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"Bu duygu , 1867'de İsv i ç re 'deyken 

Dos toyevsk i ' n i n Cenevre l i l e r in şeh i r ler in i 

çok sevme le r i n i hiç an l a yamamas ı na 

benzet i leb i l in i r . "En basit şey lere , hatta 

sokaktak i d i rek lere bi le çok güze l ve şahane 

şey l e rm i ş g ib i bak ıyor lar" d iye öfke len i r 

Bat ı 'ya öfkel i mi l l iyetç i Dos toyevsk i yazd ığ ı 

bir mektupta , Cenevre l i l e r basit bir adres tarifi 

yapa rken bi le "O şahane ve çok zarif b ronz 

ç e şmey i geçt ikten s on r a " d iyerek i ç inde 

yaşad ık lar ı tar ihse l çev rey i gurur landı r ı r lar . 

Oy sa benzer i d u r u m d a " Ş u kör ç e ş m e d e n 

dön , yang ın yer i b o yun ca sokaktan y ü r ü " derd i 

bir İstanbul lu, ayr ıca bu yabanc ın ı n bu yoksu l 

sokak la rda gö receğ i şey l e rden huzursuz 

olarak. Ge l i ş igüze l bir örnek, i ler ide sö zünü 

ede c eğ im en büyük İstanbul yazar la r ından 

b ir in in, A h m e t Ras im ' in Bed ia ve Güze l E leni 

adl ı h i kâyes inden al ınabi l in ir . " İbrah im Paşa 

Hamam ı ' n ı geç in . Biraz daha i ler ley in. S ağ 

taraf ın ızda sokak baş ındak i y ık ınt ıya (hamam) 

bakan köhne bir ev gö rü r sünüz . " 

O rhan Pamuk , İstanbul/Hatıralar ve Şeh i r 





Ö N S Ö Z 

Kültür ve doğa varl ıklarının zenginl iği açıs ından özel bir yere sahip olan ülkemizde, 
bu değerler in niteliklerini, sorun ve olanaklarını bi lmek ve bunların kültürel kimliğimizin 
ayrı lmaz bir parçası olarak korunmasını sağlamak her bireyin sorumluluğudur. Oysa 
günümüzde, bu sorumluluk, yalnızca devlet erki ve yasal , yönetsel kısıt lamalarla 
kamu otoritesinin eliyle yürütü lmeye çalışı lmaktadır. Bu yaklaşım ise, söz konusu 
değerler imizin tahribatını ve giderek yitir i lmelerini ön lemekte yeterli olmamıştır. 

Bir ulusun ait o lduğu kültürel geçmiş, kimliğinin ayrı lmaz bir parçası olmal ı , 
toplumsal kimliğin o luşumuna bilinç ve heyecan vererek bunun içselleştir i lmesini 
sağlamalıdır. Kültürel ve doğal varl ıklarımızın korunması ancak bugünkü anlayışın 
dışında gönül lü olarak herkesin, her kurum ve kuruluşun, her meslek grubunun rol 
aldığı bir kamu bilincinin yaratı lmasıyla mümkün olacaktır. 

Elinizdeki bu kitap, sözü edi len kamuoyu bilincini o luşturmak için genel bir 
çerçeveyi ç izmek amacı ile hazırlanmıştır. İlk bö lümde kültür ve doğa varl ıklarının 
tanımları ve çeşitlil iği ortaya konmakta, bu değerler imizin neden korunması gerektiği 
anlatı lmaktadır. Kitabın bir diğer bö lümünde ise uluslararası ve ulusal belgelerle 
desteklenerek "kültür ve doğa varlıklarını nasıl koruyabi l ir iz?" sorusuna yanıt 
aranmaktadır. Kitap, ayrıca bu konulara ilişkin ana kaynaklarla da desteklenmiştir. 
Sonuç bö lümünde ise kamuoyu bi l inçlenmesinin önemi ve eğit imin bu bağlamdaki rolü 
vurgulanmakta ve Anayasa'n ın Millî Eğitim Bakanlığı 'na verdiği görevler kapsamında 
ilk öğret im ikinci kademe kitapları incelenerek, ders kitaplarına bu konuda nasıl 
yaklaşı labi leceği ortaya konmaktadır. 

Kültürel ve doğal varl ıklarımızın korunması konusunda sınırlı sayıdaki yayın arasında 
yerini alacak olan bu kitabın, özell ikle konuya ilgi duyacaklar açıs ından bir rehber 
niteliğinde olduğu ve bu alanda ihtiyaç duyulan katkıyı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Nadir AVCI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü 





T E Ş E K K Ü R 

Bu k i tabın ha z ı r l anmas ı nda bana s o n s u z 

katkı ları ve ed i t ö r l üğü üs t l enerek gös t e rd i ğ i 

y o ğ u n çaba la r ı neden i y l e değer l i d o s t u m , Kü l tü r 

Var l ık lar ı v e Müze l e r Gene l M ü d ü r l ü ğ ü A r ş i v v e 
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bu metn i ya zan O .D .T .Ü . M ima r l ı k Fakü l tes i 

B i l g i sayar İşliği Şe f i S a y ı n İbrah im Do l anbay ' a , 
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M ü d ü r l ü ğ ü e l eman l a r ı na teşekkür e d e r i m . K i tab ın 

yay ı n a ş amas ı ndak i ça l ı şma la r ı iç in S a y ı n C anan 

Bay r am ' a ay r ı ca mü te şekk i r im . 
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GİRİŞ VE GENEL YAKLAŞIM 

B Ö L Ü M 1 



1-KİTABIN YAZILIŞ GEREKÇESİ: 
TÜRKİYE GERÇEKLERİ 
Ülkemiz, kültür ve doğa varlıklarının 

yer alt ında, yer üstünde ve su altında 
yoğun olarak bulunduğu çok özel bir 
coğrafyada yer almaktadır. Anadolu, 
binyıllar boyunca çok çeşitli uygarlıkların 
bir arada ve tarih boyunca yaşadığı özel 
bir alandır. Çeşitli uygarlıkların doğup 
geliştiği ülkemizde, tarih öncesinden 
başlayarak her tür ve nitelikte kültür 
varlığı ve bu varlıkların biraradalıklarının 
oluşturduğu yerleşmelerin yanı sıra çok 
zengin doğal varlıklar da bulunmaktadır. 
Bazen az bulunur coğrafî, topografik, 
jeolojik ya da jeomorfoloj ik oluşumlar, 
bazen çok özel bir floranın (bitki örtü
sünün ya da bir bitki türünün) varlığı 
ya da özel bir canlı türünün yaşadığı bir 
ortam, bazen de insan eliyle oluşturulan 
fiziksel çevre ile doğal niteliklerin birlikte
liğinden doğan "güzel l ik ler" ve özell ikler 
doğal varlıklar olarak ortaya çıkmaktadır 
(Fotoğraf 1). 

Ülkemizde var olan ve bugün hâlâ ya
şamımızın bir parçası olan kültür ve doğa 
varlıkları ciddî ve önüne geçi lemeyen 
bir y ık ım/yok olma süreci içindedir. Bu 
sürecin en önemli nedeni, 19401ı yılların 
ikinci yarıs ından itibaren modern leşme 
adına başlayan hızlı ve kontrolsüz kent
leşmedir. Köyden kente hızlı göçün ge-

Fotoğraf 1: Kardelen: Türkiye'ye özgü bir çiçek 

Fotoğraf 2: Terk edilmiş alanlar: Ürgüp'te bir 
mahalle 

tirdiği plânsız kentli nüfusunun artışı bir 
yanda büyük kentlerde var olan ve/veya 
imar planlarıyla öngörülen konut sto
kunun çok üstünde bir talep yaratarak 
kültür varl ıklarının, özell ikle de gelenek
sel konutların, yıkımına ya da tahribine 
neden olurken, bazı durumlarda da kent 
tarihsel yer leşmenin dışına doğru geliş
t iğinden kültür varlıklarının terkedi lme/ 
harabolmasıyla sonuçlanmışt ır (Fotoğraf 
2). Birinci durumda geleneksel konut
lar ya yıkılarak yerlerine apartmanlar 
yapı lmış (Fotoğraf 3); ya da bir konut 
birden fazla, bazen 7-8 aile taraf ından 
kullanlarak mimarî niteliklerini kaybet
miştir. Konut işlevinin yerini imalâthane, 
depo lama, küçük sanayi gibi konut dışı 
işlevlerin aldığı durumlarda da yine kül
tür varlıkları değişerek korunmaya değer 
niteliklerini yit irmişlerdir (Fotoğraf 4) . 

Bu genel durumun, "modern leşme"n in 
"apar tman laşma" ile eşdeğer tutulduğu 
bir yaklaşımın 1950' lerde "moda " olarak 
başladığı, zaman içinde öğrenil ip, alışılıp 
artık sorgulanmadan uygulandığı bir yeni 
gelenek oluşturduğu (Asatekin-Balamir, 
1994) düşünülürse, kültür varl ıklarının 
yok edi lmesinin bir "ge lenek" hâline 
geldiği sonucu açıklık kazanmaktadır. Bu 
geleneği başlatmada devlet organlarının 
etkisini de yok saymamak gerekir. 19501i 
yı l larda İstanbul 'da Vatan ve Millet 
Caddeleri 'nin açı lmasıyla büyük bir kül-



Fotoğraf 3: İstanbul/Fındıklı'da yüksek yapılar 
arasında kalmış bir konut 

tür varlığı kıyımı yaşanmıştır. 1980' lerde 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Bedrettin Dalan'ın Halic'i güzel leşt irmek 
adına kıyı boyundaki tüm geleneksel 
konutları y ıkmasıyla ne denli köklü bir 
geleneğin oluştuğu kanıtlanmıştır. 

Bu olgu salt İstanbul 'a özgü değildir. 
İmar plânlarında var olan geleneksel do
kuyu yok sayarak büyük bulvarlar açma 
geleneği büyük ya da küçük her kenti et
kilemiştir. Özell ikle 1950-1970 yıl larında 
imar plânlarında bu olgu çok yaygındır. 

Karayolları açıl ırken anıtsal yapılar, 
tarihî köprüler yıkılmıştır. Nevşehir yolu 
üzerinde bulunan Alay Han'ın tam orta
sından şehirlerarası karayolu geçerken 
(Fotoğraf 5) sayısız köprü de "u laş ım 
kolayl ığı" uğruna yok edilmiştir. 

Kentlerin yoğun nüfusu, kentle-
şen ama kent l i leşemeyen bir grubun 
ranttan pay almasına neden olmuştur. 
Kentlerdeki nüfus artışı bir yanda ko
nut açığına neden olurken, diğer yanda 
kentsel arazinin kıymeti giderek artt ı
ğ ından spekülasyon karşı konulmaz bir 
çekim yaratmıştır. Her konut yıkı ldığında, 
bunun yerine yapı labi lecek çok katlı ko
nutlardan sağlanacak rant, yıkımı artıran 
bir girdi olmuştur. Tüm bunlara karşın, 
Türkiye'de var olan yasal kısıt lamalar 
(Bkz. Bölüm 4) ise, bu rantın getirişi kar-

Fotoğraf 4 a: Ankara/Hacıbayram 

Fotoğraf 4 b: Göynük. Küçük Sanayi ve 
ticaret, yapıların korunmaya değer 
niteliklerini yok ediyor. 
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Fotoğraf 5 a: Alay Han 

Fotoğraf 5 b: Karayolu Alay Han'ın yarısını yok 
etmiş. 

şısında çok zayıf kalmıştır. Ayr ıca, hemen 
her seçim döneminde ortaya çıkan " imar 
affı ge leneği" de zaten çok etkin o lma
yan yasal önlemler in giderek güçsüzleş-
mesinde etken olmuştur. 

Görüldüğü üzere, ders kitaplarında 
kültürüne, geleneğine, tarihine bağlılığı 
ile bet imlenen Türk ulusu, asl ında kamu
nun da yarattığı ve desteklediği bir " ta 
rihsel geçmişi yok etme geleneği"ni de 
yakın geçmiş inde yaratmış, benimsemiş 
ve sürdürmektedir. 

Tüm bunlara karşı durabi len kültür 
varl ıklarımızın da o lduğunu bel irtmek ge
rekir: Büyük ölçekli anıtsal yapılar, başta 
camiler korunabilmiştir. Hem dinsel ya 
pılara gösteri len saygının bir toplumsal 
norm olarak tarih boyunca süregelmesi 
hem de bu geleneğin vakıf sistemi ile 
desteklenmesi , bu yapıların günümüze 

ulaşabi lmesinin ana nedenidir. Ancak 
bunu daha küçük ölçekli mescit ler için 
söy lemek zordur, çünkü hemen her kü
çük cami ya da mescit, yer ine daha "gör
keml i " bir cami yaptır ı lması için yıkı lmak 
istenmektedir. 

Doğal varl ıklarımızın durumu da ay
nıdır. Her orman alanı potansiyel tar ım 
ve/veya konut alanı olarak görülmekte, 
bunu sağlayabi lmek için çıkarı lan yan
gınlar televizyon yayınlarında gündem 
oluşturmaktadır. Kıyı larımızdaki her boş 
alan potansiyel turistik tesis alanı olarak 
görülmekte, bura larda-kaçakya da deği l-
sürekli yapılar yükselmektedir. Ülkemize 
özel bitki türleri yok o lmakta, yurtdış ına 
kaçırılmaktadır. Turizm bir amaç, kalkın
manın tek aracı gibi göster i lmekte olup 
kültür ve doğa varl ıklarının tur izm adına 
tahribi bir diğer yeni geleneği oluştur
maktadır (Fotoğraf 6). 

Bugün artık yerli muz ithal muzdan daha 
nadir ve pahalıdır. Buğday, pirinç ithal 
edilmektedir. İ lkbaharın habercisi olarak 
sokak köşeler inde satı lan ve Osmanl ı 
tar ihinde bir dönemi s imgeleyen lâle 
artık "nad i r " bir bitkidir. Kardelenler yok 
olmaktadır. Ders kitaplarının değ işmez 
sözcüğü "mak i " artık bir sanal kavram 
haline dönüşmüştür. Arkeoloj ik varl ık la
rın durumu da benzer "gelenek"ten kur-
tu lamamaktadır: Yer alt ında var olan de
ğerlere saygı kavramı yer leşmediğ inden, 



bu alanlar da her tür ön leme karşın "ya
p ı laşma" alanı ve/veya "tur izmden pay 
a lma a lan ı" olarak görülmekte ve tahrip 
edilmektedir. Burada ayrıca eski eser ka
çakçıl ığı da devreye girmektedir. Türk iye 
Cumhuriyet i bir yanda daha önce yurtd ı
şına kaçırı lan eserleri (Bergama Sunağı 
en iyi bil inen örnektir) geri a lma sava
şımı iç indeyken, diğer yanda eski eser 
kaçakçıl ığı sürmektedir. İlgili yasanın 
getirdiği yaptır ımlar kaçakçıl ığın akçasal 
getirişi yanında o denli hafiftir ki, etkin 
olması olası değildir. Buna ek olarak me
tal dedektörler inin satışının da serbest 
olabi lmesi, ge leneğe katkıda bulunan 
ironik bir örnek oluşturmaktadır. Tüm bu 
kültür/doğa varl ıklarının korunmasıy la 
uyuşmayan geleneklere medyanın tutu
munu da ek lemek gerekir. 

Kültür ve doğa varl ıklarının korun
ması konusunda doğrudan yayın yapan 
tek bir gazete vardır. O da Cumhur iyet 
Gazetesi'dir. Onun dışında ya çok önemli 
ve uluslararası önemi olan Ayasofya 
Cami i , Topkapı Sarayı gibi ayrıcalıklı 
yapılara ilişkin haberler çok nadir olarak 
yer almaktadır. Diğer haberlerde ise "çö
ken harap bina alt ında kalanlar", "ahşap 

bina yandı", "çivi çakı lamadığı için yıkı lan 
b ina" gibi kalıp ve koruma-karşıt ı s logan
lar göze çarpmaktadır. 

Televizyon bugün herkesin evinde 
olan ve en etkin iletişim aracıdır. Bu 
medyada çok sayıda kanal o lmasına 
karşın bunlardan da birkaç kanal dışında 
koruma konusunda sistemli yayın yapan 
kanal yoktur (Bkz. Bölüm 4). Televizyon 
haberleri de gazetelerdeki s loganların 
aynısını görsel etkiyle destekleyerek 
daha da etkili olarak vermektedir. 

Sonuçta kültür ve doğa varl ıklarının 
korunmasında çok karamsar bir tablo ile 
karşı karşıya o lduğumuz gerçeği açıkça 
ortaya çıkmaktadır. Bunun en öneml i 
nedeni de, günümüze kadar koruma o l 
gusunu salt yasal çerçevenin yapt ır ımla-
rıyla sağ lamaya çal ışan bir resmî/siyasal 
tu tumun varlığıdır. Bir de, bu tutumun 
politik erki kazanma adına tavizlere konu 
o lduğu gözönüne al ınırsa, koruma bil in
cinin kazanı lmasının Türk top lumu için 
ne denli acil ve kaçını lmaz o lduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Fotoğraf 6: Bodrum: Turizm adına yeşil doku yok edildi 



2-KORUMA BİLİNCİNİN 
OLUŞTURULMASINA NEREDEN 
BAŞLANMALIDIR? 
Kültür varlıklarının korunması o lgusu

nun, bir proje/tasar ım/uygulama süreci 
olduğu düşünülürse, ilgili olan ilk meslek 
grubunun mimarl ık/plânlama alanı o ldu
ğu düşünülmektedir. İşte bu nedenle, 
dünyadaki ilk örgün restorasyon yüksek 
lisans eğitimi O.D.T.Ü. Mimarl ık Fakültesi 
bünyesinde başlatı lmıştır (1963). Daha 
sonra İ.T.Ü. ve Yıldız Üniversitesi 'nde, 
Y.Ö.K. yasası ile birlikte de mimarl ık 
eğitimi veren hemen her üniversitede bu 
eğit imin veri lebilmesi için çal ışmalar baş
latılmıştır. Ayr ıca, ara-eleman yetişt irme
yi amaçlayan teknik okullar kapsamında 
da restorasyon yüksek okulları açılmıştır 
(http://www.yok.gov.tr). Bugün artık 
konu ile doğrudan ilgili olan arkeoloji, 
mimarl ık tarihi, sanat tarihi, kent plânla
ması gibi dalların yanı sıra jeoloj i , k imya, 
fizik, mühendisl ik gibi diğer bilim dalları 
da koruma konusuna ilgi göstermeye 
başlamıştır. Ancak, bu alanlarda örgün 
bir koruma eğit iminden bahsetmek güç
tür. Arkeometr i alanı, yeni bir yaklaşım 
olmakla birlikte, anılan bu uzmanlık a lan
larının arakesitini oluşturmaktadır. 

Ancak, kültür ve doğa varlıklarının 
korunması için gerekli teknik/kuramsal 
donatıya sahip mimarlar ın ya da kısıtlı 
sayıdaki diğer uzmanlar ın varlığı, ülke
mizdeki değerlerin korunması için yeterli 
o lamaz. Öneml i olan, bu ülkede yaşayan 
her bireyin, ait olduğu top lumun kültürel 
geçmişini benimsemesi , bu topraklarda 
var olan ve çağdaş benliğimizin temelini 
oluşturan her türlü kültür ve doğa varlık
larının öneminin ayırdına varmalar ı , bun
lara sahip olmaktan yüksünmek yerine 
gurur duymalarıdır. Bunu sağlayabi lecek 
yasal, yönetsel çerçevenin kurulması , 
teknik ekiplerin kurulup geliştir i lmesi, 
akçasal kaynakların yaratı lması ve doğru 
dağıl ımının sağlanması için de bu ülkeyi 

yönetenler in ve yönetmeye talip olan 
her kademedeki ve her ilgili sektördeki 
politikacıların da aynı bilinçle çal ışmaları 
gerekir. 

Tüm bu kişilerin yetiştiri ldiği üniver
sitelerdeki öğret im elemanlar ının da bu 
kültürü içselleştirmeleri, gelecekteki ülke 
yönetici lerini eğiten kişiler açısından ge
rekli ve kaçınılmazdır. Dolayısıyla, bu eği
t im, salt üniversite eğit iminin l isansüstü 
uzmanlaşması ile çözümlenemeyecek 
kadar yaygın ve erken bir bi l inçlendirme 
kampanyasını gerekli kılmaktadır. Bu bi
linç, bir top lumda birey kimliğinin önemli 
ve ayrı lmaz bir parçası olmadığı zaman, 
"pol it ika bağımlı geleneklere" yenik dü 
şecektir. İşte bu nedenle, çocukluktan 
başlayan bir eğit im ve bunun öğret ime 
doğru araçlarla yansıt ı lması gerekli gö
rülmüştür. 

"Çocukluk dönemi " de çok geniş bir 
tanımdır. Asl ında oyun çağında oyun
caklar ile, okuma çağında ise resimli 
masal kitaplarına dayalı bir eğit imle 
başlanabilir. Ancak bunu sağlayabi lecek 
araçları (oyuncak, bilgisayar oyunu, yap-
boz, masal kitabı, VCD, DVD çizgi f i lmle
ri, çizgi romanlar) üretecek kişilerin de 
bilinç düzeyi önemlidir. 

Tüm bu birbirini etki leyen döngü için
de, bu kitabın 5. bö lümünde başlangıç 
noktası olarak i lköğretim öğrenci ler inin 
eğitici lerine yönelik örnek leme çal ışması 
yapılmıştır. Çünkü, gelecek kuşakları ye
tiştirecek eğitimciler, aynı zamanda ge
lecekte ülkeyi yönetecek/yönlendirecek 
bireylerin kimliklerini o luşturmakta da en 
önemli rolü oynamaktadırlar. 

Bu ilk karar yine bir aşamalandırmayı 
gerekli kılmıştır: İ lköğretim 1. kademe 
öğrenci leri , oyun çağında okuma-yazma 
bi lmeyen çocuktan, ergenlik çağı başına 
kadar uzanan geniş/çeşit l i bir yelpazeyi 
içermektedir. Bu nedenle, 1. kademe öğ -

http://www.yok.gov.tr


retimine koruma bilincinin katı lması için 
öncelikle eğitimli eğitici lerin yet işmesi 
gereklidir. 

İ lköğretim 2. kademe öğrenci leri ise 
daha benzer nitelikler taşıyan bir grubu 
içermektedir: 11-15 yaşlar ında, ergenlik 
döneminde olan, kişiliklerini gel işt irmeye 
çal ışan, ancak eğit im ve yönlendirmeye 
daha açık bir yaş grubunu oluşturmak
tadırlar. Dış dünya ile ilişki kurmaya ve 
daha özgürce bu katı l ıma hazırdırlar. 
Dolayısı ile doğru araçlarla yönlendir ip 
bilgilendiril irlerse, kültür ve doğa var
lıklarını sevmeyi , benimsemeyi , önem-
semeyi kimliklerinin özümlenmiş bir 
öğesi haline get i rmeye açıktırlar. Ayr ıca, 
bu bilgilerin bu dönemde ver i lmesi, lise 
eğitimleri boyunca kendi eğit im ve istek
lerini s ınamak ve sevecekler i mesleklere 
yöne lmek konusunda bir girdi olabi le
cektir ki, bu da koruma adına olumlu bir 
atıl ım olacaktır. Lise öğrencisi sonuçta, 
ergenlik döneminin sonuna yaklaşmış, 
ana kişilik nitelikleri bel ir lenmiş bir genç
ler grubunu içermektedir ki, bu gruba 
koruma bilincinin veri lmesi için zaman 
oldukça geçtir. 

3-YÖNTEM VE İÇERİK: K O R U M A 
KÜLTÜRÜ, KİMLİĞİMİZİN 
A Y R I L M A Z BİR PARÇASIDIR 
Elinizdeki bu kitap, tüm bu gerek

çelerle, Türkiye'nin "koruma karşıtı 
ge lenek le r in in kırı labilmesi ve kendi 
geçmişinin belgelerine saygı duyan ve 
bunları koruma gereğine inanan kuşak
ların yetiştir i lebilmesi için, i lköğretim 2. 
kademesinde eğit imci olacak öğrenci lere 
ders verecek öğretmenler başta o lmak 
üzere, Türkiye Cumhuriyet i 'n in her kade
mesinde rol alacak üniversite öğrenci leri 
için hazırlanmıştır. 

Bu kitabın içeriği, ülkemizin tarihsel 
geçmişini anlatan ders kitaplarından çok 
farklı düşünülmüştür. Yıl lardır süregelen 
öğret im geleneğimizde " ta r ih" ve "sosyal 

bilgiler", öğrenci ler in nedenlerini pek 
de an lamadan ezberledikleri, gündel ik 
yaşamla bağını kurmalar ının neredeyse 
olanaksız o lduğu didaktik bilgi yükle
mesinin yarattığı o lumsuzluklar ı azalt
mayı hedeflemektedir. Kuşaklar boyu 
esprili bir biç imde süregelen "Karlofça 
Ant laşması 'n ın koşullan", "kurbağanın 
sindir im s is temi" kalıplarını aşan, öğret im 
yerine eğit imin ön plâna çıktığı bir bil in
cin oluşturulması ana erektir. Dolayısıyla 
bu kitap, 2. bölümde kültür ve doğa 
varl ıklarına ilişkin ana tanımlar içermek
te görsel belgelerle beslenmektedir. Bu 
bölümün ilk aşamasın ın ana amacı "neyi 
korumal ıy ız" olarak özetlenebilir. 

İkinci aşama ise "niçin koruyoruz?" 
sorusunun yanıtını yine görsel belgelere 
dayanarak vermeyi amaçlamaktadır. Bu 
sorunun cevabı kültür ve doğa varl ıkları
nın çeşitli değerlerinin algı lanması olarak 
özetlenebilir. 

Üçüncü aşamada ise "nası l koruyo
ruz?" sorusuna yanıt aranmaktadır. Yani 
koruma/restorasyon tanımları ve bun
ların uluslararası kuramsal yaklaşımlara 
oranla nasıl yapı lması gerektiği kısaca 
açıklanmaktadır. Ayr ıca, bu bö lüme ek 
olarak bazı önemli uluslararası bi ldirgeler 
de Türk iye koşulları göz önüne al ınarak 
tartışılacaktır. Görsel belgeler bu aşama
da da tart ışmalara örnek o luşturmakta
dır. Bu bilgiler 4. ve 5. bölümler in konusu 
olarak sunulmaktadır. 

Altıncı bölüm bu bilgilerin i lköğretim 
ikinci kademe eğit imine nasıl yansıması 
gerektiği konusuna ayrılmıştır. Bu bö
lümün ilk aşamas ında uluslararası bel
geler, ikinci aşamas ında ise Millî Eğitim 
Bakanlığı 'nın müfredat programı kültür 
ve doğa varl ıklarının korunması yak
laşımı bağlamında incelenecek , hem 
genelde hem de dersler ö lçeğinde Millî 
Eğitim Bakanlığı 'nın amaçlar ı ortaya ko-



nacaktır. İkinci aşamada ise bu amaçlar 
doğrultusunda hangi derste ne tür bilgi
lerin veri lebileceği tartışılacaktır. Ayr ıca, 
bu bölümde, dersler arası ilişkilerin nasıl 
kurulabi leceği, farklı derslerdeki bilgilerin 
bütünleştir i lerek yaşamın bir parçası hal i
ne gelmesi için ders içi ve ders dışı etk in
liklerin nasıl kullanılabileceği konusunda 
öneriler getirilecektir. Üçüncü aşamada 
ise ders dışı etkinlikler ele alınacaktır. 
Burada da örnek proje tanımları öner i
lecektir. Bu bölümde İnternet ortamının 
önemi nedeniyle sanal ortama da önem 
verilecektir. Dördüncü aşama, okul-ai le 
birlikleri, koruma dernekleri gibi okul 
ile ilgili grupların neler yapabi leceği ko
nusunda öneri ler getirmektedir. Beşinci 
aşamada ise bu konu ile ilgili kurum 
ve kuruluşların kısa tanıt ımları yapılarak 
bunlardan nasıl katkı sağlanabi leceği an
latılacaktır. Bu kurumlar, kamu kurumları , 
yarı-resmî kurumlar, yerel örgütler, mes
lek örgütleri, sivil top lum örgütleri, med
ya başlıkları altında gruplandırılmıştır. 

Yedinci bölüm ise, tüm bu bilgileri yo
rumlayarak her meslek alanında kültür ve 
doğa varlıklarını koruma bil incine sahip 
bir bireyin neler yapabi leceği konusunda 

bir döküm vermektedir. Bunların öğrenci

lerle hangi koşul larda (ders içi-ders dışı) 

ve hangi araç / projelerle tartışı labileceği 

konusunda bazı öneri ler getirilecektir. 

Ayr ıca, her üniversite öğrencisinin koru

ma konusundaki bilgisini mesleğine nasıl 

yansıtacağı bu bölümün konusudur. 

Kitabın ilgili bö lümünde, bugün 

Türkiye Cumhuriyet i 'nde geçerl i olan ko

ruma yasaları ile önemli bazı uluslararası 

belgelerin çevirileri ve O.D.T.Ü. öğrenci

leri taraf ından 2000 yıl ında Türkiye için 

hazır lanmış olan "Ankara Bi ldirgesi" ve

rilecektir. Ayrıca O.D.T.Ü. bünyesinde yü 

rütülen AFP 01-02-01-05 projesi çerçe

vesinde yapı lan O.D.T.Ü. Gel işt irme Vakfı 

Özel Lisesi İ lköğretim Okulu 2. kademe 

öğrenci leri ile O.D.T.Ü. yerleşkesinin 

hemen dışında yer alan Millî Egemenl ik 

İ lköğretim Okulu öğrenci ler ine veri len 

anket ile bunların değerlendirmeler i de 

öneri lere ışık tutmaları nedeni ile ek o la

rak veri lmektedir (Bkz. Ek 2). Bir diğer ek 

de, koruma konusunda bilgi al ınabi lecek 

internet adresleri listesidir (Bkz. Ek 1). 



KULTUR VE DOGA VARLIKLARI 
NEYİ, NİÇİN, NASIL KORUMALIYIZ? 

B Ö L Ü M 2 



1-KULTUR VE DOGA VARLIKLARI 
NELERDİR? 

A-GİRİŞ 
Koruma olgusunun ilk aşaması "ne

y in " korunmaya değer o lduğunun sap

tanmasıdır. Bu varlıklar, bir ülkenin belle

ğini oluşturan her tür ve ölçekte olabilir. 

Bazen bir küpe, bazen bir mezar taşı ya 

da bir orman "ne"yi oluşturabi l irken, bazı 

durumlarda tüm bir kent, bazen de su altı 

varlıkları bu tanıma girebilir. Bu varlıklar 

belirli gruplar altında anlatılmaktadır. 

B-KÜLTÜR VARLIKLARI 
Kültür varlıkları, en geniş anlamıyla, 

yer üstünde, yer altında ya da su altında 

var olan, geçmiş kültürlere ait bilgiler 

veren belge niteliğindeki taşınır ve taş ın

maz eserler olarak tanımlanabilir. 1983 

tarihinde yürür lüğe giren 5226 sayılı 

Kanun ile değişik 2863 sayılı "Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yasas ı" da bu 

tanımdan yola çıkarak koruma kurallarını 

ortaya koymaktadır. 

Ancak bu tanım açık lamaya gereksi

nim göstermektedir. Geçmiş dönemlerde 

arkeolojik kalıntılar ile salt büyük ölçekli 

ve özell ikle cami, han, hamam, medre

se gibi yapıları kapsayan varlıklar "anı t" 

sözcüğü ile tanımlanmakta idi (Venedik 

Tüzüğü). 1960'lı yı l lardan sonra dün

yadaki koruma kuramsal yaklaşımlar ı

na paralel olarak içeriği geniş leyen bu 

kavram, daha mütevazı varlıkları da 

içermeye başlayınca, bu geniş lemeye ve 

çeşit lenmeye bağımlı olarak, kullanılan 

sözcük de değiş ime uğradı. Salt anıtsal 

yapıları değil, çok daha küçük ölçekli 

konutları, bu konutların oluşturduğu ta

rihsel çevreyi ve diğer taşınır ve taş ınmaz 

değerleri de içeren yeni sözcük "kültürel 

miras" oldu. 1975 yıl ında Amsterdam'da 

toplanan kongre sonucunda yayınlanan 

Amsterdam Bildirgesi bu geniş tanımı 

koyuyor, mimarî ürünleri de "mimar î 

miras" sözcüğü ile geniş bir yelpazeye 

oturtuyordu (Fotoğraf 7). Ancak, "mi ras" 

sözcüğü, özünde "mirasyed i " kavramıyla 

da doğrudan ilişkilendirilebilir. Bugün 

Fotoğraf 7: İstanbul: Doğal ve kültürel değerleri ile korunmaya değer bir alan 



Türkiye'de yaşananları da "mirasyedi l ik" 

olarak bet imlemek çok da yanlış o lma

yacaktır. 

Bu i l işki lendirme, zaman içinde farklı 

terimlerin aranmasına neden olmuştur. 

1980' lerde "kültürel ve doğal değer", 

daha sonra da günümüzde hâlâ kulla

nılan "kültür ve doğa var l ığ ı" sözcükleri 

yeğ lenmeye başlamış ve Türkiye'deki 

yasal/yönetsel b iç imlenmede de yerini 

almıştır. 2000'l i yı l larda Dünya Miras 

Listesi yine Miras sözcüğünü gündeme 

getirse de, "varl ık" sözcüğü kültürel 

zenginliği bet imlemesi açıs ından daha 

doğrudur. 

Bu gel iş im sürecinin sonunda varı lan 

noktada kültür ve doğal varl ıklarının 

neleri içerdiğini açık lamak gereklidir. İlk 

gruplamayı bu varlıkların fiziksel nitelik

lerine göre yapmak olasıdır: 

- Taşınır kültür varlıkları 

- Taşınmaz kültür varlıkları (5226 sa

yılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası: 1983, 

2004) 

a-TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI 
Bir kültürün sosyal, ekonomik, politik, 

kültürel, tar ihsel, teknik/teknolojik, este

tik niteliklerine ilişkin belge değeri olan 

her türlü taşınıra veri len isimdir. Bu başlık 

alt ında ilk akla gelen, resim, heykel gibi 

sanat eserleri o lmasına karşın, çok daha 

farklı eşyalar da bu grup alt ında yer a la

bilir. 

Bir arkeolojik heykel kadar bir tıraş 

bıçağı da önemli olabilir. Bir heykelden 

o dönemin anatomi bilgisini, malzeme 

işleme tekniklerini, estetik anlayışlarını, 

giyim tarzlarını vb. öğrenebi ld iğimiz gibi 

(Fotoğraf 8 ), bir tıraş bıçağından da ait 

Fotoğraf 8: Taşınır kültür varlıkları: Bir heykel 
Amasra Müzesi 

olduğu kültürün erkeklerinin temizl ik 

yöntemler in i , metal iş leme teknoloj i le

r in i , estetik anlayışlarını öğrenmek o la

sıdır. Bir yazmadaki oya salt elişi olarak 

folklorik bir değer taş ımaktan öte, verdi

ği mesajlar la da önemlidir. Kaynanasına 

kızan gelinin taktığı yazmanın oyası , bir 

gence sevgisini i letmek için bir genç kızın 

taktığı oyadan farklıdır. Bergama Müzesi 

oya koleksiyonunda her oyanın verdiği 

mesajı bet imleyen maniler de der len

miştir. Bu sosyal-kültürel bilgilerin yanı 

sıra pamuk ya da ipek ipliğin kul lanı lması 

yöresel üretim türü ve ekonomiy i , kul la

nılan boyanın türü yöredeki florayı ya da 

boyama tekniklerini, yazmanın dokunma 

biçimi ve deseni de yine yerel üretim 

biçimini, estetik nitelikleri anlatmaktadır 

(Fotoğraf 9). 

Bugün yeniden " m o d a " olan bakır 

taslar ise farklı bilgilerin mesajlarını 

iletirler (Fotoğraf 10): Örneğin, misafir 



Fotoğraf 9a: İğne oyaları sosyal 
ve kültürel 
mesajlar taşıyan 
belgelerdir 

Fotoğraf 9 b : Takılar ise o 
dönemin 
beğenisinin 
yanı sıra 
teknik ve malzeme 
kullanımını da 
bizlere anlatır 

odalarında polisaj yapılarak parlak turun

cu lamba altlıklarına dönüşen ibrikler, ge

leneksel yaşamdaki temizl ik alışkanlıkları 

konusunda bilgi aktarırlar. Ayr ıca, konut

larda akar suyun olmadığı , suyun sokak 

ya da avludaki çeşmeden taşındığının da 

kanıtıdırlar. 

getirilir. Bu ise, o top lumun metallerin 

doğru kullanımını bildiklerinin kanıtıdır 

(Fotoğraf 10). Halı ve kil imler desen

leri ile mesajlar i letirken, gaz lâmbaları 

bir dönemin aydın lanma ve dolayısı ile 

yaşam biçimine ilişkin bilgileri aktarırlar 

(Fotoğraf 11). 

Bu eşyalar asl ında kalaylıdır: 

Dolayısıyla, yine ait oldukları kültürün 

bakırcılık zanaatı hakkında bilgiler ak

tarırlar: Bakır dövülerek biçimlendirilir, 

geçmeler le parçaları birbirine bağlanır 

ve kalaylanarak sağlığa zararsız hale 

Görüldüğü üzere, hemen her eşya, 

yani taşınır varlıklar, bireylerin ait o l 

dukları toplumlar ın geçmiş ine yönel ik 

bilgileri barındırdıkları için önemlidir ve 

koruma kapsamı içinde düşünülmel i ve 

değerlendir i lmel idir (Fotoğraf 12, 13). 



b-TAŞINMAZ KULTUR 
VARLIKLARI 
Kullanılan sözcüğün de açıkça belirtti

ği gibi, daha çok yapı ve gruplarını içeren 

bu varlıklar sahip oldukları değerler ya 

da mimarî/tarihsel nitelikleri açıs ından 

farklı ölçekleri oluşturmaktadır. Bunlar 

öncelikle üç ana başlıkta incelenebilir. 

* Tek yapılar 

* Yapı grupları 

* Korunması gerekli çevreler 

Tek Yapı lar-Mimarî Ölçekte 
Kültür Varlıkları 

•Arkeolojik Kültür Varlıkları : 
Tarih önces inden başlayarak tümüyle 

ya da kısmen toprak alt ında ya da su 

alt ında kalmış olan yapıtlara arkeolojik 

kültür varl ığı; bunların oluşturduğu yer

leşmelere ise arkeolojik alan adı veri l

mektedir (Fotoğraf 14). Arkeoloj inin " ta 

nınabilir durumdaki ilk kalıntının (âletin) 

ortaya ç ıkmas ıy la" başladığını (Bahn, 

1999: 13) düşünürsek, en az 2,5 milyon 

yıllık bir geçmişten sorumlu o lduğumuz 

ortaya çıkmaktadır. Bu ise önemli bir bilgi 

kaynağı olup insanlık tarihinin ve kültürün 

gel işiminin günümüze yansımasıdır; Taş 

işçiliği, kullanılan âletler-yani teknikler, 

bugün dahi süregelen zanaatlar ın ortaya 

Fotoğraf 10: Bakır taslar yemek kültürünün 
simgeleridir 

Fotoğraf 11: Gaz lâmbaları, bir dönemin 
aydınlatma araçları 

çıkışını ve evrimini (örneğin, çömlekçi l ik, 

cam işçiliği), arkeolojik varl ıklarla somut-

laşır (Fotoğraf 15). Yaşam biçimleri ve 

sosyal hayata ilişkin bilgiler konutların 

kazı lmasıyla öğrenilebi l ir (Fotoğraf 16). 

Bulunan kemiklerin incelendiği dal 

olan paleontoloji bize insanın evrimini 

anlat ırken, çömleklerde bulunan kö

mürleşmiş tahıl lar o dönemin üretimini, 

o döneme ilişkin tarımı ve ayrıca o dö

nemdeki alanın florasını, iklimini anlatan 

kanıtları oluşturur. Tapınaklardan dinî 

ritüellere (Fotoğraf 17), hamam yapı la

rından sosyal hayata ve temizl ik anlayış

larına dek uzanan bir bilgi zenginl iğ ine 

ulaşırız (Fotoğraf 18). 

Bu yapı lardaki işçi işaretleri o yap ı 

nın inşaatında görev alan işçilere ilişkin 





Fotoğraf 15: Bir cam eser 
Fotoğraf 16: Efes yamaç evler: Antik Dönem 

konutları 

Fotoğraf 17: Didyma - Apollon Mabedi 



Fotoğraf 18: Antik Dönemden bir hamam, 
Ankara, Roma Hamamı 

bilgiler verirken, taş üzerindeki izlerden 

kullanılan araçlara yönel ik bilgiler el imize 

geçer. 

Dolayısıyla, bugün bizlerin yaşadığı 

coğrafyada daha önce yaşayan uygarlık

ların günümüz kültürünün o luşumundaki 

öneminin ayırdında olarak, arkeolojik 

varlıklar ve onların oluşturduğu arkeo

lojik alanlar, kültür varlığı tanımının çok 

önemli bir bö lümünü oluşturmaktadır. 

•Anıtsal yapılar: Bugün ülkemiz

de var olan birçok büyük ölçekli kültür 

varlığı bulunmaktadır. Bunlar, genell ikle 

merkezî otoritenin (yani Bizans, Beylikler, 

Selçuklu, Osmanl ı Dönemi ya da yakın 

geçmişe ait Cumhur iyet Dönemi gibi) 

özell iklerini yansıtan genell ikle konut dışı 

işlevleri olan büyük programlı yapılardır. 

Fotoğraf 19: Ankara'da kültürlerin biraradalığının 
tanığı: Augustus Mabedi ve 
Hacıbayram Camii 

Fotoğraf 20: Ayasofya Camii 

Fotoğraf 21: Eski Bizans kilisesi, bugünün Hirani 
Ahmet Paşa Camii'dir. 



Bu yapılar, çok genel olarak bir dö

nemin mimarî biçemini, yapım tekniğini, 

estetik anlayışını, ait oldukları top lumun 

sosyo-kültürel, ekonomik ve politik nite

liklerini yansıtan eserler olarak tanımla

nabilir. 

Bu yapıları işlevlerine göre şöyle grup-

layabiliriz: 

-Dinî yapılar: Anado lu , tüm tarihsel 

süreç içinde farklı kültürlerin bir arada 

oluşlarıyla, ortak yaşam koşullarını bu 

farklıl ıkların ara kesit inde en uygun biç im

de ortaya koyarak uyumlu bir birliktelik 

oluşturabi len ender bir or tam olagelmiş

tir. Bunun devamı olarak, bu topraklarda 

farklı dinsel ve etnik kökenlere ait birey

ler bir top lum yaratabi lmiş, o top lumun 

o zaman di l iminde geçerl i olan en uygun 

çözümü ortaklaşa benimseyerek mimar

lık ürünlerini de bu bağlamda gelişt irmiş

lerdir. Bu birlikteliğin belki de dünyadaki 

en güzel örnekler inden biri Ankara'daki 

Hacı Bayram Camii'dir. Roma Döneminin 

bir pagan tapınağı olan Augustus Mabedi 

ile daha sonra İslâm âleminin en öneml i 

dinsel yapı lar ından biri olan Hacı Bayram 

Camii bir aradadır (Darkot: 1950). Bu 

birliktelik, hoşgörünün tarihsel geçmi

şimizin en önemli temel taşlar ından biri 

o lduğunun açık kanıtıdır (Fotoğraf 19). 

Bu nedenle, hem kiliseler, hem cami 

ve mescitler, hem de havralar (s inagog

lar) aynı coğrafî mekânda var olagel

miştir. Art ık kul lanımını yit iren kiliselerin 

camiye dönüşmes i de sıklıkla karşı laşı-

labilen bir durumdur. Bu nedenle, dinsel 

yapılar İs lâm bağımlı bir s ınıf lama ile 

kıs ıt lanamaz. Her dinin ibadet mekânı , 

eğer yukar ıda belirti len belgesel nitelik-

Fotoğraf 22: Nevşehir, Açıksaray ören yerindeki 
kiliseler 

Fotoğraf 23: Harput'ta bir mescit 

Fotoğraf 24: Selçuk, İsa Bey Camii 



Fotoğraf 25: Afyon Mevlevî Camii 

Fotoğraf 26. Kayseri tipi minare-kültürlerarası 
ilişkinin bir başka tanığı 

Fotoğraf 27: Afyon, Çay, Türbe 
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lere sahipse, korunmaya değer kültür 

varlığı tanımı içinde yerini alır (Fotoğraf 

20-21). 

Bugün bir müze olarak kullanılan 

İstanbul-Ayasofya Cami i , eskiden çok 

önemli bir Bizans kilisesi olan günümü

zün Hirani Ahmet Paşa Camii (Fotoğraf 

21), Kapadokya bölgesindeki kaya oyma 

kiliseler ( ICCROM 1995) (Fotoğraf 22), 

hemen her kentteki mahallelerin odak 

noktasını oluşturan camiler, daha küçük 

yerleşim birimlerindeki mescitler, hep 

aynı başlık altında toplanırlar. Ayr ıca, 

tekke, dergâh, zaviye ve imarethaneler i 

de bu grupta toplayabil ir iz (Eyice: 1962) 

(Fotoğraf 23, 24, 25). 

Anadolu 'da var olan çeşitli kültürleri-

zaman ve mekân içinde bir arada bunun 

sonuçlarını çeşitli biçimlerde görmek 

olasıdır. Örneğin Kapadokya bölgesindeki 

cami minarelerinin tasar ımı, söz konusu 

paylaşımın oluşturduğu ortak kültürün 

etkisini çok açık olarak ortaya koyar 

(Fotoğraf 26). 

Türbeler, kaya mezarları ya da mezar

lıkları da dinî yapıt lar arasında saymak 

olasıdır (Fotoğraf 27-28-29). 



Fotoğraf 28: Demre Kaya Mezarları 

Fotoğraf 29: Ahlat Selçuklu Mezarlığı 



-Eğitim yapıları: Anadolu kültürü 

tarih boyunca eğit ime önem vermiş, bu 

nedenle de eğit im yapıları yani medre

seler kentlerimizin tarihsel odaklarını 

oluşturmuşlardır. Bu medreseler önceleri 

dinsel ağırlıklı olmakla birlikte gel işme

lere de önem verilmiş, tıp (dâr-üş-şifâ), 

astronomi gibi dal larda özel leşen med

reseler de yapılmıştır. Bu yapıların mi

marî nitelikleri değişikl ikler gösterebilir. 

Amasya Kapıağası Medresesi , sekizgen 

plânlı özel bir mimarî sergi lerken, daha 

çok görülen dikdörtgen açık ve kapalı 

avlulu medreseler de kültür varl ıklarımı

zın önemli bir bö lümünü oluşturmaktadır 

(Sözen: 1970,1972)(Fotoğraf 30-31). 

Medreselerin yanı sıra, erken 

Cumhuriyet Döneminin okul yapılarını da 

Fotoğraf 30 a: Muğla, Peçin Ahmet Gazi 
Medresesi giriş portali 

Fotoğraf 30 b: Muğla, Peçin Ahmet Gazi 
Medresesi eyvanı 

yine aynı başlık alt ında vermek gerekir 

(Yavuz, Y:1981) (Fotoğraf 32). 

-Ticaret yapıları: Anadolu, tarih 

boyunca çok önemli t icaret yollarının 

kilit noktasında yer almıştır. İpek Yolu ve 

Baharat Yolu adlarıyla bil inen bu yol la

rın Asya ile Avrupa'yı birleştirdiği nokta 

Anadolu coğrafyasıdır. İşte bu nedenle 

de, Anadolu; yüzyı l larca önemini koru

yan ticaret yolları s istemiyle örülüdür. Bu 

yollar üzerinde de her bir günlük kervan 

yolu (menzil) bit iminde bir kervansaray 

inşa edilmiştir (ERDMAN: 1969, İLTER: 

1969). Çok eskiye dayanan bu gelenekte, 

ribatlar, korunaklı konak lama/savunma 

mekânları iken, daha sonra hem konak

lamanın ve hem de ticaretin bir arada 

bulunduğu hanlar/kervansaraylar yapı l

mıştır. Bu, doğal olarak Anadolu 'da mer-

Fotoğraf 31 : Alanya, Oba Medresesi 

Fotoğraf 32: DTCF 



Fotoğraf 35 a: Yeni Foça ticaret merkezi Fotoğraf 35 b: Tire ticaret merkezi 



kezî otoritenin güvenli bir ortam sağla
masıyla doğrudan bağlantıl ıdır (Fotoğraf 
33). Daha geç dönemlerde, kent içi 
ticaretinin önem kazanmasıyla birlikte 
kentiçi hanları yapı lmaya başlanmıştır. 
Osmanl ı kentlerinin ticarî merkezler inde 
satılan malların türüne göre özel leşen 
hanlar yapı lmaya başlanmıştır. Bursa 
Emir Hanı bunlara örnek olarak verilebilir 
(Fotoğraf 34). 

Arastalar da, Osmanl ı Döneminin aynı 
zanaatla uğraşan ustaların yer aldığı, 
yani aynı loncanın üyelerinin bir arada 
olduğu ticaret merkezleridir. 

Bedestenler ise ticaret merkezini be
lirleyen önemli ticarî yapılardır. Daha geç 
dönemlerde kent merkezler inde oluşan 
geleneksel ticaret merkezler inde de yine 
benzeri gruplaşmalar görülür (Fotoğraf 
35). Bu merkezlerin sokaklar ında satı lan 
mallarla adlandır ı lması çok genelgeçer 
bir gelenektir. Ankara Kalesi yakınında 
Samanpazar ı , Atpazar ı , Bakırcılar Çarşısı, 
Çıkrıkçılar Yokuşu, geleneğin hâlâ süre
gelen tipik örnekleridir. 

Ticaret yapıları arasında kahvehane
leri de sayabiliriz. O kentin erkeklerinin 
bir araya geldikleri kahvehaneler ya da 
diğer bir deyişle "k ı r aa thane le r (okuma 
evleri), sosyal bir merkez olarak yüzyıl lar 
boyu kullanılagelmiştir (Fotoğraf 36-37). 

Mahalle bakkalları, fırınlar, imalâtha
neler, sabunhaneler de yine küçük öl
çekli t icaret/üretim yapıları olarak kültür 
varlıkları kapsamı içinde düşünülmel idir 
(Fotoğraf 38-39). 

-Askerî yapılar: Anadolu coğrafya
sı, bulunduğu stratejik konum nedeni 
ile daima çatışmalara/savaşlara sahne 
olmuştur. Bu nedenle de, yüzyıl lar boyu 

önemli/stratejik noktalarda savunma 
yapıları yapılmış, hatta yer leşim birimleri 
hemen her zaman savunma yapılarıyla 
birlikte var olagelmiştir (Akarca: 1972). 

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 o lduğu unutu lma
malıdır. İlk kentler savunma amacıyla 
tepelerde kurularak surlarla çevri lmiş, 
Osmanl ı İmparator luğu ülkede güvenl ik 
ve otoriteyi sağladığında, artan nüfus 
daha düz bölgelere yayılmış; ancak 
Osmanl ı İmparator luğu'nun çökme dö
neminde otoritesi sarsı larak isyanlar 
(Celâlî İsyanları en bil inenleridir) ve 
savaşlar başladığında bu düz alanları 
çevreleyen 2. ve hatta 3. surlar inşa 
edilmiştir (Asvvorth, G J : 1991, Sevgen 
N: 1969) (Fotoğraf 40 a, b). 

Bu yapıların yanı sıra baruthaneler i , 
cephanel ikler i , İstiklâl Savaşı döneminin 
tabyalarını da yine korunmaya değer 
askerî kültür varlıkları arasında saymak 
gereklidir. 

-Temizlik Yapıları: Anadolu 'da çok 
eski dönemlerden beri var olan hamam 
kültürü, bireysel temizl iğin bir toplumsal 
olgu haline dönüşümünü betimleyen 
bir olgudur. Roma Dönemine ait olan 
hamamlar Türkiye'nin hemen her ye
rinde bulunabil ir (Mamboury: 1933). 
Ancak belki bunlardan en çok bilineni 
Ankara'daki Roma Hamamı'dır. Bugün 
yalnız temelleri kaldığı için ısıtma sis
temini ve mekânlar ın ana hatlarını izle
yebi ldiğimiz bu yapıdaki ana mekânsal 
dizge, asl ında tarih boyunca sürmüştür: 
Soğukluk bir hamamın girişindeki bö lüm-



Fotoğraf 36: Elazığ - Kahvehane 
Fotoğraf 39 : Ayvalık - Kahvehane 





Fotoğraf 43: Hamam gereçleri: Nalın ve sabunluk 

dür. Bu bölümde soyunma yerleri vardır. 

Ilıklık bö lümünde fazla sıcağa dayana

mayanlar yıkanırlar. Ayrıca bu bölüm 

iyice ısıtılmış olan sıcaklık bö lümüne 

alışmak için bir geçiş sağlamaktadır. 

Daha sonra sıcaklık bölümü gelir. 

Bunun ortasında göbektaşı denen, alt

tan ısıtılan bir yükselt i vardır. İnsanlar 

burada yatar ve terlerler. Bu ise toks in

lerin atı lması nedeni ile sağlık için çok 

yararlıdır (Fotoğraf 41). 

Hamamlar, külhan adı veri len bir 

bölümden ısıtılırlar. Külhanda yakı lan 

ateşin dumanı sıcaklık ve ılıklık bö lüm

lerinin zemini alt ındaki cehenneml iğe 

ve duvar içinde bulunan ve tüfekl ik adı 

verilen toprak künklere gönderi l ir ve ha

mam böylece ısınır. Bu s istem soğukluk 

bölümünde bulunmaz (Kl inghardt: 1927, 

Asatekin :1978). 

Bazı hamamlar günün belirli saat ler in

de erkekler in, belirli saat ler inde ise ka

dınların kul lanımına açıktır. Çifte hamam 

denen daha büyük örneklerde ise iki 

hamam yan yanadır. Böylece kadınlar ve 

erkekler bölümlerinin tüm gün kul lanımı 

sağlanmaktadır (Fotoğraf 42). 

Eğer bir hamam, doğal sıcak su kulla

nıyorsa, bunlara kaplıca, ılıca adı verilir. 

Bursa bu açıdan en çok bil inen kentimiz

dir (Avşaroğlu, M.: 1963). 

Hamamlar bir sosyal hayatı anlatırlar. 

Özell ikle kadınlar için hamama gitmek 

tarih boyunca bir eğlence olmuştur. 

Ayrıca bu "hamam sefa lar ında" anneler in 

oğul lar ına uygun gelin aramaları bir gele

nektir. Görüldüğü gibi hamamlar salt te

mizlik değil, aynı zamanda bir top lanma 

ve sosyal leşme mekânıdır. Hamamlarda 

kullanılan özel gereçler de birer belge 

olarak bu yaşama ilişkin bilgiler verirler. 

(Fotoğraf 43). 



-Konutlar 
Büyük ölçekli konutlar: Saray, 

köşk, yalı gibi, özünde konut olarak 
kullanılan bu yapılar, büyük programlı 
olmaları, genell ikle büyük kentlerde yer 
almaları, sahiplerinin/onları üreten aile
lerin saraya mensup kişiler ve/veya ken
tin seçkin aileleri ya da üst gelir/kültür 
grubuna ait olmaları ve ayrıcalıklı mimarî 
çözümler sunmaları nedeni ile "an ı tsa l" 
nitelikli kültür varlıkları arasında sayı labi
lirler (Altuner, A.T: 1997). 

Saraylar, salt konut işlevini değil, 
Osmanl ı Döneminin yönetsel birimlerine 
ilişkin mekânları da barındırmaları nede
niyle ayrıcalıklı tasarım ürünleridir. Bu 
yapıların, bir dönemin idareci düzeyin
deki yaşamını, zevkini, yönet im biçimini 
açıklamaları açısından özel önemi vardır 
(Fotoğraf 44) (Aslanapa: 1963, Eldem, 
S.H.: 1964-1974). 

Köşkler, kasırlar ve yalılar da özellikle 
Osmanl ı başkentinin üst düzey yönet i 
cilerine ya da zengin elite ait olup yine 
farklı yaşam biçimlerinin sunulduğu bü
yük programlı yapılardır. Genell ikle Batı 
ile ilişkileri yoğun olan bu ailelerin bu 
görgülerinden/i l işki lerinden nasıl etki len
diklerinin ve bunları kendi yaşamlar ına 
nasıl taşıdıklarının fiziksel tanıkları olarak 
bu yapılar özel bir grubu oluştururlar 
(Fotoğraf 45, 46). 

17. yüzyı ldan itibaren Osmanl ı 
İmparator luğu'nun tüm topraklara ya
yılan merkezî otoritesi azalmaya başla
dığında, Anadolu'da ve diğer Osmanl ı 
topraklarında gelir dağı l ımında farklılık
lar, dolayısıyla da belirli yer leşmelerde 
kapitali el inde toplayan zenginler, yani 
ayanlar ortaya çıkmıştır. Bu kişiler, hem 
o dönemin başkenti İstanbul ile, hem de 
özellikle ticaret yaptıkları ülkelerle ileti

ş im kurmuşlar, bu nedenle de yaşadıkları 
kentlerin genel konut mimarîs inden o l 
dukça farklı, Batı etkili, büyük programlı, 
erklerini s imgeleyen konutlar yaptırmış
lardır. Bu yapılar, içinde bulundukları yer
leşmenin yaşam biçimine öncülük eden, 
farklı öğeler içeren, bir an lamda kentte 
mimarî dönüşümü tetikleyen ürünler o la
rak belirli bir "anıtsal l ık" taşımaktadır. 

Diğer yapı türleri: Türkiye gibi çok 
zengin bir tarihsel geçmişi olan bir ülkede 
mimarî ürünlerin çeşit lenmesi de aynı de
recede zengindir. Yukarıdaki s ınıf lamada 
yer almayan su yapılarını, örneğin sebil 
ve çeşme (Çetintaş, S: 1955) ve köprüle
ri (Çulpan, C: 1975), saat kulelerini, be
lediye yapılarını, Cumhur iyet Döneminin 
istasyon yapılarını, mil taşlarını ilk akla 
gelen kültür varlıkları arasında sıralamak 
olasıdır. Hemen her gidilen yerde, köy ve 
kasabalar da dahil o lmak üzere bu tür ya 
da daha farklı türlerdeki kültür varl ıkları
na rastlamak mümkündür. 

Geleneksel konutlar: Geleneksel 
konutlar, yakın bir geçmişe dek kültür 
varlığı tanımının dışında kalan müteva-
zî yapılar grubunu oluşturmaktadır. Bu 
yapıların önemi, 1975'te Amsterdam'da 
yapılan uluslararası toplantı ile koruma 
çal ışmalarının gündemine gelmiş, yine 
aynı dönemlerde Türkiye de bu geniş 
yapı stokuna gereken önemi vermeye 
başlamıştır (Kültür Bakanlığı: 1990). 

Anadolu'da bugün var olan geleneksel 
konutların çoğunluğu göreli olarak geç 
dönemlere (en erken 17. yüzyı la) tarihle-
nebilmektedir. Ayr ıca, özell ikle erken dö
nemlere ilişkin yazılı belge ve kaynakların 
kısıtlılığı da araştırmaların büyük çoğun
luğunda Türk kimliği vurgusunun sorgu
lanmasına ya da ağırlık kazanmasına ne
den olmuştur. Bu durum "Türkler ' in ori-



Fotoğraf 44: İstanbul, Topkapı Sarayı 

Fotoğraf 45: İstanbul, boğazda bir yalı 

• 
Fotoğraf 46: Bolaman, konak 

Fotoğraf 47: Malatya, kara çadır 

j i n i " sorunsal ı ile özdeşleşmekte, bugün 
var olan geleneksel konutların mimarî 
nitelikleri ile Türkler ' in kökenine ilişkin 
kuram ve veriler arasındaki bağlantı ların 
araştırı lması sağlam dayanaklar ı olan 
sonuçlara u laşamamaktadır (Esin: 1976, 
Küçükerman: 1973). Bu tür yaklaşımların 
çoğunda göçebe Türkler ' in çadırları ile 
var olan geleneksel konutlar arasındaki 
karşılıklı ilişkiler kurulmaya çal ış ı lmakta
dır. Bu ilişki, farklı çevrelerce farklı açılar
dan sorgulanmaktadır. Bazı tarihsel araş
t ırmalar (Esin: 1976) bu ilişkiyi kültürel 
ideoloji bağlamında sorgularken, örneğin 
sosyo-ekonomik durum, coğrafî koşullar, 
işlevsellik gibi önemli bazı etkenleri dış
lamaktadır. Diğer taraftan, Orta Asya'nın 
etkisine kadar uzanmamakla birlikte, 
bazı bil imsel araştırmalar Anadolu 'daki 
göçebe yaşamın bugün var olan mimarî 
ürüne yansıyan izlerini sorgulamaktadır. 
Odanın o luşumunun göçebe çadırın yer
leşik düzene yansıması olarak yorumlan
dığı çal ışmalarda, geleneksel konut da 
göçebe geleneğinin ürünü olarak düşü
nülmektedir. Bu bakış açısına göre birbiri 
ile kan bağı olan aile bir imlerine ait olan 
göçebe çadırlarının oluşturduğu yaşama 
çevresi, oda/sofa ilişkisini yaratacak bir 
evr im geçirmiş ve bugünkü geleneksel 
konutları o luşturmuştur (Fotoğraf 47). 

Diğer bazı araştırmalar da geleneksel 
yaşamın parçası olan "yatakların gündüz 
top lanmas ı " o lgusunu aynı kültürel geç
mişe bağlamakta ve yüklük, dolap gibi 
bazı mimarî e lemanlar ın varlığını bu ge
lenekle özdeşleştirmektedir. Geleneksel 
kentlerdeki organik sokak dokusunu 
göçebe Türkler ' in düzensiz yer leşim 
biçimiyle bağlantıl ı olarak açıklayan ça
l ışmalar da vardır (Kuban, 1982: 207). 
Bir diğer bakış açısı da, Anadolu 'da 
Türkler 'den önce var olan kültürlerin 
geleneksel konut mimarîsi üzerindeki 



etkilerini sorgulamaktadır (Naumann, 
1975: Erdim, 1980). Bu araştırmalara, 
söz konusu mimarî ürünlere İslâmiyet' in 
etkisini vurgulayan çal ışmalar da ekle
nebilir. Bu görüş, özell ikle "mahremiyet" 
kavramını dinî normlara bağlamaktadır. 
Yine bu görüş içinde, yapı malzemesi 
olarak ahşap kullanımını İslâmî felsefe
deki "geçici l ik" kavramı ile özdeşleşt irme 
eğilimleri de görülebi lmektedir (Eriç, M: 
1979). 

Anadolu'da bugün var olan gelenek
sel konut mimarîsi örneklerinin nitelik ve 
nicelik açısından çok zengin bir çeşitlilik 
sunması , bu ürünlerin o luşumunda kat
kısı olan etkenlerin çok karmaşık olması 
nedeniyle farklı çal ışmalar görülmektedir. 
Ancak, genel olarak, "Türk ev i " tanımının 
bir çok önemli araşt ırmanın özünü oluş
turduğu söylenebilir. Bu, bazı durumlar
da, Türk kimliği etiketinin ahşap iskelet 
sistemli yapılarla özdeşleşmesiy le ya da 
taş yapıların Rum mimarîsi, gayr imüsl im 
mimarî vb. et iketlenmesiyle ortaya çık
maktadır. Bu durumda büyük ölçekli ve 
zengin bezemeli konutlar Rumlar 'a, az 
süslemeli mütevazi 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 
sınıf lanagelmektedir. Şirince ise bu savın 
tersine, Türk evi niteliklerinin tümünü 
içeren mimarîye sahip olduğu halde gay
rimüsl im nüfusun yoğunlukla yaşadığı ve 
mübadele sonrası Balkanlar'dan gelen 
Türkler ' in iskân edildiği "Türk" görü
nümlü bir yer leşmedir (Fotoğraf 48, 49), 
(Asatekin, 1994). 

Bir diğer sınıf lama da, mimarî ele
manlara 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 değer lendi

rilebileceği bazı bil imsel çevrelerce kabul 

edi lmekle birlikte, tersine örnekler de 

vardır. Örneğin Nevşehir, Mustafapaşa'da 

hem selâmlığı hem de gusülhaneler i 

olmasına karşın, Mustafa Boz evinin kö

ken olarak Rum bir aileye ait olduğu bel

geleriyle bilinmektedir. Neo-klâsik öğeler 

de Avrupa bağlantıları nedeniyle gayri

müsl im ve Türk o lmayan nüfusa atfedi

len bir özellik iken, örneğin Göynük' te 

Türk ailelerce yapı lmış ve neo-klâsik 

öğeler içeren çok sayıda geleneksel ko

nut mevcuttur (Fotoğraf 50). 

Sonuçta, Anadolu 'da bugün var 

olan geleneksel konut mimarîsini, dinî 

ve/veya etnik farklıl ıklara dayandıran 

her açık lama, bunun tersini kanıtlayan 

örneklerle mutlaka karşılaşmaktadır. 

Bu durumda, söz konusu ayrışmaları 

Fotoğraf 48: Ürgüp'te bir ev 



Fotoğraf 49: Şirince 

aşan ve Anadolu 'daki zengin çeşitli l iğin 

tümünü kapsayabi lecek bir tavrın b e k 

lenebileceği doğru soruların sorulması 

gereklidir. Diğer bir deyişle, ne salt plân 

tipindeki değiş im, ne malzeme kul lanımı, 

ne de salt dinî-etnik farkl ı l ıklardan yola 

çıkan kimlik tart ışmaları bu çeşitliliği 

açık layamamaktadır (Asatekin, 1994). 

Anadolu'da genell ikle konut mimarîsi 

Osmanlı ideolojisine uygun olarak bir 

kültürel birliktelik, ortak yaşam oluşturan 

toplumsal, dinî ya da etnik farkl ı laşma ile 

bire bir ilişkili bir gel iş imle ya da çeşitli 

kültürlerin çizgisel bir gel iş imde üstüste-

liğiyle açıklanamamaktadır. Bu birliktelik, 

fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik etken

lerin her özel yer leşmede oluşturduğu 

"en uygun çözüm"e ulaştıran bir sentez 

sunmaktadır. Tüm girdiler o yer leşmenin 

niteliklerine bağımlı olarak değişik ölçek 

ve önemlerde etkili olmuşlardır: 1) yer

leşmenin konum ve ölçeği, 2) çevrenin 
Fotoğraf 50: Göynük'te "neo-klâsik" öğeler 

içeren bir konut 



doğal nitelikleri, 3) ekonomik koşullar, 4) 

o yer leşmede yaşayan toplumun kültürel 

ve tarihsel bir ikimi/geçmişi, 5) top lumun 

sosyal kompozisyonu ve yapısı , 6) tek

nik bu oluşumu etki leyen girdiler olarak 

sıralanabilir. 

Her "durum"a özgü en uygun ve 

geçerli çözüm tüm sosyal grup için ge-

nel lenmekte, değişik mimarî çözümlere 

karşın tekrarlanan temayı bel ir lemekte

dir. Sonuç olarak, Anadolu 'da var olan 

geleneksel konutların "koşul lara uy

gun l u k l a bağlantıl ı bir sürecin ürünleri 

o lduğu, bunun ise etnik ya da dinî kimlik 

ile tümüyle özdeşleşmediği söylenebil ir 

(Asatekin, Balamir; 1988). Söz konusu 

mimarî ürünlerin nitelikleri araştırı l ırken 

konutların tek ve yalıtı lmış birimler o l

madıkları düşünülerek bu birimlerin ya

kın çevreleriyle ilişkilerinin sorgulanması 

doğru algı lama için gereklidir. Konut bi

rimleri kendi içlerinde bir bütünlük gös

termektedir. Bu nedenle, yalnız bütünlük 

içindeki özel leşmiş çok amaçlı mekânlar 

değil, özel leşen mekânlar da araştırı lmalı 

ve aynı önemde eie alınmalıdır. 

Türkiye'de bugün var olan geleneksel 

konutların tüm bu çeşitli l iğine karşın 

yapım sistemleri açısından sınıf lanması 

olasıdır: 

1. Y ığma yapım tekniği kullanılan 

geleneksel konutlar: Bu başlığın alt 

grupları malzeme kullanımına atıfla a) 

ahşap, b) kerpiç, c) tuğla, d) taş olarak 

sıralanabilir. 

2. Ahşap iskelet sistemiyle yapı lmış 

olan geleneksel konutlar: Bu başlıktaki 

alt gruplar ise dolgu malzemesindeki 

çeşit lemeye göre: a) dolgu malzemesi 

kul lanı lmayan (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 yükseklikler

de kârgir yeğlenmekte, ahşap iskelet 

sistemi ise üst katlarda daha yoğun kul

lanılabilmektedir. 

Yapı Grupları 
Kültür varlıkları salt mimarî birim ola

rak değil, bir arada oluşları ile de önem 

taşımaktadır. Bu yapılar, eğer belli bir 

program içinde bir bütün olarak tan ım

lanmış ise, bu yapı grupları "kül l iye" ola

rak tanımlanır. Genell ikle dinî ve eğit im 

yapılarının birlikteliğinin görüldüğü küll i

yeler, merkezî otoritenin mimarî dilini de 

yansıtan önemli kültür varlıklarıdır. Mimar 

Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi (Fotoğraf 

51), Antakya, Payas'ta Sokul lu Mehmet 

Paşa Külliyesi, Bursa Yı ldır ım Külliyesi, 

İstanbul Fatih Külliyesi en bilinen örnek

lerdir (Akozan, F: 1969). 

Korunması Gerekli Çevreler 

•Tarihsel/Geleneksel Çevreler 

Çağdaş koruma yaklaşımları bugün 

artık kültür varlıklarını tekil mimarî ya

pıtlar olarak deği l , ait oldukları çevre 

ile bir bütün olarak görmekte, koruma 

müdahaleler ini de bu bütünsell ik içinde 

biçimlendirmektedir. Çünkü hiçbir yapı 

tek başına var olmaz. Çevresi, ister boş 

alan, ister tarımsal topraklar, ister bir 

yer leşmeden oluşsun, her mimarî ürün 

bir bütünün parçasıdır. İşte bu bakış 

açısı, kültür varlığı tanımını genişletmiş, 

çevre ölçeğinde araştırmalar önem ka

zanmıştır. Ancak, konu kültür varlığı ta 

nımı çerçevesinde ele al ındığında iki ana 

başlık öne çıkmaktadır. 



Fotoğraf 51: Süleymaniye Külliyesi, camiden 
görünüm 

Fotoğraf 52: Bir Hitit yerleşmesi: Ortaköy, 
Çorum 

-Arkeolojik Yerleşmeler 
Daha önce de değinildiği gibi, Anadolu, 

binyıllar boyu çeşitli uygarlıkları barındır
mış bir özel coğrafya olduğundan arkeo
lojik yerleşimler Anadolu'nun hemen her 
noktasında yer almaktadır (VVycheriey, R. 
G.: 1991). Bunları, basitçe tarih-öncesi 
(prehistorik) yerleşmeler ve tarihî dönem 
yerleşmeleri olarak iki ana başlıkta topla
mak olasıdır (Fotoğraf 52-53). 

-Tarihsel/Geleneksel Konut 
Dokuları 
Geleneksel konutlar, bir arada oluş

larıyla daha da önem kazanırlar. Çünkü 
geleneksel ailelerin yaşamı konutların 
içiyle sınırlı değildir. Gündelik hayatın çok 
büyük bir bölümü sokağa, hatta mahal
leye taşar. Çocuklar sokaklarda oynar, 
hanımlar el işlerini ya kapı eşiğinde ya da 
küçük bir meydancıkta toplanarak yapar
lar. Mahallenin erkekleri ya çınarlı mey
dancıkta otururlar, ya mahalle kahvesine 
giderler (Fotoğraf 54). Bazı ekonomik 
işlevler de sokaklara taşar: Yünlerin bo
yanması, iplik üretimi gibi yerel ekonomik 
işlevler sokaklarda ya da meydanlarda 
yapılır. Bazı yöreye özel eğlenceler-ör-
neğin aşık oyunu, cirit, horoz döğüşü vb. 
yine ortak yaşamın sürekliliğinin göster
gesidir (Fotoğraf 55). 

İşte tüm bu yaşamın fiziksel belgesi, 
konutlar kadar o konutların oluşturduğu 
sokaklar ve mahallelerdir. Geçmiş dö
nemlerde bu mahallelerin bir kısmında 
farklı etnik/dinsel grupların oturduğu 
söylense de, incelemeler derinleştikçe 
bu ayrımın o denli sıkı ve keskin o lma
dığı 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 



Fotoğraf 53: Antik Dönem yerleşmesi: Ephesos, İzmir 



de Türkler ' le bağlantıl ı olarak düşünül 
mektedir. Bu bakış açısını izleyen ör
neklerin sayısı çok rahatlıkla artırılabilir. 
Örneğin Anadolu-Türk evi tanımlarının 
en tipik örneklerinin var o lduğu popü
ler Safranbolu yer leşmesinde, önemli 
sayıda gayr imüsl im ve Türk o lmayan 
nüfusun yaşadığı belgeleriyle bilinen 
gerçektir (Cuinet, 1890) . Eğimli arazi-
lerdeki organik kent dokusunun Türk-
Müslüman gruba, düz alanlarda yer alan 
ızgara plânlı yer leşmeler in gayr imüsl im 
ve Türk o lmayan nüfusa atfedildiği ge
nellemelerin tersine, Muğla ve Tire'de 
"Türk görünümlü gayr imüsl im/Türk 
o lmayan" ve "gayr imüsl im görünümlü 
Türk" yapıları vardır. Dolayısıyla, bu tür 
bir genel lemeyi motorlu araçların kent 
yaşamına girmesine bağlamak, her 
koşulda din/etnik ayrışmalara bağla
maktan daha geçerl i olabilir (Asatekin: 
1994). 

Sonuç olarak sokaklar, meydanlar, 

çıkmaz sokaklar, avlu-yapı-sokak ilişkile

ri, ağaçlar, çiçekler tümüyle ele al ınması 

gereken kent bütününü oluştururlar 

(Fotoğraf 56-57). 

-Tarihsel/Geleneksel Ticaret 
Merkezleri 
Bir diğer grubu geleneksel t icaret 

merkezleri oluşturur (Fotoğraf 58-59). 

Bazen birbirini dik kesen sokaklardan 

oluşan, çoğunlukla asmalar la ya da 

günümüzde brandalarla gölgelikl i me

kânlardan oluşan bu merkezler, hâlâ 

geleneksel zanaatlar ı barındırmaktadır. 

Yöreye göre değişen bu işlevler arasın

da örneğin, Beypazarı 'nda gümüşçü lü-

ğü, Maraş'ta altın takıcı l ığını, Nevşehir 

civarında oniks işçiliğini ve çömlekçi l iği , 

Tire'de iplik üretimini, hemen her yer

leşmede bakırcılığı ve hububat ticaretini 

saymak olasıdır. 

Fırınlar hâlâ önemli günlerde yöresel 
yemekler in yapıldığı, belli toplumsal ritü-
ellerin sürmesine katkıda bulunan üretim 
birimleridir. Bu alanlardaki lokantalar 
da yine yerel mutfağın sürdürüldüğü 
mekânlar olarak ele alınmalıdır. Tüm bu 
alanlar, geleneksel yaşam biçimini gele
cek kuşaklara aktaracak bilgiler içeren 
kültür varlıklarını oluştururlar. 

-Tarihsel Çevreler 
Özel bir tarihsel olayın geçtiği, tar ih

sel sürecin öneml i bir dönüm noktasını 

bet imleyen alanlar da "tarihî a lanlar" 

olarak tanımlanmaktadır. Çanakkale 

Savaşları 'nın geçtiği Gel ibolu Yar ımadası , 

Türkler ' in Anadolu'ya girişinin s imgesi 

olan Malazgirt Ovası bu tür "tarihî a lan"-

lara örnek olarak verilebil ir (Fotoğraf 60) 

(Kültür Bakanl ığı: 1990). 

•Doğa Varlıkları ve Bunların 
Oluşturdukları Doğal Çevreler 
Korunması gerekli doğa varl ıkları, 

2863 sayılı yasada "ender bulunan", "ay

rıcalıklı doğal özel l ik ler" ve "güze l l i k l e r l e 

kısıtlı bir tan ıma sahiptir. Dolayısı ile " en 

der bulunma", en önemli girdi olmaktadır. 

Bu önderlik, bir jeoloj ik o luşum, bir özel 

flora türü ya da özel bir canlının yaşadığı 

biyogenetik alan olarak tanımlanabi l i r 

(Kültür Bakanl ığı: 1990). 

Jeolojik formasyona Kapadokya böl

gesindeki Peri Bacaları 'nı (Fotoğraf 61), 

su öğesinin önem kazandığı örneklere 

Kesikköprü Kanyonunu, flora özel l iğine 

Marmaris yöresindeki günlük ağaçları 

f lorasını örnek olarak vermek olasıdır 

(Fotoğraf 62). 

Ancak doğa varlıklarını salt bu tekil 

örneklerle kısıt lamak olası değildir. Belirli 

yörelerin bazen topografik, bazen jeoloj ik 

ve/veya jeomorfoloj ik nitelikleri (Fotoğraf 



Fotoğraf 58: Şirince, ticarî merkez Fotoğraf 59: Bursa'da ticaret merkezi 

Fotoğraf 61: Kılıçlar Vadisi Fotoğraf 62: Fethiye, Kesikköprü Kanyonu 



63), bazen belirli bir bitki türünün tek ba

şına çok önemli o lmamasına karşın, bir 

arada bütünlük oluşturmaları ve o böl

genin baskın karakteristiğini o luşturma

ları nedeniyle önem kazanabilir. Örneğin, 

Kaş-Kalkan arasında yer alan ve coğrafya 

kitaplarında yıllardır öğrenci lere Akdeniz 

Bölgesi'ne özgü bitki topluluğu olarak 

öğretilen makiler, deniz-kara il işkisindeki 

çeşitli koy ve burunlarla birleştiğinde çok 

özel bir nitelik oluştururlar ve korun

maları gereklidir. Kapadokya bölgesinin 

volkanik tüf o luşumu salt doğayı deği l , 

insan eliyle oluşturulan fiziksel ortamı 

da doğrudan etkilediği için önemlidir ve 

korunmalıdır. 

Bunların dış ında, bazen çok yaşlı 

-k imi kez 100 yaşından fazla- bazen de 

sosyal buluşma odağı olan tekil ağaçlar 

da doğal kültür varlıklarıdır. Özell ikle ç ı -
Fotoğraf 63: Jeomorfolojik oluşum: Yedi Göller 

y y . 2 £ 
Fotoğraf 64: Özel ağaçlar da korunmaya değerdir: Amasya'da tescilli bir çınar ağacı 





nar ağaçları bu grup alt ında sayı lmalıdır 

(Fotoğraf 64). 

Anadolu, doğal olarak, tüm bu yuka

rıda kısa tanımları veri len değerleri teker 

teker taşıyan alanlardan o luşmamakta-

dır. Hemen her yer leşmede arkeolojik 

alanların üzerinde yaşayan kentlerde 

korunmaya değer çeşitli türlerdeki kültür 

varlıkları ve onları oluşturan çevreler do

ğal güzell ikler ve özell iklerle bir aradadır 

(Fotoğraf 65). 

İstanbul'un salt tar ihsel, salt doğal ya 

da salt kentsel varl ıklarından söz etmek 

olası değildir. Alanya için de, Antakya için 

de aynı şeki lde bir bütünlük geçerlidir. Bu 

durumda, tekil ve bağımsız gruplara ay

rılan bu varlıkların ilişkilerini doğru algı

lamak , bütüncül bir yaklaşım ile koruma 

koruma kararlarını üretmek önemlidir. 

2-NEDEN KORUMALIYIZ? 

A-KÜLTÜR VE DOĞA 

VARLIKLARININ DEĞERLERİ 

Kültür ve doğa varl ıklarının çeşitliliği 

ve bunların teker teker ya da bir arada 

oluşları ile ülkemizde sergi lenen zengin

lik, bu "miras"ı koruma gerekçeler inin 

açıklanmasını da gerekli kılmaktadır. 

Çünkü, bunca zenginl ik bu mirasın bir 

"mirasyedi" olarak har vurulup harman 

savrulmasına, yani sürekli tahrip edi

lip yok edi lmesine neden olmamalıdır. 

Giriş bö lümünde de değinildiği gibi, 

mode r n l e şme / a s r î l e şme / ç ağda ş l a şma 

sözcüklerinin arkasına saklanarak yapı

lan plânlama/yapı laşma eylemleri , he

men her yer leşmede ya da kırsal alanlar

da kültür ve doğa varl ıklarının çoğunun 

değişmesine, bozulmasına ya da yok 

olmasına neden olmuştur. 

Bazı taşınır varlıkların müzelerde 

korunabi lmesine karşın, birçok taşınır 

kültür varlığı ya hurdacı lara satı lmış ya 

da atılmıştır. Günümüzde birçok folklorik 

eser artık bu lunamaz hâle gelmiştir. Öte 

yandan yükselen değerler arasında " an 

tika eşya" sahibi o lmak yeni bir yaklaş ım 

o lduğundan, eski o lmaktan öte çok da 

değer taş ımayan eşyalar antikacı larda 

pazar lanmaya başlamıştır. Dolayısıyla, 

eski ile kültür varlığı arasındaki ayırımı 

ortaya koymak ve bunun için de bu var

lıkların değerlerini an lamak gerekir. 

a-KÜLTÜR VARLIKLARININ 
DEĞERLERİ 

-Belgesel Değer 
Bir kültür varl ığının en önemli değeri 

belgesel değeridir. O varlık, salt fizik

sel bir varlık o lmaktan öte, içerdiği ve 

günümüz top lumuna aktardığı bilgiler 

nedeniyle önemlidir. Bir kültür varlığı 

Fotoğraf 66: Bir Erken Cumhuriyet Dönemi yapısı 



Fotoğraf 67: Suçatı'da köy mimarîsi 

Fotoğraf 68: Muğla Karabağlar'da geleneksel 
bir konut 

Fotoğraf 69: Zelve Açık Hava Müzesi, Nevşehir 

incelendiğinde, onu yaratan/kul lanan ve 

zaman içinde değiştiren toplum(lar) ın 

niteliklerini öğrenmek olasıdır. O toplu

mun sosyal, kültürel, politik ve ekonomik 

niteliklerinin yanı sıra, teknik düzeyler i , 

moda ve beğenileri, estetik yaklaşımları , 

yaşam biçimleri, ritüelleri, sosyal/top

lumsal normları bu fiziksel tanıkları doğ

ru yorumlamakla anlaşılabilir, öğreni lebi

lir. Kültür varlıklarının ister taşınır, ister 

taş ınmaz olsun korunmasının en önemli 

gerekçesi bu değeridir. Bu değeri , diğer 

tüm değerleri içeren bir şemsiye kavram 

olarak algı lamak da olasıdır (Ahunbay, Z 

:1994, Kuban, D: 1994). 

-Tarihsel Değer 
Kültür varlıkları, bir top lumun geç

mişinin somut belgeleridir. Dolayısıyla 
da tarihsel bir değere sahiptir. Ancak 
bunu aritmetik bir yoruma bağlamak 
yanlış olur: Daha eski bir kültür varlığını 
görece daha yeni bir kültür varl ığından 
önemli saymak doğru değildir. Henüz 
10 yıl önce yapı lmış bir yapıt da eğer 



önemli niteliklere sahipse değerl i olabilir, 

o zaman tarihsel değeri aritmetik olarak 

fazla olmasa da, yine korunma kapsamı

na alınabilir. Aksi takdirde, Cumhur iyet 

Dönemi yapıları Selçuklu Dönemi yapı

larından daha az önemli o lurdu. Bu tür 

kronolojik bir bakış kısır bir sonuç ürete

ceğinden, her tür kültür varlığı kendi öz 

nitelikleri irdelenerek değerlendir i lmel idir 

(Fotoğraf 66). 

-Estetik/Mimarî Değer 

Bir kültür varl ığı, ait o lduğu kültürün 

nitelikli bir ürünü olarak estetik ya da 

mimarî bir değer taşıyor veya bir tekniğin 

özgün bir örneği ise, korunması gerekli 

varlık o lma özell iğine ulaşır. Bu yaklaşım 

ilk bakışta çok kişiye özel görünse dahi, 

mimarlık, p lânlama, mimarl ık tarihi ve 

sanat tarihi gibi ilgili dalların bil imsel 

ölçütlerine göre değerlendir i l irse doğru 

ve geçerli sonuçlara ulaşılır (Daifuku: 

1979). 

Burada salt "az bulunurluk" deği l , 

belli bir grubun örneği o lmak da yeterli 

olabilir. Bu ölçütün kültür varl ığının tüm 

yaşam sürecinin değer lendir i lmesinde 

de önemi vardır. Örneğin bir köy evi 

Topkapı Sarayı 'ndan daha az değerl i 

değildir. Ancak farklı türde değerler içerir 

(Fotoğraf 67). 

-Ekonomik Değer/Kul lanım 

Değeri 

Kültür varlıklarının hemen tümü, bir 

mekânı oluşturmaları (açık ya da kapalı) 

nedeniyle günümüz yaşamında rol a la

bilecek bir kul lanım değerine sahiptir. 

Bu kullanım, çok özel varl ıklarda (örne

ğin arkeolojik alanlarda) salt "görmek" 

eylemiyle sınırlandırılabilir. Geleneksel 

konutlar ve onların o luşturduğu tarihsel 

çevreler söz konusu o lduğunda ise, var 

olan yapı stoku ekonomik bir değerdir ve 

günlük yaşamın bir parçası olarak kentin 

bütünü içinde yer alabilir (Fotoğraf 68). 

b-DOĞAL VARLIKLARIN 

DEĞERLERİ 

Doğal varlıklar (Bkz. Bölüm 2) değer

lerine bağımlı olarak tanımlanmışlardır . 

Ancak burada bir gruplama yapılabil ir: 

-Az Bulunurluk ve Yöreye Özgü 
Olma Değeri 
Bir doğal o luşumun bazen "gar ip ' l iğ i , 

bazen "öze l " oluşu ya da "salt o bölgeye 
öze l " oluşu bir değerdir. Kardelen çiçeği, 
Kelaynak kuşları vb. 

Fotoğraf 70: Kapadokya'daki jeoformolojlk 
oluşumlarda bozulmalar izlenebilir. 



Fotoğraf 71: Londra: Hava kirliliği kültür 
varlıklarında bozulmalara neden 
olmaktadır. 

-Bütünsell ik Değeri 
Belirli doğal niteliklerin biraradalığının 

oluşturduğu özel nitelikler de korunma 
değerini oluşturabil ir: Bir bitki örtüsü
nün sürekli l iği, bir jeolojik o luşumun 
bütünsell iği gibi. Yine burada da kültü
rel ya da doğal değerlerin tek tek değil, 
da ima birbiriyle iç içe ve karşılıklı ilişki 
içinde bulunduğunu vurgulamak gerekir 
(Fotoğraf 69). 

B-KÜLTÜR VE DOĞA 
VARLIKLARINI TEHDİT EDEN 
TEHLİKELER 
-Doğal Koşullar 
Yüzyıl lara, 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 
(çat lama, kabuk kalkma, toz haline ge
lerek dökülme, vb.) ya da kimyasal (asitli 
ortam oluşturarak kimyasal değiş ime 
neden olma, malzemenin özgün nitelik
lerini değiştirerek dayanıkl ığını azaltabi
lecek değişimlere neden olma) sorunlara 
neden olabi lmektedir (Fotoğraf 70). 
Gece-gündüz, kış-yaz iklim farklarının 
yanı sıra rüzgârın taşıdığı partiküllerin 
yüzeyde aşınmaya neden olması ya da 
deniz kenarındaki rüzgârların deniz tu 

zunu yapılara taşıması gibi sorunlar bu 
başlık alt ında sayılabilir. Daha çok taş, 
tuğla, kerpiç gibi türlerde ve bununla 
bağlantıl ı harç, sıva gibi malzemelerde 
görülebi len bu bozulmalara özellikle ah
şap malzemede böceklerin türlerine göre 
yarattığı sorunları da eklemek olasıdır. 
Çeşitli mikroorganizmalar ın, l iken, yosun 
gibi bitkilerin yanı sıra daha büyük ot 
veya bitkilerin kökleri, yapraklar, dallar 
ve çürümeleriy le 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 varl ıklarımız 
için tehlike yaratır. Hava kirl i l iğinden o lu
şan C 0 2 ve özellikle S 0 2 asit yağmurlar ı 
oluşturur ve taşları aşındırır (Fotoğraf 
71). 

-İnsanların Neden Olduğu 
Tahribat 
Bu başlığa ilk örnek olarak vandal izm-

den bahsetmek gerekir. Tüm dünyada 
insanlar belirli yerlere adlarını kazımak, 
sevgil i lerine mesaj i letmek adına kültür 
ve doğa varl ıklarına zarar vermektedirler. 
Okul sıralarına yazılan notlar ile başlayan 
bu sorun bireyin yaşından bağımsız ola
rak süregelmektedir. Buna, günümüzün 
kimyasal sorun yaratan boyaları ile graf-
f/f/nin eklendiğini de bel irtmek gerekir. 
Bazı durumlarda bu tür bilinçli tahribata 
dinsel görenekler de katkıda bulunur. 
Örneğin, Kapadokya yöresindeki kilise
lerin çoğunda yer alan duvar resimle
rindeki gözler, İslâmiyet'te " insan sureti 
ç izmenin doğru o lmadığ ı " savına daya
nılarak geçmiş yıl larda tahrip edilmiştir 
(Fotoğraf 72), ( ICCROM: 1995) 

Bugün kul lanı lmayan yapı larda ge
celeyen barınaksızların yaktıkları ateş 
de salt çıkardığı isin yüzeysel sorunu ile 



Fotoğraf 72: Göreme Agkhava Müzesi'ndeki kilise duvar resimlerindeki kasıtlı tahribat 

kısıtlı kalmamış, özell ikle yapı malzeme

sinde onar ı lamaz kimyasal tahribatlara 

neden olmuştur ve olmaya devam et

mektedir. 

Bu tür tahribatlar bir an lamda daha 

masumdur: Kentleşmenin izin verdiği 

yıkımlar asl ında kültür varlığı niteliği 

taşısın ya da taş ımasın, ülkemizin çok 

büyük bir yapı stokunun fiziksel ömrü 

dolmadan rant adına yok edi lmesine 

neden olmuştur. Bu yaklaş ım, mo

dernleşme kavramıyla gelen "o lmazsa 

olmaz" geniş bulvarların açı lması ile de 

desteklenmiş, cetvelle çizi lmiş ana cad

delerin açı labi lmesi için salt geleneksel 

konutlar değil, birçok anıtsal yapı da 

tarihe gömülmüştür. Bu yolların taşıdı

ğı trafiğin neden olduğu t itreşim, hava 

kirliliği, otopark gereksinimi yan etkiler 

olarak ciddî sorunlara neden olmaktadır. 

Köyden kente kontrolsüz göç bir yanda 

kentlerde yüksek yapı laşma ile bazı kişi

leri rantiye haline dönüştürürken, diğer 

yanda kentin tarihsel dokunun aksi 

yönde gel işmesi nedeniyle terkedi lme 

sonucu kayıplar olmuştur. 

C-NASIL KORUMALIYIZ? 
R E S T O R A S Y O N / K O R U MA 
Bu soruya veri lecek ilk ve en öneml i 

yanıt şudur: Kimliğimizin kültürel da 

yanağını oluşturan fiziksel tanıkların 

yaşatı lması ve gelecek kuşakların da 

bu tanıkl ıktan yararlanabi lmeleri için 

içerdikleri/sergiledikleri bilgileri yanılgıya 

neden olmayacak bir biç imde aktarmaya 

yönelik müdahaleler in tümü " ko ruma" 

olgusunu tanımlar. 

"Ko ruma" sözcüğünü, her ölçekteki 

ve farklı tekniklerdeki tüm müdahale 

türlerini içeren bir şemsiye sözcük olarak 

düşünürsek, bugün ülkemizde kullanılan 

terminoloj iyi ölçeklere göre şöyle sırala

mak ve tan ımlamak olasıdır. 



a-TAŞINIR KULTUR 
VARLIKLARININ KORUNMASI 
Taşınır kültür varlıklarının fiziksel 

ve/veya kimyasal sorunlarına müdahale 
ederek onların yaşam sürelerini uzatma
ya yönelik çal ışmalara "konservasyon" 
adı verilmektedir. Daha çok müzecil iğin 
ilgi alanına giren bu çal ışmalarda taş, 
metal, cam, seramik, teksti l, ahşap gibi 
farklı alanlarda uzmanlaşmalar söz konu
sudur ve bu konularla ilgili laboratuvar-
larda gerekli teknoloji ve yöntemler le bu 
müdahaleler sürdürülür. 

Burada, salt müdahale ile bitme
yen bir sürecin varlığı unutu lmama
lıdır: Hemen her tür objenin onarımı 
bitmeden/sırasında/sonrasında buluna
cağı ortamlar önemlidir. Bu ise müzeci l -
ğin konusudur. 

Işık kalitesi: Doğal mı yoksa yapay 
ışığın mı gerekli o lduğu, ışığın doğrudan 
alınıp al ınmadığı, ışık kaynağının niteliği 
her ürün türü için ayrıdır. 

Nem oranı: Her müze öğesinin için
de bulunması gerekli bağıl nem oranı 
farklıdır. Ahşap bir öğe ile bir halının ya 
da cam eşyanın aynı nem oranına sahip 
mekânda depolanması ya da sergi len
mesi 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 varl ıkla
rın hangi ısı koşullarında bulunması ge
rektiği de yine önemli bir teknik sorundur 
ve yetkin uzmanlarca gerekli çözüme ka
vuşturulmalıdır. 

Güvenlik: Taşınır kültür varlıklarının 
hem depolanması ve hem de sergi len
mesi yukarıda belirtilen iklimsel çözüm
lerle birlikte güvenlil iği de içermelidir. Bu 
da tasarımın önemli bir boyutudur. 

Taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının 
korunması ve kültür varlıklarının korun
ması 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 ulusla
rarası koruma, kuram ve yaklaşımlara 
uygun, ancak ülke koşul/kısıt lamalarıyla 
da uyumlu çözümlerin fiziksel ortama 
yansıtı ldığı bilinçli müdahaleler dizgesine 
"restorasyon" denmektedir. Bu sözcük 
Türkçe o lmamasına karşın, karşılık ola
rak kullanılabilecek sözcüklerin içerdiği 
anlamlarda farklıl ıklar olması nedeniyle, 
günümüzde hâlâ restorasyon sözcüğü 
"bil imsel onar ım" yerine kullanılmak
tadır. Türkçedeki "onar ım" sözcüğü, 
bilinçli bir tarihsel araşt ırma ve değer
lendirmeye atıf yapmayan, kullanıcının 
yapının yaşam süresini uzatmaya yönelik 
müdahaleler anlamında kul lanı lmakta
dır. Bu sözcük içinde de ikili bir ayır ım 
söz konusudur: "Basit onar ım" kültür 
varlığının yapısal s istemine müdahale 
etmeyen, daha çok çürümüş/y ıpranmış 
elemanlar ın aynı malzeme ile değiş imi, 
boya-badana yapı lması, çatı aktarı lması 
gibi ikincil önemdeki bir müdahale türü
dür ve bu yasal çerçevede de aynı an
lamda kul lanı lmaktadır (Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 
5.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı). 
"Esasl ı onar ım" ise yapının strüktürel sis
teminin de ele alındığı büyük ölçekli bir 
müdahaledir. 

Ancak bil imsel açıdan restorasyon ta

nımı yapı ldığında şöyle bir farklılık ortaya 

çıkmaktadır: Restorasyon, ilk aşamada 

bir kültür varlığının mevcut durumunun 

belgelenmesini gerektirir. Daha sonra, 

yapıtın geçirdiği tüm yaşamının irde

lenmesinin sonucunda, yapım sürecinin 



başladığı andan günümüze kadar ge
çirdiği evrelerin saptanması , değer len
dirilmesi aşaması gelir. Kültür varl ığının 
değerleri, sorunları ve olanaklarının 
irdelenmesi, bu yaşam sürecinin ne ka
darının ve hangi nedenler le ve ölçekte 
korunması gerektiğinin saptanması ise 
üçüncü aşamadır. Varı lan bu sonuçlar ın 
bilimsel bir koruma kuramsal yaklaşımı 
çerçevesinde değerlendir i lerek koruma 
ölçütlerinin bel ir lenmesi ile müdahale ler 
dizisinin ana çerçevesi belirlenir. Bu ö l 
çütlere yanıt verecek fiziksel müdahale 
sisteminin kurulması ve bu sistemin ge
rektirdiği mimarî/teknik çözümler in sağ
lanması restorasyon projesinin fiziksel 
yönüdür. Ancak, mimarî tasar ım, kültür 
varlığının içinde bulunduğu çevre ile ilişki 
ve/veya çelişkileri bağlamında değer len
dirilmesini, çağdaş yaşamda alacağı en 
uygun rolün saptanmasını ve bunların bir 
bütünsellik içinde çözümlenerek doğru 
bilgilerin sunulduğu bir sonuca ulaşı lma
sını da içermek zorundadır. Tüm bu ey
lemler " restorasyon" sürecini oluşturur. 
Tüm bu çal ışmalarda en önemli ilke "var
sayımların başladığı noktada restorasyon 
eyleminin durmasıd ı r" ki bu ilke 1964 
yılından beri geçerli l iğini korumaktadır 
(Bkz.: Venedik Tüzüğü) . 

Diğer bir kuramsal doğru da, kültür 
varlığının özgün bölümleri ile, restoras
yon müdahaleler inin ayrıştırılabilir, ama 
uyumlu olması gereğidir. Bu ölçüt de 
yine 1964 yı l ından beri değ işmeyen bir 
yaklaşımdır. 

Günümüzde bilimsel araştırmaların gi
derek ivme kazandığı ve kolay ulaşılabilir 
olduğu da düşünüldüğünde, yapı lan mü
dahalelerde geriye dönüş (kaldırı labil irle) 
olasılığı da önemlidir. 

Tüm bu genel yaklaşımlar arasında 
belki de en önemli ve evrensel sayılabile
cek yaklaşım, her kültür varl ığının, kendi 

öz koşul lar ından yola çıkan ve ona özgü 
çözümler i gerekli kıldığıdır. Yani, her ko
runması gerekli varl ığın çevresiyle ilişki
s i , içerdiği ulusal/uluslararası nitelikteki 
değerler i , kendi sorunları (yapısal, mal 
zeme, mekânsal , işlevsel vb.), kendine 
özgü olanaklara dayalı çözümler, doğru 
bir restorasyon uygulamasına ulaşmanın 
asal ve değişmez kuralıdır. 

Bu konuyla ilgili uluslarası belgeler 
bölümün sonunda, koruma kuramlarının 
gel iş imine ve Türkiye'deki koşullara iliş
kin kaynaklar ise "Kaynakça" bö lümünde 
verilmiştir. 

-Çevre Ölçeğinde Koruma 
• Kültürel Çevrelerin Korunması 
Her yapının/kültür varl ığının restoras

yonunda unutulmaması gereken bir ilke, 
o yapının geçmiş inden bugüne değin 
daima bir çevrenin parçası olduğudur. 
Bu "çevre" tanımı bazen bir ormanı ya da 
doğal değerleri , bazen bir yer leşme ala
nının çoğunlukla da tümünü içerebilir. Bu 
nedenle bir tek yapı onar ımında o m ima
rî ürünün çevresiyle ilişkisini sorgulamak 
önemli ve gereklidir. 

Aynı şeki lde, insan eliyle yapı lmış 

fiziksel çevreler de, ister kırsal nitelik

li köyler, ister küçük kasabalar ya da 

büyük ölçekli kentler olsun, isterse bu 

yer leşmeler in bir bö lümünde yer alan 

tar ihsel/geleneksel yer leşme parçaları 

[mahalle(ler)] olsun, özünde fiziksel 

birimlerin bir araya gelişleri ile oluştur

dukları mekânlardır. Buralarda kamusal 

/yar ı -kamusal/mahrem mekânlar ın, 

açık/yarı açık/kapalı mekânlar ın ilişki

leri önemlidir. Tüm bu karşılıklı ilişkileri 

ve onların zaman içindeki değişimini 

(olumlu ya da o lumsuz) oluşturan da bu 

mekânsal dizgeyi yaşayan sosyal gruplar, 

yani " i nsan" etkenidir. Asl ında bu bakış 

açışı salt çevre ölçeğinde deği l , yapı ö l-



çeğinde de konunun ayrı lmaz bir öğesi
dir. Çünkü koruma sözcüğü, salt fiziksel 
kabuk malzemesinin, plân (şema)nın ya 
da pencere boyutlarının korunması anla
mına gelemez. Eğer "değer ler" başlığı bu 
bakış açısıyla yeniden gözden geçiril irse 
(Daifuku: 1979), kültür varlıklarının ve 
onların oluşturduğu çevrelerin önemi
nin, o mekânsal dizgeleri o luşturan/ 
değiştiren toplumlara/bireylere ait bilgi
lerin fiziksel aktarıcı o lmalar ından kay
naklandığı anlaşılır. İşte bu nedenledir 
ki " ko ruma" eylemi, birtakım mekânlar ın 
salt malzemelerinin korunarak içine farklı 
bir takım işlevler sıkıştırı lması ile kısıtlı 
ve kısır bir eylem olarak görülmemelidir. 
Bir konutun plân şemasının korunması, 
salt bir mimarl ık tarihçisine plân tipolojisi 
verisi sağlamak için değildir. O yapının 
avlusunda yetişen ağaç bize o konut
taki kişinin hangi ürünü yetiştirdiğini 
anlatırken, bir ahırın varlığı o dönemdeki 
ulaşım biçimini ya da o ailenin ekonomik 
yaşamını öğretir. VVC'nin avluda olması 
teknik kısıtlamaları anlatırken, bir yan
dan da o dönemin hijyen anlayışını or
taya koymaktadır. Penceredeki kafes, bir 
restorasyon sürecinde salt böceklerinden 
arındırı lacak ahşap olarak düşünü lmeme
lidir. O mimarî öğe, ai le-toplum arasında
ki mahremiyet ilişkisini anlatır (Fotoğraf 
73). Bu yaklaşımı geleneksel konutun 
sokakla ve diğer konutlarla ilişkisine göre 
genişletirsek, konut-konut, konut-sokak, 
konut-mahal le ilişkilerini ve buna bağlı 
olarak da birey-ai le-toplum ilişkilerinin 
tarihsel gelişimini anlamak ve günümüz 
ilişkilerini de bu tarihsel gelişim ışığında 
çok daha doğru değer lendirmek olasıdır 
(Fotoğraf 74-a,b,c). 

Aynı bakış açısıyla diğer yapı türleri de 
incelendiğinde, benzeri bilgiler veren bu 
ürünler çok daha bütüncül bir top lum
sal mesajın ileticileri hâline dönüşürler: 

Camiler salt dinsel yapı türü olarak bir 

mimarî tipoloji öğesi o lmaktan çıkarak 

sosyal bir top lanma merkezi olarak 

algılanacak, ticaretle bağlantısı kurula

cak, mahal le ile ilişkilendirilebilecektir. 

Hamamlara aynı yaklaşımla bakı ldığında, 

kadınların sosyal leşme mekânı olan bu 

yapı türünde oğullarına gelin beğenen 

annelerin varlığını, hangi yemekler in 

yendiğini, toplumsal temizl ik alışkanlık

larını, sabunların hangi taşınır kültür var

lıkları ile götürüldüğünü anlatırlar, yani 

bu yapıların toplumsal yaşamdaki öne

mini ve o dönemdeki teknik çözümler i 

iletirler. Bu bilgiler, en az yapıların sıcaklık 

mekânlar ına göre tipolojilerini öğrenmek 

kadar önemlidir ve onları çok daha etkin 

bir eğit im aracına dönüştürmektedir. 

Tüm bu nedenler, çevre ölçeğinde ko
ruma çal ışmalarına farklı boyutlar kazan
dırmaktadır. Mimarî birimin algı lanması, 
bunların biraradalık dizgesinin ortaya 
konması, bu alanlardaki değer, sorun, 
olanakların fiziksel olarak saptanmasının 
yanı sıra bu mekânsal ortamı kullanan 
sosyal grubun sosyo-ekonomik, kültü
rel nitelik ve niceliklerinin öğreni lmesi, 
yaşam biçimlerinin algı lanması, istek 
ve gereksinimlerinin saptanması gere
kir. Bu aşamadan sonra, yer leşmenin 
korunmaya değer parçasının yer leşme 
bütünündeki yeri ve konumunun saptan
ması, kentin gel iş iminde bu özel alana 
veri lecek rolün kentteki farklı sektörler 
arasında dengeli bir gel iş im sağlaya
cak şekilde bel ir lenmesi ve bu dengel i 
gelişimi sağlayacak doğru örgüt lenme 
modeli ve doğru yasal/yönetsel/parasal 
modellerin ortaya konması gereklidir. Bu 
genel çerçevenin bel i r lenmesinden son
ra korunması gerekli çevrede uygulama 
aşamaları kurgulanan yönet im biçimine 
göre saptanmal ı , bunların gerektirdiği 
fiziksel, sosyal, ekonomik uygulamalar 





Fotoğraf 75: Beypazarı: Halkın katılımı ile Belediye'nin ortak çalışmasının oluşturduğu korunmuş bir 
çevre 

Fotoğraf 76 a: Antalya, niteliksiz bir gelişme: Fotoğraf 76 b : Antalya Kaleiçi-turistik tesisler 
kıyı boyunca yükselen oteller 
ve yeni yapılar 
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ortaya konmalıdır (Fotoğraf 75). Bu denli 
geniş bir çal ışma, farklı uzmanlıklar ın bir 
arada ve ortak emeğini gerektirir. 

Bu yaklaşım uluslararası bağ lam
da ancak 2000'l i yı l larda nesnel/öznel 
(tangible/intangible) tanımıyla belgele
re girebilmiştir. Oysa bu görüş Türkiye 
özelinde en az 10 yıldır gündemdedi r 
(Atatekin: 1994). 

• Doğal Çevrelerin Korunması 
Doğal varlıkların oluşturduğu alanların 

korunmasında, korunacak varl ığın niteli
ğine bağımlı olarak farklı uzmanlar görev 
alırlar. Ancak tüm çal ışmalarda bölgesel 
ölçekte kararlar kadar korunacak bir im
lerin (flora, fauna ya da coğrafya vb.) 
uzmanları ortak çal ışmalı, 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. Ayr ıca, Ramsar 
Sözleşmesi gibi Türkiye Cumhuriyet i 'n in 
imzalayarak taraf o lduğu uluslararası 
belgeler de önemlidir. 

b-KORUMA VE T U R İ Z M : A M A Ç 
MI? ARAÇ MI? 

Tüm bunlara ek olarak Türkiye turizmi 
ekonomik kalkınmanın ana sektörü o la
rak benimsemiştir. Yıllardır siyasî demeç
lerde "pat lamas ı " beklenen tur izm, doğ
ru ve bilimsel koruma yaklaşımlar ında da 
kültür ve doğa varl ıklarının korunmasına 
ekonomik katkı sağlayacak bir araç o la
rak görülürken, ülkemiz tamamen bu bi
limsel yaklaşımın tersini benimsemiş ve 
bu tavır çok büyük kabul görerek tur izm 
amaç olarak benimsenmiştir. Doğal o la
rak bu politika ciddî tahribatlara neden 
olmuştur: Kıyılardaki doğal güzell ikler 
beş yıldızlı otellerin yan yana yığıldığı 

mimarl ık ucubeler ine dönüşmüştür. Her 

mimarî biçemin bir arada kullanılabildiği 

kimliksiz oteller, İspanya'da 1970'lerde 

denenip başarısızlığı kanıt lanmış bir tu 

rizm yaklaşımının niteliksiz örneklerini 

o luşturmuştur (Fotoğraf 76). Bu oteller, 

fiyat politikaları ile niteliksiz/alt gelir gru

bu turistlerin dışarıyla hiçbir i letişime gir

mediği yalıt ı lmış alanlar yaratmış, dola

yısıyla tur izm "patlayamamıştır". Kültürel 

çevrelerin de tur izm sektöründen pay 

alma adına birçok müdahale gördüğü 

artık geri dönüşsüz bir tahribatın ana 

nedenidir: Restorasyon adı alt ında salt 

dış cephelerin taklit edilerek, hatta çoğu 

kez buna dahi gerek görmeden dükkân 

camekânlar ıy la değiştir i lerek yıkılıp ye

niden yapı lan "eskiymiş gibi görünen 

yeni yapı lar ın" pansiyon, bar, restoran 

vb. işlevlere dönüşmesi ile garip, k im

liksiz, geleneksel nitel iklerden tümüyle 

Fotoğraf 77: Antalya Kaleiçi - Yeni ile eskinin 
ayrıştırılamaz hâle geldiği, hemen 
tümüyle işlevini değiştirmiş yapay 
bir çevre 



Fotoğraf 78: Laodicea antik kenti, çöpler 

uzak çevreler yaratılmıştır (Fotoğraf 77). 
Buralarda kültürel kimliğinin bil incinde 
olmayan ellerin yarattığı arabesk/kitch 
mekânlar ise oryantalist tuhafl ıklar ya
ratmıştır. Bu uygulamalarla oluşan melez 
ve niteliksiz ortamların kültürel tur izme 
önem veren üst gelir-üst kültür grubu 
turistlere hitap etmediği , amaçlananın 
aksine gelen turist grubunun niteliğinin 
giderek düştüğü açıktır. Sonuçta, ne do
ğal ne de kültürel varlıklar korunabi lmiş-
tir. Turizm amaç, restorasyon/koruma 
araç oluvermiştir; ancak bu terslik, ger
çekten otantik değerlerin sürekli l iğinden 
bilgi almayı amaçlayan ve gerçekten bir 
ülkenin beklediği nitelikteki turistin ülke
mize gelişinde ciddî bir azalmaya neden 
olmuştur. 

Oysa kültürel tur izm gerçekten birçok 
açıdan önemlidir: Öncelikle bu tur izme 

değer veren turistler ülkeye daha çok 
döviz bırakırlar. Bu ekonomik değerin 
yanı sıra ülkemizi doğru çerçevede tanıt
manın en önemli aracı, artık deniz-kum-
güneş (3 S: sea-sand-sun) s loganından 
kurtularak uygarl ığımızın zenginliğini 
tanıtmaktır. Dünyadaki genel durum 
incelendiğinde geçtiğimiz kırk yılın en 
büyük olgular ından birisinin kitle turiz
mindeki artış o lduğu gözlenmiştir. Bu 
dünya mirası alanların ziyaretçi sayısında 
da önemli ölçüde etkili olmuştur. Öyleyse 
Türkiye'de bu ortamda doğru konumu 
bulmalıdır. 

Ulaşım teknoloj is indeki hızlı gel işme, 
yaşam koşullarının iyi leşmesi, daha çok 
tatil ve boş zaman nedeniyle insanlar 
bugün, eskiden hiç olmadığı kadar çok 
seyahat etmektedirler. Örneğin Dünya 
Turizm Organizasyonu (WTO), 1950'ler-



deki yaklaşık 25 milyon turist sayısının 
1995'te 528 milyona ulaşacağını tahmin 
ediyordu ki bu, sayının 25 yı lda 20 kat 
artması demekt i . WTO 2010'da 940 
milyon turist öngörmektedir (Unesco: 
1997). 

Birçok turist yeni ve ilginç yerle
ri keşfetmeye isteklidir. Dünya Miras 
Listesi'ndeki alanlar da üstün evrensel 
değerleri nedeniyle insanlar taraf ından 
görülmek istenmektedir. Günümüzde 
çok sayıda insan büyük şehir lerde ya
şadığı için, kentlerden uzaklaşıp doğal 
güzellikleri görmek ya da dünya doğal 
miras alanlarına gi tmek istemektedir. 
Bu tür seyahat genell ikle eko-tur izm 
olarak nitelendirilir. Kültürel alanlara 
yapılan geziler ise kültürel tur izmi oluş
turur (Unesco: 1997). Böylesi bir tur izm, 
uluslararası yazında "yumuşak tu r i zm" 
olarak adlandırı lmaktadır. Bunda amaç, 
gezilen/görülen alanın yerel halkına ve 
onların doğal yaşamına zarar verme
den, gelenek-görenekler i ve bunların 

yansıdığı fiziksel ürünler olan kültürel 
çevreleri görmek, yaşamak ve anlamak
tır. Bu tür tur izmde gelen turistin sayısal 
çok luğundan öte, kültürel açıdan üst 
gruba ait olmaları önemlidir. 

Dolayısıyla, kültür ve doğa varl ık la
rının korunmasında önemli bir potan
siyel olan tur izm olgusunu bir tehdit 
o lmaktan çıkaracak doğru ve dengel i bir 
polit ikanın kurulması önemli ve ivedilikle 
gereklidir. 

Sonuçta, koruma kültürü top lumun 
her kesiminde oluşmalıdır. Kültür ve 
doğa varl ıklarımızın ne birer çöplük o la
rak bırakılması (Resim 78), ne de koru
ma adına tanımsız objelerle donat ı lması 
ile doğru sonuçlara ulaşı lamaz (Fotoğraf 
79). Öneml i olan, bu varlıkların değer
lerini anlayarak onları öne çıkaracak 
nitelikli tasarımların yapılmasıdır. Bunu 
sağlamak yalnızca halkın deği l , beledi
yeler, kamu kurum ve kuruluşlarının da 
görevidir (Fotoğraf 80). 



Fotoğraf 79: Denizli'de bir lokanta bahçesi 

D İ K K A T f 
BU BİNAYA: 
tm SAYILI YASA-KORUİVİA YÜKSEK KURULU İLKE 
KARARLARINA GÖRE HER ÇEŞİT iNŞAi- FİZİKÎ 
MÜDAHALEDE BULUNMAK YASAKTIR... AYRICA CAN 
Cnmm AÇISINDAN BİNAYA YAKLAŞILMAMASI f 

I^AOLUNJR KONAK BELEDİYESİ 

Fotoğraf 80: İzmir konak Belediyesi uyarı levhası 
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KORUMA KONUSUNDA ÖNEMLİ 
ULUSLARARASI BELGELER 

B Ö L Ü M 3 



KORUMA K O N U S U N D A ÖNEMLİ ULUSLARARASI BELGELER 

Kültür ve doğa varlıklarının korunması, yüzyıl lar boyunca tüm ülkelerin 
tartıştığı, zaman içinde değişen tanım ve koruma ilkelerinin geliştirildiği 
bir konu olagelmiştir. Özellikle 20. yüzyı l , bil imsel koruma kuramlarının 
tartışıldığı bir dönemdir. Bu süreçte yapılan uluslararası çal ışmalar ve 
toplantı lar ile bunlarım sonucunda üretilen belgeler Türkiye'nin de kabul 
ettiği kuramsal çerçeveleri oluşturmaktadır. Bu bölümde, çağdaş koruma 
kuramının gel işmesine önemli katkıda bulunan bildirgeler ver i lmekte
dir. Bu belgelerin uluslararası nitelikleri her kültürün uygulanmasına 
olanak sağlayacak genelliktedir. Ancak, her ülke, kendi öz koşul, sorun, 
olanaklar ından yola çıkan yorumlarını yapmak zorundadır. Bu bakış 
açısından yola çıkarak O.D.T.Ü. Mimarl ık Bölümü öğrencilerinin Türkiye'ye 
özel olarak hazırladıkları Ankara Bildirgesi 2000, bir tart ışma ortamı yarat
mak üzere yine bu bölümde verilmektedir. 



1-CARTA DEL RESTAURO (1931)* 

İtalya'da ulusal bir sorun derecesine yükselen anıt restorasyonu 1 j 
konusunda uyulması zorunlu kurallar üzerine eğilen Eski Eserler i 
ve Güzel Sanatlar Yüksek kurulu, bil im, sanat ve tekniği birleştiren j ' 
bu tür çal ışmalarda ülkenin tart ışı lmaz üstünlüğünü korumak ve 
mükemmel leşt i rmek gereğinin bil incinde olarak; . I| 

Kazıyla birlikte yürütülsün, yürütülmesin her restorasyon 
Işlemjniri hasarlı parçaları sağlamlaşt ırmak; müzelerde ve arşivlerde ; 

' korunanlardan daha az değerl i o lmayan, taşa işlenmiş sanat ve tarih 
belgelerinin tümünü incelemek, sonuçları sanat ve yapım tarihine y 

:. yeni, beklenmedik bulgular kazandırabi lecek titiz araştırmalara olanak j -V | 
• sağlamak gibi çok yönlü ve ciddi sorumluluklar ı içerdiğine; ve bu I 
• nedenle acelecil ik, uygulama kolaylığı ve duygusal l ık nedenler inden ; 

hiçbirinin, eksikleri o lan, sürekli ve yeterli denet imi yapı lmayan, ]" 
• belir lenen ölçütlere uymayan uygulamalara yol açmamasın ı ve bu 1 

ilkelerin başta anıtlarının incelenmesi ve korunmasıy la görevli genel 
müdürlük (Sopraintendenza) o lmak üzere hem özel sektör, hem kamu 
kuruluşlarınca uygulanması gereğine inanmaktadır. 

Restorasyon iş leminde, farklı kurumların görüşleri , k ısmen de olsa, 
birleştiri lmen, bir görüş diğerini etkisiz kılmamalıdır. Başka bir deyişle, 
tarihçinin anıtı oluşturan farklı dönemler in hiçbirinin yok edi lmemesi , i 

I bilim adamlarını yanı ltacak eklemeler in yapı lmaması ve analit ik 
; araştırmalar sırasında günışığına çıkan malzemenin dağıt ı lmaması I 

A istekleri, mimarın anıtı bir sanatsal işlevle i l işki lendirmek ve mümkün \ 
I o lduğunda (bu üslup birliğiyle karıştarı lmamalıdır) bir anlat ım birl iğine i 
f getirme yaklaşımı, kentli lerin kendi görüş, anı ve özlemleriyle kent |= 
I ruhundan kaynaklanan arzuları ve son olarak yönet im kuralları ile \ 

• j kul lanıma ilişkin kaçını lmaz taleplerin dikkate al ınması gerekir. 

Bu alandaki otuz seneyi aşkın bir süredir yapı lan çal ışmaların 
başarılı sonuçlar ından bir restorasyon kuramını geçerl i kı lacak ve 

\ netleştirecek somut öğreti ler bütününün çıkarı labi leceğini ve bundan 
[ böyle bu kuramın Yüksek Kurul'un görüşmeler inde ve ant ik i te-ortaçağ-

çağdaş sanat yapıt lar ından sorumlu yetkil i lerin (Sopraintendenze) 
; çoğunluğunun kararlarında esas al ınması gerektiği ortaya çıkarmıştır, 
i Uygumalar la onaylanan bu kuramın temel kuralları şöyle sıralanabil ir: 

Madde 1- Herşeyden önce, anıta, çökme ve aş ınmalardan ötürü 
i kaybettiği dayanıklı l ığı ve zamana karşı d i renme gücünü yeniden 



kazandırmaya yönel ik sürekli bakım ve sağlamlaşt ırma çabalarına 
| önem veri lmesi gerekir. 

Madde 2- Sanatsal nedenler veya mimari bütünlük sağlama 
\ kaygısından kaynaklanan restorasyon sorunları tarihi ilke ve ölçütlerle 
f sıkı sıkıya bağlıdır; bir anıtın bütünlenmesi birtakım varsayımlara deği l , 
[ anıtın sağladığı kesin veri lere ve büyük ölçüde anıtın özgün öğelerine 

dayandığı takdirde gündeme gelebilir. 

İ Madde 3- Artık kul lanı lmayan ve geçmiş uygarlıklara ait anıt larda, 

; örneğin antik dönem eserlerinde, her tür bütünlemeden kaçınılmalıdır. 
Böylece yapılarda ancak anasti losis, yani kalıntının genel çizgilerini 

' ortaya çıkarmak ve korunmasını sağlamak amacıy la, mümkün olan en 
az ek ve nötr malzeme ile dağı lmış parçaların birleştiri lmesi işlemi söz 

; konusu olabilir. 

\ Madde 4- Yaşayan, yani ayakta duran anıtlara, yalnızca özgün 
. işlevinden çok uzak o lmayan ve binada gerekli uyarlamaların önemli 

hasara neden olmayacak şekilde yapılabi leceği yeni kul lanımlar 
veri lmesi kabul edilebilir. 

Madde 5- Hangi döneme ait olursa olsun, sanat değeri ve 
I tarihi anısı olan tüm öğeler korunmalıdır; üslup birliği veya yapıyı 
; ilk tasarımına döndürme kaygılarıyla bu öğelerden bazılarının 

dış lanmasına yönel ik bir tutum kabul edi lemez. Ancak pencere ve 
> kolonatlara sonradan yapılmış dolgular gibi, önemsiz ve anlamı 
• o lmayan, gereksiz değişikl iklere neden olan kısımlar ortadan 
» kaldırabilir. Bunlarla ilgili değer lendirme ve ortadan kaldırma kararları 
i sağlıklı temel lere dayanmal ı ; yalnız restorasyon projesi müell if inin 
i kişisel görüşüne bırakılmamalıdır. 

Madde 6- Anıta ve geçirdiği dönemlere olduğu kadar çevresine 
| de saygılı olunmalıdır. Anıt ın çevresindeki yapılar yıkılarak uygunsuz 

bir biç imde yalnız bırakı lmasına veya çevresinin niteliği, kütlesi, rengi, 
üslubu ve rahatsız edici yapılarla sarı lmasına engel olunmalıdır. 

Madde 7- Eğer bir anıtı sağlamlaşt ı rmak kısmi veya tam olarak 
bütünlemek amacıy la, ya da yeniden kullanım nedeniyle ekler 

\ yapı lması gerekirse, uyulması gereken temel koşul yeni öğelerin en 
azda tutulmaları , yalın ve yapısal düzeni yansıtır karakterde olmalıdır; 
benzer üslupta bir ek ancak yapının mevcut çizgilerini devam ett irmek 



ve bezemeden arınmış geometr ik anlat ımlar sözkonusu o lduğunda 
• ,• ; kabul edilebilir. 

Madde 8- Ekler kesin ve açık olmalı ve özgünden farklı ma lzeme 
kullanılarak veya bezemesiz bir çerçeveyle sınır lanarak veya bezemesiz 
bir çerçeveyle sınırlanarak, ya da damga veya yazıtla belirtilmelidir. Bir 
restorasyon asla onu inceleyenleri yanı ltacak veya tarihi bir belgeyi 
değişt irecek şeki lde yapılmamalıdır. 

mi -

t' 7' 
Madde 9- Bir anıtın taşıyıcı sistemini güçlendirmek veya kütlesini 

. j bütünlemek için eski yapım yöntemler iy le amaca ulaşı lamazsa, çağdaş 
tekniklerin kullanılması uygun olabilir. Aynı biç imde, basit ya da karmaşık 

> tüm yıpranmış strüktürleri ayakta tutabi lmek için çeşitli b i l im le r in ; M 
... j katkıda bulunmaya çağrı lmaları gerekir. Böylece bil ime dayanmayan 

yöntemler yerlerini bil imsel olanlara bırakmak zorunda kalmalıdır. 

• 

Madde 10- Antik eserlerin gün ışığına çıkarıldığı kazı ve 
araşt ırmalarda, topraktan çıkan kalıntıların düzenlenmesi ve in-1 
situ bırakılacak olan sanat eserlerinin sürekli olarak korunması 
çabalarını kapsayan "kur ta rma" çal ışması, derhal ve sistemli şeki lde 
gerçekleştiri lmelidir. 

Madde 11- Kazılarda olduğu gibi, çal ışmalar sırasında bir günlük • 
tutularak çizim ve fotoğraflarla sağlıklı bir belgeleme yapılmasıdır. ı 
Böylece anıtın biçim ve strüktürüne ilişkin bütün ayrıntılar, bütünleme, f 
temiz leme ve yeni lemenin bütün aşamalar ı kalıcı ve güvenl i o l a rak ] 
kaydedi lmiş olur. 

Eski Eserler ve Güzel Sanatlar Yüksek Kurulu her anıtın ve her j 
restorasyonun aşamalar ının kendine özgü sorunlar ortaya koyduğu i 
çok güç ve karmaşık durumlarda, genel kuralların gözden geçiri l ip, 
tartışı larak tamamlanmas ın ı ve zenginleştir i lmesini gerekli görmekte, 
bu nedenle aşağıdaki istekleri dile getirmektedir: 

t 

a) İster özel kişiler, ister resmi makamlar, ister Sopraintendenza 
taraf ından yürütülüyor olsun, sıradan onar ım işlerinin dışında kalan tüm 
restorasyon çal ışmalar ından önce, ilke olarak Yüksek Kurul'un görüşü ; 

alınmalıdır. 

b) Her yıl Roma'da yetkil i lerin karşılaştıkları sorunları i 
meslektaşlarının ilgisine sunmalar ına ve çözüm öneri lerini açık lamalar ına i 
o lanak veren dostça bir toplantı düzenlenmel idir (Bu toplantı ların j 

67 
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tutanakları Mi 
yayınlanabil ir). 

Eğitim Bakanlığı 'nın Bolletino d'Arte dergis inde 

c) Yukarıda sözü edildiği gibi, restorasyon sırasında düzenli 
olarak günlük tutulması ve bunların korunması zorunlu olmalı ve 
mümkün olursa bunlardan elde edi lecek analitik veri ve bilgilerin 
tıpkı kazılar için yapıldığı gibi bil imsel yayına dönüştürülmesine özen 
gösterilmelidir. 

m 
yâ 

X 

im 

W:. 

* Z. Ahunbay (1996 ), Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Çev. Aygül Ağır, İstanbul, s. 148-149. 



2-VENEDİK T Ü Z Ü Ğ Ü (Mayıs 1964)** 

Tanımlar: I 

Madde 1- Tarihi anıt kavramı sadece bir mimari eseri içine a lmaz, I 
bunun yanında belli bir uygarl ığın önemli bir gel işmenin, tarihi bir i 
olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yer leşmeyi de kapsar. 
Bü kavram yalnız büyük sanat eserlerini deği l , ayrıca zamanla kültürel l 
anlam kazanmış daha basit eserleri de kapsar. I 

• 1. 

Madde 2- Anıt ların korunması ve onar ımı için, mimari mirasın = 
incelenmesine ve korunmasına yardımcı olabi lecek bütün biiim ve j 
teknik lerden yararlanılmalıdır. ? 

Amaç: 

Madde 3- Anıt lann korunmasında ve onar ı lmasındaki amaç, onları I 
bir sanat eseri o lduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korumaktır. 

Koruma: 

I 
Madde 4- Anıt ların korunmasındaki temel tutum korumanın kalıcı I 

olması , sürekli l iğinin sağlanmasıdır. 
I 
İ 

Madde 5- Anıt ların korunması , her zaman onları herhangi bir \ 
yararlı toplumsal amaç için ku l lanmakla kolaylaştırılabilir. Bunun için | 
bu tür bir kul lanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının planı, ya da | 
bezemeler i değiştiri lmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin I 
gerektirdiği değişikl ikler tasarlanabil ir ve buna izin verilebilir. 

Madde 6- Anıt ın korunması , ölçeği dışına taşmamak koşuluyla 
çevresinin de bakımını içine almalıdır. Eğer geleneksel ortam varsa, :

; 

olduğu gibi bırakılmalıdır. Kütle ve renk ilişkilerini değişt irecek hiçbir : 
yeni eklentiye, yok etmeye, ya da değişt i rmeye izin veri lmemelidir. 

Madde 7- Bir anıt tanıklık ettiği tarihin ve içinde bulunduğu 
ortamın ayrı lmaz bir parçasıdır. Anıt ın tümünün, ya da bir parçasının I 
başka bir yere taş ınmas ına- anıtın korunması bunu gerektirdiği, ya ; 
da çok önemli ulusal veya uluslararası çıkarların bulunduğu durumlar | 
dış ında- izin veri lmemelidir. 



Madde 8- Anıt ın tamamlayıc ı öğeleri sayılan heykel, resim gibi 
süslemeler, ancak bunları korumanın başka çaresi yoksa yerler inden 
kaldırılabilir. 

Onar ım: 

Madde 9- Onar ım uzmanl ık gerektiren bir iştir. Amac ı , anıtın 
estetik ve tarihi değerini korumak ve ortaya çıkarmaktır. Onar ım 
kendine temel olarak aldığı özgün malzeme ile güvenil ir belgelere 
saygıyla bağlıdır. Faraziyenin başladığı yerde onar ım durmalıdır; 
yapı lması gerekli herhangi bir eklemenin mimari kompozisyondan 
farkı anlaşı labilmeli ve gününün damgasını taşımalıdır. Herhangi bir 
onanm işine baş lamadan önce ve bittikten sonra, anıtın arkeolojik ve 
tarihi bir incelemesi yapılmalıdır. 

Madde 10- Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı yerlerde, 
koruma ve inşa için bil imsel verilerle ve deneylerle geçerli l iği saptanmış 
herhangi çağdaş bir teknik kullanılarak anıt sağlamlaştırılabilir. 

Madde 11- Anıta mal edilmiş farklı dönemler in geçerl i katkıları 
saygı görmelidir; zira onarımın amacı üslup birliği değildir. Bir anıt 
üst üste çeşitli dönemler in izlerini taşıyorsa, alttaki dönemler i açığa 
çıkarmak ancak bazı özel durumlarda yok edilen malzemenin önemi 
azsa, açığa çıkarılan malzeme büyük tarihi, arkeolojik, ya da estetik 
değer taşıyorsa ve korunma durumu böyle bir davranışı gerekli 
gösterecek kadar iyi ise- haklı çıkarılabilir. İlgili unsurların öneminin 
değerlendir i lmesi ile ilgili yargıyı ve neyin yok edileceği üzerinde karar 
vermek, sadece bu işi üzerine almış kimseye bırakı lamaz. 

Madde 12- Eksik kısımlar tamamlanırken, bütünle uyumlu bir 
şeki lde bağdaştır ı lmalıdır; fakat bu onar ımın, aynı zamanda sanatsal 
ve tarihi tanıklığı yanlış bir biçimde yansı tmaması için, özgünden 
ayırdedilebi lecek bir şekilde yapı lması gereklidir. 

Madde 13- Eklemelere, ancak yapının ilgi çekici bölümler ine, 
geleneksel konumuna, kompozisyonuna, dengesine ve çevresiyle olan 
bağıntısına zarar gelmediği durumlarda izin verilebilir. 

Tarihi yerler: 
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Madde 14- Anıt ların bulundukları yerler, bütünlüğün korunması , 
, | sağlıklı kılınıp, yaşanır şeki lde ortaya konması için özel bir dikkat 

\% gerektirir. Böyle yerlerde yapı lacak koruma ve onar ım çal ışmalar ında, i 
fişf>. • daha önceki maddelerde açıklanan i lkelerden esinlenmelidir. 

m- f Kazılar: 

.1 
.At 

fi t 

Yayın 
Madde 16- Bütün koruma, onar ım ve kazı işlerinde her zaman 

çizim ve fotoğraflarla açıklık kazanmış çözüm getirici ve eleştirici 
raporlar hal inde kesin bölgeler hazırlanmalıdır. 

Temiz lemenin, sağlamlaşt ı rmanın, yeniden düzenlemenin 
ve bir leşt irmenin her safhası- çal ışma sırasında ortaya çıkan, 
tanımlanmış biçimsel ve teknik özellikler gözönünde tutularak- raporda 
gösterilmelidir. Bu belgeler bir resmi kurumun arşivine konmalı ve 
araştırıcı lar bundan yararlanabilmelidir. Bu raporların yayınlanması 
tavsiye edilir. 

Madde 15- Kazılar 1956 yıl ında UNESCO taraf ından kabul 
"• I edi lmiş arkeolojik kazılarda uygulanması istenilen uluslararası 1 

İ ilkelerle tanımlanan kararlara ve bil imsel standartlara uygun olarak ; i 
yapılmalıdır. Yıkıntı lar korunmal ı , mimari unsurların ve buluntuların " | 

V : sürekli olarak korunması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bundan | 

; { başka anıtın anlaşı lmasını kolaylaştıracak ve anlamını hiç bozmadan { .% 

v. ; açığa çıkartacak her çareye başvurulmalıdır. j»4 / | i 11 
Bütün yeniden inşa iş lemlerinden peşinen (a priori) . Wt 

. vazgeçilmelidir. Yalnız anastylosis e, yani mevcut fakat birbir inden ; ;* 
; ayrı lmış parçaların biraraya getir i lmesine izin verilebilir. Bir leşt irmede | 
• kullanılan madde her zaman ayırdedi lebi lecek bir nitelikte olmalı ve 

bu, anıtın korunmasını sağlamak ve eski haline get irmek için mümkün 
o lduğunca az kullanılmalıdır. 

i m 

i . • 

! 1 

1 



3-AMSTERDAM BİLDİRGESİ (1974)*** 

1975 Avrupa Mimarl ık Mirası yılını taçlandıran ve Avrupa'nın tüm 
S ülkelerinin delegeler inden oluşan Amsterdam Kongresi, Avrupa'nın 

benzersiz mimarl ığının tüm halklarının ortak mirası o lduğunun 
I bilincini taşıyan ve korunması için üye devletlerin aralarında ve diğer 
I Avrupa hükümetler iy le birlişke çal ışma isteklerini bildiren Avrupa 

Konseyi Bakanlar Komitesi 'nce yürür lüğe konulan Karta'yı sevinçle 
[ karşılamaktadır. 

t 
Kongre, Avrupa mimarl ık mirasının tüm dünyanın kültürel mirasının 

. bütünleyici bir parçası o lduğunu onaylamaktadır ve bu yılın Temmuz 
'• ayında Helsinki'de benimsenen Avrupa Güvenl ik ve İşbirliği Kongresi 
.' Sonuç Yasası 'nca öngörülen kültürel alanda işbirliği ve alışverişi teşvik 
; amacıyla karşılıklı yükleni len sorumluluğu büyük bir memnuniyet le 

izlemiştir. 

Bu şekilde, Kongre aşağıdaki temel düşünceleri vurgulamaktadır: 

a. Avrupa'nın mimarl ık mirası, paha biçi lmez kültürel değerinin 
yanı sıra, halklarına ortak tarihlerinim ve geleceklerinin bilincini 

{ aşılamaktadır. Bu nedenle yaşatı lması çok önemlidir. 

b. Mimarl ık mirası yalnız üstün nitelikli tek yapıları ve çevreleri değil, 
tarihsel ve kültürel özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alanları içerir. 

1 
c. Bu hazineler tüm Avrupa halklarının ortak varlığı o lduğundan, 

| bu halklar ihmal, kasıtlı y ık ım, düzensiz yeni yapı laşma ve aşırı trafi 
' gibi gittikçe artan tehlikelere karşı, onları korumak için ortak bir 
J sorumluluğa sahiptir ler 

d. Mimarl ık ürünlerinin korunması marjinal bir sorun olarak deği l , 
kent ve ülke planlamasının ana hedefi olarak ele alınmalıdır. 

e. En önemli planlama kararlarını alan yerel yetkil i lerin mimarl ık 
mirasının korunmasında özel bir sorumluluğu vardır ve fikir ve bilgi 
alışverişi yaparak birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. 

I 

f. Eski alanların sağlıkl ı laştırı lması olanak ölçüsünde, bölge 
sakinlerinin toplumsal kompozisyonunda köklü bir değişikl ik 
gerekt irmeyecek şeki lde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Kamu 



kaynaklar ınca gerçekleştir i len restorasyon çal ışmalarının sağladığı 
yararlardan tüm top lum kesimleri pay almalıdır. 

g. Gerekl i yasal ve yönet imsel önlemler tüm ülkelerde güçlendir i lmeli 
ve daha etkin kılınmalıdır. 

h. Mimarl ık veya tarih açıs ından önemli binaların ve yörelerin 
restorasyon, uygulama ve bakım giderlerinin karşı lanmasına katkıda 
bu lunmak için yerel yönet imlere parasal yardım sağlanmal ı , aynı 
biç imde özel mülk sahiplerine de parasal destek ve devletten yardım 
sunulmalıdır. 

i. Mimarl ık mirası ancak, halk ve özell ikle de genç kuşak onun 
değerini bilirse yaşayacaktır. Bu nedenle her düzeydeki eğit im 
programları bu konuya artan bir ilgi göstermek zorundadır. 

j . Kamunun ilgisini uyandırmaya yardımcı olacak uluslararası, ulusal 
ve yerel bağımsız örgütler yüreklendiri lmelidir. 

k. Bugünün yeni yapıları yarının mirası o lacağından, çağdaş 
mimarl ığın yüksek kaliteli olması için her türlü çaba gösterilmelidir. 

Avrupa Mimarl ık Mirası Kartası 'nda Bakanlar Komitesi 'nin belirttiği 
gibi, üye devletlerin dayanışma ruhu içinde birbirini tutan politikalar 
izleyeceğini garanti altına a lmak Avrupa Konseyi 'nin sorumluluğundadır. 
Bu nedenle tüm Avrupa ülkelerinde mimarl ık ürünlerinin korunması 
için gösteri len aşamalar deney im alışverişini özendirecek biç imde 
periyodik raporlar hal inde sunulmalıdır. 

• 

Kongre hükümetler i , parlamentolar ı , ruhani ve kültürel kuruluşları, 
profesyonel enstitüleri, t icari, endüstriyel ve bağımsız birlikleri ve tüm 
vatandaşlan bu bildirinin hedeflerini tüm güçleriyle destek lemeye ve 
bunların uygulanmasını sağ lamamak için her türlü çabayı göstermeye 
çağırmaktadır. 

Avrupa'n ın yeri do ldurulmaz mimarl ık mirası, ş imdi ve gelecekte 
tüm halklarının yaşamlar ının zenginleştir i lmesi için ancak bu yolla 
yaşatılabilir. 

Kongre tart ışmalar sonucu ortaya çıkan sonuç ve öneri lerini aşağıda 
sunmaktadır. 



Yeni bir koruma politikası ve bütünleşik koruma uygulanmazsa, 
top lumumuz çok yakında geleneksel çevresini oluşturan yapı ve sit 
mirasının çoğunu yit irmiş o lduğunu .görecektir. Koruma bugün tarihi 
park ve bahçelerin yanısıra, tarihi kentler, kentlerin eski mahalleleri ve 
geleneksel karakteri olan kent ve köyler için de gereklidir. Bu mimarl ık 
ürünlerinin korunması en a lçakgönül lü ler ine kadar, günümüz yapılarını 
da unutmadan, kültürel değer taşıyan tüm yapıları çevreleriyle birlikte 
kapsayan geniş bir perspektif içinde görülebilir. 

Mimarl ık mirasının önemi ve onu koruma tartışmaları artık çok 
daha açıklıkla biliniyor. Ani toplumsal değişikl iklere karşı bireylerin 
kimliklerini bulmalarına olanak veren çevreleri korumak, ya da 
yaşatmak zorundaysak, tarihsel süreklil iği korumamız ın gerektiği 
kabul edilmelidir. 

Çağdaş kent planlamasında eski kentsel dokusunu karakterize eden 
insan ölçeğini, kapalı mekanlar ı , işlevlerin etkileşimini ve toplumsal 
ve kültürel değişkenliği geri get irmek için bir çaba vardır. Fakat 
aynı zamanda eski yapıların korunmasının günümüz top lumunun 
ana ilgilerinden biri olarak kaynak tasarrufu ve israfın önlenmesine 
de katkıda bulunduğunun farkına varılmıştır. Tarihi yapılara çağdaş 
yaşamın gerekleriyle ilişkili yeni işlevler veri lebileceği gösterilmiştir. 
Dahası, koruma, yetenek ve becerilerini yaşatıp geleceğe aktarmak 
zorunda olan sanatçı ve yüksek nitelikli zanaatçı lara da gereks inme 
yaratmaktadır. Mevcut yerleşmelerin iyileştiri lmesi aynı zamanda, 
tarımsal alanlara daha az el uzatı lmasına ve koruma politikasının 
çok önemli bir üstünlüğü olarak, nüfus hareketlerini ön lemeye, ya da 
büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olur. 

Tüm bu nedenlerle, mimarl ık mirasının korunması için yapı lan 
tart ışmalar bugün her zamankinden daha güçlüdür. Bununla 
beraber sağlam ve kalıcı bir temele oturturmalı ve böylece esaslı bir 
araştırma konusu haline getiri lerek tüm eğit imsel ve kültürel gel iş im 
programlarının parçası olmalıdır. 

Mimarl ık mirasının korunması kentsel ve bölgesel planlamanın baş 
hedeflerinden bindir. Mimarlık mirasının korunması , yakın geçmişte 
sık sık olduğu gibi, ikincil bir kaygı, ya da anlık eylemler gerektiren 
bir çal ışma gibi ele al ınmak yerine, kentsel ve bölgesel planlamanın 
bütünleyici bir parçası haline gelmelidir. Yani korumacı larla p lanlama 
sorumluları arasında sürekli bir diyalog kaçınılmazdır. 

Plancılar tüm alanların aynı olmadığını ve bu nedenle de kendi 
özel niteliklerine göre ele al ınmak zorunda olduklarının bil incinde 
olmalıdırlar. Mimarl ık mirasının estetik ve kültürel değerlerinin 



gerektirdiklerinin bil inmesi eski mimarl ık kompleksler i için özel hedef 
ve planlama kurallarının benimsenmesine yol açmalıdır. 

S ıradan planlama yönetmel ikler ini ve tarihsel yapıları koruma amaçl ı 
özel kuralları, birbirine uyarlamaksız ın, yalnızca birlikte uygulamak 
yeterli değildir. Gereken bütünleşmeyi olası kı lmak için, çevrelerindeki 
koruma bölgelerini de belirleyerek, yapı ların, mimarl ık kompleksler inin 
ve sitlerin envanterlerini hazır lamak şarttır. Bu envanter, koruma 
değeri taşıyan yapı ve bölgelere kişilerin dikkatini çekmek amacıy la, 
özell ikle de kent ve ülke planlamasından sorumlu bölgesel ve yerel 
yetkili ve görevl i lere ulaştırılmalıdır. Böyle bir envanter, mekan 
yönet imindeki esaslı bir, niteliksel öge olarak koruma için gerçekçi bir 
temel oluşturacaktır. 

Bölgesel p lanlama politikası, mimarl ık mirasının korunmasını 
hesaba katmalı ve ona katkıda bulunmalıdır. Bu, özell ikle nüfus 
azalmasını denet lemek ve dolayısıyla eski yapı lann bozulmasını 
ön lemek amacıy la, yeni etkinliklerin ekonomik çöküntü içinde 
bulunan bölgelerde yerleşmesini teşvik edebilir. Buna ek olarak, kent 
çevresindeki alanların gel iş im kararları eski mahal leler in üzerindeki 
baskıyı hafif letecek bir biç imde yönlendir i lebi l i r; burada ulaşım ve 
çal ışma polit ikaları, bir de kentsel etkinliklerin odak noktalarının daha 

: iyi bir dağı l ımının sağlanması , mimarl ık mirasının korunması üzerinde 
önemli bir etki oluşturabilir. 

\ 
Kalıcı bir koruma politikasının eksiksiz gel işmesi yerel kültürlerin 

dikkate al ınmasının yanısıra, geniş çaplı bir merkezden uzaklaşt ırma 
i önlemide gerektirir. Bu planlama kararlarının alındığı tüm düzeylerde 

(merkezi, bölgesel, yerel) koruma çal ışmalar ından sorumlu kişiler 
] bulunması gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, mimarl ık 

mirasının korunması sadece uzmanlara ait bir konu olmamalıdır. 
I Kamuoyu desteği şarttır. Halk eksiksiz ve yansız bilgi alarak, 
i envanterler in o luşturulmasından kararların hazır lanmasına kadar, işin 

her aşamas ında gerçekten de rol almalıdır. 
1 
I ' ' * 

Son olarak, mimarl ık mirasının korunması , niteliksel ölçütlere ve 
\ doğru oranlara hakettiği önemi veren ve çok sık olarak kısa vadeli 
[ kaygılar, teknoloj iye dar görüşlü bir yaklaş ım, yani kısaca modası 

geçmiş bir bakışın hakim olduğu seçenek ve hedeflen bundan sonra 
i reddebi lme olanağı sağlayacak olan yeni, uzun vadeli bir yaklaşım 
• özelliği taş ımak zorundadır. 

Bütünleşik koruma yerel yetkil i lerin sorumluluğu da kapsar ve 
\ yurttaşların katıl ımını gerektirir. 



Yerel yetkil i lerin mimarl ık mirasının korunmasında özel ve yaygın 
sorumlulukları olmalıdır. Bütünleşik koruma ilkelerini uygularken kentsel ] 
ve kırsal topluluklardaki mevcut topluluklardaki mevcut toplumsal 
ye fiziksel gerçeklerin sürekli l iğini de hesaba katmak zorundadırlar. ; 
Gelecek geçmişin pahasına kurulamaz ve kurulmamalıdır. \ 

İnsan yapısı çevreye akıllı, duyarlı ve ekonomik bir saygıyla yaklaşan 
böyle bir politika uygulamak için yerel yetkililer; 

- kentsel ve kırsal dokuyu, onların yapısını, karmaşık işlevlerini, 
inşa edi lmiş ve açık mekanlar ın mimarl ık ve mekansal özell iklerini i 
konu alan bir çal ışmayı temel olarak kul lanmalı; 

- yapılara, onların karakterine saygı göstermeyi ihmal etmeden 
ç a j d a ş yaşamın gereklerine uyan işlevler vermel i; böylece I 
yaşatı lmalarını garanti altına almal ı; | 

- (eğit imsel, yönet imsel ve tıbbi) kamu hizmetlerinin gelişimi 
üzerinde yapı lan uzun vadeli incelemelerin, aşırı boyutların bunların 
nitelik ve etkinliklerini zedelediğini gösterdiğini bilmeli, 

- böyle bir politika için bütçelerin uygun bir bö lümünü ayırmalıdırlar. 
Bu bağlamda, hükümetlerden özellikle bu cins amaçlar için ayrı lmış i 
kaynakların yaratı lmasını istemelidirler. Bireylere ve çeşitli kuruluşlara | 
yerel yönet imlerce verilen karşılıklı ve karşılıksız krediler onların | 
katıl ımını ve parasal bağlantılarını canlandırmayı hedef almalıdır; 

- mimarl ık mirasını i lgilendiren her türlü konu ile uğraşmak üzere | 
temsilci ler atamal ı; 

- yapıların o sıradaki kullanıcılarıyla esas sahipleri arasında 

doğrudan doğruya bağlar kurulmasını sağlayacak özel, ticari o lmayan 

acenteler kurmal ı; 

i 
- restorasyon ve iyileştirme çalışmaları için gönül lü kuruluşların 

o luşumunu ve etkin işleyişini kolaylaştırmalıdırlar. 

Yerel yönetimler, koruma planları ile ilgilenen grupların görüşlerini j 
araşt ırmak için kullandıkları danışma tekniklerini geliştirmeli ] 
ve planlamanın ilk aşamalar ından itibaren bu görüşleri hesaba j 
katmalıdırlar. Halkı bi lgi lendirme çabalarının bir bölümü olarak, yerel J 
yetkili lerin kararlarını açıkça anlaşıl ır bir dil kul lanarak halka sunmal ı ve ; 



böylece yörede yaşayanlar bu kararların nedenlerini öğrenip, tartışıp 
değerlendirebilmelidirler. halkın konuları birlikte inceleyebi lmesine 
olanak veren toplantı yerleri sağlanmalıdır. 

Bu polit ikanın bir parçası olarak, halk toplantı ları, sergiler, halk 
! oylamalar ı , i letişim araçlarının kullanımı gibi yöntemler ve tüm diğer 
• uygun yöntemler in uygulanması her zaman başvurulan uygulamalar 

haline gelmelidir. 

Gençler in çevre sorunlar ında eğiti lmeleri ve koruma görevler ine 
' katı lmaları en önemli toplumsal gerekl i l iklerden biridir. 

Gruplar ya da bireylerce ileriye sürülen tamamlayıc ı öneri veya 
; seçenekler, planlamacıya önemli bir katkı olarak düşünülmelidir. 

Yerel yönet imler birbirlerinin deneyimler inden yararlanabilirler. Bu 
nedenle tüm kul lanıma açık kural lardan yararlanarak sürekli bir bilgi 
alışverişi oluşturmalıdırlar. 

Herhangi bir bütünleşik koruma politikasının başarıya ulaşması 
toplumsal etkenlerin gözönüne al ınmasına bağlıdır. 

( 

Bir koruma politikası aynı zamanda mimarl ık mirasının toplumsal 
yaşamla bütünleşmesi anlamına da gelir. 

i 

Gösteri lecek koruma çabası , yalnızca yapıların kültürel değeriyle 
I deği l , onların kul lanım değeriyle de ölçülmelidir. Bütünleşik korumanın 
\ top lumsa l sorunları ancak bu iki değe r l e r grubu eşzamanl ı olarak ele 
* alınırsa halledilebilir. 

Mimarl ık mirasının bir bö lümünü oluşturan bir yapı kompleksinin 
iyi leştiri lmesi, mevcut alt yapı üzerine yeni yap ı laşmadan, ya da 

; daha önce gel işmemiş bir a landa yeni bir kompleks yapı lmasından 
\ daha ucuza gelebilir. Toplumsal sonuçları o ldukça farklı olan bu üç 
\ çözümün maliyetleri karşı laştır ı ldığında, toplumsal maliyetleri gözden 
\ kaç ı rmamak önemlidir. Bunlar yalnızca mal sahipleri ve kiracıları 

deği l , o bölgede canlıl ığı sağlayan ve koruyan zanaatkar, tüccar ve 
' yüklenici leri de ilgilendirir. 

Kamu yetkili leri restore edi lmiş ve iyileştirilmiş bölgelerdeki 
sakinlerin artan kiraları ödeyememeler i , orayı terk etmek zorunda 
bırakılmaları gibi sonuçlar veren serbest piyasa yasalarını ön lemek 



'4 

Bil katıl ım en önemlisidir, çünkü iş artık birkaç öncelikli yapının 
restore edi lmesi değil bölgelerin tümüyle iyileştirilmesi olayıdır. 

İnsanların kültürle i lgi lenmesini sağlamaya yönelik bu pratik 
yöntem, hatırı sayılır bir toplumsal yarar getirecektir. 

Bütünleşik koruma yasal ve yönet imsel önlemler al ınmasını 
gerektirir. 

Mimari miras kavramı yavaş yavaş tarihsel tek yapıdan kentsel ve 
kırsal mimarl ık kompleksler ine ve daha yakın tarihi mimarl ık eserlerine 
doğru genişleti ldiği için, yönet imsel kaynaklarda bir artışla bağıntıl ı 
olarak geniş kapsamlı bir yasal reform yapı lması etkili eylemin ön 
koşulu olmuştur. 

Bu reform, bölgesel planlama yasalarını mimarl ık mirasının 
korunması ile ilgili yasalarla birlikte uygulama gereklil iği ile 
yönlendirilmelidir. 

Bu sonuncusu (koruma yasaları), mimarl ık mirasının ve bütünleşik 
koruma hedeflerinin yeni bir tanımını getirmelidir. 

Bunlara ek olarak, aşağıdaki konulara ilişkin özel işlemler tasar lamak 
zorundadır: 

- Mimari kompleksler in saptanıp, çizimlerinin yapı lması; 

- koruyucu dış bölgelerin ve bunların içinde geçerl i olan ve halkı 
j i lgilendiren kısıt lamaların bel ir lenmesi; 

• için, düşük maliyetli yer leşmelerde zaten yaptıkları gibi, ekonomik 
I etkenlerin etkisini azaltmak üzere araya girmelidirler. Parasal i 
i müdahaleler, kira üst sınırlarının sabitleştir i lmesiyle bağlantıl ı olarak j 
| mal sahiplerine yapı lacak restorasyon giderleri yardımı ile, eski ve yeni j 

kiralar arasındaki farkı tümüyle, ya da kısmen karşı layacak biç imde i 
f kiracılara yapı lacak para yardımı arasında bir denge oluşturmayı hedef ' 

almalıdır. 

Halkın programların hazır lanmasına katı lmasına olanak tanımak \ 
için, onlara bir yandan korunacak yapıların tarihsel ve mimari değerini i 
anlatarak, diğer yandan da sürekli ve geçici yeniden yer leşme 
konusunda tüm ayrıntıları vererek durumu anlamalar ı için gerekli j 
gerçekler ortaya konmalıdır. i 

j 



- bütünleşik koruma şemalar ının hazır lanması ve bunların 

: gerektirdiklerinin planlama politikaları içine al ınması, 

- projelerin onaylanması ve işi yürütmek için yetki a l ınması . 

İ 
Bunlara ek olarak, gerekil yasal hazırl ıklar yapılarak aşağıdaki 

I maddeler gerçekleştir i lmelidir: 

j 

- kentsel planlama için sağlanan bütçe kaynaklarının iyi leştirme ve 
: yeni gel işme arasında dengel i olarak paylaştır ı lacağını garanti lemek; 

- eski bir yapıyı iyi leştirmeye karar veren yurttaşlara en az ından 
yeni yapı laşma için yararlandıkları kadar parasal destek vermek; 

- devlet ve kamu yetkil i lerinin parasal destek sistemini yeni 
bütünleşik koruma politikasının ışığında yeniden gözden geçirmek. 

i. Yapı yasa, yönetmel ik ve kurallarının uygulaması , olabi ldiğince 
. bütünleşik koruma gerekli l iklerini karşı layacak şeki lde gevşetilmelidir. 

Yetkil i lerin çal ışma kapasitesini artt ırmak için yönet imin yapısını 
yeniden gözden geçirerek kültür mirasından sorumlu departmanlar ın 

• uygun düzeylerde örgütlendiğini ve yeterl i sayıda nitelikli personel le 
i gerekli bi l imsel, teknik ve parasal kaynakların onların emrine verildiğini 
: garanti altına a lmak şarttır. 

Bu departmanlar yerel yetkil i lere yardım etmel i , bölge planlama 
; bürolarıyla işbirliği yapmal ı ve kamu özel kuruluşlarıyla sürekli ilişki 
| içinde olmalıdırlar. 

Bütünleşik koruma uygun parasal araçların varlığını gerektirir, 

T üm ülkelerde uygulanabi lecek bir parasal politikayı tan ımlamak ya 
I da planlama sürecindeki farklı önlemler in sonuçlarını değer lendirmek, 
\ bunların karşılıklı yankıları nedeniyle zordur. Dahası , bu sürecin 

kendisine top lumun güncel yapıs ından doğan dış etkenler hakimdir. 
i 

Her devlet in kendi parasal yöntem ve araçlarını gözden geçirmesi 
uygundur, Yine de Avrupa'da korumaya ayrı lmış parasal kaynakları 

ş yeterli olan çok az ülke o lduğu kesinlikle söylenebilir. Hiçbir Avrupa 
ülkesinin bir bütünleşik koruma polit ikasının ekonomik gereklerini 



3 yerine getirecek ideal yönet imsel işleyişe henüz sahip olmadığı da 
t açıkça ortadadır. 

j Bütünleşik korumanın ekonomik sorunlarını çözebi lmek için şu 
I etken önemlidir: yeni yapıların çevreleriyle uyum içinde olmalarını i 
\ sağlayacak bazı hacimsel ve boyutsal (yükseklik, arazi kul lanım t 

katsayısı vb.) kısıt lamalar getirecek bir yasa hazır lamak. 

Planlama yönetmelikler i , artan yoğunlukları caydırıcı rol oynamal ı ] 
ve yeni gel işme yerine iyileştirme çalışmalarını özendirmelidir. 

1 - • • - ,.' '. • - - - " - •• • I 
t Koruma programlarının baskı larından kaynaklanan fazla maliyeti j 
ı belir leyecek yöntemler gözden geçirilmelidir. Olanak o lduğunca, bu I 
[ restorasyon çal ışmasını yürütmek zorunda olan mal sahiplerinin fazla I 
; maliyeti (ne fazlasını, ne eksiğini) karşı layabilmelerine yardım etmek j 
; için yeterli kaynaklar bulunmalıdır. 

» Eğer fazla maliyeti karşı layacak böyle bir yardım sistemi kabul i 
• edil irse, tabii ki, bu yararın vergi lendir i lmeyle azalt ı lmasına da özen = 

; göstermek gerekecektir. Aynı ilke, tarihsel ve mimari önem taşıyan { 
yıpranmış yapı topluluklarına da uygulanmalıdır. Bu toplumsal 

I dengenin yeniden kurulmasını sağlayacaktır. 

i 
i Yeni yapılara sağlanan para ve vergi kolaylıkları, aynı oranda eski j 
i yapıların bakım ve korunumu için de sağlanmalıdır. Daha önce fazla 
ı maliyet karşıl ığında ödenmiş bir yardım varsa tabii ki gösteri lecek 1 
! kolaylık daha az olacaktır. 

i i 
Yetkililer, yerel yetkil i lere, ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara j 

I gerekli parayı sağlayarak döner sermayeler kurmalı ve onları j 
l özendirmelidir. Bu özell ikle, bu cins programların böyle çekici bir { 
i mal varlığı karşısındaki yüksek talepten doğan değer artışları yoluyla 
i kısa , ya da uzun vadede kendini f inanse edebil ir hale gelebi leceği 
I bölgelerde uygulanabilir. 

Yine de, tüm özel parasal kaynakları özellikle de endüstr iden i 
; gelenleri teşvik etmek çok önemlidir. Sayısız özel gir işim, ulusal ya da I 
l yerel düzeydeki yetkili lerle birlikte oynayabi lecekleri yararlı rolü ortaya \ 
1 koymuştur. 

[ I 
i 

Bütünleşik koruma restorasyon ve iyileştirme yöntem ve teknikleri ] 
I daha iyi araştırı lmalı ve kapsamları genişletilmelidir. 



> • 

Öneml i tarihi kompleksler için geliştiri lmiş olan özel teknikler 
bundan böyle daha az sanatsal üstünlüğe sahip olan birçok yapı ve 
komplekste de uygulanmalıdır. 

Geleneksel yapı malzemeler inin bulunabi lmesi ve geleneksel 
zanaat ve tekniklerin kul lanımının sürdürülmesini garanti altına alacak 
adımlar atılmalıdır. 

Mimarl ık mirasının sürekli bakımının yapı lması, uzun vadede 
masraflı iyi leştirme işlemlerini önleyecektir. 

Nitelik kazanma, çal ışma koşulları, ücret, iş güvenliği ve toplumsal 
statü fırsatları, gençler in restorasyon ve iyi leştirme çal ışmalarıyla 
bağlantıl ı disiplinleri seçip sürdürmeler ini sağlayacak kadar çekici 
olmalıdır. 

Bunun yanısıra, tüm düzeylerdeki eğit im programlar ından sorumlu 
olan yetkililer, gençler in ilgisini koruma disipl inlerine çekmek için çaba 
göstermelidirler. 

~'5f 

Her iyi leştirme şeması uygulanmaya baş lanmadan önce iyice l ^'M 
incelenmelidir. Aynı zamanda malzeme ve tekniklerle ilgili kapsamlı ı |9 
bir belge top lama çal ışması ve giderlerin bir analizi yapılmalıdır. Bu \ -
belgeler toplanıp uygun merkezlerde bulundurulmalıdır. ; p§ 

Koruma için kullanılan yöntem ve tekniklerin bir katalogunu der lemek 
" için araşt ırmaya girişi lmeli, bu amaçla bil imsel kurumlar oluşturulmal ı 
" ve bunlar aralarında yakın bir işbirliği içinde bulunmalıdır. Bu katalog 
; hazır bulundurulmal ı ve restorasyon ve iyi leştirme uygulamalar ının 
: düzeyini yüksel tmek isteyenlere dağıtılmalıdır. 

Nitelikli personel üretmek için daha iyi eğit im programlar ına esaslı T. | | § 
1 bir gereks inme vardır. Bu programlar, esnek, çok disiplini kapsayan 
3 nitelikte olmalı ve yer inde uygulamaya yönelik deney im kazanı labi lecek 

kursları da içermelidir. 

Bilgi, deney im ve eğiti len elemanlar ın uluslararası değiş imi, tüm \-m 
\ ilgili personel in eğit imi için gerekli bir öğedir. 

ı Fİ 
Bu, koruma programları hazır lamak için gerekli plancı, mimar, 

f teknisyen ve zanaatçı birikimini yaratmaya ve yok o lma tehlikesi 
i içinde olan restorasyon çal ışmalarına özgü zanaatçı lar ın yaşatı lacağını 
I garanti altına a lmaya yardımcı olmalıdır. 

***Z. Ahunbay. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Çev. Aygül Ağır, İstanbul 1996, s.149-156. 



4-NARA BİLDİRGESİ (1994)**** 

Koruma/Restorasyon sözcükleri .artık herkesçe bil inen, yoğun 
kullanılan terimlere dönüşürken bunun bil inçlerde oluşan karşılığı en 

| | | - iyimser koşullarda "yıkıp benzerini yapmak" kavramıyla kısıtlandı. 
Tüm bu karamsar ortamda 1994 yıl ında Japonya'da yapı lan Nara 

r~' I Konferansı sonucunda hazır lanan 'Nara Belgesi ' daha da önem 
kazanıyor. Ülkemizde koruma anlayışı yıkıp benzerini yapmakla 

| özdeşleşirken, özgünlüğün ve yerell iğin önem kazandığı, kültürel 
| çeşitli l iğin vurgulandığı , yerel (sosyal, kültürel, tarihsel, mimari , 

- ekonomik...) niteliklerden kaynaklanan çoksesli l iğin korunması 
gerekli l iğini tart ışan bu belge uygulama/kuram kopukluğunu 

l simgeliyor. Türkiye'de ise koruma/restorasyon çerçevesinde tartışı lan 
-i konuların giderek zıtlaşan kutuplara kayması kopukluktan öte 

- * boyutlara ulaşıyor. Bu nedenle de iki yıl önce 28 ülkenin 45 uzmanının 
katılımı ile gerçekleşen bu belgeyi kendi di l imizde yaygınlaşt ırmayı 
görev im saydım. Kültürel çeşitli l iğin kılayrımlarının tartışı ldığı, bu 
çerçevede en önemli belirleyici boyutun özgünlük olarak uluslararası 

| z düzeyde kabul gördüğü bir dünya görüşüne karşın yıkımın önem 
kazandığı bir Türkiye ortamını yaşamaktayız. Bu nedenle, mimarl ık 
ve koruma adına yapılan tüm çal ışmalarda bu uluslararası belgenin 

- de dikkate alınarak değerlendir i lmesinin yararlı olacağını düşündüm. 
J; î Bu çeviri sırasında olabildiğince tarafsız ve yorumsuz bir Türkçe belge 

oluşturmaya çal ışt ım. Burada belki tek yorum yapılan konu "otant ik" 
sözcüğü yerine kul lanmayı yeğlediğim "özgünlük" teriminin seçiminde 
olmuştur. Yerellik, otantiklik, özgünlük gibi sözcüklerin tümündeki 
arakesiti belirlediğine ve bu kavramı en doğrudan anlattığına inandığım 
için "özgünlük" terimini kul landım. 

(Bu belge Nara Konferansı'nın kapanışında hazırlanmıştır. İngil izce 
ve Fransızca belgeler arasında farklılık o lmaması için değişikl ikler 
yapılabilir.) 

Japon yetkili leri 28 ülkeden 45 uzmanı 1-5 Kasım tarihleri arasında 
Nara'ya davet etmişlerdir. Bu konferans, kültürel çeşitlilik ve varolan 
kültür varlıklarının değişik türlerine göre (özgünlük) kavramının 
derinlemesine tartışıl ıp incelendiği bir ortam sağlamış ve sonuçta bu 
tart ışmaların özünü yansıtan Nara Bildirgesi hazırlanmıştır. 

Nara Konferansı, ICOMOS'un uzun döneml i yaklaşımının öneml i 
yol taşlar ından biri olmuştur. Ocak ve Eylül 1994'te yapı lan Bergen 
ve Napoli seminer ler inde hazır lanmış, Kanada, Norveç ve İtalyan 
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yetkili leri taraf ından desteklenmiş ve UNESCO'nun Dünya Miras 
Merkezi 'nin h imayesinde ICCROM taraf ından düzenlenmiştir. 
Konferans başkanlığını ICOMOS Başkanı Rolan Silva ve raportör lüğünü 
de Prof. Lemaire ve Prof. Stovel ortaklaşa olarak yürütmüşler, böylece 
ICOMOS'un koruma doktr inine ilişkin katıl ımı da sağlanabilmiştir. 

Artık bölgesel toplantı larda ulusal komitelerin tart ışmaların 
başlaması öngörülmektedir. Temmuz 1995'de konferans 
tutanaklarının gelmesi öncesi dört çal ışma oturumunun raporları ve 
diğer ilgili belgeler Ulusal Komite Başkanlar ına ve Uluslararası Bil imsel 
Komitelere gönderilmiştir. Tüm üyeler imizden bu çal ışmaya en uygun 
katkıyı verebi lmeleri için bu belgeleri incelemeleri beklenmektedir. Bu 
konudaki ikinci aşama, Sofya'da toplanacak genel kurul süresince 
yapı lacak bil imsel sempozyum olacaktır. 

NARA BELGESİ 

Bu metin Nara Konferansı 'nın kapanış ında 1-6 Kasım 1994 
tarihinde Nara, Japonya'da yapı lan Dünya Miras Anlaşmasıy la 
Bağlantıl ı Nara Özgünlük Konferansı 'na katılan 45 katıl ımcı taraf ından 
hazırlanmıştır. Bu konferans, (Japon Hükümeti) Kültür İşleri Ajansınca 
UNESCO, ICCROM ve ICOMOS ile birlikte gerçekleştiri lmiştir. Nara 
Belgesi, Konferansın genel raportörü olan Sn. Raymond Lemaire ve 
Sn. Herb Stovel taraf ından son haline getirilmiştir. 

Ö N S Ö Z 
1. Biz Nara (Japonya)'da toplanan uzmanlar, koruma alanındaki 

geleneksel düşünce biçimine karşı çıkabi leceğimiz, kültürel varl ıkların 
çeşitl i l iğine ve koruma uygulamalar ına saygıyı artt ırmak üzere 
v izyonumuzu geniş letmenin yöntem ve araçlarını tart ışabi leceğimiz, 
doğru zamanlanmış bir forumu bizlere sağlama yüce gönül lüğünü ve 
bilgece cesareti gösteren Japon yetkil i lerine teşekkür etmek isteriz. 

2. Ayr ıca, Dünya Mirası Komitesinin, Dünya Kültürel Miras listesine 
öneri len kültür varlıklarının evrensel değerlerinin s ınanmasında tüm 
toplumlar ın sosyal ve kültürel değerler ine saygıya sağlıyan özgünlük 
testini kul lanmak isteğinden kaynaklanan bu tart ışma ortamının 
değerini burada bel irtmek ve teşekkür etmek isteriz. 

3. "Özgünlük hakkında Nara Belges i" 1964 Venedik Tüzüğü 'nü 
ruhuna uygun olarak hazır lanmış, bu belge üzerine kurulmuş ve 



.'4 

çağdaş dünyamız ın kültürel miras anlayış ve ilgisinin geniş leyen bakış 
açılarına göre onun kapsamını büyütmüştür. 

4. Küresel leşme ve homojenleşme baskılarına giderek daha 
fazla maruz kalan ve kültürel kimlik arayışlarının bazen saldırgan 
ulusçulukla karşı karşıya kaldığı ve azınlık kültürlerinin bastırıldığı bir 
dünyada, Koruma uygulamalar ının özgünlük kavramı konusundaki 
tavırları, insanlığın ortak bilincinin aydınlatı lması ve açıklık kazanması 
için gerekli bir katkısıdır. 

KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK ve MİRAS ÇEŞİTLİLİĞİ 
5. Dünyamızdaki kültürlerin ve mirasın çeşitliliği tüm insanlığın 

İ tinsel ve zihinsel zenginl iğinin yeri doldurulamaz kaynağıdır. 
i Dünyamızdaki kültürel zenginl iğin ve kültür çeşitl i l iğinin korunma ve 
'• güncel leştir i lmesi, insanlığın gelişiminin vazgeçi lmez bir parçası olarak 
| tanıtılmalıdır. 

6. Kültürel mirasın çeşitliliği zaman ve uzamda vardır ve diğer 
• kültürlere ve onların inanç sistemlerinin tüm yönler ine saygıyı 

gerektirir. Kültürel değerlerin tehl ikede olduğu durumlarda, kültürel 

; çeşitli l iğe saygı, tüm grupların kültürel değerlerinin meşruiyetini 
| tanımayı gerektirir. 

7. Tüm kültürlerin ve toplumların kökleri miraslarını biç imlendiren 
1 somut ve soyut ifadeler ve özel biçemlerden kaynaklanır lar ve bunlara 
| saygı gösteri lmesi gereklidir. 

8. Her kültürel mirasın hepimizin o lduğunu bet imleyen UNESCO 
^ temel ilkesinin burada altının çizi lmesi önemlidir. Kültürel mirasın veonun 
I yönet iminin sorumluluğu, öncelikle onu oluşturan kültürel toplu luğa, 
\ daha sonra da onu koruyanlara aittir. Ancak, bu yükümlülükler kültürel 

mirasın korunması için geliştiri len uluslararası an laşma ve tüzüklere 
I bağlılığı ve bunların getirdiği ilke ve sorumluluklar ın gözönüne 
[ al ınmasını zorunlu kılar. Her toplu luğun, kendi gereksinimleri ile 
I diğer toplulukların gereksinimlerini dengelemesi , ancak, bu süreçte 
\ öz temel kültürel değerleri balta lamadan bu dengeyi sağlaması arzu 
{ edilmektedir. 
I 

DEĞERLER ve Ö Z G Ü N L Ü K 
9. Kültürel mirasın tüm biçem ve tarihsel dönemler iy le 

| korunmasının kökeninde bu mirasa atfedilen değerler yatmaktadır. 
Bu değerleri an lama becerimiz, k ısmen bu değerler hakkındaki bilgi 

I kaynaklarının doğru ve güvenil ir o lma derecelerine bağımlıdır. Bu 



bilgi kaynaklar ının, kültürel mirasın özgünündeki ve daha sonraki 
niteliklerine ilişkin olarak bil inmesi ve kabul edi lmesi özgünlüğünün 
tüm girdilerinin değerlendir i lmesinin koşuludur. 

10. Bu biç imde düşünülen ve Venedik Tüzüğü 'nde vurgulanan 
"özgünlük", değerler in en vazgeçi lmez belirleyici etkeni olarak ortaya 
çıkmaktadır. Özgünlük anlayışı, kültürel mirasa ilişkin tüm bil imsel i 
çal ışmalarda, koruma ve restorasyon planlamasında o lduğu gibi Dünya 
Kültürü Kongresi 'nin listelerine kabul edi lme ve kayıt işlemleri ile diğer 
kültürel miras belgelemeler inde de temel bir rol oynamaktadır. 

i 

11. Kültür varl ıklarına atfedilen değerlere ilişkin tüm yargı lar 
I ve bunlara ilişkin bilgi kaynaklarının güvenil irl iği kültürden kültüre 

!/ , değişebildiği gibi, aynı kültür içinde dahi değişkenl ik gösterebilir. 
'. Bu nedenle de değerler ve özgünlükle ilgili yargıları kesin ölçütlere ] .;. 

bağlamak olası değildir. Tersine, tüm kültürlere saygı, kültürel 
. . varl ıkların her birinin ait oldukları özel kültürel bağlamda algı lanıp 

• değerlendir i lmeleri gerekir. I 
• • 

12. Bu nedenle, her kültürün kendi mirasının değerlerini ve * J 
bunlara ilişkin bilgi kaynaklarının güvenilirl iği ve doğru luğunu, kendine | :| 
özel doğasına oranla algı laması en önemli ve ivedi bir gerekliliktir. 

13. Özgünlük yargıları, kültürel mirasın doğasına ve bunun kültürel j ." 
0i \ bağlamına dayanarak, çok çeşitli bilgi kaynaklarının değerleriyle 

ilişkilendirilebilir. Biçem ve tasar ım, malzeme ve (madde) özdek, 
[ kul lanım ve işlev, gelenekler ve teknikler, konum ve çerçeve, an lam ] •J| 
! (ruh) ve duygu, diğer içsel ve dışsal girdiler bu kaynakların çeşitli i I 
I yönlerini oluşturur. Bu kaynakların kul lanımı, incelenen kültürel ] 
j varl ığının kendine özgü sanatsal, tar ihsel, sosyal ve bil imsel i "" 
{ boyutlarının zengin leşmesine olanak sağlar. 

Tanımlar: 
Koruma: Bir varl ığın anlaşı lması, tarihi ve anlamının bi l inmesi, • -

•' | fiziksel olarak kurtarı lmasının sağlanması ve gerekirse onarımı ve 
niteliklerinin yükselt i lmesi için tasar lanan tüm işlemler. 

t i ! 
Bilgi kaynaklar ı: Bir varlığın doğası , özell ikleri, anlamı ve tarihinin ) 

bi l inebi lmesine olanak sağlayan her türlü anıtsal, yazı l ı , sözlü ve görsel j 
f kaynaktır. ] 

**** N.Gül Asatekin, (2003), "2000'li Yılların Türkiyesi'nde Koruma Sorunsalı ve Aykırı bir Belge: Nara Belgesi 1994, 
Mimarlık, No. 311, s.56-58. 
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5-DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ 
K O R U N M A S I N A DAİR SÖZLEŞMEYE TÜRKİYE 

CUMHURİYETİNİN KATILMASININ UYGUN BULUNDUĞU 
HAKKINDA KANUN 

Kanun No: 2658 Resmi Gazetenin 
Kabul Tarihi: 14.4.1982 Tarihi: 

20.4.1982 
Sayısı: 17670 

Madde 1- Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO) 'nun XVII nci Genel Kurulu taraf ından 16 Kasım 1972 ta 
rihinde kabul edi lmiş bulunan "Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Söz leşme"ye Türkiye Cumhuriyet i 'nin katı lması 
uygun bulunmuştur. 

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

6-DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASININ 
K O R U N M A S I N A DAİR SÖZLEŞME 

Resmi Gazetenin 
Tarihi:14.2.1983 
Sayısı: 17959 

Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 
17 Ekim 1972 tarihleri arasında Paris'te toplanan onyedinci o turumun
da, 

Kültürel mirasın ve doğal mirasın sadece geleneksel bozulma ne
denleriyle deği l , fakat sosyal ve ekonomik şartların değişmesiy le bu 
durumu vahimleşt iren daha da tehlikeli çürüme ve tahrip olgusuyla 
gittikçe artan bir şekilde yok olma tehdidi alt ında o lduğunu not ede
rek, 

Kültür ve Doğal mirasın herhangi bir parçasının bozulmasının veya 
yokolmasının, bütün dünya milletlerinin mirası için zararlı bir yoksul
laşma teşkil ettiğini gözönünde tutarak, 



Bu mirasın ulusal düzeyde korunmasın ın, korumanın gerekli kıldığı 
kaynakların genişl iği ve kültürel varl ığın toprakları üstünde bulunduğu 
ülkenin ekonomik, bil imsel ve teknik kaynaklarının yetersizl iği nede
niyle çoğu kez tamamlanmamış olarak kaldığını gözönünde tutarak, 

Örgüt yasasının, dünya mirasının muhafaza ve korunmasını sağ la
mak ve ilgili mil letlere gerekli uluslararası sözleşmeleri tavsiye etmek 
suretiyle bilgi muhafazasın ı , art ırmayı ve yaymayı öngördüğünü hatır
latarak, 

Kültürel ve doğal varlıklara ilişkin mevcut uluslararası söz leşme, 
tavsiye ve kararların hangi halka ait olursa olsun bu eşsiz ve yeri 
doldurulmaz kültür varlıklarının korunmasının dünyanın bütün halkları 
için önemini gösterdiğini gözönünde tutarak, 

Kültürel ve doğal mirasın parçalarının istisnai bir öneme sahip o ldu
ğunu ve bu nedenle tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olarak 
muhafazasının gerektiğini gözönünde tutarak, 

Kültürel ve doğal varlıkları tehdit eden yeni tehlikelerin vüs'at ve 
ciddiyeti karşıs ında, ilgili devletin faaliyetinin yerini a lmamakla bera
ber bunu müessir bir şeki lde tamamlayacak kollektif yard ımda buluna
rak, istisnai evrensel değerdeki kültürel ve doğal mirasın korunmasına 
iştirakin, bütün milletlerarası camianın ödevi o lduğunu gözönünde 
tutarak, 

Bu amaçla, daimi bir temel üzerine ve modern bil imsel yöntemlere 
uygun olarak, istisnai değerdeki kültürel ve doğal mirasın kollektif ko
runmasına matuf etkin bir sistemi kuran yeni hükümler i , bir söz leşme 
biçiminde kabulünün zorunlu o lduğunu gözönünde tutarak, 

Onalt ıncı o turumunda bu sorunun uluslararası bir söz leşme konusu 
yapı lmasına karar vermiş olarak, 

16 Kasım 1972 tarihinde bu sözleşmeyi kabul eder. 



I. Kültürel ve doğal mirasın tanımları . 

Madde 1- Bu sözleşmenin amaçlar ı bakımından aşağıdaki ler "kü l 
türel miras" sayılacaktır: 

Anıtlar: Tarih, sanat veya bilim açıs ından istisnai evrensel değer
deki mimar i eserler, heykel ve resim alanındaki şaheserler, arkeolojik 
nitelikte e leman veya yap ı l a r , kitabeler, mağaralar ve e leman birle
şimleri. 

Yapı toplulukları: Mimarileri, uyumlulukları veya arazi üzerindeki 
yerleri nedeniyle tar ih, sanat veya bilim açıs ından istisnai evrensel 
değere sahip ayrı veya birleşik yapı toplulukları, 

Sitler: Tarihsel, estetik, etnolojik veya antropolojik bakımlardan 
istisnai evrensel değeri olan insan ürünü eserler veya doğa ve insanın 
ortak eserleri ve arkeolojik sitleri kapsayan alarlar. 

Madde 2- Bu Sözleşmeye göre aşağıdaki eserler "doğal miras" 
sayılacaktır: 

Estetik veya bil imsel açıdan evrensel değeri olan, fiziksel ve biyo
lojik o luşumlardan veya bu tür o luşum topluluklar ından müteşekki l 
doğal anıtlar. 

Bilim veya muhafaza açısından istisnai evrensel değeri olan jeoloj ik 
ve fizyografik oluşumlar ve tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki 
türlerinin yetiştiği kesinlikle belir lenmiş alanlar. 

Bilim muhafaza veya doğal güzell ik açısından istisnai evrensel de
ğeri olan doğal sitler veya kesinlikle belir lenmiş doğal alanlar. 

Madde 3- Yukarıda l .ve 2. maddeler le belirtilen ve kendi toprakla
rı üzerinde bulunan çeşitli varlıkları saptayıp bel ir lemek bu Söz leşmeye 
taraf olan her devlete ait bir sorumluluktur. 



II- Kültürel ve doğal mirasın ulusal ve uluslararası korun
ması 

Madde 4- Bu Söz leşmeye taraf olan devlet lerden her biri 1. ve 2. 
maddelerde sözü edi len ve topraklar ında bulunan kültürel ve doğal mi
rasın saptanması , korunması , muhafazası , teşhiri ve gelecek kuşaklara 
i leti lmesinin sağlanması görevinin öncel ikle kendisine ait o lduğunu 
kabul eder. Bunun için kaynaklarını sonuna kadar kul lanarak ve uygun 
o lduğunda özellikle mal i , sanatsal , bil imsel ve teknik alanlarda her tür
lü yardım ve işbirliğini sağlayarak el inden geleni yapacaktır. 

Madde 5- Bu Söz leşmeye taraf olan her Devlet topraklar ındaki 
kültürel ve doğal mirasın korunması , muhafazası ve teşhiri amacıy la 
etkili ve faal önlemler in al ınmasını sağlamak için, mümkün o lduğunca 
ve her ülkenin koşullarına uygun biç imde şu çabaları gösterecektir: 

a) Kültürel ve doğal mirasa, top lumun yaşamında bir işlev vermeyi 
ve bu mirasın korunmasını kapsamlı planlama programlarına dahil et
meyi amaçlayan genel bir politika benimsemek; 

b) Kültürel ve doğal mirasın korunması , muhafazası ve teşhiri için, 
halen mevcut değilse, topraklar ında bir veya daha fazla hizmet kuru
munu, işlevlerini ifaye yeterli o lacak görevli ve araçlarla kurmak; 

c) Bil imsel ve teknik çal ışma ve araştırmaları gel işt irmek ve Devletin 
kültürel ve doğal mirasını tehdit eden tehlikelere karşı harekete geç
mesine olanak sağlayacak müdahale yöntemler ini mükemmel leşt i r
mek; 

d) Bu mirasın saptanması , korunması , muhafazası , teşhir i , yeni leş
tiri lmesi için gerekli olan uygun yasal, bi l imsel, teknik, idari ve mali 
önlemleri almak; ve 

e) Kültürel ve doğal mirasın korunması , muhafazası ve teşhiri ko
nularında eğit im yapan ulusal veya bölgesel merkezler in kurulmasını 
veya geliştir i lmesini destek lemek ve bu alandaki bil imsel araştırmaları 
teşvik etmek, 

Madde 6-1) Bu Söz leşmeye taraf olan Devletler, 1. ve 2. madde
lerde sözü edi len kültürel ve doğal mirasın toprakları üzerinde bulun
duğu devletlerin egemenl iğ ine tam olarak saygı göstererek ve ulusal 
yasaların sağladığı mülkiyet haklarına zarar vermeden, bu tür mirasın, 



bütün uluslararası toplum taraf ından işbirliği ile korunması gereken 
evrensel bir miras o lduğunu kabul ederler. 

2) Taraf Devletler: 11. maddenin, 2. ve 4. paragraflarında belirtilen 
kültürel ve doğal mirasın saptanması , korunması, muhafazası ve deva
mının sağlanması konularında bu mirasa sahip olan devletler istediği 
takdirde yardım etmeyi bu Sözleşme hükümleri uyarınca üstlenirler. 

3) Bu Söz leşmeye taraf olan her Devlet, Söz leşmeye taraf olan 
diğer devletlerin topraklar ında bulunan ve 1. ve 2. maddelerde sözü 
edilen kültürel ve doğal mirasa doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
zarar verebi lecek kasıtlı önlemleri a lmamayı üstlenir. 

Madde 7- Bu sözleşmenin amacı bakımından, dünya kültürel ve 
doğal mirasının uluslararası alanda korunması deyimi, Söz leşmeye 
taraf olan devletlerin kültürel miraslarını saptama ve koruma çabalar ı
na destek olmaya matuf bir uluslararası işbirliği ve yardım sisteminin 
kurulması olarak anlaşılacaktır. 

III. Dünya kültürel ve doğal mirasının korunması için hü-
kümetlerarası komite 

Madde 8- 1. İstisnai evrensel değere sahip kültürel ve doğal 
mirasın korunması için bu Sözleşmeyle Birleşmiş Milletler Eğitim 
ve Kültür Örgütü çerçevesinde "Dünya Mirası Komites i" adı alt ında 
bir Hükümetlerarası Komite kurulmuştur. Komite, Birleşmiş Milletler 
Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferans ından olağan oturumu 
sırasında genel kurul olarak toplanan ve Söz leşmeye taraf devletlerce 
seçi len 15 taraf devletten oluşacaktır. Komite üyesi devletlerin sayısı, 
genel konferansın, bu sözleşmenin en az 4/0 devlet için yürür lüğe 
girişini izleyen olağan oturumunun yapıldığı tarihten itibaren 21'e 
yükseltilecektir. 

2) Komite üyelerinin seçiminde, dünyanın değişik bölge ve kültürle
rinin adi lane bir biçimde temsil i güvence altına alınacaktır. 

3) Kültürel Varlığın Muhafazası ve Restorasyonu Çal ışmaları 
Uluslararası Merkezi 'nin (Roma) bir temsilcisi, Uluslararası Anıtlar ve 
Sitler Konseyi 'nin (ICOMOS) bir temsilcisi ve Uluslararası Doğayı ve 
Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (UICN) bir temsilcisi ve Birleşmiş 
Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü Genel konferansının oturumu 
sırasında genel kurul olarak toplanan söz leşmeye taraf olan devlet le-



rin isteği üzerine benzer amaçl ı diğer hükümetlerarası veya hükümet 
dışı örgütlerin temsilci leri anı lan Komite'nin toplantı larına danışman 
olarak katılabilirler. 

Madde 9- 1) Dünya Mirası Komitesi 'ne üye devletlerin görev süre
leri, Genel konferansın komite üyeliğine seçi ldiklmeri o lağan oturunun 
sonundan, bunu izleyen üçüncü olağan oturumun sonuna kadar sü
recektir. 

2) Ancak, ilk seçim sırasında atanan üyelerin üçte birinin görev 
süreleri, Genel Korferansın üyeliğine seçildikleri o lağan oturumun 
sonundan, bunu izleyen üçüncü olağan oturumunun sonuna kadar 
sürecektir; aynı zamanda atanan diğer üçte bir üyenin görev süresi 
de Genel konferansın seçildikleri olağan oturumu izleyen ikinci o lağan 
oturumunun sonunda sona erecektir. Bu üyelerin isimleri Bir leşmiş 
Mil letlern Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü genel konferansı başkanı 
taraf ından, ilk seç imden sonra kura ile belirlenecektir. 

3) Komiteye üye devletler, temsilci lerini kültürel veya doğal mirasa-
lanında yetkili kişiler arasından seçeceklerdir. 

Madde 1 0 - 1 ) Dünya Mirası Komitesi kendi iç tüzüğünü kabul 
edecektir. 

2) Komite, belirli sorunlar hakkında danışmada bulunmak üzere, 
özel veya resmi örgütleri veya kişileri her zaman toplantı lar ına katı l
maya çağırabilir. 

3) Komite, görevlerinin yerine getir i lmesi bakımından gerekli gör
düğü danışma organlarını kurabilir. 

Madde 1 1 - 1 ) Bu söz leşmeye taraf olan her devlet, kültürel ve 
doğal mirasının bir parçasını oluşturan, kendi topraklar ında bulunan 
ve bu maddenin 2. paragrafındaki listeye girmesi uygun olar kültürel 
varlıkların bir envanterini, mümkün olan en kısa sürede, "Dünya Kültür 
Mirası Komitesi"ne sunacaktır. Nihai addedi lmeyecek olan bu envanter 
sözkonusu kültürel varl ığın yerini ve önemini gösteren belgeleri ihtiva 
edecektir. 

2) Komite, 1. paragraf uyarınca devletlerce veri len envanterlere 
dayanarak, bu söz leşmenin 1. ve 2. maddeler inde tanımlandığı üze
re, saptamış olacağı ölçütlere göre istisnai evrensel değerde mütalaa 



ettiği, kültürel veya doğal mirasın parçasını oluşturan varlıkların bir lis
tesini yapacak, güncel hale getirecek ve "Dünya Kültür Mirası Listesi" 
başlığı altında yayınlayacaktır En geç her iki yılda bir güncelleştir i lmiş 
bir liste dağıt ıma tabi tutulacakt ır 

3) Bir varlığın Dünya Kültür Mirası l istesine al ınması, ilgili devletin 
onayını gerektir ir Üzerinde birden çok devletin egemenl ik veya kaza 
hakkı iddiasında bulunduğu bir toprakta bulunan bir kültürel varlığın 
listeye al ınması anlaşmazl ığa taraf olan devletlerin haklarını hiçbir bi
ç imde etkilemeyecektir. 

4) Komite, Dünya Kültür Mirası Listesi 'nde bulunup korunması için 
çok büyük çapta çal ışmaları gerektiren ve bu maksatla işbu Söz leşme 
çerçevesinde yardım talep edilmiş olan kültürel varlıkların bir l istesini, 
"Tehlike Alt ındaki Dünya Kültür Mirası Listesi" başlığı altında durum 
gerektirdikçe düzenleyecek, güncel leştirecek ve yayınlayacakt ır 
Sözkonusu liste, gerekli çal ışmaların tahmini bedelini de içerecektir. 
Liste, kültürel ve doğal mirası oluşturan varl ıklardan, yalnız hızlı bozul
ma nedeniyle yokolma tehdidi, büyük çapta resmi veya özel projeler 
veya hızlı kentsel veya turistik gelişim projeleri; toprağın kul lanım 
veya mülkiyetindeki değişikliklerin neden olduğu tahribat; bi l inmeyen 
nedenlere bağlı büyük değişiklikler; herhangi bir nedenle bir varlığın 
terkedi lmesi; silahlı bir çat ışmanın çıkması veya çat ışma tehdidi; afet 
ve felaketler; ciddi yangınlar, depremler, yer kaymalar ı; volkanik patla
malar; su düzeyindeki değişmeler, su baskınları ve gelgit dalgaları gibi 
ciddi ve belirgin tehlikelerin tehdidi altında bulunanları içerebilir. Acil 
ihtiyaç halinde Komite, herhangi bir zamanda Tehlike Alt ındaki Dünya 
Kültür Mirası Listesine yeni bir madde ekleyebil ir ve bunu hemen du
yurabilir. 

5) Komite, kültürel ve doğal mirasa ait bir varlığın bu maddenin 2. 
ve 4. paragraflarında belirtilen iki l isteden herbirine dahil edi lmesinde 
temel al ınacak ölçütlerin tanımını yapacaktır. 

6) Bu maddenin 2. ve 4. paragraflarında belirtilen iki l isteden birine 
dahil edi lme isteğini reddetmeden önce, Komite, sözkonusu edilen 
kültürel veya doğal varlığın toprakları üzerinde bulunduğu devlete 
danışacakt ır 

7) Komite, ilgili devletlerin onayıyla, bu maddenin 2. ve 4. paragraf
larında atıfta bulunulan listelerin hazır lanması için gerekli olan çal ışma 
ve araştırmaları koordine ve teşvik eder. 



Madde 12- Kültürel ve doğal mirasa ait olan bir varl ığın 11. 
I maddenin 2. ve 4. paragraflarında sözü edilen her iki listeye de dahil 
. edi lmemiş olması hiçbir şeki lde onun bu listelere dahil edi lme sonucu 
. olanlar dışındaki amaçlar için istisnai değeri olmadığı anlamına ge lme

yecektir. 
i Madde 13- 1) Dünya Kültür Mirası Komitesi, bu söz leşmeye taraf 
] devlet ler in, topraklar ında bulunan ve 11. maddenin 2. ve 4. paragraf

larında sözü edilen listelere dahil olan veya dahil edi lmesi muhtemel 
, bulunan kültürel ve doğal mirasın bir parçasını oluşturan varlıklara 

ilişkini olarak yaptıkları, uluslararası yardım isteklerini alır ve inceler. 
: Bu tür istekler, bu tür varlıkların korunması , muhafazas ı , teşhirini veya 

yeni lenmesini sağlamaya yönelik olabilir. 

• 

2) Bu maddenin 1. paragrafı çerçevesindeki uluslararası yardım 
; istekleri, ön incelemeler daha ileri araştırmaların yararlı olacağını 

gösterdiği takdirde, 1. ve 2. maddelerde tanımlanan kültürel ve doğal 
varlakların saptanmasıy la ilgili olabilir. 

3) Komite, bu isteklere ilişkin olarak yapı lacak olan işlemi kararlaş
tıracak, uygun olması durumunda yapacağı yardımın niteliği ve boyu
tunu belir leyecek ve gerekli tertiplerin ilgili hükümet ile kendi adına 

. al ınması için yetki verecektir. 

4) Komite, çal ışmaları için bir öncelik sırası saptayacaktır. Bunu 
yaparken, koruma gerektiren kültür varl ığının dünya kültürel ve do
ğal mirası içindeki önemin i , bir doğal çevreyi veya dünya milletlerinin 

; dehasını ve tarihini en iyi biç imde temsi l niteliği olan varl ığa uluslara-
. rası yardım yapı lması zorunlu luğunu, yapı lacak işin ivedil iğini, tehdit 
• alt ındaki varl ıkların topraklar ında bulunduğu devletlerin kaynaklarının 
: durumunu ve özell ikle, kendi olanaklarıyla bu tür varlıkları ne derece

ye kadar koruyabildiklerini gözönünde bulunduracaktır. 

5) Komite, uluslararası yardım yapı lmış olan varlıklarla ilgili olarak 
'. bir listeyi hazırlayacak, güncel leşt irecek ve duyuracaktır. 

6) Komite, bu Sözleşmenin 15. maddesi gereğinde kurulan fonun 
kaynaklarının kul lanımı konusunda karar sahibi olacaktır. Bu kaynak
ları art ırma yollarını arayacak ve bu amaç için faydalı bütün tedbirleri 
alacaktır. 

7) Komite, bu Sözleşmenin amaçlar ına benzer amaçlar ı o lan, ulus
lararası ve ulusal örgütler ve hükümetlerarası veya hükümet dışı örgüt-



lerle işbirliği yapacaktır. Komite, programlarının ve projelerinin uygu
lanması için, bu tür örgütlere özellikle Kültür Varlıklarının Muhafazası ve 
Restorasyonu Çal ışmaları Uluslararası Merkezi 'ne (Roma), Uluslararası 
Anıtlar ve Sitler Konseyi 'ne (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal 
Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) ve ayrıca resmi ve özel kurum ve 
kişilere çağrıda bulunabilir. 

8) Komitenin kararları oy lamada bulunan ve oy veren üyelerin üçte 
iki çoğunluğuyla alınır. Komite üyelerinin çoğunluğu, nisabı oluşturur. 

Madde 14- 1) Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü 
Genel Direktörü taraf ından atanan bir Sekreterya Dünya Kültür Mirası 
Komitesi 'ne yardımcı olur. 

2) Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktörü, 
Kültürel Varlıkların Muhafazası ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası 
Merkezi 'nin (Roma), Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 'nin ( ICOMOS) 
ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 
ihtisasları ve imkanları dahil inde hizmetler inden azami şeki lde yarar
lanarak, Komite'nin belgelerini, toplantı larının gündemini hazır layacak 
ve kararların uygulanmasından sorumlu olacaktır. 

IV. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Fonu: 
Madde 15- 1) İstisnai Evrensel Değeri olan Dünya Mirasını 

Korumak için "Dünya Mirası Fonu" adı altında bir fon kurulmuştur. 

2. Fon, UNESCO'nun mali tüzüğü hükümler ine uygun olarak 
vakıf şekl inde teşkil edilecektir. 

3. Fon'un kaynakları aşağıdaki lerden oluşacaktır. 
a) Bu sözleşmeye taraf devletlerin yaptıkları zorunlu ve gönül lü 

katkılar; 
b) Aşağıdaki kaynaklardan sağlanabi lecek katkı, hibe ve bağış

lar; 
i) Diğer devletler 

ii) Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü, Bir leşmiş 
Milletler Sisteminin diğer örgütleri, özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı ve diğer hükümetlerarası örgütler; 

iii) Resmi veya özel kurum ve kişiler 
c) Fon'un kaynaklar ından sağlanan her türlü faiz geliri; 
d) Fon'un yararına düzenlenen faal iyetlerden sağlanan bağış ve 

gelirler 



e) Dünya Mirası Komitesi 'nce hazır lanacak Fon yönetmel iğ inde 
belirti len diğer bütün kaynaklar. 

4) Fon'a yapı lan katkılar ve Komite için sağlanmış olan diğer 
tür yardımlar ancak Komite'nin belir leyeceği amaçlar için kullanılabilir. 
Komite, yalnız belirli bir program ve projede kul lanı lmak üzere yapı lan 
katkıları, bu program veya projenin yürütülmesinin komitece karar
laştırı lmış olması şartıyla kabul edebilir. Fon'a yapı lan katkılar hiçbir 
siyasal koşula bağlanamaz. 

Madde 16- 1) Bu Söz leşmeye taraf Devletler ilave gönül lü katkıda 
bulunma hakları haleldar edi lmeden Dünya Mirası Fonuna muntaza
man iki yı lda bir katkıda bulunmayı taahhüt ederler. Bu katkıların bü
tün devletlere uygulanabi lecek tek bir yüzdeye göre hesaplanan mik
tarı, Bir leşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 
sırasında, toplanan söz leşmeye taraf Devletlerin genelkurulu taraf ın
dan kararlaştırılacaktır. Genel kurulun bu kararı, bu maddenin 2. 
paragraf ında öngörülen beyanı yapmamış o lan, hazır bulunan ve oy 
veren taraf devletlerin çoğunluğu ile alınır. Söz leşmeye taraf devlet
lerin zorunlu katkısı hiçbir surette Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve 
Kültür Örgütünün mutad bütçesine yaptıkları katkının %1' inden fazla 
olamaz. 

2) Ancak, bu Sözleşmenin 31. ve 32. maddeler inde atıfta bulunulan 
her Devlet, onay, kabul veya katı lma belgelerinin veri lmesi sırasında 
bu maddenin 1. paragrafı hükümler iy le bağlı o lmayacağını bildirebilir. 

3) Bu maddenin 2. paragraf ında sözü edilen bildirimi yapmış olan 
söz leşmeye taraf bir devlet, her an Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim 
ve Kültür Örgütünü Genel direktörünü haberdar ederek sözü geçen 
bildirimi geri alabilir. Ancak bildirim geri a l ınması, bu devletin zorunlu 
katkısı bak ımından, söz leşmeye taraf olan devletlerin bir sonraki ge
nelkurulu tar ihine kadar hüküm ifade etmeyecektir. 

4) Komite'nin faaliyetlerini etkili biç imde planlayabi lmesi için, bu 
Söz leşmeye taraf olan devlet lerden bu maddenin 2. paragrafında 
sözü edilen bildirimi yapmış olan taraf devletlerin katkıları, düzenl i 
olarak her iki yı lda bir ödenecek ve bu katkı, bu maddenin 1. parag
rafı hükümler iy le bağlı oldukları takdirde ödeyecekler i katkı lardan az 
olmayacaktır. 



5) Bu söz leşmeye taraf olan herhangi bir devlet, içinde bulunulan 
yıl ile ondan hemen önceki yıla ait zorunlu veya gönül lü katkı larından 
borçlu ise Dünya Kültür Mirası Komitesi üyeliğine seçi lemeyecektir; 
ancak bu hüküm ilk seç ime uygulanmayacaktır. 

Komite üyel iğinde bulunan böyle bir devletin görev süresi, bu 
Sözleşmenin 8. maddesinin 1. paragrafında belirtilen seçimler yapı ldı
ğı zaman sona erer. 

Madde 17- Bu Söz leşmeye taraf olan devletler, Söz leşmenin 1. ve 
2. maddeler inde tanımlanan Kültürel ve doğal mirasın korunması için 
yardım sağlamak amacıyla ulusal, resmi ve özel vakıf veya dernekler 
kurmayı öngörür veya kuruluşunu teşvik eder. 

Madde 18- Bu Söz leşmeye taraf olan Devletler Birleşmiş Milletler 
Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Dünya Mirası Fonu yararı
na uluslararası fon toplama kampanyalar ının örgüt lenmesine yardımcı 
olacak, 15. maddenin 3. paragrafında sözü edilen organların para 
toplamasını kolaylaştıracaklardır. 

V. Uluslararası Yardımın Koşulları ve Düzenlenmesi 

Madde 19- Bu Söz leşmeye taraf olan herhangi bir devlet toprak
larında bulunan istisnai evrensel değere sahip kültürel ve doğal mira
sın bir parçasını oluşturan varlıklar için uluslararası yardım isteyebilir. 
Elinde bulunan ve Komite'nin bir karara varmasını sağlayacak nitelik
teki 21. maddede öngörülen bilgi ve belgeleri de bu yardım istemiyle 
birlikte Komite'ye sunar. 

Madde 2 0 - 1 3 . maddenin 2. paragrafının, 22. maddenin (c) fkrası 
ve 23. maddenin hükümler ine bağlı olarak, bu sözleşmeyle sağlanan 
uluslararası yardım, kültürel ve doğal mirasın parçasını oluşturan var
lıklardan yalnız Dünya Kültür Mirası Komitesi 'nin 11. maddesin in 2. ve 
4. paragraflarında belirtilen listelerden birine girmesine karar verdiği 
veya karar verebi leceği varlıklara yapılabilir. 

Madde 2 1 -1 ) Dünya Mirası Komitesi, uluslararası yardım istekleri
ni değer lendirme usullerini saptayacak ve özellikle tasar lanan faaliyet, 
gerekli çal ışma, bunlara ait fiyat tahmini , ivedilik derecesi ve yardımı 
isteyen devletin kaynaklarının bütün harcamaları karş ı layamamasının 
nedenlerini içerecek yardım talebinin muhtevasını belirleyecektir. Bu 
tür talepler, mümkün olduğunca uzman raporlarıyla desteklenmelidir. 



2) Felaket ve doğal afetler nedeniyle yapılan talepler, acil çal ışma 
gerektirebi lmeleri nedeniyle, bu tür hadiselere karşı bir ihtiyat fonu 
ayırmış bulunması gereken Komite taraf ından hemen, öncel ikle değer
lendirmeye alınmalıdırlar. • 

3) Komite, bir karara varmadan önce gerekli gördüğü inceleme v e , 
danışmalarda bulunacaktır. 

Madde 22- Dünya Kültür Mirası Komitesi 'nce veri len yardımlar aşa
ğıdaki biçimlerde olabilir. 

a) Bu sözleşmenin 11. maddesinin 2. ve 4. paragraflarında tan ım-
landıği üzere kültürel ve doğal mirasın korunması , muhafazas ı , 
teşhiri ve yeni lenmesinden çıkan sorunlarla ilgili sanatsal , bi l im- 1 
sel ve teknik incelemeler, 

b) Onaylanan çal ışmanın doğru biç imde yürütülmesini s ağ l amak ' 
için uzmanlar ın, teknisyenlerin ve nitelikli işgücünün temini , 

c) Kültürel ve doğal mirasın saptanması , korunması , muhafazas ı , 
teşhiri ve yeni lenmesi alanlarında her düzeydeki görevli ve uz
manlar ın eğit imi, 

d) İlgili devletlerin sahip olmadığı veya elde edebi lecek durumda . 
olmadığı araçların sağlanması , 

e) Uzun vadede ödenebi lecek düşük faizli veya faizsiz borçlar, 
] 

f) İstisnai durumlarda ve özel nedenlerle, geri ödenmes i gerekme

yen hibeler. 

Madde 23- Dünya Kültür Mirası Komitesi, ulusal veya bölgesel merkezlere de kültürel ve doğal mirasın saptanması , korunması , muha
fazası, teşhiri ve yeni lenmesi alanlarında bütün düzeylerdeki görevli ve 
uzmanlhar ın eğit imi konusunda uluslararası yardım sağlayabilir. 

Madde 24- Büyük çaptaki uluslararası yard ımdan önce, ayrıntılı 
bi l imsel, ekonomik ve teknik incelemelerde bulunulacaktır. Bu ince
lemeler, doğal ve kültürel mirasın korunması , muhafazası , teşhiri ve 
yeni lenmesi için en ileri teknikleri araştıracak ve söz leşmenin amaç la
rıyla uyumlu olacaktır. İncelemeler, ilgili devletin mevcut kaynaklarının 1 
rasyonel kullanımı yollarını da araştıracaktır. 



Madde 25- Genel bir kural olarak, gerekli çal ışmanın bedelinin 
Ç • yalnız bir bölümü uluslararası top lum taraf ından karşılanacaktır. 

Uluslararası yard ımdan yararlanan devletin katkısı, kaynakların buna 
| elverişli o lmaması dışında her program veya projeye ayrılan tüm kay-

| < nakların önemli bir payını oluşturacaktır. 

Û • : 
VI. Eğitim Programları 
Madde 27- 1) Bu Sözleşmeye taraf devletler, kendi halklarının 

sözleşmenin 1. ve 2. maddeler inde tanımlanan kültürel ve doğal mi
rasa karşı bağlılık ve saygı hislerini güçlendirmek için, bütün uygun 
araçlarla ve özell ikle eğit im ve tanıtma programlarıyla çaba göstere
ceklerdir. 

: . ; ".V 

2) Taraf Devletler, kamuoyunu, kültür mirasını tehdit eden tehl ike- \ '-M 
lerden ve Sözleşmenin uygulanması için yürütülen etkinl iklerden geniş • _• 

v biçimde haberdar etmeyi taahhüt ederler. • 

Madde 28- Sözleşme çerçevesinde uluslararası yardım alan bu 
söz leşmeye taraf devletler, kendisi için yardım alınan kültürel varlığın 
önemini ve bu yardımın oynadığı rolün bil inmesi için uygun önlemleri 
alacaklardır. 

i VII. Raporlar 
Madde 29- 1) Bu Söz leşmeye taraf devlerler, Birleşmiş Milletler 

Eğit im, Bilim ve Kültür Örgünü Genel Kurulu'na, onun taraf ından be
lirlenen tarih ve biçimde verecekleri raporlarda, kabul ettikleri yasal 

|>" ' ve idari hükümler ve bu sözleşmenin uygulanması için yaptıkları diğer 
işlemler hakkında bu alanda kazandıkları tecrübenin ayrıntıları ile bir
likte bilgi vereceklerdir. 

2) Bu raporlar Dünya Kültür Mirası Komitesi 'nin dikkatine sunula
caktır. 

3) Komite, Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgünü Genel 
Konferansı'nın her olağan oturumunda faaliyetleri hakkında rapor ve
recektir. 

VIII. Son Hükümler 
Madde 30- Bu Sözleşme, beş metni de aynı derecede geçerl i o l 

mak üzere, Arapça, İngil izce, Fransızca, Rusça ve İspanyonca olarak 
hazırlanmıştır. 
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Madde 31- 1) Bu Söz leşme Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve 
Kültür Örgütüne üye devletlerin kendi anayasal yöntemler ine göre 
onaylarına ve kabullerine tabi olacaktır. 

2) Onay veya yasal kabul belgeleri Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim 
ve Kültür Örgünü Genel Direktörüne tevdi edilecektir. 

Madde 32 - 1 ) Bu Söz leşme Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür 
Örgütü üyesi olmayıp, örgütün Genel konferansı taraf ından söz leşme
ye katı lmaya çağrı lan bütün devletlerin katı lmasına açık olacaktır. 

2) Katı lma, bir katı lma belgesinin Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim 
ve Kültür Örgütü Direktörüne tevdi ile gerçekleştirilir. 

Madde 33- Bu Söz leşme, yirminci onay, kabul veya katı lma bel
gesinin tevdi tar ihinden üç ay sonra, fakat sadece onay, kabul veya 
katı lma belgelerini bu veya önceki bir tarihte tevdi eden devletler ba
kımından yürür lüğe girecektir. Diğer her devlet için, Sözleşmel i kendi 
onay, kabul veya katı lma belgesinin tevdi inden üç ay sonra yürür lüğe 
girecektir. 

Madde 34- Aşağıdaki hükümler, Söz leşmeye taraf olan devletler
den federal veya üniter o lmayan anayasal s isteme sahip olanlarına 
uygulanacaktır. 

a) Bu Sözleşmenin hükümler in in uygulanmasın ın federal veya mer
kezi yasal gücün yargı yetkisi alanına girdiği hallerde, federal ve 
merkezi hükümet in yükümlülükler i , federal devlet o lmayan taraf 
devletlerinki lerle aynı olacaktır. 

b) Bu sözleşmenin uygulanmasın ın, federasyonun anayasal sistemi 
icabı, yasal önlemler a lmakla yükümlü tutulmayan ve federas
yonu oluşturan her bir devlet, ülke, eyalet veya kantonun yargı 
yetkisi alanına girdiği hal lerde federal hükümet, anılan hüküm
leri, kabulü tavsiyesiyle böyle devlet ler in, ülkelerin, eyaletlerin 
veya kantonların yetkili makamlar ın ın bilgisine sunar. 

Madde 35- 1) Bu Söz leşmeye taraf olan her devlet söz leşmeden 
çekilebilir. 

2) Çeki lme, Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü Genel 
Direktörüne tevdi edi lecek bir belgeyle duyurulacaktır. 



3) Çeki lme, çeki lme belgesinin al ınmasından 12 ay sonra geçerl i 
olacaktır. Bu, çekilen devletin mali yükümlülükler ini , çeki lmenin yürür
lüğe girdiği tarihe kadar etkilemeyecektir. 

Madde 36- Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü Genel 
Direktörü, Örgüte üye devletlere, 32. maddede sözü edilen Örgüte 
üye olmayan devletlere ve Birleşmiş Milletler'e 31. ve 32. maddelerde 
belirtilen bütün onay, kabul ve katı lma belgelerinin ve 35. maddede 
belirtilen çeki lme belgelerinin tevdi edildiğini bildirecektir. 

Madde 37- 1) Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve 
Kültür Örgütü Konferansı taraf ından tadil edilebilir. Bununla beraber, 
böyle bir tadil yalnızca tadil edilmiş Söz leşmeye taraf olacak devletleri 
bağlar. 

2) Eğer Genel konferans su Sözleşmeyi tamamen veya k ısmen de
ğiştiren yeni bir Söz leşme benimserse, yeni söz leşmede aksine hüküm 
bulunmadıkça, bu sözleşme tadil edilen sözleşmenin yürür lüğe girdiği 
tarihten itibaren onaya, kabule veya katı lmaya açık olmayacaktın 1. 

Madde 38- Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Ant laşması 'n ın 102. 
maddesi uyarınca, Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü 
Genel Direktörünün isteği üzerine Birleşmiş Milletler Sekreteryasınca 
tescil edilecektir. 

Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Konferansı 'nın 
onyedinci oturum başkanının ve Birleşmiş Milletler Eğit im, Bilim ve 
Kültür Örgütü Genel Direktörünün imzalarını taşıyan iki geçerl i nüs
ha olarak Paris'te 23 Kasım 1972'de yapılmış olup, Birleşmiş Milletler 
Eğit im, Bilim ve Kültür Örgütü arşivlerinde saklanacak ve aslına uy
gunluğu onaylanmış suretleri 31. ve 32. maddelerde belirti len bütün 
Devletlere ve Birleşmiş Milletler'e gönderilecektir. 



7-2000 YILI A N K A R A K O R U M A BİLDİRGESİ: O D T Ü 
MİMARLIK B Ö L Ü M Ü Ö Ğ R E N C İ L E R İ N D E N BİR Ö N E R İ * * * * * 

Koruma/Restorasyon konusundaki kuramsal yaklaşımların irdelendiği, 
bu tür gel işmelerle ülke koşullarının karşılaştırı ldığı bir ders sürecince 
2000-2001 ders yılı boyunca öğrenci ler imle birlikte çok heyecanl ı ve 
yaratıcı tart ışmalar yaşadık. Buradaki ana tema, koruma kuramlarının 
Avrupa kökenli o lması , Türkiye'de çok da fazla sorgu lanmadan kabul 
edi lmesi, bir bölüm koşulların ise ülkemiz sistemiyle tam örtüşemediği 
idi. Restorasyon kuramının belki de tek evrensel (uluslararası değil) 
gerçeğinin "case per caso" yani her kültür varl ığının kendi koşullarına 
daha uygun bir ulusal birdirge hazırl ığına birlikte karar verdik. 
Öncel ikle her öğrenci kendi bildirgesini hazırladı. Bunları tartıştık ve 
çakışan konular o lduğu kadar farkl ı laşan başlıklar o lduğunu gördük. 
Bütün bu kişisel bildirgeleri daha sonra öğrenci ler-ki bir bö lümü 
Restorasyon Yüksek Lisans öğrencisi genç meslektaşlar, bir bö lümü 
de lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileridir- biraraya getirdi ler ve bir ortak 
bildirge hazırladılar. 

Bu çok heyacan verici bir deney im idi. Salt yurtdışı kararları 
i rdelemeden kabul lenmek yerine kendi kuramsal ve kılgısal 
gerçekleri de sorguladılar. Vardıkları sonucu mimarl ık platformuna 
sunmayı istedim. Çünkü dışardan alıntı kuramlarla özümlenmemiş 
ödünç fikirlerle doğru bir kuramsal çerçevenin oluşturulabi leceğine 
inanmıyorum. Bu bir ilk o ldu. Bu tür tart ışmalarla Türkiye için geçerl i 
kuramsal çerçeveyi bil imsel baza oturtmanın umudunu taş ıyorum. 
Aşağıda size sunduğum Ankara Bildirgesi benim yalnızca belirli 
yönlendirmeler le tart ışmaları başlatt ığım ve bazen de ters fikirler 
de ortaya koyarak gençleri farklı düşünmeye itmeye çal ışdığım bir 
çalışmadır. Dolayısıyla ben daha çok fikri üreten ve size bunu ileten 
eğitici ro lümü vurgu luyorum, çünkü ürün aşağıda adları yazılı genç 
meslektaşlarımındır. 

TÜRKİYE 'DE KÜLTÜREL DEĞERLERİN R E S T O R A S Y O N U N A 
Y Ö N E L İ K A N K A R A BİLDİRGESİ 

Hazırlayanlar: 
Tuncay AKBULUT - Çağdaş H. BORA- Gül Devr im DEMİREL 
Hakan GÖKBERK- Bora IŞIK -Aysun İNAN- Elvan ODABAŞI 
Ilgın ÖNAL- Aysel ÖZTÜRK- Kerem TOPUZ -Eylem ULUDAĞ 



Korumanın Kapsamı: 

Koruma ve restorasyon birbiriyle bütünleşik süreçlerin oluşturduğu 
çal ışmalarla, bu çal ışmanın sonuçlarının sürdürebi ld iğ in in 
sağlanmasının bir bütünüdür. Aşamalardan birinin eksikliği ya da 
yetersizl iği kültürel değerlerin yaşatı lması ve gelecek nesil lere 
aktarı lması amacında istenilen sonuca ulaşı lamama nedenidir. 

1. Yapı çevresi ile bir bütündür. Çevreye yapı lması zorunlu yapı 
ölçeğinde ve kent ölçeğindeki müdahale lerde kültür varlığı aracıl ığıyla 
günümüze taşınan tarihsel, kültürel, sanatsal, sosyal, ekonomik 
bilginin korunması önceliklidir. Korumaya yönel ik plânlama bu esasa 
dayandırılmalıdır. 

2. Kent ölçeğinde yapı gruplarının oluşturduğu kültürel değerdeki 
dokular içerisinde yapı lacak yeni yapı laşmanın niteliği, korumaya 
yönelik plânlama kapsamında belir lenmeli, yapılar bu kriterlere göre 
tasarlanmalıdır. Oran, renk uyumu, malzeme seçimi, detay çözümler i 
açısından içinde bulunacağı dokuya aykırı düşmemel i , fonksiyon olarak 
bu dokuya yük get irmeyen yapıların yapı lma gereklil iği belirtilmelidir. 

Uzman Kişinin Niteliği: 

3. Koruma ve restorasyon uzman kişi taraf ından yapılır. 

4. Uzman kişi yapıya toplumsal , kültürel ve evrensel bir emanet olarak 
yaklaşmalı ve bu yaklaşımı gerçekleştirebi lecek meslekî etiğe sahip 
olmalıdır. 

• Yapının kendisine sunacağı ipuçlarını değer lendirmede ve yapacağı 
uygulamada; kendi bilgi ve yetkilerini, beğeni ve isteklerini ön plâna 
çıkaracak nitelikte kararlardan kaçınacak, tarihsel, kültürel, toplumsal 
ve meslekî saygı ve duyarlı l ığa sahip olmalıdır. 

• Ele aldığı konuyla ilgili yapacağı çal ışmanın her aşamas ında, ilgili 
disiplinler arası koordinasyonu sağlayabi lecek yetiye sahip olmalıdır. 
Bu disipl inlerden al ınacak teknik desteği veren kişinin koruma ve 
restorasyon alanında uzmanl ık statüsüne sahip olması esastır. 

• Ele aldığı konuyu içinde bulunduğu ülke koşulları çerçevesinde, 
hiçbir siyasî etki ya da baskıya dayalı spekülasyona dayandırmadan 
değerlendirecek meslekî etiğe sahip olmalıdır. 



Koruma ve Restorasyona Dayalı Çal ışmaların Niteliği: 

5. Yapı; iç kul lanımı, cephesi , çevresiyle ilişkisi ve çevresini bir bütün 
olarak kapsayacak şeki lde projelendiri lmen ve değerlendiri lmelidir. 
Kapsamlı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin oluşturulması , 
bu projelerin o luşturulmasında bil imsel metotlar ve belgelerin yanı sıra 
güncel teknoloj ik uygulamalar ın kullanılması zorunludur. Yapıyla ilgili 
net, kesin ve bil imsel belgeleme ancak bu şeki lde yapılabilir. 

6. Korumada öncelikl i kaygı; yapının ya da çevresinin kültürel devamını 
tehdit eden strüktürel, yapısal ve kul lanıma yönel ik sorunların 
bel ir lenmesi, ilgili disiplinin konuda uzmanl ık statüsüne sahip kişilerin 
görüşleri ışığında hazır lanan projelere bağlı gerekli sağl ık laşt ırma, 
sağlamlaşt ı rma çal ışmalarının yapılmasıdır. Yapı ya da yapı grupları ve 
çevrelerinini sahip oldukları kültürel değerleri aktarabi lecekleri sağlıklı 
ortamı yaratabi lmek için sadelik esastır. Yapı lacak müdahale lerde; 
kullanılacak teknik, malzeme ve detayların çağdaş ve özgününden 
ayırt edilebilir olması esastır. 

7. Yapı lacak müdahalenin doğruluğu ve bil imsell iği, müdahale 
boyunca elde edi lebi lecek yeni veri ler ışığında projenin geliştir i lmesi 
ve uygulamanın bu projelere mutlak sadakati ile sağlanabilir. Projeye 
uygunluk için denet im şarttır. Bu denet imi yapacak kurumların örgütsel 
yapısı içerisinde bulunan kişiler kendi alanlarında denet im yapmal ı , 
konular ında en az uygulamayı yapan kişiler kadar uzman olmal ı , aynı 
bil imsel metod ve güncel teknoloj ik uygulamalar ı kullanmalıdır. Bu 
nedenle denet im kadrolarının niteliğinin yükselt i lmesi gerekmektedir. 

Koruma Sürecinin Sürdürebil ir l iğinin Sağlanması : Koruma; ilgili 
disipl inlerden uzmanlar, yerel yönet im, sivil top lum örgütleri, kültürel 
değerler ve bu kültürel değerleri yaşayan yöre ve kent insanının 
katı l ımının gerçekleştiği bir süreçtir. Sürdürülebil ir l iğinin temel i 
katılımdır. 

8. Korumanın sürdürülebil ir l iğinin sağlanması , korumanın temel 
şartlarındandır. Sivil top lum örgütlerinin ve meslek odalarının gerek 
maddi ve gerekse kamuoyu desteğinin sağlanması konusundaki 
katkıları gözardı edi lemez. Kültür varl ığının tan ınmasında, 
ben imsenmes inde, kültüre ve kültür varl ığına karşı bilinçli bir 
duyarlı l ığın gel işmesinde top lumun ve bizzat yapı sahiplerinin ve/veya 
kullanıcı ların koruma sürecine katı lmaları sivil top lum örgütleri ve 
meslek odalar ında sağlanmalıdır. Böylelikle, uzman kişi, yerel yönet im 



ve kullanıcılar arası koordinasyon sağlanabilir. Koruma sürecine yapıyı 
yaşatacak olan yöre insanının da katı lmasıyla sağlanacak bilgi akışı 
yapının yaşamını sürdürmesine yönelik veri lecek kararların yapının 
kullanımına uygunluğu kadar, ihtiyaca uygunluğu açısından da 
geçerli l iğini sağlayacaktır. Ayrıca yapının, yapı kul lanımına yönel ik 
spekülatif kararlarla ileride daha fazla zarar görmesi engellenecektir. 

9. Koruma ve kültür varl ığına duyarlı l ık temel eğit imden itibaren 
aşı lanması gereken sistematik bir süreçtir. Sosyal gel işmeye yönel ik 
eğit im kapsamında, okullar bölgelerindeki kültürel çevreleri tanıtma 
görevini üstlenmeli; bu tanıt ımı, sosyal eğit ime yönelik dersleri 
kültürel çevreye taşıyarak, öğrenci lere kültür varlığını birebir görme, 
içinde bulunduğu çevreyi birebir yaşama fırsatı vererek yapmalıdır. Bu 
sistematik sürecin yüksek öğrenim aşamasında kendi l iğinden devam 
edebi lmesi için, üniversite yönetimler i , eğit im görevli lerinin yanı 
sıra sivil top lum örgütleri ve ilgili meslek odalarının katkıları devam 
etmelidir. 

10. Mesleki eğit im sürecinin niteliğinin arttırı lması için üniversitelerarası 
koordinasyon önemlidir. Güncel bilgi, teknik ve teknoloji lerin 
aktarı lması, yapılan uygulamalar ve çal ışmalar hakkında görüş 
alışverişinin sağlanması , koruma alanında uygulamaya yönelik ortak 
bir yol ve dil birliğinin sağlanması ve bu sürecin eğit ime taşınması 
gereklidir. Bu koordinasyonun sadece kent ya da ülke bazında 
sınırlandırı lmayıp, uluslararası düzeye taşınması nitelikli uzman 
yetişt irmenin temelidir. 

11. Yöresel sistematik arş iv leme yapılmalıdır. Yöresel kültürel değerlere 
ait detaylar, yapım teknikleri, yapı elemanları ilgili kültürel değerler in 
tarihçeleri, ustaları, sahipleri ve kullanıcıları hakkında bulunabi lecek 
bilgi ve belgeler, yöresel bir arşivde saklanmalıdır. Bu dokümanlar ın 
kent kütüphaneleri ve ilgili devlet arşivlerinde ulaşılabilirl iğinin 
sağlanması için gerekli teknolojik koordinasyon sağlanmalıdır. 
Elde edilen dokümanlar, üniversitelerde görev alan uzmanlarca 
değerlendiri lerek eğit im sürecine taşınmal ı , tarihi yapıların onar ımında 
görev alacak geleneksel detay ve teknik bilgilere sahip yeni usta ve 
zanaatkarlar yetiştirilmelidir. Onar ım ve restorasyonlarda işçilikten 
kaynaklanan hatalar en aza indirilmelidir. Böylelikle yok olmaya 
yüz tutmuş el sanatları da koruma kapsamı içinde yaşatılmalıdır. 
Ancak bunun sağlanabi lmesi için bu ustaların yetişt ir i lmesinde ve 
iş ortamlarının sağlanarak geçimlerini sağlayabi lmeler inde devlet 
desteği şarttır. 



Korumanın Yasal Çerçevesi: 

12. Koruma ve onar ım olayları anayasal düzeyde bir "Kültür ve Tabiat 
Varl ıklarımızın Korunması ve Onar ım Pol it ikası" gerektirmektedir. 

13. Devlet gerek sit alanlar ına, gerekse bireysel mülkiyete yönel ik koruma 
ve onar ım kararlarını ivedilikle almal ı , plan ve projelerin yapı lması ve 
icrası açıs ından çok geniş mali olanaklar sağlayarak desteklemel i ve yine 
özel kuruluşları bu tip çal ışmalara destek vermeler i için teşvik etmelidir. 

14. Kültür ve tabiat varl ıklarımızın koruma ve onarımı için sağlanan mali 
olanaklar, şeffaflık i lkesine dayandır ı lmal ı ve kamuoyu tüm detaylarıyla 
projelerle ilgili olarak bilgilendirilmelidir. Bununla birlikte çal ışmaların 
denetçi l iği politik, ekonomik ve idari baskılara karşı korunmuş, özerk 
yapıda, vesayet alt ında o lmayan, t amamen özgür ve demokrat, hukukun 
üstünlüğünü benimsemiş sivil top lum örgüt len, sadece konu ile ilgili 
meslek gruplar ından seçerek oluşturacağı uzmanlardan kurulu heyetler 
üstlenmelidir. 

*****Gül, Asatekin, et.al (2003) "Türkiye'de Kültürel Değerlerin Restorasyonuna Yönelik Ankara Bildirgesi", 
Mimarlık, No. 311, s. 59-60. 
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ULUSLARARASI PLATFORMDA ÜLKEMİZ KÜLTÜR 
VARLIKLARININ KONUMU 

B Ö L Ü M 4 



Türkiye Cumhuriyet i , uluslararası 
birçok toplantıya katı lmakta, birçok ku
ruluşun üyesi ve/veya tarafı olarak çeşitli 
bildirgelere imza atarak kültür ve doğa 
varlıklarının korunması konusunda çeşitli 
yükümlülükler i üstlenmektedir. UNESCO, 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği'nin 
Bakanlar toplantıları bu uluslararası 
kuruluşların en önemlileridir. Koruma 
olgusuna bu çerçeve içinde bakı ldığında, 
ülkemiz, yasal ve yönetsel olarak bugün 
geçerli olan koruma kuramsal yakla
şımlarını benimsemektedir. Akademik 
ortamlarda zaten sürdürülen bu çağdaş 
çal ışmalarda kamu desteğini sağlamaya 
özen gösterilmektedir. 

Konuya bu açıdan yaklaşı ldığında, 
kültür ve doğa varlıklarının korunması 
konusunda tarihsel süreç içinde önemli 
ki lometre taşlar ından Carta Del Restauro 
- Restorasyon Bildirgesi 1931 yıl ına aittir. 
Daha sonra, 1964 yıl ında yayımlanan ve 
genişleti lmiş kavramlarıyla geçerli l iğini 
koruyabi lmiş olan Venedik Tüzüğü, konut 
çevrelerinin de korunmaya değer varlık
lar o lduğunu uluslararası platformda 
yasallaştıran 1975 Amsterdam Bildirgesi, 
özgünlüğün önemini vurgulayan 1994 
Nara Bildirgesi, Türkiye Cumhuriyet i 'nin 
de kabul ettiği, çeşitli çal ışmalarda yansı
malarını bulan uluslararası belgelerdir ve 
3. Bölümde verilmektedir. 

Ancak, Türkiye'nin özel koşullarının 
salt uluslararası belgelerle yönlendir i le-
meyeceğinin algı lanması, beraberinde 
ülkemize özel çal ışmaları da akademik 
ortamlara taşımıştır. 2000 yıl ında ODTÜ 
Mimarl ık Bölümü öğrencilerinin koruma 
kuramları dersi için hazırladıkları bir a l 
ternatif belge olan 2000 Ankara Bildirgesi 
de yine 3. Bölümün sonunda tart ışmaya 
açı labi lmesi için verilmektedir. 

Tüm bu uluslararası belgeleri kendine 
özgü yapıtları için uygulamaya dönüştür
meye çalışan ülkemiz, uluslararası, hatta 

evrensel önemi olan kültür ve doğa var
lıklarının anavatanıdır. 

1-DÜNYANIN YEDİ HARİKASI 
VE TÜRKİYE 
İnsanların çağlar boyunca hayran kal

dıkları büyük eserler, asırlar boyu sanat
çılara i lham kaynağı olmuş, daha iyisini 
ve daha güzelini yapma arzusu vermiştir. 
Tarihi açıklayıcı insanın gücünün ve yete
neğinin tanıkları olan bu başeserlere ilgi 
duymayan nesiller, yaratı lan bu eserleri 
yok etmişlerdir. Bu sebeple, bütün dünya 
için eşsiz birer kaynak ve hazine olan 
bu eserlerin bi l inmesinde büyük yarar 
vardır. 

Tarihçiler, yazarlar ve sanatkârlar, 
yüzyı l lardan beri "Dünyanın en büyük ve 
en güzel yapıtları hangileridir, nerede, ne 
zaman ve niçin yapı lmış lardır?" soruları
na yanıt aramışlardır. 

M.Ö. IV. yüzyı lda Sidon' lu Antipatros 
ilk defa, kendi çağında yeryüzünde mev
cut olan yedi en güzel anıtı "Dünyanın 
Yedi Har ikası" olarak adlandırmıştır. 
Heykeltraşlık ve mimarl ık başeserleri 
olarak kabul edi legelen bu eserler şun
lardır: 

• Mısır Piramitleri 
• İskenderiye Feneri 
• Babil' in Asma Bahçeleri 
• Efes'teki Artemis Tapınağı 
• Olympos'taki Zeus Heykeli 
• Kral Mausolos 'un Mozolesi 
• Rodos Heykeli 

Bu yapıt lardan Efes Artemis Tapınağ 
ile Bodrum'daki Kral Mausolos 'un anıt 
mezarı Anadolu 'da bulunmaktadır. Sah 
bu iki önemli evrensel sanat/mimarlıl-
yapıtının varlığı bile ne denli zengin bir 
kültürel alanda yaşadığımızın kanıtıdır. 
Bu nedenle ülkemiz topraklar ındaki iki 
dünya harikası hakkında kısaca bilgi ve-



Fotoğraf 81: Dünyanın 7 harikası: Efes, Artemis 
Tapınağı 

ilmesi Anadolu kültürünü betimlemeleri 
ıçısından önemlidir. 

•Artemis Tapınağı 
Artemision adıyla da bil inen bu ta

kınak, M.Ö. 560 -550 tarihlerinde Lydia 
Kralı Kroisos taraf ından İyon düzeninde 
yaptırılmış, daha sonra bir deli taraf ın
dan tümüyle yakılmıştır. M.Ö. 334 -250 
ıllarında yapı lan yeni tapınak, o güne 

değin inşa edi len en büyük Hellenistik 
Oönem yapısı olarak özel bir öneme 
sahiptir. İlk yapının temeller i kullanılarak 
55.00X115.00 m. boyutlar ında ve 3.00 
m. yüksekl ikteki bir plâtform üzerine ku
rulan ve tümüyle mermer kullanılan yeni 
capınağın heykelleri, üstün sanatsal nite
likleri nedeni ile yapıya değer katmıştır 
(Fotoğraf 81). M.S. 262 yı l ında Got' lar 
tarafından yıkılan tapınağın temellerini 
British Museum'dan John Turtle Wood 
bulmuş, bu arada da arazide çıkan hey
kelleri de British Museum'a taşımıştır 
(Ana Brittannica: 1989, C.14, 354). 

Bugün ancak temel kalıntı larının ve 
bazı mimarî parçaların kaldığı tapınağın 
yüksekliği konusunda bilgi verebi lmek 
için Avusturya kazı ekibince bir sütu
nu ayağa kaldırı lmış ise de, bataklık 
bir alanda ve bakımsız durumdaki bu 
tarihsel değer in korunabi lmesi ve tarih 

boyunca süregelen özel önemini vur
gulayacak çal ışmalar gerekli ve acildir 
(Fotoğraf 82). 

• Kral Mausolos 'un Mezarı 
Karya Satrabı Mausolos için karısı 

Artemis ia taraf ından Hal ikarnassos'ta 
yapılan bu anıt mezar, zaman içinde 
Mausoleum olarak anı lmaya, giderek de 
tüm anıt mezarlar için kullanılan bir isim 
olmaya başlamıştır. Kral Mausolos M.Ö. 
353'te ö ldüğünde tahta geçen karısı 
Artemisia 'nın ilk gir işimi, kocasının adını 
sonsuzlaşt ı rmak için dönemin en ünlü 
mimar ve sanatçı larının katkısı ile bir 
çal ışmayı başlatmak olmuştur. Öncel ik le 
yer seçimi yapı lmış, 33.00X39.00 m. bo
yutlar ında ve toplam 41.00 m. yüksek
likte üç kademel i bir proje hazırlanmıştır. 
İlk kademe bir kaide olarak tasar lanmış, 
bunun üstüne İyon sütunları ile çevrili bir 
bölüm ve en üstte de 24 basamakl ı pira
midal bir çatı inşa edilmiştir. Bu piramit, 

Fotoğraf 82: Dünyanın 7 harikası: Efes, 
Artemision, bugünkü durum 



Fotoğraf 83: Dünyanın 7 Harikası: Kral 
Mausolos'un Mezarı 

Fotoğraf 84: Dünyanın yedi harikası: Kral 
Mausolos'un mezar anıtı, bugünkü 
durum 

Kral Mausolos ile Artemisia'yı betimleyen 

bir heykel ile taçlandırılmıştır. M.S. 352 ' 

de Artemisia'nın ölmesi ile yarım kalma 

sorunuyla karşı laşınca, tüm sanatçı lar 

para almaksızın bu görkemli anıt me

zarı tamamlamış lardır (Ana Brittannica: 

1989, C.15, 44-445) (Fotoğraf 83). 

Mausoleum'un 1500 yıl boyunca 

ayakta durduğu, 15. yüzyı ldaki büyük 

depremler sırasında yıkıldığı düşünül

mektedir. Bodrum Kalesi'nin yapımında 

Mausoleum'un taşları kullanılmış olup 

bugün anıtın yerinde yalnızca bir çukur 

vardır. Burada bulunan mimarî parça ve 

heykeller de British Museum'da sergi

lenmektedir. Bir üstörtü ile kapatı lan bu 

alanda Mausolos'a ait olduğu sanılan bir 

figür bulunmaktadır (Fotoğraf 84). 

2-DÜNYA KULTUR MİRASI 
LİSTESİ VE BU LİSTEDE YER 
ALAN KÜLTÜR VE 
DOĞA VARLIKLARIMIZ 

A-DÜNYA MİRAS LİSTESİ VE 
ÖLÇÜTLERİ 
UNESCO tüm dünyanın önemini 

onaylayacağı, salt yerel olarak ya da ülke 
düzeyinde değil, tüm dünya için gelece
ğe korunarak aktarı lması gerekli bulunan 
kültür ve doğa varlıklarını saptamak ka
rarına varmıştır. Bu mirasın korunması 
için konan ölçütler önemlidir. Dolayısıyla 
yapılan çal ışmalar küresel bağlamdaki 
"önemi " sorgulamaktadır. Bu nedenle bir 
söz leşme hazır lanmış olup bu bölümün 
sonunda verilmektedir. 

Dünya Mirası Listesi'nin bel ir lenmesi, 
uluslararası toplum için önemlidir: Hangi 
anıt, külliye ya da alan diğerlerinden 
farklı olarak "dünya miras ı" olarak değer
lendirilebilir? Diğer bir deyişle, bir kültü
rel ya da doğal alanın hangi değerleri 
dünya mirasının özel evrensel değerini 
oluşturur? 

Dünya Mirası Komitesi yıllar önce 
"Dünya Mirası Sözleşmesi 'nin uygula
nabilmesi için bir kul lanma kılavuzu 
geliştirdi. Burada, adı geçen listeye aday 
olmak ve seçi lmek için geçerl i ölçütler 
belirtilmektedir. 

Kul lanma kı lavuzu, "dünya miras ı "o la
rak nitelendiri lebilecek anıt, külliye ya da 
alanların seçiminde aşağıda tanımlanan 
altı ölçütün kullanılmasını öngörmektedir 
(Dünya Kültür Mirası Sözleşmesi): 

i) İnsanlığın yaratıcı dehasının başya
pıtlarından biri olmalıdır. 

ü) İnsanlık değerlerinin bir zaman 
di l iminde ya da dünyadaki bir kültürel 
bölgede uğradıkları değiş imi; mimarî ya 



da teknoloj ideki, anıtsal sanatlardaki, 
kent plânlama ya da peyzaj tasar ımında-
ki gelişmeleri sergilemelidir. 

üi) Günümüzde yaşayan ya da artık 
;aybolmuş bir uygarl ığın veya bir kül
türel geleneğin tekil ya da en az ından 
ayrıcalıklı bir tanığı olmalıdır. 

iv) Bir mimarî yapı türünün, teknoloj ik 
bir bütünün ya da bir peyzajın insanlık 
arihindeki önemli aşamalar ından birinin 

nitelikli bir örneği olmalıdır. 

v) Geleneksel bir insan yer leşmesinin 
>a da arazi kul lanımının bir kültürü temsi l 
den ayrıcalıklı bir örneği olmalı ve geri 
lönülmez değiş imin etkisiyle tehl ike a l -
nda olmalıdır. 

vi) Olaylar veya yaşayan geleneklerle, 
kirlerle ya da inançlarla ilişkisi o lan, ay-

rıcalıklı, evrensel önem taşıyan sanatsal 
a edebî ürünler olmalıdır (Komite bu 
Içütü çok özel durumlarda ve diğer ö l 

çütlerle birlikte göz önüne almaktadır). 

Bunlar kadar önemli olan bir diğer 
! onu da, kültürel mirasın özgünlüğü ile 

jrunma ve işletme koşullarının günü-
: tüzdeki durumudur. 

Doğal Dünya Mirası 'nın seç iminde kul
lanma kılavuzu dört ölçüt geliştirmiştir: 

i) Yeryüzü tarihinin önemli aşamala
rını betimleyen önemli örnekler olmak. 
Bu, yaşamın o luşumunun belgelenmesi , 
süregelen jeomorfoloj ik süreçlerin oluş
turduğu arazi biçimleri ya da önemli jeo
morfolojik ya da fizyografik öğeler vb. 

ii) Yeryüzü temiz su, kıyı ya da deniz 
eko sistemleri, bitki ya da hayvan top
luluklarının evr im ve gel iş iminde devam 
eden önemli ekolojik ve biyolojik süreç
lerin nitelikli örnekleri olmak. 

üi) Üstün bir doğal o luşumu içermek 
veya ayrıcalıklı doğal güzell ik ve estetik 
önem arz etmek. 

iv) Biyolojik çeşitli l iğin yer inde korun
masında çok önemli ve dikkate değer 
yaşam alanı içermek. Bu, bilim ve koru
ma bakış açıs ından tehl ike alt ında olan, 
önemli evrensel değeri olan örnekleri de 
kapsamaktadır. 

Doğal mirasın bütünlüğü ile korunma 
ve işletme durumu ayrıca önem kazan
maktadır. 

Ayrıcalıklı evrensel doğal ve kültü
rel değerleri birlikte barındıran alanlar, 
Dünya Mirası üstes i 'ne kültür mirası ve 
doğa mirası ölçütlerinin birleşimi ile seçi
lerek alınırlar. Şu anda listede bu tür 19 
alan vardır. 

Yukarıda belir lenen ölçütler, Dünya 
Mirası Listesi'nin çok uzamasını ya da her 
ülkenin dahil etmek istediği her varl ığın 
sıralandığı bir liste olmasını ön lemek için 
çok ciddî çalışılmaktadır. 

B-DÜNYA KÜLTÜR MİRAS 
LİSTESİNDE TÜRKİYE 
Ülkemiz yukar ıda belirti len ölçütlere 

uyan 9 varlık ile Dünya Miras Listesi 'nde 
temsi l edilmektedir. Bu yapıt lar ya da 
alanlar şunlardır: 

•İstanbul "un Tarihsel Alanları 
Kültürel Ölçüt: i, ii, üi, iv. 
Dünya Miras üstes i 'ne a l ınma tarihi: 

6.12.1985. 

Türkiye Cumhuriyet i 'n in en büyük 
kenti olan İstanbul, İstanbul Boğazı 'nın 
her iki yakasına yayı lan bir yerleşmedir. 

İstanbul 'un ne zaman kurulduğuna 
ilşkin kesin bilgiler bu lunmamakla birlik
te, M.Ö. 750 - 550 yıl larında küçük Grek 
kolonisi iken stratejik konumu nedeniyle 
kısa sürede önemli bir t icaret kenti-



ne (Byzantion) dönüşmüştür. Ancak, 
Fikirtepe kazılarının buluntuları M.Ö. 4. 
binyıl sonuna kadar uzanan bir tarihsel 
geçmişin kanıtlarını bizlere sunmaktadır 
(Akat: 1989,16). 

Byzantion 1453 yıl ına dek Bizans 
İmparator luğu'nun başkenti o la
rak kalmış, bu tarihte Fatih Sultan 
Mehmet' in kenti fethetmesi ile Osmanl ı 
İmparator luğu'nun başkenti İstanbul'a 
taşınmıştır. 

14. yüzyı la gel indiğinde Konstantino-
polis, sınırları çok daralmış bir imparator
luğun yönetsel merkeziydi ve halkı daha 
çok tarımla uğraşıyordu. Osmanl ı lar 
taraf ından al ındığında 50 bin kadar 
olan nüfusu, Rumeli ve Anadolu 'dan 
getiri len Müslüman ve Müslüman o lma
yan halkın yerleştir i lmesi ile 100 bini 
aştı. Müslümanlar ' ın büyük bölümü bu 
dönemde eski kentin bulunduğu yarı
madanın dışında yaşıyordu. Osmanl ı 
Döneminde kentin nüfusu daha da arttı 

ve kentsel alan giderek gelişti. 19. yüzyı l
da Galata önemli gel işmeler gösterdi. Bu 
kesim, ticaret merkezleri o lma özelliğini 
korurken yabancı elçil iklerin yerleştiği ve 
yabancı banker, komisyoncu, banka ve 
sigorta şirketlerinin yoğunlaşt ığı , bunun 
yanı sıra eğlence yerlerinin bulunduğu 
bir Avrupa kenti görünümünü kazan
maya başladı. Osmanl ı padişahlarının 
Topkapı Sarayı 'ndan çıkarak Galata ya
kınındaki Dolmabahçe Sarayı 'na taşın
maları bu yüzyıla rastlar. Daha sonra bu 
kesimde ve Boğaziçi 'nde başka saraylar 
yapıldı. Bu sırada Kadıköy ve Üsküdar 
yöreler inde de yeni yer leşme alanları 
kuruldu. (Müller-Wiener, W.: 2001) 

İlk önemli sanayi kuruluşu olar 
Feshane'nin Haliç'te iş letmeye açıldığı 
19. yüzyı lda kent demiryolu, tramvay 
tünel gibi kent içi ve kent dışı ulaşım ola 
naklarına kavuştu. Bir yandan l iman, çağ 
daş bir duruma getiri l irken öte yandan 
Boğaziçi 'nde vapur seferleri başlatıldı 
İzmit ve Edirne'yle demiryolu bağlantısı 

Fotoğraf 85: İstanbul 



kurulan kentin yakın çevresiyle ulaşımını 
sağlamak amacıy la banliyö seferleri dü
zenlendi. Halic'in iki yakasını birleştiren 
köprüler de bu yüzyı lda yapıldı. 

İstanbul, hem taşıdığı çok tabakal ı 
/e zengin tarihsel değerlerle, hem de 
:oğrafî konumu ile iki kıtayı birbirine 
jağlamasının yanı sıra doğal nitelikleri ile 
de dünya mirası o lmaya hak kazanmış
ın Bunları kısaca sıralamak gerekirse, 
Sultanahmet Meydanı 'n ın Antik Dönem 
Hipodromu olduğunu ve çok önemli bir 
Osmanlı yapıtı olan Sul tanahmet Camii 
ile ayrıca değer kazandığını bel irtmek 
•jerekir. Bizans Döneminin en öneml i 
ilisesi olan ve ilk kez 325 - 360 yı l la

rında yapılan Hagia Sophia'nın Osmanl ı 
Döneminin Ayasofya Camii ve Türkiye 
Cumhuriyeti 'nin Ayasofya Müzesi o la
rak tarihsel bir sürecin tanığı o lduğunu, 
:'erebatan ve Binbirdirek sarnıçları, 
Aya İrini, Kariye kiliselerini ve bunların 
yanında var olan Topkapı, Beylerbeyi, 
Dolmabahçe Sarayları, Küçüksu Kasrı ve 
'oğaz kıyılarını süsleyen yalı lar ile tarihî 

yarımada içindeki mütevazî konut doku
ları örnek olarak verilebilir. 

•Göreme Millî Parkı ve 
Kapadokya 
Doğal Ölçüt: iii, Kültürel Ölçüt: i, iii, v 
Dünya Miras Listesi 'ne al ınma tarihi: 

6.12.1985 

"Güzel Atlar Ülkes i" adıyla bil inen 
Kapadokya bölgesi, volkanik doğasının 
çağlar boyu oluşturduğu olağanüstü ni
telikteki doğal peyzajın yanı sıra, Erken 
Hıristiyanlık Döneminde de önemli bir 
merkez olarak kültürel bir boyut da 
kazanmıştır. Çoğu Bizans Dönemine 
tarihlenen altmışı aşkın kilise, manas
tır, yeraltı kentleri, güvercinl ikler insan 
elinin doğayla birlikteliğinin en ayr ıca
lıklı örnekler inden birisini yaratmıştır 
(ICCROM: 1995). Volkanik bir alandaki 
tüflerin oluşturduğu jeomorfoloj ik nite-

Fotoğraf 86: Dünya Miras Listesi'nde Türkiye: 
Göreme Millî Parkı 

likler, bu alanın salt doğasını deği l , insan 

eliyle oluşturulan çevrelerin de mimarî 

karakterini biçimlendirmiştir. Çok yumu 

şak ve kolay işlenebilir tüf o luşum, kaya 

oyma mekânlar ın yapı lması kadar y ığma 

yapı lardaki kesme taş kul lanımı için de 

olanak sağlamıştır. Y ine bu nitelik, çevre 

yer leşmelerdeki bezemeler in de doğup 

gel işmesinde etkendir. Bu malzeme ilk 

olarak taş ocağından al ındığında kolay

lıkla işlenebilecek nitelikte iken, hava ile 

temas ettikçe sert leşerek doğa koşulları

na dayanıkl ı bir yapı malzemesine dönüş

mektedir. Bu niteliği yaşayarak öğrenen 

ve zaman içinde sürekli geliştiren yerel 

nüfus, bugünkü ayrıcalıklı mimarî dili 

yaratmıştır. İşte bu nedenle Kapadokya 

bölgesi salt Erken Hıristiyanlık Dönemi 

yapıtları ya da doğal peyzajı ile deği l , 

içerdiği geleneksel yer leşmeler in doğal , 

jeomorfoloj ik nitelikleri ile de bütünleşt i

ği için önemlidir ve korunmaya değerdir. 



• Divriği Ulu Camii ve 
Dar-üş-şifası 
Kültürel Ö l çü t : i, iv. 
Dünya Miras Listesi'ne al ınma tarihi: 

6.12.1985. 

Sivas İli'nin 177 km. güneydoğusunda 
bulunan Divriği İlçesi 'nde yer alan Divriği 
Ulu Camii Külliyesi'nin yapım tarihleri ya
pılarda var olan kitabelerden öğreni lebi l-
mektedir (Önge, Y. et.al: 1978). 

Buna göre caminin 1228-1229 yıl ların
da Mengücekoğlu Beyi Süleyman Şah'ın 
oğlu Ahmet Şah, dar-üş-şifanın ise eşi 
Turan Melek taraf ından yaptırı ldığı anla
şı lmaktadır (Durukan: 1989, 226). Yine 
kitabelerden , 16. yüzyı ldan itibaren çe
şitli onarımların yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Örneğin caminin kuzeybatıdaki minaresi 
1565 yıl ında Kanunî Sultan Süleyman' ın 
emriyle inşa edilmiştir (Durukan: 1989, 
228). 

Divriği Ulu Camii kuzey - güney doğ
rultusunda yerleşmiş dikdörtgen plânlı 

bir yapı olup çeşitli üstörtülerle kapatıl
mış beş sahınlı bir plâna sahiptir. Ancak, 
yapıyı özel kılan niteliği, son derece 
yalın bir cephe düzenine karşın kuzey 
ve batı portalleri ile doğu cephesindeki 
pencerede bulunan zengin ve benzersiz 
bezemeleridir. 

Dar-üş-şifa ise caminin güney cephe
sine bitişik olarak ve doğu-bat ı yönünde 
dikdörtgen plânlıdır. Kapalı avlulu ve üç 
eyvanlı plân tipine sahip yapı, 18. yüzyıl
da medrese olarak kullanılmış olup bat; 
ve güney kanatları iki katlı tasarlanmıştır. 
Ana eyvanın güneyindeki mekân türbe 
işlevine sahiptir ve Ahmet Şah, Turan 
Melek ile birlikte toplam on altı adet san
duka mevcuttur (Durukan: 1989, 230). 

Dar-üş-şifa da, camide olduğu gib 
geometrik, floral ve figüratif bezemeler 
ile ayrıcalıklı bir yapıttır. 

Sonuç olarak Divriği Ulu Cami 
Külliyesi, farklı kültürlerin izlerinin d< 
yansıdığı ayrıcalıklı bir kültür varlıç 
olarak ülkemizi Dünya Miras Listesi'nd< 
temsil etmektedir. 

Fotoğraf 87: Dünya Miras Listesi'nde Türkiye: Divriği Ulu Camii 



ıtoğraf 88: Dünya Miras Listesi'nde Türkiye: 
Nemrut Dağı, Adıyaman 

• Nemrut Dağı 
Kültürel Ölçüt: I, m, iv. 
Dünya Miras Listesi'ne al ınma tarihi: 

: L.12.1987. 

Adıyaman'a 100 km. uzaklıktaki Kâhta 
esi'nde yer alan Nemrut Dağı 2150 m. 

rakımı ile önemli bir yükseltidir. M.Ö. 80 
- M.S. 72 yılları arasında hüküm süren 
: mımanege Krallığı Döneminin öneml i 
bir bölgesi olan alanda I. Ant iokhos 'un 
tümülüsü ile tanrı ve kral heykel leri, 
kabartmaları bulunmaktadır. Bu tümü-
lüs 50.00 m. yüksekl ikte ve 150.00 m. 
çapında bir alanı kaplar. Üç terası vardır. 
Bunlardan iki tanes inde 8.00 - 10.00 m. 
yükseklikte kolosal heykeller vardır. Ve 
bu heykeller alanın en önemli değerlerini 
oluştururlar. Kuzey terası ise bu iki terası 
birbirine bağlayan bir tören yolu işlevine 
sahiptir (Özgünel : 1989, 236-240). 1881 
yılında keşfedilen alandaki heykellerin bir 
bölümü yıkılmış olup 1985 tar ihinde Prof. 
Dörner taraf ından yerler ine konmuştur. 
Bugün Nemrut Dağı 'nda hâlâ onar ım 
projeleri ve uygulamalar ı sürmektedir. 

•Hattuşaş - Boğazköy 
Kültürel Ölçüt: i, ii, iii, iv. 
Dünya Miras Listesi 'ne al ınma tarihi: 

28.11.1986. 

Çorum'a bağlı Boğazkale İlçesi 
içinde yer alan ve İ lkçağda Hitit 
İmparator luğu'nun başkenti olan 
Hattuşaş 1834 yıl ında Anadolu 'yu da 
inceleyen bir gezgin olan C. Texier ta 
rafından dünyaya tanıtı ldı. M.Ö. 19-17. 
yüzyı l larda bir Hatti kenti olan Hattutaş, 
ilk Hitit Kralı Kuşşara taraf ından ele ge
çiri lerek I. Hattuşili taraf ından başkent 
ilân edildi. M.Ö.8. yüzyı lda Frigler, daha 
sonra Hellenistik ve Roma dönemler in
de de yaşamını sürdüren kent, Bizans 
Döneminde önemini yit irmiş ve 18. 
yüzyı ldan itibaren de bugünkü nüfusun 
yaşadığı küçük ölçekli bir kırsal yerleş
meye dönüşmüştür (Özgünel :1989, 
160-163) . 

Bugün Hattuşaş'ı önemli kılan tarihsel 
değerleri günümüze dek varlığını sürdür
meyi başaran surlar, kentin giriş kapısı, 
arşiv binası ve tapınaklarıdır. 

Fotoğraf 89: Dünya Miras Listesi'nde Türkiye: 
Hattuşaş, Boğazköy, Çorum 



Fotoğraf 90: Dünya Miras Listesi'nde Türkiye: 
Ksanthos, Fethiye 

• K s a n t h o s - Letoon, Fethiye 
Kültürel Ölçüt: ii, iii. 
Dünya Miras Listesi'ne al ınma tarihi: 

9.12.1988. 

-Ksanthos 
Günümüzde Teke Yarımadası olarak 

bil inen, Antik Dönemin Likya bölgesinin 
en önemli yerleşmesi olan Ksanthos, 
Fethiye'ye 46 km. uzaklıktaki Kınık 
Köyü'nün yakınında yer almaktadır. M.Ö. 
3. binyıldan itibaren iskân edildiği bil inen 
kentin önemi Troya savaşları ile daha da 
artmıştır (Özgünel: 1989, 244). Bugün 
sürdürülen kazılar M.Ö. 8. yüzyıla kadar 
inen buluntular vermektedir. 

Pers egemenl iğ ine kadar bağımsız
lığını sürdüren kent, bu dönemde ha-
rabolmuş, sonra yeniden kurulmuştur. 
M.Ö. 475 - 450'de bir yangın sonucunda 
tümüyle yıkı lmakla birlikte yeniden imar 
edilerek önemini sürdürebilmiştir. M.Ö. 
2. yüzyı lda Lykia Birliği'nin başkenti olan 
Ksanthos, M.Ö. Rodos yönet imine geç
miş ise de M.Ö. 167'de yeniden bağım
sızlığını kazanmıştır. Daha sonra Roma ve 
Bizans kenti olarak yaşamını sürdürmüş, 
ancak M.S. 7. yüzyı ldaki Arap akınları 
sonucunda terkedilmiştir (Özgünel: 1989, 
250-251) . 

Agora, yazılı stel, Lykia Mezar Anıt ı , 
Kule Mezar, Bizans Bazil ikası, Lykia 

Akropolü, tapınakları Ksanthos'un 
önemli anıtları arasında sayılabilir. 

-Letoon 
Likya'nın kutsal merkezidir. Leto, 

Apol lon ve Artemis tapınakları ile ünlü 
olan kentte tiyatro, çeşme gibi başke 
anıtsal yapılar da vardır. 

• Hierapolis - Pamukkale 
Doğal Ölçüt: Kültürel Ölçüt: iii, iv. 

Dünya Miras Listesi'ne al ınma tarihi 

9.12.1988. 

Denizli 'ye 22 km. uzaklıkta olan alanıt 
Pamukkale olarak bilinen bölümü, kal 
s iyum oksitli suların oluşturduğu beya 
travertenlerden meydana gelmektedi; 
Bu kalkerli birikimler, küçük havuzla 
yaratarak ovaya çeşitli kademeler le in 
mekte ve çok özel bir doğal çevre yarat 
maktadır. 

Hierapolis antik kenti ise bu doğal çe\ 
reyle bir arada yaşayan, M.Ö. 2. yüzyılda 
Bergama Kralı 2. Eumenes tarafında ı 
kurulan bir kenttir. Şifalı suların var l ığ, 
bu yer leşmeyi tarih boyunca önemli kıla ı 
bir etkendir. Frigya bölgesinin başkent
liğini de üst lenen, Roma Döneminde çok 
önemli olan kent, Bizans Döneminde de 
önemini sürdürerek piskoposluk merke'.i 
olmuştur. 

Fotoğraf 91: Dünya Miras Listesi'nde Türkiye: 
Letoon, Fethiye 



Fotoğraf 92: Dünya Miras Listesi'nde Türkiye: Hierapolis-Pamukkale, 

Hellenistik Döneme ilişkin bilgi bu
lunamamakla birlikte, M.Ö. 133'te 
Romalılar'a bırakılan kentin M.S. 2. ve 
3. yüzyıllarda par laması , bu kentteki 
Hellenistik Dönem yapılarının yok edi l
mesine ve Roma mimarî biçeminin ken
tin tümünü etki lemesine neden o lmuş
tur. Bizans Döneminin ardından Selçuklu 
hâkimiyetine geçen kentin bu aşamadan 
sonra iskân edi ldiğine ilişkin bilgi/ bul
gulara ulaşı lamamıştır (Özgünel: 1989, 
146-147). 

Hierapolis antik kentinin Büyük 

Hamam kompleksi , Domit ian Kapısı, 

Hıristiyan Bazil ikası, t iyatro, Apol lon 

Tapınağı ve nekropol alanı öneml i anıtsal 

kültür varlıklarıdır. 

Bu alan, tarihsel bir yer leşmenin yanı 

sıra ayrıcalıklı ve nadir görülen doğal 

değerleri ile birlikte bir bütün olarak 

önemlidir. 



•Safranbolu 

Kültürel Ölçüt: ü, iv, v. 

Dünya Miras Listesi'ne al ınma tarihi: 

17.12.1994. 

Safranbolu, Kuzeybatı Karadeniz 
Bölgesi'ndedir. Karadeniz'den kuş 
uçuşu 65 km. içeridedir. 1995 yıl ında 
Karabük'ün il yapı lmasıyla, Karabük'e 
bağlanmıştır. 

Paleolitik Çağdan başlayarak is
kân edilen Safranbolu, Danişmentliler, 
Bizanslılar, Çobanoğul lar ı ve İlhanlılar'a 
bağlı olarak yaşadıktan sonra 15. yüzyıl 
başlarında kısa bir süre bağımsız olmuş, 
sonra Osmanlı lar 'a bağlı kalarak 1461 
yılına kadar egemenl iğini sürdürmüştür 
(Günay, R: 1981). 

Safranbolu evlerinde çok iyi nitelikte 
ve bol ahşap kullanıldığını görüyoruz. Bu 
bölgede bugün toplam alanın yarısından 
fazlasını ormanlar kaplar. Eski devirde bu 
oranın daha çok olduğu kesinlikle söyle
nebilir. 

Çeşitli anıtsal yapıların yanı sıra, ge
leneksel konut dokusunun önem kazan
dığı kentte, evlerde zemin kat genell ikle 
taştan yapılmıştır. Ahşap iskelet sistemle 
yapılan üst katlar çıkmalarla hem enine 
hem yüksekl iğine büyüyerek sokağa per
de perde açılmaktadır. 

•Troya 
Kültürel ölçüt: ii, iii, vi. 
Dünya Mirası Listesi'ne al ınma tarihi: 

2.12.1998. 

Fotoğraf 93: Dünya Miras Listesinde Türkiye: Safranbolu 



Türkiye'nin kuzeybatıs ında ve 
Çanakkale'nin girişinde yer alan Troya 
en eski ve en meşhur alanlardan biri
sidir. Bu alanda iki dizi arkeolojik araş
tırma yapılmıştır. 1971-91'de Heinrich 
Schilemann ve VVilhelm Dörpfeld, 1932-
38 yılları, Cari W. Blegen çalışmıştır, 
îch i lemann Homeros 'un eserler inden 
etkilenerek kazı yapmış ve hazineleri 
3erlin'e götürmüştür. Doğu ile güneybat ı 
Avrupa arasında yer alan tepe yaklaşık 
'000 yıl sürekli iskân edilmiştir. Erken 
3ronz Çağından Roma İmparator luğu 
3önemine kadar çok uzun bir sürecin 
anığıdır. 

Orta Bronz Çağında Troya H'nin kurul-
iuğu, bunun da Troya I'in kalıntıları üze

rinde yer aldığı bil inmektedir. Bu kentte 
daha çok Balkanlar ve Ege Bölgesi 'nden 
insanlar yaşıyordu. Bazı kent duvarları 
hâlâ iyi durumda ve ayaktadır. 

Çok çeşitli kent katmanlar ının birara-
dalığı ile mitolojik bağlantısı kentin öne
mini artırmaktadır. Kazılar 1988 yı l ından 
beri A lman bi l imadamı Prof.Dr. Manfred 
Korfmann taraf ından yürütülmektedir 
(Fotoğraf 94). 

Ülkemiz bunların dışında diğer kültür 
varlıkları için de öneri lerini yapmış
tır. Bunların onaylanması durumunda 
Anadolu 'nun diğer kültürel ve doğal 
varlıkları da küresel değerler arasında 
yerini alacaktır. 

Fotoğraf 94: Dünya Miras Listesi'nde Türkiye: Troya antik kenti, Çanakkale 
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TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE DOĞA VARLIKLARININ 
KORUNMASI: GENEL ÇERÇEVE 

B Ö L Ü M 5 



Türkiye Cumhuriyet i 'nin taraf o lduğu 
ve/veya benimsediği uluslararası belge
ler Bölüm 3'te belirtilmiştir. Dolayısı ile 
ülkemiz, bugün çağdaş koruma kuramla
rını bilen, benimseyen, kendi yerel sorun 
ve kaynaklar ından doğan özell iklere göre 
irdeleyerek kendine öz kuramsal yakla
şımlara varmayı amaçlayan bir yapıdadır. 
Bu yapının yasal ve yönetsel çerçeveye 
yansıt ı lmasına da çalışılmaktadır. 

1 - T Ü R K İ Y E ' D E K İ Y A S A L V E 
Y Ö N E T S E L Ç E R Ç E V E 
Ülkemiz, günümüzde hâlâ geçerli olan 

ve 1983 yıl ında yayınlanan 5226 sayılı 
yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Doğa 
Varlıklarını Koruma Yasası ile biçimlenen 
kısıt lamalara/koşullara göre koruma ça
lışmalarını yürütmektedir. Bu yasayı uy
gulamakla görevli ana kurum Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'dır. Bakanlık bu görevi, 
Türkiye'deki koruma çal ışmalarının ilke 
kararlarını üretmekle görevli Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 
ile, çeşitli illerde kurulmuş olan ve bölge
sel ölçekteki plânlama ve uygulama ça
lışmalarını yönlendiren Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve 
bu kurulların çalışmasını sağlayan Kurul 
Bürosu Müdürlükleri kanalıyla yürütür 
(Kültür Bakanlığı: 1990). 

Yüksek Kurul bu konuda çal ışma
ları olan kamu yönetici leri ile (örneğin 
Vakıflar Genel Müdürü, Turizm Bakanlığı 
temsilcisi, Orman Bakanlığı temsilcisi 
vb.) Bölge Kurulları başkanlarının temsi l
ci lerinden oluşur. Bölge Koruma Kurulları 
ise arkeolog, restorasyon uzmanı, mi
mar, kent plâncısı, sanat tarihçisi üyeler 
ile ilgili belediye ve kurum temsilci ler in
den oluşur. 

Kültür ve Turizm Bakanl ığı 'ndan baş

ka Vakıflar Genel Müdürlüğü de vakıflara 

bağlı yapı lardan sorumludur. Camiler, 

hanlar, hamamlar gibi anıtsal yapılar ge

nellikle bu kurumun sorumluluğundadır. 
Saraylar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne 
bağlı Millî Saraylar Müdür lüğü'ne bağlı
dır. Belediyelerin olmadığı kırsal alanlar
da Valilik, İmar ve Bayındırl ık ve İskân 
Bakanlığı ile doğal alanlarda ise Orman 
Bakanlığı sorumluluğu paylaşırlar. Çevre 
Bakanlığı daha çok doğal çevrelerde dev
reye girer. Görüldüğü üzere, Türkiye'de 
farklı kurum ve kuruluşlar, farklı yasal/ 
yönetsel sorumluluklar taşıyarak konuy
la ilgilenirler. Ayr ıca, bu konuda eğitim 
veren üniversiteler, yüksekokul lar ve 
meslek okullarını da öneml i kamu ku
rumları olarak saymak gerekir. 

2 - S İ V İ L T O P L U M Ö R G Ü T L E R İ 
Ülkemiz, artık sivil top lum örgütlerinin 

de önem kazandığı, kamuoyu oluşturdu
ğu önemli bir aşamadadır: Çekül Vakfı, 
Tema Vakfı, Korder-Koruma Uzmanları 
Derneği, Taç Vakfı gibi vakıf ve dernekler 
kâr amacı gütmeden koruma konusunda 
çalışmalarını sürdürmektedir. Mimarlar 
Odası 'nın hem merkezde ve hem de 
şubelerde son yıl larda bu konuya gide
rek daha önem verdiğini de vurgulamak 
gerekir. Ayrıca birçok meslek kuruluşu da 
kendi uzmanlık alanları çerçevesinde az 
ya da çok konuya eği lmektedir (Fotoğraf 
95). 

3 - U L U S L A R A R A S I K U R U M V E 
K U R U L U Ş L A R İ L E İ L İ Ş K İ L E R 
Ülkemiz, çok çeşitli uluslararası plat

formlara katı lmakta, birçok uluslararası 
belgeyi imzalayarak koruma konusunda 
sorumluluklar almaktadır. 

AB, Kültür Bakanları uluslararası top
lantıları, UNESCO, ICOMOS (Uluslararası 
Anıt ve Sitleri Koruma Komitesi), BM gibi 
çeşitli uluslararası kuruluşların ülkemizde 
de millî komisyonları vardır. Bu kuruluşlar 
da gönül lülüğe dayalı bir örgüt lenme ile 



uluslararası platformlarda ülkeyi temsi l 
etmekte, o platformların ürettiği ilkeleri 
.ilkemizde uygulamaya çalışmaktadır. 

4 - E Ğ İ T İ M K U R U M L A R I 
Türkiye'de bugün restorasyon eği-

:imi, mimarl ık bölümlerinin bulunduğu 
lemen tüm fakültelerde l isansüstü eği-
im olarak verilmektedir. Salt Türkiye'de 
ieğil, dünyada da ilk örgün restorasyon 
ğitimi 1963 yıl ında O.D.T.Ü. Mimarl ık 
akültesi 'nde başlamıştır. Bugün Ankara, 
stanbul, İzmir gibi büyük kentlerde 
zellikle mimarlara, bazı durumlarda da 
ent plâncılarına yönel ik olarak sürdürül
mektedir. 

Diğer bir kurum da meslek yüksek 

kullarıdır. Yine Türkiye'nin çeşitli yer

i lmeler inde kurulan restorasyon yüksek 

kulları asl ında işçi, koruma uzmanı ve 

l imar arasındaki ilişkiyi sağlayacak ara

nmanı yetişt irmeyi amaçlayarak kurul

muştu. Ancak bugün, daha çok eğit im 

adrolarının bilgi bir ikimine bağımlı ve 

irbiriyle koordinasyonu çok kısıtlı eğit im 

rogramları oluşturulmuştur. Taşınır kül-

ür varlığı onar ımından çevre ölçeğinde 

alışmaya yayı lan, ancak amacına uygun 

bir yapı lanmayı o luşturamayan bir eğit im 

istemidir. Bunların dışında hemen tüm 

:imarlık ve plânlama lisans eğitimi prog-

Fotoğraf 95: Mimarlık ile ilgili yayınlar 

ramında mimarl ık/kent tarihine yönel ik 
eğit im verilmektedir. Ancak bu bilgiler 
sistemi koruma olgusuyla doğrudan 
bağlantı landır ı lamamaktadır. 

Burada, kültür varlıkları ile doğrudan 
ilişkili meslek eğitimlerini de saymak 
gerekir: Arkeoloj i , mimarl ık tarihi, sanat 
tarihi, paleontoloj i , antropoloj i , Süme
roloji vb. gibi eğit im programları daha 
çok çeşitli dönemlere ilişkin kültür var
lıklarının tan ınma ve/veya bulunmasına 
ilişkin bilgi bir ikimine önem vermektedir. 
Bulunan/ulaşı lan varlıkların nasıl koru
nacağı sorunsal ı bu eğit im programlar ı
nın içinde yer almaktadır. 

5 - K Ü L T Ü R V E D O Ğ A 
V A R L I K L A R I K O N U S U N D A 
İ L E T İ Ş İ M K A Y N A K L A R I 
V E B U N L A R I N K İ T L E 
E Ğ İ T İ M İ N D E K İ R O L Ü 
Medyada kültür ve doğa varl ıklarının 

ne sıklıkta yer aldığı konusu önemlidir. 
Bunun başlı başına bir araşt ırma konusu 
o lduğunun bil incinde olmakla birlikte, 
internet, TV programları ile belli başlı 
gazeteler in genel akışları incelendiğin
de, şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

A - Y A Z I L I B A S I N 
• G a z e t e l e r 
Cumhur iyet Gazetes i , kültür ve doğa 

varl ıklarının korunmasına doğrudan yer 
veren, belirli bir eğitici rolü üst lenen 
en önemli gazetedir. Radikal Gazetesi 
de bu konuda haber yazan ikinci yayın 
organı olarak öne çıkmaktadır. Diğer ga
zetelerin hafta sonu ekler inde (Hürriyet, 
Milliyet) bazen daha çok kentlerin tanıt ı 
mına yönelik makaleler yer a labi lmekte
dir. Ecyad Kalesinin yıkı lması örneğinde 
olduğu gibi, çok önemli ve dünyada ses 
yaratan bir olay da gazeteler in günde
mine girebilmektedir. Ayr ıca, bazı köşe 
yazı lar ında kültür varl ıklarının korunması 



konusunda politik bazı yazılar günde

me gelebilmektedir. Sabah ve Star'da 

ise böylesi bir tavır sürmektedir. Ancak 

burada, yukarıdaki gözlemlerin s istema

tik ve uzun süreli bir araşt ırma sonucu 

olmadığını, gazetelerin gerçek kültür 

politikalarını algı layabilmek için uzun 

süreli ve ciddî bir araşt ırmanın gereği de 

belirtilmelidir. Bu yayınların sistematik 

bir koruma bilinci o luşturma yönünde bir 

politikaları olmadığının bir gerçek olarak 

altı çizilmelidir. 

• S ü r e l i Y a y ı n l a r 

Meslek örgütlerine ilişkin süreli 

yayınlar içerdikleri bil imsel yazılarla 

önemlidir. Mimarlar Odaları 'nın, Kent 

Plânlancıları Odaları 'nın yayınları ile 

Yapı, Arradamento, Mimarl ık gibi süreli 

yayınlara ek olarak Antik Dekor, Tombak 

vb. gibi magazinler kültür varl ıklarından 

daha çok iç mimarî öğeler ve taşınırlara 

ilişkin bilgi vermektedir. 

National Geographic, Atlas, Skylight 

(THY Dergisi) ve Varan dergileri de sis

tematik olarak kültür ve doğa varlıkları 

hakkında doğru ve nitelikli bilgi veren 

yayınlar olarak öne çıkmaktadır. 

B-TV P R O G R A M L A R I 

Bu başlık alt ında da yine uzun süreli 

ve ayrıntılı bir araştırma yapı lması ge

reklidir. Bu bölümde yalnızca genel bir 

araştırma sonucunda toplanan ve 2002 

yıl ındaki iki haftalık programların izlen

diğini bel irtmek gerekir. TV kültür sanat 

programları dökümü şöyle sıralanabilir: 

TRT Gap ve TRT 2, Türk kanalları 

içinde kültür varlıklarına önem veren 

belgeselleri en yoğun olarak yayınla

yan kanallar olarak öne çıkmaktadır. 

National Geographic, History Channel ve 

Discovery Channel , özünde doğal hayatı 

belgelemekle birlikte, her üçünde de 

dünyadaki farklı kültürleri tanıtan belge

seller ile çok kısıtlı da olsa tarihsel var

lıklara ya da onların korunmasına ilişkin 

programlar bulunmaktadır. NTV, TGRT 

ve Ankara TV'de yine kentlerin tanıtıldığı 

belgeseller yayın lanmakta, bunlarda o 

yer leşmenin tarihî yapıların anlatımına 

yer verilmektedir. Kanal D, ATV, Show 

TV bu açıdan çok daha kısıtlı yayın 

yapmakta, bunu genel yayın akışlarında 

sistematik olarak görmek mümkün olma

maktadır. Diğer kanal larda ise hemen hiç 

sistematik yayın yoktur. 

Ancak, genelde yapı lması gereken 

eleştiri, özell ikle Türk televizyon kanal

larındaki belgesellerin didaktik dilinin 

her yaş grubuna da çok çekici gelmediği 

gerçeğidir. Yapılar genelde mimarl ık ta

rihi açısından tanıt ı lmakta, fondaki mü

zik ve seslendirme biçimi dahi birbirine 

benzemektedir. National Geographic ve 

Discovery Channel 'daki belgesel ler ko

nuyu daha canlı tanıtarak ilgiyi ayaktc 

tutabilmektedir. 2003'te yayına girer 

History Channel da, koruma konusun? 

doğrudan değin i lmemekle birlikte tarif 

bilinci vermesi açıs ından çok öneml i ro! 

oynamaktadır. Bir diğer gerçek de "bel

gese l " genel adı altında doğa, kültür, 

sanat, kent tanıt ımı gibi her türlü yayının 

yer alabilmesidir. Ancak, bu yayınların 

sistematik bir programı olmadığı ve ar 

şivlenmediği de NTV, TRT, ATV, TGRT 

Star ve Show kanallarındaki ilgililerle 

yapılan görüşmelerden öğrenilmiştir. 



C - İ N T E R N E T S İ T E L E R İ / 
S A N A L O R T A M D A K Ü L T Ü R V E 
D O Ğ A V A R L I K L A R I 
Bilimsel ve teknoloj ik gel işmeler ne

deniyle ülkeler önemli bir iletişim ve bilgi 

ağı dönemine girmiştir. Giderek daha 

çok sayıda okul bilgi ve veri bankalar ına, 

araştırma sonuçlar ına, istatistik veri lere 

kütüphanelerde ya da internette ulaş

maktadır ya da gelecekte ulaşabilecektir. 

Bu araçlar kanalı ile yapı lacak eğit im, 

)ğrencilere kültür ve doğa varl ıklarının 

:<orunması konusunda araşt ırma yapa-

jilme ve birçok bilgiye ulaşmalar ında 

dolaylık sağlamaktadır. 

Çocukların kültür ve doğa mirası 

<onusunda eğiti ldikleri en önemli site 

INESCO Dünya Mirası Komisyonu'nun 

lazırladığı sitedir. Bu sayfa, renkli ve 

:ocuklara yöneliktir. Ancak konusu salt 

Jünya Miras Listesi'yle kısıt lanmış bir 

JNESCO ürünüdür. İngil izce olması 

"ürkiye içinde kolej öğrenci ler inin erişi

mine kısıtlı kalmasına neden olmaktadır. 

Jational Geographic de bir çocuk sitesi

ne sahiptir. 

Bunun dış ında, Türkiye'de çocuk la

ra özgü site yoktur. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı yeni bir çocuk sitesi açmıştır. 

Ancak burada kültür varl ıklarına ilişkin 

bilgi yoktur. Üniversitelerin siteleri de 

kültür ve doğa varl ıklarına ilişkin bilgi 

sağlamakta ve bu konulardaki ulusla

rarası sitelere eriş im olanağı sağlamak

tadır. Ayrıca özel müzeler in siteler inden 

de dünyaya açı labi lmek olasıdır. Bunlara 

ek olarak CD-Rom ve video kasetler de 

yine sanal ortam kanalıyla erişi lebilen 

eğit im araçları olarak önem kazanmak

tadır. Bu durumda, internet ortamında 

da yapı lacak çok şey vardır. Restorasyon 

uzmanlar ı , arkeologlar, sanat tarihçi leri, 

eğit imciler ve bilgisayar uzmanlar ın ın 

ortak çalışarak Türkiye için özel ve ço

cuklara yönel ik bir site kurması ivedi bir 

gereksinimdir. 

Meteksan, kendi eğit im programını 

(http://meteksan.com.tr) s itesinde ya

yınlamaktadır. Bu site daha çok veli ler ve 

öğretmenler için olup kültür konusu yer 

almamaktadır. Kültür Bakanlığı 'nın inter

net sitesindeki çocuk portali de koruma 

kültürü deği l , Nasrettin Hoca vb. sözlü 

kültüre ağırl ık vermektedir. Çocuk ve 

yetişkinlere ilişkin internet sayfalarının 

adresleri Ek - l ' de verilmektedir. 

http://meteksan.com.tr
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EĞİTİM: KORUMA BİLİNCİ VE İLKÖĞRETİM 
. KADEME ÖĞRENCİLERİ ÖZELİNDE ÖRNEKLEME 

B Ö L Ü M 6 



1-GENEL YAKLAŞIM 
Giriş bölümünde de belirtildiği üzere, 

2. Bölümde verilen bilgilerin üniversite 

aşamasına, hatta l isansüstü öğretime 

bırakılması ciddî bir sorundur. Bir top

lumu oluşturan bireylerin temel kişilik 

niteliklerinin kesinleşmesinden sonra 

bir "ek" olarak kültürel geçmişinin öne

mi hakkında bilgi veri lmesi, bu bilginin 

kimliğin ayrı lmaz parçası haline gelmesi 

için oldukça geç bir zamandır. Ayrıca, 

günümüz koşullarında bu bilgi ancak be

lirli alanlarla verilmektedir. Oysa kültürel 

kimliğimiz geçmişimizden soyutlanamaz. 

Burada, tarih kitaplarının savaş ve ant

laşma maddelerinin anlatıldığı " tar ih" 

savaş ve barışların ezberlendiği bir geç

mişi, coğrafya dersleri "bitki örtüsü" ya 

da "yetiştiri len ürünler" ya da "turistik 

yerler" tanımını vurgulamaktadır. Oysa 

bireyin geçmişi ile bugünü bağlayan 

kültürü, bu yüzeysel bilgi aktarımın

dan çok daha öte bir anlayış gerektirir. 

Geçmişi "şanlı bir tar ih" ideolojisinden 

de "Avrupa'yı Asya'ya bağlayan uygar

lıklar beşiği" şablonundan da kurtararak, 

bütüncül bir anlayış ile, uygarlıkların ge

lişimi ve sosyo-kültürel niteliklerin politik 

ve ekonomik tarih ile yorumlanarak an

latılması önemlidir. Böylece, öğrencinin 

daha geniş bir vizyon ile değerlendirme 

yapması , bilgiyi özümlemesi , bunu araş

tırarak kendi sonuçlarına ulaşabilmesi 

sağlanabilir. Bu yaklaşımla öğrenci söz 

konusu çalışmaları heyecan duyarak se

verek, yaşayarak, görerek ve inceleyerek 

benimseyebilir. 

Ancak bu koşulda birey kültürel geç

mişini içselleştirecek, çağdaş uygarlıkta 

yerini aldığında küresel leşmenin getirdiği 

sorunların üstesinden gelirken, kimliğini 

yit irmeyecek, dün-bugün-yarın ilişkisin

de sürekliliği sağlayarak seçeceği meslek 

ne olursa olsun, bu bilinçle toplumda 
rolünü alacaktır. 

' Bu eğitim yaşamın doğal bir parçası 
olabildiği ölçüde, kültür ve doğa varlık
larının salt devletin öngördüğü kısıtlama 
ve yasaklara bağımlı olmaksız ın koruna
rak gelecek kuşaklara aktarı lması ger
çekleştirilebilir. Her birey bu bakış açısıy
la mesleğini uygular. Her anne-baba bu 
içselleştirilmiş sevgi ile çocuklarını yetiş
tirir. İşte bu ereğe ulaşı ldığında, Türkiye 
kendi öz değerler inden kaynaklanan 
yeniliklere ulaşabilir. Bil imsel i lerleme de 
bu koşullarda Avrupa ya da Amerika'dan 
ya da diğer ülkelerden ödünç alınan ku
ramlara bağımlı kalmaz, eleştirel bakış 
açısı her birey için geçerl i olursa, bu 
ülkeye özgü ama çağdaş akımlar ortaya 
konabilir. Uluslararası, daha da önemlisi 
evrensel değerlere, ancak bu koşullarda 
kültürel kimlik yit ir i lmeden ulaşılabilir. 

Kültür ve doğa varlıklarının ve onları ı 
oluşturduğu çevresel değerlerin korun
ması için eğit imin bu kadar önemli ol
duğu göz önüne alınırsa, konuyu birkaç 
meslek grubunun isteğe bağımlı lisan
süstü çalışmalarıyla kısıtlı bırakmanın ne 
denli kısır bir yaklaşım olduğu anlaşılır. 
Bu nedenle de, eğit imin her aşamasında 
koruma olgusunun çeşitli boyutları yaş 
grubuna ve eğitim düzeyine bağlı olarak 
ele alınmalıdır. 

Anaokulunda veri lecek eğit im süre
cinde ve ilköğretim 1. kademe eğitiminin 
özellikle ilk iki yı l ında görsel araçlar öne 
çıkabi lecekken, i lköğretim 1. kademe 
eğit iminde kısa mesajlar ve görsel eğitim 
birlikte ele alınabilir. İ lköğretim 2. kade
me bu kitap içeriğinde örneklem alanı 
olarak seçi ldiğinden bir sonraki bölümde 
daha ayrıntılı anlatı lacaktır (Fotoğraf 96-
97-98). 



Lise öğrencileri ise artık yetişkin o l
maya hazır lanan genç nüfustur. Meslek 
seçimine doğru i lerlemekte, ilgi alanları
nı sınamaktadır. Bu grup öğrenci lere ise 
konunun her meslek için ne tür açıl ımlar 
verebileceği hem müfredatın ve onun 
parçası olan kitapların ve hem de ders 
dışı etkinliklerin parçası olarak verilebilir 
(Fotoğraf 98). 

Sonuç olarak, lise öncesinde daha az 
c daktik bir anlat ım yeğlenmel i , gündel ik 
yaşamdan al ınacak örnekler kullanılarak 
koruma bilinci verilmelidir. Buna karşılık 
lise dönemi eğit iminde daha bil imsel, 
daha içerikli bir yaklaşım uygulanarak 
c renciler araştırma ve sorgulamaya 
yönlendirilmelidir (Fotoğraf 99-100). 

Üniversite eğit iminde ise öncelikli o la
rak bir genel kültür dersinin her meslek 
adayına 1. sınıfta veri lmesi gereklidir. 
Ülkemizin farklı koşul ve düzeydeki orta 
öğretim kurumlar ından yine farklı ko
şullardaki yüksek öğret im kurumlarına 
gelen öğrenci lere ait oldukları kültürel 
kimlikleri anlatmak, ortak bir kültürü 
paylaştıklarının bil incine varmaları için 
çok önemlidir. Farklı coğrafyalardan, 
farklı etnik ya da dinsel kökenlerden, 
farklı sosyo-ekonomik gruplardan olan, 
merkezî bir seç im sistemi ile büyük 

Fotoğraf 96: Anaokulu öğrencilerine göre 
tasarlanmış bir şerit metre: 
belgeleme sürecini anlatmak için 
bir araç olabilir. 

Fotoğraf 97 a: Yerel sabunlar ya da hediyelik 
eşyalar da tarihi öğrenmenin 
aracıdır. 

Fotoğraf 97 b 
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Fotoğraf 99: Bir gezi rehberi öğrencilere geçmişi görsel olarak anlatabilir. 
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olasıl ıkla sonradan katıldıkları bir coğ
rafyada bir araya gelen genç kuşaklara 
ortak değerlerini benimsetmek önemlidir. 
Bu paylaş ım, bir yandan kültür ve doğa 
varl ıklarının değerini bu genç bireylere 
anlat ırken, diğer yandan da paylaşılan 
değerler in ayırdına varmaları bir hoş
görü ortamına da katkıda bulunacaktır. 
Türk iye Cumhuriyet i 'nin sahip olduğu 
topraklarda bir arada var olan kültürel 
ve doğal çeşitli l iğin getirdiği uyum ve 
zenginl iği algı lamak, günümüz kültürel 
zenginl iğinin sürekli l iğindeki önemini 
an lamanın başlangıcıdır. Bunu sağlaya
cak dersler her üniversitede verilmelidir; 
ancak vurgular meslek farklılığına göre 
değişkenl ik gösterebilir. 

2-İLKÖĞRETİM 2. KADEME 
Ö Ğ R E N C İ L E R İ N D E 
R E S T O R A S Y O N / K O R U M A 
BİLİNCİNİN NİTELİĞİNİN 
S A P T A N M A S I VE 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN BİR 
P R O G R A M OLUŞTURULMASI 
Daha önceki bölümlerde de açıklan

dığı gibi Türkiye 'de koruma/restorasyon 
o lgusu hâlâ gerektiğince ilgi odağı ola
mamış, belirli bir grubun çabalarıyla 
kısıtlı kalmıştır. Bu durum, Türkiye'nin 
sahip o lduğu kültür ve doğa varlıklarının 
büyük bir hızla bozulup tahribata uğra
masına ve giderek yok olmasına neden 
olmaktadır. Bu hızlı kaybın önlenebilmesi 
için en etkin yol , Türk halkının her kesi
minin bil inçlendirilmesidir. Bu bilinçlenme 
ana okul lar ından başlayarak eğitimin her 
aşamasın ı kapsamalıdır. Sonuçta ülkedeki 
tüm sosyal grupları kapsayan bir sorun
la karşı karşıya o lunduğu düşünülürse, 
başlangıç noktasının seçi lmesi, yapılacak 
bi l inçlendirme çal ışmalarının tanımında 
önem kazanmaktadır. 

Gelecekteki yetişkinler olarak top
lumu biç imlendirme rolünü üstlenecek 
çocuklar ın bir araşt ırma konusu olarak 

seçilmesi düşünülmüştür. İlköğretim 1. 
kademe öğrencileri henüz okuma yazma 
bilmeyen bir gruptan başlayarak ergen
lik çağının başlangıcındaki ilk gençlik 
çocuklarına kadar uzanan geniş bir yel
pazeyi içermektedir. Lise öğrencileri ise 
artık ergenlik çağının sonlarında, kişilik 
gelişmelerini büyük oranda tamamlamış 
gençlerden oluşmaktadır. Bu nedenle, 
oldukça benzer kişilik özellikleri göste
ren, henüz gelişimlerinin başlangıcında 
olan ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin 
olduğu gözlemlenmiş, çalışma yapılan 
okulların eğiticileri ile de tartışılarak bu 
bölümde ilköğretim okulu 2. kademe 
öğrencilerinin araştırma odağı olarak 
seçilmesine karar verilmiştir. 

Yukarıda anılan grupta yer alan ço
cukların kültür varlıkları ve korunması 
konusundaki bilinç düzeylerini ölçmek ve 
alınacak sonuçlara göre bilgi birikimlerini 
artırıcı bir programın geliştirilerek okulla
ra önerilmesi amaçlanmaktadır. 

Böylesi bir çalışmada çocukların ait ol
dukları sosyal ve ekonomik çevrelerin de 
önemi düşünülerek, benzer bir mekânda 
yer almalarına karşın, farklı sosyo-eko-
nomik grupları eğiten iki farklı okulda 
araştırma yapılmasının önemli olduğu 
düşünülmüştür. Bu nedenle, O.D.T.Ü. 
Geliştirme Vakfı Özel Lisesi İlköğretim 
Okulu 2. kademe ile Karakusunlar Millî 
Egemenlik İlköğretim Okulu 2. kademe 
öğrencileri çalışma grubu olarak seçil
miştir. 

3-KORUMA EĞİTİMİNİN 
KURAMSAL ÇERÇEVESİ 

A-ULUSLARARASIÇERÇEVE 
Türkiye'nin Millî Eğitim Bakanlığı'nın, 
kültür ve doğa varlıklarının korunması 
amacıyla eğitim ve bilinçlendirmesi için, 
müfredat programının koşul ve çerçe
veleri ile belirlenmiş bir yaklaşımı var-



dır. Anayasa 'dan başlayarak i lköğretim 
müfredatını belir leyen bu çerçeve kitap 
(MEB: 1995) bu konudaki kuramsal yak
laşımın Türkiye kolunu oluşturmaktadır. 

Ancak, Türkiye'yi de içine alan ulusla
rarası kuramsal çerçeve incelendiğinde, 
koruma olgusunu yönlendiren uluslarara
sı anlaşma/bi ldirgeler in yanı sıra eğitimi 
yönlendiren çerçeve kararlar da bulun
maktadır. Dolayısıyla konunun kuramsal 
çerçevesi iki aşamal ı incelenmiştir: 

• Koruma Bağlamında 
Uluslararası Belgeler ve Bunların 
Eğitim Olgusuyla Bağlantısı 
Dünyada uluslararası koruma ku

ramsal çerçevesini belir leyen en önemli 

belge, 1964 tarihli Venedik Tüzüğü'dür. 

Bu belgede eğit imin ve bi l inçlendirme

nin söz konusu olmadığı görülmektedir. 

Ancak, 1962 yıl ında Paris'te yapı lan 12. 

Unesco Genel Kurulu'nun doğal alanların 

korunmasına yönelik bildirgesinin 37-42. 

maddeler i "Kamunun Eğit imi" başlığı 

alt ındadır ve hem okul içinde hem okul 

dışında doğal verilerin korunması için 

yapı lması gerekenleri anlatmaktadır. Bu 

ise, bir ilk olması açıs ından belgenin öne

mini artırmaktadır. 

Bu tarihten sonra 1976 yıl ında 

Nairobi 'de yapılan 19. UNESCO Genel 

Kurulu'na kadarki tüm uluslararası bel

geler, teknik elemanlar ın, yönetici lerin 

ve genelde halkın eğit imine yer ver

mekte, eğit imi kamu bil inçlendiri lmesi 

bağlamında değerlendirerek kitle iletişim 

araçlarını araç olarak kul lanmayı öngör

mektedir. Nairobi 'de yapı lan toplantının 

teması ise "Tarihsel Alanların Korunması 

ve Günümüzdek i Rolü"dür. Bu bildir

genin 5. bölümü "Araşt ı rma, Eğitim ve 

Bi lgi" başlığını taşımaktadır. Yine ana 

vurgu teknik kadro ve kamunun eğit imi 

o lmakla birlikte, 51. madde okuldaki eği

t ime ve kitle iletişim araçlarının önemine 

ayrılmıştır. Dolayısıyla, kültür varlıkları 

bağlamında okul içi ve dışı eğit imi belir

ten ilk belgedir. 

1985 yılına gelene kadarki uluslarara

sı belgelerde yine eğit im kavramı teknik 

elemanlar ve genelde kamu bi l inçlenme

si ile sınırlıdır. Bu yıl Granada ' da yapı lan 

Avrupa Bakanlar Toplantısı 'nda bugüne 

kadarki uluslararası belgeler elden ge

çiri lmiş ve 2. Bildirgesinin ana temasını 

"Mimar î Mirası Sosyo-Kültürel Yaşama 

Yaşam Kalitesinde Bir Faktör Olarak 

Katmak" olarak saptamıştır. Bunun C 

maddesi kamu bi l inçlendir i lmesine ayrı l

mış olup okul içi ve dışında kültürel miras 

anlayışını gel işt irmek amacını öngörmüş

tür. Bundan sonraki yı l larda okul eğit imi

ne yönel ik bildirgeler artmaktadır. 1987 

ICOMOS Washington Bildirgesi (1991), 

20. Yüzyı l Mimarî Mirasının Korunması 

Bildirgesi bunlara örnek olarak verilebilir. 

1993 yıl ında Co lombo'da yapı lan Koruma 

Eğitimi başlıklı ICOMOS Bildirgesi ise 

yalnızca teknik e lemanlar ın uzmanlık 

eğit imine ayrı lmışsa da, 1998 Avrupa 

Konseyi 'nin Miras Eğitimi Bildirgesi 

(Madran 1999: 574-577) özell ikle okul 

eğit imine önem vererek orta öğretimin 

okul larda öğret i lmesinden özell ikle bah

setmektedir. 

Görü ldüğü üzere 1960-1985 yılları, 

kültür ve doğa varl ıklarının korunma

sında halk bi l inçlenmesinin öne çıktığı, 

kitle iletişim araçları ve kampanyalar ın 

da bu konuda araç olarak düşünüldüğü 

bir dönemdir. Ancak 1985 sonrasında 

kamu bilinci yaratmanın, yerel örgütleri 

ve halkı eği tmenin yanı sıra okul içi ve 

dışı öğret imin önemi anlaşı lmaya başlan

mıştır. 1998'e kadar salt " oku l " sözcüğü 

ile olası yaş grubu bel irt i lmezken gençle

rin eğit imi ve orta eğit imin önemi ancak 



bu yı lda önem kazanmıştır ki, bu da bu 
araşt ırmanın hipotezini desteklemesi açı
s ından önemlidir. 

•Eğitim Bağlamında Uluslararası 
Belgeler ve Bunların Korumayla 
Bağlantısı 
Bu genel koruma/eğit im yaklaşı

mından sonra doğrudan eğitimi konu 
alan uluslararası belgeler incelenmiştir. 
Dünya'da koruma bilincinin gelişimi ve 
bunun eğit ime yansımasındaki krono
lojik gel iş im göz önüne alınarak 1990'lı 
yıl ların eğit im bildirgeleri ile şu anda 
süregelen uluslararası projeler de araş
t ı rma kapsamına alınmıştır. 

Bu belgelerin özet ve vurguları aşağı
da veri lmektedir: 

Uluslararası bağlamda yapılan araş
t ı rmalarda bu özel yaş grubuna, daha 
doğrusu yaş gruplarına bağımlı eğitim 
tipolojisinin oluşturulmadığı, ancak 
genelde 'eğ i t im' başlığı içinde koruma 
vurgusunun da olduğu belgelere ula
şılmıştır. Bu belgelerden en önemlisi bir 
UNESCO proje belgesi olan Dakar belge
sidir. (The Dakar Framework for Action, 
Educat ion For Ai l: Meeting our Collective 
Commitements , 2000). Bu belge sait 
eğit imi sorgulamakta, kültürel kimlik ve 
korunmasına referans vermemektedir. 

Bunun yanı sıra, "Cochabamba Final 
Declerat ion: 7th Meeting of Régional 
Intergovernmenta l Committee of the 
Major Project in the Field of Education 
in Latin Amer ica and the Carribean, 
2001, Unesco" belgesinde salt krono
lojiye yönelmenin kısırlığı belirtilmiş ve 
kültürel kimliğin önemi 10. maddede 
vurgulanmıştır. "Recommendat ion for 
Educat ion Policies at the beginning 
of the 21st century 2001, Unesco" ve 
"Cul ture for Chi ldren and Young People, 
Intergovernmental Con-ference on 
Cultural Policies for Development, 1998, 

Unesco" en güncel ve geçerli uluslararası 
belgeler olarak bulunmuş ve incelenmiş
tir. 

UNESCO, Latin Amerika ve Karaipler 
Eğitim Bakanları toplantısı sırasın
da kaleme alınan bir diğer bildirge 
de "21. Yüzyılın Başlangıcında Eğitim 
Politikaları Bildirgesi"dir. (5-7 Mart 2001 
Cochabamba, Bolivya). Genel eğitimi 
çerçeveleyen ve Coc-habamba Bildirgesi 
ile aynı toplantıda yazılan bu bildirgede 
"kültürel çeşitliliğe bağımlı eğitim politi
kaları" bölümünde, 6. madde kültürün 
öğretilmesine önem veren yeni eğitim 
teknolojilerini öngörmektedir. 10. mad
dede ise kültürel çeşitlilik ve kültürlera-
rası ilişkilere atıf yapılmaktadır. 

Bu iki madde dışındaki diğer madde
ler yalnızca genel eğitim kuralları konu
sundadır. 

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde 
yer alan eserleri çocuklara öğretmek için 
oluşturduğu bir özel çocuk web sayfası 
h t t p : / / w w w . u n e s c o . o r g / w h c / n w h c / 
pages/kids/k_pla.htm da özellikle koru
ma eğitimi vermesi açısından önemli bir 
kaynaktır. 

2000'li yıllar, eğitim sektörünün de 
yeni bir yüzyılın başlangıcında sorgu
landığı bir dönem olarak belirlenebilir. 
Bu dönem, yeni bir yüzyılda yeni neslin 
eğitiminin nasıl olacağı konusunda çeşitli 
toplantıların yapıldığı bir zaman dilimidir. 
Daha çok UNESCO'nun önderliğinde 
yapılan uluslararası toplantılar (Bkz. 
Ek 1) genelde eğitimi sorgulamaktadır. 
Tartışmaların özellikle cinsiyet bağla
mında değerlendirilerek kız çocuklara 
da erkeklerle aynı hakların sağlanması 
gerektiği önemli bir vurgu olarak öne 
çıkmaktadır. Okulların salt öğretim değil 
eğitim kuramları olarak sosyo-kültürel 
bağlamda yeniden değerlendirilmesi 
gereği ve öğretmenlerin rolü de tartı-

http://www.unesco.org/whc/nwhc/


sılan konular arasındadır. Uluslararası/ 
toplumlararası ilişkiler ve bunu sağlaya
cak yeni teknoloj inin önemi de bir başka 
konu olarak öne çıkmaktadır. Eğit imde 
eşitlik, demokrat ik top luma bilinçli birey 
kazandırma, eğit imin zorunluluğu gibi 
vurgular çeşitli bildirgelerin ana tema
sıdır. Dakar Bildirgesi, UNESCO'nun bu 
konudaki ana çerçevesini o luşturmakta 
(http://unesco.org) bu bağlamda çalış
malar sürdürülmektedir. Ancak, genelde 
bütün bu belgelerin incelenmesinde, 
yukar ıda belirti len ana temalar ın yanı 
sıra kültürel çeşitlilik ve buna saygı da 
bir yan tema olarak hep varolagelmiştir. 
Bu çerçevede en önemli UNESCO pro
jesi , dünya kültürel ve doğal mirasının 
korunmasını amaçlayan projedir. Onun 
dışında çok genelde "kül tür" sözcüğüyle 
kısıt lanan koruma olgusu, Dünya Kültür 
Mirası'nın korunması konusunda tekil bir 
örnektir. Bu konuda uluslararası bir an
laşma yapı lmış ve Türkiye de buna imza 
atan ülkeler arasında yer almıştır. Bu 
projeye göre öğretmenler in dünya kültür 
/doğa mirası konusunda bilgi lendiri lmesi 
için bir kitap hazırlanmıştır. 

•Türkiye Koşullarının 
Uluslararası Yaklaşımlar 
Çerçevesinde Değerlendir i lmesi 
Aşağıdaki değer lendirme uluslararası 

bağlamda olduğu gibi iki aşamada ya 
pılmıştır. 

Türkiye, üyesi olduğu UNESCO ve 
diğer uluslararası belgelere imza atmış, 
dolayısıyla 2.1 bölümündeki hemen tüm 
yaklaşımlara uymayı taahhüt etmiştir. Bu 
nedenle, kuramsal açıdan koruma bil in
cinin geliştir i lmesi ve bunun eğit imde de 
yerini alması Türkiye Cumhuriyet i 'n in 
de kabul ettiği bir yaklaşım olarak göze 
çarpmaktadır. Bu yaklaşımların yasalara 
nasıl yansıdığı incelendiğinde, ilk aşama
da Anayasa önem kazanır. Anayasa'n ın 
8. maddesi kültür varl ıklarının korun

masını öngörmektedir. Dolayısıyla, hem 
koruma o lgusunu, hem de eğit imi çer
çeveleyen yaklaşımın kültürel sürekli l iğe 
saygılı o lması gereklidir. Bu bağlamda 
koruma olgusu ile ilgili yasal çerçeve 
eğit im açıs ından incelendiğinde şu so
nuçlara varı lmaktadır: 

Kültür ve tabiat varlıklarını koruma
ya yönel ik yasal çerçeve incelendiğinde 
hiç bir yasa ya da yönetmel iğ in eğit ime 
doğrudan ya da dolaylı atıf yapmadığı 
görülmektedir. Yalnızca teknik e leman
ları kapsayan müzeci ler in eğit imi Kültür 
Bakanlığı 'nın görevlerini belir leyen 354 
sayılı kanun hükmünde kararnamede yer 
almaktadır. 

Özel çevre koruma fonu yönetmel iğ i 
de, eğit im için fondan para ayrı labi lece
ğine atıf yapmaktadır. Ancak bu, y ine üst 
düzey teknik eğit imi kapsayan bir anlayı
şın göstergesidir. 

Bu durumda, Türkiye Cumhuriyet i 'n in 
korumaya ilişkin yasal çerçevesinin bu 
konudaki eğit ime hiçbir şeki lde atıf yap
madığı açıktır. 

B-EĞİTİM A Ç I S I N D A N 

TÜRKİYE 'DE K O R U M A 

•Genel Çerçeve 

T C . Anayasası 42. maddesi ile Eğitim 

ve Öğret im Hakkı ve Ödevleri 'ni belirle

miştir. Burada, Atatürk İlke ve Devrimleri 

doğrul tusunda yapı lacak eğit imin il

köğret im bö lümünün zorunlu olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu ana çerçeve doğ

rultusunda Millî Eğitim Bakanlığı i lköğre

t im amaçlar ını saptamıştır. Bu amaçlar ın 

ana vurgusu iyi bir vatandaş olabi lmek 

için gerekl i temel in veri lmesi olarak özet

lenebilir (MEB:13 ). Bu amaç, dört ana 

başlık içinde ayrıntılanmıştır. 
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a) Kişisel: çocuğa beden, ruh ve top

lumla ilgili gereksinimleri anlatarak iyi bir 

yurttaş o lmanın ilkelerinin verilmesi. 

Bu başlığın 3. maddesi "çevredeki 

bütün canlı, cansız varlıklara değer ver

mesini ve korumasın ı" öğretmek olarak 

belir lenmiştir (MEB:14). Bu maddede 

kültür varl ıklarının da korunması gereken 

değer ler olarak öğreti lmesini amaçlayan 

bir an lam vardır. Oysa şu anda içerik son 

derece kısıtlıdır. 

5. maddedeki c bendi de (MEB:14) 

"sanatçı lara ve onların eserlerine takdir 

duygular ı besleme"nin gerekliliğine ay

rılmıştır. Bunu yalnız resim, müzik, hey

kel gibi sanatlarla kısıtlı bir anlayıştan 

çıkararak kültür varlıklarını içeren mimarî 

değerler imizi katmak gerekl id i r . 

7-ç maddes i ise hiçbir sorgulamaya 

gerek göstermeyecek kadar açık ve net

tir: "Tarihî eserleri sever ve korur" (MEB: 

15). Y ine bu bakış açısının devamı olarak 

9. madde tümüyle sanat/koruma vurgu

ludur: "Tabiî güzell iklere ve güzel sanat 

eser ler ine karşı ilgi ve hayranlık duymayı 

öğrenmiştir. Buna göre: 

a) Çevresindeki tabiat güzelliklerinin 

farkına varır. 

b) Çevresindeki eski, yeni sanat ve 

kültür eserlerini tanır, bunlara hayranlık 

duyar. 

c) Çevresini güzel leştirmeye gayret 

eder. 

d) Millî ve mahall î el sanatlarını, müzi

ği ve oyunlar ı öğrenmeye çalışır. 

e) Güzel sanatların hissi ve Türk top

lumunun çağdaş uygarlık dünyası içinde

ki yerini a lmasındaki büyük rolünü kav

rar, gerçek bir değer taşıyan güzel sanat 

eserleri ile kötü, soysuzlaşmış olanlarını 

ayırt edebilme gücünü kazanmaya çalışır 

(MEB:15). 

Görüldüğü üzere bu madde sanat 

için biçimlendirilmiş olmasına karşın, (a) 

bendi ile doğal varlıkları, (b) bendi ile 

de kültür varlıklarını koruma eğitimi için 

bir araç olarak alınabilir, (d) bendinde 

belirtilenler ise iyi/kötü, popüler kültür/ 

kültür, değerli/değersiz karşıtlıklarını 

doğru algılayabilecek bir insan modelinin 

yetiştirilmesinin ilk aşamasıdır. Bu bağ

lamda Ricoer'ün sorguladığı "evrensel 

kültürle kendi öz kültürünü yitirmeden 

yer almak" (Ricoeur, 1964) sorunsalını 

gündeme getiren bir anlayış sergilen

mektedir ki bu da son derece olumlu 

ve anlamlıdır. Böylece, var olan kültürel 

değerleri bilme, anlama ve yorumlama 

gereksinimi duyacak bir bireyin yetişme

si sağlanacaktır. Bu ise mimarlık/koruma 

bağlamında ulaşılmaya çalışılan amaçtır. 

Bunun sağlandığı koşulda her uzmanlık 

alanında rol alacak birey korumaya katkı

da bulunabilecek bir vatandaş olacaktır. 

İlkokulun eğitim ve öğretim ilkelerinin 

başında çocuklara millî kültürün aşılan

ması gelmektedir (MEB:23). Her derse 

de ulusal hedeflere ulaşım aracı ola

rak bakılması gereği vurgulanmaktadır 

(MEB: 23). Bu ise geçmişin tanıkları olan 

kültür varlıklarını kapsamak zorunda olan 

bir tanımdır. Bu bakış açısıyla, her derse 

koruma bağlamında verilerin eklenmesi 

gereği kaçınılmazdır. 

İlkokuldakilerin gerçek bir toplum 

olarak ele alınmasını ve bireylerin bu 

toplumda roller benimsemesini gerekli 



gören 2. madde, ders içi ve dışı etk in
liklerden söz etmektedir. O zaman, ana 
ilkeler temel al ınarak derslerin yanı sıra 
ders dışı etkinliklere de ağırlık veri lmesi, 
sosyal kol çal ışmalarına önem veri lmesi 
bağlamında kültür varlıklarını tanıtıcı, ko
ruma bilincini geliştirici arkeoloji toplulu
ğuna ek bir kol tanımlanabilecektir. 

Okul lar ın "kültürel gel işme ve eğit im 
merkez i " o lduğunu belirten 3. madde 
(MEB:25) bunların salt öğrenime yöne
lik deği l , bütün olanaklarıyla "çevresine 
merkezl ik eden " bir kurum o lduğunu, bu 
bağlamda halk eğit imine de katkıda bu
lunulacağını söylemektedir. Bu tanım salt 
öğrenci ler in deği l , ailelerin ve yapının 
içinde yer aldığı çevrenin de aynı biç imde 
eğit i lebi leceğinin ipuçlarını vermektedir. 
Bu nedenle, çocuklara veri len eğit imin 
yanı sıra kamu bilincini uyandıracak aile/ 
çevre eğitimi olanağı da vardır. 

• Müfredat Programının 
Uygulanmasıyla İlgili Genel 
Kararlar 

İlkokul programında eğit im ve dersle
rin amaçlar ı davranışlara dönüştürülebi
lecek bir şeki lde plânlanmıştır (MEB:33). 

Bu bağ lamda, yaşadıkları yakın çevre 

onların en çok etkilendikleri alan olarak 

tanımlanmıştır. "Çevrenin çeşitli bağ lam

larda tan ınmas ı " kavramına kültürel çev

re de dahildir. Bunu, koruma vurgusu ile 

tanıtmak, değerler in salt tarihsel deği l , 

belgesel, mimarî, top lumsal , ekonomik 

değerlerini de anlatmak, gelecekte birey 

olarak top lumda yerini alacak çocuğun 

kültür varl ıklarına daha bütüncül bir ba

kışla yaklaşmasını sağlayacaktır. "İç inde 

yaşanan çevrenin geliştiril ip güzel leştir i l

mes i " (MEB:33) kavramı da koruma kav

ramını içerdiği ölçüde öğrenci gereken 

duyarlı l ığa sahip olacaktır. 

16. madde, çocukların görsel/işitsel 

o lmaktan çok uygulama ile öğrendiğini 

(MEB:.28) belirtmektedir. Bu da koruma 

eğit iminin salt doğrudan bilgi aktarımını 

yeğ lemeden, çocukların aktif olarak katı

lacakları bir yöntemin bulunması gereği

ni ortaya koymaktadır. 

Eğitim yöntemi bağlamında öneml i bir 

veri de, çocuğun konuları bil im alanları 

çerçevesinde tekil olarak deği l , bir bütün 

olarak algılamasıdır. Buna g ö r e l . Kademe 

Hayat Bilgisi adı alt ında toplanan bilgiler, 

daha sonraki bö lümde Sosyal Bilgiler ve 

Fen Bilgisi etrafında toplanmışt ır (MEB: 

30). Bu da, örgün eğit imin parçası olarak 

veri lecek asal bilgilerin Sosyal Bilgiler 

dersi çerçevesinde veri lmesi gereğini 

ortaya koymaktadır. 

Veri lecek derslerin yöntemi ve ilgili 

bölüm yıllık, ünite ve günlük plânların 

olması gerektiğini vurgular (MEB:46). 

Koruma bilinci de bu üniteler arasında 

yer almalıdır. 

Al ınacak ders grupları bu bağlamda 

incelendiğinde koruma yaklaşımı açıs ın

dan aşağıdaki değer lendirmeler yapı la

bilir. 

-Türkçe Programı 
Bu ders genelde öğrencinin ana di

lini doğru kul lanmasını amaçlamaktadır: 

"Ulusal kü l türümüzün yeni kuşaklara ak

tar ı lması, ortak bir kültür yoluyla kuşak

lar arasında bağlıl ık kurulmasının sağlan

ması , millî eğit imimizin temel görevlen 

arasındadır. Okulda bu görevin yerine 

getir i lmesinde en büyük ağırl ık Türkçe 

dersler ine düşmekted i r " (MEB:61) . 

Bu ibare, içeriği kültür varlıkları ve 

onların korunması olan en az bir metnin 

gereğini vurgulamaktadır. Sanat ese-



ri tanımı salt edebiyatı içermemelidir. 

Mimarl ık ürünleri de bu tanımın içinde 

olmalıdır. Bu çerçeve içinde kültür varlığı 

ve çevreleri ile ilgili genel bilinci verecek 

metnin yanı sıra bir varlığı ya da bir 

geleneksel/tar ihsel kenti tanıtıcı metin 

ve ayrıca koruma olgusu konusunda yol 

gösterici bir metin Türkçe dersinin yıllık 

plânında mutlaka yer almalıdır. 

-Hayat Bilgisi Programı 

Hayat Bilgisi programının ilk amacı 

(MEB:263) yakın çevreyi tanıma, güzel

liklerini sevme olarak tanımlanmıştır. Bu 

durumda çevreyi oluşturan, niteliklerini 

artıran kültür varlıkları doğal olarak bu 

dersin parçası olmalıdır. 

"İ lçemizi Tanıyalım", "Turizm" gibi 

başlıkların yanı sıra belirli haftalar bölü

münde "Müzeci l ik Haftası" bağlamında 

da, farklı başka özel günlerde de bu konu 

işlenebilir. 

-Sosyal Bilgiler Programı 

TTBK'n in 15.3.1993 tarih ve 80 sayılı 

değişikl iği ile son haline kavuşan bu prog

ramın (g) maddesi "bugünkü uygarlığın 

uzun bir geçmiş in eseri olduğunu kavrar, 

bu uygarl ıkta Türk milletinin hizmetini ve 

payını an lar" demektedir. Bu da, üzerin

de yaşadığ ımız ülkedeki geçmiş uygarlık

ların bizlere bıraktığı tüm kültürel mirası 

kapsar. Ayr ıca (i) maddesi , "çevresindeki 

eski ve yeni sanat, kültür eserlerini, 

müze ve anıtlar gibi millî değerlerimizi 

tanır, onları korumak gerektiğini öğrenir

ler" (MEB;330) diyerek bu gerekliliği açık 

olarak ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 

koruma bilinci net olarak bu dersin ko

nusudur ve açık verilerle işlenmelidir. 

Aç ık lamalar bölümünün 25. maddesi 

(335)'te açıkça tarihî eserlerin korunma 

ve bakımının önemine değinmektedir. 

-Millî Tarih Programı 

Tarih dersi, bir bireyin ait olduğu 

toplumun geçmişi ile bağlantı kurması 

olarak tanımlanırsa, geçmişin fiziksel 

tanıkları olan kültür varlıklarının öğrenil

mesini de içermek durumundadır. Zaten 

"Açıklamalar" bölümünün 4. bendi de" . . . 

siyasi tarih anlayışının yerine daha çok 

kültür ve medeniyet tarihini..." öne çı

karmaktadır (MEB:369). 29. bölümde de 

çevredeki kültür varlıklarının gezilmesi 

(MEB:372) koşulu getirilmiştir. 30. mad

de ise tümüyle koruma bilincini geliştirici 

bir maddedir: "Eski eserlerle anıtların 

birer tarihî belge olduğuna öğrencilerin 

dikkati çekilecek, bunları yıkılmaktan, 

bozulmaktan ve yabancı ellere geçmek

ten korumanın millî bir görev o lduğu" 

vurgulanacaktır (MEB:372). 

Sonuçta önemli olan, bu dersin ana 

konusu olan ve MEB tarafından açıkça 

ortaya konan fikirlerin/amaçların hayata 

geçirilmesinden öte değildir. Ders kitap

larına yeterli metin ve görsel belgenin 

eklenmesinin yanı sıra öğretmenlere bu 

konuda bilgi akışı sağlamak gerekecek

tir. 

İlköğretim ikinci kademe Millî Tarih 

derslerinin ünitelerinin her biri (MEB: 

373-380) kültür varlıkları ile doğrudan 

ilgilidir. Her üniteye yukarıdaki eklemeler 

yapılmalıdır. 

-Millî Coğrafya Programı 
Türkiye'nin tanıtımını amaçlayan millî 

coğrafya programı, genel amaçları bölü

münde kültür varlıklarımızın tanıtılması 

konusunu belirtmemiştir. Ancak, kültür 

ve doğa varlıklarının ülkemiz coğrafya

sının ayrılmaz bir parçası olduğu göz 

önüne alınmalı ve özellikle 7. sınıfta yur

dumuzun (MEB:388) coğrafî bölgelerine 



"kültür ve doğa varl ıklarımız" alt başlığı 

eklenmelidir. 

-Vatandaşlık Bilgileri Programı 
"İyi bir vatandaş olma"yı amaçlayan bu 
dersin diğer derslerde verilen bilgileri 
bütünleştirici bir işlevi olmalıdır. Zaten, 
"Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler" 
konusunun 9. maddesi açıktır: "Tarih, 
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" 
(MEB:400). 

Görüldüğü üzere bu ders, zaten ko
ruma bilincini vermeye yöneliktir. Önemli 
olan ders kitabına yeterli bilgi beslemesi
nin yapılmasıdır. 

-Değerlendirme 
Türkiye'deki tüm ilköğretim kurumla

rının -öze l ya da dev let - müfredatını dü
zenleyen, bu okullarda verilecek bilgilerin 

genel amaçlarını belir leyen, bu amaçların 
nasıl şekil leneceğini açıklayan ve ünite
lerini saptayan bu metin incelendiğinde 
aşağıdaki genel sonuçlara varılmıştır. 

1. Türkiye Cumhuriyet i M.E.B. kül 
tür varlıklarının tanınması ve korunma?, 
ilkesini amaçları arasında belirlemiştir. 

2. Bu konuyla ilgisi olan hemen her 
derste koruma olgusu vardır. 

3. Sonuçta, M.E.B., T C . Anayasa? 
uyarınca yetiştireceği "iyi vatandaş 
modelinin kültür ve doğa varlıklarını ta
nıyan, onların korunmasına katkısı olaı 
bireyleri içermesini amaçlamaktadır. 

Ancak bu noktada, amaçlara va 
rabilmek için kullanılan araçlar önen 
kazanmaktadır. Burada araçlar çeşitlen 
mektedir. En önemli ve etkin araç der, 

İlköğretim 2. Kademe Haftalık Ders Çizelgesi 

6. s ın ı f 7. s ın ı f 8. s ın ı f 

TÜRKÇE 6 6 6 

MATEMATIK 4 4 4 

HAYAT BILGISI - - -
FEN 4 4 4 

SOSYAL BILGILER - - -
MILLÎ TARIH 2 2 2 

MILLI COĞRAFYA 2 2 -
VATANDAŞL ıK BILGISI - - 2 

YABANC ı DIL 3 3 3 

DIN 2 2 2 

RESIM 1 1 1 

MÜZIK 1 1 1 

BEDEN E G ı T ı M ı 2 2 2 

IŞ EĞITIMI 3 3 3 

ÇEVRE - - -
T O P L A M 30 30 30 
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kitaplarıdır. Zaten bu kitaplar M.E.B. 
izni ve denet imine bağlıdır. Dolayısıyla 
ders kitaplarında "kültür varlıklarının 
korunmasının gerekl i l iği" konusunun yer 
alması normaldir. Bir sonraki bölümde 
ayrıntıları veri lecek olan çal ışma için ör
nekleme yapılan okul larda okutulan ders 
kirapları "koruma kuramsal çerçeves i" 
bağlamında irdelendiğinde yukarıda be-
lirtilen amaçlara uygun metinlerin hem 
sayıca azlığı, hem de içeriklerinin son 
d rece yetersiz olduğu görülmüştür. 

Bu bakış açısı içinde incelenen kitap

lara ilişkin sonuçlar şöyledir: 

1. Her derste ilke olarak millî kültü-
r ı tanıtımı belir lenmiş olmasına karşın, 
hiçbir kitap net olarak bu bağlamda me
saj vermemektedir. Veri len mesajlar ise 
"Türk lük ile kısıtlı bir çerçevede ve son 
derece ikincil bir önem arz etmektedir. 

2. Türkiye Cumhuriyet i 'n in kültürel 
çeşitliliğin bir parçası, önemli bir öğesi 
c uğu, bunun fiziksel tanıklarının önemi 
ve korunması gereklil iği vurgu lanma-
maktadır. 

3. Türkiye'de var olan doğal ve 
kültürel zenginlikler yalnızca tur izm bağ
lantısı ile verilmiştir. Oysa söz konusu 
değerlerimizin korunmasındaki birincil 
amaç kültürel zenginl iğinin sürekli l iği; 
bunu sağlamak için kullanılabilecek araç 
ise turizm olmalıdır. Oysa incelenen ki
taplarda konunun kültürel önemi göz 
ardı edilerek salt tur izm getirişi amacı 
ile kültür ve doğa varl ıklarına referans 
verilmiştir. 

4. Kültürel kimliğin önemli bir öğesi 
anadildir. Bunu konu alan derste kültür 
varlıklarının önemine referans veren bir 
metne rastlanmamıştır. "Gez i " vurgulu 
metinlerde ise korunması gereken de
ğerlere önem veri lmediği görülmüştür. 

5. Sosyal Bilgiler dersi hem tarihsel, 
hem de coğrafya yönünden, bu değer le
re birinci derecede önem veren ana ders 
olması gerekirken, beklenen önemin ve
ri lmediği, tarihin salt siyasî çat ışmalar la, 
coğrafyanın salt ekonomi ile kısıtlandığı 
bir yaklaşım gözlenmektedir. Oysa, hem 
geçmiş in, hem de bugünün anlaş ı lma
sında kültür ve doğa varlıklarının sosyo
kültürel önemi yadsınamaz. Bunu da çe
kici ve ilginç bir biçimde sunmak, ulusal 
eğit im politikasının ayrı lmaz bir parçası 
olarak işlemek gerekli görülmektedir. 

6. "Vatandaş" olmak tanımı, ait o l 
duğu kültüre saygı ve sevgi göstermeyi 
birincil olarak ele almalıdır. Oysa, ders 
kitapları incelendiğinde bu öncelik, ait 
olunan kültürün ve onların fiziksel tanık
larının sürekli l iğine yeterince vurgulama 
yapı lmadığı görülmektedir. Bu vurguların 
olduğu ünitelerde ise "emred ic i " tavrın 
ve dilin niteliği, bu yaş grubundaki öğ 
renciye bir kültür/doğa sevgisi ve koru
ma bilinci ve heyecanı aşı lama amacına 
ters düşmektedir. 

7. UNESCO Dünya Kültür ve Doğa 
Mirası Listesi'ne ait olan yerlerin korun
masını amaçlayan proje ise (UNESCO, 
1998), matematik dersini dahi bu proje
nin parçası haline getirmektedir. Bugün 
okutulan matematik kitaplarında bu tür 
kültürel kimliği irdeleyecek bir müfredat 
söz konusu değildir. 

8. Eğit imde son yılların önemli bir 
etkinliği "pay laşma ve hazırl ık" dersidir. 
Normal öğret im müfredatının baş lama
sından önce 10-40 dk. arasında değişen 
bir sürede öğrenci lerle çeşitli konularda 
konuşulmaktadır. Çalışı lan her iki okulda 
da bu sürenin koruma bilinci konusunu 
işlemediği gözlenmiştir. 

Sonuç oldukça ciddî sorunlara işaret 

etmektedir. 



Araştırma yapılan her iki okulun ders 
kitapları incelendiğinde, Millî Eğitim 
Bakanlığımın öngördüğü şekilde, yalnız
ca 7. sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları 
dersinin ilk ünitesi dışında kültür ve doğa 
varlıkları hakkında sistematik bir öğretim 
yapılmadığı görülmektedir. Bu ünite de 
koruma bilinci verme işlevini yeterince 
yerine getirememektedir. Sosyal Bilgiler 
ve Türkçe derslerinde ise hiçbir dolaysız 
mesaj yoktur. 

Sonuç olarak, i lköğretim ikinci ka
deme öğrencilerinin, 3 yıllık öğretimleri 
boyunca , kültür varlıklarının korunması 
konusunda, dolayısıyla kültürel kimlik
lerini geliştirmelerine katkıda bulunacak 
biçimde eğiti lmedikleri ortaya çıkmakta
dır. 

Bu koşullarda görev, okul müfredatı 
dışındaki çalışmalara kalmaktadır. Millî 
Eğitim Bakanlığımın öngördüğü çerçeve
lerde de eksik olan koruma bilinci örgün 
öğretimin parçası değildir. Bu durumda 
öğretim dışı faaliyetlerde neler yapıldığı
nın incelenmesi gereklidir. 

-Ders Dışı Etkinlikler-Eğitim 
Bilindiği gibi "okula gitmek" eylemi, 

salt öğretim ile kısıtlı değildir. Bu nedenle 
de ders dışı etkinlikler en az derslerde 
verilen bilgiler kadar, belki de daha etkin 
eğitim araçlarıdır. Bu nedenle de her iki 
durumun birlikte ele al ınması, eğitim ve 
öğretimin koşut ve tamamlayıcı bir bü
tüne dönüşmesi gerekir. Ancak bugün 
Türkiye koşullarının bu amaca ulaştığı
nı söylemek oldukça zordur. Derslerde 
"resmî" bilgilerle beslenen öğrencilerin 
"kol faaliyetleri" ya da "kulüp çal ışma
ları" adlarını alan ders dışı etkinlikleri 
kısıtlıdır ve amaçlarına ancak kısmen 
ulaşabilmektedir. 

Örnekleme yapılan kurumlar bağla
mında okul müfredatının parçası olan 

faaliyetler incelendiğinde, araştırmaya 
konu olan devlet okulunda salt M.E.B/in 
öngördüğü kol faaliyetlerinin olduğu, 
bunlar arasında konu ile ikincil ilişkisi 
olan "kültür ko lu" dışında ders dışı faali
yetin olmadığı anlaşılmıştır. 

Oysa, tüm günü kapsayan özel okul 
programında , geleneksel kol çalışmala
rının yanı sıra, çarşamba günleri öğleden 
sonra yapılan kulüp çal ışmaları öngörül
mektedir. Gezi, arkeoloji gibi konularla 
ilgili bu kulüpler, kültür ve doğa varlık
larının görülme ve tanınmasında önen i 
bir araç olarak işlev üstlenmişlerdir (Ek: 
Veliye Mektup). Bu, özel okul olmanın 
ve tüm gün eğit imin koruma adına ge
tirdiği olumlu bir ayrıcalık olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu değer lendirme şu şeki lde somu ! -
laştırılabilir: 

1. Paylaşma Saatleri 
Her iki okulda da kültür ve doğa n -

rasının korunması konusu bu saatlerce 
konuşulmamaktadır. 

Fotoğraf 101: Ders dışı etkinlik: Geziler en yararlı 
bilgi alma yöntemidir. 



2.Kol-Kulüp Çalışmaları 

Devlet i lköğretim okulunda kültür 

kolu dışında bu konuyla ilgili kol yoktur. 

Bu kolun çal ışmalarının da kısıtlı o lduğu 

belirtilmiştir. Öğrenci kulüpleri de bu 

okulda yoktur. Bu durumda, ders dışı 

etkinlikler zaten kısıtlı kalmakta, bunlar 

arasında da araşt ırma konusu olan kül-

ı rel mirasın korunması yer a lmamakta

dır. 

Özel i lköğretim okulunda ise, konuyla 

ilgili "Doğa Dostları ve Çevre", "Gezi ve 

Arkeoloji" ve "Sanat Tarihi ve Müzeci l ik" 

kulüpleri vardır. Etkin çal ışan bu kulüp

ler düzenlenen gezilerle kültür varlıkları 

konusunda bil inçlendirilmektedir. Bu 

açıdan O.D.T.Ü. Koleji'nin müfredat dışı 

etkinlikleri o ldukça yeterlidir. 

Sonuç olarak, ders kitapları bağlamın-

c bir farklılık ve ayrıcalık görü lmemekle 

birlikte, öğret im dışı faaliyetler açıs ından 

özel okulların kültür varl ıklarına daha 

fazla önem verdiğini bel irtmek olasıdır. 

Bu bulgu, UNESCO'nun Dünya Kültür 

Doğa Mirası'nın Öğreti lmesi Projesi 'nde 

öneri len "öğret im programı dışındaki 

etkinliklerin önem i " konusuna koşuttur. 

Ancak bu çal ışmaların belirli bir eğit im 

politikası çerçevesinde yeniden gözden 

geçiri lerek ele al ınmasında yarar görü l 

mektedir. Resim, fotoğrafçıl ık, bilgisayar 

gibi imkânlar günümüzde kültür var

lıklarına bilinçli bir yaklaşım sergi leme

mektedir. Oysa hem dersler ve hem de 

ders dışı etkinlikler bağlamında bilinçli 

bir tavır/yaklaşımla öğrenci ler kültür 

varlıklarının tanınması , sevdir i lmesi, 

korunması konularına yönlendiri lebil ir 

(Fotoğraf 101). 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
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Bu bölümde, her başlıkta yapılan eleş
tiriler ve değerlendirmeler toplu olarak 
sunulmaktadır. 

1-GENEL 
Bir çocuk, geleceğin bireyidir. Aldığı 

her türlü bilgi, toplumu belirleyen, yön
lendiren, geliştiren çalışmaların temelini 
oluşturacaktır. Günümüzde, teknolojinin 
getirdiği küreselleşme, bir yanda bilginin 
en hızlı şekilde yayılmasını sağlarken, bir 
yanda da yerel kültürel öğeleri giderek 
önemsizleştirmektedir. Teknoloji her eve, 
her çocuğa kitlesel iletişim araçları ve 
internet vb. yollarla ulaşabil irken, bazı 
yöreye özgü niteliklerin önemini yitir
diği görülmektedir. Ricoeur (Ricoeur: 
1976) bunu çok net ortaya koymaktadır: 
"Kültürel kimliğini kaybetmeden ulusla
rarası uygarlıkta nasıl var olmal ıy ız?" Bu, 
ancak kendi kültürel kimliğini kaybetme
yen bireylerin küreselleşen dünyada yer 
almasıyla olumlu bir noktaya ulaşabilir. 
Bunun dışına çıkan, kültüründen taviz 
veren birey "uluslararası" olsa bile, "ev
rensel" kaliteyi yakalama şansına sahip 
değildir (Ricoeur: 1965). 

Kültür varlıklarının bir yöreye özgü 
sosyal, kültürel, ekonomik ve politik 
nedenlere bağımlı olan bir toplumun 
fiziksel tanıkları olduğu tanımından yola 
çıkıldığında, bu nitelikler yok edi lmeden 
ve bizlere aktardıkları bilgilerden taviz 
veri lmeden gelecek nesillere aktarı lması
nın önemi daha da belirginleşmektedir. 

Bu fiziksel objeler, salt yapıldıkları 
malzeme nedeniyle değil, bu malzeme 
ya da fiziksel form içinde sundukları 
bilgi/belge değerleriyle de önemlidir. Bir 
kültürel varlık, ürünü olduğu toplumun 
hemen tüm değerlerini ya da koşullarını 
betimler. Dolayısıyla bunu anlamak, de
ğerlendirmek ve yorumlamak, bunlara 
ek olarak da bu verileri yok etmeden ge
lecek nesillere iletmek kültürün sürekliliği 

ve gelişimi açısından önemli bir olgudur. 
Tüm bu çerçevede, Türkiye'de var olan 
eğit im/öğretim sistemi incelendiğinde, 
öncelikle öğretmenleri bilinçlendirecek 
bir belgenin üreti lmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır. Bu, her dersten sorumlu 
öğretmenin rolünü belirleyebilecektir. 
Anayasa ve M.E.B.'in i lköğretim 2. ka
deme eğitim programında var olan he
deflerini gerçekleşt irmek için gereklidir. 
Bugün yasal/yönetsel çerçeveye bakıldı
ğında, bu konuda bi lgi lendirmenin gereği 
açık ve net olarak anılan belgelerde yer 
almaktadır. Ancak, Türkiye'deki "maarif" 
sisteminin eğit imden çok "öğreti m "e 
önem veren yapısı içinde bu bilgilerin 
ders kitaplarına yansıdığını söylemek 
olası değildir. Uluslararası bağlamda 
tartışılan "kültürel bağlamın gerektirdiği 
eğit im (Cocohamba, Dakar Bildirgeleri) 
çeşitli l iğine ulaşamamış bir tedrisat prog
ramı, kitaplarda da açıkça yansımalarını 
bulmaktadır. 

Bugün küresel leşme yadsınamaz bir 
gerçektir. Hem kitle iletişim araçları, 
hem teknolojinin sunduğu olanaklar çok 
kısıtlı bir "ulusal laşma"yı y ıkmakta, tüm 
yerküreyi bütünselleştirmektedir. Ancak, 
bu geniş vizyonda her top lumun kendi 
kültürel varlığını sürdürmesinin gerekli
liği de "kültürel çeşitli l ik" (Cocohamba 
Bildirgesi) terimi ile tanımını bulmakta
dır. Önemli olan, Ricoer'un da belirttiği 
gibi kendi kültürel kimliğinden taviz 
vermeden küresel leşen dünyada yerini 
almaktır. Bu durumda, kültür ve doğa 
varlıklarının korunması, kültürel süreklilik 
bağlamında özel önem kazanmaktadır. 

Çocuklar ve gençler geleceğin "karar 
veric i ler idir. Politikayı da, uygulamayı 
da onlar biçimlendirecektir. Bu durumda, 
kişiliklerin gel işmesinde "kültür varlıkla
rına saygı"nın önemi daha da ön plâna 
çıkmaktadır. 



2-ÖĞRETİM: DERS KİTAPLARI 
VE DERS İÇİ ETKİNLİKLER 
•Ders Kitaplarının Hazır lanması 
Kültür ve doğa varlıklarının öğreni l-

mesi ve nasıl korunacağının bi l inmesi 
e itim yasaları ve programı açıs ından 
bi; gerekliliktir. Bu nedenle, yazı lacak her 
yeni ders kitabında bu konuya yer veri l-
n ilidir. Zaten 5. bölümdeki irdelemeler 
önermeleri de içermektedir. 

Ancak, bunlara ek olarak matematik 
dersinde sorulacak soruların kültür ve 
doğa varlıklarını kul lanarak biç imlen
di: ilebileceği; resim dersler inde çeşitli 
kültür ve doğa varlıkları konusunun iş
lenebileceği, yabancı dil dersinde yine 
aynı konuda metinlerin okunabi leceği, iş 
eğitimi dersinde "onar ım" konusunun yer 
a oileceği göz önüne alınmalıdır. 

Bu çerçevede eğiticinin görevi, öğren
ci rin kültür ve doğa varlıklarının değer 
ve önemini anlamasını sağlamak ve on
ların koruma bilincini güçlendirmektir. 
Av

; rica, çeşitli etkinlikler düzenleyerek 
okul ile top lum arasındaki uçurumu 
azaltmaya yardımcı olarak topluma katı
lıma katkıda bulunmak da bir eğitmenin 
amacı olmalıdır. 

öneri len öğrenci etkinlikleri altı ana 

eylem kanalında yoğunlaşmaktadır: 

. Tartışma 

. Araştırma 

. Alıştırma 

. Görsel oturumlar 

. Kültür ve doğa varl ıklarına geziler 

. Oyunlar / drama 

Böylesi bir eğit im yaklaşımı gençlerin 
bu mirasın anlamı ve değeri , kültür ve 
doğa varlıklarının idaresi, kitle tur izmi
nin bu miras üzerindeki olumlu etkileri 

ya da yarattığı tehlikeler gibi konularda 

tart ışmalarına olanak sağlar. Bu tür bir 

eğit imin, hem bilgi birikimini ve hem de 

tart ışma oturumlarını içermesi nedeniyle 

öğrenci lerin kültürel varlıkların korunma

sı konusuna yakınlaşmalar ında en yararlı 

araç olduğu ispatlanmıştır. Ayr ıca, ömür 

boyu devam edecek bir süreç olan "m i 

ras koruma ey lemine" gençlerin aktif bir 

katıl ım için cesaret lendirmesi önemlidir. 

Öneml i olan, bu ey leme coşku ile ve 

duyarlı olarak katı lacak bireylerin yetiş

tirilmesidir. 

Eğitsel yaklaş ımda öğrencinin ilgisini 

çekmek ve bunu pekişt irmek çok öneml i 

dir. İncelenen kitapların: 

1. Kâğıt kalitesi çok düşük; rengi kötü, 

dokusu itici olup öğrenci açısından hiçbir 

albenisi yoktur. 

2. Kullanılan resimler son derece alt 

düzey çizim kalitesinde olup öğrenciye 

bir estetik anlayış sağlamak yerine bu 

kaliteyi düşürücü niteliktedir. 

3. Öğrenci ler in yaş düzeyinin alt ında, 

basit ve ortaokul öğrencis ine hitap ede

meyecek çizimlerdir. 

4. Metinlerde inanı lmaz ölçüde tek

rarlar vardır. Bu tekrarlar konunun özü

nü kavramayı zorlaştırmaktadır. Ayr ıca, 

anlat ım biçimindeki zorlayıcı, emredic i 

dil seçimi de yine bu yaş grubu öğren

cilerinin öğrenme zevkini azaltacak dü 

zeydedir. 

5. Kitaplarda "araşt ı r ın/öğrenin" baş
lıklı sorular, öğrencinin v izyonunu ge
liştirmek için yeterli o lmadığı gibi, y ine 
didaktik dil üslûbu ile öğrenciye heyecan 
sağlamaktan uzaktır. 



Bu eleştir i lerden yola çıkarak: 

• Kitaplara kültür ve doğa varlıkları 
konusunda yazı lacak ve/veya al ınacak 
metinlerin seçimi konusunda uzman kişi, 
kurum ve kuruluşlardan destek al ınması, 

• Kitaptaki bilgilerin doğru bir içerik ve 
düzen içinde ve tekrar lardan kaçınılarak 
sunulması , 

• Bilgi ver i lme biçiminde didaktik ve 
emredici bir dil yerine daha kolay okunur 
ve öğrenciyi s ıkmayacak yaklaşımların 
yeğlenmesi , 

• Kitapların görsel belgelerinin yüksek 
nitelikte olması , 

• Kitapların öğrenciye okuma coşkusu 
verecek bir tasarımla hazır lanması ge
reklidir. 

Fotoğraf 102: Türkiye'de ve yurtdışında basılmış 
ders kitaplarının farklılığı 

• M.E.B, Kültür Bakanlığı ve Y.O.K. bu 

konuda ortak çal ışmayı ivedilikle başlat

malıdır. 

• Ders Dışı Etkinlikler 
Müfredat programının parçası olan 

kol, kulüp çal ışmaları daha etkin hâle 

getirilmelidir. Bu konuda yine Kültür ve 

Turizm ile Çevre Bakanl ığı , Millî Eğitim 

Bakanlığı ile ortak çalışmalıdır. 

Yine öğrenci ler in isteklerinden yola 

çıkarak okul larda şu etkinlikler yap ı lma

lıdır: 

-Konferanslar: Kültür ve doğa var

lıkları konusunda uzmanlardan çeşitli 

konularda konferans/söyleşi istenebilir. 

Farklı uzmanl ık alanlarının tanıt ımı (pa

leontoloji, arkeoloj i , sanat tarihi, mimar

lık), bir özel yörenin tanıt ımı, bir yapıtın 

onar ımı, müzeler in türleri ve çal ışma 

yöntemler i gibi çok zengin bir ye lpazede 

programlar düzenlenmelidir. 

-V ideo-DVD-VCD göster imi: Çe

şitli medya kuruluşları ya da ilgili bakan

lıklarla kurulacak ilişkilerle öğrenci lere 

bilgi verebi lecek görsel malzeme sağ

lanmalı ve bunlar bir program dahi l inde 

öğrenci lere gösterilmelidir. 

• Okul lardaki bi lgisayar işl iklerinde bu 

konularla ilgili internet sayfaları incelen

melidir. Bilgisayar kurslar ında öğrenci

lerden yine benzeri konularda internet 

sayfaları hazır lamaları istenebilir. Bu 

sayfaların başka okullarla paylaşı lması 

ortak kültürün yaygın laşmasına da katkı

da bulunacaktır. 

• Okul aile birlikleri, düzenlenen et

kinliklerde rol alabilirler. Böylece koruma 

bilinci çal ışmalar ına ailelerin katıl ımı da 

sağlanacak, hem ebeveynler hem de 



öğrenci ler bu konuda bilgi sahibi olabile
ceklerdir. 

-Diğer Kurum ve Kuruluşların 
Rolü 
Bilgisayar ortamının bu denli önem 

kazandığı günümüzde programcıların 
bilgisayar oyunu, internet sayfası hazır
laması çok yararlı olacaktır. Medya bu 
konuya önem vermel i , ancak verilecek 
bilgilerin ilginç ve albenili olması sağ
lanmalıdır. Eğiticiler eğitilmelidir ki ge
leceğin bireyleri bu konuyu özümsemiş 
olarak yetiştirilebilsinler. Bu nedenle, 
üniversitelerde bu konuda zorunlu ders
ler verilmelidir. 

Çocuklara yönel ik kitaplar hazırlan
malıdır. Oyuncaklar ın bir bölümü bu 
amaçla hazırlanabil ir (Fotoğraf 103-
104). Ebeveynler in çocuk bahçesine ya 
da s inemaya gitmek kadar müzelere, 
kültür varlıklarını görmeye gitmeleri de 
gereklidir. 

3-SONSÖZ 

• Bireysel Katkılarımız, 
Kültür ve Doğa Varlıklarının 
Korunmasında Kimler Görev 
Alabil ir? 
Her meslek grubu, kültür ve doğa 

varl ıklarını tan ımak ve onların korunma
sına katkıda bulunmak şansına sahiptir: 
Yönetic i ler i ele alırsak, bakanlık görevi 
alan her birey kendi alanında kültürel 
kimliğimizi benimsetmeye ve korumaya 
yönel ik kararlar alabilir, uygulatabilir. Yok 
o lmakta olan yapıların kamulaştırı larak 
bi l imsel doğrulara uygun restorasyonları
nın yapımı çok önemli bir katkıdır. Çünkü 
bu yapı lara gelerek iş yapan vatandaş, 
bir kültür varl ığının günümüz yaşamında 
sağlıkl ı , kullanılabilir bir mekâna dönüş
tüğünü görecek, kendi sahip olduğu 
geleneksel konutuna farklı gözle baka
caktır. Bu görev salt Kültür ve Turizm 

Bakanlığıma ait olarak düşünülmemelidir. 

Bu Bakanlık zaten müze-evler ile görevi

ni yapmaktadır. Ama, örneğin, M.E.B.'e 

ait Erken Cumhuriyet Dönemi okulları 

vardır (Fotoğraf 105). T.C.D.D., Türkiye 

genelinde büyüklü küçüklü gar yapılarına 

ve yine Erken Cumhuriyet Döneminin 

lojmanlarına sahiptir (Fotoğraf 106). 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, koruma 

kararlarının önem kazandığı yerleşme-

Fotoğraf 103 : Dünyaca ünlü tarihçilerin çocuklara 
yönelik olarak hazırladıkları tarih 
kitabı: Asteriks ve Roma Dünyası 

Fotoğraf 104: Bilim Çocuk Dergisi ve Mimarlık 
Eki-Oyun ve bilgi bir arada 
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lerin plânlamalarına öncelik vermel i ve 
gereken parasal kaynağı ayırmalıdır. 

Benzer bir yönel imle, Enerji Bakanlığı, 
baraj kurulması düşünülen alanlarda 
Kültür Bakanlığı ile eşgüdüm içinde çal ı
şırsa Zeugma ya da Hasankeyf ' te olduğu 
gibi kültür varlıklarının su alt ında kalması 
engellenebil ir: İki sektörün ortak kararı 
ile doğru bölgeler seçilebilir. Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdür lüğü 
sahip oldukları büyüklü-küçüklü camileri 
yıkıp yerine çok daha büyük camiler yap
maya çal ışmak yerine var olan geçmi
şimizin belgelerini koruyarak kullanabilir, 
böylece kültürel süreklil iği sağlayabilirler. 
Turizm Bakanl ığı, kültür ve doğa varl ıkla
rının korunmasını ön plâna aldığı zaman, 
tur izm bir amaç olarak geçmiş imiz in 
belgelerini yok etmek yerine onları yaşa
tacak, y ıpratmadan kul lanacak bir tur izm 
biçemine karar verebilir, böylece tur izm 
adına süregelen tahribat kısıt lanmış, hat
ta durduru lmuş olur. Bu ise yurdumuza 
daha nitelikli turisti çekeceğinden ülke 
adına çok daha yararlı olacaktır. 

Bu konuda bilinçli hâkimler, koruma 
kurullarının verdiği kararları bozmadan 
kültür ve doğa varlıkları lehine karar 
üretirse, y ine ülkemiz geçmişi ile bağını 
sürdürebilecektir, toprak spekülasyonu 

Fotoğraf 105: Ankara Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 

adına geçmişimiz in doğal ya da kültürel 
belgelerinin kıyımına ve ülkedeki gere
ğinden fazla betonlaşmış kentlerin artışı
na son veri lecektir (Fotoğraf 107 a, b). 

Kent plâncıları y ine koruma bilinci ile 
bir kentin geleceğini plânlarsa, yıkımlar 
azalacak, çok katlı apartmanlar elde et
mek uğruna kültür ve doğa varl ık lar ımı
zın yıkımı durdurulabilecektir. 

Jandarmalar belediye dışı alanlarda 
görev yaparken günümüze değin bil in
meyen varlıkların ayırdına varabilecekler, 
böylece birçok eser hem günış ığına çık
mış olacak ve hem de korunma şansına 
sahip olabilecektir. 

Maliye Bakanl ığı, bütçe dağıl ımını ya
parken kültür için ayıracağı kaynağı artı-
rırsa birçok yapı bakımsızl ıktan kurtulma 
şansına sahip olacaktır. 

İnşaat mühendis ler i bir betonarme 
yapının ya da bir çelik gökdelenin statik 
projesi kadar mütevazı bir ahşap iskelet 
yapının statik sorunları ile de i lgi lenebile
cek, böylece bil imsel i lerleme sağlanabi
lecektir. 

Makine mühendis ler i ya da elektrik 
mühendis ler i bir kültür varl ığının özgün 
nitel iklerinden taviz vermeden nasıl 
günümüz koşul lar ına/gereksinimler ine 
uygun hâle gelebi leceği konusunda ça
l ışmalarıyla yeni yöntemler geliştirebile
ceklerdir. 

Kimya konusunda çalışanlar, kültür 
varl ıklarının özgün malzemesin in nasıl 
korunması gerektiği konusunda araştır
malar yaparak ve özgün malzemeler le 
uyumlu olabi lecek onar ım malzemele
rinin gel işt ir i lmesine katkı sağlayarak 
bil imsel i lerleme sağlıyabilirler. 



Fotoğraf 106 a: Ankara Garı'ndaki Atatürk Müzesi 



Fotoğraf 108: Topkapı Palace Oteli - "Eski"ye 
öykünen bir melez yapı 

Jeologlar, jeofizikçiler doğal o luşum
lara farklı gözle bakacaklar, korunması 
gerekli olan doğa varlıklarının saptanma
sında biyolog, hidrolog, ziraat mühendisi , 
meteorolog gibi farklı uzmanlarla ortak 
projeler üreterek yeni varlıkları saptaya
bilecek, onların korunma ilkelerine ilişkin 
çözümler üretebileceklerdir. 

Tarih konusunda uzmanlaşan bireyler, 
geçmişi salt savaşlar, antlaşmalar dışında 
mekânla bağlantılı olarak değerlendirebi
lecektir. Böylece kültür varlıkları tarihsel 
belge olarak geçmişe ışık tutacaktır. 
"Neden koruyoruz?" sorusu da doğal 
yanıtına ulaşarak günlük hayatımızda ve 
eğitimimizdeki yerini alabilecektir. 

Mimarlar salt Avrupa-Amerika kökenli 
akımların dışında kendi öz kültürleri
ni tanıyarak ülkemize özgü bir biçem 
arayışına ulaşabilecek, bu ise özgün bir 
mimarlık yaratarak küreselleşen dünya
da özgün kimliği yit irmeden yer almada 
önemli bir aşama olacaktır. Dolayısıyla, 
eskiye öykünen melez yapıların yerine 
çağdaş ama yöreye özgü bir mimarlık 
oluşabilecektir. 

Bu yaklaşım salt büyük ölçekli mimarî 
ürünler için geçerli değildir. Konut mima
rîsi de kendi sosyal ilişkilerimize bağımlı 
olarak tasarlanabildiği takdirde, günü
müzde bize batıdan aktarılarak sunulan 

"apartman kat ı" ya da "v i l la" prototiple
rinden daha bize özgü konutların üretimi 
söz konusu olabilecektir. 

İç mimarlar kültür varlıklarını ait ol
dukları yerlerden alıp ev sahiplerine "sa
tın al ınmış geçmiş" ile prestij kazandıran 
ve böylece tahribata neden olan tavırla; -
dan vazgeçebi leceklerdir (Fotoğraf 109~. 

Sosyolojik araştırmalar da kendi öz 
kimliğimizi doğru çerçevede sorgulaya-
bildiği takdirde, yukarıda sayılan tüm bi
lim dallarına doğru verileri aktarabilecek, 
onları doğru araştırmalara yönlendireb-
lecektir. 

Ticaret ile i lgilenenlerin de kültür I 
kimliğe önem vermesi iki yönden önem 
taşımaktadır: Öncelikle Batı öykünme-
ciliğinin getirdiği ithal mal tüketimi bir 
prestij öğesi olmaktan kurtulabil irse, bu, 
üretime de yansıyacağından ekonomk } 
çıkış yol larından birisi olabilir. Ayrıca bu 
yaklaşım, günümüzde giderek yok olan 
geleneksel bazı üretimlerin yaşama dön
mesine olanak sağlayacaktır ve bunl; r 
kendi öz gelişimlerini de yapabilece 
lerdir. 

Vali ve kaymakamlar kültür ve doca 
varlıklarının korunması konusunda du
yarlı oldukları ölçüde kaçak yapılaşn a 
önlenebilecek, böylece ülkemizdeki tah
ribat azalacaktır. Belediye başkanları salt 
daha fazla yapı laşmaya izin vereceklerini 
vaadetmeleri ve seçi lmemeleri durumun
da, kentlerde ya da kasabada yaşayan 
bireyler kendi yaşadıkları yerlerin önem 
ve değerini benimseyecek, halkın koru
ma olgusuna katılımı sağlanabilecektir. 

TV yapımcı lar ı , bu bakış açısı ile 
programlar hazırladıklarında kamunun 
bil inçlenmesi hızlanacaktır. Haberciler 
salt yanan ahşap konakları konu etmek 
yerine korunması gerekli değerleri de 
haber değeri olarak görebileceklerdir. 



Turistik ve hediyelik eşyalar "k i t sch" 
olmaktan çıkarak ülkemiz kültürel 
kimliğinin somutlaşt ığı el sanatlarına 
oönüşecek, bu ise onların albenisini 
artıracaktır. Bugün yalnızca Kültür ve 

ırizm Bakanlığı 'nın Döner Sermaye 
ı ağazalarıyla kısıtlı kalan bu nitelikli 
üretim, yurda girecek döviz miktarında 
t ía önemli artışa neden olabilecek, daha-
: ülkemiz dış dünyada gerçek kalitesi ile 
t nıtılabilecektir. 

Anneler çocuklarına oyuncak silâhlar 
yarine kültür bilinci oluşturabi lecek oyun
cak ve/veya kitaplara yönelebi lecekler; 
f <niğe gitmek kadar müze, geleneksel 
konutların o luşturduğu mahalleleri gör
mek de tatilin parçası olabilecektir. 

Evlerde geçmişimiz in belgeleri olan 
eşyalar hurdacı lara, eskici lere satı lmak 
yerine nesiller arası iletişimi sağlayabi

lecek varlıklar olarak önem kazanabi le
cektir. 

Bugün yurtdışına kaçırı lmış olan var
lıklarımızın geri dönüşü yalnızca Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 'nın birkaç teknok
ratının görevi o lmaktan çıkıp bir ulusal 
tavra dönüşebi lecek, hukukçular kadar 
vatandaşlar da konuya sahip çıkıp kamu
oyu oluşturabilecektir (Fotoğraf 110). 

Gazeteler yemek, dantel vb. ekler 
yerine kültür varlıklarını anlatan ekler 
hazırlayabileceklerdir. Hatta bu, 1960'ta 
Hürriyet Gazetesi 'nin "Halk Ünivers i tes i" 
benzeri bir kampanya ile sertifika progra
mına dönüşebi l ir (Fotoğraf 111). 

Bina yıkıp bina yaparak emeksiz rant 
sağlamak yerine kişiler/aileler kendi 
geçmişler ine devlet zor laması olmaksız ın 
sahip çıkıp bunun için gerekli yerel ör
güt lenmeyi sağlayabileceklerdir. 

Fotoğraf 109: Melez bir tarihsellik ve yerinden sökülmüş iki kültür varlığı ile yaratılan "prestij" 



Fotoğraf 110: Bergama Sunağı - Bugün bomboş bir alan 

Kamu kuruluşları salt yeni yapıya 
değil, kültür varlıklarının korunması 
projelerine de düşük faizli kredi vermeyi 
programlarına alabileceklerdir. 

Görüldüğü gibi, burada yazılan ya da 
yazı lmayan her meslek grubundan bire
yin bu konuda yapabileceği az ya da çok 
görev vardır. Önemli olan bu varlıkları ve 
onların korunmasını devletin bireye yük
lediği zoraki bir vazife olarak görmeden 
kimliğin doğal ve ayrı lmaz parçası hâline 
getirebilmektir. 

Sonuç olarak, öğrenci-öğretme , 
küçük-büyük, kadın-erkek, genç-ya^ , 
zengin-fakir, her birey, kendi olanakl. ı 
çerçevesinde kültür ve doğa varlıklarır ı 
korunarak gelecek kuşaklara aktar -
masında el inden geleni yapmalıdır. I J 
zorlama olmaksızın ve bir görev olarak 
değil, benliğimizin bir parçası olarak 
gönüllü bir çaba hâline dönüşmelic '. 
Kültürel kimliğimiz, barındırdığı her tüı J 
çeşitlilik ve zenginl ik ile bir bütün olar k 
sürdürülebilmelidir. Ülkemiz ancak bu ş -
kilde çağdaş dünyada doğru konumum 
bulabilecektir. 

Fotoğraf 111: Hürriyet Gazetesi'nin "Halk 
Üniversitesi" sertifikası. 
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KULTUR VE DOGA VARLIKLARI İLE ILGILI 
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UNESCO Karargâhları 

7. place de Fontenoy 
75352 Paris /07 SP 
France 
Tel: (33 1) 45 68 10 00 
Fax: (33 1) 45 67 16 90 
http://www.unesco.org 

Dünya Mirası Merkezi UNESCO 
Karargâhları 

El: (33 1) 45 68 15 71 
(33 1) 45 68 18 76 

fax: (33 1) 45 68 55 70 
e-mail: wh-info.@unesco.org 
http://www.unesco.org/whc 

Birleşik Okullar Projesi Eğitim Sektörü 
UNESCO Karargâhları 
Fax: (33 1) 45 68 56 22 
e-mail: aspnet@unesco.org 
http://www.education.unesco.org/ 
educporg/asp 

Kültürel Miras Bölümü, UNESCO 
Sector for Culture 
1, rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
France 
Tel: (33 1) 45 68 37 56 
Fax: (33 1) 45 68 55 96 

Bilim Sektörü 
Division of Ecological Sciences 
Science Sector 1, rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
France 
Tel: (33 1) 45 68 40 67 
Fax: (33 1) 45 68 58 04 
Man and the Biosphere Programme: 
e-mail: mab@unesco.org 
http://www.unesco.org./mab 

Barış Kültürü Programı 
Culture of Peace Programme Unit 
UNESCO Headquarters 
Fax: (33 1) 45 68 55 57 
http://www.unesco.org/cpp 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
http:www.unesco.org.tr 

ASPNet-Unesco Birleşik Okullar Projesi 
Ağı 
http://www.educat ion.unesco.org/ 
educprog/asp 

ICCROM - Kültür Varlıklarının Korunma:ı 
ve Restorasyonu Uluslararası Merkezi 
Via di San Michèle 13 
1-100153 Rome 
Italy 
Tel: (396) 585 531 
Fax: (396) 585 533 49 
e-mail: iccrom@iccrom.org. 
http://www.icomos.org/ iccrom 

ICOMOS - Ulusararası Anıt lar ve Sitler 
Konseyi 
49-5, rue de la Fédération 
75015 Paris 
France 
Tel: (33 1) 45 67 67 77 
Fax: (33 1) 45 66 06 22 
e-mail: secretar iat@icomos.org 
http : //www. icomos.org/ 

IUCN - Dünya Koruma Birliği 
Rue mauverney 28 
CH-1196 Gland, Switzerland 
Tel: (41) 22 999 0001 
Fax: (41) 22 999 0010 
e-mail: mai l@hqiucn.org 
http://www.iucn.org/ 

ICOM - Uluslararası Müzeler Konseyi 
I, rue Miollis 
75732 Paris Cedex 15 
France 
Tel: (33 1) 45 68 28 67 

http://www.unesco.org
mailto:wh-info.@unesco.org
http://www.unesco.org/whc
mailto:aspnet@unesco.org
http://www.education.unesco.org/
mailto:mab@unesco.org
http://www.unesco.org./mab
http://www.unesco.org/cpp
http:www.unesco.org.tr
http://www.education.unesco.org/
mailto:iccrom@iccrom.org
http://www.icomos.org/iccrom
mailto:secretariat@icomos.org
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mailto:mail@hqiucn.org
http://www.iucn.org/


Fax: (33 1) 43 06 78 62 
e-mail: secretar iat@icom.org 
http://www.icom.org/icom 
iVVHC - Dünya Mirası Kentler Örgütü 

56 Rue Saint-Pierre 
Quebec GIK 4AI 
(.'anada 
2İ: (1) 418 692 0000 

Fax: (1) 418 692 5558 
-mail: secretar iat@ovpm.org 

: ip : / /www.ovpm.org 

CMC - Dünya Koruma Göz lem Merkezi 
219 Huntingdon Road 

ımbridge CB30DL 
United Kingdom 
Tel: (44) 1223 277 314 
! ax: (44) 1223 277 136 
e-mail: info@wcmc.org.uk 
r tp : / /www. wcmc.org.uk 

TO - Dünya Turizm Organizasyonu 
C ıpitan Haya, 42 
13020 Madrid 
E oain 
Tel: (34 1) 571 06 28 
i x: (34 1) 571 37 33 

Kaynak Malzemenin Listesi 

Faraşız UNESCO materyal leri 

• Dünya Mirası Haritası (İngil izce, 
Fransızca, İspanyolca) 
• Dünya Mirası Listesi (İngil izce ve 
Fransızca) 
• Dünya Mirası alanlarının Kısa Tanımları 
(ingilizce ve Fransızca) 
• Dünya Mirası Bilgi Kağıtları (İngil izce, 
Fransızca, İspanyolca) 
• 1998 Dünya Mirası Broşürü (İngil izce, 
Fransızca, İspanyolca) 
• Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunması Konusunda Sözleşme, Paris, 
UNESCO 1972 (İngil izce, Fransızca, 
İspanyolca, Rusça ve Arapça) 
• Kültürel Mirasın Korunması Konusunda 

UNESCO Sözleşme ve Bildirgeleri (1954 
Hague Anlaşması , 1970 Yasal Olmayan 
Eski Eser Ticaretini Önleyen Araçlar 
Anlaşması , Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasının Korunması Sözleşmesi Cenova, 
1985 (İngil izce, Fransızca) 
• Dünya Mirası Sözleşmenin 
Uygulanması İçin Eylemsel Rehber 
(İngil izce, Fransızca) 
• Dünya Mirası Gazetesi (İngil izce, 
Fransızca) 

The World Heritage Convent ion, Twenty 
Years Later 
Leon Pressouyre, Paris, UNESCO, 1993 
İngil izce 

World Heritage Education 
İngil izce ve Fransızca 

ASP introduction sheet 
ASP kısaca anlatan broşür 

Key Words for Participating in the 
UNESCO Associated Schools Project 
ASP Yayını 

Final Report on First World Heritage 
Youth Forum, Bergen, Norway, 24-28 
June 1995 
İngil izce ve Fransızca 

Final Report on First European 
Regional World Heritage Youth Forum, 
Dubrovnik, Croatia, 25-30 May 1995 
İngil izce ve Fransızca 

Final Report on First Afr ican World 
Heritage Youth Forum, Victoria Falls, 
Z imbabwe, 18-24 September 1996 
İngil izce 

Report of Asia-Pacif ic World Heritage 
Youth Forum, Beij ing, China, 1997 
İngil izce 

mailto:secretariat@icom.org
http://www.icom.org/icom
mailto:secretariat@ovpm.org
http://www.ovpm.org
mailto:info@wcmc.org.uk
http://wcmc.org.uk


Dergiler 

UNESCO Sources 
Aylık 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Çince, 
Portekizce 

Biosphere Reserves, Bulletin of World 
Research 
UNESCO MAB Programme 
İngilizce ve Fransızca 

Broşürler 

Biodiversity 
Environment and Development Briefs 
Science, Conservation and Sustainable 
Use 
Paris, UNESCO, 1994 
İngilizce 
Satılan UNESCO Malzemeleri 
Dünya Mirası Hakkında Genel Yayınlar 

Management Guidelines for World 
Cultural Heritage Sites 
Bernard M. Feilden and Jukka Jokilehto, 
ICCROM/UNESCO, 1993 
İngilizce, Fransızca 

Guia del patrimonio Mondial 
INCAFO/UNESCO Madrid/Paris, 1994 
İspanyolca 

The World Heritage Desk Diary 
INCAFO/UNESCO, Madrid/París 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca her yıl 
yayınlanır. 
The World Heritage 
Children's Press / UNESCO, Paris 
8-15 yaş çocukları için seri İngilizce, 
Fransızca, İspanyolca 

Patrimonio de la Humanidad 
12 ciltlik ansiklopedi 
San Marco/UNESCO, Madrid/Paris, 1995 
İspanyolca 

World Heritage 
12 ciltlik ansiklopedi 
Verlagshaus Stuttgart/Plaza y Janes/ 
UNESCO 
Stutgart/Paris, 1996/1997 
Almanca 

Schätze der Menschheit 
Frederking & Thaler/UNESCO, 
München/Paris, 1996/1997 
Almanca 

The World Heritage 
12 ciltlik ansiklopedi 
Kodansha/UNESCO, Tokyo/Paris, 1996/ 
1997 
Japonca 

Cultural Landscapes of Universal Value 
'Components of a Global Strategy' 
Bernd von Droste, Harold Plachter, 
Mechti ld Rössler (ed.), Gustav Fischer-
Ver lag/UNESCO, Jena/Paris, 1995 
Our Creative Diversity: Report of the 
World Commiss ion on Culture and 
Development 
Paris, UNESCO, 1995 

Dergiler 

The World Heritage Review 
İngilizce, Fransızca, İspanyolca 

The UNESCO Courier 
Aylık dergi - İngil izce, Fransızca, 
İspanyolca 

Satılan Diğer Malzemeler 

CD-ROM World Heritage Cities 
Cyber ion/UNESCO, Paris, 1996 
İngilizce, Fransızca 

CD-ROM Dictionnaire Hachette 
Mult imedia 
Paris, Hachette, 1995 



Yansızca 

D-ROM Atlas Mult imedia 
Paris, Hachette, 1996 
ransızca 

lasterworks of Man and Nature 
iydney, Harper-Macrae Publ ishing, 1994 
ig i I izce 
3teme adresi: IUCN, rue mauverney 

28, 1196 Gland, Sw i t ze r l and 

iiradise on Earth 
ydney, Harper-MacRae Publ ishing, 
995 
ıgilizce 
,teme adresi: IUCN, rue Mauverney 

28, 1196 Gland, Switzerland 
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m Thorsel l , IUCN, Switzerland and 

United K ingdom, 1992 
igilizce 
teme adresi: IUCN, rue Mauverney 
3, 1196 Gland, Switzer land 

/orld Cultural and Natural Property 
ençler için seri 
okyo, Gakken, 1994 
aponca 

işki Listesi 

adelsiz Unesco malzemeler i için: 
UNESCO World Heritage Centre 
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, 
France 
fax: (33 1) 01 45 68 55 70 
e-mail: wh- info@unesco.orf 

Satılan Unesco Malzemesi için: 

UNESCO Publishing Office 
I, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, 
France 
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İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME DÖNEMİNDE 
KORUMA BİLİNCİ ANKETİ 

E K 2 



İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME DÖNEMİNDE KORUMA BİLİNCİ ANKETİ 

1. Adınız : 

2. Soyadınız : 

3. Kaçıncı sınıftasınız : 

4. Babanızın mesleği : 

5. Babanızın çalıştığı yer : 

6. Annenizin mesleği : 

7. Annenizin çalıştığı yer : 

8. Nerede doğdunuz : 

9. Sizce aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tarihi eserdir? 
İlgili kutuyu işaretleyiniz (Birden çok seçenek işaretleyebil irsiniz). 

10. Sizce aşağıdaki lerden hangisi ya da hangileri eski bir Anadolu evidir? 
(Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz) 



.1. Sizce "tarihî eser" ne demektir? Kısaca yazınız. 

2. Sizce " restorasyon" ne demektir? Kısaca yazınız. 

3. Sizce tarihî eserler neden korunmalıdır? 
a. Yıkı ldığında daha güzeli yapı lamadığı için, 
b. Geçmişimiz in belgeleri o lduğu için, 
c. Yıkı lmaları zor olduğu için, 
d. Yıkılabilirler, zaten çok eski ve haraptırlar, 
e. Diğer (Lütfen açıklayınız) 

k Sizce eski Anadolu evleri neden korunmalıdır? 
a. İçinde insanlar yaşadığı için, 
b. Geçmişte insanların nasıl evlerde yaşadıklarını öğrenebi lmemiz için, 
c. Çok eski ve sağlıksız oldukları için yıkılabilirler, 
d. Yeni apartmanlardan daha güzel oldukları için, 
e. Diğer (Lütfen açıklayınız) 

i . Hangi müzeleri gördünüz? Lütfen yazar mısınız? 

16. Bu müzeleri kimlerle gezdiniz? 
a. Okul götürdü, 
b. Ai lem götürdü, 
c. Kendim gitt im, 
d. G i tmedim, 
e. Diğer (Lütfen açık layın ız). 



17. Hiç eski eser alanlarını ya da arkeolojik kazı yapılan yerleri gezdiniz mi? 
Gezdiyseniz, hangilerini gezdiniz? 

18. Bu alanları (eski eser ya da arkeolojik kazı alanları) nasıl gezdiniz? 
a. Okul götürdü, 
b. Ai lem götürdü, 
c. Kendim gittim, 
d. Gitmedim, 
e. Diğer (Lütfen açıklayınız) 

19. Hiç tarihî eser gördünüz mü? 
Gördüyseniz, hangilerini gördünüz yazar mısınız? 

20. Bu tarihî eserleri nasıl gezdiniz? 
a. Okul götürdü, 
b. Ai lem götürdü, 
c. Kendim gittim, 
d. Gitmedim, 
e. Diğer (Lütfen açıklayınız)... 

21. Hiç Ankara Kalesi'ne gidip sokakları gezdiniz mi? 
a. Evet 
b. Hayır 
c. Bi lmiyorum 

22. Eğer Ankara Kalesi'ne gittiyseniz, kiminle gittiniz? 
a. Okul götürdü, 
b. Ai lem götürdü, 
c. Kendim gittim, 
d. Gitmedim, 
e. Diğer (Lütfen açıklayınız) 

23. Televizyonlarda tarihî eserlere ve onların korunmasına ilişkin program izlediniz 
mi? Eğer izlediyseniz, bu programların isimlerini ve programları izlediğiniz 



kanalları hatırl ıyor musunuz? 

24. Tarihî eserlere ve onların korunmasına ilişkin bilgilerinizi nasıl öğrendiniz? 
(Birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz.) 
a. Televizyondan, 
b. Okuldaki derslerden, 
c. Okuldaki diğer etkinl ik lerden, 
d. A i lemden, 
e. Gezerek, 
f. Bi lgim yok, 
g. Diğer (Lütfen açıklayınız) 

5. Okuldaki tarihî eserlerle ilgili bilgileri hangi yol lardan öğrenmek istersiniz? 
(Birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz.) 
a. Okulda böyle bir şey gerekmez, 
b. Okulda video izleyerek, 
c. Derslerde konu işleyerek, 
d. Konferans ya da konuşmalar dinleyerek, 
e. Paylaşma dersinin bir kolu olarak, 
f. Diğer (Lütfen açıklayınız) 

26. Tarihî eserlerle ilgili olarak aşağıdaki lerden hangisi ya da hangileri sizce ilginç 
olabilir? (Birden çok seçeneği işaretleyebil irsiniz) 
a. Web sayfası, 
b. Bilgisayar oyunu, 
c. Karton maket yapmak, 
d. Konuyla ilgili resimli kitap okumak, 
e. Hepsi, 
f. Hiçbiri 

27. Lütfen varsa önerilerinizi yazınız 

Teşekkürler... 



ANKET YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI; OKUL VE SINIFLARA G Ö R E DAĞILIMI 

G Ö R E DAĞILIMI GORE DAĞILIMI 

A R A Ş T I R M A KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARA G Ö R E DAĞILIMI İKİ OKULDA A R A Ş T I R M A KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINIFLARA GORE DAĞILIMI 

TABLO 1 

ANKET YAPILAN ÖĞRENCİ SAYISI; OKUL VE SINIFLARA GORE DAĞILIMI 

ÖĞRENCİ SAYISI 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf toplam %6. Sınıf %7. Sınıf %8. Sınıf 

O D T Ü K. 160 171 216 547 %29 %31 %39 

DO. 20 32 14 66 %30 %48 %21 

Toplam 180 203 230 613 

% O D T Ü K. %89 %84 %94 %89 

% D.O. %11 %16 %6 %11 

A R A Ş T I R M A KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN OKUL VE SINIFLARA G Ö R E DAĞILIMI 

D.O. S.Sınıf 

TABLO 2 



ÖRNEKLEME ÇALIŞMASINDA DÖKÜM VE 
DEĞERLENDİRME: ÖĞRENCİLERİN BİLGİ 

BİRİKİMLERİ İLE İSTEK VE EĞİLİMLERİNİN 
SAPTANMASI 
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ÖRNEKLEME ÇALIŞMASINDA 
DÖKÜM VE DEĞERLENDİRME: 
ÖĞRENCİLERİN BİLGİ 
BİRİKİMLERİ İLE İSTEK VE 
EĞİLİMLERİNİN SAPTANMASI 

GENEL YAKLAŞIM 
Bundan önceki aşamalarda, koruma 

olgusu ve kültür varlığı kavramlarının 
eğitim bağlamında değerlendirmesi ya
pılarak uluslararası ve ulusal bağlamdaki 
güncel çerçeve anlatılmıştır. Burada ön
celikli inceleme konusu örgün eğitimdir 
ve amaçta belirtilen nedenlerle ilköğre
tim ikinci kademe öğrencilerinin eğit imi
nin sorgulanması amaçlanmıştır. 

Türkiye'de var olan koşullar çerçeve
sinde öğrenim gören öğrencilerin nasıl 
bir bilinç sahibi olabildiklerinin sorgu
lanması araştırmanın ikinci bölümünü 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda bir anket 
uygulaması gerekli görülmüştür. 

Projenin amacına uygun olarak aynı 
fiziksel mekân kapsayan iki pilot okul se
çilmiştir (Özel okul statüsünde O.D.T.Ü. 
G.V.Ö.L, devlet okulu statüsünde ise Millî 
Egemenlik İlköğretim Okulu). 

Her iki okulun yönetimi ile doğrudan 
ilişki kurulmuş, ancak yasal süreç izle
nerek anket uygulanabilmesi için Millî 
Eğitim Bakanl ığ ından izin alınmıştır. Bu 
izinin yanı sıra anket hazırlığı sürdürül
müştür. 

Öğrencinin sosyo-ekonomik çevresini 
ve kültürel ortamını anlamaya yönelik 
sorular 1. grubu oluşturmuştur. "Kültür 
varl ığı" tanımı ve çeşitleri konusunda 
bilgilerini ölçmeyi amaçlayan sorular 2. 
grupta sorulmuştur. Bu grupların korun
ması konusundaki bilgiler 3. alt başlığı 
oluşturmaktadır. 4. grup sorular ise ço
cukların bu grupların hangilerini ne yolla 
gördüklerini sorgulamaktadır. Buradaki 

amaç aile ve okulun bu bilgilenmedeki 
rolünü anlamaktır. 

Daha sonra çocuklara bu bilgileri han 
gi ortamlarda ve hangi araçlarla almak 
istedikleri sorulmuştur. Bu yanıtlar ders
lere, okul dışı etkinliklere ve genel kültür 
ortamına ne tür bilgilerin konabileceğin 1 

anlamayı amaçlamaktadır. 

Her iki okulda da anket uygulanmıştır 
Ancak burada niceliksel bir sorun vardı; 
ve henüz çözümlenememişt i r : O.D.T.Ü. 
Koleji'ndeki toplam 660 öğrenciye karşın 
Millî Egemenlik Okulu'nun 65 öğrendi 
vardır. Bu ise 1/10 gibi bir oran ver
mektedir. Bu nedenle başka alanlarda 
da benzeri çal ışmaların yapı lması dah. 
sağlıklı sonuçlar verebilecektir. 

Bu iki okulun genel durumlar ına ilişki 
gözlemler ile anketlerin sonuç ve değer 
lendirilmeleri aşağıda belirtilmiştir. 

1. Öğrencinin ait olduğu sosyo-eko 
nomik gruplaşma her iki okulda farklı
laşmaktadır: Devlet okulunda daha az 
eğitimli ebeveynlerin çoğunlukla alt gelir 
grubuna ait olduğu ortaya çıkmaktadır 
Oysa O.D.T.Ü. Koleji 'nde ebeveynlerin 
hem gelir ve hem de kültür düzeyleri 
yüksektir. 

2. Öğrencilerin taşınır ve taşınma -: 
kültür varlıklarını tanıma konusunda 
çok başarılı olmadıkları genel sonucuna 
varılabilir. Taşınır varlıklara ilişkin bilgi bi
rikiminin müze gezme oranıyla bağlantılı 
olduğu söylenebilir. Oysa taş ınmaz kültür 
varlıklarına ilişkin sorulara yanıt verseler 
dahi, öğrencilerin bu bilgileri tam olarak 
özümsemedikler i , tanımlamalara yönelik 
ve gördükleri alanlara ilişkin sorulardaki 
başarının düşmesinden anlaşılmaktadır. 

3. Öğrenci lerin anıtsal yapılar ve ören 
yerleri konusunda daha bilgili, gelenek
sel konutlar ve konut dokuları konusun-



da ise oldukça bilgisiz ve ilgisiz oldukları 

görülmektedir. Ancak ilginç olan, devlet 

okulu öğrenci lerinin Ankara Kalesi'ni çok 

daha iyi bildiği gerçeğidir. 

4. Bu varlıkların korunmasına yönelik 

-oktan seçmeli yanıt larda doğruluk oranı 

yükselirken, tanıma yönelik sorularda 

jaşarı oranının her iki okul öğrenci ler in

de de düşmesi yine aynı özümsememe, 

çselleştirmeme sorununu ortaya toy

naktadır. 

5. Öğrenci lerin gördüklerini/bi ldiklerini 

ıat ır layamama oranı O.D.T.Ü. Koleji 'nde 

Jevlet okuluna oranla daha yüksektir. 

Bunu, gezilen yerlere kimlerle gidildiği 

sorularıyla birlikte değer lendirmek ge-

ekir. Devlet Okulu öğrencileri büyük 

oranda okul kanalı ile kültür varlıklarını 

görmüşler ve bu bilgiyi belleklerine daha 

loğru oturtmuşlardır. Oysa, okul ve okul-

dışı kanallarla kültür varlıklarını gördük

lerini söyleyen kolej öğrenci ler inde bu 

•ilgi tam olarak yerleşmemiştir. 

6. Öğrenim yolları irdelendiğinde her 
iki okulda TV ön plândadır. Yine her iki 
okulda devlet kanalları öne çıkarken, ya
bancı kanallar ikinci sırayı a lmakta, diğer 
özel Türk kanalları ise azınlıkta kalmak
tadır. İnternet ise önemli bir bilgi kaynağı 
olmamıştır. 

7. Öğrenci ler in kültür ve doğa varlık
ları konusunda hangi araçlarla bilgi sa
hibi olmayı istediklerine ilişkin soruların 
yanıt ında okul ortamı her iki grupta da 
önemlidir: Konferans ve video iz lemek 
yeğlenirken ders içinde bilgi a lma isteği 
de az ımsanamaz bir orandadır. Ancak 
ilginç olan, öğrenci lerin paylaşma der
sini bu konuya ayırmak istememeleridir. 
Demek ki bu konu günlük yaşamın bir 
parçası olarak görülmemektedir. Yani 
kül türümüzün bir parçası olamadığı ka
nıtlanmaktadır. Bilgisayar ortamı özell ikle 
özel okul öğrenci lerinin isteğidir. Ancak, 
okul ortamında hiç şansları o lmayan dev
let okulu öğrenci lerinin de bir bö lümünün 
bu konuda eğil im göstermesi , gerçekten 
sanal ortamın artık eğit imin/öğret imin 
her boyutunda kullanılması gereğine 
işaret etmektedir. 

167 



168 



KAYNAKÇA 



GENEL 

A K D A Ğ , M. (1972), Türkiye'nin İktisadi ve 
İçtimai Tarihi, Anka ra , 

A K U R G A L , E. (1970), Ancient Civilisations 
and Ruins of Turkey, İstanbul. 

A R S E B Ü K , G . "Dünden Arkeo lo j i " , 
Cumhur i ye t D ö n e m i Türk iye 
Ans i k l oped i s i , Cilt 3, İletişim Yay ın la r ı 
s.65-75. 

A R S E V E N , C. E. (1954), Türk Sanatı Tarihi, 
i s tanbul . 

A S L A N A P A , O. (1986), Osmanlı Devri 
Mimarisi, i s tanbul . 

AYVERD İ , E. H. (1976), İlk 250 Sene 
Osmanlı Mimarisi, İstanbul Fetih 
Cemiye t i Yay ın ı . 

B A H N , P. (1998), Arkeolojinin ABC'si, 
İstanbul: Kaba la Yay ın la r ı . 

BİLGİN, N. (1991), Eşya ve İnsan, Anka r a : 
G ü n d o ğ a n Yay ınc ı l ık . 

BİLGİN, N. (1995), Kollektif Kimlik, 
İstanbul: S i s t em Yay ınc ı l ı k . 

B L A N C K , Horst. (1999), Eski Yunan ve 
Roma'da Yaşam, i s tanbu l : A r i o n 
Yay ınev i . 

Ç ET İNTAŞ , S . (1955), "Türk le rde Su , 
Ç e şme , Seb i l " , Güzel Sanatlar 5, 
s.125-147. 

Ç U L P A N , C. (1975), Türk Taş Köprüleri, 
Ortaçağ'dan Osmanlı Devri Sonuna 
Kadar, Anka ra . 

D A R K O T , B. (1950), "Anka ra " , İslam 
Ansiklopedisi, i s tanbul , s.440. 

EVL İYA ÇELEBİ (1970-71), Seyahatname 
(Çev: Z. Dan ı şman) . 

FIRAT, N. İ. (1998), Ankara'da Cumhuriyet 
Dönemi Yapılarından İki Örnek: 

Etnografya Müzesi ve Türk Ocağı 
Merkez Binası, A n ka r a : Kültür 
Bakan l ığ ı , Cumhu r i y e t Diz is i . 

GABRIEL , A. (1931-1934), Monument Turc 
d'Anatolie, I, II, Par is . 

GIDEIION, S. (1971), Architecture and the 
Phenomena of Transition, L ondon 
Ox f o r d Un ive rs i t y Press . 

G O O D W I N , G. A. (1971), History of 
Ottoman Architecture, Ba l t imore . 

I C C R O M (1995), The Safeguard of the 
Rock-Hewn Churches of the 
Göreme Valley, Proceedings of m> 
International Seminar, R o m e . 

K U B A N , D. (1965), Anadolu-Türl 
Mimarisinin Kaynak ve Sorunlar 
İstanbul . 

K U B A N , D. (1978), Türkiye Sanatı Tarih; 
İstanbul . 

K U B A N , D. (1982), Türk ve İslam Sana 
Üzerine Denemeler, i s tanbu l . 

K Ü H N E L , Ernst. (1966), Islamic Art an 
Arhicitecture, Lond ra . 

L INDNER, R. (2000), Ortaca 
Anadolu'sunda Göçebeler ve 
Osmanlılar, İs tanbul : İmge Yay ınev i 

M A Ğ M U M İ , Ş. (2001), Bir Osman:: 
Doktoru'nun Anıları, İs tanbul : Bük 
Yay ı nev i . 

M U M F O R D , L. (1970), The Culture <: 
Cities, Newyo r k . 

M U L L E R - W I E N E R , W. (2001), İstanbul'un 
Tarihsel Topografyası, İstanbul: 
Y .K .Y . 

N A U M A N N , R. (1975), Eski Anadolu 
Mimarlığı, Anka r a . 

ÖZ , T. (1975), İstanbul Türbeleri, Anka ra . 



RICE, D. T. (1965), Islamic Art, L ond r a . 

RICE, T. T. (1961), The Seljuks, L ond ra . 

SEVİN, V. (1999), Arkeolojik Kazı Sistesi El 
Kitabı, İs tanbul : A r keo l o j i ve Sana t 
Yay ın l a r ı , No .3 . 

S H A W , S. (1977), History of the Ottoman 
Empire and Modern Turkey, 2 cilt, 
C a m b r i d g e . 

TANIŞIK, İ. H. (1943), İstanbul Çeşmeleri, 
i s tanbu l . 

T A N S U Ğ , S. (1983), Karşıtı Aramak, 
i s tanbu l . 

TOKAY , E. (1951), İstanbul Şadırvanları, 
i s tanbu l . 

TURAN, S. (1964) " O s m a n l ı Teşk i l a t ı nda 
Hassa M ima r l a r ı " , Ankara 
Üniversitesi Tarih Araştırmaları 
Dergisi, No . I, s .157-197. 

J Z U N Ç A R Ş I L I , i. H. (1969), Anadolu 
Beylikleri, Anka r a . 

U N S A L , B. (1969), Turkish Islamic 
Architecture, Lond ra . 

' A V U Z , Y. (1981), Mimar Kemalettin ve 
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, 
Anka r a . 

W Y C H E R L E R , R. E. (1991), (Çev: N. 
Ba şge l en , N. N i rven) Antik Çağda 
Kentler Nasıl Kuruldu?, İs tanbul : 
A rkeo lo j i ve Sana t Yay ın l a r ı 

YETKİN, S. K. (1959), İslam Mimarisi, 
Anka r a . 

h t tp : / /www.aturq ia .com 
h t t p : / / w w w . b i b i e a n d s e i e n c e . c o m / 

egyp t i an s . h tm 
h t t p : / / w w w . f a c u l t . f a i r f i e l d . e d u / j m a c / r s / 

s e v e n w o n d e r s . h t m . 
ht tp://www.kul tur .gov. t r 
h t tp: / /www.metu.edu. t r 
h t tp : / /www. t ravco .eg .com/g i za .h tm 
ht tp://www.tur i zm.gov. t r 

h t t p : / /www . two r p . c om/bod r um 
h t tp : / /www.yusu f tuv i . com 

TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARI 

A K A L A Y, Z. (1970), "Tar ih i K o n u d a İlk 
O s m a n l ı M inya tü r l e r i " , Sanat Tarihi 
Yıllığı II, s .151-166. 

A K U R G A L , E. (1962), The Art of Hittites, 
L o n d o n . 

A N A F A R T A , N. (1966), Topkapı Saray 
Portreleri, i s tanbu l . 

A S L A N A P A , O. Turkish Arts, Seljuk 
and Ottoman Carpets, Tiles And 
Miniature Paintings, İs tanbul . 

A T A S O Y , N. F . Ç A Ğ M A N (1974) Turkish 
Miniatures Painting, İs tanbul . 

B A R N E T T , R.D., N . G Ö K Ç E (1953), "The 
F ind of Urar t ian B ronzes at A l t i n t epe 
Nea r E r z i ncan" , Anatolian Studies 
III, ss .121-129. 

B A Y R A K T A R , N. (1982), İstanbul Cam ve 
Porselenleri, Y .K .Y . , i s tanbu l . 

C O L D S T R E A M , J . N . (1968) Greek 
Geometric Pottery. 

ÇIĞ, K. (1971), Türk Kitap Kaplan, 
İs tanbul . 

D A L T O N , O . M . (19 ?? ), Byzantine Art and 
Archaeology, L o n d o n . 

E R D M A N N , K. (1970), Seven Hundred 
Years of Oriental Carpets, Fabe r and 
Faber , L ond r a . 

Kü l tür Bakan l ığ ı , İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Yıllığı. 

Kül tür ve Tu r i zm Bakan l ığ ı (1983), Anadolu 
Medeniyetleri I. Tarih Öncesi/Hitit/ 
İlk Demir Çağı, i s tanbu l . 

http://www.aturqia.com
http://ce.com/
http://www.facult.fairfield.edu/jmac/rs/
http://www.kultur.gov.tr
http://www.metu.edu.tr
http://www.travco.eg.com/giza.htm
http://www.turizm.gov.tr
http://www.tworp.com/bodrum
http://www.yusuftuvi.com


Kültür ve Tu r i zm Bakanl ığ ı (1983), Anadolu 
Medeniyetli II: Yunan/Roma, Bizans, 

İstanbul. 

Kül tür ve Tu r i zm Bakanl ığ ı (1983), Anadolu 
Medeniyetli III: Selçuklu/Osmanlı, 
İstanbul. 

L L O Y D , S. (1967), Early Highland Peoples 
of Anatolia, L o n d o n : T h a m e s and 
H u d s o n . 

Ö N E Y , G. (1976), Türk Çini Sanatı, Y.K.Y. , 
İstanbul. 

Ö Z G Ü N E L , C. (1979), Karya Geometrik 
Seramiği, Anka ra . 

R E N D A , G. (1977), Batılılaşma Döneminde 
Türk Resim Sanatı: 1700-1850, 
Anka ra . 

SEV İN , V. (1982), "Fr ig ler" , Anadolu 
Uygarlıkları Ansiklopedisi 2, s.229-
244. 

U M U R , S. (1980), Osmanlı Padişahları 
Tuğraları, İstanbul. 

CAMİLER 

AREL , A . (1973), "Ü ç Şerefe l i C am i ve 
Osman l ı M ima r i s i nde T ipo lo j ik 
S ın ı f l and ı rma So r unu " , Mimarlık, 
no.6, s.17-20. 

ARIK, R. (1973), Batılılaşma Dönemi Türk 
Mimari Örneklerinden Anadolu'da 
Üç Ahşap Cami, Anka ra . 

A Y V E R D İ , E. H. (1965), "İlk Fatih Cam i 
Hakk ında Yen i Bir Ves i ka " , Vakıflar 
Dergisi VI, s.63-69. 

B A R K A N , Ö. L. (1972), Süleymaniye Cami 
ve İmareti İnşaatı, I.Cilt, Anka ra . 

B ATUR , A . (1970), "O sman l ı Cam i l e r i nde 
A lmaş ı k Duvar Üzer ine" , Anadolu 
Sanatı Araştırmaları II, s.135-227. 

EYİCE, S. (1962-63), "İlk O sman l ı Devr in in 
Dini-İçt imai bir m ü e s s e s e s i : Zav iye ler 
ve Zav iye l i Cami le r " , İktisat Fakültesi 
Mecmuası XXIII, s.1-80. 

K U R A N , A. (1964), İlk Devir Osmani. 
Mimarisinde Cami, Anka r a . 

ÖZ , T. (1938), " Su l t anahme t Cam i i " 
Vakıflar Dergisi I, s.25-28. 

ÖZ , T. (1962), İstanbul Camileri, Anka ra . 

Y A V U Z , A . T . (1981), " A n a d o l u (ikinci Dev 
Bey l ik ler Önces i ) Cam i l e r i n i n Fizikse 
Öze l l ik ler i : Bir Y ö n t e m Denemes i ' 
VIII. Türk Tarih Kongresi, II. Cil 
s .921-929. 

MEDRESELER 

A K T E P E , M . (1972), " i zmi r Şeh r i O sman 

Med re se l e r i Hakk ında Önb i l g i " , Tari 
Dergisi, No .26 , s .97-118. 

A L T U N , A . (1981), " Kü t ahya ' da Rüs tempaş 
Med r e s e s i Hakk ında K ısa Notlar ' 
Sanat Tarihi Yıllığı XI, s .1-11. 

BA LTAC I , C. (1976), XV-XVI. Asırl 
Osmanlı Medreseleri, Teşkile 
Tarih, İstanbul . 

S Ö Z E N , M , (1970-72), Anadoh 
Medreseleri, 2 cilt, İs tanbul . 

Ö Z Y I L M A Z , Ö. (2002), Osman ı 
Medreselerinin Eğitim Program 
TC. Kü l tür Bakan l ığ ı , A n ka r a . 

HANLAR 

E R D M A N , K. (1969), Das Anatolische 
Karavansaray des 13 Jahrhunderdf, 

Ber l in . 

İLTER, İ. (1969), Tarihi Türk Hanları, 

Anka r a . 

172 



ÖZERGİN , M. K., (1949), " A n a d o l u Se l çuk 

Ke rvansa ray " , Belleten, X Cilt, 

Anka r a . 

T U R A N , O. (1946), " Se l çuk l u 

Ke rvansa ray l a r ı " , Belleten, X Cilt, 

A n ka r a . 

Vakıflar Gene l M ü d ü r l ü ğ ü (1973), 
Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar, 
İstanbul . 

YAVUZ , A T . (1976), " A n a d o l u ' d a Eşodak l ı 
Se l çuk l u Han la r ı " , O D T Ü Mimarlık 
Fakültesi Dergisi, Ci lt 2, say ı 2, 
s .167-204. 

;ARŞILAR / TİCARÎ YAPILAR 

AKTEPE, M. (1971), "İzmir Han lar ı ve 

Çarş ı la r Hakk ında Ön B i l g i " Tarih 
Dergisi, 25, s .105-154. 

\ S L A N A P A , O. Osmanlı Devri Türk 
Mimarisi. 

J A B R I E L , A . (1931), Documents Turc 
D'Anatolie, Par is . 

) Z D E Ş , G. (1998), Türk Çarşıları, T e p e 

Yay ın l a r ı , i s tanbu l . 

ıSKERÎ YAPILAR 

A K A R C A , A . (1972), "Yunan Arkeolojinin 
Ana Çizgileri I: Şehir ve Savunması", 
Anka r a . 

AS W O R T H , G . J . (1991), War and the City. 

3 0 A S E , T .S . R . (1967) Castles and 
Churches of Crusading Kingdom, 
L o n d o n , 1967. 

S O R A N , A . O s m a n l ı D ö n e m i Ka le M ima r i s i , 
Kültür ve Sanat, vo l 10, p.347-361, 
Anka r a . 

B R O W N , R. A. (1989), The architecture of 
Castles; a visual guide, L o n d o n . 

L A C O S T E , Y. (1988), Coğrafya Savaşmak 
İçindir, (Çev. A. A ray ı c ı ) , İs tanbul : 

Özne . 

L A W R E N C E , T .E . Crusader Castles, 
C a m b r i d g e , ed . M . Haag , L o n d o n , 
1992. 

L A W R E N C E , A .W . , (1969), Fortified Trade-
Posts: The English in West Africa, 
1645-1822, L o n d o n . 

K E N N E D Y , H. (1994), Crusader Castles, 
C a m b r i d g e . 

S E V G E N , N., (1969), Anadolu Kaleleri, 
Anka r a . 

T U U L S E , A. (1958), Castles of the Western 

World, V i e nna . 

T O Y , S. (1955), A History of Fortification 
from 3000 BC. To AD. 1700, 
L o n d o n . 

Y O U G N S , G. R., (1965), "Th ree C l i c i an 
Cas t les " , Anatolian Studies 15-Vol l II. 

H A M A M L A R 

AS A T E KİN, N. G . (1978), The Eski 
Hamam in Ankara, O D T Ü , Anka r a , 
B a s ı lmam ı ş Mas t e r Tez i . 

A V Ş A R O Ğ L U , M . (1963), Türkiye 
Kaplıcaları ve İçmeleri Kılavuzu, 

Anka r a . 

A R S E V E N , C. E. (1963), " H a m a m " , Sanat 
Ansiklopedisi, Ci l t X. 

A R U , K. A. (1949), Türk Hamamları Etüdü, 
İstanbul . 

E R K E N , S . (1973), "Ed i rne Hamam l a r ı " , 

Vakıflar Dergisi Ci lt X. 

K L I G A R D T , K. (1927), Turkische Bader, 
Stuttgart . 

Ö N G E , Y. (1995), Anadolu'da XII-XIII. 
Yüzyıl Türk Hamamları, A n ka r a . 

file:///SLANAPA


Ü L G E N , A . S . (1949), " H a m a m " , İslâm 
Ansiklopedisi, 41.cüz. 

ÜNVER , S. (1973), "Türk H a m a m ı " , 
Belleten, Cilt 35, Say ı 45. 

SARAYLAR, KÖŞKLER, YALILAR 

A L T U N E R , A . T , C . B U D A K (1997), Konak 
Kitabı, Tepe Yay ın la r ı , i s tanbu l . 

A R S E V E N , C. E. (1935), L'Art Turc, 
İstanbul. 

A S L A N A P A , 0 . (1963),"Yeni A raş t ı rma la rda 
Türk Saray ve Köşk le r in in Ye r i " , Türk 
Kültürü, Say ı 3. 

A T A S O Y , N. (1972), İbrahim Paşa Sarayı, 
i s tanbul . 

AYVERD İ , E. H. (1933), Fatih Devri 
Mimarisi, İstanbul. 

BALCI , P. (1980), Eski İstanbul Evleri ve 
Boğaziçi Yalıları, İstanbul. 

E D W A R D S , A . M . (1941), "The Turk i sh 
Pa laces of the Bo spho ru s " ; The 
Architectural Review, Cilt 40. 

E L D E M , H. E. (1925), Topkapı Sarayı 
Rehberi, i s tanbu l . 

E L D E M , S .H. (1964), Köşkler ve Kasırlar, 
Cilt 1, i s tanbu l . 

E L D E M , S .H. (1974), Köşkler ve Kasırlar, 
Cilt 2, i s tanbu l . 

E L D E M , S .H. (1931), Topkapı Sarayı, 
İstanbul. 

K O Ç U , R. E. i s tanbul Ans i k l oped i s i . 

K O N Y A L I , i . H. (1954), "Çin i l i Köşk, S ı r ça 
Sa ray " T.T.O.K., Bel leteni/no.148, 
i s tanbul . 

UZUNÇARŞ I L I , İ. H. (1945), Osmanlı 
Devletinin Saray Teşkilâtı, Anka r a . 

KÜLLİYELER 

A K O Z A N , F. (1969), "Türk Kül l iye ler i " , 
Vakıflar Dergisi, No 8, s .303-308. 

A L P A Y , B . (1978), " 1 . Su l tan Abdü l ham i t 
Kü l l i yes i ve Ham id i y e Medreses i " , 
Sanat Tarihi Yıllığı VIII, s.1-22. 

A Y V E R D İ , E. H. (1962), "Mudu r nu ' d a 
Y ı l d ı r ım Beyaz ıd M a n z u m e s i ve Taş 
Vak f i yes i " , Vakıflar Dergisi V, s.79 
86. 

Y I L M A Z , Ö N G E , et.al (der leyen) (1978; 
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifas 
Anka r a : Vak ı f lar Gene l Müdü r l üğ ; 
Yay ın la r ı . 

GELENEKSEL KONUTLAR 

A K K O Y U N L U , Z. (1989), Geleneksel Urf 
Evlerinin Mimari Özellikleri , Kültü 
Bakan l ığ ı Yay ın la r ı No .1060 , Ofse 
Ret romat , An ka r a . 

A K S O Y , E. (1963) ,O r t emekan : Türk Siv 
M ima r i s i n de T e m e l Ku ru luş Prens ib 
Mimarlık ve Sanat, i s tanbu l , 1961 
No.7-8, s.39-92. 

A R E L , A. , (1982), Osmanlı Koni 
Geleneğinde Tarihsel Sorunla. 
İzmir. 

A S A T E K İ N , G., B A L A M İ R , A , (1990, 
"Var ie t ies of T rad i t i on and 
T rad i t i ona l i sm" , TDSR, Ci lt 1, n.î 
s.61-70. Trad i t iona l Dwe l l i ng s an 
Se t t l emen t s Rev i ew . 

A S A T E K İ N , G . (1994), " A n a d o l u Ge lenekse l 
Konu t M ima r i s i n i n B i ç im l enmes i nde 
A i l e -Konu t Karş ı l ık l ı İ l işkis inin Rolü", 
Ken , P l an l ama , Po l i t ika, Sanat, 
Anka r a : O D T Ü M imar l ı k Fakültesi 
Yay ın ı , s.65-88. 

B A Y A Z I D, N. v d . (1976), "Türk 
Ev le r inde Mekan l a r ı n Kul lan ıma 
Ay ı r ı lma s ı nda Üç Düzeyde 



M a h r e m i y e t Dav ran ı ş ı " , I.T.U. Yapı 
Araştırma Kurumu Bülteni, No .4 , 
s .53-63. 

CUINET, V., (1890), La Turquie d'Asie 
Géographie, Administrative, 
Statistique, Descriptive et 
Rainsonnee de L'Asie Mineure, 
Par is . 

E LDEM, S.H. (1955), Türk Evi Plan Tipleri, 
İTÜ M im.Fak .Yay . , İstanbul , 1972. 

:RDİM, M., (1980), Anadolu'da Geleneksel 
Konut Birimi-Artzamanlı ve 
Eşzamanlı İlişkilerin İrdelenmesi 
Üzerine Bir Yöntem Araştırması, 
E.Ü., B a s ı lmam ı ş Dok to ra Tez i , İzmir. 

ERİÇ, M., (1979), "Ge l enek se l Türk 
M ima r i s i n d e M a l z e m e S e ç i m v e 
Ku l l an ım ı " , Yapı, N.33, s.42-45. 

ESİN, E., (1976), " M . IX-XII. Yüzy ı l U ygu r 
Köşk l e r i nden Sa f r anbo l u Ev 
M ima r i s i n e Ge l i şme " , MTRE Bülteni, 
İTÜ M im.Fak . , İstanbul , 1976, No.2/5-
6, s.15-18. 

GÜN A Y , R. (1981), Ge l enek se l S a f r anbo l u 
Ev ler i ve O l u ş u m u , Kü l tür Bakan l ığ ı 
Yay ın la r ı 456, An ka r a . 

CUBAN, D., (1982), "Türk Ev Ge l eneğ i 
Üzer ine G ö z l e m l e r " Türk ve İslam 
Sanatı Üzerine Denemeler, İs tanbul , 
s .195-211. 

K Ü Ç Ü K E R M A N , Ö., (1973), Anadolu'daki 
Geleneksel Türk Evinde Mekan 
Organizasyonu Açısından Odalar, 
İstanbul , T T O K Yay ın l a r ı . 

N A U M A N N , R., (1975), Eski Anadolu 
Mimarlığı, (Çev. B. Madra ) , Anka r a 
TTK . 

R A P O P O R T , A. , (1977), Human Aspects 
of Urban Form, O x f o r d , P e r g a m o n 
Press . 

R A P O P O R T , A. , (1984), House Form and 
Culture, E n g l e w o o d Cl i i fs, N.J. , 
P rent i ce -Ha l l . 

S Ö Z E N , M., T A N Y E L İ , U . (1984), Türk 
Konut Mimarisi Bibliyografyası, 
i s tanbu l , İTÜ M im.Fak . teks ir . 

S U H E R , H., (1967), " Çev r e Koşu l l a r ı İç inde 
Konu t Ey l em le r i " , Akademi, No .7 , 
s .6-11. 

T A N Y E L İ , U., K A Z M A O Ğ L U , M., (1979), 
" A n a d o l u Konu t M i m a r i s i n d e 
Bö l ge se l Farkl ı l ık lar", Yapı, 1979, 
No .33 , s .29-41. 

K O R U M A K O N U S U N D A G E N E L 
KAYNAKLAR 

A H U N B A Y , Z . (1994), "B i r inc i De re ce 
An ı t l a rda Değe r l e nd i rme 
ve Re s t o r a s yon So run l a r ı " , 
Arredamento Dekorasyon, 7-8, 
s.87/90. 

A K I N , N . (1993), " O s m a n H a m d i Bey , A sa r -
ı A t i ka N i z a m n a m e s i ve D ö n e m i n 
K o r u m a An l a y ı ş ı Üze r ine" , Osman 
Hamdi Bey ve Dönemi, İs tanbul , 
s .233/239. 

A K I N , N . (1988), "Tü r k i ye 'De Çev r e 
K o r u m a , Örnek le r ve So run l a r " , 
Mimarlık, Say ı :88/2 (228), s .40-43. 

A K O Z A N , F. (1977), "Türkiye'de Tarihi 
Anıtları Koruma Teşkilatı ve 
Kanunlar", i s tanbu l . 

A L S A Ç , Ü., M A D R A N , E., Ö Z G Ü N Ü L , 
N. (Der leyenler) (1990), Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Korunması ve 
Onarılması Konularında Kaynakça, 
Anka r a . 

A S A T E K İ N , G . (1995), "Kü l tü r Var l ı k la r ın ın 
K o r u n m a s ı v e M imar l ı k ta 
U z m a n l a ş m a " , Mimarlık, 265, s.12-
13. 



A S A T E K İ N , G. et.al (2002), " 1 . K o m i s y o n 
S o n u ç Rapo ru : Tar ih i Kent 
Doku lar ın ın Kü l türe l , E konom i k ve 
Sosya l Boyu tu " , Türkiye'de Tarihi 
Kent Dokularının Korunması ve 
Geleceğe Taşınması Sempozyumu, 
Anka ra : Kül tür Bakanl ığ ı Yay ın ı , 
s.133-140. 

A S A T E K İ N , G. (2003), "2000' l i Y ı l lar ın 
Türk i ye ' s inde K o r uma So runsa l ı ve 
Ayk ı r ı bir Be lge: Nara Be lges i 1994, 
Mimarlık, No .311 , s.56-58. 

A S A T E K İ N , G. et.al. (2003), Tü rk i ye ' de 
Kültürel Değer le r in Res to r a syonuna 
Yöne l i k Anka ra B i ld i rges i " , Mimarlık, 
No.311 , s.59-60. 

A Y G E N , T. (1988), Türkiye'nin Az Bilinen 
Doğal ve Arkeolojik Değerleri, 
İstanbul. 

BAILLY, G. H., D E S B A T , J. P. (1974), 
Historic Areas and Urban Revival, 
A v r u p a Konsey i . 

C A R B O N N E L L , M . (1989),Photogrammetry 
Applied to Surveys of Monuments 
and Historic Centres, I C C R O M 
Roma . 

CESCHI , C. (1970), Teoria e Storia del 
Restauro, R o m a . 

D A I F U K U , H. (1979), "The S ign i f i cance of 
Cul tura l Proper ty" , The Conservation 
of Cultural Property, Une s c o , Par is, 
s.19-27. 

ECO , U. (1995), Gündelik Hayatta Sanat, 
İstanbul. 

ERDER, C. (1975), Tarihi Çevre Bilinci, 
Anka ra . 

ERDER, C.(1971), Tarihi Çevre Kaygısı, 
Anka ra . 

ERDER , C. (1977), "Vened i k Tü züğü Tar ih i 
Bir An ı t G ib i Ko runma l ı d ı r " , ODTÜ 

Mimarlık Fakültesi Dergisi, C.3, S.2, 
Anka ra , s .167-190. 

EYİCE, ' S e m a v i , "Vakı f Sana t Eser ler in in 
Ko r unmas ı n ı n Ö n e m i " , Vakıflar, 
İstanbul Vak ı f lar Bö l ge M ü d ü r l ü ğ ü , 3. 
Vakı f lar Haftas ı A r m a ğ a n ı , s .29-41. 

FE I LDEN , J . Ma r s t on , (1990), Historie 
Préservation: Curatoria 
Management of the Built World, U 
Of V i rg in ia . 

G Ü L E Ç , A . (1989-90), " Yap ı Taş lar ındr 
K o r u m a Yön t em l e r i " , Müze 
Muséum, Say ı :2 -3 , s.88-91 

G Ü N A Y , R. (1995), " A h ş a p Konutlar 
Fark l ıd ı r" , İstanbul, S ay ı : 13, İstanbu 1 

s.78-83. 

G Ü N A Y , R. " J a p o n y a ' d a Kü l tür Değer ler in i ı 
K o r unmas ı " , T A Ç Türkiye Anıt Çevr 
Turizm Değerlerini Koruma Vak 
Yayını, C.1, Say ı :4 , s.29. 

H A R V E Y , J . (1972), Conservation c 

Buildings Today, L ond ra . 

INSALL , D. W. , Historic Buildings, Actio: 
to Maintain the Expertise for The 
Care and Repair, A v r u p a Konsey 
S t r a sbou rg , 1974. 

INSALL , D. W. (1972), The Care of Ol 
Buildings Today, L ond ra . 

K U B A N , D . (1994), "Ken t Top r ağ ı Y a ğ m a 
ve K o r u m a Ö lçü t le r in in Yo z l a şmas ı ' 
Yapı, S ay ı : 150, i s tanbu l , s .25-31. 

K U B A N , D. (1962), " Re s t o r a s yon Kriterleri 
ve Carta del Res tauro" , Vakıfla 
Dergisi, C i l t :V, Anka r a , s .149-153. 

K U B A N , D. (1994), "Tü rk i ye ' ye Özgü Bir 
K o r u m a Pol i t ikas ı O lab i l i r mi?", 
Kentsel Koruma ve Yenilem e 
Uygulamalar Kolokyumu (ed. M. 
Çubuk) , İstanbul , s .52-57. 



K Ü L T Ü R ve T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I (2000) 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu İlke Kararları, 
Anka r a . 

K Ü L T Ü R ve T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I (tarihsiz) 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu Kurultayı, 14-16 Mar t 
1990, Anka r a . 

K Ü L T Ü R ve T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I (2000) 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, 
Anka r a . 

M A L I N O V S K İ , B. (1990), İnsan ve Kültür, 
i s tanbu l , V Yay ın l a r ı . 

RICOEUR, P. (1965), "Un i ve r sa l C iv i l i za t ion 
A n d Nat iona l Cu l t u re s " History and 
Truth, E v an s t on : No r t hwes t e r n 
Un ive r s i t y P ress . 

RUSKIN , J . (tarihsiz) "The L a m p o f 
M e m o r y " , The Seven Lamps of 
Architecture, Bo s t on A i d i n e Book 
Pub l S te r l i ng Eds .167-187 . 

Structural Conservation of Stone Masonry 
(1990), I C C R O M , R o m a . 

T A Y L A , H. (1982), " 1950 ' den Bu Y a n a 
Re s t o r a s yon Uygu l ama l a r ı , 
K u r u m l a ş m a Çaba la r ı ve Ge l e c eğ i iç in 
Bir Öne r i " , Rölöve ve Restorasyon 
Dergisi, say ı :4 , Anka r a , s.41.-42. 

J M A R , B i lge, Eski Eserler Hukuku, İzmir 
1981. 

U M A R , B.; Ç İ L İNG İROĞLU , A. (1990), Eski 
Eserler Hukuku, A n ka r a . 

Jçüncü Uluslararası Kerpiç Koruma 
Sempozyumu (1980) Anka r a O D T Ü 
(tarihsiz). 

Ü S T Ü N K Ö K , O. (1971), "Esk i Eser le r in 
Ona r ım ı nda Çev re se l An l a y ı ş " , 
Vakıflar Dergisi, Say ı IX, An ka r a , 
s .401-408. 

Ü S T Ü N K Ö K , O. (1972), "M ima r l a r ı n Bir 
Uzman l ı k Dal ı O la rak Esk i Eser le r in 
Bak ım ve Ona r ım ı " , Mimarlık, 72/8, 
i s tanbu l , s.43-46. 

W E A V E R , M. E. (1993), Conserving 
Buldings, Guide to Techniques and 
Materials, J o h n W i l e y & S o n s . 

Y A V U Z , A . (1994), "Tü rk i ye ' de K o r u m a 
Eğ i t im i " , T A Ç Vakfı Yıllığı II, İs tanbul , 
s .39-41. 

Y E R A S İ M O S , S . (1995), "En az Hasar la 
Çö l ü G e ç m e k " , İstanbul, say ı : 13, 
i s tanbu l , s.57-60. 

Z E R E N , N. (1981), Kentsel Alanlarda 
Alınan Koruma Kararlarının 
Uygulanabilirliği, İs tanbul . 

Z E R E N , N . (1980), " K o r u m a A m a ç l ı imar 
P lan lar ı Y a p ı m Sü rec i , i lkeler, 
Y ön t em l e r " , Kültür ve Tabiat Varlığı 
Koruma Kurultayı, Anka r a , s.35-48. 

SÜRELİ YAYINLAR 

A k a d e m i 
Ark i tek t 
A r r e d a m e n t o D e k o r a s y o n 
Çev r e 
j C O M O S N e w s 
İnşaat 
M ima r l ı k 
M o n u m e n t u m 
İstanbul 

İTÜ M ima r l ı k Tar ih i ve Re s t o r a s yon 
Ens t i tüsü Derg i s i (MTRE Bü l ten i 

O D T Ü M ima r l ı k Fakü l tes i Derg i s i 
Vak ı f la r Gene l M ü d ü r l ü ğ ü Rö l ö v e 
ve Re s t o r a s yon Derg i s i 
Vak ı f lar Derg i s i 
Y ap ı 

KORUMANIN YASAL-YÖNETSEL-TEKNİK 
ÇERÇEVESİ K O N U S U N D A K A Y N A K Ç A 

K L O T Z , H.; K. W. , New Museum Buildings 
in Federal Republic of Germany, 
G o e t h e Institute, Frankfurt . 

M A D R A N , E. (2002), Tanzimat'tan 
Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının 
Korun-masına İlişkin Tutumlar 
ve Düzenlemeler, A n k a r a : O D T Ü 
M imar l ı k Fakü l tes i Y ay ı n ı . 

177 



K Ü L T Ü R BAKANL IĞ I (1990), Taşınmaz 
Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı, 
Anka ra 

EĞİTİM İLE İLGİLİ KAYNAKÇA 

• ht tp:/ /www.mfs .metu.k12. t r - (ODTÜ 
G V O Öğrenc i -Ve l i E l kitabı 6,7,8, 
sınıflar) 

• h t tp : / /www.meteksan .com. t r 
• h t tp : / /www.eg i t im.com/gene l 
• h t tp : / /www.unesco .o rg 

h t tp : / /www. i comos .o rg 
• h t tp : / /www.arabu l . com 

Mi l l i Eğ i t im Bakanl ığ ı İ lköğret im Oku lu 
Mü f reda t P rog ram ı , 2000, M.E.B. 
Yay ın ı , Anka ra . 

• T.C. Anaya sa s ı 
Eğ i t im ve K o r uma Kuramlar ı iç in 
bkz. U n e s c o ve I comos w e b sayfalar ı 
(Dakar, C o c h o h a m b a Bi ld i rge ler i ve 
d iğer bi ld irgeler) 

• "M imar l ı k " , (2003) B i l im ve Çocuk , 
No.61 Tübi tak Yay ın ı . 

• " Ed . B rode r sen , Kai . (2002) Asteriks 
ve Roma Dünyası, K i tap İstanbul: 
Yay ı nev i . 

• Ve l i ye Mek tup , (2000) O D T Ü Ge l i ş t i rme 
Vakf ı Okul lar ı , Anka ra . 

• h t t p : / / w w w . h i s t o r y c h a n - n e l . c o m / 
endange red 

• h t tp : / /www.na t i ona lgeog raph i c . com 
• h t tp: / /www.sana lmuze.org . t r 
• Isaksonn, B. (1998) " Cu l t u r e f o rCh i l d r en 

and y o u n g peop le " , In te rgovernmenta l 
Con fe rence on Cul tura l Po l i c ies for 
Deve - l opment , Par is, U N E S C O . 

• W o r l d Educa t i on F o r um (2000) 
"Educa t i on for A l l : Mee t i ng our 
Co l lec t i ve C o m m i t m e n t s , The Dakar 
F r amewo rk for A c t i o n , Dakar, Senega l . 

• U N E S C O (2001) Re commenda - t i o n s 
for Educa t i on Po l i c ies at the Beg inn ing 
of the 21st century , U N E S C O , Bo l iv ia . 

• U N E S C O (2001), C o c h o b a m b a 
Dec le ra t ion , C o c h a b a m b a , U N E S C O . 
Seven th meet ing o f Reg iona l 
In te rgovernmenta l C omm i t t e e of the 
Ma jo r Project in the F ie ld of Educa t i on 
in Latin A m e r i c a and the Car r ibean 

(2001) Draft F inal Repor t , C o c h a b a m b a , 
Bo l i v ia , U N E S C O . 

ÖRNEKLEME YAPILAN İLKÖĞRETİM 
2. KADEME OKULLARINDAKİ DERS 
KİTAPLARI 

TÜRKÇE KİTABI-6: (Kolej) 

Müfit Aksakal, Orhan Musa Çelik, İsa 
Savaş 

M.E.B .Tâ l im Te rb i ye Ku ru l u ' nun 20.5.1999 
tarih ve 48 sayı l ı karar ıy la 1999-200C 
öğ re t im y ı l ı ndan i t ibaren beş y ı l sürey le 
ders kitabı o larak kabul ed i lm iş t i r (Düzgün 
Yay ınc ı l ı k Sanay i ve Ltd. Şt i . , İstanbul). 

TÜRKÇE-6 (M.E. İlköğretim Okulu) 

Mehmet Ali Külekçi 

M.E.B. Tâ l im Te rb i ye Ku ru lu Başkanl ığ ı 'n ı r 
17.7.1998 tar ih ve 118 say ı l ı karar ıy la 1998 
1999 öğ re t im y ı l ı ndan i t ibaren beş yı l süre 
ile ders kitabı o larak kabu l ed i lm iş t i r (Dörte 
Yay ınc ı l ı k , Anka r a 2001). 

S O S Y A L BİLGİLER -6 : (Her iki okuld 
aynı) 

Güler Şenünver, Dr. Ezdihar Karabulut, H, 
Samim Kesim, Rıfat Turgut, Nesime Ercan, 
Mustafa Küçükbaycan, Hasan Uslu, Aliyi 
A kay 

M.E.B. Tâ l im ve Te rb i y e Kuru lu 'nu 
24.7.1998 gün ve 158 say ı l ı kararı ile ders 
kitabı o larak kabu l ed i lm i ş o l up Yay ımla-
Dai res i Başkan l ı ğ ım ın 28.4.1999 gün ve 
2727 sayı l ı yaz ıs ı ile 2. kez 200 bin adet 
bas ı lmışt ı r . M E B Dev le t K i tap lar ı , 2. bask:, 
M E B Bas ımev i , İstanbul 1999. 

TÜRKÇE-7 (Kolej) 

Müfit Aksakal, Orhan Musa Çelik, İsa 
Savaş 
Tâ l im Te rb i ye Ku ru l u ' nun 7.7.1999 gün ve 
110 sayı l ı karar ıy la 1999-2000 tar ih inden 
i t ibaren 5 yıl sü rey le de r s kitabı olarak 

http://www.mfs.metu.k12.tr
http://www.meteksan.com.tr
http://www.egitim.com/genel
http://www.unesco.org
http://www.icomos.org
http://www.arabul.com
http://www.nationalgeographic.com
http://www.sanalmuze.org.tr


kabul ed i lm iş t i r (Düzgün Yay ınc ı l ı k Sanay i 
Ltd.Şt i . , i s tanbu l 2000). 

TÜRKÇE-7 (M.E. İlköğretim Okulu) 

Mehmet Ali Külekçi 
M.E.B. Tâ l im Te rb i y e Ku ru l u ' nun 31.3.1997 
tarih ve 63 sayı l ı karar ıy la 1997-98 öğ re t im 
y ı l ından i t ibaren 5 yıl sü rey l e de r s kitabı 
olarak kabu l ed i lm iş t i r (Dörtel Yay ınc ı l ı k , 
Ankara 2000). 

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 
EĞİTİMİ-7 (Kolej) 

Emine Yamanlar 
M.E.B. Tâ l im Te rb i y e Ku ru l u ' nun 23.7.99 
gün ve 247 sayı l ı karar ıy la 1999-2000 
öğre t im y ı l ı ndan i t ibaren 5 yı l sü rey l e ders 
kitabı o larak kabu l ed i lm iş t i r (Ders K i taplar ı 
A n o n i m Şt i . İstanbul 2000). 

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 
EĞİTİMİ-7 (M.E. İlköğretim Okulu) 
Ayşin Taktak, Aysel Göçer, Hasan Dinçer 
Devlet k i taplar ı , M.E.B. Ba s ımev i , i s tanbu l 
2000. 

SOSYAL BİLGİLER-7 (her iki okulda aynı) 
Güler Şenünver, Ezdihar Karabulut, H. 
Samim Kesim, Rıfat Turgut, Nesime Ercan, 
Mustafa Küçükbaycan, Hasan Uslu, Aliye 
Akay (M.E.B. Dev le t K i tap lar ı , İkinci bask ı ya 
ek M.E.B. B a s ımev i , İstanbul 1999). 

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 
EĞİTİMİ-8 (Kolej) 
rmine Yaman/ar 
M.E.B. Tâ l im Te rb i y e Ku ru l u ' nun 23.7.99 
gün ve 251 sayı l ı karar ıy la 1999-2000 
öğret im y ı l ı ndan i t ibaren 5 yı l sü rey l e de r s 
kitabı o larak kabu l ed i lm iş t i r (Ders K i tap lar ı 
A .Ş . İstanbul 2000). 

TÜRKÇE-8 (M.E. İlköğretim Okulu) 

Mehmet Ali KÜLEKÇİ 
M.E.B. Tâ l im Te rb i y e Ku ru l u ' nun 22.7.1999 
tarih ve 126 sayı l ı karar ıy la 1999-2000 
öğret im y ı l ı ndan i t ibaren 5 yıl sü rey l e 

ders kitabı o larak kabu l ed i lm iş t i r (Dörtel 
Yay ınc ı l ı k , A n k a r a 2001). 

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI 
EĞİTİMİ-8 (M.E. İlköğretim Okulu) 

Koordinatör: Prof. Dr. H.N. Bilglen 
Dev le t k i taplar ı , M.E.B. B a s ımev i , i s tanbu l 
2001. 

179 



180 



FOTOĞRAF LİSTESİ 



1: 

2: 

Ka rde len : Türk i ye ' ye özgü bir ç içek. 19: 

5: 

6: 

7: 

8: 

9: 

10: 

11: 

12: 

13: 

14: 

15: 

16: 

17: 

18: 

Terk ed i lm i ş alanlar: Ü rgüp ' te bir 
maha l l e (Gül Asatek in) . 

İstanbul/F ındık l ı 'da yüksek yap ı la r 
a ras ında ka lmış bir konut (Mehme t 
Asatek in) . 

Küçük sanay i ve t icaret, yap ı lar ın 
ko runmaya değe r nitel ik ler ini yok 
ed iyor . a)Ankara b )Göynük (Gül 
Asatek in) . 

a) A l a y Han b) Karayo lu A l a y Han ' ın 
yar ıs ın ı yok e tmiş (Koray Olşen) . 

B o d r u m : Tu r i zm ad ına yeş i l doku 
yok ed i ld i . Kar tposta l . 

İstanbul : Doğa l ve kültürel değer ler i 
ile ko runmaya değer bir a lan (Gül 
Asatek in) . 

Taş ın ı r kültür var l ık lar ı : Bir heyke l . 
A m a s r a Müze s i (Koray Olşen) . 

a) iğne oya lar ı s o sya l ve kültürel 
mesaj lar taş ıyan be lge lerd i r . K ı rşeh i r 
Müze s i (Koray Olşen) b) Si l i fke 
Müze s i altın takı lar (Koray Olşen) . 

Bakır taslar y emek kü l türünün 
s imge le r id i r (Asatek in Ko leks i yonu) . 

Gaz lâmbalar ı , bir d ö n e m i n 
ayd ın la tma araçlar ı (Asatek in 
Ko leks iyonu) . 

a) Kahve gereç ler i ve teps i bir 
kül türün s imge le r id i r b) Kahve 
teps i s i (Asatek in Ko leks i yonu) . 

K ömü r l ü ütü ile anahtar lar farkl ı 
yön le r i y le ge lenekse l y a ş ama i l işkin 
teknik, estetik, kültürel bi lg i ler i 
i letir ler (Asatek in Ko leks i yonu) . 

Ant ik bir kent: Efes (Gül Asatek in) . 

Bir c am eser, B o d r u m Sualt ı 
A rkeo lo j i Müze s i (Koray Olşen) . 

Efes y amaç evler: Ant ik D ö n e m 
konut lar ı (Gül Asatek in) . 

D i d yma - A p o l l o n M a b e d i (Gül 
Asatek in) . 

Ant ik D ö n e m d e n bir h a m a m 
- A n k a r a , R o m a H a m a m ı (Gül 
Asatek in) . 

20: 

21: 

22: 

23: 

24 

25 

26 

27: 

28: 

29: 

30: 

31 : 

32: 

33 

34 

35 

36: 

37: 

38: 

39: 

40: 

Anka ra ' da kül tür ler in b i rarada l ığ ın ın 
tanığ ı A u g u s t u s M a b e d i ve Hac ı 
B a y r am Cam i i (Koray O lşen) . 

A ya so f y a Cam i i . 

Eski B izans k i l ises i , b u g ü n ü n Hirani 
A h m e t Paşa Cami i ' d i r ( M e h m e t 
Asa tek in) . 

Nevşeh i r , A ç ı k sa r ay ö ren yer indek i 
k i l ise ler (Gül Asa tek in) . 

Harput ' ta bir mesc i t ( M e h m e t 
Asatek in) . 

Se lçuk , İsa Bey Cam i i (Gül Asatek in) 

A f y o n M e v l e v i Cam i i (Koray Olşen). 

Kayser i t ipi m ina re - Kü l tür leraras ı 
i l işk inin bir başka tan ığ ı (Gül 
Asatek in) . 

A f y on , Çay, Tü rbe (Gül Asatek in) . 

Demre Kaya Mezar la r ı ( M e h m e t 
Asatek in) . 

Ah la t Se l çuk lu Meza r l ı ğ ı (Gül 
Asa tek in) . 

a) Muğ l a , Peç in A h m e t Gaz i 
Med r e s e s i gir iş i b) ve eyvan ı (Gül 
Asatek in) . 

A l a n ya , Oba M e d r e s e s i (Gül 
Asatek in) . 

Erken Cumhu r i y e t D ö n e m i 
yap ı l a r ı ndan D.T.C.F. (Ey lem Tufan) 

Ağz ı ka ra Han (Bozkurt Ersoy) . 

Bursa Em i r Han ı (Gül Asa tek in ) . 

a) Yen i Foça b)Tire t icaret merkez i 
(Gül Asa tek in) . 

E laz ığ - K ahvehane ( M e h m e t 
Asa tek in) . 

A l aça t ı ' da f ır ın (Gül Asa tek in ) . 

Ü re t im mekân la r ı : Ayva l ı k ' t a 
s abunhane (Gül Asa tek in ) . 

Ayva l ı k - K ahvehane (Gül Asatek in) 

S a v u n m a yap ı la r ı : a) İstanbul 
Rume l i H isar ı ve b) An ka r a Kales i 
(Mehme t Asa tek in ) . 

41 : Temiz l i k mekân la r ı : İstanbul S inan 

182 



H a m a m ı ( M e h m e t Asa tek in ) . 65: 

42: Temiz l i k mekân la r ı : A f y o n Ged i k 
Paşa H a m a m ı (Gül Asa tek in ) . 66: 

43: H a m a m gereç l e r i : Na l ın ve sabun luk 
(Asatek in Ko l eks i yonu) . 

44: İstanbul , T op kap ı Sa ray ı ( M e h m e t 67: 
Asa tek in ) . 

45: İstanbul , b oğa zda bir ya l ı . 68: 

46: B o l a m a n , Konak ( M e h m e t Asa tek in ) . 

47: Ma l a t ya , Kara çad ı r ( M e h m e t 
Asa tek in ) . 

48: Ü rgüp ' t e bir ev (Gül Asa tek in ) . 

49: Ş i r i n ce (Gül Asa tek in ) . 

50: Göynük ' t e 'neo-k las ik ' öğe l e r i çe ren 
bir konut (Gül Asa tek in ) . 

51: S ü l e y m a n i y e Kü l l i yes i , c a m i d e n 
g ö r ü n ü m ( M e h m e t Asa tek in ) . 

52: Bir Hitit y e r l e şmes i : Or taköy , 
Ç o r u m (Koray O l şen) . 

53. An t i k d ö n e m ye r l e şmes i : 

Ephesos , İ zm i r (Koray O l şen) . 

54: Anka r a , t icar î merkez (Gül Asa tek in ) . 

55: T i re, A ş ı k o y u n u (Gül Asa tek in ) . 

56: M u ğ l a ' d a bir m e y d a n (Gül Asa tek in ) . 

57: M u ğ l a ' d a n gene l g ö r ü n ü m (Koray 
O l şen) . 

58: Ş i r i n ce t icar î me rkez (Gül Asa tek in ) . 

59: Bu r sa ' da T i ca re t Me rkez i (Gül 
Asa tek in ) . 

50: Çanakka l e -Ge l i bo l u ' dak i Şeh i t l e r 
A b i d e s i (Kültür ve Tu r i zm Bakan l ığ ı 
Çanakka le B roşürü) 

61: K ı l ı ç lar Vad i s i (Gül Asa tek in ) . 

62: Feth iye , Ke s i k köp rü K a n y o n u (Gül 
Asa tek in ) . 7g . 

63: J eomo r f o l o j i k o l u ş u m : Yed i gö l l e r 
(Koray O l şen) . 7g . 

64: Öze l ağaç la r da k o r u n m a y a 
değe rd i r : A m a s y a ' d a tesc i l l i bir 80: 
ç ınar ağac ı (Gül Asa tek in ) . 

Doğa - i n san bir l ikte l iğ i - G ö r e m e 
(Aydan Ba lamir ) . 

Bir E rken C u m h u r i y e t D ö n e m i 
yap ı s ı , Anka r a T .C .D .D. b inas ı 
(O.D.T.Ü. M imar l ı k Fakü l tes i 
Be lge l iğ i ) . 

Suça t ı ' da köy m imar î s i ( M e h m e t 
Asa tek in ) . 

M u ğ l a Ka rabağ l a r ' da ge l enekse l bir 
konut (Gül Asa tek in ) . 

69: Ze l v e Aç ı k Hava Müze s i , Nevşeh i r . 

70: Kapadokya ' dak i j eomor fo l o j i k 
o l u ş um l a r d a bo zu lma l a r i z lenebi l i r 
(Gül Asa tek in ) . 

71 : Lond ra : Hava kir l i l iği kültür 
var l ı k la r ında bozu lma l a ra n eden 
o lmak tad ı r (Gül Asa tek in ) . 

72: G ö r e m e A ç ı k h a v a Müze s i ' n dek i 
ki l ise duva r res im le r i ndek i kasıt l ı 
tahr ibat (Gül Asa tek in ) . 

73: Ka fes : M a h r e m i y e t s ağ l aman ı n yan ı 
s ı ra d ışar ı ile bağ lant ı ku rmay ı da 
enge l l ememek t ed i r (Gül Asa tek in ) . 

74: Sokak , ev y a ş am ı n ı n d ı şa r ıda d e v a m 
ett iği bir ye rd i r : a )Ankara kale iç i 
bir sokak (Koray O l şen) , b) M u ğ l a , 
konuttak i y a ş a m sokağa taşar (Gül 
Asa tek in ) , c) Fo ça ' da Sokak (Gül 
Asa tek in ) . 

75: Beypaza r ı : Ha lk ın kat ı l ımı ile 
Be l ed i ye ' n i n ortak ça l ı şmas ı n ı n 
o l u ş t u r duğu k o r u n m u ş bir çev re 
(Gül Asa tek in ) . 

76: An t a l y a ' d a nite l iks iz bir g e l i şme : 
a) K ıy ı b o y u n c a yük se l en ote l ler 
ve yen i yap ı lar , b) An t a l y a Ka le i ç i 
tur ist ik tes i s le r (Gül Asa tek in ) . 

77: Anta lya Kaleiçi - Yeni ile eskinin 
ayr ışt ı r ı lamaz hâle geldiği , hemen 
tümüy le işlevini değişt i rmiş yapay 
bir çevre (Gül Asa tek in ) . 

L aod i c ea antik kent i , ç öp l e r (Koray 
O l şen) . 

Den i z l i ' de bir lokanta bahçes i 
(Koray O lşen) . 

İzmir Konak Be l ed i yes i uyar ı l evhas ı 
(Koray O l şen) . 
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81: Dünyan ın 7 har ikas ı : 
E fes ,A r tem isTap ınağ ı (http: 
//faculty.fairf ie ld.edu/jmac/rs/ 
s evenwonde r s . h tm) . 

82: Dünyan ın 7 har ikas ı : Efes, 
A r t em i s i on , bugünkü du r um (Koray 
Olşen) . 

83: Dünyan ın 7 Har ikas ı : Kral 
Mau so l o s ' u n Mezar ı (http: 
//faculty.fairf ie ld.edu/jmac/rs/ 
s evenwonde r s . h tm) . 

84: Dünyan ın yed i har ikas ı : Kral 
M a u s o l o s ' u n mezar anıtı (Gül 
Asatek in) . 

85: i s tanbul (Gül Asatek in) . 

86: Dünya M i ras L i s tes i 'nde Türk iye: 
G ö r e m e Mi l l î Parkı (Gül Asatek in) . 

87: Dünya M i ras L i s tes i 'nde Türk iye: 
Divr iğ i U lu Cam i i ( O D T Ü M imar l ı k 
Fakültes i Belgel iğ i ) . 

88: Dünya M i ras L i s tes i 'nde Türk iye : 
Nemru t Dağ ı , A d ı y a m a n (Gül 
Asatek in) . 

89: Dünya M i ras L i s tes i 'nde Türk iye: 
Hattuşaş, Boğazköy , Ç o r u m (Koray 
Olşen) . 

90: Dünya M i ras L i s tes i 'nde Türk iye : 
Ksan thos , Feth iye (Anta lya K o r u m a 
Kuru lu Bü ro su Arş iv i ) . 

91 : Dünya M i ras L i s tes i 'nde Türk iye : 
Le toon , Feth iye (Anta lya K o r uma 
Kuru lu Bü ro su Arş iv i ) . 

92: Dünya M i ras L i s tes i 'nde Türk iye: 
H ierapo l i s (Mehme t Asatek in) . 

93: Dünya M i ras L i s tes ' inde Türk iye : 
Sa f ranbo lu (Gül Asatek in) . 

94: Dünya M i ras L i s tes i 'nde Türk iye : 
T roya Ant ik Kent i , Çanakka le (Troya 
Efsane ile Ge r çek A ra s ı Bir Kente 
Yo l cu luk) . 

95: M imar l ı k ile ilgil i yay ın lar (Asatek in 
Arş iv i ) . 

96: Anaoku l u öğrenc i l e r ine göre 
tasar lanmış bir şerit metre: 
be l ge l eme sürec in i an la tmak iç in 
bir araç olabi l i r (Asatek in Arş iv i ) . 

97: a-b) Ye re l sabun la r ya da hed iye l i k 
eşya la r da tar ihi ö ğ r e n m e n i n 
arac ıd ı r (Asatek in Arş iv i ) . 

98: Kar tposta l la r 3 .boyut kazan ıp bi lg i 
vereb i l i r (Asatek in A r ş i v ) . 

99: Bir gez i rehber i öğ renc i l e r e ge çm i ş i 
gö rse l o larak anlatabi l i r . 

100: Küçük ev maket ler i yan ındak i 
k i tapç ığ ı ile "hed iye l i k e ş y a " 
o lmak tan ç ık ıp bir bi lg i kaynağ ına 
dönüşeb i l i r (Asatek in Arş i v i ) . 

101: Ders dış ı etkinl ik: Gez i l e r en yarar l ı 
bi lg i a lma yön t em id i r (Gül Asatek in) . 

102: Tü rk i ye ' de ve yu r td ı ş ı nda bas ı lm ı ş 
ders k i taplar ın ın farkl ı l ığ ı (Asatek in 
Arş iv i ) . 

103 : Dünyaca ün lü tar ihç i ler in çocuk l a ra 
yöne l i k o larak haz ı r lad ık lar ı tar ih 
k i tab ı :Aster iks ve R o m a Dünyas ı 
(Asatek in Arş iv i ) . 

104: B i l im Ço cuk Derg i s i ve M ima r l ı k Eki 
- O y u n ve bi lgi bir a rada (Asatek in 
Arş iv i ) . 

105: Ankara Gazi Mustafa Kemal 
İ lkokulu. 

106: a) Anka ra Gan ' ndak i A ta türk Müze s i 
b) Anka ra Evkaf A p a r t m a n ı (Koray 
O lşen) . 

107 a) B o d r u m kent in in esk i d u r u m u 
(Mehme t Asatek in) b) B o d r u m 
Ka les i ' ne ö y künen ik inc i konut lar 
- B i l inçs iz m imar l ı ğ ı n ça rp ı c ı bir 
ö rneğ i (Gül Asa tek in) . 

108: Topkap ı Pa lace Ote l i , " E sk i " ye 
ö y künen bir me lez yap ı (Gül 
Asa tek in ) . 

109: Me l e z bir tar ihsel l ik ve y e r i nden 
s ö k ü l m ü ş iki kültür var l ığ ı ile 
yarat ı lan "pres t i j " (V izyon Dekor , 
No :7 , s. 103)(Gül Asa tek in ) . 

110: B e r gama Sunağ ı - B u g ü n b o m b o ş 
bir a lan ( M e h m e t Asa tek in ) . 

111: Hürr iyet Gaze tes i ' n i n "Ha lk 
Ün i ve r s i t e s i " sert i f ikas ı (Gül 
A sa tek i n Arş iv i ) . 
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Mimarlık Bölümü 
Restorasyon Lisans Üstü Programı öğretim elemanı. 
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1953 yılında İstanbul'da doğan Asatekin, Mimar Kemal İlk ve 
Orta Okulları ve Ankara Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü 1973 yılında 
bitirmiş ve aynı yıl Mimarlık Fakültesi Restorasyon Bölümü'ne girmiştir. 
1978 yılında bu bölümü bitiren Asatekin, öğretimi sırasında, 
1977 yılında Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü'nde koruma uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 
Yaklaşık on yıl süre ile bu Genel Müdürlükte Plânlama Şubesi 
Müdürlüğü, Özel Projeler Birimi yöneticiliği, UNDP Göreme 
Yapısal Koruma Projesi Ulusal Koordinatörlüğü, UNESCO Uluslararası 
İstanbul ve Göreme 'yi Kurtarma Kampanyası Koordinatörlüğü 
gibi görevleri üstlenmiştir. Yine bu dönemde, Efes Ören Yeri, 
Aphrodisias Ören Yeri, Kapadokya Bölgesi çevre düzenleme 
çalışmalarını; Muğla, İsparta, Yeşilada, Yeni Foça, Foça, 
Marmaris, Bergama, Ortahisar, Ankara Kalesi gibi birçok il ve 
ilçedeki tespit, tescil ve koruma planı çalışmalarını yürütmüştür. 
1985 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde çalışmaya başlayan Asatekin, 
koruma kuramı, geleneksel konutların korunması, koruma eğitimi ve 
koruma olgusunun sosyo-kültürel boyutları konularında 
uzmanlaşmıştır. Bu bilgi birikimini Antalya Koruma Kurulu üyesi 
olarak koruma pratiğine aktarmayı bir görev bilen Asatekin, 
UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Mirası Komitesi'nde, 
ICOMOS Türkiye Millî Komisyonu'nda, KORDER Koruma Uzmanları 
Derneği'nde de çalışmaktadır. 

İngilizce bilen N.Gül Asatekin evlidir ve iki kızı vardır. 
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