli etüt çalıŞmaları
sonucunda tespit edilen tüm tahribat nedenlerine, bakım, onarım ve belgeleme çalıŞmalarına,
kazı uygulamalarına ve sürdürülebilir korumaya katkı sağlayacak ekonomik girdilerin
sağlanmasına cevap verir nitelikte olmalıdır. Planının baŞarıyla uygulanmasında finansal
kaynakların sürekliliği, yerel halkın katılımı ve desteği ile yöneticilerin kararlılığı
belirleyicidir. Ayrıca yönetim planı oluŞturulurken alanın özelliğine göre ihtiyaç duyulan
disiplinler arasında iŞbirliği sağlanmalı, plan hazırlandıktan sonra da öngörülen tüm kararlar
düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir. Aşağıda bir alanın sürdürülebilir korunmasının
sağlanmasına yönelik hazırlanan yönetim planında olması gerekenler verilmiştir.
1- Alanın ilk yüzey araştırması,
2- Alanın tanımlanması ve sınırının belirlenmesi,
3- Kültür varlıklarının tanımlanması,
4- Kültür varlıklarının değerlendirilmesi,
5- Hedefin belirlenmesi ve kısıtlamaların dikkate alınması,
6- Projelerin tanımlanması,
7- Çalışma programı ve yıllık planın hazırlanması,
8- Çalışmaların uygulanması,
9- Sonuçların kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi,
10- Verilerin ve bilgilerin arşivlenmesi,
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11- Alan tanımının ve değerlendirmesinin gözden geçirilmesi,
12- Yeniden düşünülen kısıtlamaların ve gözden geçirilen hedeflerin tekrar belirlenmesi,
13- Sonraki projelerin tanımlanması,
14- Çalışma programının ve yıllık planın gözden geçirilmesi.
Yönetim planı, bir alandaki kaynakların en verimli şekilde kullanılmalarını sağlar.
Ekonomik geliŞmenin önündeki tüm engelleri kaldırmaya ve yeni ekonomik girdilerin
sağlanmasına yönelik önerilerde bulunur. Bu nedenle, yukarıdaki maddelerde de belirtildiği
gibi mevcut durum analizlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu
analizlerde tespit edilen kaynaklar, korumaya katkı sağlayacak şekilde plan kararlarında yer
almalıdır. Yukarıdaki kaygıları içeren, gerçekçi bir yönetim planının hazırlanması ise bir
süreç gerektirir.

8.3.1. Yönetim ve Planlama Ekibi
Korunması gerekli bir alana iliŞkin hazırlanacak yönetim planında öncelikle planlama
ekibinin oluŞturulması gerekmektedir. Ekip üyeleri alanın özelliğine göre ihtiyaç duyulan
arkeolog, antropolog, sanat tarihçi, harita mühendisi, mimar, Şehir plancısı, restoratör,
biyolog, kimyager, iŞletmeci, inŞaat mühendisi gibi meslek gruplarından oluŞur. Ayrıca plan
kararlarının gerçekçi ve uygulanabilir olması için devlet yetkililerinin, yerel halkın, ve
mülkiyet sahiplerinin katılımının sağlanması gerekmektedir.

8.3.2. Alanın Tanımlanması ve Öneminin Ortaya Çıkartılması
Yönetim Planı‟nda ilk olarak alanın ayrıntılı tanımının yapılması gerekmektedir. Bu
tanımın içerisinde, alanın:
a) Coğrafi konumuna,
b) Jeolojik ve iklimsel yapısına,
c) Tarihsel özelliklerine,
d) Sosyal ve kültürel yapısına,
e) Ekonomik girdilerine ilişkin bilgiler yer almalıdır. Bu tanımdan sonra alanın
bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki önemi dayanaklarıyla açıklanmalıdır. Bu
açıklamanın eleştirel bir şekilde yapılarak, benzer diğer yerleşmelerle
karşılaştırılması ve kültürel değerinin bu şekilde irdelenmesi, alanın öneminin
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.
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8.3.3. Belgeleme Çalışmaları
Yönetilen alandaki kültür varlıklarında oluşan bozulma nedenlerinin analizi hiç
kuşkusuz plan ilkelerinin oluşturulmasında önemli bir fonksiyon üstlenecektir. Doğru, detaylı
ve sağlıklı bir şekilde yapılan tespit çalışmaları, plan ilkelerinin de korumaya katkı sağlayacak
şekilde oluşturulmasını sağlayacaktır.
Yönetilen alan ve etkileşim sahasındaki korunması gerekli kültür ve tabiat
varlıklarının tespiti de kültür mirası yönetiminin amaçlarındandır. Bu nedenle yönetilen alan
ve çevresine yönelik konusunda uzman personelce yüzey araştırmaları yapılmalıdır. Bu tespit
çalışmalarında korunması gerekli her varlığın bilimsel esaslara uygun olarak, kısa tanımı,
konumu, mevcut durumu ve fotoğraflarını içeren envanter çalıŞmalarının yapılması
gerekmektedir. Belgeleme çalıŞmalarında verilerin sayısal olarak kaydedilmesi ve özellikle
geniş alanlarda coğrafi bilgi sisteminden (GİS) yararlanılması belgelemeyi sağlıklı kılacaktır.
Kültür mirası yönetiminde belgeleme merkezi konumdadır. Örneğin Willems,
arkeolojik mirasın yönetiminde, belgelemeyi ve tescili temel alan dairesel bir yöntem önerir.
Merkezdeki belgeleme ve tescili, envanterleme, değerleme, seçim, koruma/konservasyon ve
kazı uygulamaları takip eder. Son olarak da gerekli geri bildirimleri sağlayacak etkileşim,
yorumlama ve sentez bulunmaktadır.
Kültür Mirası Yönetimi yukarıda da açıklandığı gibi korumayı bütüncül olarak
sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıntılı olarak hazırlanan bir yönetim planında, somut olan yapı
veya kalıntıların korunmasına yönelik kararlar yanında alan içerisinde ve çevresinde yer alan
yerel toplumların somut olmayan gelenek, görenek, dinsel inanışlarının korunmasına yönelik
kararlar da yer almalıdır. Bu nedenle yapılacak tespit ve analiz çalışmalarında yerel halkın
sosyal yaşamını belgelemeyi amaçlayan etnoarkeolojik çalışmaların da katılması
gerekmektedir.

8.3.4. Alan Üzerindeki Kısıtlayıcı Baskılar
Yönetim planı ilkelerinin oluŞturulmadan veya oluŞturuluŞ aŞamasında alandaki tüm
kısıtlayıcı yani alınacak ilkeleri sınırlayıcı etmenler tespit edilir. Plan kararlarında yönetilen
alanın özel şartlarının yanında her alan için kısıtlayıcı özelliğe sahip o, alanın:
1- Ulusal ve bölgesel üst ölçekli planlarına,
2- Demografik yapısına,
3- Ekonomik gelir kaynaklarına,
4- Ulaşım olanaklarına,
5- Endüstriyel sanayi bölgelerine,
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6- Tarihsel kullanım ve özelliklerine dikkat edilmelidir. Bu maddelerin dışında
özellikle plan kararlarının uygulamasının gerçekleŞtirilmesi için mevzuat
hükümleri belirleyicidir. Bu nedenle ilgili tüm yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat
hükümleri dikkatle incelenmeli ve bu hükümlere uygun yönetim planı kararları
alınmalıdır. Genel olarak tüm yerleşmeler için geçerli olan bu kısıtlamalar dıŞında
yönetilen alan üzerinde imar hareketleri, bayındırlık faaliyetleri, yerel toplumun
tutumu gibi sınırlayıcı özellikte alana özgü baskılar olabilir. Bu baskıların çok iyi
etüt edilerek önlenebileceklerin plan kararlarına yansıtılması gerekmektedir.

8.3.5. Genel Planlama ve Koruma Politikaları
Yönetim planı, hedeflerin açıklanmasıyla başlamalıdır. Böylece hazırlanan yönetim
planıyla nelerin amaçlandığı açıkça belirtilmiş olacaktır. Planlamaya yerel halk ile toplumun
değiŞik kesimlerinden bir çok kişinin katılması amaçlandığından plan kararlarında kullanılan
dilin yalın ve herkes tarafından kolayca anlaşılabilir olması gerekmektedir. Hedefler
belirlenirken kültür mirası yönetiminin ana ilkesinin sürdürülebilir korumanın sağlanması
olduğu unutulmamalıdır.
Genel planlama kararları, yukarıda belirtilen belgeleme çalışmaları ve kısıtlayıcı
faktörlerin tespitinden sonra konusunda uzman kiŞilerce belirlenmelidir. Bu kararlarda yine
alana iliŞkin koruma faaliyetleri olan sürekli bakım, koruma, onarım, yeniden kullanım
çalıŞmalarına öncelik verilmelidir. Sürekli bakım, koruma ve onarıma yönelik alınan kararlar
belgeleme çalıŞmalarında tespit edilen tüm bozulma nedenleri göz önünde bulundurularak
belirlenir. Genel plan kararlarında yönetilen alandaki arazi kullanımı içerisinde
değerlendirilen:
a) Ulaşıma,
b) Ziyaretçi güzergahlarına,
c) Sergi alanlarına,
d) Bilet gişeleri ve satış ofislerine çözümler üretilmelidir. Arazi kullanımı ve yeniden
kullanım kararlarında kültür varlığının değerini azaltacak müdahalelerden
kaçınılmalıdır.Yönetilenalanın özelliğine göre yerel toplumun sosyal yaŞantısına
ve ekonomik gelirlerinin arttırılmasına yönelik koruma veya müdahale önerileri de
plan kapsamına alınmalıdır.
Genel yönetim planında, plan hükümlerinin uygulanması sırasında çalışacak
personelin sayısı, uzmanlıkları ve çalışacakları görevler belirtilmelidir. Görevler ve
sorumluluklar karışıklığa neden olmayacak şekilde açık olmalı gerektiğinde personelin
inisiyatif kullanmalarına izin verilmelidir.
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8.3.6. Proje Çalışmaları
Yönetim planında alandaki kültür varlıklarının korunmasının sağlanması ve alanın
ekonomik girdilerinin arttırılmasına yönelik projelerin hazırlanması öngörülebilir.
Hazırlanacak uygulama projeleri genel olarak aşağıdaki konulara ilişkin olabilir.
1- Alandaki kültür varlıklarının bakımı, konservasyonu, restorasyonu veya rekonstrüksiyonu,
2- Yönetilen alan ve etkileşim alanındaki kültür varlıklarının tespit çalışması,
3- Ziyaretçi güzergahlarının düzenlenmesi,
4- Yerel toplum üyelerine yeni iş alanları oluşturma,
5- Turizm gelirlerinin arttırılması,
6- Deneysel arkeoloji çalışmaları,
7- Alt yapı uygulamaları,
Yönetim planında öngörülen projelerin uygulanması, yönetilmeyi gerektiren ayrı bir
süreçtir. Hazırlanacak projelerin maliyetlerinin bütçeye uygun, kültür varlığına zarar
vermeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.

8.3.7. Uygulama ve Finansal Kaynaklar
Kültür varlıklarındaki tahribat nedenlerinden birisi de görev tanımlarındaki boşluklar
ve belirsizliklerdir. Bu nedenle yönetim planında öngörülen kararların nasıl, ne zaman ve kim
tarafından uygulanacağı açıkça belirtilmelidir. Böylece kurum ve kişiler üzerindeki görev
belirsizlikleri ortadan kalkmış olacak, süre kısıtlamasının yer alması da korumanın
sağlanmasına yönelik plan kararlarının vakit geçirilmeden uygulanmasını sağlayacaktır.
Ancak oluşturulacak plan kararlarının gerçekçi, mevcut bütçeye uygun olması gerekmektedir.
Bunun için yönetilen alanın yıllık bütçeleri çıkartılarak eldeki kaynaklara uygun plan kararları
alınmalıdır.

8.3.8. İzleme ve Gözden Geçirme
Plan ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığı veya hedeflere uygun olup olmadığı uzman
personelce düzenli aralıklarla izlenmelidir. Bu izlemeler sonucunda raporlar hazırlanmalı
gerekli görülürse plan kararlarında revizyona gidilmelidir. Yönetim planı kararlarına genel
geçer, değişmez olarak bakılmamalıdır. Yönetim planına yönelik düzenli olarak yapılan
gözden geçirmeler sonucunda, alanın hem güncel ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de daha
önceden alınan ve korumaya katkı sağlamayan kararlarda düzeltmelere gidilecektir.
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8.4. DÜNYA KÜLTÜR MİRASI
Dünya Miras Alanları, UNESCO’nun 16 Kasım 1972 tarihli 17. Genel Konferansı’nda
kabul edilen “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kapsamında
belirlenen istisnai evrensel değerlere sahip alanlardır. Sözleşmenin “Kültürel ve Doğal
Mirasın Tanımları” başlıklı 1. Bölümü altında yer alan 1. Madde’de “kültürel miras”, 2.
Madde’de “doğal miras” tanımları yapılmıştır.
“Madde 1- Bu sözleşmenin amaçları bakımından aşağıdakiler “kültürel miras”
sayılacaktır:
Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değerdeki mimari eserler,
heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik nitelikte eleman veya yapılar, kitabeler,
mağaralar ve eleman birleşimleri.
Yapı toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki yerleri nedeniyle
tarih, sanat veya bilim açısından istisnaî evrensel değere sahip ayrı veya birleşik yapı
toplulukları.
Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan istisnaî evrensel
değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın ortak eserleri ve arkeolojik sitleri
kapsayan alanlar.
Madde 2 – Bu Sözleşmeye göre aşağıdaki eserler “doğal miras” sayılacaktır: Estetik
veya bilimsel açıdan istisnaî evrensel değeri olan, fiziksel ve biyolojik oluşumlardan veya bu
tür oluşum topluluklarından müteşekkil doğal anıtlar.
Bilim veya muhafaza açısından istisnaî evrensel değeri olan jeolojik ve fizyografik
oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle
belirlenmiş alanlar,
Bilim, muhafaza veya doğal güzellik açısından istisnaî evrensel değeri olan doğal
sitler veya kesinlikle belirlenmiş doğal alanlar.”
Ayrıca DKDMKS’nin Uygulanmasına İlişkin Rehber’in “Dünya MirasıTanımlaması”
başlıklı II.A. bölümünde sözleşmede yer alan kültürel ve doğalmirasın tanımlamalarının yanı
sıra, sözleşmede bulunmayan “karma kültürel vedoğal miras”1 ve “kültürel
peyzaj”tanımlarına yer verilmiştir. Bu doğrultudavarlıklar Dünya Miras Listesi’ne kültürel,
doğal veya karma alan olarak adaygösterilmekte olup; sınıflandırmada kültürel peyzajlar
kültürel kategori altında yeralmaktadır.
Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilmek için alanların istisnai evrensel değere
sahipolması ve 10 seçim kriterinden en az birini karşılamaları gerekmektedir. Bunailaveten
kültürel alanlar tasarım, malzeme, ustalık (işçilik) ve yerde aslına uygunluk(authenticity)
testini geçmeli ve korunmalarını garanti etmek, bütünlüklerinimuhafaza etmek ve halkın
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erişebilirliğini yönetmek için yeterli ve etkili koruma veyönetim mekanizmalarına sahip
olmalıdır.
Dünya Miras Listesi’ne adaylık ile ilgili kriterler Uygulama Rehberi’nin 77.
Maddesi’nde belirtilmiş olup; bu kriterler, Dünya Mirası kavramının gelişimini yansıtmak
üzere Dünya Miras Komitesi tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Dünya Miras
Alanları, 2004 yılının sonuna kadar, 6 kültürel ve 4 doğal kritere dayalı olarak belirlenmekte
iken; gözden geçirilen UygulamaRehberinin kabul edilmesi ile birlikte 10 kriterden oluşan tek
bir grup oluşturulmuştur.
Dünya Miras Listesi’nde 2010 yılı itibariyle Dünya Miras Komitesi’nce istisnai
evrensel değere sahip olduğu belirlenen 911 varlık bulunmaktadır. 151 Taraf devlette yer alan
bu varlıklardan 704’ü kültürel alan, 180’i doğal alan ve 27’si kültürel ve doğal değerler içeren
karma alandır. Haziran 2010 itibariyle 187 Taraf Devlet Dünya Miras Sözleşmesi’ni
onaylamıştır. Ancak Avustralya, Dünya Miras Sözleşmesi kapsamında ulusal hükümetin
yükümlülüklerini ve görevlerini özellikle yasalaştıran tek ülkedir. Bu Yasa, 1983 tarihli
Dünya Miras Varlıkları Koruma Yasası’dır.
Türkiye’den bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde 9 varlık Dünya Miras
Listesi’ne alınmış olup; bu varlıklar sırasıyla İstanbul’un Tarihi Alanları, Divriği Ulu Camii
ve Darüşşifası, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya Kayalık Yerleşimleri, Hattuşa: Hitit
Başkenti, Nemrut Dağı, Xanthos - Letoon, Pamukkale - Hierapolis, Safranbolu ve Truva’dır.
Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Selimiye Camii ve Külliyesi ile Alanya Eski Kent
Dokusu ve Surları ile Selçuklu Tersanesi’nin adaylık dosyaları 2011 Haziran ayında
düzenlenecek 35. Dönem Dünya Miras Komitesi toplantısında değerlendirilecektir.
Bir alanın Dünya Miras Alanı olarak belirleme prosedürü karmaşık olmakla birlikte
temel olarak belirli bir alana ait adaylık dosyasının ulusal hükümet tarafından Uygulama
Rehberi ekinde yer alan standart formlarda, arşiv bilgileri ile birlikte sunulmasını ve alanın
Dünya Miras statüsünü hak edip etmediğinin yıllık olarak toplanan DMK tarafından karar
verilmesini içermektedir. Dünya Miras Komitesi, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
(ICOMOS) ve/veya Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından iletilen değerlendirmeleri göz önüne alarak karar vermektedir. Adaylık, değerlendirme ve karar verme süreci
en az 2 yıl sürmektedir. Detaylı adaylık dosyası ve yönetim planının sunulması koşullar
arasında yer aldığından, bu süreç oldukça maliyetlidir.

8.4.1. UNESCO Dünya Miras Merkezi ve Dünya Mirası Kavramı
Paris merkezli UNESCO bünyesinde pek çok ülkenin kültür ve tarihlerini, gelişme
yöntemleriyle bütünleştirerek ekonomi, bilim ve teknolojilerinin “kültürel gelişme”sini
sağlama yollarını arar duruma gelmeleri, ancak 1970’li yıllarda başlayan konferans ve
sözleşmelerle mümkün olmuştur.
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1972 yılında gerçekleştirilen konferans koruma adına önemli ve hala geçerliliğini
koruyan bir sözleşmenin hazırlanmasını sağlamıştır. Bu sözleşme ile kültürel mirasın evrensel
bir değer olduğu kabul edilmiş ve bu mirasın korunması için ortak bir çalışma yapılması
gerektiği vurgulanmıştır. Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması Sözleşmesi ile
dünya mirası kavramı literatüre dahil olmuş ve bu alanları kapsayan bir Dünya Miras Listesi
hazırlanması gerekli görülmüştür.
Bu noktada listeyi hazırlamak ile görevlendirilmek üzere UNESCO bünyesinde Dünya
Miras Merkezi kurulmuştur. Merkez UNESCO’ya bağlı ancak özel yetki ve düzenleme
haklarına sahiptir. Anlaşmaya taraf olan ülkelerden oluşan bir komisyon tarafından yönetilen
merkezde komisyon belli aralıklarla yenilenerek tüm taraf devletlerin görev almasını
hedeflemektedir. Bu komisyonun görevi Dünya Miras Listesi’nde yer alması için önerilen
alanların değerlendirilmesi, listede yer alan alanların korunması ve periyodik raporlamalar ile
mevcut projeler hakkında görüş bildirip danışmanlık yapmaktır.
Komisyonun danışman olarak kabul ettiği üç organizasyon vardır. Bölüm ikide
açıklanmış olan ICCROM ve ICOMOS kültürel miras alanları ile IUCN ise doğal alanlar ile
ilgili danışmanlık yapmaktadır.
UNESCO bünyesinde geniş bir katılıma sahip olan 1972 tarihli sözleşme, hem ulusal
hem de uluslararası anlamda üye devletlere yükümlülükler getirmesi nedeniyle, bu alandaki
en önemli sözleşme konumundadır. 2001 tarihli “Sualtı Kültürel Mirasının Korunması
Sözleşmesi”, 2003 yılında “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” ve
2005 yılında “Kültürel Anlatımların Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi”.
Zaman içerisinde gerçekleştirilen diğer önemli sözleşmelerdir .

8.4.2. UNESCO Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının Korunması
Sözleşmesi
UNESCO’nu 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 16. Genel
Konferansı’nda uluslararası bir sözleşme yapılmasına karar verilmiş ve 16 Kasım 1972’de
“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” hiçbir ülke veya bölge
ayrımı yapmaksızın, insanlığın bugüne kadar yaratmış olduğu uygarlıkların birer göstergesi,
bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal
sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci
oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması
için gerekli işbirliğini sağlamak amacı ile kabul edilmiştir.
Sözleşme IUCN, ICOMOS ve ICCROM çalışmalarına ek olarak birçok enstitü ve ülke
temsilcilerinin katıldığı 8 yıllık bir çalışma sonucu kabul edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında zarar görmüş alanların dikkat çekici boyutta olması bu sözleşmenin hazırlanma
amaçlarından biridir. Sözleşme 7 Aralık 1975 yılında yürürlüğe girmiştir Türkiye’de ise bu
sözleşme 23 Mayıs 1982 tarihinde onaylanmış ve 1983 yılında Resmi gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
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Bu sözleşme ile birlikte kültürel ve doğal değerlerin öncelikle ulusal, sonrasında
evrensel bir değer olduğu kabul edilmiştir. Doğal veya insan eliyle ortaya çıkmış belli bazı
değerli yapıtların, tek bir devlete ait olmanın ötesinde, ayrı bir önem taşıdıklarının resmi
olarak kabul edilmesi dünya mirası kavramının sözleşmeye yansımışşeklidir.
Sözleşmenin 1. maddesinde kültürel miras tanımı yapılırken kullanılan sınıflamalar
anıt, yapı topluluğu ve sitleri kapsaması sebebiyle sözleşmenin sadece taşınmaz kültür
varlıkları ile ilgili olduğunu söylenebilmektedir.
Sözleşmenin 6. maddesinde kültürel ve doğal mirasın bulunduğu ülkenin egemenlik
hakkına saygı duymak ve ülke mevzuatında yer alan mülkiyet haklarına tecavüz etmemekle
birlikte, söz konusu mirasın dünya mirasının bir parçası olduğunu ve dolayısıyla uluslararası
topluluğun bir bütün olarak karşılıklı işbirliği içinde, onu korumakla yükümlü olduğunu kabul
etmektedir. Uluslararası karşılıklı dayanışma olmaksızın, insanlığın ortak kültür mirasının
yeterli korunma imkânına sahip olamayacağı unutulmamalıdır.
Sözleşmenin 7. maddesinde uluslararası koruma terimi, kültür mirasını belirleme ve
muhafaza çabasındaki ülkeleri destekleyecek şekilde karşılıklı işbirliği ve yardım sağlayacak
uluslararası bir sistem teşkil etme anlamına gelmektedir.
Sözleşmenin amaç ve içeriği ortaya konduktan sonra hükümlerin uygulanması için bir
komite kurulması kararlaştırılmıştır. Bu komite 8. ve 14. maddelerde ayrıntılı olarak
açıklanmıştır. Bu komite ilk iki maddede ayrıntılı olarak açıklanan özellikleri kapsayan
evrensel değere sahip oldukları kabul edilen dünya mirası varlıklarının tespit edilerek bir
listesini oluşturmak ve bu listedeki alanların korunması sürecini takip etmekle sorumludur.
Komitenin çalışmalarında kullanabilmesi için bir Dünya Miras Fonu oluşturulmuştur.
Bu fon sözleşmenin 15. ve 18. maddelerinde açıklanmıştır. Dünya Miras Listesi’ne girecek
anıtlar ve sitler için hazırlık, korunmaları için teknik yardım, eğitim, acil destek, bilgi ve
tanıtım projeleri masraflarının karşılanması Dünya Miras Fonu’nun temel amaçları olarak
belirlenmiştir.
Dünya Mirası Sözleşmesi'ne taraf olan devletlere yeryüzünün hemen hemen her
bölgesini kapsadığını görebiliriz. Bütün dünyayı kapsayan böylesine geniş bir katılımın
gerisinde yatan başlıca sebepleri incelendiğinde; ilk sebebin üye devletlere, sözleşme aracılığı
ile kendi ülkelerinde bulunan doğal ve kültürel değere sahip ender alanların uluslararası
boyutta tanınması yolunun açılması olduğu söylenebilir. Bu sözleşmenin, taraf olan
gelişmekte olan ülkelere mali kaynak yaratarak doğal çeşitliliğin korunması ve koruma
alanları yönetimi için mali kaynak yaratmada kritik bir önemi olması ise ikinci sebebi olarak
değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, Dünya Mirası Sözleşmesi, gelişmekte olan ülkelere az bulunur doğal ve
kültürel ortamların korunmasında maddi teşvik sağlayan bir antlaşma örneğidir. İşleyişinde
sağlam hukuksal temellere dayalı olması anlaşmaya olan güveni arttırmış ve bu sayede birçok
alan listeye alınmış ve yine bu sözleşmeye uygun olarak gerekli yardımlar gerçekleştirilmiştir.
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8.4.3. UNESCO Dünya Miras Listesi
Dünya Mirası Listesi, UNESCO’ya bağlı Dünya Miras Komitesi tarafından
belirlenmiş ve bulundukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti edilmiş, tüm dünya
için önemli bir değer taşıdığı kabul edilen doğal ve kültürel varlıkların listesidir. Böyle bir
liste oluşturmadaki amaç, tüm insanlığın malı olan değerlerin korunmasında uluslararası
işbirliğini yaratmaktır.
1972 yılındaki Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Sözleşmesi’ni imzalayan
175’ten fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri aday anıt ve sit arasından Dünya Mirası
Kriterlerine uygun bulunanlara Dünya Mirası Listesi’nde yer verilmektedir. Sözleşmeyi
imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu Dünya Mirası
Komitesi, üç uluslararası kurumdan destek alarak (ICCROM, ICOMOS, IUCN) aday
gösterilen değerler arasından seçim yapar ve listeyi oluşturur.
Komite bir alanın listeye dâhil olması için gerekli tüm kriterleri taşıdığını düşünse bile
alanın seçime konu olabilmesi ancak bulunduğu ülkenin bir talepte bulunması ile
gerçekleşebilir. Dünya Mirası Listesi, her geçen gün yeni adayların listeye alınması ve yeni
ülkelerin sözleşmeyi imzalamasıyla büyümektedir.

8.4.3.1. Dünya Mirası Listesine Girme Koşulları
Bir alanın Dünya Miras Listesi’nde yer alması için öncelikle üstün evrensel değere
sahip olması beklenmektedir. Üstün evrensel değer 2011 tarihli son Dünya Miras Listesi
Sözleşmesi Uygulama Rehberin’de şu şekilde tanımlanmıştır.
Üstün Evrensel Değer, ulusal sınırları aşan, bugünkü ve gelecekteki bütün insanlık
için ortak öneme sahip olacak istisnai kültürel ve / veya doğal miras alanlarıdır.
Alanın üstün evrensel değere sahip olup olmadığını belirlemek adına Dünya Miras
Komisyonu tarafından 10 kriter belirlenmiştir. Bu kriterlerden ilk altısı kültürel miras
alanlarında, son dört kriter ise doğal miras alanlarında bulunması gereken nitelikleri ortaya
koymaktadır. Listede yer alabilmek için bu kriterlerden en az birine sahip olmak
gerekmektedir.
a) Yaratıcı insan dehasının ürünü olması,
b) Belli bir zaman diliminde veya kültürel mekânda, mimarinin veya teknolojinin,
anıtsal sanatların gelişiminde, şehirlerin planlanmasında veya peyzajların
yaratılmasında, insani değerler arasındaki önemli etkileşimi göstermesi,
c) Kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek veya en azından
istisnai tanıklığını yapması,
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d) İnsanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı tipinin
ya da mimari veya teknolojik veya peyzaj topluluğunun değerli bir örneğini
sunması,
e) Bir (veya birden fazla) kültürü temsil eden geleneksel insan yerleşimine veya
toprağın kullanımına ilişkin önemli bir örnek sunması ve özellikle bu örneğin, geri
dönüşü olmayan değişimlerin etkisiyle dayanıklılığını yitirmesi,
f) İstisnai düzeyde evrensel bir anlam taşıyan olaylar veya yaşayan gelenekler,
fikirler, inançlar veya sanatsal ve edebi eserlerle doğrudan veya maddeten
bağlantılı olması, (Komite bu kriterin tercihen diğer kriterler ile birlikte
kullanılması gerektiğini kabul etmektedir)
g) Doğanın bir harikasına veya eşsiz bir güzelliğe ve estetik öneme sahip doğal
alanlar olması
h) Yaşamış canlıların kalıntıları, devam eden jeolojik olaylar ve yer şekillerinin
gelişimi gibi dünyanın doğal tarihine ilişkin eşsiz önemde bilgilere sahip olması
i) Ekolojik ve biyolojik olarak hâlâ bozulmamış bir karasal, denizel veya tatlı su
ekosistemine veya önemli hayvan ve bitki topluluklarına ev sahipliği yapması
j) Özellikle tehlikedeki veya bilim açısından önemli bir biyolojik çeşitlilik için en
önemli ve en belirgin doğal habitatlara ev sahipliği yapması.
Üstün evrensel değere sahip olması için ayrıca bütünlüğünü ve özgünlüğünü korumuş
olması beklemekte, ayrıca alanın korunması için sistematik bir yönetim planına sahip olması
istenmektedir. Özgünlük, Nara sözleşmesinde alınan kararlara dayanarak uygulama raporunda
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. ı ve vı arasındaki kriterlere sahip alanların özgünlük şartlarını da
sağlaması gerekmektedir. Kültürel bir alanın özgünlüğü konusunda karar verirken bilgi
kaynaklarının güvenilirliği ciddi önem ve öncelik taşımaktadır. Ayrıca bu konudaki bakış
açısının kültürden kültüre hatta aynı kültür içerisinde bile farklılık gösterebileceği göz önünde
bulundurularak ait olduğu dönem ve kültür içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
değerlendirme şu alt başlıkları kapsar nitelikte olmalıdır;


Form ve tasarım;



Malzeme ve uygulama;



Kullanımı ve fonksiyonu;



Gelenekleri, teknikleri ve yönetim sistemleri;



Konumu ve ayarı;



Dil gibi diğer somut olmayan miras;



Ruh ve duygu;



Diğer iç ve dış faktörler.
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Ruh ve duygu somut kültürel miras içerisinde pratikte çok kolay kendini gösteremiyor
olsa bile gelenek ve kültürel sürekliliğin sağlanmasını konusunda önemli göstergeler olarak
kabul edilmektedir. Arkeolojik kalıntı veya tarihi binalardaki rekonstrüksiyon sadece çok
istisnai durumlarda ayrıntılı dokümantasyona sahipse ve temel düzeyde gerçekleşmişse kabul
edilebilmektedir.
Bütünlük ise kültürel ve doğal miras alanlarının niteliklerinin bozulmamış ve bir arada
olduğunun bir ölçüsüdür. Bu nedenle bütünlüğün incelenmesi sürecinde aşağıdaki kriterlere
açıklık getirmek gerekmektedir.


Üstün Evrensel Değer ifade etmek için gerekli bütün öğeleri içerip içermediği,



Alanın ifade edilen özelliklere sahip olabilmek için yeterli büyüklükte olup
olmadığı,



Alanın geliştirme ve / veya ihmal sonucu olumsuz etkilerden muzdarip olup
olmadığı.

Bu özelliklere ek olarak sahip olduğu kritere göre değerlendirmenin nasıl yapılacağı
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Miras listesine aday olan alanın ı ve vı arasındaki kriterlere
sahip olması durumunda yapının ve /veya alanın fiziki durumunun ve malzemesinin
bozulmamış olması beklenmektedir. vıı ve x arasındaki kriterlere sahip alanlarda ise
biyofiziksel süreçlerinin sağlam olması beklenmektedir. Ancak doğal alanların devamlı bir
değişim süreci içerisinde bulunduğu göz önünde bulundurularak ekolojik sürdürülebilirliğin
sağlandığı hallerde basit müdahaleler göz ardı edilebilmektedir. vıı. kritere sahip olan alanlar
ve çevresi bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bir şelalenin göl ve vadi ile bir arada ele
alınması gibi. vııı. kriter kapsamında önerilen bir alan doğal ilişkileri içerisinde bağımlı
elemanlarını da içermelidir. Örneğin buzul döneme ait bir özelliğin buz işleme örneklerine de
sahip olması gibi. ıx. kritere sahip alanların yeterli büyüklüğe ve ekosistemlerinde biyolojik
çeşitliliğe sahip olmaları beklenmektedir. x. kritere sahip alanlar ise biyolojik çeşitliliğin
korunmuş olması beklenmektedir.
Görüldüğü gibi Dünya Miras Listesi’nde yer almak için üstün evrensel değer,
özgünlük ve bütünlük kavramlarından sadece birine sahip olması yeterli değildir. Önerilen
alanın durumuna ve özelliğine göre birbiri ile bağlantılı birden farklı özelliği taşıması
beklenmektedir.
Dünya Mirası Listesi’nde yer alan varlıklar; listede yer almalarına neden olan
niteliklerini kaybedecek derecede bozulurlarsa ve aday gösterilirken karşı karşıya oldukları
tehlikelere karşı adaylık dosyasında önerilen önlemleri öngörülen zamanda almazlarsa
listeden çıkarılmaktadırlar. Öngörülen bu yaptırım bu varlıkların ülkelere tarafından
korunmasının sağlanması açısından önemlidir.
Ülkelerin kültür ve turizm alanındaki itibarları, âdeta bu listedeki varlıklarının
sayısıyla paralellik göstermektedir. Dolayısıyla, Dünya Mirası Listesi’ne girebilmek ve miras
sayılarını arttırabilmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
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8.4.3.2. Dünya Mirası Geçici Listesinde Yer Alma Kriterleri
Geçici liste sözleşmeye taraf devletlerin Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için uygun
gördükleri ve komisyona öneride bulundukları adayların yer aldığı envanter niteliğinde bir
listedir.
Uygulama rehberi taraf devletleri ülkelerinde yer alan kültürel doğal veya karma
yapıda bulunan ve üstün evrensel değere taşıdığı kabul edilen alanların en azından her on
yılda bir bu listelerin güncellenerek sunulmasına teşvik edilmektedirler.
Bu liste hazırlanırken katılımcı bir politikanın benimsenmesi gerekliliğine değinen
komisyon, yerel ve bölgesel yöneticiler, yerel topluluklar, sivil toplum örgütleri, sit alanı
yöneticileri gibi geniş bir yelpazenin katılımı ile oluşturulacak geçici listeler teşvik
edilmektedir.
Liste hazırlanırken coğrafi konumu, özellikleri hakkında kısa bir açıklama yapılması
beklenmekte ve onların üstün evrensel değer kriterlerinin vurgulanması beklenmektedir.
Listeler İngilizce ya da Fransızca olarak hazırlanabilmektedir.
Geçici liste hazırlanırken alanların üstün evrensel değere sahip olması ve gerekli
kriterleri karşılaması beklenmektedir. Üstün evrensel değerin kriterlerine ek olarak özgünlük
ve üstünlüğe de sahip olması beklenmektedir.
Geçici listede yer almamış olan bir aday Dünya Miras Listesi’nde yer alamaz öncelikle
geçici listede sunulması gerekmektedir. Dolayısı ile ileri görüşlü ve uzun vadeli bir çalışma
ile listelerin oluşturulması ülkeler adına ciddi önem taşımaktadır.

8.4.3.3. Tehlike Altındaki Miras Listesine Alınma Kriterleri
Dünya Mirası Komitesi, UNESCO’nun kuruluş amacı olan kültürel mirasın
korunmasında ciddi eksiklikler meydana geldiğinde bunları tespit edip gerekli müdahaleyi
yapmakla görevlendirilmiştir. Çeşitli nedenlerle asli özelliğini kaybetme tehdidi altında
bulunan dünya mirası varlıkları konusundaki hassas tutumlarını Tehlike Altındaki Dünya
Mirası Listesi adı altında ayrı bir liste düzenleyerek göstermektedirler.
Komite anlaşmaya taraf ülkelerin anlaşma şartlarına uygun hareket etmedikleri veya
bozulma ve tahrip gibi nedenlerle evrensel niteliğini kaybetmesi durumunda söz konusu
varlığı listeden çıkarabilmektedir. Bir alanın listeden çıkarılmasının yaratacağı ekonomik ve
politik etkileri göz önünde bulundurulduğunda ülke adına ciddi bir tehdit olmaktadır. Ancak
komite, yasal tehditlerden ziyade ikna gücünü ve malî kaynaklarını kullanarak bu alanda
ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışmaktadır.
Mısır’da Giza Piramitleri’ne zarar verecek otoyol yapımını engelleme, Meksika’da Gri
balinaların üreme alanındaki tuz ocaklarını kapatma ve Afrika’da Victoria Çağlayanı’na baraj
inşaatı projesini durdurma Dünya Mirasını koruma adına elde edilen başarılardan bazılarıdır.
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Öte yandan anlaşmaya taraf ülkelerin listede yer alan bir alanı koruması için büyük
ölçekli girişimler gerektiğini ve kendi başına gerçekleştiremeyeceğini fark etmesi sonucu
yardım talebinde bulundukları alanlarda bu listede yer almaktadır. Bu alanlar ciddi ve belirgin
bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış alanlardan oluşmaktadır.
Uygulama Rehberi ise geniş ölçekli gelişim projeleri nedeniyle, belirli ve kısa sürede
ortaya çıkacak tehlikelere maruz kalan sit alanlarına öncelik tanımaktadır. Sit alanının bu
nedenle bütünlüğünün bozulması veya soyu tükenmekte olan türlerin sayısında ciddi
azalmaların yaşanması mevcut riskin olası yansımaları olarak kabul edilmektedir. Tehlike
altındaki taşınmazın tekrar listede yer alabilmesi için, mevcut tehlikenin insan eliyle
giderilebilir olması arandığından, doğal felâket tehdidi altındaki sit alanının tekrar bu listede
yer alması söz konusu olamayacaktır.
Bir Mirası Tehlike altındaki Miras Listesinde taşımadan önce mevcut sorunun ve bu
sorunun çözülmesi için neler yapılması gerektiği ortaya net bir şekilde konmalıdır. Daha sonra
bu süreçteki mali bütçe çıkarılmalıdır. Ancak eğer acil müdahale edilmesi gereken bir alandan
bahsediliyor ise komite alanı gerekli listeye taşıyarak süreci hızlandırma yetkisini elinde
bulundurmaktadır.

8.4.3.4. Dünya Miras Listesi’nde Çıkarılma Sebepleri
Dünya Miras Merkezi Komitesi’nin hangi durumlarda alanların Dünya Miras
Listesi’nden çıkarabileceğini 2011 tarihli son Uygulama Rehberi aşağıdaki gibi belirlemiştir.
a. Alan, listeye alınmasına esas olan özelliklerini kaybedecek ölçüde bozulmaya
uğramış ise; ve
b. Dünya mirasının bir parçası olan sit alanının kendine özgü nitelikleri, insan eliyle
yapılan faaliyetler yüzünden henüz adaylık aşamasında tehdit altında ise ve aday
gösteren devletin bu aşamada öngördüğü iyileştirici önlemler, öngörülen sürede
uygulanmadı ise.
Listede yer alan alana sahip ülke bu iki durumdan herhangi biri söz konusu olduğunda
öncelikle Dünya Mirası Sekretarya’sını bilgilendirmek ile sorumludur. Bu durum ilgili devlet
yerine başka bir kaynak ile Sekretarya’ya ulaşmış ise gerekli her türlü bilgiyi toplayarak
Komite Başkanı’na sunmak ile yükümlüdür. Komite Başkanı bu kararı vermekle
yetkilendirilmiş kişidir. Komite Başkanı’nın kararı, araştırmanın devamı yönündeyse, edinilen
bilgi, ilgili devletin ve ICCROM, ICOMOS, IUCN'nin yorumlarıyla birlikte tekrariletilir.
Komite bu son aşamada nihai karara ulaşır.
Dünya Miras Listesi'ndeki Alanların Yıllara Göre Değişimi
Uygulama Rehberi, bir taşınmazın listeden çıkarılmasını son çare olarak kabul etmekte
ve önlemek için mümkün olan tüm önlemlerin alınması ve taraf devletlere her türlü teknik
yardımın Komite aracılığı ile önerilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
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2007 yılında Umman’daki Arabian Oryx Sanctuary listeden silinen ilk alan olmuştur.
Umman’ın listede yer alan alanı %90 oranında küçültmek istemesi nedeni ile bu karar
alınmıştır. Bunu 2009 yılında Almanya’daki Dresden Eble Valley takip etmiştir. Komisyonun
vadide inşa edilmesi planlanan köprünün alanın görünümünün tamamen değiştireceği ve bu
nedenle üstün evrensel değerini kaybedeceği yönündeki komisyon uyarıları dikkate alınmamış
ve köprünün gerekli olduğunu düşünen yönetim sayısız itiraz ve gösteriye rağmen köprü
inşaatını durdurmamışlardır. Bunun sonucunda ikinci kez bir miras listeden çıkarılmıştır.
Dünya Mirası Listesinde Yer Alan Alanlar
Dünya Mirası Komitesi tarafından periyodik olarak güncellenen Dünya Mirası
Listesi’nde 2012 yılı itibariyle 153 ülkeye ait 936 adet varlık yer almaktadır. Bunların 725’i
kültürel, 183’ü doğal, 28’i ise hem doğal, hem de kültürel nitelikleri olan varlıklardır.
UNESCO’nun resmi web adresinden Dünya Kültür Mirası listesi yayımlanmaktadır.
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Uygulamalar
Dünya Miras Alanları hakkında ICOMOS ve UNESCO’nun web sitelerinden
yararlanılabilir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinden Dünya Miras
Listesi’ne girmiş kültür varlıklarımız incelenebilir.
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Uygulama Soruları
Dünya Miras Listesini öğrendiniz mi? Listeye girebilmek için gereken kriterler
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Dünya Miras Sözleşmesi kapsamında Dünya Miras Alanlarının tanımına
yer verilmiş; Dünya Miras Alanlarının seçim kriterleri, Dünya Miras Sözleşmesinin
hazırlanmasında etkili olan nedenler, sözleşmenin kapsamı ve hedefleri ile uygulanmasında
etkili olan aktörler incelenerek; dünya miras listesinde yer almanın etkileri ortaya
konulmuştur. Ayrıca farklı kaynaklarda kültürel mirasa yönelikyapılan tanımlara yer
verilerek, kültürel miras yönetimi kavramının farklı disiplinler tarafından nasıl anlaşıldığının
yanı sıra, farklı coğrafyalarda da farklı anlamlariçerdiği ortaya konulmuş ve genel kabul gören
tanımlara yer verilmiştir. Kültür varlıklarının korunmasının kültürel miras yönetiminin temel
bileşeni olduğundan hareketle; kültürel miras yönetiminin gelişimi, koruma yaklaşımının
gelişimi ile paralel olarak tarihsel bir süreçte dünyada ortaya konmuş vebu sürece yön veren
temel yasal dokümanlar sunulmuştur.
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BÖLÜM SORULARI
1. Dünya Kültürel Miras listesini hangi kurum onaylamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

ICOMOS
UNESCO
Uluslararası Para Fonu
Avrupa Konseyi
Dünya Kentleri Organizasyonu

2. Yönetim Planında ilk olarak alanın ayrıntılı tanımının yapılması gerekmektedir. Bu tanımın içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
a) Coğrafi konumuna,
b) Jeolojik ve iklimsel yapısına,
c) Tarihsel özelliklerine,
d) Sosyal ve kültürel yapısına
e) Hepsi
3. Alan yönetimi uygulamasında temel sorun hangisinde doğru verilmiştir.?
a)
b)
c)
d)
e)

Yeterli ödenek yoktur.
Yeterince uzman personel yoktur.
Yönetim alanları geniş bölgelere dağılmıştır.
Alan başkanlığı yapacak yeterlilikte personel bulunmamaktadır.
İlgili idarelerle koordinasyon sorunu göz ardı edilmiştir.

4. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması sözleşmesi hangi yıl
imzalanmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

1946
1964
1972
1978
1994

5. Dünya Miras Komitesi’nin üye sayısı kaçtır?
a)
b)
c)
d)
e)

31 üyeli
22 üyeli
11 üyeli
21 üyeli
25 üyeli
335

6. Aşağıdaki örgütlerden Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmek üzere aday
gösterilen varlıların değerlendirilmesi ve Dünya miras komitesi’ne raporların
sunulması çalışmalarına katılır?
a)
b)
c)
d)
e)

ICOMOS ve IUCN
Avrupa Konseyi
Avrupa Kentler birliği
İngiliz Koruma Enstitüsü
Hiçbiri

7. 2007 yılında Dünya Kültür Miras Listesinden silinen ilk alan olmuştur?
a)
b)
c)
d)
e)

ArabianOryxSanctuary
Troia antik kenti
Gordion antik kenti
Çatalhöyük
Hattuşa

8. Ülkemizde kültürel miras yönetiminde sorumlu olan kuruluş hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Millî Saraylar İdaresi
Vakıflar Genel Müdürlüğü
TBMM
TÜBİTAK

9. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer almamaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Gordion antik kenti
Nemrut dağı
Hierapolis
Truva (Troia) antic kenti
Xanthos-Letoon

10. Dünya Mirası Listesine Girme Koşulları konudaki bakış açısının kültürden
kültüre hatta aynı kültür içerisinde bile farklılık gösterebileceği göz önünde
bulundurularak ait olduğu dönem ve kültür içerisinde değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu değerlendirme aşağıdaki hangi alt başlıkları kapsar nitelikte
olmalıdır?
a)Form ve tasarım;
b) Malzeme ve uygulama;
c) Kullanımı ve fonksiyonu;
d) Gelenekleri, teknikleri ve yönetim sistemleri;
e)Hepsi
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.
CEVAPLAR
1) b, 2 e), 3) e, 4) c, 5) d , 6) a, 7) a, 8) a, 9) a, 10) e
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9. DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE TÜRKİYE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Dünya Kültür Mirası Listesinde Türkiye
9.1. Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Konumu
9.2. Türkiye’nin Dünya Miras Listesindeki Bazı Kültür Varlıklar/Miraslar
9.3.Türkiye’nin Dünya Mirası Geçici Listesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye Kültürel Miras Listesinde hangi kültür varlıkları bulunmaktadır?
2) Geçici kültürel miras listesinde Türkiye’den hangi kültür varlıkları bulunmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Dünya Kültür Mirası
Listesinde Türkiye

Türkiye’de bulunan dünya
kültür listesine giren kültür
varlıklarını öğrenme

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Kültürel miras
Sit alanı
Arkeolojik alan
Koruma
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Giriş
Bu bölümde Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’nde yer alma süreci incelenerek bu
süreçte listeye dahil edilen alanların listede yer alma sebepleri belirtilerek genel çerçeve
çizilmeye çalışılmıştır.
Dünya Miras Komisyonu’nun bu faktörlerle ilgili yorumları belirlenerek koruma
sürecine dahil olan kurum kuruluş akademisyen ve sivil toplum örgütlerine konu ile ilgili
görüşleri sorularak konuya gerçekçi bir yaklaşım getirilmeye çalışılmıştır.
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9.1. TÜRKİYE’NİN DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDEKİ KONUMU
1972 yılında imzalanmış olan Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Sözleşmesi’ni
Türkiye’nin taraf devlet olarak kabul etmesi 14.04.1982 tarih ve 2658 Sayılı Kanun ile
gerçekleşmiştir. Yürürlüğe girmesi ise 14. 02. 1983 tarihinde 17959 Sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanması ile olmuştur. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile başlayan çalışmalar sonucu ilk
kez 1985 yılında üç alan listeye dâhil edilmiştir. Bu alanlar: İstanbul’un Tarihi Alanları,
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya’dır.
1986 yılında listeye Hattuşaş eklenmiştir. 1987 yılında Nemrut Dağı, Adıyaman, 1988
yılında ise Pamukkale – Hierapolis ve Santos – Letoon listeye dahi edilmiştir. 1988 yılından
sonra 1994 yılına kadar hiçbir alan listeye girememiştir. 6 yıllık aradan sonra 1994 yılında
listeye Safranbolu Tarihi Şehri dahil edilmiştir. Safranbolu İstanbul tarihi alanlarından sonra
listeye dahil edilen ilk kentsel kültürel miras alanıdır. 1998 yılında listeye Truva Arkeolojik
Sit Alanı dahil edilmiştir. Görüldüğü gibi Dünya Miras Listesi’ne, sözleşmenin kabul
edilmesini takip eden ilk 15 yıl içerisinde toplam 9 alan listede yer almıştır. 1998-2011 yılları
arasında 12 yıl boyunca hiçbir alan listeye eklenememiştir.
Son olarak 29 Haziran 2011 tarihinde Selimiye Camii ve Külliyesi listeye eklenmiştir.
2012 yılı itibari ile Dünya Mirası Listesinde 8’i kültürel 2’si karma toplam 10 alan yer
almaktadır.
Aşağıda Konunun Daha iyi anlaşılması için 2018 yılında Kültür Bakanlığı sistesinden
alınan Dünya Mirasında Türkiye listesi detaylı olarak verilmiştir.
1-İstanbul [1985]
2-Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
3-Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
4-Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
5-Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
6-Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
7-Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
8-Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
9-Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
10-Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
11-Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
12-Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri [2015]
13-Efes (İzmir) [2015]
14-Ani Arkeolojik Alanı (Kars) [2016]
15-Afrodisias (Aydın) [2017] kültürel olarak;
16-Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
17-Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988] hem kültürel, hem doğal miras olarak
listeye alınmıştır.
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9.2. TÜRKİYE’NİN DÜNYA MİRAS LİSTESİNDEKİ BAZI
KÜLTÜRVARLIKLAR/MİRASLAR
A) İstanbul Tarihi Alanları:
Kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmı
günümüzde “Tarihi Yarımada” olarak anılmaktadır. M.Ö. 7. yy.da kurulan İstanbul Avrupa ve
Asya kıtalarını birbirine bağlayan stratejik konumu nedeniyle tarihi boyunca daima çok
önemli olmuştur. Kent, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük İmparatorlulara başkentlik
yapmıştır. Bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü
olan yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO
Dünya Miras Listesi’ne 4 ana bölüm olarak dahil edilmiştir. Bunlar; Hipodrom, Ayasofya,
Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı içine alan Arkeolojik Park;
Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve
çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve Tarihi Surlar Koruma Alanı’nı içermektedir.
Yaratıcı insan dehasının ürünü olması nedeni ile 1.kriteri, belli bir zaman diliminde ve
kültürel mekânda, mimarinin veya teknolojinin, anıtsal sanatların gelişiminde, şehirlerin
planlanmasında veya peyzajların yaratılmasında, insani değerler arasındaki önemli etkileşimi
göstermesi nedeni ile 2. Kriteri, kültürel bir gelenek ve kayıp bir uygarlığın istisnai tanıklığını
yapması nedeni ile 3.Kriteri ve insanlık tarihinin birden fazla anlamlı dönemini temsil eden
yapı tipinin, mimari, teknolojik ve peyzaj topluluğunun değerli bir örneğini sunması nedeni
ile kriteri sağlamakta bu sebep ile listede yer almaktadır.
1- Sultanahmet Arkeolojik Park (1.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Arkeolojik
Sit Alanı):
Topkapı Sarayı'nın yer aldığı Sur-i Sultani Bölgesi ve Sultanahmet Bölgesi olmak üzere kendi
içinde iki farklı bölgeden oluşmaktadır. I. derece arkeolojik sit alanı olan Sur-i Sultani
Bölgesi ve Sultanahmet Bölgesi sahip olduğu anıtsal eserlerin yanı sıra kısmen konut, kısmen
de ticaret ve turizm işleviyle birlikte yaşamaktadır. Osmanlı ve Bizans dönemine ait eşsiz
mimari başyapıt içermesi nedeni ile listede yer almaktadır.
2- Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı:
16. yüzyılın ortalarından itibaren bir ulema semti olarak gelişmeye başlayan ve
toplumun yüksek kesiminin tercih ettiği konut alanı olmuştur. Süleymaniye medreseleri
Osmanlı döneminin en yüksek dereceli eğitim kurumu olması nedeni ile önemlidir. 1950'ler
ile birlikte kullanıcıların alanı terk ettiği ve yerine yeni göçmen nüfusun yerleştiği
Süleymaniye'de 1980 sonrasındaki değişim daha da gözle görülür hale gelmiştir.
Apartmanlaşmanın yayıldığı, tarihi ahşap yapıların bakım ve onarımlarının yapılmayıp
köhnemeye başladığı bölgeye imalat sektörünün girmesiyle özgün karakter yok olmaya
başlamıştır. Ancak alan Mimar Sinan'ın eşsiz ustalık eseri Süleymaniye Külliyesi ve
geleneksel yerleşmede tescil edilmiş ve korunmakta olan 525 ahşap evin bulunması sebebi ile
listeye dahil edilmiştir.
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Resim 1: Süleymaniye Camii
3- Zeyrek Camii (Pantokrator) ve Çevresi Koruma Alanı:
Zeyrek semti İstanbul'un dördüncü tepesi olarak bilinen ve Bizans'ın ilk döneminde
manastırlar bölgesi olarak tanımlanan bir bölgedir. Genelde 2–3 katlı, ahşap sıra evlerden
oluşan geleneksel doku, konut alanı özelliğini halen korumaktadır. 1979 yılında koruma altına
alınmış olmasına rağmen yangınlar, bakımsızlık ve göç gibi nedenlerle, önemli tahribata
uğramıştır. Bölgede bulunan Pantokrator Manastırı dini anıtsal eser ve çevresindeki
geleneksel yerleşim nedeni ile listede yer almaktadır.

Resim 2: Zeyrek Camii
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4- İstanbul Kara Surları:
İstanbul kara surları 447 yılına dayanan tarihi ve 6650 metre uzunluğunda askeri
mimariye sahip bir değerdir. Tarihi Yarımada içerisinde ilk olarak surların yapılmış olması ve
bu surlar olmadan bölgede yaşamış olan kültürlerin, ürettikleri sanat ve mimarlık eserlerinin
olamayacağı nedeni ile listede yer almaktadır.

Resim 3: İstanbul Surları
B) SafranboluŞehri-Karabük:
Karadeniz kıyılarını, Batı, Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde yer alan
Safranbolu Şehri, coğrafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim alanı olarak
tercih edilmiştir. 14.yy’ın başlarından itibaren de Türk yerleşim alanı olma özelliği
göstermiştir. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan bu şehir, geleneksel şehir
dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiştir. Belli bir döneme
ait yapı tipi ve planlama örneği sunması nedeni ile kriteri sağlamakta bu sebep ile listede yer
almaktadır. Ayrıca listede yer alan sayılı kentsel kültürel miras alanlarından biridir.
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Resim 4: Safranbolu evleri
C) Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum):
Hattuşa (Çorum, Boğazköy), Hitit İmparatorluğu’nun başkenti olarak Anadolu’da
yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur. M.Ö. 1700’lerde ilk Hitit kralı Anitta
tarafından alınan Hattuşa, yine Anitta tarafından yıkılmıştır. Yaklaşık yüzyıl kadar sonra
şehir, I. Hattuşili tarafından tekrar kurularak 400 yıldan uzun bir süre hüküm sürecek olan bir
uygarlığın başkenti haline getirilmiştir. Günümüzde görülebilen ve büyük çoğunluğu Büyük
Kral IV. Tudhaliya dönemine ait olan kalıntılar arasında tapınaklar, kraliyet konutları ve
surlar bulunmaktadır. Günümüzde olmayan birden fazla döneme ait insan dehası yapılaşma
örneği göstermesi nedeni ile I., II., III., ve IV. kriterleri sağlamakta bu sebep ile listede yer
almaktadır.

Resim 5: Hattuşa, Boğazköy
D) Nemrut Dağı (Adıyaman-Kâhta):
Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı
yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve
atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz
manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. İyi korunmuş
durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir.
Varlığı bilinmekle beraber kral mezarı, henüz keşfedilememiştir. Kayıp bir uygarlığa ait
yaratıcı insan dehası bir ürün sanatsal gelişim olması nedeni ile,kriteri sağlamakta, bu sebep
ile listede yer almaktadır.
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Resim 6: Nemrut Dağı,Kommagene krallığı
E) Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla):
Kınık köyü yakınlarında bulunan Xanthos, M.Ö. II. yy.da Likya Birliği’nin başkenti
olmuştur. Daha sonra Romalılar ve beraberinde Bizans egemenliğine girmiştir. Günümüzde
olmayan birden fazla uygarlığa ait mimari teknoloji ve planlama örneğine sahip olması nedeni
kriteri sağlamakta bu sebep ile listede yer almaktadır. Letoon, Antik Çağda Likya’nın dini
merkezi konumundaydı. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis tapınakları ile birlikte, bir
manastır, bir çeşme ve Roma Tiyatrosu kalıntıları bulunmaktadır. Günümüzde olmayan
birden fazla uygarlığa ait mimari teknoloji ve planlama örneğine sahip olması nedeni ile
ıı.ııı.kriteri sağlamata ve bu sebep ile listede yer almaktadır.

Resim 7: Letoon Antik Kenti
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F) Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas):
Hititler Dönemi'ne kadar uzanan tarihe sahip alanda Mengücekoğulları’nın yönetimi
altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından 1228-1229 yıllarında Ulu
Camii yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve
ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Bir dönemin yapı ve mimari özelliklerinin yanı sıra,
sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği de listede yer alma sebeplerinden biridir.
G) Truva Antik Kenti (Çanakkale):
Dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Truva’da görülen 9 katman, kesintisiz
olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu
bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıklardan izler taşımaktadır. En erken yerleşim
katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Bronz Çağı’na tarihlenmektedir, daha sonra sürekli yerleşim
gören Truva katmanları M.Ö. 85 – M.S. 8. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi ile sona
ermektedir. Truva, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle burada hüküm süren uygarlıkların
diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol üstlenmiştir.
Truva ayrıca gösterdiği kesintisizkatmanlaşma ile Avrupa ve Ege’deki diğer arkeolojik alanlar
için referans görevi görmektedir. İnsanlık tarihinin birden fazla dönemine ait bilgi vermesi
nedeni ile II., III., IV. kriteri sağlamakta ve bu sebep ile listede yer almaktadır.

Resim 8: Truva Antik Kenti
H) Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne):
İstanbul’dan önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne’nin en önemli
anıtsal eseri olan Selimiye Camii ve Külliyesi, 16. yy.’da Sultan II. Selim tarafından
yaptırılmıştır. Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin en
muhteşem eseri olan Camii ve Külliye, Osmanlı mimarlarından en önemlisi, Mimar Sinan’ın
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ustalık dönemi eseri, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden biri ve insanın yaratıcı
dehasının bir başyapıtı olarak kabul edilmektedir. İnsanlık tarihinin birden fazla dönemine ait
insan yaratıcı dehası ürünü olması nedeni ile. kriterleri sağlamakta bu sebep ile listede yer
almaktadır.

Resim 9: Selimiye Camii , Edirne
Doğal Miraslar:
A)Pamukkale-Hierapolis (Denizli):
Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu
görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait
kalıntılar içeren Hierapolis Arkeolojik Kenti, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı
merkezlerden biridir. Antikkentin M.Ö. II. yüzyılda Bergama krallarından II. Eumenes
tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Kent, Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin
başkentliğini yapmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur. Birden fazla
uygarlığa hizmet etmiş olması, bir geleneğe hizmet etmiş olması ve doğa harikası essiz bir
güzelliğe sahip olması nedenleri kriterleri sağlamata ve bu sebep ile listede yer almaktadır.
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Resim 10: Pamukkale-Hierapolis
B) Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir):
Kapadokya bölgesinin en önemli özelliği, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin,
rüzgâr ve su aşındırması sonucunda oluşan olağanüstü kaya şekilleri ve kayaya oyma
mekânlardır. Göreme, özellikle 7-13. yüzyıllar arasında Hiristiyanlığın önemli bir merkezi
haline gelmiştir. Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain
Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı
listede yer alan bölgelerdir. Birden fazla uygarlığa hizmet etmiş olması, yaratıcı insan
dehasının ürünü olması ve doğa harikası essiz bir güzelliğe sahip olması nedenleri kriterleri
sağlamakta ve bu sebep ile listede yer almaktadır.
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Resim 11: Göreme Milli Parkı ve Kapadokya

9.3. TÜRKİYE’NİN DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ
UNESCO’nun 1972 yılında kabul ettiği Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Korunması
Sözleşmesine bağlı olarak oluşturulan Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde
Türkiye’nin 8’i kültürel, 2’si karma olmak üzere 10 mirası bulunmaktadır.
Komite tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan bu mirasların yanı sıra bir de bu
listeye önerilmesi öngörülen ancak henüz adaylık süreçleri tamamlanmayan miraslardan
oluşan Geçici Liste bulunmaktadır. UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde 162
ülkenin 1509 miras alanı yer almaktadır. Türkiye’nin bu listede ilki 1994 yılında sunulan ve
son olarak 2011 yılında güncellenen şekliyle 24 kültürel, 2 karma olmak üzere toplam 26
mirası bulunmaktadır. Kültürel miraslar; Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis),
Alahan Manastırı (Mersin), Alanya Kalesi ve Tersanesi (Antalya), Afrodisias Antik Kenti
(Aydın), Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri (Bursa),
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Diyarbakır Kalesi ve Surları (Diyarbakır), Efes (İzmir),
Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa), İshakpaşa Sarayı (Ağrı), Karain Mağarası
(Antalya), Konya Selçuklu Başkenti (Konya), Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve
Muğla), Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin), Perge Antik Kenti (Antalya), Sagalassos
Antik Kenti (Burdur), Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı, St. Nicholas
Kilisesi (Antalya), St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin), Sümela Manastırı
(Trabzon), Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya), Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay), Bergama
(İzmir), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) Karma (Doğal ve Kültürel) miraslar; Güllük
Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) ve Kekova (Antalya)’dır.
Geçici listenin 2012 yılında güncellenmesi ile Ani Tarihi Kenti (Kars), Aizanoi Antik
Kenti (Kütahya), Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla), Birgi Tarihi Kenti (İzmir), Gordion (Ankara),
Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir), Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla),
Niğde’nin Tarihi Anıtları (Niğde) Mamure Kalesi (Mersin), Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi
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(Eskişehir), Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep), Zeugma Arkeolojik Siti
(Gaziantep) kültürel alanlar olarak önerilen alanlara eklenmiştir.
2011 yılında Edirne Selimiye Camii’nin Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesi ile
çalışmaların hızlandığı görülmektedir. Bu olumlu bir gelişmenin başlangıcı niteliğinde
olmakla beraber geçici listeden asıl listeye geçebilmek için alanların hızlı bir şekilde alan
yönetim planlarının hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır.
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Uygulamalar
Dünya Kültür Mirası Listesi için Unesco’nun resmi web sitesine bakılabilir.
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Uygulama Soruları
Dünya Kültürel Miras Listesinde Türkiye’nin oynadığı rol nedir? Hangi kültür
varlıkları bu listeye girmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’nde yer alma süreci incelenerek bu
süreçte listeye dahil edilen alanların listede yer alma sebepleri belirtilerek genel çerçeve
çizilmeye çalışılmıştır.
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BÖLÜM SORULARI
1. Kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili
kısmı günümüzde ....................... olarak anılmaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Tarihi yarımada
Marmara Bölgesi
Boğaz
Doğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbulun tarihi alanları içerisinde yer almaz?
a) Sultanahmet Arkeolojik Park
b) Süleymaniye Camii ve Çevresi
c) Zeyrek Camii (Pantokrator) ve Çevresi
d) İstanbul Kara Surları
e) Hattuşa
3. Aşağıdaki yerleşimlerden hangisinin bulunduğu yer yanlış verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Truva(Troia) Antik Kenti (Antalya)
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla)
Nemrut Dağı (Adıyaman-Kâhta)
Hitit Başkenti (Çorum)

4. Hierapolis hangi kentimizde bulunmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Edirne
Çanakkale
Denizli
İstanbul
Antalya

5. Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Sözleşmesi’ni Türkiye’nin taraf
devlet olarak kabul etmesi kaç yılındadır?
a)
b)
c)
d)
e)

1980
1990
2010
1982
1953
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6. Hattuşa kaç yılında dünya kültür miras listesine eklenmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

1830
1986
1990
2010
1979

7. Aşağıdakilerden hangisi, geçici dünya miras listesinde değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aizanoi antik kenti
Zeugma Arkeolojik siti
Birgi Tarihi kenti
Odunpazarı tarihi kent pazarı
Truva Antik Kenti

8. Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin, rüzgâr ve su aşındırması sonucunda
oluşan olağanüstü oyulmuş kaya şekillerinden meydana gelmiş dünya kültür
mirası listesinde olan yer neresidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kapadokya ve Göreme Milli parkı
Göbekli tepe
Pamukkale Hierapolis
Truva antik kenti
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi

9. Aşağıdakilerden hangisi Dünya kültür mirası listesinde yer alan sayılı kentsel
kültürel miras alanlarından biridir?
a) İstanbul Surları
b) Safranbolu Şehri
c) Zeyrek Cammi ve çevresi
d) Nemrut Dağı (kommagene krallığı)
e) Frigya Antik Kenti
10. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası aşağıdaki tarihlerden hangisinde Dünya
Miras Listesine alınmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

1978
1985
2010
1965
1979

CEVAPLAR
1) a, 2 e), 3) a, 4) c, 5) d , 6) b, 7) e, 8) a, 9) b, 10) b
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10. ULUSLARARASI KURUMLAR VE AMAÇLARI
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10. ULUSLARARASI KURUMLAR VE AMAÇLARI
10.1.UNESCO
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10.3.Avrupa Birliği
10.4.ICOM
10.5. ICOMOS
10.6. ICAHM
10.7. Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Planı / UNEP / MAP
10.8. Bizim Avrupamız / Europa Nostra
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10.10. Dünya Miras Kentleri Organizasyonu / OWHC
10.11.Diğer Kurumsal Yapılar
10.12. Sivil Toplum Kuruluşları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) UNESCO hangi amaçla kurulmuştur?
2) ICOMOS’un kültür varlıkarı açısından önemi nedir?
3) ICOM’un açılımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültür varlıklarının
korunması için kurulan
uluslararası kurumlar ve
amaçları

Kültür varlıklarını korumada
uluslararası kurumların
önemi ve çalışma
prensiplerini detaylı
inceleyebilme

Konuyla ilgili kaynakçadaki
yayınlara bakılabilir
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Anahtar Kavramlar





UNESCO
ICOM
ICROM
Koruma Kuruluşları
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Giriş
Kültürel değerlerin korunması ve çağdaş yaşam içerisinde değerlendirilmesi gün
geçtikçe önem kazanmaya ve giderek tüm ulusların ortak çağrısı haline gelmeye başlayınca
gerek ulusal ve gerekse uluslararası ölçekte bir çok yasal düzenleme yapılmış ve yapılmaya
devam etmektedir.
Ülkelerinde koruma çalışmalarını yönlendiren, kimi durumlarda da ulusal yasalarının
temellerini oluşturan bu düzenlenmelerin bir bölümü bağlayıcı, bir bölümü ise takviye
niteliğinde korumayı teorik ve uygulamada belgelerdir.
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10.1. UNESCO
İkinci Dünya Savaşı‟nın yıkıcılığı, ülkeler arasındaki ilişkilerin salt çıkar ilişkisine
dayanmaması, bunun yanında ulusların birbirine yakınlaşmalarını sağlayacak sosyal, kültürel
ve eğitim alanlarında da işbirliği yapmaları gerektiğini göstermiştir. Bu doğrultuda Birleşmiş
Milletler bünyesinde eğitim, bilim ve kültür alanlarında faaliyet gösterecek UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1946 yılında kurulmuştur.
Ülkemiz de 1946 yılında UNESCO sözleşmesini onaylamıştır.
UNESCO‟nun kültür alanındaki çalışmaları başlangıçta müzecilikle sınırlı olsa da
daha sonra tarihi alanların korunması öncelikli amaç haline gelmiştir. UNESCO‟nun 1956
yılında Yeni Delhi‟de yapılan 9. Genel Kurulu‟nda, kültür varlıklarındaki koruma
çalışmalarının kalitesini yükseltmek amacıyla ICCROM‟un (international Center for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) kurulması kararlaştırılmıştır.
1959 yılında Roma‟da kurulan ICCROM, çalışmalarını eğitim, danışmanlık ve araştırma
alanlarında sürdürmektedir
UNESCO‟nun tarihi alanların korunmasına yönelik en önemli belgelerinden birisi
1972 yılındaki Genel Konferans sonunda imzalanan “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın
Korunması Sözleşmesi”dir. Bu alanları korumanın tüm insanlığın ortak görevi olduğunu esas
alarak üye devletlere çeşitli sorumluluklar yükleyen sözleşmede ayrıntılı olarak değinilmiştir.

10.2. AVRUPA KONSEYİ
İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill, ikinci Dünya Savaşından sonra 1946
yılında Zürih‟te “Avrupa Birleşik Devletleri” fikrini açıklamıştır. Bu yönde ilk adım olarak
ise “Avrupa Konseyi” ni önermiştir. Bundan üç yıl sonra 1949 yılında 10 ülkenin katılımıyla
Avrupa Konseyi kurularak merkezi Strazburg olarak belirlenmiştir. Günümüzde ise Avrupa
Konseyi Türkiye‟nin de içerisinde bulunduğu 47 üye ülkeye sahiptir.
Avrupa Konseyi‟nin en önemli amaçlarından biri “Avrupa kültürel kimliğinin
oluşması ve gelişmesine katkıda bulunmak” tır. Bu yönde çalışmalarda bulunan Konsey 1954
yılında Paris‟te Avrupa Kültür Antlaşması‟nı kabul etmiştir. Bunun dışında kültür mirasının
korunmasına yönelik sempozyum, sergi ve yayın faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu
çalışmaların yoğunlaştığı 1975 yılı (Avrupa Mimari Miras Yılı) sonunda korumada envanter
çalışmalarına ve planlamaya önem verilmesi gerektiğini belirten Amsterdam Bildirgesi
açıklanmıştır.
Korumaya katkı sağlayacak diğer bir belge, 1985 yılında kabul edilen, Ülkemizin de,
1989 yılında 3534 sayılı yasa ile onayladığı, “Avrupa Mimari Mirasının Korunması
Sözleşmesi” dir. Giriş bölümündeki ifadelerden, Sözleşmenin imzalanmasındaki amacın
Konsey‟in üyeleri arasında sağlamaya çalıştığı birliğe katkıda bulunmak olduğu
anlaşılmaktadır. Konsey’in arkeolojik alanların korunmasına ilişkin onayladığı “Avrupa
Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi” bulunmaktadır.
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10.3. AVRUPA BİRLİĞİ
İkinci Dünya Savaşı‟ndan hemen sonra temelleri atılan Avrupa Birliği başlangıçta
ekonomik kaygılarla oluşturulmuş bir topluluktur. 1992 yılında imzalanan Maastricht
Antlaşması ile “Avrupa Birliği” adını almıştır. Birliğin temel hedefleri arasında “Avrupa
Vatandaşlığı” kavramının oluşturulması, Özgürlük,güvenlik ve adaletin güvence altına
alınması, ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi, Dünyada Avrupa‟nın rolünün
vurgulanması yer almaktadır. Avrupa Birliği başlangıçta ekonomik kaygılarla doğal ve
kültürel konuları göz ardı etmiştir. 1970‟li yıllarda ise çevre ve koruma sorunlarına çözüm
olabilecek politikaların geliştirilmesi gündeme gelmiştir.
1985 yılında kabul edilen Granada Sözleşmesi Avrupa Birliği‟nin kültürel miras
konusundaki en önemli düzenlemelerinden biridir. Önemi, Avrupa Devletleri arasında geniş
kapsamlı kültür alış verişinin ve işbirliğinin sağlanmasına yönelik hükümler içermesinden
kaynaklanmaktadır. Sözleşmeye genel olarak bakıldığında, kültür varlıklarının tanımları
yapılmış ayrıca koruma ölçütleri ve yetkili kurumlar belirlenmiştir. Bunun dışında
Sözleşmede, bilgilendirme ve eğitim konularına yönelik hükümler yer almaktadır. Yukarıda
kısaca söz edilen Maastricht Antlaşması‟nın 151. maddesinde ise Avrupa Birliği‟nin artık bir
ekonomik topluluk olmadığı açıkça belirtilmektedir. Buna göre birliğe üye ülkelerin
kültürlerinin gelişmesine katkıda bulunulacak ve ortak kültürel miras ön plana çıkartılacaktır.
Bu kapsamda, özellikle 1990‟lı yıllardan sonra üye ülkeleri birbirine yakınlaştıracak
programlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında; her yıl 100.000 öğrencinin yurtdışına çıkarak
kültürel miras alanında çalışmalarını destekleyen SOKRATES Programı, geleneksel
zanaatçiliği taşvik eden Leonardo da Vinci Programı ile kültür projelerine fon sağlayan
Culture 2000 Programı yer almaktadır. Bunun dışında Dünya Miras Alanları‟nın korunmasına
yönelik UNESCO ile yürütülen HertageNET, Akdeniz ülkelerinde yürülen EUROMED
Heritage Programları bulunmaktadır.

10.4. ICOM
1926 yılında kurulan Uluslararası Müzeler Dairesi, ikinci Dünya Savaşı sonrasında
UNESCO bünyesinde Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ismini almıştır. 1946 yılında ilk
toplantısını Paris‟te düzenlemiştir. ICOM kültürel varlıkların sürdürülebilir bir şekilde
korunarak toplum ile paylaşılmasının sağlanması amacıyla kurulmuş bir meslek örgütüdür.
Başlıca amaçları arasında aşağıdakiler yer almaktadır.
1- Müzelerde profesyonel ve etik standartları oluşturmak,
2- Yayınların arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
3- Müzecilik eğitimini ilerletmek,
4- Toplumun müzelere olan ilgisini arttırmak,
5- Kültür varlıklarının yasa dışı ticaretini engellemek,
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Ülkemizde de 16.11.1970 gün ve 7/1600 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ICOM Türkiye
Milli Komitesi‟nin kuruluş görev ve sorumluluklarının tanımı yapılmıştır.

10.5. ICOMOS
1964 yılında, yapılan II. Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi
sonunda kabul edilen Venedik Tüzüğü gereği, 1965 yılında Varşova‟da kurulmuştur.
Başlangıçta Venedik Tüzüğü‟ne imza atan 25 ülkenin katılımıyla kurulan ICOMOS
(Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) günümüzde 110 ülkede kurulu ulusal komitelere ve
7500‟ü aşkın üyeye sahiptir.
ICOMOS‟un amaçları arasında,
1) Dünyadaki koruma uzmanlarını bir araya getirerek, bir mesleki diyalog ve fikir
alışverişi forumu oluşturmak,
2) Koruma ilke, teknik ve siyasetleri üzerine bilgi toplamak, değerlendirmek ve
yaymak,
3) Koruma alanında uzmanlaşmış belgeleme merkezlerinin kurulması için ulusal ve
uluslararası otoritelerle işbirliği yapmak,
4) Mimarlık mirasının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan uluslararası
sözleşmelerin kabulü ve yürürlüğe sokulması için çalışmak,
5) Tüm dünyada koruma uzmanları için eğitim programlarının düzenlenmesine
katkıda bulunmak,
6) Yüksek düzeyde meslek insanlarının ve uzmanların bilgi ve birikimini, uluslararası
topluluğun hizmetine sunmaktır.
7) Türkiye’deki taşınmaz kültür varlıklarının uluslararası düzeyde tanıtılmasını
sağlamak
8) Kültür kanalıyla uluslararası ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak

yer almaktadır. Bu maddelerden ilk altısı ICOMOS‟un genel amaçlarıdır. Son iki madde ise
Türkiye Milli Komitesi Tüzüğü‟nde eklenmiştir.
Çağdaş koruma anlayışının az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yerleşmesini
sağlayan önemli örgütlerden biri olan ICOMOS, yukarıda belirtilen amaçlarına uygun
faaliyetleri Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla ülkemizde de gerçekleştirmektedir.

10.6. ICAHM
Arkeolojik alanların sürdürülebilir bir şekilde korunması doğaları gereği özel bir
uzmanlık konusudur. Bu alanlardaki buluntuların niteliğine uygun tekniklerle ortaya
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çıkarılması, belgelenmesi ve anında ivedi koruma müdahalelerinde bulunulması gerekmektedir. Arkeolojik alanların özel konumunu dikkate alan ICOMOS, bu alanların
sürdürülebilir korunmasına yönelik yönetim çalışmalarında bulunması için 1985 yılında bir alt
birim niteliğinde, ICAHM‟yi (Uluslararası Arkeolojik Miras Yönetimi Konseyi) kurmuştur.
ICAHM, arkeolojik miras yönetiminde uluslararası bilgi paylaşımını ilerletmek ve
ICOMOS‟a arkeolojik miras yönetiminin gelişmesi için tavsiyelerde bulunmakla görevlidir.
Bu kapsamda ICAHM öncelikli olarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır


En iyi uygulamalara ve yüksek standartlara bağlı kalarak arkeolojik miras
yönetimini destekleme,



Profesyonel arkeologlar ile alan yöneticileri arasında teorik ve pratik bilgilerin
paylaşıldığı ortamları geliştirmek,



Konu ile ilgili konferanslar organize etmek, yayınlar, web siteleri ve diğer kitle
yayımlarından yararlanarak bilgi üretmek,



Dünya Miras Listesine aday olan arkeolojik
değerlendirilmesi için nitelikli uzman sağlamak,



Dünya Miras Listesine adaylığı uygun görülen arkeolojik alanları aday göstermek,
ve bu süreçte planlama ve diğer konularda destek olmak



Dünya Miras Listesinde kayıtlı arkeolojik alanların durumunu gözlemlemek için
nitelikli uzman sağlamak.

alanların

denetimi

ve

10.7. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI / AKDENİZ
EYLEM PLANI / UNEP / MAP
Türkiye'nin de taraf olduğu ‘Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı KorunmasıSözleşmesi’ ve
eki Protokollerinin uygulanması amacıyla 1975 yılındanbu yana bütün Akdeniz ülkeleri ve
Avrupa Topluluğu tarafındanAkdeniz Eylem Planı (AEP) adı altında ortak bir
çalışmasürdürülmektedir. AEP, Avrupa Birliği ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkeyi içeren bir
etkinliktir. Amacı, deniz, kıyı ve ilgili iç bölgelerdebozulmanın önlenmesi, kaynakların
gelişmeye yönelik kullanılması ve böylece yaşam düzeyinin yükseltilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda AEP’nin dört temel ilgi alanı bulunmaktadır. Bunlar kara
kökenli kirlilikle mücadele etmek, deniz kazalarını ve gemilerden atık bırakılmasını önlemek,
doğalve kültürel değerleri korumak ve kıyı alanlarının yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.
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Bu program, Akdeniz Eylem Planı çerçevesinde oluşmuştur. Amacı, Akdeniz Eylem
Planına esasteşkil eden Barselona Konvansiyonunda yer alan Akdeniz’in önemli kültür
varlıklarının korunması,bozulmayı hızlandıran kirliliğin önlenmesi, kontrolsüz turizm için
önlem oluşturulması gibi hususlardır.
1985 yılında Cenova’da benimsenen bir deklarasyonla, Konvansiyonu onaylayan 16
ülke kültürvarlıklarının korunmasına yönelik olarak alınması gerekli önlemleri, ana amaçları
ve özel önem taşıyanen az 100 tarihi sit alanının belirlenmesini öngördüler. Bu listede
Türkiye’den Antalya, Aspendos, Bursa,Didim, Efes, Fethiye-Ölüdeniz, Bodrum
(Halikarnassos), İstanbul, Kaunos, Kekova, Knidos, Milet,Bergama, Faselis, Priene, Truva ve
Ksantos yer almaktadır.

10.8. BİZİM AVRUPAMIZ / EUROPA NOSTRA
Europa Nostra, koruma konusunda 200’den fazla sivil toplum örgütünü,100 yerel
yönetimi ve 35 Avrupa ülkesinden 1000 kişisel üyeyi çatısıaltında toplayan, kâr amaçlamayan
bir sivil toplum örgütüdür. 1963yılında kurulmuştur. Kurumun amaçları arasında Avrupa’nın
doğal vekültürel mirasını korumak ve tanıtmak, kentsel ve kırsal planlama çalışmalarında üst
düzeyde bir mimarioluşmasını teşvik etmek ve bu çalışmalarda yer almaktadır. Bu amaçlar,
konferanslar, atölye çalışmalarıve bilimsel araştırmalar yapılarak gerçekleştirmeye
çalışılmakta ve sonuçları gerekli kuruluşlaraduyurulmaktadır. Europa Nostra, koruma
çalışmaları için prestijli ödüller vermektedir.

10.9. AVRUPA TARİHİ KENTLER VE BÖLGELER BİRLİĞİ
Strasbourg’da Avrupa Konseyi bünyesinde 8 Ekim 1999tarihinde kurulmuştur.
Avrupa Konseyine üye ülkelerin Tarihi Kent Birliklerinin işbirliği yapmalarınısağlamayı
amaçlayan Birlik, bu yolla tarihi kentlerin ve sakinlerinin özelgereksinmelerine ilgi çekmeyi
ve kamunun kültürel varlıklarının önemi ve değerikonusunda bilgilendirilmesini öngörmektedir. Birlik bu amaçların gerçekleştirilmesiiçin konferanslar, kültürel etkinlikler ve
yayınları içeren programlar geliştirmekte;Avrupa’nın kültür mirasının korunması ve
yönetimine ilişkin deneyimlerinpaylaşılmasını sağlamakta ; korumaya yönelik projelerin
finansmanı için Avrupa ölçeğinde ortaklıklarkurulmasına yardımcı olmaktadır.Türkiye Tarihi
Kentler Birliği bu birliğinin asli üyesidir.

10.10. DÜNYA MİRAS KENTLERİ ORGANİZASYONU / OWHC
Dünya Miras Kentleri Organizasyonu, 1993’te Fas’ın Morocco kentinde
kurulmuştur.2000 yılı itibariyle 160’dan fazla Dünya Miras Listesinde yer alan kenti
bünyesindetoplamıştır. Bugünkü merkezi Kanada’nın Quebec kentindedir. OWCH’nin
amaçlarıarasında, Dünya Miras Konvansiyonunun uygulanmasına katkı sağlanması, Dünya
Miras Konvansiyonuile de ilişkili olarak yerel yöneticilerin sempozyumlar ve seminerler
yoluyla eğitilmesi, dünya miraskentleri yöneticileri arasında bilgi alışverişinin sağlanması, bu
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kentlerin tarihi niteliklerinin gerektirdiğiözel yönetim yöntemlerinin geliştirilmesi gibi
hususlar yer almaktadır.

10.11.DİĞER KURUMSAL YAPILAR
Müzelerin geliştirilmesi ve uluslararası seviyede işbirliğinin arttırılması
amacıyla1947’de yine UNESCO’nun önderliğinde ICOM (International Council of
Museums)kurulumuştur. Konseye Türkiye’nin de içinde olduğu 67 ülke üye olmuştur.
1959 yılında UNESCO tarafından ICCROM (International Center for theStudy of the
Preservation and Restoration of Cultural Property) kurulmuştur.Korumanın bilimsel sorunları
üzerinde araştırmalar yapma, teknik eleman yetiştirmeve restorasyon uygulamalarının
düzeyini yükseltme gibi görevler üstlenmiştir.1965’de Varşova’da ICOMOS (International
Council on Monuments andSites) kurulmuştur. Amacı kısaca anıt ve sitlerin incelenmesini
özendirmek, korunmasını kolaylaştırmak ve bu konularla ilgili uluslararası öneriler
hazırlamaktır.Günümüzde 107 ülkede ulusal komiteleri ve 6500 üyesi vardır.

10.12. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Sivil Toplum Kuruluşları(STK), devletin doğrudan denetimi altında tuttuğualanlar
dışında kalan ve ekonomik ilişkilerin baskısından da görece bağımsız olarak,Gönüllü ve
rızaya dayalı ilişkilerle oluşturulan kurumlardır.
Dünyadaki sosyo-politik gelişmelerin bir getirisi olarak son yıllarda toplumyaşamında
STK’nın rolü artmıştır.1997 Helsinki Toplantısı’da da belirtildiği gibi, dünyada arkeolojik
mirasın korunması konusunda sivil toplum örgütlerinin rolü giderek artmaktadır.
Yenidönemde ortaya çıkan sivil toplum örgütü modeli, görev ve sorumluluklarıuluslararası
kurumlar tarafından belirlenen, tanımlanan, ancak özerk yönetime sahipörgütlenme
modelleridir. Arkeoloji ile ilgili olarak bu tür kurumlardan biri 1994’dekurulan European
Association of Archaeologists (EAA) dir. Avrupa arkeolojikmirasının idaresinde her gün
artan bir rolü vardır. Doğu ve BatıAvrupa arkeologlarının birleştiği bir ortak nokta olmuş,
yayınladıkları Journal ofEuropean Archaeology ile düzenlediği forum niteliğindeki yıllık
toplantılar, Avrupaarkeolojisinin geleceğinin tartışıldığı uluslararası bir tartışma ortamı haline
gelmiştir.
Arkeolojik mirasla ilgili diğer bir özerk kuruluş Avrupa Konseyi ile bağlantılıolarak
1997’de kurulmuş olan Europae Archaeologiae Consilium’dur (EAC). Üyeleriniarkeolojik
mirasın idaresinden kanunlarla görevli resmi ulusal organizasyonlaroluşturduğu için EEA’nın
etkili olamadığı yerlerde görev yapmaktadır. Konseyinamaçları arasında, Avrupa ülkelerinin
arkeolojik miras yönetimi ile ilgili kanunlarlagörevlendirilmiş kurumları arasında işbirliği ve
bilgi alışverişi, bilgi değişimi vetartışma ortamı ile arkeolojik miras yönetimi büroları
oluşturmak, Avrupa’da arkeolojikmiras idaresi ile ilgili bütün görevlerde tavsiye kurumu
olmak, Avrupa’nın arkeolojikmirasının yönetimi, korunması, bilimsel açıklaması, yayını,
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tanıtımı ve halkınanlamasını ve bu konuya olan ilgi ve sevgisini artırmak, Avrupa’da ve
dünyadaki heryerde arkeolojinin iyileştirilmesi için çalışmak sayılabilir.
Arkeoloji biliminin erken geliştiği bir ülke olan İngiltere’de bugün arkeolojialanında
STK’lar önemli rol oynamaktadır. Örneğin, English Heritage, devletmekanizması dışında
kültür varlıkları konusunda çalaşan en önemli kurumdur. Diğerönemli bir STK olan CBA
(Council of British Archaeology), 1943’de kurulmuştur veamacı her tür arkeolojik eserin
korunması ve tarihi yapı, anıt ve eski eserinkorunması konusunda var olan ölçüleri
geliştirmek ve bu konuda devlete önerilersunmaktadır. Kurum tarafından 1948’den itibaren
Survey and Policy for FieldResearch ve 1949’dan itibaren Archaeological Bulletin
(Bibliography) dergileriyayınlanmaktadır. CBA bünyesinde kurulmuş olan Young
Arhaeologists Club, 8-16yaş arasındaki gençlerin üye olduğu ve 3.000’ı aşkın çocuk, aile ve
okul üyesi olanbir kurumdur. Ülke çapındaki 70 bürosu ile gençlerin arkeoloji konusunda
çeşitliçalışmalar yapmasını sağlamaktadır.
ABD’de ise halkın arkeoloji konusunda bilgilendirilmesi konusunda devletdışında
önemli rol oynayan kurumlar arasında
1. Society for American Archaeology (SAA)
2. Archaeological Institute of America (AIA)
3. Society for Historical Archaeology (SHA) sayılabilir.
Arkeoloji alanında çalışan STK’ların sayısı her geçen gün artmakta vetoplumla devlet
arasında bir arakesit görevi görmektedir.
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Uygulamalar
Kültürel miras konusunda öne çıkmış kurum ve kuruluşlar incelenebilir.
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Uygulama Soruları
Kültürel miras korunması, bilincin yaygınlaşması için araştırmalara destek veren
uluslararası kurum ve kuruluşları öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci Dünya Savaşı‟nın yıkıcılığı, ülkeler arasındaki ilişkilerin salt çıkar ilişkisine
dayanmaması, bunun yanında ulusların birbirine yakınlaşmalarını sağlayacak sosyal, kültürel
ve eğitim alanlarında da işbirliği yapmaları gerektiğini göstermiştir. Bu doğrultuda Birleşmiş
Milletler bünyesinde eğitim, bilim ve kültür alanlarında faaliyet gösterecek UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1946 yılında kurulmuştur.
Ülkemiz de 1946 yılında UNESCO sözleşmesini onaylamıştır.
İngiltere Başbakanı Sir Winston Churchill, ikinci Dünya Savaşından sonra 1946
yılında Zürih‟te “Avrupa Birleşik Devletleri” fikrini açıklamıştır. Bu yönde ilk adım olarak
ise “Avrupa Konseyi” ni önermiştir. Bundan üç yıl sonra 1949 yılında 10 ülkenin katılımıyla
Avrupa Konseyi kurularak merkezi Strazburg olarak belirlenmiştir. Günümüzde ise Avrupa
Konseyi Türkiye‟nin de içerisinde bulunduğu 47 üye ülkeye sahiptir.
İkinci Dünya Savaşı‟ndan hemen sonra temelleri atılan Avrupa Birliği başlangıçta
ekonomik kaygılarla oluşturulmuş bir topluluktur. 1992 yılında imzalanan Maastricht
Antlaşması ile “Avrupa Birliği” adını almıştır. Birliğin temel hedefleri arasında “Avrupa
Vatandaşlığı” kavramının oluşturulması, Özgürlük, güvenlik ve adaletin güvence altına
alınması, ekonomik ve sosyal gelişmenin desteklenmesi, Dünyada Avrupa‟nın rolünün
vurgulanması yer almaktadır. Avrupa Birliği başlangıçta ekonomik kaygılarla doğal ve
kültürel konuları göz ardı etmiştir. 1970‟li yıllarda ise çevre ve koruma sorunlarına çözüm
olabilecek politikaların geliştirilmesi gündeme gelmiştir.
1926 yılında kurulan Uluslararası Müzeler Dairesi, ikinci Dünya Savaşı sonrasında
UNESCO bünyesinde Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ismini almıştır. 1946 yılında ilk
toplantısını Paris‟te düzenlemiştir. ICOM kültürel varlıkların sürdürülebilir bir şekilde
korunarak toplum ile paylaşılmasının sağlanması amacıyla kurulmuş bir meslek örgütüdür.
1964 yılında, yapılan II. Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi
sonunda kabul edilen Venedik Tüzüğü gereği, 1965 yılında Varşova‟da kurulmuştur.
Başlangıçta Venedik Tüzüğü‟ne imza atan 25 ülkenin katılımıyla kurulan ICOMOS
(Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) günümüzde 110 ülkede kurulu ulusal komitelere ve
7500‟ü aşkın üyeye sahiptir.
Arkeolojik alanların sürdürülebilir bir şekilde korunması doğaları gereği özel bir
uzmanlık konusudur. Bu alanlardaki buluntuların niteliğine uygun tekniklerle ortaya
çıkarılması, belgelenmesi ve anında ivedi koruma müdahalelerinde bulunulması
gerekmektedir. Arkeolojik alanların özel konumunu dikkate alan ICOMOS, bu alanların
sürdürülebilir korunmasına yönelik yönetim çalışmalarında bulunması için 1985 yılında bir alt
birim niteliğinde, ICAHM‟yi (Uluslararası Arkeolojik Miras Yönetimi Konseyi) kurmuştur.
Türkiye'nin de taraf olduğu ‘Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’ ve
eki Protokollerinin uygulanması amacıyla 1975 yılından bu yana bütün Akdeniz ülkeleri ve
Avrupa Topluluğu tarafından Akdeniz Eylem Planı (AEP) adı altında ortak bir çalışma
sürdürülmektedir. AEP, Avrupa Birliği ve Akdeniz’e kıyısı olan ülkeyi içeren bir etkinliktir.
Amacı, deniz, kıyı ve ilgili iç bölgelerde bozulmanın önlenmesi, kaynakların gelişmeye
yönelik kullanılması ve böylece yaşam düzeyinin yükseltilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu
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bağlamda AEP’nin dört temel ilgi alanı bulunmaktadır. Bunlar kara kökenli kirlilikle
mücadele etmek, deniz kazalarını ve gemilerden atık bırakılmasını önlemek, doğal ve kültürel
değerleri korumak ve kıyı alanlarının yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.
Europa Nostra, koruma konusunda 200’den fazla sivil toplum örgütünü, 100 yerel
yönetimi ve 35 Avrupa ülkesinden 1000 kişisel üyeyi çatısı altında toplayan, kâr
amaçlamayan bir sivil toplum örgütüdür. 1963 yılında kurulmuştur. Kurumun amaçları
arasında Avrupa’nın doğal ve kültürel mirasını korumak ve tanıtmak, kentsel ve kırsal
planlama çalışmalarında üst düzeyde bir mimari oluşmasını teşvik etmek ve bu çalışmalarda
yer almaktadır. Bu amaçlar, konferanslar, atölye çalışmaları ve bilimsel araştırmalar yapılarak
gerçekleştirmeye çalışılmakta ve sonuçları gerekli kuruluşlara duyurulmaktadır. Europa
Nostra, koruma çalışmaları için prestijli ödüller vermektedir.
Strasbourg’da Avrupa Konseyi bünyesinde 8 Ekim 1999 tarihinde kurulmuştur.
Avrupa Konseyine üye ülkelerin Tarihi Kent Birliklerinin işbirliği yapmalarını sağlamayı
amaçlayan Birlik, bu yolla tarihi kentlerin ve sakinlerinin özel gereksinmelerine ilgi çekmeyi
ve kamunun kültürel varlıklarının önemi ve değeri konusunda bilgilendirilmesini
öngörmektedir.
Dünya Miras Kentleri Organizasyonu, 1993’te Fas’ın Morocco kentinde kurulmuştur.
2000 yılı itibariyle 160’dan fazla Dünya Miras Listesinde yer alan kenti bünyesinde
toplamıştır. Bugünkü merkezi Kanada’nın Quebec kentindedir. OWCH’nin amaçları arasında,
Dünya Miras Konvansiyonunun uygulanmasına katkı sağlanması, Dünya Miras
Konvansiyonu ile de ilişkili olarak yerel yöneticilerin sempozyumlar ve seminerler yoluyla
eğitilmesi, dünya miras kentleri yöneticileri arasında bilgi alışverişinin sağlanması, bu
kentlerin tarihi niteliklerinin gerektirdiği özel yönetim yöntemlerinin geliştirilmesi gibi
hususlar yer almaktadır
1959 yılında UNESCO tarafından ICCROM (International Center for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural Property) kurulmuştur. Korumanın bilimsel sorunları
üzerinde araştırmalar yapma, teknik eleman yetiştirme ve restorasyon uygulamalarının
düzeyini yükseltme gibi görevler üstlenmiştir. 1965’de Varşova’da ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites) kurulmuştur. Amacı kısaca anıt ve sitlerin incelenmesini
özendirmek, korunmasını kolaylaştırmak ve bu konularla ilgili uluslararası öneriler
hazırlamaktır. Günümüzde 107 ülkede ulusal komiteleri ve 6500 üyesi vardır.
Sivil Toplum Kuruluşları(STK), devletin doğrudan denetimi altında tuttuğu alanlar
dışında kalan ve ekonomik ilişkilerin baskısından da görece bağımsız olarak, Gönüllü ve
rızaya dayalı ilişkilerle oluşturulan kurumlardır.
Dünyadaki sosyo-politik gelişmelerin bir getirisi olarak son yıllarda toplum yaşamında
STK’nın rolü artmıştır. 1997 Helsinki Toplantısı’da da belirtildiği gibi, dünyada arkeolojik
mirasın korunması konusunda sivil toplum örgütlerinin rolü giderek artmaktadır. Yeni
dönemde ortaya çıkan sivil toplum örgütü modeli, görev ve sorumlulukları uluslararası
kurumlar tarafından belirlenen, tanımlanan, ancak özerk yönetime sahip örgütlenme
modelleridir. Arkeoloji ile ilgili olarak bu tür kurumlardan biri 1994’de kurulan European
Association of Archaeologists (EAA) dir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi, ICOMOS’un amaçları arasındadır?
a) Dünyadaki koruma uzmanlarını bir araya getirerek, bir mesleki diyalog ve fikir
alışverişi forumu oluşturmak,
b) Koruma ilke, teknik ve siyasetleri üzerine bilgi toplamak, değerlendirmek ve
yaymak,
c) Koruma alanında uzmanlaşmış belgeleme merkezlerinin kurulması için ulusal ve
uluslararası otoritelerle işbirliği yapmak,
d) Mimarlık mirasının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan uluslararası
sözleşmelerin kabulü ve yürürlüğe sokulması için çalışmak,
e) Hepsi
2. ICAHM(Uluslararası Arkeolojik Miras Yönetimi Konseyi) öncelikli olarak
aşağıdaki faaliyetlerden hangisini amaçlamaktadır?
a) En iyi uygulamalara ve yüksek standartlara bağlı kalarak arkeolojik miras
yönetimini destekleme,
b) Profesyonel arkeologlar ile alan yöneticileri arasında teorik ve pratik bilgilerin
paylaşıldığı ortamları geliştirmek,
c) Konu ile ilgili konferanslar organize etmek, yayınlar, web siteleri ve diğer kitle
yayımlarından yararlanarak bilgi üretmek,
d) Dünya Miras Listesine aday olan arkeolojik alanların denetimi ve
değerlendirilmesi için nitelikli uzman sağlamak,
e) Hepsi
3. ICOM’un başlıca amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Müzelerde profesyonel ve etik standartları oluşturmak,
Yayınların arttırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
Müzecilik eğitimini ilerletmek,
Toplumun müzelere olan ilgisini arttırmak,
Hepsi

4. Aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz Eylem Planı’ndaki 100 Tarihî Sit
Programı’nın kurulma nedeni değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Akdeniz’in önemli kültür varlıklarının korunması
Kıyı alanlarının yönetimi
Kontrolsüz turizm için önlem oluşturulması
Deniz kazalarını ve gemilerden atık bırakılmasını önlemek
Kara kökenli kirlilikle mücadele etmek
377

5. Aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz Eylem Planı’ndaki 100 Tarihî Sit
Programında yer alan antik kentlerimizden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Efes
Truva
Knidos
Aşıklıhöyük
Priene

6. ICOMOS nerede kurulmuştur?
a)
b)
c)
d)
e)

Varşova
Roma
İstanbul
Venedik
Malta

7.Dünya Miras Kentleri Organizasyonu nerede kurulmuştur?
a)
b)
c)
d)
e)

Roma
Fas
Venedik
İstanbul
Dubai

8. Avrupa’nın doğal ve kültürel mirasını tanıtmak, korumak, korumasına yarıcı
olmak, toplumsal bilinci uyandırmak, kent ve kırsal planlamacılıkta gelişkin
bir mimariyi oluşturmak olan kuruluşun adı nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Avrupa Tarihî Kentler ve Bölgeler Birliği
Avrupa Birliği
Avrupa Konseyi
EuropaNostra
Ağa Han Kültür Vakfı

9. UNESCO ne zaman kurulmuştur?
a)
b)
c)
d)
e)

1946
1956
1960
1970
1982

10. ……………….koruma konusunda 200’den fazla sivil toplum örgütünü, 100
yerel yönetimi ve 35 Avrupa ülkesinden 1000 kişisel üyeyi çatısı altında
toplayan, kâr amaçlamayan bir sivil toplum örgütüdür. 1963 yılında
kurulmuştur. Kurumun amaçları arasında Avrupa’nın doğal ve kültürel mirasını
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korumak ve tanıtmak, kentsel ve kırsal planlama çalışmalarında üst düzeyde bir
mimari oluşmasını teşvik etmek ve bu çalışmalarda yer almaktadır.
a) UNESCO
b) Avrupa Birliği
c) Avrupa Konseyi
d) ICOMOS
e) Europa Nostra
CEVAPLAR
1) e, 2 e), 3) e, 4) c, 5) d , 6) a, 7) b, 8) a, 9) a, 10,e
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11. ULUSAL KURUMLAR VE AMAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Ulusal Kurumlar ve Amaçları
11.1. İdari Kurumlar
11.1.1. Kültür Ve Turizm Bakanlığı
11.1.2.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
11.1.3.Milli Savunma Bakanlığı
11.1.4.Vakıflar Genel Müdürlüğü
11.1.5.İl Özel İdareleri
11.1.6. Koruma Uygulama Ve Denetim Büroları (Kudeb)
11.1.7.Karayolları Genel Müdürlüğü
11.1.8. Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
11.2. Üniversiteler
11.3. Sivil Toplum Kuruluşları
11.4. Yönetim Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültür ve Turizm Bakanlığının kültürel miras yönetiminde rolü nedir?
2) Kültür varlıklarına ayrılan fonlar nelerdir?
3) Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışma prensipleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kültür ve Turizm
Bakanlığının Kültürel miras
planlanması

Kültür ve Turizm
Bakanlığının Kültürel miras
yönetiminde rolünü
kavramak

Kültür ve Turizm Bakanlığı
web sitesini inceleyerek

Yerel yönemin kültürler
mirasla ilişkisi

Yerel yönetimde kültürel
miras kavramının önemini
detaylı incelenmesi

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Koruma Kurulu
Vakıf
Müze
Denetim
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Giriş
Ülkemizde restorasyon konusunda yeni yasalar çıkarılmış ve bu yasalarla hangi
kurumların hangi yapılarda koruma konusunda yetkili olduğu belirlenmiştir. Bu bölümde
Türkiye’de koruma konusunda çalışan kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri ve koruma
alanında hizmet verecek uzmanların yetiştirilmesi işlevini üstlenen yüksek eğitim kurumları
tanıtılacaktır.

385

11.1. İDARİ KURUMLAR
11.1.1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kanun’un 10. maddesinin 1. fıkrası ile, her kimin mülkiyetinde veya idaresinde olursa
olsun, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile
belediyeler ve valiliklere yaptırma görevi Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın bünyesinde bulunan “Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü”, 4848 sayılı Kanun uyarınca Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile
KültürVarlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟nün birleşmesi ile oluşmuştur. Genel
müdürlükülkemizdeki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının
araştırılması,tespiti, açığa çıkarılması, korunması, restorasyonu, değerlendirilmesi ve
tanıtılması, tahribi vekaçırılmamasının önlenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmektedir
Görüldüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm ülke ölçeğinde kültür varlıklarının
belirlenmesi ve korunması yetkisi kamu kurumları ve vakıfların mülkiyetindekiler hariç
olmak üzere kültür bakanlığına verilmiş olup bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı birinci
derece sorumlu kuruluş olarak kabul edilmiştir.
.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün temel görevleri arasında:
• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme
ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları
kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve
koordinasyonunu sağlamak,
• Gerekli görülen yerlerde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları ile büro
müdürlükleri kurulmasını Bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare ve
ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek bulunmaktadır.
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hizmetlerin bilimsel esaslara dayalı olarak
yürütülmesi için Bakanlığa bağlı, ilke kararları doğrultusunda uygulamaya yönelik kararlar
alan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü de söz konusu Genel Müdürlüğe
bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
Ayrıca Genel Müdürlüğe bağlı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile İstanbul’da bir
Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı Müdürlüğü bulunmaktadır
“Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün taşra örgütü olan “Rölöve ve
Anıtlar Müdürlükleri” bünyesinde, korumacılık konusunda uzman personel istihdam
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etmektedir.Bakanlığa tahsisli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile müzelerin bakım, inşaat
restorasyon,restitüsyon, çevre düzenleme, teşhir-tanzim işlerine ait her türlü etüt, proje ve
uygulamahizmetlerini Kanun ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda yapmak veya yaptırtmak
“Rölöve veAnıtlar Müdürlükleri”nin görevlerinin başında gelmektedir.
“İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı Müdürlüğü” ise,
taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının onarımı ve korunması ile ilgili görevlidir. Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan sürekli bilimsel kurullar
bulunmaktadır. Bu kurullardan ilki, T.C. Kültür Bakanlığı'na bağlı ve Anıtlar Yüksek Kurulu
adıyla da bilinen ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını,
restorasyonu ile ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirlemek, koruma bölge kurulları arasında
organizasyonu sağlamak, çıkabilecek sorunlarda Kültür Bakanlığı' na yardımcı olma amaçlı
bir kurum olan “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu”dur.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyeleri;
Bakanlık Müsteşarı, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı, Bakanlığın ilgili Müsteşar
Yardımcısı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, Turizm Genel Müdürü, Bayındırlık ve
İskan Bakanlığının İlgili Genel Müdürü veya Yardımcısı, Orman Genel Müdürü veya
Yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürü veya Yardımcısı, Koruma bölge kurulları başkanlarından
Bakanlıkça seçilecek altı üye, Maden İşleri Genel Müdürü veya Yardımcısı, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürü veya Yardımcısı’ndan oluşmaktadır. Koruma Yüksek Kurulu
yılda en az iki defa toplanmaktadır.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Bölge koruma kurullarını
denetleme yetkisi yoktur, bu yetki bakanlıktadır. Yüksek kurul, ilke kararları dışında bölge
kurullarının vereceği yerel kararlara karışmamaktadır.
Bilimsel kurullardan bir diğer ise, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulları (KBK)” dır. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili olarak, kanunda
belirtilen görevlerin bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Ankara’da
Bakanlığa bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, sorumluluk bölgeleri
ve merkezleri Bakanlıkçabelirlenecek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları
ve Bakanlar Kurulu Kararıile belirlenen Yenileme Alanları için Bakanlıkça kurulması gerekli
görülen yerlerde YenilemeAlanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları
kurulur.Üçten fazla koruma bölge kurulu bulunan illerde, kurullar arasında teknik ve idari
işlerdekoordinasyonu sağlamak üzere koruma bölge kurulları koordinasyon müdürlüğü
kurulur.Koruma bölge kurulu müdürlükleri, koruma bölge kurulları koordinasyon
müdürlüğüne bağlıolarak çalışır.
Koruma Bölge Kurulları, Yüksek Kurul’un aldığı ilke kararlarına uymak zorundadır.
Bunedenle yerel özellik gösteren Koruma Bölge Kurulları, göreceli olarak Yüksek Kurula
bağlıdırlar. Koruma bölge kurullarının iki grup üyesi bulunmaktadır: Daimi üyeler veya
görüşülecek konuya göre belirlenecek kurum temsilcisi üyeleri. Kurulun 7 daimi üyesi
bulunmaktadır ve bunlardan 5’i Bakanlık tarafından 2’si de YÖK tarafından belirlenmektedir.
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Bakanlıkça seçilecek beş temsilci Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimari ve şehir plancılığı
konularında uzmanlaşmış kişiler arasından belirlenir.
Yükseköğretim Kurulunca seçilecek temsilciler ise, kurumlarının arkeoloji, sanat
tarihi, mimarlık, şehircilik bilim dallarından aynı daldan olmamak üzere iki öğretim üyesidir.
Kurulun kurum temsilcisi üyeleri ise görüşülecek konunun durumuna göre belirlenmektedir.
Buna göre görüşülecek konu; belediye sınırları içinde ise ilgili belediye başkanı veya teknik
temsilcisi, dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci kurul toplantılarına katılır.
Görüşülecek konu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile ilgili ise Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğünden bir teknik temsilci; görüşülecek konu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise
Vakıflar Bölge Müdürü veya teknik temsilcisi; görüşülecek konu, Çevre ve Orman Bakanlığı
ile ilgili ise konuyla ilgili teknik temsilci; görüşülecek konunun Müze Müdürlüğünü
ilgilendirmesi halinde ilgili müze müdürü kurul toplantılarına kurum temsilcisi olarak
katılırlar. İlgili meslek odaları koruma bölge kurulu toplantılarına gözlemci olarak
katılabilirler. Ayrıca kurula oy hakkı olmamak kaydıyla danışman uzman çağrılabilir. Kamu
kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve
koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadır.
Ülkedeki çok sayıdaki yerel kurula, Yüksek Kurul dışından Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın Koruma Genel Müdürlüğü’nden doğrudan veya dolaylı yazı veya diğer
mesajlar gelmektedir. Özellikle Kurul müdürlerinin karşılaştığı bu durumlardan kurtulması
gerekmekte ve bu amaç içinde Yüksek Kurulun alma zorunda olduğu ilke kararlarını daha
kesin bir ifadeyle alması ve de Yüksek Kurulun yön göstericilikten ziyade “denetleyici”
olması gerekmektedir. Genel Müdürlüğün ise yön vericilikten ziyade idari yönden çözüm
getiricilik görevini yüklenmesi olumludur.

11.1.2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Kanun’un 10. maddesinin 2. fıkrası ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin idare ve
kontrolünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının koruma görevi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığına verilmiştir. Bu korunmanın sağlanmasında, gerektiğinde, Kültür ve
Turizm Bakanlığının teknik yardım alınabileceği ve işbirliği sağlanacağı vurgulanmıştır
Milli Saraylar Daire Başkanlığı
Milli Saraylar Daire Başkanlığı, TBMM Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan bir
birim olarak kendisine bağlı saray, köşk, kasır, müze ve tarihi fabrikaların uluslararası
müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun olarak idaresi, bakımı, onarımı, restorasyonu
ve müze olarak işletilmesi ile görevlidir. Milli Saraylar bünyesinde, zaman içerisindeki
katılımlarla beraber bugün iki saray, iki köşk, sekiz kasır, üç müze ve iki fabrika yer
almaktadır. İçlerindeki tarihi objelerle beraber bütün bu yapıların, kültürel ve tarihi arka
planlarına sadık kalarak korunması ve restore edilmeleri, milli kültürümüzün değerli unsurları
olarak yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından modern müzecilik anlayışı içinde ziyaret
edilmelerinin sağlanması Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın temel görevidir.
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Öte yandan, gerek süsleme ve tefriş unsurları ve diğer tarihi eşyalarıyla, gerekse
mimarî özellikleriyle tüm bu yapılar; uzmanlar tarafından çağdaş yöntemler ışığında kayda
geçirilmekte, kurumun kendi bünyesindeki atölyelerde, konusunda deneyimli ve eğitimli
ustalar tarafından restorasyon ve konservasyonları sürdürülmektedir. Bu amaçla, obje
restorasyon atölyeleri ve teknik atölyeler oluşturulmuştur.
İstanbul’da cilt, çilingir, çini soba, halı-kilim, metal, porselen-cam, saat ve tekstil obje
restorasyon atölyeleri; ayrıca, cam, demir, kalemişi ve altın varak, kurşun, ahşap, alçı, cila
konularında da teknik atölyeler bulunmaktadır.
Yapılan araştırma çalışmalarının sonuçlarıysa, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nca
hazırlanan bilimselnitelikli dergi, kitap, katalog gibi yayınlarla yerli-yabancı araştırmacı ve
ziyaretçilere duyurulmakta ve tanıtılmaktadır.

11.1.3. Milli Savunma Bakanlığı
Kanun’un 10. maddesinin 3. fıkrası ile, Milli Savunma Bakanlığının idare ve
denetiminde veya sınır boyu ve yasak bölgede bulunan kültür ve tabiat varlıklarının
korunması ve değerlendirilmesi görevi, Milli Savunma Bakanlığına verilmiştir. Bu
korunmanın sağlanmasının da Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre yürütüleceği düzenlenmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına bağlı olan İnşaat Emlak ve Nato Güvenlik
Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyonlarda askeri alanlardaki
kültür varlıkları korunmaktadır. Adana, Ankara, Balıkesir, Çorlu, Diyarbakır, Erzurum,
Eskişehir, İstanbul, İzmir, İzmit, Malatya ve Sivas inşaat emlak bölge başkanlıkları anılan
Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışmaktadır.Anıtkabir, İstanbul Kalender Kasrı ve Beşiktaş
Deniz Müzesi Milli Savunma Bakanlığı’nın sorumluluğu altında bulunan taşınmaz kültür
varlıklarıdır

Resim 1: Deniz Müzesi
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Resim 2: Anıtkabir

11.1.4. Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıf kurumu Beylikler, Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde büyük
ölçüdegenişlemiştir. TürkiyeBüyük Millet Meclisi açıldıktan hemen sonra, 2 Mayıs 1920
tarihinde "Büyük Millet Meclisi İcraVekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun" (Büyük
Millet Meclisi Yürütme Bakanlarının SeçimiHakkındaki Kanun) çıkartılarak 11 kişilik İcra
Vekilleri Heyetine Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti (İslamHukuku ve Vakıf Bakanlığı) de alınarak
vakıf işleri bu bakanlık tarafından yürütülmüştür. Şer'iyye veEvkaf Vekâleti’nin 3 Mart 1924
gün ve 429 sayılı Yasa ile kaldırılmasıyla görevleri Başbakanlığa bağlıVakıflar Genel
Müdürlüğüne devredilmiştir. Vakıflar İdaresinde asıl değişiklikler, 5 Haziran 1935tarihinde
yürürlüğe giren "2762 sayılı Vakıflar Kanunu" ile yapılmıştır.Bu kanunun 1. Maddesine göre
vakıflar; yönetim biçimine göre, Mazbut, Mülhak, Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar olmak
üzere üç kategoride toplanmıştır. Türk Medeni Kanunu ile de dördüncü kategoriolarak Yeni
Vakıflar bulunmaktadır.
• Mazbut Vakıflar: Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Genel Müdürlük
tarafındanyönetilen ve on yıldan beri mütevelliliği kimseye verilmemiş vakıflar ile kanunen
veya fiilenhizmeti kalmaması üzerine, idaresi doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğüne
bağlanan vakıflardır.Ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahip olmakla beraber bu vakıflar, Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafındantemsil ve idare edilir. Bütün iş ve işlemleri Genel Müdürlükçe
yürütülür.
• Mülhak Vakıflar: Vakıf kurucusunun soyundan gelenlerden olan mütevellilerince
idare vetemsil edilen tüzelkişiliğe sahip vakıflardır. Vakıf senedinde yazılı şartlara göre
vakfınevladından olan mütevellilerce idare edilir ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce de
denetlenir.
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• Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar: Cemaat ve esnafa mahsus vakıflar tarafından
seçilen kişiveya kurullarca yönetilir. İlgili makamlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
teftiş edilir vedenetlenir.
• Türk Medeni Kanununa Tabi Yeni Vakıflar: Cumhuriyetin kurulmasından sonra,
şahısların isteği üzerine, bağımsız mahkemelertarafından kurulup, Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenen vakıflardır.
Vakıflara ait yurtiçi ve yurtdışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının
tespiti, envanterinin çıkarılması, tescili, Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait olanların
korunması, mülkiyeti el değiştirmiş vakıf kültür varlıkları ile koruma alanlarının
kamulaştırılması, değerlendirilmesi, onarımı, restorasyonu ve gerektiğinde yeniden yapımı
Genel Müdürlükçe yürütülür.
Genel Müdürlüğün kültür varlıkları ile ilgili görevleri şunlardır:
• Yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının onarımını yapmak,
• Vakıflarla ilgili konularda; araştırma, geliştirme, eğitim, kültür ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak,
• Vakıf kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirmek, müze,
kütüphane ve kültür merkezleri kurmak.
Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisi,
merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere üç ana birim ile yönetilir.
Vakıflar Meclisi
Vakıflar Meclisi, Genel Müdürlüğün en üst seviyedeki karar organıdır. Meclisin kültür
varlıkları ile ilgili görevleri;


Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların
tahsis, satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamulaştırmalarda kamu yararını
değerlendirmek,



Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa
karşılığıkiralamalarında, yirmi yıldan kırk dokuz yıla kadar olan kira süresini
belirlemek,



Yeterli geliri bulunmayan mazbut vakıflara ait vakıf kültür varlığı niteliğindeki
taşınmazların, benzer amaçlı mazbut vakıfların gelirleriyle korunması ve
yaşatılmasını sağlamak,



Mazbut vakıflara ait taşınmazların satışından elde edilecek gelirler ile taviz
bedellerinin gelir getirici yatırımlarda, ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında bulunan ve
geliri kalmayan vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının bakım ve onarımlarında
kullanılmasını sağlamak, üzere kararlar almaktır.
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Merkez Teşkilatı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında kültür varlıkları ile ilgili hizmetler
‘Sanat Eserleri ve Yapı İşleri’,‘Kültür ve Tescil’ ve ‘Dış İlişkiler’ daire başkanlıkları
tarafından yerine getirilmektedir.
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığının görevleri;


Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarını tespit etmek,
envanterini çıkarmak,tescil işlemlerini yürütmek ve belgelerini arşivlemek,



Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının proje, onarım ve
restorasyonları ileilgili yıllık ve beş yıllık programların hazırlanmasını veya
hazırlatılmasını sağlamak,



Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon,
restorasyon vediğer projelerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,



Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının onarım ve
restorasyonlarınınyapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,



Yurt dışındaki mazbut vakıflara ait vakıf kültür varlıklarını tespit etmek,
envanterini çıkarmak,tescil işlemlerini yürütmek ve belgelerini arşivlemek, rölöve,
restitüsyon, restorasyon ve diğerprojeleri ile onarım ve restorasyonlarının
yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,



Tahsis edilen hayrat taşınmazların onarım ve restorasyonlarının Genel Müdürlük
denetimindeyapılmasını sağlamak,



Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının onarım ve
restorasyonlarını, talephalinde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler arasında düzenlenen protokolesasları dahilinde yaptırmak,



Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının basit onarımları ile
ilgili işlemleri yürütmek,



Vakıf kültür varlıkları birim fiyat analizlerini hazırlamak ve yayınlanmasını
sağlamak,



Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıkları koruma alanlarının
kamulaştırma işlemlerini yürütmek,



Yurt dışındaki vakıf kültür varlıkları ile çevresinde korunması gerekli alanın
kamulaştırma işlemlerini yürütmek,



Vakıf kültür varlıklarının ve yeni yapıların onarımı için gerekli görülen
malzemelerin satın alınmasını sağlamak, şantiye kurmak ve şantiyeleri kontrol
etmek,
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21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile
ilgili işlemleri yürütmek,



Kültür varlıklarının proje, onarım ve restorasyonları ile ilgili iş deneyim
belgelerini düzenlemek,



Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının güncel durumlarını
fotoğraflarla tespit etmektir.

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı
Kültür ve Tescil Daire Başkanlığının görevleri;


Genel Müdürlük Vakıf Kayıtları Arşivinde bulunan vakfiye, ferman, berat, hüccet
ve benzeribelgelerin çevirilerini yapmak, sınıflandırmak ve arşivlemek,



Gerçek ve tüzel kişilerin elinde bulunan vakfiye ve benzeri belgeleri tespit ederek
bunlarınGenel Müdürlük Vakıf Kayıtları Arşivine alınmasını sağlamak,



Tevliyet (bir vakfın işlerine bakma görevi), intifa (yararlanma) hakkı ile hayır
şartlarınıngüncelleştirilmesi gibi belgeleri kaydederek arşivlemek,



Kütüklere tescil edilmiş vakıflarla ilgili belgeleri ait olduğu vakıflarla
ilişkilendirmek vefihristleri hazırlamak, vakıfların tesciline esas belgeleri
arşivlemek,



Vakıf Kayıtları Arşivinde yer alan belgelerin aslına uygun olarak onarımı ve
konservasyonlarınıyapmak veya yaptırmak, patoloji ünitesi kurmak

Kanun’un 10. maddesinin 4. fıkrasında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya
denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile
gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han,
hamam, mescit, zaviye, mevlevihane, çeşme ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve
değerlendirilmesi koruma kurulları kararı alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce
yürütüleceği belirtilmiştir.
Görüldüğü gibi fıkrada belirtilen korunması gerekli kültür varlıklarının korunması
işlemlerinin koruma kurulları kararı alındıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünce yerine
getirilmesi kuralı yer almaktadır.
-

Vakıf Kayıtları Arşivinin kullanılmasını kolaylaştıracak ve her türlü bilimsel
çalışma için yararsağlayacak şekilde bir arşiv yönetim sistemi kurmak ve bu
sistemin çalışmasını sağlamak,

-

Vakıf Kayıtları Arşivinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin derlenip mikrofilm ve
bilgisayarortamına alınmasını sağlamak, bilgisayar yazılım ve donanım ürünlerini
temin etmek,
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-

Vakıflara ait yurt içi ve yurt dışındaki taşınır vakıf kültür varlıklarının tespiti,
envanterininçıkarılması, tescili, değerlendirilmesi, onarımı, restorasyon ve
konservasyonunu yapmak veya yaptırmak,

-

Mazbut ve mülhak vakıflara ait vakfiye ve vakfiye yerine geçen belgeleri analiz
ederek, bu belgelerde yer alan şartlar ile mal varlıklarına ait bilgileri tespit etmek,
bilgilerin düzenlenenformlar aracılığıyla ilgili birimlere intikalini sağlamak,

-

Talep halinde vakfiye veya vakfiye yerine geçen belgelerin ilgili kısımlarının
örneklerinin ilgilisine verilmesini sağlamak,

-

Mazbut vakıfların tescil görmemiş hayrat taşınmazlarının vakıfları adına tescil
edilebilmesi içingerekli belgeleri tespit ederek ilgili birimlere örneklerini
göndermek,

-

Teberrukat eşyanın envanterini çıkarmak ve en geç beş yılda bir sayımını
yaptırarak demirbaşkayıtları ile mutabakatını sağlamak,

-

Cami, mescit ve diğer vakıf binalarında ve depolarda bulunan teberrukat eşya ve
diğer taşınıreşyanın; ihtiyaç fazlası, sağlam, kullanıma uygun veya eski eser olup
olmadığını değerlendirmekve sınıflandırmak, eski eser olanların müzelere devrini,
elden çıkarılması gerekenlerin ilgilimevzuat uyarınca dağıtımının yapılmasını
sağlamak,

-

Taşınır vakıf kültür varlıklarının bakım, onarım, restorasyon ve konservasyonunu
yapmak üzereatölye ve laboratuvar kurulmasını sağlamak,

-

Bilimsel araştırmalarla ilgili izin işlemlerini yürütmek, araştırmaların güvenlik
içindeyürütülmesini sağlamak,

-

Vakıflarla ilgili yayın ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, altı ayda bir Vakıflar
Dergisiniçıkarmak,

-

Genel Müdürlük yayınlarıyla ilgili inceleme ve değerlendirme komisyonlarının
oluşturulmasınısağlamak ve bu komisyonların çalışmalarıyla ilgili sekreterya
görevini yürütmek,

-

Genel Müdürlük yayınlarının dijital ortama aktarılmasını sağlamak, dağıtım ve
satışını yapmakveya yaptırmak,

-

Vakıf- müze, kütüphane ve kültür merkezlerini açılmasını, işleyişini ve güvenliğini
sağlamak,

-

Müzelerde değer tespit ve takdir komisyonlarının kurulmasını sağlamak,

-

Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki taşınır vakıf kültür varlıklarını
gerektiğinde satın almak,

-

Müzeler arasında kültür varlıklarının değişim ve teşhir planlamalarını yapmak,
eser ve ziyaretçiistatistiklerinin tutulmasını sağlamak,
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-

Müze, kültür merkezi ve sanat evlerinde gerçek ve tüzelkişiler tarafından
gerçekleştirilecek sergive kültürel etkinlikler için tahsis veya kiralama işlemlerini
yürütmek,

-

Müze, kültür merkezleri, kütüphane, sanat evleri ile vakıf kültür varlıklarında
yapılmak istenenfilm ve fotoğraf çekimi, her türlü kopyalama ile araştırma
yapacak yerli ve yabancı araştırmacılarla ilgili izin işlemlerini yürütmek,

-

Yurt içi ve yurt dışında sergiler açmak,

-

Müzelerde tanıtım amaçlı eser imitasyonu, kitap ve benzeri eşya satışı
yapılabilmesi için müzemağazacılığı oluşturulmasını sağlamak,

-

Her türlü bilimsel ve kültürel etkinliklerde gerektiğinde danışmanlık ve hizmet
satın alınmasınısağlamak,

-

Vakıf kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar oluşturmak,

-

Vakıflara ait taşınır kültür varlıklarının kaçakçılığının önlenmesi için gerekli
tedbirleri almak veyurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

-

Toplantılar, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, fuar gibi etkinlikler
düzenlemek,

-

Vakıf ve üst kuruluşlarıyla işbirliği içinde bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler
düzenlemek,projeler üretmektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara Vakıf Eserleri, Edirne Selimiye Vakıf,
GaziantepMevlevihane Vakıf, İstanbul Akaretler Mustafa Kemal, Kastamonu Şeyh Şaban-ı
Veli Vakıf, KonyaSahipata Vakıf, Tokat Mevlevihane Vakıf, İstanbul Halı, İstanbul Kilim ve
Düz Yaygılar, İstanbul TürkVakıf Hat Sanatları ve İstanbul Türk İnşaat ve Sanat Eserleri
müzeleri olmak üzere 11 müzede vakıfeserleri sergilenmektedir.
Genel Müdürlük Merkez Kütüphanesi, İstanbul İbrahim Hakkı Konyalı ve İzmir-Tire
Necip Paşakütüphanelerinde vakıflara ait el yazması, basılı ve süreli yayınlar derlenmiştir.
Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri;


Genel Müdürlüğün görev ve ilgi alanına giren konularda faaliyet gösteren
uluslararasıkuruluşların; çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde
toplantılarda GenelMüdürlüğün temsilini sağlamak, bu alanda yapılacak işbirliği
çalışmalarını koordine etmek vekonu ile ilgili birimler arasında bilgi paylaşımında
bulunmak,



UNESCO Dünya Kültür Mirası kapsamında bulunan vakıf kültür varlıklarının
korunması ve geliştirilmesine yönelik Genel Müdürlük tarafından yapılan
çalışmalar hakkında ilgili birimler ile UNESCO arasında koordinasyonu sağlamak,
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Yurt dışında bulunan mazbut ve mülhak vakıflar ile bunlara ait emlak ve vakıf
kültürvarlıklarının tespiti, envanterinin çıkarılması, tescili, korunması, onarımı,
restorasyonu,onarılması ile amaçlarına uygun işlev kazandırılması için yapılacak
çalışmaları ilgili birimlerlebirlikte yürütmek,



Vakıf medeniyetinin uluslararası alanda yayılmasını ve tanıtımını sağlamak
amacıyla gereklieğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetleri koordine etmek,



Yurt dışına kaçırılan vakıf kültür varlıklarının takip ve iadesi konusunda ilgili
birimler arasında işbirliğini sağlamaktır.

Taşra Teşkilatı
Vakıflar Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir,
Bitlis, Bursa,Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul I. Bölge, İstanbul II.
Bölge, İzmir, Kastamonu,Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat
ve Trabzon bölge müdürlüklerindenoluşur.
Bölge müdürlüklerinin görevleri;
1) Vakfiye şartlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
2) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tespit
ve envanteriniyapmak ve belgelerini arşivlemek, Genel Müdürlüğe ve mazbut
vakıflara ait yeni yapılarınyapım, onarım ve ihale işlemlerini yürütmek,
3) Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmaz vakıf kültür varlıklarının
rölöve, restitüsyon,restorasyon ve diğer projelerini yıllık ve beş yıllık onarım
programları dahilinde hazırlayarakveya hazırlatarak onarım ve restorasyonlarını
yapmak veya yaptırmak, talep halinde kontrollükgörevi idarece yürütülmek
kaydıyla düzenlenecek protokol esasları dahilinde kamu kurum vekuruluşları ile
gerçek ve tüzelkişilere yaptırma işlemlerini yürütmek, • Genel Müdürlüğe ve
mazbut vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının hali hazır durumlarını rölöveve
fotoğraflarla tespit etmek, gerektiğinde eser ile koruma alanlarının kamulaştırma
işlemleriniyürütmek,
4) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili işlemleri yürütmek,
5) Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel
idarelerin veyaköy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıklarının
vakfına devrini sağlamak,vakıf kültür varlığı kiralanmış veya işgal edilmiş ise
mülki amirlikçe tahliyesini sağlamak,
6) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan koruma imar planı, uygulama imar planı ve
parselasyonplanı ve kadastro çalışmalarını düzenli olarak takip etmek,
7) Taşınmazlarla ilgili ifraz, tevhit, yola terk işlemlerini yürütmek,
8) Harita alımı, ölçüm, sınırlandırma ve aplikasyon işlerini yürütmek,
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9) Taşınır vakıf kültür varlıklarının envanterini çıkarmak, bakım, onarım, restorasyon, konservasyon ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak, vakıf taşınmazların
restorasyonuesnasında çıkan ve yerine konulamayan parçalar ile kazılarında çıkan
eserlerin ilgili mevzuata göre müzelere alınmasını sağlamak,
10) Gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetindeki taşınır vakıf kültür varlıklarının
gerektiğinde satın almaksuretiyle teminini sağlamak,
11) Cami, mescit ve diğer vakıf binalarında ve depolarda bulunan teberrukat eşya ve
diğer taşınıreşyanın; ihtiyaç fazlası, sağlam, kullanıma uygun veya eski eser olup
olmadığını değerlendirmekve tasnif etmek, eski eser olanların müzelere devrini,
elden çıkarılması gerekenlerin ilgilimevzuat uyarınca dağıtımının yapılmasını
sağlamak,
12) Vakıflara ait taşınır kültür varlıklarının kaçakçılığının önlenmesi için gerekli
tedbirleri almak veyurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi ile ilgili işlemleri
yürütmek,
13) Uygun görülen yerlerde vakıf-müze, kütüphane ve kültür merkezleri açmak,
işleyişini vegüvenliğini sağlamak,
14) Müzelerin teşhir planlamalarını yapmak, eser ve ziyaretçi istatistiklerini tutmak,
15) Müze, kültür merkezi ve sanat evlerinin tahsis ve kiralama işlemlerini yapmak,
16) Müzelerde eğitim ve kültürel faaliyetler yapılmasını sağlamak,
17) Müze, kütüphane ve kültür merkezlerinde ticari işletmeler açılması için gerekli
araştırmalaryapmak,
18) Gerçek ve tüzelkişilerin elinde bulunan vakfiye ve benzeri belgeleri tespit ederek
bunların GenelMüdürlük arşivine alınmasını sağlamak,
19) Dış kaynaklı fonlara ulaşabilecek projelerin üretilmesine yönelik çalışmalar
yapmaktır.

11.1.5. İl Özel İdareleri
Kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin
hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim
birimleri kurulması, Sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgelerin gelişimine uygun olarak
yeniden inşa ve restore edilerek, konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları
oluşturulması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenileme alanları ve bu alanlara ilişkin
projeler oluşturulması ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının korunması ile ilgili merkezi yönetim
içinde yer alan kuruluşlardan bir diğeri ise; “Valilikler”dir. “Valilikler”, illerin en üst düzey
idari yönetim birimi olarak; bünyesinde bulunan “İl Özelİdareleri” vasıtasıyla kültür
varlıkları ile ilgili işlemleri yürütmekle yükümlüdürler.
“İl Özel İdareleri” ise, İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. Maddesine göre; mahalli
müşterek nitelikte olmak şartıyla, kültür, sanat, turizm vb. ile diğer ihtiyaçların karşılanmasına
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ilişkin hizmetleri il sınırları içinde yapmakla görevli ve yetkilidirler. Bu görev ve
sorumlulukların dışında 2863 sayılı kanunla verilen görev ve yetkileri şöyle sıralamak
mümkündür; Büyükşehir belediyeleri, valilikler, bakanlıkça izin verilen belediyeler
bünyesinde kültür varlıkları ile ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek üzere sanat tarihi,
mimarlık, şehir planlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev
alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları kurulur. İl özel idareleri bünyesinde kültür
varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlayacak
ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimleri
kurulur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın uygun görmesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, il özel
idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, taşınmaz kültür ve tabiat
varlıklarının koruma, bakım ve onarımlarına, teknik eleman ve ödenekleri ile yardımda
bulunabilirler.
Ayrıca, İl Özel İdareleri ve yerel yönetimlere bağlı büyükşehir belediyeleri,
büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, 5366 sayılı
“Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak
Kullanılması Hakkında Kanun” hükmüne göre, koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve
ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak
yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı
alanları oluşturulması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenileme alanları ve bu alanlara
ilişkin projeler oluşturabilecektir.
“Proje Büroları” ise kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerini ve raporlarını hazırlamak ve uygulamak üzere kurulurlar. Proje
büroları il özel idare bünyesinde kurulabilir. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje
Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik’in 11. Maddesi gereği Proje bürolarının görevleri şu şekilde sıralanmıştır;
• İlgili idare tarafından belirlenecek programlar çerçevesinde; il özel idaresi mülkiyet
ve denetiminde bulunan, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını
gerçekleştirecek mali yeterliliğe sahip olmayan maliklerin mülkiyetinde bulunan ve il genel
meclisince belirlenen taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerini hazırlamak,
• Bu süreçte özel uzmanlık gerektiren konularda üniversite ve araştırma kurumları ile
işbirliği yapmak,
• Hazırlanan projelerin, ilgili idarelerdeki izin ve onay sürecine katılmak ve sürecin
tamamlanmasını takip etmek,
• İl özel idaresi mülkiyet ve denetiminde bulunan taşınmazların koruma bölge
kurullarınca onaylanan projelerinin uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak,
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• Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için oluşturulan
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına "Katkı Payı" kapsamında belediyelerce kültür
varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeleri değerlendirerek
valiye görüş
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik: Madde
8 Tadilat ve Tamirat, Madde 9 Taşınmaz Kültür Varlıklarında Esaslı Onarım) İl özel idaresi
bünyesinde milli eğitim müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak, sertifikalı yapı ustalarını
yetiştirecek “Eğitim Birimleri” kurulur. “Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje
Büroları İle Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik’in 14. Maddesi gereği Eğitim birimlerinin temel görevleri şu şekilde
sıralanmıştır; Yerel yapı ustalarını yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenlemek,
Yerel yapı ustalarının eğitim programlarına katılımını sağlamak, eğitimde başarılı olanlara
sertifika vermektir. 1. Grup tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının esaslı onarımlarında
eğitim görmüş, sertifika sahibi bu ustalara öncelik verilmektedir

11.1.6. KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI
(KUDEB)
İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlıkça izin verilen belediyeler
bünyesinde, korunmasıgerekli taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları
yürütmek, denetimlerini yapmaküzere koruma, uygulama ve denetim büroları kurulması 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaYasası'nın 5226 sayılı yasa ile değişik 13.
maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu konuda 11 Haziran 2005tarihinde bir yönetmelik
çıkartılarak kısaca KUDEB olarak anılacak olan Koruma Uygulama ve DenetimBürolarının
kuruluş ve işleyiş esaslar belirlenmiştir.
KUDEB'ler, il özel idarelerinde imarla ilgili müdürlük, büyükşehir belediyelerinde
imar dairebaşkanlığı ve diğer belediyelerde imar müdürlüğü bünyesinde yer alır.
KUDEB’lerin görevleri;
1) Taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları
öncesinde yapıyıincelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği
onarım ön izin belgesinidüzenlemek,
2) Taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında yapılan
tadilat vetamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,
3) Tadilat ve tamirat kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin
saptanmasıdurumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge
kurulu müdürlüğüne iletmek,
4) Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan
veyürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki
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tadilat vetamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da
dikkate alınarak izinvermek ve denetlemek,
5) Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının
planhükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
6) Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerineilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan
uygulamalar için kullanma izinbelgesi düzenlemek,
7) Taşınmaz kültür varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız
olarak yapılan inşaatlar ile korumaamaçlı imar planlarında plana; sitlerde sit
şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkındaimar mevzuatına göre gerekli
işlemleri yapmak; uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriylekoruma bölge
kurulu müdürlüğüne iletmek,
8) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam (yıkılmaya yüz tutmuş) olmaları halinde
can ve malgüvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma
bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
9) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek
durumda olanmaliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili
düzenlemeleri gerçekleştirmek,
10) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek
durumda olanmaliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında
doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek. Belediyenin
görevleri arasında yer alan kültür ve tabiat varlıklarıile tarihi dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik
programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri
yürütmek,
11) 21 Temmuz 1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu ile 3Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı
uygulamaların tespiti halinde ilgiliidareye ve cumhuriyet savcılığına bildirimde
bulunmaktır.
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Resim 3: İ.B.B. Kudeb laboratuarları

11.1.7. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karayolları Genel Müdürlüğü ana hizmet birimlerinden Sanat Yapıları Dairesi
Başkanlığı’na bağlı TarihiKöprüler Şube Müdürlüğü 2003 yılında kurulmuştur. Kültür varlığı
olarak tescil edilmiş köprülerin bakım ve onarımlarını yapan müdürlüğün kuruluşunda815
olan kayıtlı tarihi köprü sayısı Aralık 2008 itibariyle 1376’ya ulaşmıştır. Karayolları Genel
Müdürlüğünün kurulmuş olduğu 1950 yılından 2003 yılına kadar geçen süre içindetoplam
119 köprünün restorasyonu tamamlanmış, 2003 yılında Tarihi Köprüler Şube
Müdürlüğü’nünkurulmasının ardından ivme kazanan onarım çalışmaları sonucunda beş yılda
58 tarihi köprünün onarımıgerçekleştirilmiştir.
Uluslararası ilişkiler ile Osmanlı Döneminde yurt dışında yapılmış köprülerin
restorasyonunda da yeralan Genel Müdürlük, Bosna-Hersek’te Sokullu Mehmet Paşa (Drina),
Mostar ve Konjit köprülerininrestorasyon çalışmalarına katkı ve destek sağlamıştır.

Resim 4: Mostar Köprüsü
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11.1.8. TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
BAŞKANLIĞI
27 Ocak 1992 tarihinde yürürlüğe giren 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir teşkilat olarak kurulan TİKA, daha sonra 28 Mayıs 1999
tarihinde Başbakanlığa bağlanmıştır. 2008 yılında çıkan Başbakanlık Genelgesi ile yurt
dışındaki kültür varlıklarımızın restorasyonu ile ilgili olarak yürütülecek çalışmalarda, strateji
geliştirme, restorasyon faaliyetlerini yönlendirme kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama görevi TİKA’ya verilmiştir.
TİKA’nın görevleri;
1) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik,
sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda
bulunacak şekilde projeler ve faaliyetler temelinde geliştirmek, söz konusu ülke ve
toplulukların kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve
projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, bununla ilgili gerekli düzenlemeleri ve
takibi yapmak ve bunların uygulanmasında koordinasyonu sağlamak,
2) Kalkınma alanında ulusal ve yararlanıcı ülkelerin kamu kurumları, üniversiteleri,
sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği halinde program, proje ve
faaliyetler gerçekleştirmek ve gerektiğinde uzman desteği sağlamak,
3) İşbirliği yapılması hedeflenen ülke ve topluluklarda kamu yönetimi, hukuk, eğitim,
kültür ve diğer sosyal alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla proje ve
programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak, bu ülke ve topluluklardan
eğitim ve staj amacıyla Türkiye’ye gönderilecek kamu görevlileri ve diğer kişilere
burs ve benzeri destek sağlamak,
4) Yurtdışında kültürel işbirliği programları yürütmek ve gerektiğinde Türk
kültürüyle ilgili faaliyet gösteren merkezlerle işbirliği yapmak,
5) Yurtdışında bulunan ortak tarihi, kültürel ve toplumsal mirasın ve değerlerin
korunmasına, toplumlar arası önyargıların giderilmesine ve medeniyetler arası
diyaloğun güçlendirilmesine yönelik sosyal ve kültürel proje ve çalışmaları
uygulamak,
6) Görev alanıyla ilgili olarak uluslararası işbirliğine ilişkin çalışmalarda yer almak
ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar ve bunların
temsilcilikleriyle ortaklaşa projeler yürütmek,
7) İşbirliğinde bulunulması hedeflenen ülkelerin yanı sıra, özellikle tarihi, coğrafi,
sosyal ve kültürel bağlarımızın bulunduğu ülkelere, ilgili ülkenin kalkınmışlık
düzeyine bakılmaksızın, teknik katkı ve destekte bulunmak ve ortak projelere açık
olan tüm ülkelerden gelecek talepleri değerlendirmektir.
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11.2. ÜNİVERSİTELER
Türkiye’de koruma ve onarıma yönelik eğitim ön lisans ve yüksek lisans düzeyinde
verilmektedir. Meslek yüksek okullarından iki yıllık eğitimin sonunda mezun olanlara
tekniker ünvanı verilmektedir.
Mimari Restorasyon Bölümü
Mimari Restorasyon programı her türlü tarihi binanın restorasyonu, onarımı ve
korunması ile ilgili restoratör mimara yardımcı ara meslek elemanı yetiştirir. Programda çizim
ve temel sanat dersleri ile yapı ve mimarlık bilgisi içeren dersler okutulur. Bölüm mezunları
şantiyelerde mimar, restoratör mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarakgörev
yapmakta, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların laboratuvar,
şantiye ve bürolarında, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde,
Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı tüm müze ve saraylarda, özel müzelerde ve
arkeolojik kazı ekiplerinde çalışmaktadırlar.
Restorasyon ve Konservasyon Bölümü
Restorasyon ve konservasyon programının amacı, tabiat ve kültür varlıklarının
korunması ve onarımı alanında çalışacak teknik elemanları yetiştirmektir. Programda kimya,
fizik ve mineroloji gibi temel bilim dersleri, güzel sanatlar, klimatoloji, müzecilik, sergileme
ve depolama, fotoğrafçılık, restorasyonkonservasyon uygulamaları, teknik resim gibi dersler
okutulur.
Restorasyon ve konservasyon programını bitirenlere ‘Restoratör-konservatör’ ünvanı
verilir. Restoratör ve konservatörler müzelerde, kütüphanelerde, ören yerlerinde, sit
alanlarında zamanla bozulankültür varlıklarının onarımını yapar, müzelerdeki eşyaların
bozulmalarını önleyici tedbirler alır.
İstanbul Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ilk
kurulan 4 yıllık bölümdür.

11.3. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Türkiye’de sivil toplum kuruluşları koruma kapsamında, kültür varlığı olan sivil
mimari örnekleri baştaolmak üzere, anıt eser veya çevre bazında uygulamalar
gerçekleştirmekte ya da uygulamalara yönvermeye çalışmaktadırlar. Sivil Toplum
Kuruluşları; halkın korumaya katılımı, kültür bilincininyayılması ve korumada etkin rol
oynadıkları takdirde kültür varlıklarımızın yaşatılması açısından yararlıve gereklidirler.
Bu bölümde Türkiye’deki belli başlı sivil toplum kuruluşları tanıtılmaktadır.
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Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ülkemizin doğal,
tarihsel ve kültürelvarlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kurulmuştur.
Vakfın amacı, ülkemizin doğal,tarihsel ve kültürel varlıklarını korumaktır.
Vakıf kültür varlıklarının korunması ve bu yönde bilinç oluşturulması amacı ile
bugüne kadar‘Kendini Koruyan Kentler’, ‘Kent Envanterleri’, ‘Kent Müzeleri ve Arşivleri’,
‘Kent Atölyeleri’, ‘KaleliKentler’, ‘Köyler Yaşamalıdır’, ‘Sinan’a Saygı’, ‘İpekYolu Kültür
Yolu’, ‘Endüstri Mirası’, ‘CumhuriyetDönemi Mimari Mirası’, ‘Arkeolojik Mirasın
Sürekliliği’ ve ‘Geleneksel Yaşam Kültürü’ projelerinigerçekleştirmiştir.
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ Vakfı) 1976 yılında
İstanbul’dakurulmuştur. Vakfın amacı, Anadolu uygarlığının sanat ve kültür varlıklarını ve
mimari mirasını; doğal,tarihsel, kültürel, estetik ve turizm değerlerini ve bu kavramlar içine
girecek her çeşit belgesel değerlerikorumak, yaşatmak, bu değerlerin geçmişle gelecek
arasında kültürel bir bağ dokusu şeklindedevamlılığını sağlamak için her türlü çalışmayı
yapmaktır.
Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı
Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı (TASK) 2000 yılında
kurulmuştur. TASKülkemizdeki tarihi, arkeolojik, etnografik, ekolojik, mimari, sanatsal ve
kültürel varlıkların belgelenmesi,envanterinin çıkarılması, kurtarılması, korunması,
onarılması, tanıtılması; bu alanlarda bilimseletkinliklerin, sanatsal ve kültürel yaratıcılığın ve
yeni çalışmaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; buemanetlerin gelecek kuşaklara
kalabilmesi için her türlü eğitim ve çalışmanın yapılması; bu amaçlardoğrultusunda ulusal ve
uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu konudafaaliyet gösteren
ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içerisinde kamu yararına hizmet vermektir.
Tarih Vakfı
Ad değişikliğinden önceki uzun ismi ile Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı;
Türkiye'de barış,karşılıklı anlayış ve çağdaş tarih bilincinin gelişmesi amacı ile 1991 yılında
264 aydın tarafından kuruldu.Tarih Vakfı, Türkiye'de tarih bilincini geliştirip
yaygınlaştırmayı amaçlayan ve kamu yararı içinçalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Tarih
Vakfı, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik,zenginlik kazandırmayı ve tarihi
mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerininkatılımıyla
gerçekleştirmeyi amaçlar.Bu noktadan hareketle, gerek bireysel gerekse ulusal veya
uluslararası sivil inisiyatifler ve fonkuruluşları ile işbirlikleri geliştirerek; Türkiye'nin kültürel
mirası ile kamuoyu bilinci oluşturmayıamaçlayan projeler üretmek, toplantı, atölye
çalışmaları düzenlemek, çeşitli yardımcı/alternatif derskitapları, yayınlar ve eğitim
programları oluşturarak, sivil toplumun ve ilgili mercilerin dikkatini çekmeyeyönelik
faaliyetler düzenlemektedir. Tarih Vakfı’nın gerçekleştirdiği önemli projelerden biri, İstanbul
ileilgili hemen her şeyi kapsayan 8 ciltlik İstanbul Ansiklopedisi’dir.
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Tarihi Kentler Birliği
Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kurulmuştur. Birlik, Avrupa Konseyi'nin ‘Bir Ortak
Miras’kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği'nde,
Türkiye'nin detemsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya
getirilmesi ve bu kentlerarasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ‘Ortak Miras’
anlayışıyla korunması ve yaşatılması amacıile kurulmuştur. Doğal, tarihsel ve kültürel mirasın
korunması için ortak politikalar ve yöntemlergeliştiren Birlik, bu politikalar için kamu kurum
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları,üniversiteler gibi kuruluşlarla ve
konunun uzmanı kişilerle işbirliği yapmakta ve uluslararası kurum vekuruluşlarla ortak
hizmet projeleri geliştirmektedir.
Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği
Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği (KORDER) 1998 yılında kurulmuştur.
Derneğin amacı,kültür ve tabiat varlıklarını koruma konusunda çalışan restorasyon
uzmanlarının sosyal, ekonomik,kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamaktır. KORDER
ayrıca kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıile ilgili hizmetlerde üyelerinin hak ve
hukuklarını korur ve gerektiğinde ilgilileri uyararak, kültür vetabiat varlıklarını koruma ile
ilgili kamu bilinci oluşturacak her türden gerekli çalışmalar yapmaktadır.
KORDER; Uluslararası Mimarlar Birliğinin Temmuz 2005'de İstanbul'da düzenlenen
kongresine“Ortak Kültür Mirası Sergisi” ile katılmış, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Restorasyon Labrotuarınınyenilenmesine yönelik 7. Çerçeve Projesine sivil toplum örgütü
olarak katkıda bulunmuş, ‘DündenBugüne Koruma Toplantısı 1-Ankara’ etkinliğini
gerçekleştirmiştir. TMMOB Mimarlar Odası, LozanMübadilleri Derneği, Mustafapaşa
Belediyesi ile birlikte “Türkiye ve Yunanistan'da Mimari MirasınKorunmasında Yerel Halkın
Bilinçlenmesi” konusunda AB Projesi yapmış ve AB Kültürel Miras Ödülü /Europa Nostra
Diploma Ödülü'ne değer bulunmuştur.

11.4. YÖNETİM KAYNAKLARI
-Merkezi Yönetim Eliyle Doğrudan Kullanılan Kaynaklar:
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, başta Kültür ve Turizm
Bakanlığı olmak üzere, diğer kamu kuruluşlarını “Hazine Mülkiyetinde” ve “Kamu
Kullanımında” olmak koşuluyla, onarım hizmetlerinin finansmanı ile görevlendirmiştir. Yasa
hükümleri belirtildiği üzere kamu yatırımları, hemen tümüyle kamunun mülkiyetinde bulunan
ve hizmete yönelik kullanılan taşınmazlar için yapılmaktadır. Bu nedenle özel mülkiyete konu
olan taşınmazları kapsamamaktadır. Merkezi yönetim eliyle doğrudan kullanılan kaynaklar,
sadece Kültür Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nün hizmet binaları dışında, kendi
uğraşı alanlarına giren taşınmazların bakım ve onarımı için kullanılabilir .
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Fonlar:


Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Katkı Fonu:

Bu yardımın amacı, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığını onaracak mali güce
sahip olmayan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere değişik nitelikte katkılar sağlamaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bakımı ve onarımı için
hem proje hazırlanması konusunda hem de proje uygulamalarında ayni, nakdi ve teknik
yardım sağlamaktadır.
Ayni yardım, Kültür ve Turizm bakanlığı tarafından onarım sürecinde
değerlendirilmek üzere yapılacak mal, eşya ve malzeme yardımını kapsar. Nakdi yardım,
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımı ile ilgili proje hazırlanması ve
uygulamalar için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak parasal yardımı kapsamaktadır.
Teknik yardım ise, Kültür ve Turizm bakanlığının gerek rölöve-restitüsyon-restorasyon
projeleri ile bunlara ilişkin mühendislik projelerinin hazırlanması sürecinde belge, bilgi ve
personel desteğidir . Yapılacak nakdi yardımın tamamı kredi, bir kısmı kredi, bir kısmı
yardım veya tamamı yardım olarak verilebilmektedir. Verilecek kredilerde onarılacak
taşınmaz kültür varlığının kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleriyle
kullanım amacı göz önünde tutulmaktadır.
Yardım almak için ilgili belgeler ile İl Kültür Müdürlüğü‟ne başvurulması
gerekmektedir Fonun gelirinin sadece genel bütçeye konan ödenekler olması ve bu
ödeneklerin de, miktar olarak ülke ölçeğinde düşünüldüğünde çok az bir düzeyde kalması, bu
programın yararlı olamaması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle fonun çalışabilmesi için
ilk aşamada yeteri kadar fon birikimi sağlayacak parasal kaynak oluşturulmalı, daha sonra
kredi/faiz sisteminden elde edilecek gelirlerle fonun genel bütçeye yük olmadan kendi sistemi
içerisinde çalışması sağlanmalıdır. Bu noktada fon sadece kredi veren bir mekanizma olarak
görülmemeli, ilgili yasal düzenlemeyle teknik destek vermek konusunda da görevli olduğu,
bu yüzdende rölöverestorasyon projelerinin hazırlanması ve onarım uygulamalarının
yönlendirilmesinde devreye girmesi gerekliliği unutulmamalıdır.


2985 Sayılı toplu konut kanunu uyarınca TOKİ tarafından verilen krediler:

2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu uyarınca, TOKİ (Toplu Konut
İdaresi Başkanlığı) kredilerinin en az yüzde 10‟u kadar, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
bakımı, onarımı ve restorasyonu için kullandırılmaktadır. Bu kapsamda, özel hukuka tabi
gerçek ve tüzel kişiler, mülkiyetlerinde bulunan korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür
varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için TOKİ‟ye kredi başvurusunda
bulunabilmektedirler.
TOKİ, her proje için, keşif özetinin yüzde 70‟ine kadar ve en fazla 80 bin lira olmak
üzerekredi kullandırabilecektir. Bu kapsamda öncelikli projeler, kültür ve turizm bakanlığı ile
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TOKİ Başkanlığınca müştereken belirlenmektedir. Uygulamanın denetimi ise TOKİ
uzmanları ile bakanlığın görevlendirdiği Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları tarafından
müştereken yapılır.
Yerel Yönetim Kaynakları:


Belediyeler tarafından kullanılmak üzere taşınmaz kültür varlıklarının
korunmasına yönelik olarak emlak vergileri üzerinden toplanan katkı payı:

Belediyeler tarafından toplanan emlak vergisinin %10‟u, taşınmaz kültür varlıklarının
korunması için kullanılmak amacıyla il özel idaresince açılan hesapta toplanmaktadır. Emlak
vergisi üzerinden toplanan vergilerle oluşan bu fona yalnızca belediyeler başvurabilmektedir.
Katkı payı hesabında toplanan miktar, belediyelerce taşınma kültür varlıklarının korunması ve
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin maliyetinin veya kamulaştırma bedelinin
%49‟unu aşmamak üzere belediye sınırları içerisindeki mevcut taşınmaz kültür varlığı oranı,
mevcut durumu, ilin kültürel değerlere katkısı dikkate alınarak valilik tarafından hakkaniyet
ölçüsünde kullandırılmaktadır.
Ulusal Fonlar:
Yıkılma tehlikesi taşıyan, yoğun turizm tarafından tehdit altında bulunan küresel miras
alanlarının yararlanabileceği “Küresel Miras Fonu (Global Heritage Fund)”, söz konusu
şehrin tarihi ve kültürel alanlarının yenileme çalışmalarına katkıda bulunarak kalıcı fayda
sağlama amacı güden kültürel miras alanında Avrupa Birliği Fonlarından biri olan “Avrupa
Kültür Başkentleri”, tarihi alanların korunması ile koruma planının hazırlanması ve
uygulanması amacıyla kurulan “UNESCO Dünya Mirası Fonu (World Heritage Fund), tehlike
altında olan mimari eserleri koruma, restore etme, halkı bilgilendirme, teknik yardım etme
gibi konularda destek veren bir fon olan “Dünya Anıtlar Fonu (World Monument Fund)”
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik kullanılabilecek ulusal fonlar
olarak sıralanabilir
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Uygulamalar
Kanunlar ve işleyiş şeması için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının ve Vakıflar
Genel Müdürlüğünün web sitesi incelenebilir.
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Uygulama Soruları
Yönetmeliklerde bahsi geçen kültürel miras/varlıkları için önemli rol oynayan kamu
kurum ve kuruluşları öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ülkemizde kültürel miras yönetiminde çok önemli olanKültür ve Turizm
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri, işleyişi
anlatılmıştır.Bunların yanı sıra, Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı
da kültürel miras konusunda yetkili kurumlardır. Son yıllarda, sivil toplum kuruluşlarıda bu
işleyişe dahil olmuştur.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdaki görevler hangi kurum ile ilgilidir?
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları
kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve
koordinasyonunu sağlamak
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu
Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri
Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı Müdürlüğü
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

2. Milli Saraylar Daire Başkanlığı hangi kuruma bağlı olarak çalışmaktadır?
a) Vakıflar Genel Müdürlüğü
b) Kültür ve Turizm Bakanlığı
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
d) KUDEB
e) Milli Savunma Bakanlığı
3. Deniz Müzesi hangi kuruma bağlı olarak çalışmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
KUDEB
Milli Savunma Bakanlığı

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki ulusal koruma ile ilgili kurumdur?
a) Vakıflar
b) KUDEB
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı
d) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
e) Hepsi
5. Aşağıdaki kurumlardan hangisi, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak
korunmaktadır?
a)
b)
c)
d)

Dolmabahçe Sarayı
Anıtkabir
Troia Antik Kenti
Süleymaniye Camii
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6. Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı koruma ile
görevli kurumdur?
a)
b)
c)
d)
e)

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı
Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı
Tarih Vakfı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

7. Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi kuruma bağlı olarak çalışmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Milli Savunma Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
Başbakanlık
Cumhurbaşkanlığı

8. Tarihi köprüler Şubesi Müdürlüğü hangi kuruma bağlı olarak çalışmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Milli Savunma Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı
Başbakanlık
Cumhurbaşkanlığı

9. Tarihî Mostar Köprüsü hangi kuruma bağlı olarak korunmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Milli Savunma Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Başbakanlık

10. TİKA hangi kuruma bağlı olarak çalışmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Milli Savunma Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Başbakanlık
Cumhurbaşkanlığı

CEVAPLAR
1) e, 2 c), 3) e, 4) e, 5) b , 6) e, 7) d, 8) b, 9) d, 10) d
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12. ARKEOLOJİK ALANLAR VE YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. Arkeolojik Alanlar ve Yönetimi
12.1.Arkeolojik Sit Alanlarında Tespit Çalışmaları
12.1.1. Arkeolojik Sit Alanları’nın Tespit Aşamasında Kullanılan Değerlendirme
Esasları
12.1.2.Arkeolojik Sit Alanlarını Tespit Aşamasında Kullanılan Yöntemler
12.1.3. Tespit Edilen Arkeolojik Sit Alanlarına İlişkin Hazırlanması Gereken
Belgeler
12.1.4. Tespit Edilen Arkeolojik Sit Alanlarına İlişkin Hazırlanan Belgelerin Tescil
İşlemlerine Esas Olmak Üzere Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurullarına Sunulması
12.2.Arkeolojik Sit Alanlarında Tescil Çalışmaları
12.2.1. Bir Alanın Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilebilmesi İçin Gereken Bilgi Ve
Belgeler
12.2.2. Bir Alanın Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin Karar Alınması
Ve Aşamaları
12.2.3. Karar Verme Organı Ve Çalışma Yöntemi
12.2.4. Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilen Bir Alana İlişkin Kararın Dağıtım
Aşaması
12.3. Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Çalışmaları
12.4.Arkeolojik Sit Alanlarındaki Sorunlar
12.4.1. Arkeolojik Sit Alanlarını Koruma
12.4.2. Kamulaştırma
12.4.3. Koruma Amaçlı İmar Planı (Kaip )
12.5. Uluslararası Belgelerde Arkeolojik Miras Yönetimi
12.6. Örnek Çalışma: İstanbul Tarihi Yarımada Alan Yönetim Planı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Alan yöntemi nedir?
2) Alan yönetiminin planlanması nasıl olmaktadır?
3) Alan yönetiminde ulusal mevzuatlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Arkeolojik Alan ve
Yönetimi

Alan yönetimi planlanması,
işleyişi, süreçleri
anlayabilmek

Alan yönetmini ve işleyişini
değerlendirebilme
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Anahtar Kavramlar




Alan Yönetimi
Alan yönetimi planlanması
Arkeoloji
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Giriş
Bir taşınmazın 2863 sayılı Kanun’da belirlenen niteliklere uygun kültür veya tabiat
varlığı olup olmadığına Koruma Bölge Kurullarınca karar verilir. Karar verme sürecinin iki
önemli aşaması bulunmaktadır. 2863 sayılı Kanunun 7. maddesinde ve bu maddeye dayanarak
yayınlanan "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili
Hakkında Yönetmelikte, tescil edilecek taşınmazlara ilişkin esaslar belirlenmiştir. Eğer bir
eser 2863 sayılı Kanun’da ve bu Yönetmelik’te belirtilen esaslara uyuyorsa Koruma
Kurulunca "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı" olarak tescil edilmesi
gerekir.
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12.1. ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA TESPİT
ÇALIŞMALARI
Koruma Bölge Kurullarınca bir taşınmazın kanun ve yönetmelikte açıklanan esaslara
uygun olup olmadığına karar verilebilmesi için o taşınmaza ilişkin yapılan araştırma ve
belgeleme işlemine “tespit” denmektedir. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları’nın
tespit ve tescili, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde ilgili ve faaliyetleri etkilenen diğer kurum ve kuruluşların
görüşü alınarak yapılır. Yapılacak tespitlerde, kültür varlıklarının tarih, sanat, bölge ve diğer
özellikleri dikkate alınır. Bu durumda yapılacak tespit çalışmasının konunun uzmanları
kişilerce bilimsel yöntemlere uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre, tespit
çalışmalarını yürütmekle görevlendirilen ekibin, yapılacak çalışmanın konusuna, çalışmaya
esas teşkil eden varlıkların niteliklerine yerine göre uygun uzmanlık alanına sahip kişilerden
oluşması gerekmektedir.

12.1.1. Arkeolojik Sit Alanları’nın Tespit Aşamasında Kullanılan
Değerlendirme Esasları
Bir alanın “Arkeolojik Sit” olarak hangi esaslar göz önünde bulundurularak tespit
edilmesi gerektiği, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve
Tescili Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Buna göre bir alanın Arkeolojik Sit olarak
tespit edilebilmesi için yazılı bilgiler, yüzey araştırmaları veya bilimsel diğer araştırmalara
dayanması; çevresel gözlemler ile bilimsel varsayımlar veya topografik açılardan yeterli
niteliklere sahip olması gerekir. I. Derece Arkeolojik Sitler belirlenirken, tarih öncesinden
günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal,
ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent kalıntıları ile yerleşim alanları ve
sosyal yaşama konu olmuş; taşınmaz kültür varlıklarına ait kalıntılar ve buluntuların veya
bunu destekleyen taşınır kültür varlığı buluntularının yoğun olarak yer aldığı alanlardan
olması, II. Derece Arkeolojik Sitler belirlenirken, tarih öncesinden günümüze kadar gelen
çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri
özelliklerini kısmen yansıtan yerleşim alanları ve sosyal yaşama konu olmuş alanlardan
olması ancak I. Derece Arkeolojik Sitler kadar yoğun kültür varlığı kalıntı ve buluntusuna
sahip olmayan veya kısmen modern yerleşme birimleri ile de doku bozulmaları görülen
arkeolojik alanlardan olması gerekir. III. Derece Arkeolojik Sitler ise ender rastlanılan
buluntulardan ve/veya bilimsel araştırmalar, çevresel gözlemler ile bilimsel varsayımlar
sonucunda kültür varlığı veya kalıntısı bulunma olasılığı olan alanlardan olması veya I. ya da
II. Derece Arkeolojik Sitlerle etkileşim içinde ve bu alanların korunmasında uzun ya da kısa
sürede kamu yararı olan alanlardan olması gerekmektedir.
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12.1.2. Arkeolojik Sit Alanlarını Tespit Aşamasında Kullanılan
Yöntemler
Arkeolojik alanların tespit edilebilmesi için günümüzde farklı bilimsel yöntemlerden
ve teknolojik cihazlardan yararlanılabildiği gibi klasik yöntemler de kullanılmaktadır. Bu
yöntemlerin başında gelen ve en bilindik yöntem olan yüzey araştırmaları ise en çok
kullanılan ve en klasik yöntem olma özelliğini korumaktadır. Kültür varlıklarıyla ilgili
herhangi bir meseleyi tahkik, tahlil ve teşhis etmek için kazı yapmaksızın toprak üstünde ve
su altında yapılan çalışmalardır.
Günümüzde birçok üniversitenin birçok arkeoloji bölümü, gerekli izinleri alarak
belirlenen alanlarda yüzey araştırma çalışmaları yapmaktadırlar. Hava fotoğrafları, arkeolojik
alanların tespiti için kullanılan diğer bir yöntemdir.
Hava fotoğrafları; harita yapmak amacıyla veya diğer bilimsel amaçlarla, yeryüzünün
sınırlı bir arazi parçasındaki mevcut doğal veya yapay her türlü şekillerin gökyüzünden
çekilmiş resimleridir. Yeryüzü ölçme ve kontrol yöntemleri ile yapılan haritalar hava fotoğrafı
ile kıyaslandıklarında, fotoğrafların daha fazla yeryüzü detayı içerdikleri, yeryüzü objelerinin
üç boyutlu görünümlerini verdikleri, diğer haritaların yapılması için temel materyal olarak
kullanıldıkları için zamandan tasarruf sağlayarak daha ekonomik olmaktadır. Arkeolojik
yerleşmelerin bulunduğu alanlarda tarım, hızlı yapılaşma, endüstriyel gelişme gibi olumsuz
yapılaşmalar nedeniyle höyüklerin ve diğer arkeolojik alanların kısmen ya da tamamen
düzlenmiş olması, yerlerinin arazide gezilerek tespitinin mümkün olmaması araştırmacıları
yeni yöntemler ve teknolojileri kullanmaya yöneltmiştir. Hava fotoğrafçılığında temel amaç;
höyükleri tespit etmek, coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle de söz konusu höyükler
hakkında sorgulamalara ve analizlere yönelik hızlı, erişilebilir ve etkin bilgi üretmektir18 .
Höyüklerin yapısında insan yapımı malzemelerin (seramikler, taş ve kerpiç) yoğun olması
çevresine göre farklı yansıma göstermesine neden olur.
Bu tür oluşumların çevresi ile arasında ton farlılığı bulunmaktadır. Bahsedilen bu ton
farklılığı ısı ve nem farkından kaynaklanır. Bu ton farklılığı hayati önem taşımaktadır.
Arkeolojik yüzey araştırmalarında höyük, tümülüs, düz arazi yerleşimleri, eski yol, paleokanal, kurumuş dere yatağı, akropol, nekropol gibi arkeolojik birimler aranmaktadır. Bunların
büyük bölümü araziye çıkmadan hava fotoğrafı kullanılarak tespit edilebilir. Arkeolojik yüzey
araştırmalarında hava fotoğraflarının kullanılmasıyla hem zaman ve maliyetten tasarruf
edilmiş olup hem de sistemli ve bilimsel araştırma yapabilme olanağı sağlanmıştır. İnsan
etkileriyle tahrip olmuş höyüklerin eski tarihli hava fotoğrafları yardımı ile tahribat öncesi
çeşitli özelliklerini ve çevresel özelliklerini belirleme çalışmaları yapılabilir. Bir diğer klasik
yöntem olan sondaj kazıları, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespit edilmesi amacıyla
bilimsel yöntemlerle yapılan kazılardır. Genellikle arkeolojik veri olma olasılığı kuvvetli olan
ancak kesin veri elde edilebilmesi amacıyla kullanılan bir sistemdir. Bu yöntem arkeolojik
alanların tespit edilebilmesi amacıyla kullanılabileceği gibi çoğunlukla III. Derece Arkeolojik
Sit olarak belirlenmiş ve kurul kararıyla ilgili müzesi denetiminde inşai ve fiziki müdahale
öncesinde tedbir amaçlı yapılan kazılardır. Tüm bu klasik yöntemlerden başka, arkeolojik
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verinin gözle görülemediği ancak olasılık dâhilinde olan ve belli bir alanda belli bir proje
kapsamında ve genellikle zamandan tasarruf edilmek istenen durumlarda kullanılan bir
yöntem olan jeoradar taramaları’dır.
Yeraltı Radarı (GPR: Ground Penetrating Radar) veya daha sık kullanılan ismi ile
Jeoradar (Georadar veya Yer Radarı), çoğu jeofizik arama yöntemleri gibi yeraltını kazısız
olarak radar dalgaları ile haritalamaya yarayan bir jeofizik metottur. Yerbilimlerinde GPR /
Jeoradar taraması: Kaya, Toprak, Kum ve Genç Çökeller, Buz / Buzul, Tatlı Su, Asfalt /
Kaldırım, Demiryolları / Tünel, ortamlarında kullanılabilmektedir. Ayrıca gömülü veya
günışığına çıkmış arkeolojik yapı ve eserlerin hasarsız / tahribatsız test ve tespit edilmesinde
(Nondestructive Testing) tüm dünyada sıklıkla başvurulan en önemli jeofizik yöntemlerden
biridir. GPR ölçümleri ile farklı karakterdeki gömülü tesisatlarının yerlerinin kesin
lokasyonlarının, derinlik ve geometrilerinin yüksek hassasiyet ile belirlenmesi mümkündür.
Ancak jeoradar sonuçları da diğer jeofizik yöntemlerde olduğu gibi EM Dalga Teorisi,
Spektral Analiz, Sayısal Süzgeçleme, Modelleme ve Ters Çözüm konularında bilgisi ve
tecrübesi olan yerbilimleri mühendisleri tarafından değerlendirildiğinde doğru sonuçlar
vermektedir. Yukarıda değinilen tespit yöntemleri içerisinde en çok kullanılan yöntem yüzey
araştırma yöntemi iken, maddi açıdan külfetli sayılabilecek olan jeoradar yöntemi ise
ülkemizde genellikle özel projelerde tercih edilmektedir.

12.1.3. Tespit Edilen Arkeolojik Sit Alanlarına İlişkin Hazırlanması
Gereken Belgeler
Yapılan tespitler sonucunda tescile esas olmak üzere yazılı ve görsel bilgileri içeren sit
fişi, tanıtmaya yeterli fotoğraflar hazırlanması gereklidir. Ayrıca alanı bütünüyle algılamayı
sağlamak amacıyla panoramik olarak çekilmiş fotoğraflar ve alan üzerindeki taşınmaz kültür
varlıkları ile küçük buluntuların detaylı çekilmiş, tasdikli, çekim tarihleri belirtilmiş albüm
haline getirilmiş fotoğrafları ve sitin yerini ve sınırlarını gösterir harita, siti tanımlayan ve
tespit ekibinin görüşünü içeren rapor ve ekinde (varsa) korunması önerilen taşınmaz kültür
varlıklarının listesi bulunması gereklidir. Sit sınırları, 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri
Üretim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış haritalar üzerinde belirlenir. Sit sınırları
kadastral haritaların üretildiği alanlarda kadastral haritalarda, kadastral haritaları üretilmemiş
alanlarda ise; üretilmişse 1/5000 ölçekli standart topografik fotogrametrik uçuş paftaları,
halihazır haritalar, orotofoto haritalar üzerinde, bunlardan hiçbiri üretilmemişse 1/25000
ölçekli topografik harita üzerinde işaretlenir. Tescil fişine sit alanının konumunu gösterir
1/25000 ölçekli topografik harita eklenir.
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12.1.4. Tespit Edilen Arkeolojik Sit Alanlarına İlişkin Hazırlanan
Belgelerin Tescil İşlemlerine Esas Olmak Üzere Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarına Sunulması
Yapılan tespitler sonucunda tescile esas olmak üzere, gerekli yazılı ve görsel bilgileri
içeren sit fişinin, alanı bütünüyle algılamayı sağlamak amacıyla panoramik olarak çekilmiş
fotoğrafların ve alan üzerindeki taşınmaz kültür varlıkları ile küçük buluntuların detaylı
çekilmiş, tasdikli, çekim tarihleri belirtilmiş albüm haline getirilmiş olarak, sitin yeri ve
sınırları 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış
haritalar üzerinde çalışma yapılmalıdır. Siti tanımlayan ve tespit ekibinin görüşünü içeren
rapor hazırlanmalıdır. Sit sınırları Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış haritalar üzerinde belirlenir.
Sit sınırları kadastral haritaların üretildiği alanlarda kadastral haritalarda, kadastral
haritaları üretilmemiş alanlarda ise; varsa 1/5000 ölçekli standart topografik fotogrametrik
uçuş paftaları, hâlihazır haritalar, orotofoto haritalar üzerinde, bunlardan hiçbiri yoksa
1/25000 ölçekli topografik harita üzerinde işaretlenir. Tescil fişine sit alanının konumunu
gösterir 1/25000 ölçekli topografik harita eklenir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’nun 7. maddesi gereği, Genel Müdürlükçe veya ilgili Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünce, tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların
görüşleri alınır. Görüş istenen kurum ve kuruşlarca 45 gün içinde görüş verilmemesi
durumunda çalışmalar bakanlıkça doğrudan tamamlanır.

12.2. ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA TESCİL
ÇALIŞMALARI
Tescil; Taşınmaz Kültür Varlıklarından korunması gerekli olanlarının Koruma Bölge
Kurulu Kararıyla belirlenmesini, ifade etmektedir. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve
tabiat varlıkları ile ilgili yapılan tespitlere dayanılarak ve Devletin imkânları göz önünde
tutularak, örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser,
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilir. Tespit kim tarafından yapılmış olursa
olsun, tescil kararının Koruma Bölge Kurullarınca alınması gerekir.

12.2.1. Bir Alanın Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilebilmesi İçin
Gereken Bilgi ve Belgeler
Tespit ve tescil yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan bilgi ve belgeler (harita, rapor,
sit fişi, fotoğraflar vb.), tescil edilecek alan ile ilişkisi olan gerekli kurum ve kuruluşların
görüşlerinin de alınmasından sonra, konu, Koruma Bölge Kurulu gündeminde
değerlendirilmek üzere en yakın tarihli toplantı gündem maddesine eklenir. Yapılan tespit
işlemi Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri tarafından yapılmalıdır. Bu birkaç şekilde
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olabilir. Genellikle tescile konu alan, ilgili müze müdürlüğünce incelenerek (bazı durumlarda
bu inceleme kurul müdürlüğü uzmanları tarafından da yapılmaktadır) hazırlanan bilgi ve
belgeler ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilir. Bu belgeler iletildikten sonra
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde konunun öncesi yok ise yeni bir dosya numarası
verilen konuya ilişkin gerekli arşiv taraması yapılarak bir dosya inceleme raporu
oluşturulması gerekir. İlgili kurumlar ile gerekli koordinasyon sağlanarak alınan kurum
görüşleri de bu rapora eklenmelidir. Bunun dışında herhangi bir kaçak kazı, inşai veya fiziki
müdahale sırasında ortaya çıkan (2863 sayılı Kanun kapsamında kalan bulgulara yönelik
olarak Kanunun 4. maddesi gereği ilgili birimlere haber verme zorunluluğu bulunmaktadır.)
bulgular doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemelerde
bulunmaktadır. Bu çalışmaların da yine aynı yönetmelik hükümleri doğrultusunda
hazırlanacak bilgi ve belgeler Koruma Bölge Kurulu toplantı gündemine eklenir.

12.2.2. Bir Alanın Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin
Karar Alınması ve Aşamaları
2863 sayılı Kanun kapsamında olan, 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin
Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik maddeleri uyarınca hazırlanarak kurul gündemine
alınan herhangi bir alanın arkeolojik sit olarak tescil edilebilmesi için konunun kurul
gündeminde görüşülerek tartışılması ve gerekçeli olarak tescil edilmesi veya tesciline gerek
olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

12.2.3. Karar Verme Organı ve Çalışma Yöntemi
Koruma Bölge Kurulu toplantılarına üye olarak, Bakanlıkça seçilen, arkeoloji, sanat
tarihi, hukuk, mimarlık ve şehir planlama dallarında uzmanlaşmış yedi kişiden oluşan bir
heyet katılır. Kurul gündeminde görüşülecek konu belediye sınırları içinde ise belediye
başkanı veya teknik temsilcisi, konu büyükşehir belediyesi sınırları içinde ise büyükşehir
belediye başkanı veya teknik temsilcisi ile ilgili ilçe belediye başkanı veya teknik temsilcisi,
belediye sınırları dışında ise ilgili valilikçe seçilecek teknik temsilci, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile ilgili ise ilgili teknik temsilci, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili ise, Vakıflar
Bölge Müdürü veya teknik temsilcisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile ilgili ise konuyla ilgili
teknik temsilci, Müze müdürlüğü ile ilgili ise ilgili Müze Müdürü, Koruma Bölge Kurulu
toplantılarına kurum temsilcisi üye olarak katılır. Toplantıya katılması gereken üyelerin salt
çoğunluğuyla toplanılır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Ancak
karar yeter sayısı dörtten az olamaz. Kararlar, kanun ve ilke kararlarındaki dayanakları ile
bilimsel gerekçeleri belirtilerek yazılır.
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12.2.4. Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilen Bir Alana İlişkin Kararın
Dağıtım Aşaması
Koruma Bölge Kurulları’nda görüşülen tescil kararlarının yazım aşaması da konuyu
kurul üyelerine sunum yapan ilgili uzman koordinatörlüğünde devam etmektedir. Genellikle
birçok kurulda bu sistem kullanılmaktadır ancak bazı kurullarda toplantı salonunda bir
yazman bulunduğu ve karar verme aşamasında kurul üyelerinin dikte edilerek kararlar yazılı
metne dönüştürülerek karar oluşturulmaktadır. Konuyu hazırlayan ve sunan uzman karar
metnini de yazarak öncelikle konunun uzmanı kurul üyesi ya da kurul başkanı ile görüşerek
karar üzerinde bazı düzenlemeler yaptıktan sonra karar metninin son hali tüm kurul üyelerine
okunur ve diğer kurul üyelerinin de (varsa) katılımı ve düzeltmek istediği noktalar
tamamlandıktan sonra karar metni onaylanmak üzere imzaya açılır. Toplantı sırasında
onaylanan karar metni ıslak imzalı olarak iki suretten oluşur. Asıl karar metni olan bu suretler
dağıtılmaz, biri işlem dosyasına ve diğeri de yıl içerisinde alınan kararların arşivlendiği
“Kararlar Klasörü’ne” takılır. Dağıtım için kullanılacak olan kararlar “Aslı Gibidir” mührüyle
çoğaltılıp Kurul Müdürü tarafından imzalanarak ilgili kişi ve kurumlara usulüne göre ilan ve
tebliğ edilir. Söz konusu karar dağıtımı yapılırken adresi belli olan kurum ve kişilere tescil
kararlarının dağıtımı yapılabilir. Ancak tescil edilen sit alanları içerisinde bulunan ve
malikleri bilinmeyen dolayısıyla da adresleri bilinmeyen taşınmazlara ilişkin karar dağıtımı
yapılamıyordu. Bu durum ileride oluşabilecek birçok mülkiyet ve izinsiz uygulama
sorunlarını da beraberinde getirmekte idi. Bu nedenle 08.10.2013 tarih ve 6498 sayılı Kanun
ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. maddesi ile “sit
alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dahil olmak
üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararları, Resmi Gazete’de
duyurulur ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle yayınlanır.” hükmü yürürlüğe
girmiştir. Tescil kararının usulüne göre ilanını takiben, tapu kütüğüne "Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlığı" olduğuna dair kayıt konur. Tapuya kayıt, korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı il merkez ilçesinde bulunuyorsa Vali, ilçe sınırları içinde kalıyorsa
Kaymakam tarafından yazılan yazı uyarınca yapılır.

12.3. ARKEOLOJİK SİT ALANLARINDA KORUMA
ÇALIŞMALARI
Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarındaki insan ve onun emeği sonucunda ortaya
çıkan kültürel mirasımızın geçmişi, günümüzden yaklaşık 1 milyon yıl öncesine kadar
uzanmaktadır. Paleolitik Dönem olarak adlandırdığımız Yontma Taş Çağı’ndan günümüze
kadar, ülkemizin birçok noktasında insan elinden çıkmış yoğun kültürel bulguya ulaşılmıştır.
Önceleri mağaralarda ve kaya sığınaklarında yaşayan ilk insanlar, zamanla kendini
geliştirmiş, alet yapmayı ve kullanmayı öğrenmiş, avlanmış, besin üretmiş ve zamanla
yerleşik hayata geçerek modernleşme yönünde ilk adımları atmayı başarmıştır.
Neolitik Dönem’de insanlar mağaralardan ve sığınaklardan çıkarak yerleşik hayata
geçerler. İnsanoğlu açısından bir devrim niteliğinde olan bu dönem ve sonrasında yaşanan
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yerleşik hayata geçiş ve bunu takip eden dönemsel gelişmeler ve özellikler, yapılan arkeolojik
kazılar ve araştırmalar sayesinde ortaya çıkarılmaya ve aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Ancak
söz konusu bu kültürel varlıklar gerek arkeolojik çalışmalar öncesinde gerekse daha sonraki
dönemlerde, çeşitli etkenler nedeniyle yok olmaya, tahrip olmaya ya da kaybolmaya maruz
kalmaktadır.
Bize emanet edilen ve bizim de gelecek kuşaklara miras bırakacak olduğumuz kültürel
mirasımızı sahiplenmeli ve onu gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek ve
koruyabilmek için gerekli özeni ve çabayı göstermeliyiz.
Birçok bürokratımız için kültür varlıklarımızın korunması, ya “turizm için çekiciliği”
olduğu ya da “yabancılar öyle istediği” için geçerlidir. Bu nedenle maddi bir getirisi olmasa,
kültür varlıklarının korunmasına gerek olmadığı bile düşünülebilir. Zaten birçoğumuz için
kültür varlıkları, istediğimiz yere istediğimiz inşaatı yapmamızın, geniş düzgün yolların
açılmasının, kentlerin “modern” görünüme sahip olmasının engelidir. Çok azımız bunları,
kendi kimliğimizin bir parçası olarak görmekteyiz. Kültür varlıklarının kimliğimizi
zenginleştirmesi, bize katkıda bulunması için, onları anlamaya yönelik bir çaba sarf etmemiz,
bir ön hazırlığımızın olması gerekir; bunu yapmadığımız zaman kültür varlıklarının herhangi
bir taş parçasından anlamsal farkı kalmaz. Zaten bu tür bir düşünsel altyapının eksikliği,
yalnızca kültür varlıkları konusunda değil, yaşamın hemen her boyutunda karşımıza
çıkmaktadır. O zaman, kültür varlıklarımızı kimin için koruyoruz sorusu da ortaya
çıkmaktadır. Bunları anlamamakta ve onlarla ilgilenmemekte direnen topluma karşın
korumanın doğru olup olmadığı gibi bir tartışma yalnız ülkemiz boyutunda değil, benzer
durumdaki birçok ülke için de söz konusudur. Gelişmekte olan ülkeler, geçmişini öğrenme,
ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarını, birçok zorluğa rağmen sürdürmeye çalışmaktadır.

12.4. Arkeolojik Sit Alanlarındaki Sorunlar
Ülkemizde “arkeoloji” deyince akla gelen “antika eser”, “kıymetli eşya”, “çok para
edecek nesne” ve “rant alanlarının önündeki engel” kavramları ortadan kalkmadığı sürece
arkeolojik alanlar gün geçtikçe daha çok tahrip olmaya, yasal veya yasal olmayan yollardan
gün yüzüne çıkarılan eserler yurt dışına kaçırılmaya, zorunlu yanlış kullanımlar nedeniyle
tahrip edilmeye devam edecektir.
Bunu önlemek adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumları tarafından cezai
işlemler uygulanmakta ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın düzenlemiş olduğu konferans, panel
ve toplantılar ile halk bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır. Ancak çevremizde gözlemlediğimiz,
gazete, internet ve diğer haberleşme kaynaklarından öğrendiğimiz kadarıyla görünen odur ki
bu önlemler belli bir yere kadar işe yaramakta olup kültür varlığı tahribatını tam anlamıyla
önleyememektedir. Arkeolojik Sit Alanları’ndaki sorunları
a) Define aramak amacıyla yapılan kaçak kazılar,
b) Yeni yapılanmalar, alt yapı çalışmaları,
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c) Tarımsal çalışmalar
d) Doğal tahribatlar olarak sıralayabiliriz.
Arkeolojik Sit ilanı ile birlikte, o alandaki yapılaşma ve kullanım belli kurallara
bağlanmakta ve o alanda özel hukuka tabi kişilerin (kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan
özel kişiler) mülkiyet hakkına kısıtlamalar ortaya çıkmaktadır. Bir alanın Arkeolojik Sit
olarak belirlenmesi kararı Koruma Bölge Kurullarınca alınır ve sit alanının sınırları belirlenir.
Bu konudaki çalışmalarda yeterli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü korumakullanma dengesinin birçok yerde henüz kurulamamış olması; kamu yararı kavramını
sorgulamaya kadar gidecek bir tartışmayı başlatabilir. Bunun yanında arkeolojik alanlarının
sit olarak ilan edilmemesi veya sınırlarının doğru belirlenmemesi de bu kültürel mirasın veya
değerlerin tahribine, telafisi imkânsız zararların ortaya çıkmasına yol açabilecektir.
2863 sayılı Kanunun 3. maddesinde yapılan genel sit tanımından hareketle bu hassas
dengenin sağlanmasında bazı zorluklar yaşanabilir. Çünkü ülkemizdeki Arkeolojik Sit
Alanları’nın büyük bir kısmı tarımsal çalışmaların sürdürüldüğü araziler üzerinde bulunmakta
olup birçok aile hayatını devam ettirebilmek için geçimini bu topraklardan sağlamakta, sit
alanı içerisinde kalmış ve atadan dededen kalan evinde yaşamını, ya da iş yerindeki ticari
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenle, bize miras bırakılmış ve bizim de çocuklarımıza
miras bırakacak olduğumuz, kişiliğimizin de bir parçası olan arkeolojik alanları korumak ve
yaşatmak isterken, halkımızı yıldırıp küstürmemeli ve onlara sağlanacak olan imkânlarla
yaşanabilecek haksızlıkların önüne geçilmelidir. Koruma ve kullanma dengesi belki de en çok
bu aşamada önem kazanmaktadır.
2863 sayılı Kanunun 9. maddesinde, “Koruma Yüksek Kurulunun İlke Kararları
çerçevesinde Koruma Bölge Kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşaî ve fizikî
müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları
değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma,
kazı veya benzeri işler inşaî ve fizikî müdahale sayılır.” denilmektedir.
Bu maddede bulunan “bunlar yeniden kullanıma açılamaz”, “kullanımları değiştirilemez” ifadeleri, suiistimalleri önlemek adına oluşturulmuştur ancak oldukça sert
önlemlerdir. Ne var ki, 2863 sayılı Kanunun 5. maddesinde “Devlete, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzelkişilerin
mülkiyetinde bulunan taşınmazlarda varlığı bilinen veya ileride meydana çıkacak olan
korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları Devlet Malı niteliğindedir.”
ifadesi bulunmaktadır. Bu nedenle kesin yapılanma yasağı getirilmiş özel hukuka tabi
kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, mülkiyet hakkının sağlanması ve
mağduriyetinin giderilmesi adına kamulaştırılarak mülkiyet hakkı sorununun giderilmesi
gerekir.
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12.4.1. Arkeolojik Sit Alanlarını Koruma
Arkeolojik Sit Alanları’nı korumak için yüzeysel ve caydırıcı önlemlerin çok etkili
olmadığı ve bir şekilde ihlal edildiği görülmektedir. Avrupa ülkelerine bakıldığında birçok
kentte birçok kültür varlığının orijinaline yakın hallerinde korunduğunu ve orada yaşayan
halkların bu kültürel varlıklarla içi içe yaşadığını görmekteyiz. Bunun nedeni ilk bakışta
maddi gelişmişlik düzeyi olarak yorumlansa da kökeninde yatan asıl gerçek buralarda yaşayan
insanların kültür varlıklarını benimsemeleri ve kendi tarihlerinin, kültürlerinin ve
kişiliklerinin bir parçası olarak görmeleridir. Bu nedenle kültür bilincinin çocuk yaşlardan
itibaren insana aşılanması gerekir. Bu da aile eğitiminin yanı sıra okulda verilecek eğitimle
insana kazandırılabilir.
İlkokul çağından itibaren çocuklarımıza, üzerinde yaşamakta oldukları toprakların
önemi ve kıymeti benimsetilmeli ve bu bilincin kalıcı olması sağlanmalıdır. Üzerinde
yaşadığımız ülkemizin topraklardaki her türlü kültür izini benimseyerek bizden bir parça
kabul ederek ve koruyarak gelecek kuşaklara aktarabilir ve yaşatabiliriz. Bu yüzden
eğitimcilerimize ve anne- babalarımıza büyük bir görev düşmektedir.
Kültür bilincinin çocuklara verilebilmesini sağlayacak en önemli yer ise müzelerimiz
ve ören yerlerimizdir. Ancak birçok müzemiz, çalışan eleman yetersizliği, güvenlik problemi,
idarecilerin yeterince hassas olamaması gibi sebeplerden dolayı, kapsamında barındırdığı
eserler için depo olmaktan öteye gidememekte ve eserlerin yeterli tanıtımı yapılamaktadır.
Kültürel bilincin artırılması adına, kültür varlıklarımız müze depolarına kapatılmamalı,
müzecilerimiz ise bu eserleri bekleyen koruma görevlisi olmaktan ziyade araştırmacı ve
eğitimci bir anlayışla çalışmalarını sürdürebilmelidir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş olan müzelerimiz dışında, yurdumuzun birçok
ilinde yeni müzeler açılmış ve ülke çapında yaygınlaşması sağlanmıştır. Sayıları gün geçtikçe
artan müzelerimiz, artık sadece eserlerin sergilendiği ve depolandığı mekânlar olmaktan
çıkmış, halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası konferansların, seminerlerindüzenlendiği,
çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, sergilerin açıldığı, bilimsel yayınların
yapıldığı, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları hâline gelmiştir.
Son yıllarda dünyanın en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi,
Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi, Aydın
Arkeoloji Müzesi, Tokat Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gibi yeni müzeler çağdaş müzecilik
anlayışına göre tasarlanmış ve ziyarete açılmıştır.

12.4.2. Koruma Yöntemleri
Arkeolojik Sit Alanları içerisinde kalan taşınmazlarına ilişkin ortaya çıkan mülkiyet
hakkı kısıtlanmasının ve kültürel tahribatın en aza indirgenebilmesi için ise 2863 sayılı
Kanun’da bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeleri;
a) Kamulaştırma,
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b) Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP)
c) Takas, olarak sıralandırabiliriz.

12.4.2. Kamulaştırma
2863 sayılı Kanunun 15. maddesinde Taşınmaz Kültür Varlıkları ve bunların koruma
alanları aşağıda belirlenen esaslara göre kamulaştırılır:
a) Kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetine geçmiş olan korunması
gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile koruma alanları, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
hazırlanacak programlara uygun olarak kamulaştırılır. Bu maksat için Kültür ve Turizm
Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konur. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel
idareleri ve mahalli idare birlikleri tescilli taşınmaz kültür varlıklarını koruma bölge
kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler.
b) Menşei vakıf olup da çeşitli sebeplerle kısmen veya tamamen gerçek ve tüzel
kişilerin mülkiyetine geçen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve bunların
korunma alanlarının kamulaştırılmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu maksat için
Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine yeteri kadar ödenek konur.
c) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanları imar
planında yola, otoparka, yeşil sahaya rastlıyorsa bunların belediyelerce; sair kamu kurum ve
kuruluşlarının bakım ve onarım ile görevli oldukları veya kullandıkları bu gibi kültür
varlıklarının koruma alanlarının ise bu kurum ve kuruluşlarca kamulaştırılmaları esastır.
d) Kamulaştırmalarda bedel takdirinde taşınmaz kültür varlıklarının eskilik, enderlik
ve sanat değeri dikkate alınmaz.
e) Kamulaştırma işlemleri 2863 sayılı Kanun hükümleri ile 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanunu’nun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre yapılır.
f) Sit alanı ilan edilen ve 1/1000 ölçekli onaylı Koruma Amaçlı İmar Planında (KAİP)
kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının
bulunduğu parseller, aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında
önerilen parsellerin tamamının kabulü koşulu ile başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil
veya hisseli olarak değiştirilebilir.
Sit alanı ilan edildiği tapu kütüğüne şerh konulan taşınmazları, miras ve ölüme bağlı
tasarruflar dışında, sonradan edinenlerin talepleri değerlendirilmez. Ancak, Bakanlık izni ile
gerçekleştirilen kazıların yapıldığı alanlarda bulunan parsellerde maliklerin başvurusu ve
kabulüne ilişkin koşul parsele yönelik uygulanır ve 1/1000 ölçekli onaylı koruma amaçlı imar
planı şartı aranmaz. Bu parsellerin üzerinde bina veya tesis varsa malikin başvurusu üzerine
rayiç bedeli, 2942 sayılı Kanunun 11. maddesi hükümlerine göre belirlenerek ödenir. Bu
işlemlere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Kültür ve Turizm
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
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12.4.3. Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP )
Bir alanın Koruma Bölge Kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekte imar planı
uygulamasını durdurur. Sit alanının etkileşim-geçiş sahası varsa 1/25.000 ölçekli plân
kararları ve notları alanın sit statüsü dikkate alınır ve yeniden gözden geçirilerek ilgili
idarelerce onaylanır.
Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar, Koruma Bölge Kurulu tarafından üç ay
içinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenir. Belediyeler, valilikler ve
ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlatıp
incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kurulu’na vermek zorundadır. Üç yıllık
süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde Koruma Bölge Kurulunca gerekçeli
olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma
şartları uygulanır.
Sit alanlarına ilişkin tüm ölçeklerde yapılmış; Koruma Bölge Kurulları’nın uygun
görüşü alınarak yürürlüğe giren planların yargı kararları ile uygulamasının durdurulması veya
iptal edilmesi halinde ilgili Koruma Bölge Kurulunca geçiş dönemi yapılanma şartları yeniden
belirlenir. Koruma Bölge Kurulu’nda görüşülen ve uygun görülen koruma plânları
onaylanmak üzere ilgili idarelere gönderilir. İlgili idareler, Koruma Amaçlı İmar Planı’nı en
geç iki ay içinde görüşür ve varsa değişmesini istediği hususları Koruma Bölge Kurulu’na
bildirir. Koruma Bölge Kurulu’nda bu hususlar değerlendirilir ve Kurul tarafından uygun
görülen haliyle planlar ilgili idarelere onaylanmak üzere gönderilir. Planlar, Koruma Bölge
Kurulu’nun uygun gördüğü şekliyle ilgili idarelerce altmış gün içinde onaylanmak
zorundadır. Bu süre içinde görüşülmeyen ya da onaylanmayan planlar kesinleşerek yürürlüğe
girer.
Koruma Amaçlı İmar Planı’nın yürürlüğe girmesiyle geçiş dönemi koruma esasları ve
kullanma şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan ortadan kalkar. Ören yerlerinde çevre
düzenleme projesi yapımı ve değişiklikleri, ilgili Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü
doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılır, yaptırılır ve onaylanır. Koruma Amaçlı
İmar Plânları ve Çevre Düzenleme Projeleri’nde yapılacak değişiklikler yukarıdaki usullere
tabidir.
Koruma Amaçlı İmar Planları, müellifi şehir plancısı olmak üzere alanın konumu, sit
statüsü ve özellikleri göz önünde bulundurularak ilgili meslek gruplarından Kültür ve Turizm
Bakanlığınca belirlenecek uzmanlar tarafından hazırlanır.Koruma Amaçlı İmar Planları ve
Çevre Düzenleme Projeleri’nin hazırlanması, gösterimi, uygulanması, denetimi, Koruma
Amaçlı İmar Planı değişiklikleri, plan müellifleri ile planlama ekibinin niteliği ve yeterliliği
ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
hazırlanan yönetmelikle belirlenir.
Koruma Amaçlı İmar Plânları’nın yapımı için belediyelere aktarılmak üzere İller
Bankası Genel Müdürlüğü Bütçesine yeteri kadar ödenek konur. İl özel idareleri ise
bütçelerinde Koruma Amaçlı İmar Plânlarının yapımı için ödenek ayırırlar. Koruma Bölge
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Kurulunca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde; bu kararın ilanından önce imar mevzuatına ve
onaylı imar plânlarına uygun olarak alınmış yapı ruhsatı ve eklerine göre subasman seviyesi
tamamlanmış yapıların inşasına devam edilebilir, ancak bu maddenin (c) bendi uyarınca
yapılanma hakkı aktarımını re’sen uygulamaya da ilgili idareler yetkilidir. Subasman seviyesi
tamamlanmamış yapıların yapı ruhsatları iptal edilir. Kesin yapılanma yasağı bulunan sit
alanlarında bu madde hükümlerinden yararlanılamaz.
Koruma Amaçlı İmar Plânları ile kesin yapılanma yasağı getirilen sit alanlarında
bulunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar malikin başvurusu
üzerine, belediye ve il özel idaresine ait taşınmazlarla takas edilebilir. Yapılanma hakları
kısıtlanmış tescilli taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanlarında bulunan ya da
Koruma Amaçlı İmar Plânları ile yapılanma hakları kısıtlanan taşınmazlara ilişkin, ilgili
idarelerce imar planlarında açık aktarım alanı olarak tanımlanmış alanlar oluşturulur.
Mülkiyet veya yapılanma haklarının kısıtlanmış bölümlerinin açık aktarım alanları ile
takas edilmesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeler, bunların dışında
valilikler yetkilidir. Aktarım işleminde Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylı gayrimenkul
değerleme şirketlerince yapılacak rayiç değer denkleştirmesi esas alınır. Ancak aktarıma konu
hak tescilli taşınmaz kültür varlığına ilişkin ise yapı değeri dikkate alınmaz.
Aktarıma konu olan taşınmazlar için, kısıtlanmış yapılanma haklarının imar plânlarıyla
aktarım alanı olarak ayrılmış yapılanmaya açık diğer alanlarda kullanılmasının
sağlanabilmesine yönelik bedel takdirine ilişkin belgeler düzenlemeye, bu belgeleri yapılanma
hakları kısıtlanmış alan olarak gösterilen ve tapuda bu konuda şerh düşülen alanlardaki
taşınmaz sahiplerinden hak sahibi olanlara vermeye, imar plânında aktarım alanı olarak
ayrılmış ve tapuda bu konuda şerh düşülen alanlarda ise ruhsat vermek için belge toplamaya
ilgili idareler yetkilidir. Menkul kıymetlerin basılması, saklanması, el değiştirme işlemlerinin
onaylanması ve veri tabanının oluşturulması ve denetlenmesi İller Bankası tarafından yapılır
Kesin yapılanma yasağı gelmesi nedeniyle yapılanma hakkının tamamen aktarılması
halinde, yapılanma hakkı kısıtlanan taşınmaz, mütemmimi ile birlikte ilgili idare mülkiyetine
geçer ve parseller ilgili idare adına tescil edilir ve hiçbir koşulda satışa konu edilemez.
Aktarıma konu parselde malikin korunabilir yapılanma hakkı kalması halinde ise
yapılanma hakkı kısmen aktarılır. Bu durumda, malikin yapılanma hakkı kısıtlanmış alandaki
mülkiyeti devam eder. Ancak, aktarıma konu hak, tescilli taşınmaz kültür varlığı üzerinde ise,
malikin bu varlığın korunması ve yaşatılması için gerekli bakım, onarım ve restorasyon
çalışmasını, ilgili idare ile imzalanacak protokole uygun olarak menkul kıymetleri teslim
almasını müteakip başlatarak tamamlaması zorunludur. Aksi halde, ilgili idare teslim edilen
menkul kıymet bedelini faiziyle birlikte malikten tahsile yetkilidir. Bu hususlar ve protokol
menkul kıymet tesliminden önce ilgili idarece tapuya her türlü harçtan ve damga vergisinden
muaf olarak şerh edilir.
Kısıtlanmış hakların bulunduğu belediye sınırları içerisinde, aktarım alanı tespit
edilmesinin mümkün olamaması halinde, ilgili idareler ortak program yürütmeye yetkilidir.
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Bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Görünen odur ki aslında Devlet olarak Arkeolojik Sit Alanları’nın korunması
anlamında ciddi katkı payları ilgili idarelere aktarılmaktadır. Bazı yerel yönetimler bu konuda
gerekli hassasiyeti gösterip, ileri görüşlü davranırken bazı yerel yönetimlerin ise konuya
kayıtsız kaldığı ve yanı başlarında yok olan kültürel mirasa seyirci olduklarını görmekteyiz.
Bu nedenle yerel yönetimler ile ilgili daha zorlayıcı yaptırımların devlet eliyle düzenlenmesi
ve bunların denetlenmesi Arkeolojik Sit Alanları’nın korunması ve yaşatılması açısından bir
gereklilik durumundadır.

12.5. ULUSLARARASI BELGELERDE ARKEOLOJİK MİRAS
YÖNETİMİ
a. 1990 Arkeolojik Miras Yönetimine İlişkin Uluslararası Bildiri
Avrupa’da arkeolojik mirasın yönetimini düzenlemek için yeni ilkelere 1990’lardan
itiben gerek duyulmuş ve bu konu gündeme taşınmıştır. ICOMOS’a bağlı olan ICAHM
(İnternational Committe on Archaelogical Heritage Management), 1990 yılında Arkeolojik
Mirasın Yönetimi Konusunda Bir Uluslararası Bildiri (International Charter for
Archaeological Heritage Management) hazırlamıştır. Bu bildirinin giriş bölümünde arkeolojik
miras yönetimi kavramının anahatları çizilmiştir.
Arkeolojik miras yönetimi, bir dizi işlemi içerir:
1- Bütüncül koruma politikaları: Arkeolojik mirasın korunması için uluslararası,
ulusal ve bölgesel planlamalar yapılmalı, arazi kullanımı denetimli olmalıdır.
2- Yasal düzenleme ve ekonomi: Arkeolojik varlıkların korunması için etkili bir yasal
düzenleme ve ekonomik destek sağlanmalıdır.
3- Yüzey araştırması ve envanter: Arkeolojik varlıkların korunabilmesi için mutlaka
yüzey araştırmalarından elde edilecek bilgilere ve envantere ihtiyaç vardır.
4- Araştırma: Kazılar 1956 UNESCO tavsiye kararlarına göre yapılmalıdır.
Arkeolojik bilgiler bilimsel kazılardan elde edilir, ancak kazılarda olabildiğince
tahrip etkisi az olan yöntemler kullanılmalıdır.
5- Geliştirme ve koruma: Yerinde koruma esastır.
6- Tanıtım, bilgilendirme, onarım: Arkeolojik varlıkların topluma tanıtılması için
gerekli işlemler yapılmalı ama bu yapılırken kültürel varlığın özgün niteliğine
zarar verilmemelidir.
Bu bildiri, arkeolojik kültür mirasının korunmasının, pek çok uzmanlık dalını içine
alan çok boyutlu bir süreç olduğu, halkın da bu sürece dahil edilmesi gerektiği konularının
altını çizmektedir.
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b. 1992 Malta Arkeolojik Mirasın Korunması Sözleşmesi
Arkeolojik miras yönetimi ile ilgili diğer önemli uluslararası belge, Avrupa
Konseyi’nin 1992 Malta Valetta’da yapılan toplantıda kabul edilen Arkeolojik Mirasın
Korunması Sözleşmesi’dir. Sözleşmenin giriş bölümünde, arkeolojik mirasın Avrupa’nın
müşterek hatırasının kaynağı ve tarihi ve bilimsel çalışmalar için bir araç olarak korunmasının
amaçlandığı belirtilmektedir.
2. maddede, katılımcıların yükümlülükleri sıralanmış ve bunlar arasında, arkeolojik
mirasın envanterinin sürdürülmesi ve koruma altındaki anıtların ve alanların tanımlanması,
mirasa zarar veren etkenler arasında bilimsel olmayan kazılar da sayılmış ve 3. maddesinde
kazılarda arkeolojik mirasa zarar verecek tekniklerden kaçınılması, arkeolojik mirasın
parçalarının kazı sonunda yeterli koruma ve değerlendirme yapılmadan bırakılmaması
gerektiği belirtilmiştir.
Sözleşmenin 5. maddesinde arkeolojik mirasın korunmasında bütüncül yaklaşımların
önemi belirtilmiş ve gelişim planlarında arkeolojik alanların gözetilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Kent ve bölge planlamacılar ve arkeologlar çalışmaları konusunda karşılıklı
bilgi vermelidir. Bir imar çalışması sırasında bulunan arkeolojik miras, mümkün olduğu
yerlerde in-situ olarak korunmalıdır. Bir arkeolojik buluntu yerinin halkın ziyaretine açılması
için yapılan düzenlemeler, buluntu yerinin arkeolojik ve bilimsel niteliğini bozmamalıdır.
Arkeolojik miras ile toplum arasındaki iletişimin önemi ve bunun arttırılması
gerekliliği 8. maddede yer almaktadır. Sözleşmeye göre, geçmişin anlaşılması için arkeolojik
mirasın değerinin toplumun bilincinde uyandırılması ve geliştirilmesi için eğitici çalışmalar
yapılmalıdır. Arkeolojik mirasın özellikle sitlerin önemli bölümlerine halkın girişi sağlanmalı
ve arkeolojik nesnelerin uygun bir seçkisi halka sergilenmelidir.
Malta Sözleşmesi, ulusal ve uluslarası düzeyde arkeolojik miras ile ilgili mevzuatın
yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesine neden olmuştur.
c. 1993 Dünya Kültür Mirası Sitleri İçin Yönetim İlkeleri
(Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites) Bu belge, 1983 yılında
Roma’da UNESCO’ya bağlı ICCROM ve ICOMOS tarafından düzenlenen toplantı
sonucunda Dünya Mirası Sitleri için hazırlanmış tavsiyeleri içermektedir. Bu sit alanları için
hazırlanması gereken yönetim planlarında izlenmesi gereken yol ve parametreler ayrıntıları ile
belirlenmektedir Belge, diğer sit alanları için de önemli bir örnek oluşturmaktadır.
d. 1997 Avrupa Konferansı Bildirisi
1997 Helsinki Avrupa Konseyi toplantısı sonucu kabul edilen IV. Kültür Mirasından
Sorumlu Bakanlar Avrupa Konferansı Bildirisi, 2000’li yılların Avrupa kültür mirası koruma
politikalarını açıklamaktadır.
Bildiride, kültür varlıkları ile ilgili çağdaş yaklaşımlara değinilmektedir:
432

-

Kültürel miras yerel kimliğe katkıda bulunmalıdır. Geçmişle kurulacak bağlantı
kişilerin kendilerinin, kendi tarihi, sosyal ve kültürel çevreleri ile düşünsel
zenginleşmesine katkıda bulunmalıdır.

-

Kültürel mirasın ekonomiye katkısı, kırsal kesimin ekonomik ve sosyal gelişimine
katkısı sağlanmalıdır.

-

Kültür mirası ile kültür turizmi ilişkisi üzerinde durularak, kültür turizmi
politikalarının mirasa zarar vermeyecek şekilde yapılması gereklidir.

-

Sivil toplum örgütlerinin korumadaki rolünün giderek daha etkin hale gelmesi
gereklidir.
e. 2002 Euro-Mediterranean Kültür Mirasının Bütüncül Gelişmesine Yönelik
Bildiri

1998-2002 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen Euromed PİSA
Projesi çalışmaları sonucunda hazırlanmıştır. “Charter on the Integrated Enhancement of
Cultural Heritage” isimli belge, kültürel mirasın, bir bölgedeki kimliğe (yerel, ulusal ya da
Euro-Mediterranean) ve yerel gelişime, özellikle turizme katkıda bulunma rolünü kabul
etmektedir. Bütüncül planlamanın yerel nüfusu da içermesi gerektiğini ve planlama sürecinde
her türlü yarardan öncelikli faydalananın yerel nufüs olması gerektiği dile getirilmektedir.
Belgede dile getirilen başlıca amaçlar şunlardır:
- konservasyon çalışmalarının verimini arttırmak,
- kültür varlıklarının rolünün yerel nüfusun ve bulundukları ülkelerin kültürel kimliği
niteliklerine göre arttırmak,
- bir Euro-Mediterranean kimliği ve kültürü yaratmaya katkıda bulunmak,
- hem yerel düzeyde ve hem geniş bir içerikte ekonomik gelişim sürecinin sürdürmek.
Kültür varlıkları yönetimi konusunda bugüne kadar olan gelişim, sit alanlarının planlı
bir yönetimle ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Arkeolojik sitlerin yönetimi, diğer
tarihi, kentsel ve doğal sitlerle farklılıklar içermektedir. Bu farkları kısaca özetlemek
gerekirse:
- Arkeolojik sitler toprak altında olduğu için günlük hayatın devam ettiği bir alanda
yer alır.
- Arkeolojik kazılarda bir bütünün parçası ortaya çıkmaktadır. Kazılarda çoğunlukla
tüm yerleşme veya buluntu yeri kazılamaz.
- Arkeolojik sitler tabakalıdır ve tarihsel sürecin tabakalanma ile beraber anlatılması
zorluklar içerir.
- Arkeolojik sitler diğer sitlere göre daha uzak bir geçmişe aittir.
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- Arkeolojik kazılardan elde edilen buluntular çoğunlukla kırık dökük ve görsel
çekicilikten uzaktır.
- Arkeolojik sit alanları toplumun hafızasından silinmiştir. Genellikle sit alanıüzerinde
ve çevresinde yaşayanlar, üstünde yaşadıkları kalıntıların varlığındanhaberdar değildir.
Konu ile ilgili bugüne kadar hazırlanmış uluslararası belgeler ve araştırmalar
incelendiğinde, arkeolojik sit alanları için hazırlanması gereken yönetim planlarındahangi
konuların nasıl ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

12.6. ÖRNEK ÇALIŞMA: İSTANBUL TARİHİ YARIMADA ALAN
YÖNETİM PLANI
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye ait
Uygulama Rehberi’nde, listede yer alan alanların üstün evrensel değerlerinin korunması adına
Alan Yönetim Planına sahip olması gerektiği belirtilmektedir.
Yönetim Planları, koruma, kullanma, gelişme dengesinin sağlanması için temel kabul
edilen planlama ve uygulama araçlarından biridir. Bu planlar alanın korunması, planlanması
ve yönetilmesi ile ilgili kurum ve kuruluşlara uygulamalarında rehberlik edecek araçlar olarak
tanımlanmaktadır.
Bu yönüyle Yönetim Planı, ilgili kamu kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında
eşgüdümü sağlayan, bu eşgüdümü somutlaştıracak eylem ve projeleri aynı doğrultuya getiren
paydaş eksenli bir stratejik plan olarak da tanımlanabilir.
İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı ve Danışma Kurulu, dört ayrı alan ile listede yer
alan İstanbul Tarihsel Alanları için ayrı ayrı Yönetim Planı hazırlanması yerine, İstanbul
Tarihi Yarımada’nın tamamını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi görüşünü benimsemiştir.
Kurulun bu kararı almasındaki en büyük etken Tarihi Yarımadanın bir bütün olarak üstün
evrensel değere sahip olması ve 1995 yılından beri Tarihi Yarımada’nın tümünün sit alanı
olmasıdır.
Tarihi Yarımada bütününde koruma kullanma dengesini sağlayabilmek oldukça ciddi
ve kapsamlı bir konudur. Bu bağlamda planın bir merkez tarafından hazırlanması yeterli
olmayacağı için konuya dahil olan tüm paydaşlarla bir arada katılımın sağlandığı bir planlama
örneği gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Plan, şehrin trafik ve ulaşım planını, kentsel yeniden yapılanma stratejisini ve turizm
yönetimini belirleyecek, inşaat faaliyetlerinin ve altyapı projelerinin, varlığın üstün evrensel
değerini gözetecek uygun bir çerçeve temin etmektedir. Plan ayrıca koruma ilkeleri,
restorasyon ve rehabilitasyon standartları, yönetim sorumlulukları, erişim, ziyaretçi yönetimi,
alanın algılanmasını ve günlük yaşam kalitesini arttıracak ilkelerle risk yönetimi, bilincin
arttırılması ve eğitim ilkelerini de kapsamaktadır.
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İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nı 4 etap olarak belirlenmiştir.
Bu etaplar;
1.Etap: Yönetim Planı Alanı’nda yapılan tüm çalışma ve verilerin toplanıp analitik
çalışmaların gerçekleştirilmesi.
2.Etap: Önceki safhada çalışmaları başlamış olan “paydaş analizi” sonucunda
saptanan paydaşların katılımıyla Yönetim Planı Alanı vizyon, hedef ve stratejilerinin
belirlenmesi.
3.Etap: Paydaşların etkin katılımı ile 2.Etap’ta ortak olarak belirlenen hedeflere göre
Eylem Planları’nın üretilmesi ve Yönetim Planı’nın ortaya konması.
4.Etap: Yönetim Planı’nın hazırlanıp paydaşlara açılması ve görüşler doğrultusunda
revize edilmesi’dir.
İlk etapta kapsamlı bir analiz çalışması gerçekleştirilmiş ve bu süreçte Tarihi
Yarımada bütününde yapılan değerlendirmelere ek olarak Dünya Miras Listesi’nde yer alan
dört alan da ayrı ayrı ele alınmıştır. Alanların fiziksel sosyal analizlerinden sonra ilgili
aktörler ve bu aktörlerin alan üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirme
Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma-Kentsel Tasarım Projeleri, Yenileme Projeleri,
Restorasyon Projeleri, Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesine Hizmet Eden Projeler, Kültürel
ve Sosyal Hizmet Projeleri ile Halkla İlişkileri Güçlendirici Projeler, başlıkları altında
sınıflandırılarak yapılmıştır. Alana etki eden mevcut plan kararları incelenmiş ve tüm bu
veriler ışığında bir bölgelemeye ulaşılmıştır. Bu bölgelemeler ile tüm bölgelerde hemen
hemen benzer soruların bulunduğu tespit edilmiştir.
İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı hazırlık çalışmaları sürecinde gerçekleştirilen
tüm çalışmalar (Analitik Çalışma Raporu, Tarihi Yarımada’ya ilişkin araştırmalar,
envanterler, mevcut plan ve projeler, katılımlı konferanslar, tematik çalıştaylar ve özel grup
toplantıları) değerlendirilerek İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın Tarihi Yarımada
için benimsediği Plan Vizyonu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Zengin tarihi birikimini koruyup, yaşayan, üreten, sosyal-ekonomik mekânsal ve
kültürel kimliğini geleceğe aktaran bir Tarihi Yarımada için kullanıcıların ve yaşayanların
katılımıyla tüm kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm ve şeffaflık içinde yürütülen; Tarihi
Yarımada’nın üstün evrensel değerini koruyan bir yönetim planı.
Vizyon’un netleşmesi ile birlikte üç ana ilke belirlenmiştir. İstanbul Tarihi Yarımada
Yönetim Planı’nın temel ilkeleri, çağdaş koruma ilkeleri ve politikaları çerçevesinde
geliştirilmiştir
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Kültürel Miras’a yönelik planlama ilke ve politikaları;
1) Kültür mirasını geleceğe aktarmak için; ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel,
toplumsal ve mekansal sürdürülebilirliğin ve gelişimin sağlanması,
2) Kültür mirasının özgünlüğünün korunması ve kentsel yaşam-çevre kalitesinin
yükseltilmesine katkıda bulunması,
3) Kültürel mirasın toplumsal yaşamda yer almasının sağlanması (konut-turizm
işlevleri arasında denge),
4) Alan’da çalışanların ve ikametlerinin özendirilmesi,
5) Alan’da geleneksel üretim yöntemlerinin ve el sanatlarının sürdürülmesi,
6) Dünya Miras Alanları içinde taşıt trafiğinin sınırlandırılması, yayalaştırma
yapılması ve lastik tekerlekli ulaşım araçlarının Alan’dan uzaklaştırılması ve temiz
enerjili ulaşımın sağlanması, “Su kenti” kimliğinin öne çıkarılmasıdır.
Koruma ve Kullanma’ya yönelik planlama ilke ve politikaları;
1. Tarihi Yarımada’nın koruma çalışmalarında mekansal bir bütün olarak ele alınması,
2. Somut ve somut olmayan kültürel değerlerin (fiziksel yapılar ve barındırdıkları
yaşam değerleri), ulusal ve uluslararası mevzuata uygun, sürdürülebilir koruma ve
kullanımının sağlanması (siluet, mahalle yaşantısı, geleneksel üretim, ulaşım),
a) “Koruma” konusunda farkındalığın artırılması,
b)Tarihi Yarımada’da kullanılan “inşaat malzemelerinin” Alan’a özgün bir biçimde
geliştirilmesi,
c) Sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasıdır.
Planlama ve Katılım’a yönelik planlama ilke ve politikaları;
a) Şeffaf, açık ve katılımcı planlama yapılması,
b) Planlama çalışmalarında aşırı yükleme getirmeyen işlevlerin seçilmesi,
c) Taşıma kapasitesini gözeterek kültür turizminin teşvik edilmesi,
d) Planlama kararlarına ve öngörülen sürelere sadık kalınması,
e) Yönetim Planı’nın sürekliliğini sağlayacak hukuki altyapının sağlanması,
f) Planlamanın evrensel değerdeki hukuk normlarında insanların barınma, yaşam ve
mülkiyet haklarına saygılı olunması,
g) Koruma ve geliştirme süreçlerinde Alan’la ilgili tüm paydaşlar arası ve kurumlar
arası eşgüdüm, iletişim ve sürekli katılımın sağlanması (Yetki ve sorumluluk
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sahibi kurumlar, kuruluşlar, meslek odaları, özel sektör, sivil toplum) ve kamu ile
sorumluluk paylaşımı,
h) Kullanıcıların (çalışanlar, ziyaretçiler, öğrenciler ) ve sakinlerin katılımının
sağlanması,
i) Toplumsal bilinçlendirme programlarının geliştirilmesidir.
Yönetim Planı’nın Plan Vizyonu ve İlkeleri doğrultusunda belirlenen sorun alanları,
bunları çözmeye yönelik hedefler, hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan stratejiler ve bağlı
eylemler ile bu eylemleri gerçekleştirecek olan sorumlu ve destekleyici kurum ve kuruluşların
tanımlandığı çerçeve yedi ana tema olarak kurgulanmıştır.
I. Yönetim ve Organizasyon: 2 ana hedef belirlenmiş, bu hedeflerin uygulanabilmesi
için toplam 7 strateji ve 3 proje paketi geliştirilmiştir.
II. Koruma, Planlama ve Yaşam Kalitesi: 10 ana hedef belirlenmiş, bu hedeflerin
uygulanabilmesi için toplam 19 strateji ve 11 proje paketi geliştirilmiştir.
III. Erişilebilirlik: 6 ana hedef belirlenmiş, bu hedeflerin uygulanabilmesi için toplam
6 strateji ve 4 proje paketi geliştirilmiştir.
IV. Alan’ın Öneminin ve Değerinin Algılanması: 2 ana hedef belirlenmiş, bu
hedeflerin uygulanabilmesi için toplam 4 strateji ve 3 proje paketi geliştirilmiştir.
V. Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım: 6 ana hedef belirlenmiş, bu hedeflerin
uygulanabilmesi için toplam 7 strateji ve 3 proje paketi geliştirilmiştir.
VI. Ziyaretçi Yönetimi: 7 ana hedef belirlenmiş, bu hedeflerin uygulanabilmesi için
toplam 14 strateji ve 3 proje paketi geliştirilmiştir.
VII. Risk Yönetimi: 4 ana hedef belirlenmiş, bu hedeflerin uygulanabilmesi için toplam
6 strateji ve 3 proje paketi geliştirilmiştir.
İlk olarak İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Plan sınırı bütününde gerçekleştirilen bu
çalışma daha sonra Dünya Miras Listesi’nde yer alan 4 alan için ayrıntılı olarak tekrar ele
alınmıştır.
Sultanahmet Arkeolojik Parkı,
Sultanahmet Arkeolojik Parkı için öncelikle 5 temel sorun saptanmıştır. Bu sorunlar
planda şu şekilde belirtilmektedir;
a) Alan’daki yeraltı ve yerüstü kültür varlıklarının yeterince değerlendirilememesi,
b) Alan’daki anıtsal yapıların ve yapı çevrelerinin uygun işlevlerle geliştirilememesi,
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c) Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’nın sahip olduğu üstün evrensel
değerinin yeterince algılanamaması,
d) Alan’da konut alanlarının azalması,
e) Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı’nın yeterince tanıtılamaması.
Bu 5 soruna çözüm arama süreci içerisinde 5 hedef, 6 strateji ve 5 proje paketi
geliştirilmiştir
Sultanahmet Arkeolojik Parkı için öncelikle Sur-i Sultan bölgesi olarak adlandırılan
alanın ve bu alanda yer alan anıt eserlerin korunması gerektiğinden yola çıkılarak bir proje
hazırlanmıştır. Bu projede anıt eserlerin korunması için “Anıt Eser Kurulları” kurulması
önerilmiştir. Ayrıca Sur-i Sultani bölgesi için Sur-i Sultani Müze Yönetim Planı hazırlanması
öngörülmektedir. Büyük saray kalıntılarının müzeler yönetiminde düzenlenmesi stratejisi ile
müzelerin koruma sürecine daha fazla dahil edilmesi yönünde olumlu bir adım atıldığı
söylenebilir.
Sultanahmet dünya miras alanında Müzeler Alanı ve Arkeopark geliştirme projesi bir
diğer önemli adımdır. Planda Büyük Saray ve Aziz Euphemia kalıntılarını ve Gülhane Parkı
ve Arkeoloji Müzesi bahçelerindeki kalıntıları arkeolojik park olarak değerlendirilmesi
gereken alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bu projeler alanın farklı dönemlere ait yer altı ve yer
üstü kültür varlıklarını bir bütün olarak ele alınması açısından önemlidir.

Resim 1: Büyük Saray Mozaikleri
Turizm, listede yer alan dört alan için ortak bir sorundur. Bu sorun, alanda konut
fonksiyonun oldukça azalması şeklinde kendini göstermektedir. Bu sebeple kullanıcıların
alanı terk etmesine engel olmak için tescilli sivil kültür varlıklarının restorasyonu, sokak
dokusunun korunması ve halkın ortak kullanımına ait kamusal alan düzenlemelerinin
yapılması planlanmaktadır.
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Bir diğer ortak sorun ise Dünya Miras Listesi’nde yer alan bu alanların tanıtım
eksikliğidir. Bu proje kapsamında hem anıtsal yapıları hem de gerçekleştirilen projeleri
anlatan maket, pano ve üçboyutlu web siteleri ile hem ulusal hem de uluslararası tanıtım
hedeflenmektedir.
Süleymaniye Camii ve Çevresi,
Süleymaniye Camii ve Çevresi için öncelikle 9 temel sorun saptanmıştır. Bu sorunlar
planda şu şekilde belirtilmektedir;
1- Anıt eserlerin yeterince korunamaması, yıpranması,
2- Sivil mimarlık yapılarının korunamaması, yıpranması, köhneleşmesi, yıkılması,
3- Koruma ve restorasyon uygulamalarında bilimsel ve teknik yanlışlıklar yapılması,
malzeme ve işçilik açısından gereken kalitenin sağlanamaması,
4- Tescilli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi yaklaşımının yaygınlaşması,
5- Belgesi olmayan, yok olan eserlerin rekonstrüksiyonunun yapılmaya çalışılmasının
yaygınlaşması,
6- Koruma konusunda yaratılan mali kaynakların alandaki kültür varlıklarının etkin
korunmasında verimli kullanılamaması,
7- Külliyelerin bazı bölümlerinin (Süleymaniye, Şehzadebaşı) ve sivil yapıların
yanlış işlevlendirilmesi,
8- Geleneksel sokak dokusunun bozulma tehlikesi,
9- Süleymaniye Camii ve Çevresi dünya miras alanının yeterince tanıtılamaması.
Bu 9 soruna çözüm arama süreci içerisinde 3 hedef, 6 strateji ve 5 proje paketi
geliştirilmiştir
Sultanahmet Arkeolojik Parkı’nda dile getirilen Anıtsal Eser Kurulu Süleymaniye
Camii ve Çevresi’nde yer alan anıt eserler ile ilişkilendirilerek tekrarlanmıştır.
Süleymaniye Bölgesi için en büyük sorun olan kullanıcı değişikliği sonucu köhneme
sürecine girmiş yapıların korunması için KUDEB bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar
desteklenmektedir. Bu bağlamda sokak dokusunu koruyucu önerilerin hazırlanması ve bu
öneriler doğrultusunda kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi planlanmaktadır.
Sultanahmet Arkeolojik Parkı’nda dile getirilen tanıtım sorunu ve bu sorunu çözmeye
yönelik projeler Süleymaniye Camii ve Çevresi için de tekrarlanmıştır.
Zeyrek Camii ve Çevresi,
Zeyrek Camii ve Çevresi için öncelikle 8 temel sorun saptanmıştır. Bu sorunlar planda
şu şekilde belirtilmektedir;
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1) Zeyrek DMA’da anıt eserlerin ve sivil mimarlık eserlerinin yeterince
korunamaması,
2) Koruma ve restorasyon uygulamalarında bilimsel ve teknik yanlışlıklar yapılması,
malzeme ve işçilik açısından gereken kalitenin sağlanamaması,
3) Tescilli yapıların yıkılıp yeniden inşa edilmesi yaklaşımının yaygınlaşması,
4) Belgesi olmayan yok olan eserlerin rekonstrüksiyonunun yapılmaya çalışılmasının
yaygınlaşması,
5) Koruma konusunda yaratılan mali kaynakların alandaki kültür varlıklarının etkin
korunmasında verimli kullanılamaması,
6) Geleneksel sokak dokusunun bozulma tehlikesi,
7) Alan’da yer alan arkeolojik değerlerin belgelenmesi ve korunmasına öncelik
verilmemesi,
8) Alan’ın yeterince tanıtılamaması.
Bu 8 soruna çözüm arama süreci içerisinde 4 hedef, 7 strateji ve 6 proje paketi
geliştirilmiştir Sultanahmet Arkeolojik Parkı ve Süleymaniye Camii ve Çevresi’nde dile
getirilen Anıtsal Eser Kurulu, Zeyrek Camii ve Çevresi’nde yer alan anıt eserler ile
ilişkilendirilerek tekrarlanmıştır.
Alandaki sivil mimarlık yapılarını koruma ilke ve standartları doğrultusunda korumak
ve bu süreçte KUDEB bünyesindeki Ahşap ve Taş Eğitim Atölyesi’nin etkin katılımının
sağlanması planlanmaktadır. Aynı şekilde sokak dokusunu koruyucu önerilerin hazırlanması
ve bu öneriler doğrultusunda kentsel tasarım projelerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu
süreçte mülk sahipleri ve özel sektörü restorasyon yapmaya teşvik etmek gerektiği
vurgulanmaktadır.
Zeyrek bölgesinin arkeolojik miras potansiyeli göz önünde bulundurularak kazı ve
tespit çalışmalarının yapılması ve gerekli görüldüğü noktada bu eserlerin arkeolojik park
alanları ile sergilenmesi planlanmaktadır.
Sultanahmet Arkeolojik Parkı ve Süleymaniye Camii ve Çevresi’nde dile getirilen
tanıtım sorunu ve bu sorunu çözmeye yönelik projeler Zeyrek Camii ve Çevresi için de
tekrarlanmıştır.
İstanbul Kara Surları,
İstanbul Kara Surları için öncelikle 5 temel sorun saptanmıştır. Bu sorunlar planda şu
şekilde belirtilmektedir;
1) Kara Surları’nın ve diğer kültür varlıklarının koruma
uygulamalarında beklenen düzeyin ve kalitenin sağlanamaması,

ve

restorasyon
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2) Belgesi olmayan, yok olan eserlerin kültür varlıkları gibi yapılması yönündeki
yaklaşımın yaygınlaşması,
3) Alanda yer alan arkeolojik değerlerin belgelenmesi ve değerlendirilerek
korunmasına gereken önemin verilmemesi,
4) Alanda işlevsiz ya da alanın kimliği ile uyumsuz alanların ve yapıların olması,
5) Kara Surları Dünya Miras Alanı’nın etkin şekilde tanıtımının yapılamaması.
Bu 5 soruna çözüm arama süreci içerisinde 3 hedef, 5 strateji ve 3 proje paketi
geliştirilmiştir.
İstanbul Kara Surları içerisinde öncelikle ayrıntılı arkeolojik kazıların yapılması
gerektiği, hendeklerin surlar ile bir bütün olarak ele alınması ve bu neticede öncelikle kısa
vadeli daha sonrada uzun vadeli bakım onarım projeleri geliştirilmesi uygun bulunmuştur.
Kara Surları, ilişkili yapılar ve arkeolojik alanlarla ilgili “Kara Surları Araştırma Merkezi ve
Müzesi” kurmak Araştırma Merkezi’nde bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarında
uygulanacak çağdaş ve uygun tekniklere yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri
gerçekleştirmek bir diğer projedir.
Tarihi Yarımadanın mevcut taşıt trafiği göz önünde bulundurulduğunda sur
kapılarındaki yoğunluğun denetlenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Diğer 3 alanda tekrar
edilmiş olan tanıtım projeleri bu alan için de yinelenmiştir.
Dünya Miras Listesinde İstanbul Tarihsel Alanları olarak yer alan bu dört alan
kapsamında üretilen projeler incelendiğinde bazı ortak noktalar göze çarpmaktadır. Öncelikle
alanların sahip olduğu tarihsel geçmiş ile doğru orantılı olarak olası arkeolojik miras
eserlerinin ortaya çıkarılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu dört alandan sadece
Süleymaniye Bölgesinde arkeolojik çalışmalar ile ilgili bir madde bulunmamaktadır. Oysaki
mevcut Haliç Metro Köprüsü inşaatı göz önünde bulundurulduğunda öncelikli olarak bu
alanda arkeolojik çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Bu alanlarda yer alan anıtsal yapılara dikkat çekilerek bu yapılar ile sorumlu olması
adına bir Anıt Eserler Kurulu’nun kurulması amaçlanmakta, bu sayede koruma sürecinde
farklı bir uzmanlaşmanın önü açılmaktadır.
Bu alanlarda farklılaşan sebeplere sahip olmakla birlikte ortak bir sorundan
bahsedilmektedir. Bu sorun konut fonksiyonunda yaşanan hızlı kayıptır. Bu sebeple tüm
alanlar için öncelikle bina bazında daha sonra ise sokak dokusu ve kentsel ölçekte
müdahaleler önerilmiştir. Ancak özellikle tescilli yapıların yıkılarak yeniden yapılması
yönünde bir anlayışı benimsemiş yenileme projeleri ile ilgili bir maddeye yer verilmemiştir.
Son olarak ortak olarak ele alınan tanıtım eksikliği dikkat çekmektedir. Alanların
potansiyellerine göre ayrıntılandırılan tanıtım süreci ayrıca genel bir çerçeve altında
toplanması sonucu bütünleşik bir yaklaşım sergilemesi açısından da önemlidir.
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İstanbul Kültürel Mirasının Korunmasında Etkin Faktörler
Tarihi alanların korunması ve planlanması sürecinde merkezi yönetim kurumları
içerisinde en yetkili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır. Tarihi ve kültürel varlıkları
korumak Bakanlığın temel görevleri arasında sayılmakta olup, bununla ilgili görev ve yetkiler
Bakanlık bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Müdürlük bünyesinde İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri ile İstanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlüğü Alan’daki varlıkların korunmasından sorumlu temel birimlerdir.
Yerel yönetim kurumlarının başında İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)
gelmektedir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını
yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek Büyükşehir
Belediyesi görevi olarak tanımlanmıştır. Şehir Planlama Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü,
Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü ile
Yapı İşleri Müdürlüğü İBB’ye bağlı yetkili müdürlüklerdir. Şehir Planla Müdürlüğü koruma
planlarını yapmakla yükümlüdür. KUDEB ise özellikle Süyelmaniye bölgesindeki yapı
stokunu korumak amacıyla çalışmalarda bulunmaktadırlar. İl özel idaresi Koruma konusunda
mali kaynak sağlayan birimdir. Tüm il genelinde toplanan konut vergisinin %10’u burada
toplanır ve gerekli görülen projelere kaynak tahsisini organize eder.
Tarihi Yarımada bütününde yapılan çalışmalar öncelikli olarak alanda yer alan
belediyeler binaların cephelerinin sağlıklaştırılması ile kentsel siluete yansıyan olumsuzlukları
ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Tamamlanan çalışmalar incelendiğinde Dünya Miras
Listesi’nde yer alan dört bölgeyi de kapsadığı görülmektedir.
2006 ve 2007 yıllarında tarihi yarımada bütününde 15 alan yenileme alanı olarak ilan
edilmiştir. Bu alanlar ile ilgilenmesi amacı ile İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu kurulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü,
İl Özel İdaresi ve İBB Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, İBB Yapı İşleri Müdürlüğü ile
KUDEB Alan’da sağlıklaştırma ve restorasyon projeleri hazırlamak ve uygulamaktadır.
Topkapı Sarayı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri ile Altyapı
Projelerinin yapımı işleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir.
Kent Bilgi Sisteminin ve Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması, tek yapı ölçeğinde imar
planları ve adres bilgilerinin harita üzerine işlenmesi ve kent bilgi sistemi üzerinde tapu
bilgilerinin sayısallaştırılması 2005 yılında başlamış ve 2011 yılında tamamlanmış projelerdir.
Bu projeler söz konusu aktörlerin dünya miras alanlarını da kapsayan Tarihi Yarımada
bütününde gerçekleştirilen projelerdir.
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Uygulamalar
Arkeolojik alanların planlaması hakkında ilgili alanların web siteleri araştırılabilir.
Kaynakçadaki kaynaklara bakılabilir.
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Uygulama Soruları
Arkeolojik alan yönetimini ve planlanmasını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Arkeolojik alan yönetimi konusu ele alınmıştır.Kültür Varlıklarımız bir
plan yönetim planı içinde ele alınmalıdır. Bu konu ülkemizde son yıllarda girmiş bir konudur.
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BÖLÜM SORULARI
1. 2863 sayılı yasa aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Medeni kanun
Kültür Bakanlığı Yasası
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası
Yerel Yönetim Yasası
Kaçakçılık kanunu

2. Aşağıdakilerden hangisi, alan yönetiminin amaçları arasında yer almaz?
a) Sit alanının eğitimde değerlendirilmesi
b) Kültür Turizminin geliştirilmesi
c) Korunan değerlerden gelir elde edilmesi
d) Kültür ve Tabiat varlıklarının korunması
e) Sit alanlarında yapılaşmanın sağlanması
3. Alan Yönetimi uygulanmasında ilk adım hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetim alanının belirlenmesi
Alan başkanının atanması
Yönetim planının hazırlanması
Danışma meclisinin oluşturulması
Planlama ekibinin oluşturulması

4. Arkeolojik alanların korunması için hangisi yeni yaklaşım olarak kabul
edilmez?
a) Arkeolojik alanlar katılımcı politikalarla daha iyi korunabilir.
b) Arkeolojik alanlar devlet malı olduğu için başka koruma tedbirlerine gerek
yoktur.
c) Arkeolojik alanların tanıtımı için teknolojik olanaklardan yararlanılmalıdır.
d) Arkeolojik alanlar cazibe merkezi haline getirilerek bu alanlara olan ilgi
artırılabilir.
e) Arkeolojik alanları korumak için yerel halkı bilgilendirmek önemlidir.
5. Aşağıdakilerden hangisi, bir arkeolojik alan yönetim planı oluşturulması
sürecinde dikkate alınacak esaslardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Arkeolojik alanın potansiyeli
Arkeolojik alanla yerel halk arasındaki ilişki
Arkeolojik alanın adı
Arkeolojik alana sağlanmak istenen katkı
Arkeolojik alanın varlığından olumlu ve olumsuz etkilenenler
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6. Aşağıdakilerden hangisi, kültürel
uygulamaya dönük etkinliktir?
a)
b)
c)
d)
e)

mirasın

korunması

süreçlerindeki

Alanlar hakkında kitap okumak ve kitap yazmak
Alanları ziyaret etmek ve ziyaret edilmesi önermek
Alanların yönetim sürecine katılmak
Alanlar hakkında araştırma yapmak
Alanları sevmek ve sevdirmek

7. Arkeolojik Sit Alanları’ndaki sorunlar aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Define aramak amacıyla yapılan kaçak kazılar,
Yeni yapılanmalar, alt yapı çalışmaları,
Tarımsal çalışmalar
Doğal tahribatlar olarak sıralayabiliriz
Hepsi

8. Aşağıdakilerden hangisi, arkeolojik alanlardaki kültür varlıklarının koruma
gerekçelerinden birisi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sürdürülebilirlik
Kültürel Önem
Kültürel Değerler
Yeniden kullanılabilir olması
Fiziksel değerle

9. Aşağıdakilerden hangisi, koruma uygulamalarından biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kültür varlığının ayağa kaldırılması
Kültür varlığının sağlamlaştırılması
Kültür varlığının yıkılması
Kültür varlığının tamamlanması
Kültür varlığına koruma çatısı yapılması

10. Alan yönetimi ile anıt eser kurulunun kuruluş ve görevler ile yönetim
alanlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre
arkeolojik sit alanlarından alan yönetimi plan hazırlanması konusunda
yetkili idare hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kazı başkanlığı
Belediye
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Üniversite
Büyük Şehir Belediyesi

CEVAPLAR
1) c, 2) e, 3) a, 4) b, 5) c , 6) c, 7) e, 8) d, 9) c, 10) c
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13. SİT VE SİT ALANLARINDA KORUMA UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. Sit Ve Sit Alanlarında Koruma Uygulamaları
13.1. Sit ve Sit Alanı
13.1.1.Doğal Sit
13.1.2. Tarihi Sit
13.1.3 Kentsel Sit
13.1.4.Arkeolojik Sit
13.1.5. Kentsel Arkeolojik Sit
13.2.Sit Alanı Yönetimi İçin Gerekli Çerçeve: Sit Alanı Yönetim Planı
13.3. Sit Alanı Yönetimi İle İlgili Genel Yaklaşımlar
13.3.1. Yerel Kimliğe Katkı
13.3.2.Yerel Ekonomiye Katkı
13.3.3.Bütüncül Koruma
13.3.4.Pazarlama Yaklaşımı
13.3.5.Sürdürülebilir Koruma
13.3.6. Kullanım ve Müdahale Yaklaşımları
13.3.7.Sit Alanının Tanımı
13.3.8.Değerlerin Saptanması
13.3.9. Risk Faktörlerinin Belirlenmesi/ Risk Yönetimi
13.3.10. Amaçların Belirlenmesi
13.3.11.Yorumlama
13.3.12.Teknik Uygulama Stratejileri
13.3.13.Anlatım Elemanları
13.3.14.Ziyaretçi Yönetimi
13.3.15.Ekip
13.4.Sit Alanlarının Korunmasına Yönelik Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sit alanı nedir?
2) Sit alanlarının yönetimi nasıl olmaktadır?
3) Sit Alanlarının Korunmasına Yönelik Yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sit alanlarının yönetimi

Sit alanlarının korunması

Kazanım
Sit alanının tespiti, yönetimi,
işleyişi konuları hakkında
bilgi edinme
Koruma anlayışının,
bilincinin sit alanlarına
yansıması detaylarıyla
anlayabilme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar






Sit
Alan yönetimi
Doğal sit
Arkeolojik sit
Kentsel sit
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Giriş
2863 sayılı Kanunda yer alan en önemli kavramlardan birisi de "sit" kavramıdır.
Ülkemiz, tarih öncesi devirlerden günümüze kadar farklı insan topluluklarına ev sahipliği
yapan, bu farklı insan topluluklarına ait kalıntıları, eserleri de bünyesinde barındıran en
zengin ülkelerden biridir. Şöyle ki, Türkiye, eski eserlerin yoğun olarak bulunmasının yanında
söz konusu eserlerin çeşitliliği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin sahip
olduğu bu renkli ve zengin kültürel mirasın bir kısmı yapılan kazılarla gün yüzüne
çıkarılmıştır.
Diğer taraftan bu zengin kültürel mirasa ilave olarak, ülkemiz aynı zamanda jeolojik
devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait ender bulunan değerlere sahiptir. Bu değerlerin
de hızlı nüfus artışı, sanayileşme gibi nedenlerle tahribinin önlenmesi için korunmaya
alınması gerekmektedir. Gerek barındırdıkları kültürel miras, gerekse ender bulunan
güzellikleri dolayısıyla taşınmazların korumaya alınması "sit" kavramını ortaya
çıkarmaktadır. Sit kavramı, tek yapı ölçeğindeki küçük bir parsel için değil, daha geniş bir
arazi parçasını, alanı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ayrıca bu alanın bozulmaması ve
ayrıştırılmaması, "bir bütün halinde" korunması gereken, kendine özgü birtakım nitelikleri
vardır. Bu niteliklerin oluşumu, kendiliğinden olabileceği gibi, doğal niteliklerine ilaveten
insan emeğinin katkısıyla da oluşmuş olabilir.
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13.1. SİT VE SİT ALANI
2863 sayılı Kanunda yer alan en önemli kavramlardan birisi de "sit" kavramıdır.
Ülkemiz, tarih öncesi devirlerden günümüze kadar farklı insan topluluklarına ev sahipliği
yapan, bu farklı insan topluluklarına ait kalıntıları, eserleri de bünyesinde barındıran en
zengin ülkelerden biridir. Şöyle ki, Türkiye, eski eserlerin yoğun olarak bulunmasının yanında
söz konusu eserlerin çeşitliliği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin sahip
olduğu bu renkli ve zengin kültürel mirasın bir kısmı yapılan kazılarla gün yüzüne
çıkarılmıştır. Kazılarda ortaya çıkarılan bu eserlerden bazıları bilim adamlarının insanlık tarihi
ile ilgili yargılarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilecek derecede önemlidir. Fakat
büyük çoğunluğu henüz toprak altından çıkarılmayı bekleyen bu eserlere gerekli bilimsel
araştırmalar ve kazılar başlatılıncaya kadar tahrip olmasını önleyebilmek için bulundukları
yerde korumaya alınmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan bu zengin kültürel mirasa ilave olarak, ülkemiz aynı zamanda jeolojik
devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait ender bulunan değerlere sahiptir. Bu değerlerin
de hızlı nüfus artışı, sanayileşme gibi nedenlerle tahribinin önlenmesi için korunmaya
alınması gerekmektedir. Gerek barındırdıkları kültürel miras, gerekse ender bulunan
güzellikleri dolayısıyla taşınmazların korumaya alınması "sit" kavramını ortaya
çıkarmaktadır. Sit kavramı, tek yapı ölçeğindeki küçük bir parsel için değil, daha geniş bir
arazi parçasını, alanı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ayrıca bu alanın bozulmaması ve
ayrıştırılmaması, "bir bütün halinde" korunması gereken, kendine özgü birtakım nitelikleri
vardır. Bu niteliklerin oluşumu, kendiliğinden olabileceği gibi, doğal niteliklerine ilaveten
insan emeğinin katkısıyla da oluşmuş olabilir. 2863 sayılı Kanun’un 3. maddesinde, "sit";
"tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları
devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları,
kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi
hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli
alanlar" olarak tanımlanmıştır. 2863 sayılı Kanunda ayrı ayrı düzenlenmemiş olan sit türleri
ve tanımlamaları Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili
Hakkında Yönetmelikte ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararlarında
açıklanmaktadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Mevzuatı içinde (Kanun, Yönetmelik,
İlke Kararı vb.) geçen sit türleri ve dereceleri şunlardır:

13.1.1. Doğal Sit
“Doğal (tabii) Sit”; jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü
özelliklere sahip yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli
alanlardır6 . 17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname” ile daha önceki yıllarda, doğal sitlerdeki koruma kullanma şartlarının
belirlenmesi ve denetimi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmaktayken söz konusu
kanun hükmünde kararnamenin yayınlandığı tarihten itibaren söz konusu yetkiler Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiştir.
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Sit Türleri Dereceleri
1. Kültürel Sitler
a. Kentsel Sit
b. Tarihi Sit
c. Kentsel Arkeolojik Sit
d. Arkeolojik Sit
I. Derece
II. Derece
III. Derece
2. Doğal Sitler
I. Derece
II. Derece
III. Derece
Söz konusu kanun hükmünde kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu Genel Müdürlüğün görevleri
de şu şekilde sıralanmıştır.
a) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve
benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları
belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek.
b) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit,
tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını
tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.
c) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit
alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer
alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve ölçekte
çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak, değiştirmek, uygulamak
veya uygulanmasını sağlamak.
ç) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü
bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların
görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce
yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar
planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
d) Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları,
koruma alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan
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planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis
şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek.
e) Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin
olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve
onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim
vebilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya
benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli
görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili
idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım
izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve finansman kaynağı sağlamak.
f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. Orman ve orman rejimine tabi
olmayan yerlerde Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tespit edilen veya ettirilen tabiat parkları,
tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri diğer koruma alanları ile
Bakanlıkça tespit edilen doğal sit alanları, tabiat varlıkları ve bunların koruma alanlarının
tescil ve ilanı Bakanın onayı ile yapılır. Ancak Bakanlıkça yapı yasağı önerilen tabiat
varlıkları ve doğal sit alanları dahil orman rejimine tabi olmayan bütün koruma alanları
Bakanlar Kurulu kararı ile tescil ve ilan edilir. Uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı
getirilen özel mülkiyete konu alanlara ilişkin arazi ve arsa düzenlemesi, trampa veya
kamulaştırma işlemleri, bu alanların yönetimi ve işletmesini üstlenen kuruluşlarca veya
Bakanlıkça gerçekleştirilir.

13.1.2. Tarihi Sit
Tarihi Sit, milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların
cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır. Bu tür alanların koruma
ve kullanma şartları Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16.01.2014
tarih ve 271 sayılı ilke kararı ile belirlenmiştir. Bu alanlarda, milli park bulunan yerlerde uzun
devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini
koruyan koruma amaçlı imar planları ilgili Koruma Bölge Kurulu’nca uygun görülünceye
kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları dışında, bitki örtüsünü,
topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki
uygulamada bulunulamaz. Bu alanlarda yapılacak çevre düzeni planları için koruma
kurallarının uygun görüşlerinin alınması gerekir. Söz konusu alanlar tespit ve tescil edilmeden
önce doğal dengesinin bozulduğu bazı uygulamalar yapılmış olabilir. Bunların ıslahı için
kamu kuruluşlarınca gerekli çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu alanlar içinde yer alan
orman alanlarında, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca gerekli çalışmalar yapılabilir. Bu alanlar
içerisinde yer alan kamu hizmet yapıları, altyapı hizmetleri ile anıt ve şehitliklerin düzenleme
ve gerekli onarımları için projeleriyle birlikte koruma kurulundan izin alınabilir ve önceden
süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğe devam edilebilir ancak bu amaç dışında
kesinlikle kullanılamaz.
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13.1.3. Kentsel Sit
Kentsel sitler, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada
bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve
tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte
bulundukları alanlardır. Kentsel sit alanın bulunduğu çevre içinde korunmasında,
geliştirilmesinde etkinlik taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak sağlayacak kararlara konu
alanlar ise etkileşim geçiş sahası olarak tanımlanır. Kentsel sitin ilanından itibaren, üç ay
içinde kentsel sit alanlarında koruma amaçlı imar planı elde edilinceye kadar izlenecek
kuralları tanımlayan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının kentsel sitin
niteliklerine bağlı olarak koruma bölge kurullarınca belirlenir.
Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenirken, sitin doku
özelliklerine bağlı olarak yoğunluk, kütle, konum, yükseklik, mimari özellikler, yapı
malzemesi, renk vb. koşulları tanımlanır. Kentsel sitlerde geçiş dönemi koruma esasları ve
kullanma şartları belirlenene kadar;
a) Yeni imar parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhid yapılamaz ancak sınır
düzenlemeleri v.b. için gerekli ifraz ve tevhid yapılabilir,
b) Koruma amaçlı imar planında öngörülecek yoğunluk ve kentsel donanım kararları
belli olmadığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseline ilave yeni yapı
yapılamaz,
c) Koruma amaçlı imar planı esaslarını etkileyebilecek nitelik ve yoğunlukta
uygulamalara izin verilemez,
d) Bulunduğu sokakta ya da imar adasında korunması öngörülen kentsel silüeti
olumsuz etkileyebilecek konum ve yükseklikte yeni yapı yapılamaz.
Belirtilen koşullar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına uygun yeni
yapılanma talebinin Koruma Bölge Kurulu’nca değerlendirilmesi için, başvuru dosyasında
söz konusu parsel ve çevresindeki yapılar ile dokuya ilişkin bir avan projenin ve fotoğrafların
yer aldığı bir etüdün bulunması gerekir. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları
bulunmayan kentsel sit alanlarında;
1- Her ne surette olursa olsun yeni yapı veya imar uygulaması yapılamaz,
2- Tescilli kültür varlığı yapılar ile tescilsiz yapıların esaslı onarımları Koruma Bölge
Kurulu kararı doğrultusunda yapılabilir,
3- Tescilli kültür varlığı yapılar ile yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı
bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamiratlar ilgili yönetmelikler
kapsamında yapılabilir,
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4- Zorunlu alt yapı uygulamaları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda
yapılabilir, Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmiş kentsel
sit alanlarında;
a) Yeni yapı veya imar uygulamaları ile zorunlu alt yapı uygulamaları, geçiş dönemi
koruma esasları ve kullanma şartları doğrultusunda hazırlanmış projeler, Koruma Bölge
Kurulu’nca uygun bulunması koşulu ile yapılabilir,
b) Tescilli kültür varlığı yapıların esaslı onarımları, projeleri Koruma Bölge
Kurulu’nca uygun bulunması koşulu ile yapılabilir,
c) Tescilli kültür varlığı yapılar ile yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı
bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamiratların ilgili Yönetmelikler kapsamında
yapılabileceğine,

13.1.4. Arkeolojik Sit
Arkeolojik sit, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer
altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve
kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır.
Arkeolojik sitlerin dereceleri ve koruma-kullanma koşulları ilke kararlarıyla
belirlenmiştir. Derecelendirme arkeolojik sitlerin taşıdıkları önem ve özelliklerinin yanı sıra,
alanda uygulanacak koruma ve kullanma koşullarına göre yapılmıştır. Alanlarda yapılabilecek
uygulamalar açısından arkeolojik sitler üç dereceye ayrılmıştır.
I. Derece Arkeolojik Sit:
Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu
alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmez, imar planlarında aynen korunacak sit
alanı olarak belirlenir, bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılamaz. Ancak ilgili
Koruma Bölge Kurulu izniyle, zorunlu altyapı uygulamaları ile gezi yolu, meydan tanzimi,
otopark, tuvalet, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi temel kazısı gerektirmeyen düzenlemeler
yapılabilir. Tarımsal üretim ve ağaçlandırma yapılamaz, mevcut ağaçların ürünleri alınabilir.
II. Derece Arkeolojik Sit:
Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından
belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır.
Bu alanlarda I. Derece Arkeolojik Sit Alanları için belirlenen kısıtlama ve izinler aynen
geçerlidir. Ancak yeni yapılaşmaya izin verilmeksizin kullanılmakta olan mevcut tescilsiz
yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararları doğrultusunda yapılabilir. I. ve II. Derece
Arkeolojik Sit Alanları’ndaki ören yerlerinde açığa çıkarılan taşınır kültür varlıklarının alana
yönelik işlevsel ve mekansal bağlarının kurulabilmesine olanak sağlamak üzere mahallinde
korunması ve değerlendirilmesine yönelik bilimsel faaliyetler kapsamında; muhafaza, bakım,
onarım, restorasyon, teşhir-tanzim ve tanıtımlarına yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca
ihtiyaç duyulan kapalı ve açık sergi mekanları ile ziyaretçilere hizmet verecek giriş ünitesi
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(güvenlik odası, bilet gişesi, WC vb.), açık otopark ve mobil satış üniteleri düzenlemelerinin
varsa kazı heyetinin bilimsel görüşleri ve raporları doğrultusunda tespit edilen, yerleşmelerin
bütünlüğünü bozmayan alanlarda ilgili Koruma Bölge Kurulu’nun özel izni ile yapılabilir.
Uygulama öncesinde örenyerinin yakın çevresinin işlevsel bütünlüğü içinde etkin bir
şekilde korunması ve yaşatılmasına yönelik alan kullanım ve düzenleme kararlarını içeren
1/500 ölçekli Çevre Düzenleme Projesi ile ön izin alınabilir. Buna bağlı olarak düzenlenecek
kapalı ve açık mekanların işlev, yerleşme, yapılaşma, estetik ve peyzaj düzenleme koşulları
ile kapasitelerinin sergiye konu eserler sergi mekanlarının mahal listeleri ile alana yönelik
araştırma, kazı, restorasyon ve çevre düzenleme proje raporları çerçevesinde Koruma Bölge
Kurulunca belirlenebilir. Açık alan düzenlemelerinin onaylı 1/200, mimari mekânların 1/50
ve daha alt ölçekli uygulama projeleri ile uygulanabilir ve kapalı sergi ve depolama mekânı
ihtiyaçlarının restorasyonu tamamlanabilecek mevcut mekânlardan da karşılanabilir
III. Derece Arkeolojik Sit:
Koruma ve Kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek
arkeolojik alanlardır. Bu alanlar, geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesi veya
koruma amaçlı imar planlarının yapılmış olması şartıyla, arkeolojik değerler gözetilerek,
sınırlı kullanıma açılabilir. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde
ilgili Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmak koşuluyla parsel düzenlemesi (tevhit ve ifraz)
yapılabilir, ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda rüzgâr enerji
santralleri yapılabilir. III. Derece Arkeolojik Sit Alanları’nda su ürünleri üretim ve yetiştirme
tesislerine belli koşullarla izin verilebilir.

13.1.5. Kentsel Arkeolojik Sit
Kentsel Arkeolojik Sit'ler, Arkeolojik Sit Alanları ile birlikte korunması gerekli
kentsel dokuları içeren ve bu özellikleri ile bütünlük arz eden korumaya yönelik özel
planlama gerektiren alanlardır.
Bu alanlarda, arkeolojik değerlerin bilimsel yöntemlerle açığa çıkarılması, onarılması
ve sergilenmesi işlemlerinin esas alınarak sağlıklı ve kapsamlı arkeolojik envanter temeline
dayalı gerekli bütün ölçeklerdeki planlama çalışmaları yapılmadan ve bu planlar onanmadan,
parsel ölçeğinde uygulamaya geçilemez. Kentsel Arkeolojik Sitler’de, mevcut yıkıntı temeller
üzerine, o temellerin ait olduğu eski yapı, korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyorsa,
ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmesi şartıyla yeniden ayağa
kaldırılabilir. Tek yapı ölçeğindeki korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşıyan yapı ve
yapı kalıntıları, rölöve ve restorasyon projeleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurullarınca onanması koşulu ile onarılıp kullanılabilir. Kentsel doku ile bütünlük sağlayan
ancak tescili bulunmayan yapılar da aynı koşullarla hazırlanacak projelere dayalı olarak
onarılabilir. Ülkemizin tarihi, estetik yönden kıymetli ve biyolojik çeşitlilik açısından çok
zengin arazilere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bir yandan kamu yararını diğer
yandan da mülkiyet hakkını ilgilendiren sit alanlarının sınıflandırılmasına ilişkin esasların
önem derecelerine göre yeniden belirlenmesi ve koruma-kullanma dengesinin çok iyi
kurulması gerekmektedir.
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13.2. SİT ALANI YÖNETİMİ İÇİN GEREKLİ ÇERÇEVE: SİT
ALANI YÖNETİM PLANI
Sit alanlarının korunması denilince çoğunlukla teknik koruma işlemleri ve kalıntıların
çitlerle çevrelenmesi akla gelmektedir. Bununla beraber sit alanları çoğunlukla sadece tarihi
veya estetik önemleri nedeni ile koruma altına alınmaktadır. Sadece teknik korumaya dayalı
bir planlama, sit alanının uzun vadede varlığını sürdürebilmesi için yeterli değildir. Sit
alanının özelliklerini ve sorunlarını iyi analiz etmeden yapılan bir plan, sit alanına uzun
vadede zarar verebilmektedir. Çağdaş yaklaşımlar daha geniş kapsamlı bir planlamayı
gerektirmektedir çünkü, sit alanının korunması, sadece fiziki iyileştirme demek değildir.
Fiziki iyileştirme bile planlama gerektirir. Aşağıda ayrıntısı ile görüleceği gibi, sit alanın ve
özgünlüğünün tanımı ayrıntısı ile yapılmalı, sorunlara yönelik çözüm ilkeleri belirlenmeli ve
sit alanı bölgesel bir bütünlük içinde düzenlenmelidir. Sit alanının hitap edeceği ilgi grupları
saptanmalı, ziyaretçi analizi yapılmalı ve ayrıntılı bir ziyaretçi yönetim planı, plana dahil
edilmelidir. Sit alanı yönetim planı modelleri konusunda günümüzde öneriler getirilmeye,
konu uluslararası alanda tartışılıp ilkeler belirlenmeye çalışılsa da standart bir plandan söz
etmek doğru değildir çünkü her sit alanının hendine özgü farklı özellikleri vardır. Fakat her
planda yer alması gereken parametreler az çok belirlenmiştir. Sit alanı yönetim planının
arkeoloji, mimarlık, restorasyon, sanat tarihi, tarih, sosyoloji, eğitim, iletişim, halkla ilişkiler
gibi bir çok uzmanlık alanının bir arada çalışmasıyla hazırlanması gerekir.

13.3. SİT ALANI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL
YAKLAŞIMLAR
13.3.1. Yerel Kimliğe Katkı
Kişilerin ve toplumun kültürel mirastan yararlanmaya ve zenginleşmesine katkıda
bulunmaya hakkı vardır. Sit alanlarının korunması için yalnızca teknik koruma yöntemleri
yeterli değildir. Yerel toplum, çevresindeki arkeolojik mirası tanımalı, benimsemeli, ulusal ve
yerel gurur kaynağı olarak kabul etmelidir. Bir yörenin, kentin tarihi geçmişinin içine
arkeolojik kültür mirası da dahil edilmeli, kendi kimliği ile özleştirdiği arkeolojik külltür
mirası konusunda her birey bilinç kazanmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için yerel topluluğun
arkeolojik mirasın korunmasında ve geliştirilmesinde etkin olarak rol alması gereklidir.

13.3.2.Yerel Ekonomiye Katkı
Kültürel miras ekonomik faaliyetlere engel olarak görülmemelidir çünkü kültürel
miras akılcı yaklaşımlarla ekonomik bir zenginlik haline getirilebilir. Bir bölgenin ya da
ülkenin ekonomi politikaları tasarlanırken kültürel miras da bir kaynak olarak görülmelidir.
Ancak bu yapılırken kültür mirasının bütünlüğüne, korunmasına ve geleceğe bozulmadan
aktarılmasına saygı gösterilmelidir. Bir yörenin ya da kentin kültür mirasından, akılcıl ve etik
kurallar çerçevesinde yararlanılması, yerel ekonomiye pek çok açıdan katkıda bulunabilir.
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13.3.3. Bütüncül Koruma
Bütüncül koruma kültür varlıklarının bulunduğu ve ilişkide olduğu çevresi ile birlikte
ele alınarak değerlendirilmesidir. Tüm çevresinin tanımı da günlük yaşam, ekonomi gibi
bütün etkenleri içermektedir. Konu ile ilgili belgeler incelendiğinde arkeolojik mirasın
korunmasında bütüncül bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Arkeolojik mirasın
kalkınma projelerinden zarar görmemesi için kalkınma projelerinin uygulanmasının her
aşamasında günümüzde normal bir girdi olarak kabul edilen çevre koruma ve mimari koruma
kadar bütün parametrelerle beraber ele alınmalı ve konunun uzmanları ile işbirliği
yapılmalıdır. Arkeolojik miras yönetimi, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde
planlama politikalarıyla uyumlu hale getirilmelidir.

13.3.4. Pazarlama Yaklaşımı
Sürdürülebilir koruma, finansal devamlılığı da içermektedir. Ancak bu başlıkta kültür
mirasının yalnızca finansal yanı ele alınmaktadır. Günümüzde kültür varlıklarının,
yönetilmesi gereken bir değer olarak ele alınması, bazı uzmanlara göre bir pazarlama
stratejisini de beraberinde getirmektedir. Bu yaklaşıma göre kültür varlığı bir ürün, kültür
varlığını ziyarete gelenler ise müşteridir. Böylece, ekonominin diğer alanlarında kullanılan
pazar araştırması, tanıtım, satış, promosyon, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetler gibi
kavramlar da işin içine girmektedir. Bu, tartışılması gereken bir yaklaşımdır. Ancak kültür
varlıklarının yönetilmesi gerekliliği, bu tür yaklaşımları gerekli kılmaktadır, çünkü kültür
varlıklarının korunması ve geliştirilmesi, devletin bu konuda rolünün ve maddi desteğinin
giderek küçülmesi ile ancak onları ziyarete gelen kişilerin varlığı ile mümkün hale
gelebilmektedir. Sit alanlarında geniş kapsamlı ve işletilebilir bir model arama çabaları son
yıllarda diğer meslek alanlarından destek alınmasını zorunlu kılmıştır. Kültür sektörü
oluşturulurken, yönetim planlarında ekonominin kavramlarından yararlanılabilmektedir.
Örneğin, pazarlama planı tekniklerinden, kültür sektöründe ilke kararları alma konusunda
yararlanılabilir. Günümüzde çok sayıda arkeolojik sit alanı bir buluntuyu veya sembolü
markalaştırmıştır. Örneğin Efes antik kentinde Meryem Ana figürü öne çıkmakta, ziyaretçiler
için bu figür önem kazanmaktadır. Diğer bir örnek olan Troya’da 1970’lerde yapılmış olan
tahta at, arkeolojik kalıntılarıdan daha çok ilgi çekmektedir. Sit alanlarında bir sembolün öne
çıkması bir taraftan sit alanına duyulan ilgiyi arttırmakta diğer taraftan bazı örneklerde sit
alanındaki diğer değerlerin önüne geçmektedir.

13.3.5. Sürdürülebilir Koruma
Sürdürülebilir korumada esas, kültür mirasının geleceğe korunarak aktarılmasıdır.
Arkeolojik mirasın korunmasına yönelik önlemlerin sürdürülebilir bir model olması
sağlanmalıdır. Sürdürülebilir yönetim ve bakım için ilkeler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
Bir bölgedeki arkelolojik miras üzerinde etkisi olacak her türlü uygulama, mirasın
korunmasına ve bütünlüğünü göz önünde tutacak şekilde gözden geçirilmelidir. Sit alanı
üzerinde yönetim modeli bağlamında yetkisi ve sorumluluğu olan tüm kurumların koordineli
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çalışması sağlanmalıdır. Sorumluluğun yeni açılımında yalnız yasalarla tanımlanmış
sorumluluk sahipleri sorumlu değildir. Artık sorumluluk daha geniş bir açılıma sahiptir ve
bunun içine biliminsanları, aydınlar, yerel STK’lar ve farkında olan herkes girer. Bu yeni
açılım çok sesliliği getirmektedir ancak bu çok seslilik iyi düzenlenmediği bir durumda bir
kaosa sebep olabilmektedir. Hazırlanacak sit alanı yönetim planının sürdürülebilir bir model
olması önceliklerden biri olmalıdır.

13.3.6. Kullanım ve Müdahale Yaklaşımları
Arkeolojik sit alanlarında yapılacak her türlü değiştirme veya ekleme ilgili kurallar
çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Konu ile ilgili önemli belgelerden biri olan Veredik
Tüzüğü’nün 15. maddesinde “Bütün yeniden inşa işlemlerinden peşinen vazgeçilmelidir.
Yalnız anastylosis’e izin verilebilir.” denmektedir. Ancak tarihi sit alanları için uygun olan bu
ilkenin uygulaması, yapıların büyük ölçüde tahrip olduğu ve bütünün anlaşılmasını
engelleyecek kadar karmaşık olduğu arkeolojik sitlerde zorluklar getirmektedir. ICOMOS’un
1990 tarihli Arkeolojik Mirasın Korunması ve Yönetimi Tüzüğü’nde bu konu yeniden ele
alınmıştır. Tüzüğün 7. maddesinde konu ile ilgili düzenleme yapılarak “Yeniden yapımlar
deneysel araştırma ve yorum gibi iki önemli işleve hizmet ederler. Mevcut arkeolojik verilere
zarar vermemeleri için çok özenle yapılmalı; özgün nitelikleri yakalayabilmek için bütün
kaynaklarda mevcut bilgilerden yararlanılmalıdır. Mümkün ve uygun olduğunda, yeniden
yapımlar doğrudan arkeolojik kalıntılar üzerine yapılmamalı; yeniden yapım oldukları
anlaşılabilmelidir.” Denmektedir. Son yıllarda arkeolojik sit alanlarının halka sunumu,
üzerinde önemle durulan bir konudur. 1990 tarihli aynı tüzükte “Arkeolojik mirasın halka
sunulması, çağdaş toplumların kökenlerinin ve gelişimlerinin anlaşılmasına yardım eden
önemli bir yöntemdir. Bu aynı zamanda onun korunması gerekliliğinin anlaşılmasında da
yardım eden en iyi araçtır.” denilmektedir. Günümüzdeki çağdaş yaklaşımlar, bir arkeolojik
sit alanının kazılmasının işlemin sonu değil başlangıcı olduğunu kabul etmektedir. Sit alanının
topluma sunulması için orijinal kalıntılar korunarak düzenlemeler yapılabilir.
Hazırlanacak yönetim planında sit alanı ayrıntılı bir şekilde tanıtılmalı ve uygulamalar
ve ilke kararları tanımlanmalıdır. Yönetim planında yer alması gereken parametreler aşağıdaki
gibi sıralanabilir. Ancak bu sıralama ideal değildir ve bu parametreler arttırılabilir ve
geliştirilebilir.

13.3.7. Sit Alanının Tanımı
Tanımlama, sit alanı yönetiminin ilk basamağıdır. Tanımlama olabildiğince kapsamlı
ve ayrıntılı yapılmalıdır ve bu kapsamda sit alanı ile ilgili tüm detaylara yer verilmelidir.
Tanımlamada yer verilecek başlıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Alanın Coğrafi tanımı:
sit alanının yeri
sit alanının fiziki durumu
topografya,
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iklim,
bitki örtüsü
jeolojik yapı
paleocoğrafya
- Bölgenin sosyo-ekonomik tanımı
nüfus,
eğitim düzeyi,
ekonomik yapı
ilgili yönetim birimleri ve kurumlar
- Arkeolojik veriler
araştırma tarihçesi,
buluntular,
mimari,
malzeme tanımı ve analizi,
tabakalanma,
belgeleme (yüzey araştırması, envanter, arşiv)
- Yasal statü
sit alanının yasal durumu
hangi yönetim birimlerine bağlı
tespit tescil durumu
bölge planlamalarındaki statüsü
Özellikle arkeolojik sit alanlarında, kültürel çevrenin tanınması önem kazanmaktadır.
Son yıllarda kültür ortamı kavramı (cultural landscape) gittikçe önem kazanmaktadır. Bir
yerleşmenin yaşam tarzı ve kültürü yakın çevresinden etkilenmektedir. Bu nedenle,
tarihöncesi sit alanlarının doğal ve kültürel çevreleri ile birlikte ele alınması, mümükün
olduğu yerde yeniden canlandırılması, sit alanı ile ilgili pek çok sorunun cevabı olabilecektir.

13.3.8. Değerlerin Saptanması
Ele alınan sit alanının yorumlanması için öncelikle öneminin ve diğer sit alanlarından
farklı niteliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlama sonucunda o sit alanına özgü
değerler (values) ortaya çıkmaktadır. Her sit alanında farklı olan bu değerler, sit alanının
kimliğini oluşturmaktadır. Konu ile ilgili uluslararası belgeler incelendiğinde, sit alanı
yönetim planında yer verilebilecek değerler şöyle sıralanabilir:
- kültürel değer
- bilimsel değer
- tarihi değer
- manevi değer
- ekonomik değer
- eğitici değer
- sosyal değer
- politik değer
- kültürel çevre ortamı değeri.
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Bu değerlerin hangilerinin sit alanı yönetim planında tanımlanacağı, ele alınacak sit
alanına göre değişecektir. Hazırlanacak sit alanı yönetim planı, yeni gelişecek kavramlara
göre geliştirilebilir olmalıdır çünkü değerler ve önem zaman içinde değişen kavramlardır.

13.3.9. Risk Faktörlerinin Belirlenmesi/ Risk Yönetimi
Her sit alanı kendine özgü risk faktörlerine sahiptir. Örneğin, deprem kuşağında olan
bir alanda depreme karşı önlemler, hava kirliliği olan bir alanda kalıntıların hava kirliğinden
korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Risk faktörlerini gruplandıracak olursak:
- Fiziki koşulların neden olduğu riskler: deprem, sel, toprak kayması, hava kirliliği,
volkanik hareketler vb.
- Sosyo-ekonomik koşulların neden olduğu riskler: definecilik, vandalizm, tarım,
savaş, etnik seçicilik, dini seçicilik vb.
Sit alanının bulunduğu bölgedeki insanların sebep olduğu toprak kullanımı, trafik
yoğunluğu, vandalizm gibi riskler, doğal koşulların sebep olduğu sert iklim koşulları, sel,
yabani hayvanlar gibi etkenler yönetim planı hazırlanırken gözönünde bulundurulmalı ve
çözüm önerileri getirilmelidir. Bu çözümler içinde yedekleme yöntemi de kullanılmalıdır
çünkü kültür varlığı önemlidir ve tahrip olduğu takdirde yerine yenisi konaamaz. Bu nedenle
rezervinin bulunması gereklidir.

13.3.10. Amaçların Belirlenmesi
Sit alanının ayrıntılı tanımı ve analizi yapıldıktan sonra, sit alanında ne gibi uygulama
ve düzenlemelerin amaçlandığı belirlenmelidir. Bunun içine sit alanının ihtiyaçlarına göre
koruma, restorasyon, rekonstrüksiyon, koruma önlemleri, sergileme yöntemleri gibi konular
girmektedir. Bu konularda hangi uygulamanın neden yapılacağa gerekçeleri ile beraber yer
verilmelidir.

13.3.11.Yorumlama
Bir sit alanının sergilenmesinde, arkeolojik kalıntıları kullanarak geçmişin
canlandırılmasını amaçlanmalıdır. Arkeolojik kazılardan elde edilen bilginin halka anlatılması
halen tartışılan bir konudur. Anlatım ve tanıtımın her bilgi ve ilgi düzeyine hitap etmesi
mümkün değildir. Herkese hitap edebilecek ortak noktaların bulunmasına çalışılmadır.
Arkeolojik kazılardan elde edilen bilgi ile, ilgi çekecek, hayran olunacak ya da bugünle
bağlantı kurulacak bir hikaye anlatılabilir. Bulunan arkeolojik nesneler çeşitli şekillerdetiplerine, yapım tekniklerine, tarihlerine göre- sergilenebilir. Bu anlatılmak istenen hikayeye
göre değişebilir. Ziyaretçi günlük hayatında kullandığı, bildiği şeylerle bağlantı kurmak ister.
Ziyaretçi buluntularda insanı arar, eşyayı yapan ve kullanan, mekanda yaşayan insanı
anlamaya çalışır. Ancak burada dikkate alınması gereken husus: “Her ziyaretçinin algılaması,
kendi yaşam tecrübesi ve bilgisi kadardır.” Öncelikle kurgu (consept) kararları
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belirlenmelidir. Nelerin öne çıkarılacağı neye vurgu yapılacağı uzmanların birlikte alacağı bir
karardır. Sergileme buna göre yapılmalıdır. Kazı yerinin tabakalanması ya da tek bir dönemi
öne çıkarılabilir, bir buluntunun sembolik değeri ya da yerleşmedeki günlük yaşam
hikayelendirilebilir. Sit alanlarında yapılan bu tür düzenlemelerde bilimsellikle popülerize
etme arasındaki dengenin iyi sağlanması gereklidir. Bu verilmesi en zor olan karardır ve ideal
çözümü olmayan bir düzenlemedir. Bu konuda tartışmalar halen sürmektedir. Örneğin, kimi
uzmanlar Jorvik Viking Merkezi’ndeki sunumun, bilimsellikten fazla uzak, fazla
popülerleştirilmiş olduğunu düşünmektedir. Sit alanı yönetim planı hazırlanırken
yorumlamanın zaman içinde, döneme göre değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

13.3.12.Teknik Uygulama Stratejileri
Sit alanının ihtiyaçlarına göre yapılacak uygulamalarda izlenecek ilkeler
belirlenmelidir. Her bir uygulama gerekçeleri ile beraber tanımlanmalıdır. Her işlem bilimsel
kurallar çerçevesinde ve daha önceden belirlenmiş ulusal ve uluslararası ilkelere uyumlu
olmalıdır. Bu başlık altında:


konservasyon,



restorasyon,



anastilosis,



rekonstrüksiyon,



bakım gibi teknik uygulamalar dahil edilebilir

13.3.13. Anlatım Elemanları
Sit alanında neyin anlatılacağı ve sergileneceği belirlendikten sonra, sergilemede hangi
tekniklerin ve elemanların kullanılacağı belirlenmelidir. Bu konudaki tekniklerin çeşitliliği
her geçen gün artmaktadır. Sergileme yöntemlerinin seçimi sit alanına göre değişebilir.
Kalıntıların tamamen tahrip olduğu bir alan ile, pek çok kültür katının üstüste yer aldığı bir
alan arasında anlatım yöntemleri açısından fark olacaktır. Ziyaretçilerin sit alanını
anlayabilmesi için gerekli işaretler ve bilgi panolarının düzenlenmesi önemli bir konudur. Bu
konuda farklı yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımların ilkine göre sit alanı ve buluntular öne
çıkarılmalır, bilgi panoları, sit alanının bütün olarak algılanmasını engelleyecek ölçüde çok ve
büyük olmamalıdır. Özellikle kalabalık ve rehberli gruplar bilgi panolarına çok ilgi
göstermemektedirler. Bu nedenle, son yıllardaki yaklaşımlara göre bilgi panolarının mümkün
olduğunca minimumda tutulması, bunun yerine sit alanı rehberi, sit alanı ile ilgili
bilgilendirici harita veya kulaklık kullanımını tercih edilmelidir. Böylece ziyaretçi, dikkati
dağılmadan ve sıkılmadan sit alanını bir bütün olarak algılayabilecek ve hissedebilecektir.
Kullanılacak bilgi panolarında farklı seviyedeki bilgi düzeyleri (bilimadamları, halk, çocuk)
gözönünde bulundurulmalıdır. Çocukların boyları ve algılama farkları dikkate alınarak
yapılacak alternatif düzenlemeler çağdaş sergilemelerde kullanılmaktadır. Diğer bir
yaklaşımda sit alanında olabildiğince çok bilgi verilmesidir. Bu bilgilendirmede çeşitli
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anlatım yöntemleri kullanılabilir. Arkeolojik bilginin anlatımında kullanılacak elemanlar, yine
sit alanının niteliğine ve neyin anlatılacağı konusundaki karara bağlı olarak değişmektedir.
Bunlar:


aktif uygulamalar: deneysel arkeoloji, canlandırma, dokunma



betimlemeler: fotoğraf, çizim, maket, illüstrasyon



sembolik: planlar, rehber kitaplar, kazı raporları, işitsel turlar olarak özetlenebilir

Sit alanı yakınında düzenlenecek bir ziyaretçi merkezi, kalıntıları yorumlamakta
zorluk çeken ziyaretçiler için yardımcı olabilir. Ziyaretçi merkezinde, maketler,
illüstrasyonlar, üç boyutlu sunumlar, multimedya gösterilerine yer verilebilir.Böylece,
ziyaretçi önceden bilgi ve deneyim kazanmaları sağlanarak kalıntıları ve anlatılan geçmişi
daha kolay anlayabilecek ve gözünde canlandırabilecektir.

13.3.13. Ziyaretçi Yönetimi
Ziyaretçi yönetimi, sit alanının sürdürülebilir kullanımını doğrudan etkileyecek bir
denge kurmaktır. Amaç sit alanındaki ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak kadar sit alanındaki
nesnelerin ve ekolojinin korunmasıdır. Ziyaretçi yönetimi özellikle kalıntıların hassas ve zor
anlaşılabilir olduğu tarihöncesi sit alanlarında önem kazanmaktadır. Sit alanındaki her
düzenleme ziyaretçiyi, ziyaretçi için yapılacak her düzenleme de sit alanını etkileyecektir. Bu
nedenle ziyaretçi yönetimi önceden planlanması gereken önemli bir parametredir. Ziyaretçi
yönetiminde öncelikli alınması gereken sorunlardan biri sit alanına girişin düzenlenmesidir.
Bu düzenlemede:


sit alanına giriş,



ulaşım,



otopark alanı,



ziyaretçilerin sayısı,



giriş ücreti gibi noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Ziyaretçi yönetiminde bir diğer konu, yürüyüş yollarının ve gezi güzergahının
düzenlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesidir. Özellikle kazısı yapılmamış alanlarda,
toprakaltı kalıntılara zarar vermeyecek düzenlemeler yapılmalıdır. Gezi yollarının kolay
farkedilebilir, kullanışlı, aynı zamanda sit alanı ile uyumlu ve kalıntılara zarar vermeyecek
maddelerden yapılmış olması gereklidir. Yükseltilerin fazla ve kalıntıların açıkta olduğu
yerlerde koruma bariyerleri kullanılmalıdır.
Ziyaretçi yönetimi yapılırken ele alınması gereken diğer konular özetle:


yönlendirme işaretleri,



bilgilendirme panoları,
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ışıklandırma,



koruma çatıları,



tuvaletler,



ziyaretçi merkezi,



kafe veya restaurant



hediyelik eşya ve temel ihtiyaçların satışı olarak sıralanabilir.

Bu birimlerin düzenlenmesinde öncelikle sit alanının bütünlüğünün bozulmamasına ve
kalıntıların zarar görmemesine dikkat edilmelidir. ix. Yasal Düzenlemeler Sit alanının yasal
statüsü, uzun vadeli planlamada önem kazanmaktadır. Sit alanının kamulaştırılması gereken
bölümleri, kaçıncı dereceden sit alanı olması gerektiği, yerel yönetimlerdeki statüsü gibi
konular belirlenmeli ve gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmalıdır. Bölgesel ve yerel
planlarda sit alanının yasal durumu dikkate alınmalıdır.
Bütçe:
Sit alanı yönetim planında bütçe planının yapılması ilerleyen yıllarda finansal
problemlerle karşılaşma riskini azaltacaktır. Bütçe, konunun uzmanı kişilerin yardımı ile
hazırlanmalıdır. Sit alanı yönetim planı hazırlandıktan sonra yapılacak tüm giderler uygulamaların giderleri, çalışanları ödenecek maaş vs.- ve tüm gelirler -gelir vergisi payı,
bağışlar, devlet ödeneği vs.- bütçede yer almalıdır. Arkeolojik sit alanlarında finansal model
oluşturmada iki farklı yaklaşımdan bahsedilebilir. Bu modellerden ilki, bütçenin genel devlet
bütçesine bağlı olması, gelirin devlet kaynaklarından karşılanmasıdır. Bu modelde devlet
koşullarına göre parasız kalabilme riski vardır. Diğer model, sit alanının kendi geliri ile idare
edilmesidir. Bu modelde de yalnızca finansal gelirin önemli olduğu bir işletmeye dönme riski
vardır. Çağdaş yaklaşımlarda sit alanının ücretsiz gezilmesi, maddi gelirin sit alanı
çevresindeki işletmelerle sağlanması modeli öne çıkmaktadır.

13.3.14. Ekip
Sit alanı yönetimi çok boyutlu ve farklı uzmanlık alanlarını içeren bir konudur. Buna
paralel olarak kurulacak ekip de farklı uzmanlıkları içermelidir. Bunlar arasında:


arkeolog,



sanat tarihçisi



mimar,



restoratör,



etnolog,



antropolog,



botanikçi,
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jeolog,



fotoğrafcı,



illüstratör vd. sayılabilir.

Her sit alanının ihtiyacına ve zamana göre ekipdeki uzmanlıklar değişebilir. Farklı
alanlarda çalışan uzmanlara kültür mirası yönetimi konusunda eğitim verilebilir. Ekipte yer
alması gereken diğer önemli alan geleneksel mimari ve elsanatları konusunda bilgili yerel
zanaatkarlardır. Bu zanaatkarlar, sit alanında kullanılan geleneksel yöntemler konusundaki
bilgileri ile yardımcı olabilirler. Geleneksel zanaatlar hızla unutulduğu için bu bilgilerin
gelecek kuşaklara aktarılması için düzenlemeler yapılmalıdır. Sit alanı ile ilgili kararların
uzmanların işbirliği ile alınması gereklidir. Bu nedenle gerekli uzmanlardan oluşan bir Sit
Alanı Yönetim Komisyonu kurulması önerilmektedir. Bunun örneklerini farklı ülkelerdeki sit
alanlarında görmekteyiz.
13.4. SİT ALANLARININ KORUNMASINA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
Daha önce koruma ve sit alanları ile ilgili kurumsal yapı ve müdahalelerle ilgili
düşünsel alt yapının tarihsel gelişimi ele alınmıştı. Bu bölümde ise sit alanlarında yapılacak
müdahalelerin uygulamaya yönelik yönü ve buna yönelik farklı yaklaşım ve uygulamalar ele
alınacaktır. Bu yapılırken olabildiğince ayrıntıya girmeden belli başlı müdahale türleri
tanımlanmaya çalışılacak, yalnızca konuyu daha iyi açıklayabilecekleri için seçilmiş örnekler
açıklanacaktır.
a. Sağlamlaştırarak Koruma
Arkeolojik sit alanlarında, topraküstünde bulunan ya da kazı ile açığa çıkmış
kalıntıların korunmasında en sık başvurulan tekniktir. Kalıntının yapıldığı malzemenin cinsine
göre seçilen bir teknikle yapı sağlamlaştırılır, yapıdan ayrılmış parçalar birleştirilir
(anastylosis). Gereken yerlerde çelik ya da ahşap iskelet gibi destekleme ögeleri kullanılabilir.
Ancak Venedik Tüzüğü’nün getirdiği yapılan eklemelerin ve sağlamlaştırma elemanlarının
orjinal yapıdan ayrılabilmesi gerekliliği, Pompei’deki gibi bazen görselliği bozan sonuçlar
doğurabilmektedir. Pompei’de yapıların tümlenmesinde orijinal mermer malzemeden
ayrılabilmesi amacı ile kerpiç kullanılmış ve görsel bütünlük bozulmuştur.
Bazı uygulamalarda sağlamlaştırma tamamlandıktan sonra, korumanın daha kalıcı
olması için koruyucu çatı ile kalıntılar koruma altına alınmaktadır. Ancak koruma çatısının
şekli ve malzemesi konusunda tartışmalar sürmektedir. Koruma çatısı, sit alanının fiziki ve
çevresel yapısı ile beraber düşünülmeli ve ziyaretçilerin algılaması da hesaba katılmalıdır.
Koruma çatısı ile doğanın etkilerinden korunmaya çalışılan yerler arasında Knossos’daki
Villa Dyouisos, Ürdün’de Petra Bizans kilisesi, Suriye’de Mari kenti sayılabilir. Bu
uygulamalara bakıldığında koruma çatısı malzemesi olarak kimi yerlerde çelik, kimi yerlerde
ahşap, kimi yerlerde de karışık malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Arkeolojik sitlerin
çevresel ve görsel bütünlüğünü bozsa da, in-situ korumanın yapılması gereken yerlerde
koruma çatısı sıkça kullanılan bir teknik olmaktadır.
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Resim 1: Suriye, Mari Kenti
b. Orijinalini Koruyup Kopyasını Yapma:
Lascaux Lascaux Mağarası Fransa’da Montignac yakınlarında Dordogne’de yer
almaktadır. İlk kez 1940 yılında 4 genç tarafından rastlantı sonucu keşfedilmiş, sonraki
yıllarda bilimsel araştırmalara başlanmıştır. 1952-1963 yılları arasınra Abbot Andre Glory
tarafından detaylı kazılar yapılmış, mağaradaki 900 gravür belgelenmiştir. Mağarada 17.000
yıl öncesine ait 600 resim ve 1.500 gravür bulunmaktadır. Mağara ağzı zamanla kapandığı
için bu sanat eserleri zaman içinde bozulmadan korunabilmiştir. Mağara, 1948 yılında
ziyarete açılmış, on yıl sonra ziyaretçi sayısı yılda 100.000’e ulaşmıştır. Zaman içinde
mağarayı gezen çok miktardaki ziyaretçinin mağaranın mikroklimasını değiştirdiği, insanların
nefesleri ile oluşan nemin boyalara zarar verdiği görülmüştür. Bu nedenle mağara 1963
yılında ziyarete kapatılmış, 1983 yılında Lascaux’dan 200 m. uzakta boş bir mağara
düzenlenek ziyarete açılmıştır. Bu mağarada Great Hall of the Bulls ve Painted Gallery’nin
birebir kopyaları yer almaktadır. Bugün bu mağarayı her yıl yüzbinlerce kişi ziyaret
etmektedir.
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Resim 2: Lascaux Mağarası Kopyası
Lascaux Mağarası, orijinal kalıntıların zarar görmesi durumunda bir sit alanının nasıl
düzenlenebileceği konusuna önemli bir örnektir. Lascaux için hazırlanan internet sitesinde,
sanal ortamda mağaradaki resimler ve gravürler ayrıntı bir şekilde incelenebilmektedir.
c. Nakletme:
Abu Simbel 1954 yılında Nil nehri üzerinde yapılmasına karar verilen Asvan Baraj
Gölü’nün altında kalacak kültür varlıklarını kurtarmak için başlatılan çalışma, UNESCO’nun
önderlik ettiği önemli bir projedir. UNESCO tarafından ülkeden oluşan Nubia Anıtları
Kurtarma Uluslararası Topluluğu kurulmuştur. Projenin öncelikli amacı Asvan Baraj Gölü
altında kalacak olan Mısır Krallıklar Dönemi’ne ait anıtsal, görsel özellikleri olan ve geniş
kitlelerin yayınlardan tanıdığı önemli yapı ve tapınakların baraj gölü alanı dışına taşınmasıydı.
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Kurtarma projesi kapsamında Abu Simbel Kaya Tapınağı’nın, taşıma öncesinde dikkatli bir
belgelemesi yapılmıştır. Tapınağın taşınacağı yer orjinal haline benzetilmek için yapay bir
tepe oluşturulmuş ve Abu Simbel Tapınağı parçalara ayrılarak, yeni yerine taşınmıştır. Bu
çalışma 1963-1968 yılları arasında sürmüştür ve 32 milyon dolara mal olmuştur. Tarihi
anıtların bütün olarak ya da parçalara ayrılarak taşınması, çeşitli ülkelerde, koruma için başka
bir alternatif kalmadığında uygulanmakta olan bir tekniktir.

Resim 3: Abu Simbel, Mısır
d. Canlandırma:
Jorvik Viking Merkezi, York, İngiltere’nin kuzeyinde yer alan Avrupa Tarihi
açısından çok önemli kenttir. İlk olarak 1820’lerde yerel eski eser meraklılarının ilgisini
çekmiş, 1960’larda yapılan yüzey araştırmalarında Roma, Angıl ve Viking dönemine ait
bilgiler elde edilmiştir. 1966-72 yılları arasında kazılar sürdürülmüştür. 1960’ların sonunda
bölgede inşası planlanan çevre yolu, sit alanı için tehlike yarattığında kurtarma
kazılarınabaşlanmıştır.Kurtarma kazılarında karşılaşılan zorluklar, İngiltere’de kentsel
arkeoloji konusunda önemli tecrübeler elde edilmesini sağlamıştır. York kazılarında Viking
Dönemi hakkında elde edilen bilgiler ışığında, Coppergate’te Coppergate Alışveriş
Merkezi’nin alt katında Jorvik Viking Merkezi düzenlenmiştir. Merkeze gelen ziyaretçiler, bir
“zaman arabası” ile, yeniden canlandırılan bir X. yüzyıl Viking yerleşmesinde seyahat
ediyorlar. Yerleşme, York kazılarından elde edilen ve İskandinavya’daki benzerlerinden
edinilen bilgiler ışığında düzenlenmiştir. Ziyaretçiler, sesler, kokular ve canlandırmalarla o
dönemin yaşayışı hakkında bilgi edinilebilmektedir. Bu geziyi, gerçek kazı yeri ve
buluntuların sergilendiği küçük bir alan tamamlamaktadır. Açıldığı ilk yıl olan 1984’de
merkezi 850.000’den fazla kişi ziyaret etmiştir.
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Resim 4: Jorvik Viking Merkezi, York
e. Gömerek Koruma:
Laetoli Kalıntıların başka türlü korunamadığı durumlarda toprakla örtülerek koruma
altına alındığı uygulamalar mevcuttur. Bunun en önemli örneği Laetoli ayak izleridir. Laetoli,
Doğu Afrika’da, Tanzanya’da bulunan önemli bir arkeolojik kazı alanıdır. 1974’de Mary
Leakey ve ekibi Laetoli’de kazılara başlamış ve 1978’de ayak izleri bulunmuştur. İzler,
volkanik bir kül tabakasının üzerinde yürümüş olan biri büyük biri küçük 2 australopithecus’a
ait 3 m. mesafede 70 adet fosilize olmuş ayak izidir. Bunların 3,7 milyon yıl öncesine ait
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olduğu anlaşılmış ve insan evrimi tartışmalarına yeni bir boyut getirmiştir. Yapılan inceleme
sonucunda ayaktaki ağırlık dağılımının aynı günümüz insanı gibi olduğu anlaşılmıştır.
İncelemeler bittikten sonra 1979’da alan toprakla kapatılmış, daha sonraki yıllarda bölgedeki
bitki örtüsünün izlere zarar verebileceği düşünülmüş ve 1995-96 yıllarında Getty
Conservation Institute tarafından alan tekrar açılmıştır. Zarar görmediği anlaşılan izlerin
tekrar ayrıntılı belgelemesi yapılmış ve koruma amacı ile 5 farklı kum ve toprak tabakası ile
kapatılmıştır. Laetoli ayak izleri, açık havada bırakılmayacak kadar narin olan kalıntıların
korunmasında alternatif bir uygulamadır. Doğa koşullarına açık olan bu tür bir korumanın
belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu bölümde görüldüğü gibi sit alanlarının
korunmasında tek bir yöntem ve yaklaşım tarzı ya da nasıl bir müdahalenin doğru olduğu
hakkında bir görüş birliği yoktur. Ancak genel yaklaşım, yapılan tüm müdahalelerde geri
dönüşümü olabilen müdahalelerin tercih edilmesidir ve sonuç genel kararların yetersizliği, her
sit alanının kendi koşullarının göz önüne alınarak tekil sonuçlara varılmasıdır.

Resim 5: Laetoli ayak izleri
f) Orijinal kalıntıların Korunması:
Sit alanındaki tüm koruma tedbirlerinde ve sergilemede öncelik orijinal kalıntıların
korunmasına verilmelidir. Yerinde korumanın yapılamadığı durumlarda kalıntılar güvenli bir
alana taşınabilir.
g) Geri Dönülebilir Uygulamalar:
Sit alanında yapılacak teknik işlemlerde geri dönüşümü olabilecek uygulamalar tercih
edilmelidir. Zaman içinde daha iyi teknikler geliştikçe uygulamalar yenilenebilmelidir.
h) Geliştirilebilir Model:
Sit alanı yönetim planı geliştirilebilir ve esnek bir model olmalıdır. Yaklaşımlar ve
bakış açıları değiştikçe ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar plana kolaylıkla adapte edilebilmelidir.
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ı) Rezerv Alanları:
Arkeolojik sit alanlarındaki kazılarda daha sonraki nesiller için kazılmamış bir alan
bırakılmalıdır. Bu alanlarda zaman içinde gelişebilecek ileri teknolojilerle yapılacak kazılar,
daha ayrıntılı ve farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu rezerv alanlarının güvenliği
sağlanmalıdır.
j) Restorasyon
Kazılarda ortaya çıkan mimari kalıntılar, koruma ve sergileme amacı ile restore
edilmektedir. Mimari parçaların yapının özgün biçimine uygun olarak bir araya getirildiği
uygulamalarda, uluslararası belgeler gereğince özgün malzeme kullanılması önerilmektedir.
Restorasyon uygulamaları, tarihöncesi kazılarda, klasik kazılara kıyasla daha farklı sorunlar
yaratmaktadır.
Tarihöncesi yerleşmelerde çoğunlukla dayanıklı olmayan ve restore edilmesi güç
kil,kerpiç, ahşap gibi mimari malzeme kullanılmaktadır. Restorasyon uygulaması daha çok taş
malzemenin kullanıldığı buluntu yerlerinde tercih edilmektedir.
Restorasyon uygulamalarına verilebilecek ilk örnek Karatepe-Aslantaş GeçHitit Kalesi
çalışmalarıdır. Alandaki kazılar 1947 yılında başlamıştır. Kazıların ilkdönemlerinde etrafa
yayılmış olan kırık bazalt bloklar bir araya getirilerek restoreedilmeye çalışılmıştır. Bazalt
blokların bir müzeye taşınamayacağı anlaşıldıktansonra büyük çaplı bir restorasyon ve
koruma projesi başlatılmıştır. 1951 yılında ICR(Istituto Centrale del Restauro) ile başlatılan
ortak proje ile Karatepe’deki bazaltblokların restorasyonuna başlanmış ve çalışmalar 1957
yılına kadar sürmüştür.Kırık parçaları birleştirmek için pirinç çubuklar kullanılmış veparçalar
birbirine yapıştırılmıştır. Kırık ya da zarar görmüş olan kaideler onarılmış veyeni betonarme
temeller üzerine yerleştirilmiştir.
k) Koruma Çatısı
Tarihöncesi kazılarda ortaya çıkan çoğu kerpiç ve taş malzemenin onarımı ve uzun
erimili korumasında sorunlar yaşanmaktadır. Koruma çatısı dünyada ve ülkemizde arkeolojik
sit alanlarının korunmasında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Arkeolojik bir alanın koruma çatısı ile koruma altına alınmasına en önemli
örneklerden biri Karatepe - Aslantaş’tır. Geç Hitit Kalesi’ndeki kabartmalı bazalt blokların
yerinde restore edilmesi yeni bir sorunu ortaya çıkarmış, çalışmalar ilerledikçe, yoğun yağmur
ve yakıcı güneşin etkisi ile kapı heykellerinin ve ortostatların üzerinde ince yarıklar ve
çatlaklar oluşmaya başlamış, koruma için bir çözüm yolu aranmıştır. Sonuçta, mimari
kalıntıları daha çok ortaya çıkarak, çağdaş bir saçak sistemi tercih edilmiş ve çıplak beton
saçaklar 1957 yılında inşa edilmeye başlanmış, Mimar Nail Çakırhan tarafından
tamamlanmıştır.
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Resim 6: Karatepe – Aslantaş Koruma Çatısı
Koruma çatısı uygulaması Karatepe, Çatalhöyük, Göbeklitepe, OrtaköyŞapinuva,
Aslantepe gibi kazı alanlarında mimari buluntuları korumak ve sergilemek amacı ile
kullanılmaktadır. Koruma çatılarında kullanılacak malzeme konusunda tartışmalar
sürmektedir. Çatalhöyük ve Troya örneklerinde çağdaş görünümü ile arkeolojik kalıntılardan
kolayca ayırdedilen uzay çatı sistemi kullanılmıştır.
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Uygulamalar
Dünya ve Ülkemizdeki sit alanları ile araştırma yapılabilir.
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Uygulama Soruları
Sit alanlarının yönetimi ve korunması hakkında bilgi edinebilindi mi?Hiç sit alanı
gezdiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2863 sayılı Kanunda yer alan en önemli kavramlardan birisi de "sit" kavramıdır.
Ülkemiz, tarih öncesi devirlerden günümüze kadar farklı insan topluluklarına ev sahipliği
yapan, bu farklı insan topluluklarına ait kalıntıları, eserleri de bünyesinde barındıran en
zengin ülkelerden biridir. Şöyle ki, Türkiye, eski eserlerin yoğun olarak bulunmasının yanında
söz konusu eserlerin çeşitliliği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin sahip
olduğu bu renkli ve zengin kültürel mirasın bir kısmı yapılan kazılarla gün yüzüne
çıkarılmıştır. Kazılarda ortaya çıkarılan bu eserlerden bazıları bilim adamlarının insanlık tarihi
ile ilgili yargılarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilecek derecede önemlidir. Fakat
büyük çoğunluğu henüz toprak altından çıkarılmayı bekleyen bu eserlere gerekli bilimsel
araştırmalar ve kazılar başlatılıncaya kadar tahrip olmasını önleyebilmek için bulundukları
yerde korumaya alınmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan bu zengin kültürel mirasa ilave olarak, ülkemiz aynı zamanda jeolojik
devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait ender bulunan değerlere sahiptir. Bu değerlerin
de hızlı nüfus artışı, sanayileşme gibi nedenlerle tahribinin önlenmesi için korunmaya
alınması gerekmektedir. Gerek barındırdıkları kültürel miras, gerekse ender bulunan
güzellikleri dolayısıyla taşınmazların korumaya alınması "sit" kavramını ortaya
çıkarmaktadır. Sit kavramı, tek yapı ölçeğindeki küçük bir parsel için değil, daha geniş bir
arazi parçasını, alanı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ayrıca bu alanın bozulmaması ve
ayrıştırılmaması, "bir bütün halinde" korunması gereken, kendine özgü birtakım nitelikleri
vardır. Bu niteliklerin oluşumu, kendiliğinden olabileceği gibi, doğal niteliklerine ilaveten
insan emeğinin katkısıyla da oluşmuş olabilir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere
sahip yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli
alana ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Doğal sit
Arkeolojik sit
Tarihi sit
Kentsel sit
Hepsi

2. Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan
ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alana ne denir?
a) Doğal sit
b) Arkeolojik sit
c) Tarihi sit
d) Kentsel sit
e) Hepsi
3. İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer
altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal,
ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer
aldığı yerleşmeler ve alana ne denir?
a)
b)
c)
d)
e)

Doğal sit
Arkeolojik sit
Tarihi sit
Kentsel sit
Hepsi

4. Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları
tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak sit alanına nedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Derece arkeolojik sit alanı
Derece arkelojik sit alanı
Kentsel sit
Tarihi sit
Doğal sit
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5. Conk bayırı hangi tipte sit tanımına girer?
a)
b)
c)
d)
e)

Tarihsel sit
Arkeolojik sit
Doğal sit
Kırsal sit
Kentsel sit

6.Aşağıdakilerden hangisi, ziyaretçi yönetiminde dikkat edilmesi gereken
hususlardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönlendirme işaretleri
Bilgilendirme panoları
Işıklandırma
Malzemen tanımı
Ziyaretçi merkezi

7. Sit alanı tanıtılmasında hangi başlıklar görülür?
a)
b)
c)
d)
e)

Coğrafi tanııtım
Sosyoekonomik tanıtım
Arkeolojik alan tanıtımı
Yasal statü
Hepsi

8. Yönetim planını hazırladığınız bir alanda amaç belirlemek istiyorsunuz. Neye
dikkat edersiniz?
a)
b)
c)
d)
e)

Sit alanının ihtiyacına
Yönetim planının ihtiyacına
Yerel halkın ihtiyacına
Alanın bağlı bulunduğu müzenin ihtiyacına
Ekibin ihtiyacına

9. En yalın tanımıyla, arkeolojik bir alanı tüm çevresel faktörleriyle bir arada
korumak hangi yaklaşım türüdür?
a)
b)
c)
d)
e)

Bütüncül koruma
Peyzaj
Pasif koruma
Aktif koruma
Materyalist yaklaşım

10. Lascaux Lascaux Mağarası Fransa’da Montignac yakınlarında
Dordogne’de yer almaktadır. 1952-1963 yılları arasınra Abbot Andre Glory
tarafından detaylı kazılar yapılmış, Mağarada 17.000 yıl öncesine ait 600
resim ve 1.500 gravür bulunmaktadır. Mağara ağzı zamanla kapandığı için
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bu sanat eserleri zaman içinde bozulmadan korunabilmiştir. Mağara, 1948
yılında ziyarete açılmış, on yıl sonra ziyaretçi sayısı yılda 100.000’e
ulaşmıştır. Zaman içinde mağarayı gezen çok miktardaki ziyaretçinin
mağaranın mikroklimasını değiştirdiği, insanların nefesleri ile oluşan nemin
boyalara zarar verdiği görülmüştür. Bu nedenle mağara 1963 yılında
ziyarete kapatılmış, 1983 yılında Lascaux’dan 200 m. uzakta boş bir
mağara düzenlenek ziyarete açılmıştır Burası sit alanlarının korunmasına
yönelik yaklaşımlarından hangisine uymaktadır?
a)Sağlamlaştırarak Koruma
b) Canlandırma
c) Orijinalini Koruyup Kopyasını Yapma
d) Nakletme
e) Sağlamlaştırma
CEVAPLAR
1) a, 2) c, 3) b, 4) b, 5) a , 6) d, 7) e, 8) a, 9) a, 10, c)

14. TÜRKİYE'DEKİ SİT ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. TÜRKİYE'DEKİ SİT ALANLARI
14.1. ÜLKEMİZE SİT ALAN YÖNETİMİ ÖRNEKLERİ
14.1.1. Tek Sit Alanı Ölçeğinde Alan Yönetimi Projeleri
14.1.1.1. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı
14.1.1.2. Çatalhöyük
14.1.1.3. Aşıklı Höyük
14.1.1.4.Yarımburgaz
14.1.2. Geniş Ölçekli- Bölgesel Alan Yönetim Projeleri
14.1.2.1. Troya Tarihi Milli Parkı
14.1.2.2.Kommagene- Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı
14.1.2.3. Frig Vadisi Projesi
14.1.2.4 Doliche (Dülük) Projesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkemizde yönetim planı yapılmış sit alanlarından bazıları nelerdir?
2) Karatepe sit alanı yönetim planını kim hazırlamıştır?
3) İlk sit alanı yönetim planı hakkında çalışma yapan kim hazırlamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ülkemizde arkeolojik alan
yönetimi yapılmış
örneklerden birkaçı

Ülkemizde arkeolojik alan
yönetimi yapılmış
örneklerden uygulamalar

Kaynakçadaki yayınları
okuyarak
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Anahtar Kavramlar




Sit alanı
Yönetim planı
Arkeolojik kazı

485

Giriş
Ülkemizde son yıllarda arkeolojik sit alanlarının korunması vedeğerlendirilmesi ile
ilgili çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Hemen her kazıprojesinde sit alanlarının
düzenlenmesi ile ilgili koruyucu çatı, sağlamlaştırma, modelleme gibi düzenlemeler
yapılmaktadır. Ancak uluslararası belgelerin ve 5226sayılı yasanın gerektirdiği nitelikte “Alan
Yönetim Planı” hazırlayıp uygulayankazıların sayısı fazla değildir. Bu bölümde, çalışma
kapsamında alan yönetimiplanlarına ulaşılabilen tarihöncesi ve öntarih dönemleri ağırlıklı
arkeolojik kazılarınyönetim planlarına değinilecektir.
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14.1. ÜLKEMİZE SİT ALAN YÖNETİMİ ÖRNEKLERİ
Ülkemizde son yıllarda arkeolojik sit alanlarının korunması ve değerlendirilmesi ile
ilgili çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Hemen her kazı projesinde sit alanlarının
düzenlenmesi ile ilgili koruyucu çatı, sağlamlaştırma, modelleme gibi düzenlemeler
yapılmaktadır. Ancak uluslararası belgelerin ve 5226 sayılı yasanın gerektirdiği nitelikte
“Alan Yönetim Planı” hazırlayıp uygulayan kazıların sayısı fazla değildir. Bu bölümde,
çalışma kapsamında alan yönetimi planlarına ulaşılabilen tarihöncesi ve öntarih dönemleri
ağırlıklı arkeolojik kazıların yönetim planlarına değinilecektir
TÜRKİYE GENELİNDE TESCİLLİ SİT ALANLARI
SİT TÜRÜ
Arkeolojik Sit Alanı

SAYISI
13947

Kentsel Sit Alanı

267

Tarihi Sit Alanı

159

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı

32

Karma Sit Alanları

77

Çakışan Sit Alanları (Doğal Sit Alanı İle)

358
14840

Tablo 1: 2015 Yıl Sonu Türkiye genelinde tescilli sit alanları

Grafik 1: Türkiye genelinde SİT alanları dağılımı

487

14.1.1. Tek Sit Alanı Ölçeğinde Alan Yönetimi Projeleri
14.1.1.1. Karatepe-Aslantaş Milli Parkı
Karatepe MÖ 8 yüzyılda Geç Hitit Çağı’nda, kendisini Adana Ovası hükümdarıolarak
tanıtan Asitawata tarafından bir sınır kalesi olarak kurulmuştur. Kale,Adana’nın 130 km kadar
kuzeydoğusunda Kadirli İlçe merkezinin 21 km. doğusunda638 m. rakımlı Karatepe’nin
kuzeyinde tarihi Pyramus (Ceyhan Irmağı) bugünküAslantaş Baraj Gölü’nün güney ovalara
dökülmeden önce vardığı son dar boğaza vekuzeydeki Toroslarla sınırlı olan Andırın
Ovası’na hakim bir tepeye kurulmuştur.

Resim 1: Karatepe-Aslantaş
Kazılara 1947 yılında başlanmış, günümüze kadar Prof Dr. Halet Çambeltarafından
yürütülmüştür. Burada anıtsal kale kapılarına, duvar kaplaması niteliğindeolan günün inanç ve
yaşayışını sergileyen pek çok heykel ve kabartmadan başkahiyeroglif ve Finike yazı
sistemlerinde çift dilli yazıtlar sayesinde önceleri tamanlamıyla çözülememiş olan
hiyerogliflerin çözülmesine olanak sağlayan bir anahtarele geçmiştir.
Karatepe-Aslantaş’taki eserler mimari bir bütünün parçaları olduğundan,yerlerinden
alınıp kapalı bir müzeye taşınmayıp, kendi tarihi ve doğal çevreleriiçinde onarılarak açık hava
müzesi halinde sergilenmektedir. Bazalt bloklar koruma çatısı ile koruma altına
alınmıştır.Kalede yapılan rstorasyon ve koruma çalışmaları zamanla çok yönlü bir
projeyedönüşmüştür.
Alanda yer alan kültür varlıklarının doğal çevreleri içinde korunabilmesi için7715
hektarlık ormanlık alanın milli park olarak korunması gündeme gelmiş veKaratepe- Aslantaş
Milli Parkı 1958 yılında kurulmuştur. Büyük şehir merkezlerinden uzakta ve ulaşımı zor bir
yerde bulunankalıntıları korumak için o yıllar için çok ileri görüşlü bir yöntem seçilmiş
vesürdürülebilir bir model oluşturulmuştur. Bu amaçla:
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1- Yöre halkının eğitim düzeyinin yükseltilmesine çalışılmıştır.Yakınlardailkokul
bulunmaması nedeni kazı ekibi ilkokul çağındki çocuklara gönüllü eğitimvermiş,
daha sonra tüm ilçede okul açma programı başlatılmıştır.
2- Yöre halkının ekonomik yapısnın iyileştirilmesi ile ilgili programlaryürütülmüştür.
Yörede önemli bir gelenek olan kilim dokumacılığında tekrar doğalboyaların
kullanılması özendirilmiş, Karatepe yurtiçi ve yurtdışında tanınır halegelmiştir.
3- Ormana büyük zarar veren keçi yetiştiriciliği yerine koyun özendirilmiştir.
4- Yörenin folkloru ve etnografyası ile ilgili çalışmalar yapılmış, yörenintürküleri,
fıkraları derlenmiştir.
5- Bölgenin alt yapısı ile ilgili çalışmalara ön ayak olunmuş, Kadirli’denKaratepe’ye
bir yol yapılmış, içme suyu ve telefon hattı getirilmiştir.
6- Alan içinde araştırmacıların kalabileceği bir kazı evi inşa edilmiş ve birmüze
kurulmuştur.
Karatepe’deki bu çalışmalar, sürdürülebilir ve bütüncül bir model olması
ilegünümüzdeki çalışmalar için öncü bir örnektir. Karatepe günümüzde Milli Parkiçinde bir
açık hava müzesi olarak varlığını sürdürmektedir.

14.1.1.2. Çatalhöyük
Çatalhöyük, Konya ovasında Çumra yakınlarında yer alan, Doğu ve Batıolarak iki
tepeden oluşan bir höyüktür. Höyük ilk olarak 1958’de tespit edilmiş,kazılar 1961, 1965,
1963-67 yıllarında James Mellart tarafından sürdürümüştür.Kazılara 1993 yılında tekrar
başlanmış, Ian Hodder başkanlığında uluslararası birekip, geniş ölçekli araştırmaları
günümüze kadar sürdürmüştür.
Doğu Çatalhöyük, M.Ö. 7200-6400’e tarihlenen Neolitik tabakalar, BatıÇatalhöyük
ise M.Ö. 6000-5500’e tarihlenen çoğunlukla Kalkolitik tabakalariçermektedir. Höyük
yaklaşık 13,6 hektarlık bir alanı kapsamaktadır.

Resim 2: Çatalhöyük
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Höyüğün alan yönetimi planı 2004 yılında hazırlanmiş ve internet ortamında
yayınlanmıştır.Yönetim planında, önce yönetimhedefleri ve politikaları özetlenmiş, planın
amaçları belirlenmiştir. Planın:
1. bölümünde alanın tarihi ve tanımı yapılmış, Çatalhöyük’ün bugünküdurumu, yasal
statüsü, mevcut durumu, ilgi grupları tanımlanmıştır.
2. bölümde, Çatalhöyük’ün değerleri saptanmış, yönetim hedefleri, yönetimpolitikaları
belirlenmiştir.
3. bölümde ise, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlanmış, projeprofilleri
belirlenmiştir.
Çatalhöyük Projesi farklı alanlardaki çok boyutlu çalışmaları içermektedir.Bir taraftan
arkeolojik araştırmalar sürdürülürken, diğer taraftan elde edilen bilginintopluma aktarılması
konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.Bunlar arasında:
1- Ziyaretçi merkezi: Kazı alanının yakınında bulunan ziyaterçi merkezinde,kazılarla
ilgili ön bilgi verilmekte, duvar resimlerinin ve önemli buluntularınkopyaları
bulunmaktadır. Merkezde ayrıca çeşitli sergiler de yer almaktadır.
2- Çatalhöyük evi modeli: Birbirine geçmiş ve gelen ziyaretçiler tarafından
anlaşılması imkânsız hale gelmiş mimarinin daha kolay algılanabilmesi
sağlamaktadır. Ev, kazıda ortaya çıkan bir evin modeli değil, Neolitik dönem
Çatalhöyük evlerinin genel bir modellemesidir.
3- Çatalhöyük Sergisi: 2005 yılında İstanbul’da Yapı Kredi Sergi
Salonu’ndaÇatalhöyük Sergisi düzenlenmiştir. Bu sergi ile Çatalhöyük yaşamı
görsel halegetirilmiş ve daha geniş bir kitleye ulaşılmıştır.
4- Eğitim programları: Çatalhöyük araştırmaları kapsamında yapılacak olan eğitim
programlarına öncelikle bu konu ile ilgili tarafların katıldığı ve sorunların ortaya
konduğu toplantılarla başlanmış, bu toplantılardan elde edilen sonuçlar
doğrultusunda eğitim programları geliştirilmiştir. Eğitim programları iki alanda
uygulanmaktadır: Çatalhöyük kazıları ile ilgili bilgilendirme ve tarihöncesi ile
ilgili bilgilendirme. Bu amaçla farklı yaş gruplarına yönelik kitaplar hazırlanmış,
öğretmenlere yönelik eğitim verilmiş, web sayfası hazırlanmış,okul etkinlikleri
düzenlenmiştir.
Çatalhöyük yönetim planı, gelen ziyaretçiler için anlaşılması zor, fakat kültürtarihi
açısından dikkat çekici olan bir tarihöncesi yerleşmenin sergilenmesi vetopluma
kazandırılması konusunda, ülkemiz için öncü bir örnektir.

14.1.1.3. Aşıklı Höyük
Aşıklı Höyük, Orta Anadolu’da Aksaray’dan 25 km uzaklıkta, Kızılkayaköyünde yer
almaktadır. İlk defa 1963 yılında Edmund Gordon tarafından bulunmuş,bölgede yapılması
planlanan baraj inşaatı nedeni ile 1989 yılında Prof Dr. Ufuk Esintarafından kurtarma
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kazılarına başlanmıştır. Çalışmalar 2000-2003 yıllarında Prof.Dr. Nur Balkan Atlı, 2006
yılından bugüne Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran tarafındanyürütülmüştür.Aşıklı Höyük
kazıları, Anadolu kültür tarihi açısından önemli bilgilersunmuştur:

Resim 3: Aşıklı Höyük
1- Aşıklı Höyük C 14 tarihlemeleri M.Ö. 8200-7400 sonucunu vermiştir.Akeramik
Döneme tarihlenen Aşıklı, yerleşik yaşama geçiş sürecini hakkında bilgiler
vermektedir.
2- Höyüğün en önemli tabakası olan 2. tabakaya ait 400’den fazla evkazılmıştır. Evler
kerpiçten, taş temelsiz, birbirine bitişik olarak inşa edilmiş, evgrupları arasında
sokak olarak nitelendirilebilecek boşluklar bırakılmıştır.
3- Tarımın ve hayvancılığın bölgedeki gelişimi ile ilgili önemli bilgilervermiştir.
4- Yakınlarda bulunan Melendiz Dağından elde edilen obsidyenin ticaretini
yaptıklarına dair kanıtlar elde edilmiştir.
5- Höyük, 40.000 m2 lik bir alana yayılmaktadır.Yeni dönem çalışmalarında
arkeolojik kazıların yanısıra, çok yönlü ve çokuluslu bir proje yürütülmektedir.
Alanda bir taraftan kazılar devam ederken, birtaraftan da alan ortaya çıkan
mimarinin korunması ve elde edilen bilginin toplumlapaylaşılması yönünde
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla 2009 yılında bilimselekip ve Atölye
Mimarlık’ın ortak çalışmaları olan “Aşıklı Höyük Saha Gelişim Plan Raporu”
hazırlanmıştır. Raporun Koruma başlığı altında alandaki kerpiç yapıların
korunmasına yönelik öneriler yer almaktadır .Koruma iki farklı etapta
gerçekleştirilecektir:
491

1. Gömerek koruma: Daha önce kazısı tamamlanmış alanlardaki yapıların üzeri önce
geotekstil daha sonra toprakla örtülerek koruma altına alınacaktır.Gömülen yapıların
üzerlerine kerpiçle modellemeleri yapılacaktır.
2. Koruma Yapıları: Kazı çalışmaları devam eden alandaki yapıların üzerinin
kapatılması planlanmaktadır. Hangi yapıların üzerinin kapanacağına daha sonra karar
verilecektir. Höyüğün güney kısmındaki yapıların korunması için planlanan korumayapısı için
ön proje hazırlanmıştır. Koruma yapısının çelikya da ahşap malzemeden, kırıklı çadır
formunda olması, formunun arazi şartlarınagöre oluşturulması planlanmaktadır. Yapı, ışık
geçire ve hava şartlarına dayanıklı bir malzeme ile kaplanacaktır.
Raporun Ziyaret ve Sunuş başlığı altında ise ziyaretçi yönetimi ve sunumlsilgili
öneriler yer almaktadır. Bu başlık altında:


Güvenlik



Alana giriş



Otopark



Giriş avlusu



Kafe-konferans salonu



Tarihöncesi Aşıklı Köyü



Neolitik peysaj

uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir.
Aşıklı Höyük sergileme planlamasındaki önemli etaplardan biri, deneysel“Aşıklı
Köyü”dür. Köyün kazı alanı dışına, III. Derece sit alanı sınırına yapılması öngörülmektedir.
Bu alana inşa edilecek yapılar, 1989-1999 yıllarında ortaya çıkarılan yapılardır. Orjinallerine
sadık kalarak inşa edilecekyapılar ziyaretçilere Aşıklı Höyük’teki yaşamı üç boyutlu
görebilme imkânıverecektir. Deneysel evlerin yapımına 2008 yılından itibaren başlanmış, inşa
edilenüç yapıdan biri sergi olarak düzenlenmiştir.
Bu çalışmaların yanısıra, yöre halkına kazılar hakkında bilgi vermeye
yönelikçalışmalar da sürdürülmektedir. Bu amaçla okullar ve yöre halkı için alan
gezileridüzenlenmekte, çocuklara yönelik atölye çalışmaları sürdürülmektedir.

14.1.1.4. Yarımburgaz
Yarımburgaz Mağarası, İstanbul Küçükçekmece Gölü’nün 1,5 km.kuzeybatısında yer
almaktadır. Mağara XIX. yüzyıl ortalarından itibaren jeologlarınve gezginlerin dikkatini
çekmiş, 1921’de Harun Reşit Kocacan, 1927’de RaymondHovasse ve 193-1932’de George D.
Hubbard, mağarayı ziyaret etmiş ve görüşlerini yayınlamışlardır. 1959’da ilk arkeolojik
araştırmalar Şevket Aziz Kansu başkanlığında yürütülmüştür. 1964-65 yıllarında ise Şevket
Aziz Kansu, Kılıç Kökten ve o dönemin İstanbul Arkeoloji Müzesi müdürü olan Necati
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Dolunay tarafından arkeolojik kazılar yürütülmüştür. Sonraki yıllarda mağara defineci kazıları
ve mağara içinde çekilen filmler nedeni ile oldukça tahrip olmuştur.
Mağaranın tahribatının devam etmesi üzerine, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan
başkanlığında gönüllü öğrencilerden oluşan bir ekip 1986 yılında kurtarma kazısıyapmış ve
mağaranın Orta Pleistosen’e kadarki kültür süreci ortaya çıkarılmıştır.

Resim 4: Yarımburgaz Mağarası
1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi ve California at Berkeley Üniversitesi
ortaklığında ve Prof. Dr. Güven Arsebük başkanlığında sürdürülen kazılarda Paleolitik
Dönem’e odaklanılmıştır . Kazılarda Alt Paleolitik dönem (Orta Pleistosen) homo erectus türü
insana ait buluntuların yanısıra zengin fosil hayvan kalıntıları ele geçmiştir. Mağaradaki Alt
Paleolitik katmanlar M.Ö. 600.000’lere tarihlenmektedir. Elde edilen bilgiler homoerectus’un
Afrika’dan Avrupa’ya geçişi konusundaki bilgi boşluklarını doldurmuştur.
Mağarada yapılan araştırmalar bölgenin Neolitik Dönem kronolojisini vermiş ve aynı
zamanda Marmara Bölgesi’nin jeokronolojisini ve arkeoloji kronolojisini birleştirmiştir.
1990’da arkeolojik araştırmaların tamamlanmasından sonra, mağaranın iki girişi demir kapı
ile kapatılmış, fakat bu önlem mağaranın tahrip edilmesinin önüne geçememiştir. Mağara
içinde define kazıları devam etmiş, mağara dışındaki Antil Çağ yapıları sökülmüş, yapılaşma
mağaranın üzerine kadar gelmiştir. Çok sayıda yayınla tanıtılan, arkeolojik, jeolojik, sanat
tarihi ve mağaracılık açılarından önemli değere sahip olan Yarımburgaz, korunamamış ve
İstanbul kenti tarafından sahiplenilmemiştir.
1986 yılından itibaren mağaranın korunması ve müze haline getirilmesi kanusunda çok
sayıda girişim başlatılmış, bu girişimlerde ilk başlardaİstanbul Üniversitesi, mağaranın
İstanbul kenti ve dünya tarihi için önemini vurgulayacak bir sergileme projesinin hazırlığını
yapmış, fakat hiçbir kurum tarafından ele alınmadığı için proje devam etmemiştir.
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14.1.2. Geniş Ölçekli- Bölgesel Alan Yönetim Projeleri
14.1.2.1. Troya Tarihi Milli Parkı
Troya’nın bulunduğu bölge, dünya kültür tarihi açısından çok önemli bir bölgedir.
Farklı kültürlerin ve farklı dönemlere ait kültür varlıkları ile büyük bir açık hava müzesi
gibidir. Troya kazı alanını da içine alan bölge için koruma projeleri uzun yıllardır
gündemdedir. Hazırlanan Milli Park Projesi 1993 yılında Kültür Bakanlığı’nın gündemine
alınmış ve 1995 yılında yinelenmiştir.

Resim 5: Troya antik kenti
1996 yılında, Troia Tarihi Milli Parkı'nın kurulması ile 50'den fazla arkeolojik
yerleşme ve Homeros'un doğası koruma altına alınmıştır. 1998 yılında, Troia, UNESCO
tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştır. 2009 yılında Troya Müzesi kurulması
için Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale Valiliğı arasında
protokol imzalamıştır.

14.1.2.2. Kommagene- Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı
Nemrut Dağı ve Tümülüsü, yakınındaki Kocahisar Köyü Yeni Kale ve Kahta Köyü
Eski Kale ile birlikte 1986 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.
Nemrut Dağı Tümülüsü, 1987 yılında Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.
Tümülüs çevresindeki 13850 hektarlık alan, arkeolojik, tarihi, doğal ve jeomorfolojik
değeleri nedeni ile 1989 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Tümülüs’ün dünya çapındaki
önemi ve çevresindeki kültür varlıklarının zenginliğine rağmen, bölgenin kültür turizmi
potansiyeli yeterince değerlendirilememiştir.
494

Resim 6: Kommagene- Nemrut, Adıyaman
Nemrut Dağı Tümülüsü’nde Osman Hamdi Bey’in yaptığı kazılardan günümüze kadar
bir çok bilimadamı tarafından araştırmalar yürütülmüştür. 2001 yılında Dünya Anıtlar (WMF)
fonu tarafından “Tehlike Altındaki 100 Alan” listesine alınmış ve koruma çalışmalarına
başlanmiştır. 2005 yılında çalışmaları yürütmek üzere Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulmuş
ve kurul tarafından çalışma raporu hazırlanmıştır.
Bölgedeki kültür varlıklarının koruması ve değerlendirmesine yönelik program
Bakanlık ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile hazırlanmış ve 2006 yılında Danışma
Kurunca onaylanmıştır. Komogene- Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı:


Nemrut Dağı Tümülüsü ve anıtları,



Arsemia Antik Kenti,



Karakuş Höyüğü,



Cendere Köprüsü ve Nehri



Eski Kâhta,



Perre Ören yeri,



Palanlı Mağarası,



Haydaran ve Özbağlar Kaya Mezarları,



Eski Bensi yerleşmesi,



Sofraz Tümülüsü,



Alanda daha sonra tespit edilebilecek kültür varlıklarını kapsamaktadır.

Program iki farklı ölçekte yürütülmektedir:
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1. Nemrut Dağı ve yakın çevresi ölçeği.
2. Nemrut Dağı Milli Parkı ve yakın çevresi ölçeği.
Nemrut Dağı Koruma ve Geliştirme Programı, böylesine geniş ölçekli bir çalışmada,
alan yönetim planı hazırlamanın ve uygulamanın gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Komogene-Nemrut Koruma Geliştirme Programı içinde kalan alandaki kültür varlıkları için
bir yönetim planı hazırlanması, 2007 programı içine alınmıştır.

14.1.2.3. Frig Vadisi Projesi
Frig Vadisi olarak adlandırılan bölge, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir illeri
sınırlarında yer alır. Frig Vadisi’nin Afyonkarahisar ilindeki bölümü için Valilik bünyesinde
Acil Drurum Yönetimi ve Bilgi İşlem Merkezi (ADUYBİM) tarafından, bölgenin kültür
varlıklarına yönelik bir proje başlatılmıştır. Projenin hedefleri:


Bölgedeki kültür varlıklarının ve yolların durumlarının belirlenmesi,



Bölgedeki konaklama şartlarının belirlenmesi,



Bölgedeki kültür varlıklarının bilimsel değerlendirmesi,



Gezi güzergahının geliştirilmesi,



İnternet ortamında belgeleme ve tanıtım yapılması, olarak özetlenebilir



Proje kapsamında bugüne kadar oluşturulan çalışma grubu ile:



Bölgedeki kültür varlıkları ile ilgili arşiv taraması yapılmış,



Saha çalışması yapılmış,



Belgeleme için gerekli veri tabanı formatı oluşturulmuş,



Bölgedeki kültür varlıklarının yerleri GPS ile tespit edilerek internet ortamına
aktarılmış,



Tescil yapılmış ve yapılmamış olan kültür varlıkları yerinde incelenmiş,



Ulaşım yolları tespit edilerek internet ortamına aktarılmış,



Sosyal etkinlik ve dinlenme alanları için ön değerlendirme yapılmıştır.

Frig Vadisi Projesi, yerel bir yönetim kurumunun kendi bölgesi sınırları içerisinde yer
alan ve geniş bir coğrafyaya yayılan kültür varlıklarına yönelik olarak başlatılmış uzun erimli
bir projedir. Ancak Frig Vadisi’nin yer aldığı diğer illerle de işbirliğinin sağlanarak, projenin
Afyonkarahisar ili dışındaki illerde de yürütülmesi daha doğru olacaktır. Böylece bölgenin
Frig dönemine ait kültür tarihinin zenginliği topluma ve dünyaya kazandırılabilecektir.
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Resim 7: Frig Vadisi

14.1.2.4. Doliche (Dülük) Projesi
Doliche Antik Kenti, Gaziantep’in Dülük köyünde yer almaktadır. Kazılar Almanya
Münster Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engelbert Winter başkanlığında sürdürülmektedir.
Kazılar sonucunda alanda M.Ö. 600.000’e tarihlenen buluntular ortaya çıkmıştır Ayrıca alan,
daha sonraki dönemlerde bir kült merkezi haline gelmiş, Antik Dönem’de Jüpiter, Zeus,
Teşup ve Mitras tapınakları inşa edilmiş, daha sonraki dönemde kutsal alan varlığını Evliya
Dülükbaba türbesi ile sürdürmüştür.

Resim 8: Doliche(Düllük) projesi
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Alanın bilimsel ve kültürel önemini dikkat çekmiş ve alandaki tüm kültür varlıklarını
kapsayan bir proje hazırlanmıştır. Doliche Projesi için master plan hazırlanmış ve Adana
Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmıştır.
Projenin temel amaçları:


Bölgedeki kültür varlıklarını korumak,



Yöre halkını kültür varlıkları konusunda bilinçlendirmek ve katkısını sağlamak,



Alanın kültürel önemini tanıtmak,



Alandaki kültür varlıklarını düzenlemek, olarak özetlenebilir.

Alanda:


Gezi güzergahının düzenlenmesine başlanmış,



Mithras Tapınağı temizlenmiş,



Tanıtım etkinliklerinin düzenlenmiş,



Yöre halkı ve öğrenciler için geziler düzenlenmiştir.

Alan için hazırlanan yönetim planında:
1.

Yasal çerçeve

2.

Alanla ilgili olabilecek yasal kısıtlamalar ve fırsatlar

3.

Alandaki yetkili kurumlar

4.

Alan seçiminin gerekçeleri

5.

Alanın sınırları

6.

Kaynaklar

7.

Alan yönetim kararını etkileyebilecek yol, otoyol, sanayi bölgeleri

8.

Alanın iklim yapısı

9.

Alanın toprak yapısı

10. Alanın korunması
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Uygulamalar
Konuyla ilgili kaynakçadaki kaynaklar okunabilir, ilgili alanların web siteleri
incelenebillir.
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Uygulama Soruları
Ülkemizde alan yönetim planı yapılmış ve uygulanmış haldeki sit alanlarını
öğrendiniz mi ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemiz tarih öncesi dönemlerden beri pek çok kültür ve uygarlıklara ev sahipliği
yapmıştır. Ülkemiz toprakları bir ülkeye göre eşi benzeri olmaycak kadar çok arkeolojik,
tarihsel ve doğal kültürel değere sahiptir. Bu bölümde sadece sit alanı yönetim planı yapılmış
kazıları ele alınmıştır. hem ülkemiz hem de dünya için ilk örneklerden biri olan Karatepe’de
Prof. Dr. Halet Çambel’in uyguladığı yöntemler ile 2004 yılında hazırlanan Çatalhöyük
yönetim planı ile Troia Millî Parkı ve Nemrut-Kommagene Koruma ve Geliştirme Programı
çalışmaları üzerinde durulmuştur.
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BÖLÜM SORULARI
1. Ülkemizde sit alanı yönetiminin en erken uygulandığı örnek nerededir?
a)
b)
c)
d)

Çatalhöyük
Hattuşa
Karatepe
Yenikapı

2. Alan yönetimi konusunda ülkemizde ilk çalışmaları yapan kimdir?
a) Prof. Dr. Haluk Abdasoğlu
b) Prof. Dr. Halet Çambel
c) Prof. Dr. Nurhan Atasoy
d) Prof. Dr. Jale İnan
e) Prof. Dr. İnci Delemen
3. Çatalhöyük Yönetim Planı’nı kim hazırlamıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Kazı başkanı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Farklı disiplinlerden araştırmacılar
Kamu yönetimi uzmanları
Arkeologlar

4. Yarımburgazmağarasında ilk arkeolojik araştırmaları kim yapmıştır?
a) Şevket Aziz Kansu
b) Güner Sağır
c) Jale İnan
d) Mehmet Özdoğan
e) Haluk Abbasoğlu
5. Halet Çambel’in Karatepe’de uyguladığı yönetim planı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aktif korumaya dayalı
Pasif korumaya dayalı
Bütüncül korumaya dayalı
Alanın ihtiyaçlarına dayalı
Köyün ihtiyaçlarına dayalı

502

6. Karatepe nerededir?
a)
b)
c)
d)
e)

Adana
Antalya
İzmir
Manisa
Elâzığ

7. Çatalhöyük nerededir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ankara
Eskişehir
İzmir
Konya
Karaman

8. Troia ne zaman Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

1988
1998
2000
2001
2002

9. Nemrud Dağı ne zaman Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

2001
1999
1989
1987
1985

10. Halet Çambel’in Karatepe’de gerçekleştirdiği çalışmalar, alan yönetiminin
hangi özelliği ile daha yakından ilgilidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Arkeolojik alanın gelecek kuşaklara aktarılması
Arkeolojik alanın eğitici olması
Paydaşlarla birlikte yürütülmesi
Doğal çevresiyle birlikte ele alınması
Sürdürülebilir olması

CEVAPLAR
1) c, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c , 6) a, 7) d, 8) b, 9) d, 10) e
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