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GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGESİ'NDE KÜLTÜREL 
MiRASIN KORUNMASI, VE DEGERLENDİRİLMESİ 
ÜZERİNE ÖNERiLER 

GİRİŞ 

Çalışmanın Amacı 

Bu raporun amacı, GAP idaresi Başkanlığı tarafından yürütülmekte 
olan GAP Bölge Kalkınma Plam'nın yenilenmesi çalışmalarına yard ı m

cı olmak üzere, "kültürel mirasın korunması ve d eğerlendirilmesi" ko
nusunda Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (kısaca Tarih 
Vakfı) tarafından bir dizi danışma toplanhsı ve görüşmesi sonucunda 
geliştirilen önerilerin sunulmasıdır. 

Tarih Vakfı bu raporun hazırlanma sürecini, daha uzun dönemli ola
rak ülke çapında yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında, Güneydo
ğu Anadolu Bölgesi'nde kültür mirasının korunması amacına yönelik 
olarak sürdürdüğü çabaların bir ad1Tl1l olarak değerlendirmektedir. Ra
ııora yapılacak her türlü katkı GAP İdaresi'nin bölgedeki uygulamaları- _ 
na yardırncı olacağı gibi, Tarih Vakfı'nın Türkiye'de ta rihçiliğin gelişti

rilmesi ve tarihi mirasın korunması çabalarına da destek olacaktır. 

Çalışmanın Öncü! Verileri 
Hazırlıkları 1989 tarihinde tamamlanan 2005 yılı erimli GAP master 

planı, esas olarak, bölgede DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
hidroelektrik enerji ve sulama yatırımlarıyla ilgili projelerin yıllardır \.}~ 
uygulanmakta olduğu bir ortamda sa nayi, ulaştırma, altyapı~ımla-
rı arasında bütünleşme sağlama amacına yönelik bir çalışmadır. Uygu
Jandığı 11 yıllık dönemde, bölge planının fiziksel hedefleri kısmen ger-

~ çekleşmiş ve yapılan yahrımlar bölgede önemli ekonomik, sosyal ve 
çevr~etkiler yaratmışhr. 

,_. Bu süre içinde Türkiye'de ve dünyada kalkınmaya bakış paradig
malannda köklü değişmeler meydana gelmiştir. Kalkmmada yeni yö
nelimler ve 1992 Rio Zirvesi, 1996 Habitat Zirvesi gibi uluslararası fo-
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rwnlar, insani ve doğal kaynakların eşzama nlı geliştirilmesini, pla nla 
ma ve uygulama süreçlerinde katıJımcılığı ve dezavantajlı grupların ön 
plana çıkarılmasını vurgulama ktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, 

kalkınma göstergelerinin yalnızca fiziksel çıktılar ve sonuçlarla deği l, 

süreçler ve yaraolan sosyal e tkilerle de ölçülmesi gerektiği üzerinde 
durmaktadır. Bu doğrultuda, GAP İdaresi, kend i değerlendirme rapo r
larında kullandığı terimlerle "teknisist", "fiziksel sonuçları hedefleyen" 
ve "altyapı ağırlıklı" 1989 tarihli master planını, yeni kalkınma anlayışı 

doğrultusunda gözden geçirmeye karar vermiştir. 

Bu gözden geçirme çalışmasında, istenen bazı sosyal etkilerin sağla

namamasının yanı sıra, birçok fiziksel hed efi n gerçekleşmemiş oluşunda 

da, katılımcılık eksikliği önemli bir unsur ola rak görülmüştür. GAP İda
resi yeni yaklaşurunda, irisanı kalkınma çaba larının merkezine yerleştir

meyi ve plan hazırlığını saydamlık, eşitlik, adillik ve insan kaynaklarının 

geliştirilmesi , kadm-erkek eşitliğinin sağlanması ve özel sektörün a ktif 
katılımı konularıyla birlikte ele almayı amaçladığını belirtmiştir. 

Bu amaçla: 
- Mevcut pla nda turizm sektör planı içinde bir alt başlık olara k ele 

alınan kültür va rlıklarının korunması konusunun başlı başına bir sektör 
planına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. İdare bünyesinde oluşturulan 
"Sosyal Planlama Grubu", konunıın geliştirilmesi için uzman kişi ve 
kuruluşların desteğini sağlamaya yönelmiştir . 

- Bölge içinde yerelleşme ve halkla bütünleşebilme isteğinin uzantı

sı olarak, illerd e "GAP Girişimci Destekleme ve Yönlendirme Merkez
leri" (GİDEM) ve "Çok Amaçlı Toplum Merkezleri" (ÇATOM) oluştu
rulmuştur. 

- GAP Bölge Kalkınma Plaru'nın yeni vizyon, amaç, hedef ve politika
larını özetleyen bir tas lak metin, Nisan-Eylül 2000 tarihleri arasında 9 il
de iki tur olarak düzenlenen 18 toplantı ile bölgedeki kanıu kuruluşları, 

sivil toplum kuruluşlan teıı1Silcilerinin görüşlerine açılmıştır. Tutan akla
rı yayımlanan ilk tur toplantılar, daha çok bilgilendirme amaana yönelik 
olmuşsa da, sağlanan etkileşim sonucunda ilk taslak 21 Ekinı 2000' de ye
nilennıiştir. İkinci tur toplantılarda ise ağırlıkla planın strateji ve önerile
ri konusundaki görüşlerin alınması hedeflenmiştir. Tutanaklan henüz ya
yırnlannıanuş olan bu ikinci tur toplantılar çerçevesinde yeniden gözden 
geçirilecek olan söz konusu GAP vizyon metrıinin, hazırlanmakta olaıı 

sektör ve alt-bölge plarılarma da çerçeve oluşttırması beklenmektedir. 
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,..... 
GAP İdaresi' n in Konuya Yaklaşımı RI\ u 
2010 yılı eri m li olarak hazırlanacak yeni Güneydoğu plan m ın 2001 

yılı içinde Bakanlar Kurulu onayına sunulması amacıyla başla hlan ça
lışmalarda, GAP idaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan "GAP 
Bölgesel Kalkınma Planı: Vizyon, Amaç, Hedef ve Politikalar" meh1i 
(21 /08/2000, Taslak 2), kültür mirasının korunmasına yönelik o larak şu 
hükümleri içermektedir: 

"Madde 12 
AMAÇ: Bölgesel Knlkıııma ve Toplumsal Biilii11leşmenill Sağlanmasında 

Kiiltiirel Birikimden Ynrarlnnılncaklır: 
Eko11omik, kiilliirel ve toplumsal içe döniikliiğii yenmeyi hedefleyen Bölge 

Knlkmma Planı, bwum bireysel ve toplumsal bazda ö11göriilen değişimlerle 

miimkiin olabileceğini varsaymnkladır. Planın başansı ve kntılımcılığm sağ/mı

ması, bölgede var o/mı kiiltiire/ birikimin ve çeşitliliğin dikkale almmasma bağ
lıdır. 

Bölge halkının geçmişten gii11iimiize gelen ii retim ilişkileri ve toplumsal ör
giitlemneden kaynaklanan kurumsal bağımlılıkinn lınle11 canlılığı m korumakta
dır. Bu gelenekseliirelim süreçlerine göre biçimielimiş toplumsal-kiiltiirel yapı
yı anlamak, bölge kiilliirel öğelerin i kalkınma s fireçlerinde molive edici değerler 
olarak algılnllıak, kalılımill sağlanmasında karşılnşılacak bazı engelleri aşmak 
için yönlendirici o/ncak/ır. 

1.1. Hedefler: 
1.1.1. Kiiltiirel çeşilliliğiıı, geleneksel ve modem değerler nracılığıyla kalkm-

ma pinnma entegre edi/ınesi snğlrmaaıktır. 
1.1.2. Sosyokiiltiire/ etkileşim alanlan geliştirilecektir. 

1.1.3. Kiiltiirel lıizmetlere erişim kolaylaştmlncnktır. 
1.1.4. Bireı;i giiçlendireıı kiilliirel ve sosyal nltynpılnr geliştirilecektir. 

1.2. Politikalar: 
1.2.1. Yeni değerlerin benimsenmesiilde ve yerel/bölgesel kii/tı:irel yapılarm 

geliştirilmesinde var olnıı kiilliir öğelerinden ynrarlanılncnktır. 

1.2.2. Alt bölge, yöre bazmda kiiltiirel zeııgiıılikleri tamlmak için yerel ör
giillenmelerin kurulması teşvik edilecek ve bölgeler n rası kiiltiirel yakm/aşma 
girişimleri deslekleııecektir. 

1.2.3. Bölge ölçeğillde folklorik ve etilografik zellgililik/er koııııswıda bilgi, 
bilinç ve duyarlılık yaratılacaktır. 

1.2.4. Kültür Zellgilllikleriııin turizm potansiyeli değerlendirilecektir. 
1.2.5. Bölgedekiilliirve sa11nt etkinlikleri destekle11ecek, giiçleııdirilecek ve 

yaygınlaştırılacaklır. 
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Madde 16 
AMAÇ: Tari/ı ve Kültür Varlıkları Korımacnk, Kurtarılacak ve Değerlen

dirilecektir. 
İlk medeniyetlerin beşiği olan bölgede, geçmiş uygarlıkların kiiltiirleri11e nit 

ze11gi11 kalllıtı lar bulıı11maktadır. Bu tarilıi ve kültürel uarlıklarm korımması, 

kurtarılması ve değerle11dirilmesi; toplumsal, ulusal ve eure11sel bir sarıınılu
luk olarak önemini korumaktadır. 

2.1. Hedefler: 
2.1.1. Bölge11in tari/ı ve kiiltiirvarlıklamııll e11ua11teri çıkarılacak ve bu çer

çevede bir eylem planılıazırlallacnktır. 

2.2. Politikalar: 
2.2.1. Bölgenin kültür varlıkları tamtılacak, korwıacak, kurtarılacak ve de

ğerlendirilecektir. 

2.2.2. Kalkınma yatırımlarından veya fiziki altyapı projelerinden olumsuz 
etkilerımesi ııllllıtemel tari/ı i ve kiiltiirel varlıklar konuyla ilgili yapılacak ça lış

malarm plaıılama aşamasında dikkate a/11ıacak, değerlendirilecek, korımıaya ve 
kurtarınaya yönelik önlemler geliştiri/eceki ir. 

2.2.3. Ülke ve öncelikle bölge ölçeğinde kiiltiir varlıkları konusunda bilgi
leııdirmeye önem verilecek, bu alanda bilinç ve toplumsal duyarlı l ık yaratıla

caktır. 

2.2.4. Kültür varlıkları, hırizııı ve keııtsel hizmetler için değerlendirilecek 
ve kııllam/acnktır. " 

Uygulanan Çalışma Yöntemi 
GAP İdaresi Başkanlığı, yeni planın çeşitli bölümleri için uzman ku

ruluşlar aracılığıyla geniş bir çevrenin öneri ve eleştirilerini almaya ka
rar vermiş, bu kapsamd a "kültür ve tarih varlıklarının korunması" için 
de Tarih Vakfı'na çağrı yapmışhr. 

Tarih Vakfı "GAP Bölgesel Kalkınma Plam: V iz yon, Amaç, Hedef ve 
Politikalar" me tninde ifade edilen yukarıdaki yaklaşımın, Vakfın Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik uzun erimli bilimsel çalışma pers 
pektifiyle uyum içinde olduğunu dikkate a larak, GAP İdaresi'nin Gü
neydoğu Anadolu 'da kül tür mirası ile ilg ili bir ra porun hazırlanması 

için ortak ça lışma çağrısını olumlu karşılaın ışhr. Böylece iki kuruluş 
arasında 9 Ekim 2000 ta rihinde imzalanan ve 27 Ekim 2000 tarihinde 
yürürlüğe giren sözleşme ile 40 işgiinünü kapsayan çok kısa süreli b ir 
çalışma başlatılmışhr. 

Çalışmaımı böyles ine kısa bir süre içinde tamamlanması zorunlu-
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! uğu nedeniyle, 28 Ekim-15 Kasım 2000 tarihleri arasında istanbul, An
kara, Urfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de art arda da
nışma toplantıları düzenlenmiştir. Zaman kısıhndan dolayı bölgenin 
tüm illerinde toplantı düzenlemesi planlanmamış, Siirt, Şırnak, Kilis 
ve Gaziantep'ten gelecekler en yakın iliere d avet edilmiştir. Bu toplan
tılara, konuyla ilgili resmi kuruluş temsilcilerinin ve uzman kişilerin 

yanı sıra, bölgeyle ilgili, bölge içi veya dışında faaliyet göstere n ilg ili 
sivil toplum kuruluşlan temsilcilerinin katılabilmesi için azami çaba 
gösterilmiştir. 

Danışma toplanhlan, Tarih Vakfı adına, görevli bir yönetim kurulu 
üyesinin (Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Tekeli, Genel Sekreter Orhan 
Silier ve Yiğit Gülöksüz) başkanlığı a lbnda gerçekleştirilmiş, ayrıca, 

GAP İdaresi temsilcileri ve proje ekibi zaman zaman sorulara cevap ve
rip gerekli açıklamalarda bulunmuşlardır. 

Toplantılara davet edilenlere gönderilen çağrı yazısında çalışmanın 

amacı özetlenmiş ve GAP İdaresi'nin ye ni vizyonunu ve politikalarını 
(yukarıda kaydedilen 12. ve 16. maddeleri) kapsayan iki sayfalık bir e k 
olarak sunulmuş, yazılı görüşlerin toplantıda ya da topla nh sonrasında 
Vakfa iletilebileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Ek 2'de ad ları verilen 
52 kişi yazılı görüşlerini il etmiştir. 

Danışma toplanhları sonrasmda proje ekibince hazırlanan ilk rapor 
metni, Tarih Vakfı yöneticileriyle birlikte dar bir grup uzmana da yol
lanmış ve ke ndilerinden görüş alı.nmışhr. 

Bu aşamadan sonra gerekli düzeltmeler yapılarak taslak metin elde 
edi!~ tir. 8 sayfalık bir giriş ile 29 sayfalık ana bölümden oluşan taslak 
metin,~alık ayı başında İstanbul, Ankara, Urfa, Ad ıyaman, Diyarba
kır, Batman ve Mardin'de yapılan toplantılara kablan yaklaşık 300 kişi
ye 15 Aralık 2000'e kadar görüşlerini belirtmeleri için yollanmıştır. Bu 
çerçevede, Tarih Vakfı sekreteryasına tasla k metin üzerine 19 yazılı gö
rüş iletilmiş tir. 

Danışma toplanbları için gönd erilen çağrı mektuplarında, Tarih 
Vakfı ile GAP İdaresi arasmda yapılan sözleşme gereğince Gazian
tep' te, 2-3 Aralık 2000 tarihlerinde genişletilmiş bir danışma toplantısı 
yapılacağı duyurulmuşsa da, bu toplantı daha sonra İdare'nin isteğiyle 
zaman kısıb ve lojistik nedenlerle iptal edilmiştir. 

Öte yandan, GAP İdaresi, daruşma toplantılarının tamamlanıp ra
por tasiağına ilişkin yazılı görüşlerin beklendiği bu aşamada, merkezi 
yönetimin konuyla ilgili üst düzey yetkililerinin ve sınırlı sayıda diğer 
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uzmanın katıldığı bir toplan tıda da taslak metııiıı tartışılmasını talep e t
miş ve ilgili kuruluşları davet etmiştir. 11 Aralık 2000 günü Ankara'da 
GAP İda resi'nın evsahipliğinde düzenlenen toplantıya Kültür Bakanlı
ğı'nın Anıtlar-M üzeler ve Halk Kültürleri genel m üdürleri ve bazı uz
manları; İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve DPT uzmanları; TÜBA, 
TAÇDAM tem silcileri ve Ankara, İstanbul, O rta Doğu Teknik ve Van 
100. Yıl üniversitelerinden öğretim üyeleri katılmıştır. 
Danışma toplantılarına davet edilen ve katılanların dağılımı Tablo 

l'de verilmiştir. Düzenlenen toplantılara topla m 516 kişi davet edil
miş, 313 kişi bu toplan tılara katılmıştır. lllere göre dağılım incelend i
ğinde, komşu illerdeki toplantılara davet edilmiş olan Siirt, Şırnak, Ga
ziantep, Kilis ve Batma n'dan toplantılara katılırrun çok düşük kaldığı 
gözlenmektedir. Bu ka psamda Diyarbakır toplantısını izleyen günde 
Batman'da Hasa nkeyf gündenıli ayrı bir toplan h yapılacak olmasının, 

Batmanlıların Diyarbakır toplantısına katılımını düşürdüğü söylenebi
lir. Gaziantep ve Kilis 'te ise, son toplantının Gaziantep' te yapılacağı

nın önceden duyurulmuş olmasının, bu illerden komşu illerdeki top
lantılara katılımın düşük olmasında etkili olduğu düşünülebilir. 

Metnin yazımmda, proje sürecinde çeşi tl i aşamalarda ifade edilen 
görüş çeşitliliğin in m ü mkün olan en geniş ölçüde yansıtılmasına çalı

şılması, bu raporun en temel özelliğidir. Danışma toplantılarına ko
nuyla doğrudan ilgili kişilerin, uzmanların, yetkililerin en geniş çapta 
katılmalarına, katı lamayanların görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri
ne gayret edilmesi, fikir çeşi tliliği ve d is iplinler arası bir yaklaşımın 
sağlanması açılanndan son derece olumlu sonuçlar vermiştir. Zam an 
kısıtlan ned eniy le, konuşma sürelerinın sınırlı olması bazen ele alınan 
konıılara yeterli ayrıntıda katkıda bulunulmasına olanak tanımamış
tır. Dolayısıyla, ifade edilen görüşlerin bir bölümü genel nitelikte kal
mış, diğer bir bölümü ise dayandığı kuramsal çerçeveler yeterince 
açıklanamadığı için, özel beklenti ve durumlar a yönelik olabilmiştir. 

Yine de, bu toplantılar sonucunda oluşturulan memiıl, rapor kapsa
mında yer alan farklı alt-konular için daha uzun süreler öngörülerek 
daha ileride yapılabilecek ayrın tılı çalışmalar için çok önemli bir zemın 
oluşturduğu kanısındayız. 

Raporun Kapsamı 

Bu raporun ilk bölümünde, Güneydoğu Anad olu'da kültürel mira
sının korunmasının önemi kısaca hatırlatılmaktadır. İkinci bölümde, 
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TABLO 1: DANlŞMA TOPLANTıLARINA KATI LANLAR 

(28 EKiM - 11 Aralık 2000) 

Yer Kapsadığı Tıuih Resmi Kuruluşlar Ünivers iteler STK'lıu Birey le r Top lam 

iller Davet Katılım Davet Katılım Dave! Katılım Davet Katı lım Davet Katılım 

ista nbul İstanbul 28 Ekim 2000 9 6 50 6 23 11 56 4 138 27 

Anka ra Ankara 2 Kasım 2000 28 23 44 20 10 17 18 ı 100 61 

Şanlıurfa 6 Kasım 2000 14 20 4 4 4 ı 4 ı ı 23 39 

Şanlıu rfa GazianleE lO ı 2 o 8 o ı o 21 ı 

Kilis 3 ı o o 4 ı o o 7 2 

Adıyaman Adıyaman 7 Kasım 2000 ı2 7 o o 5 6 o o 17 13 

\0 Diyarbakır 13 Kasım 2000 18 15 4 10 11 8 2 ı 35 34 
Diyarbakır Batman 4 o o o 2 o o o 6 o 

Siirt 8 o o o o o o o 8 o 
Batman Tüm iller 14 Kasım 200031 28 19 6 19 9 ll 16 80 59 
Mard in Mard in 15 Kasım 200025 28 o 3 12 5 6 5 43 41 

Şırnak 8 1 o o 3 ı ı o ı2 2 
Ankara l l Aralık 2000 14 27 3 3 ı 2 18 32 

Ankara istanbul 5 ı ı o 6 ı 

Van+ Urfa 2 ı 2 ı 

Toplam 184 157 133 54 103 74 96 28 516 313 

NOT: 1) Katılanlar arasında hem resmi kuruluş hem de sivil toplum kuruluşları (STK) adına kahlanlar mevcuı olup, bu kişiler ıabloya 
resmi kuruluş temsilcisi olarak girmiştir. 



bölgede kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi arayışların

da gözetilmesi önerilen genel yaklaşım ve ilkele re yer verilmektedir. 
Üçüncü bölüm, danışma toplanhlarında dile getirilmiş olan ya da da
ha sonra iletilmiş olan yazılı görüşler çerçevesinde belirli başlıklar al
tında gruplanan politika ve önlem önerilerini kapsamaktadır. Dördün
cü bölümde ise, öncelikli projelere yaklaşımda GAP İdaresi'nce izlenil
ınesi önerilen yol ana hatlarıyla ortaya koyulmaktadır. Raponın GAP 
İdaresi Başkanlığı'na sunulan biçimi, ana m etne ek olarak, bir dizi tek
nik eki, bu arada bazı ö ncelikli proje alanları üzerine görüşleri de kap
samaktadır. 

1. BÖLGENİN ÖZELLİKLERİ 
Mezopotamya ya d a Verimli Hilal bölgesinin kuzey kesimini oluş

turan Güneydoğu Anadolu, uygarlığın çekirdek oluşum yörelerinden 
birisi olarak kabul edilmektedir. Bölgenin dünya uygarlığının ilk olu
şum merkezlerinden biri olması, bölge tarihinin anlaşılınasına kritik bir 
önem kazandırmaktadır. Bölgedeki kültür varlıklarının korunması ko
nusundaki sorumluluklar, yerel olmanın ötesinde, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası boyutlar taşımaktadır. 

Bölgenin ortaçağ kent yapısı son yıllarda luzlanan tahribata karşın -
Mardin, Midyat, Hasankeyf vb. örneklerde olduğu gibi- özelliklerini 
büyük ölçüd e korumaktadır. Anadolu'nun diğer kesimlerinde önemli 
ölçüde yok olmuş olan bu tarilıi dokunun korunması, yalnızca bilimsel 
açıdan değil, aynı zamanda çok önemli bir kültürel-turistik kaynak 
oluşturacak değerde olnıası bakınıında n da önem taşımaktadır. 

Bölge, kültürel ve tarilısel önemine karşın, çok az araşhrılmışhr. Böl
gede uzmanlarca araştırılmamış, keşfedilmeyi bekleyen binlerce kültü
rel varlık bulunmaktadır. Kültürel mirasın varlıkları bilinen unsurlan
nın korunması ve değerlendirilmesi, diğerlerinin, bu arada öncelikle 
yakın erirnde tehdit altında bulunanların ortaya çıkarılması ve belge
lenınesi kritik bir önem taşımaktadır. 

Bölgenin geçmişi, yapılan her büyük çaplı kazının, arkeolajik açıdan 
birçok bilinmeyeni ortaya çıkarmakta alınasından ve her kazı dönemin
den sonra uygarlık tariliinin bazı bölümlerinin yeniden yazılmasını ge
rektirmesinden d e anlaşılacağı gibi, çok az bilinmektedir. Özellikle Hal
lan Çemi, Çayönü, Nevali Çori, Göbeklitep e kazılan, insanlığın ilk bü
yük aşaması olan neolitik çağ kültürlerinin bilinen kronolojisini 4 bin 
yıl daha geriye götürmüş ve MÖ 10.000- 6.000 yılları arasında bölgede 
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TABLO 2- GAP BÖLGESiN DEKi TESCiLLi KÜLTÜR VARLlKLARlNlN İ LLEREVE GRUPLARA DACILJMI- ÖZET BİLGİLER 

KOD AÇIKLAMA İL TOPLAM 
Adıyaman Batman D.Bakır G.Antc~ Kilis Mardin Siirt ~.U rfo ~ırnak 

ı Pazor, Ça!1ı, Bcdesten 1 2 7 3 14 27 
2 Abc 3 11 ı4 

3 Su Yolu Su Bendi 6 ı 2 3 12 
Su Kemeri Sa rnıc 

4 Arkrole jik Sit 5 4 3 2 ı o 3 ı9 48 94 
5 Ç~me 20 9 7 8 ı ı 46 
6 Doğal+ Tarihi+Arke.+Kcntsel Sit 2 2 2 6 
7 EndüstriJ!el ve Ticari Alanlar 6 7 5 2 3 23 
8 Hamam 4 1S ı4 7 4 3 9 56 
9 Han ı 9 20 ı 3 ı o 44 
10 Hazine ı 3 4 3 20 
ll Hövük 40 2 38 107 4 93 284 
12 Idari Bina~ Kamkolc K.ı~ la, 1 ı 12 s 1 6 1 4 31 

Hastane Binaları 
ı3 Kale 6 4 5 6 2 2 2 5 3 35 
ı4 Kasır, Konak, Kö~k. Saray, ı ı 5 ı 2 2 ı 3 ı 26 

Sadırvan 
ı s Kaya Mezarlan , Ka bartma, Anıt 7 ı 4 5 4 273 ı 295 
ı 6 Kentsel Sit ı 2 ı ı 5 
17 Ke.rvansaray, Otel, Misafirhane 2 ı ı ı 4 9 
ı 8 Kilise Manastır 2 ı ı4 4 ll 4 1 37 
ı 9 Konut, Konut ve I:ıyeri 1 162 337 3 269 7 303 I.OS2 
20 KöJ2rü 11 4 15 8 1 4 11 11 3 68 
2ı Kutsal Alan Cımi Mescit vd . 35 ll 87 47 24 sı 42 so 5 352 
22 Küllive 1 ı 3 s 
23 Mai!.ara 2 1 1 ı4 ıs 
24 Medrese 2 7 5 2 3 ı 20 
25 Mezarlık Anı t Mezar Dolmen 1 2 4 6 6 5 24 
26 M ü ze 2 2 1 5 
27 Okul 1 3 3 2 4 2 ı5 
28 üren Yeri ı 8 8 26 
29 Tümülüs 14 14 
30 Diğer ı4 ı 10 18 3 2 5 23 4 80 

169 35 4S2 619 68 4ı8 2ıO 784 ı s 2.m 



varolan eski kültürle rin önemini ortaya koymuştur. Bu kazılarla, bili
nen en eski tapınaklann, anıtsal heykel ve kabartma ların, karnıaşık bir 
sosyal düzenin ve en eski marleneiliğin Güneydoğu Anadolu'da ortaya 
çıkıp başka bölgelere yayıldığı anlaşılmıştır. 

Daha sonraki döne mler için de aynı durum söz konusudur. Örne
ğin, önceleri yalnızca GüneyMezopotamya'da kurulduğu sanılan kent
lerin ortaya çıkışında, Güneydoğu Anadolu' nun özel birönemi olduğu
nu, bu bölgede son ytllarda Atatürk/Birecik/Kargamış baraj kurtarma 
kazıları kapsamında gerçekleşen Hacı Nebi, Hassek, Horunı, Lidar, 
Zeytinlibahçe, Titriş kazıları ile Urfa Tüneli kurtarma alanı içindeki Ka-

.J """' "' "' ~ .... 1' zane kazısı açıkça kanıtlamışhr:- y ~ " , .. 
Bölgede, yazılı kaynaklara dayanan tarihsel dönemlerde, MO 

2500'den itibaren, Uruk-Sürner, Akad, Asur, Babil, Mitanni, Hurri, Geç 
Hitit, Urartu, Kimmer, Med, Pers, Ermeni, Part, Roma, Komnıagene, Se
leukos, Bizans, Sasani, Arap, Artuklu, Selçu klu, Menıluk, Eyyubi, Ak
koyunlu, Moğol ve Osmanlı uygarlıklarına ait kültürel varlıklar kat
manlar halinde bir arada bulunmaktadır. 

Bölge, Güneydoğu Anadolu Projesi master plan verileri temel alına
rak tanırnlandığında, 9 ilde 3600'den fazla yerleşim birimini kapsayan, 
yaklaşık 74 bin metrekareye yayılmış çok geniş bir coğrafi alandan oluş

maktadır. 

Her ne kadar bölgede Kültür Bakanlığı'nın tescil işlemleri çerçeve
sinde saptanan, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı sayısı 2.773 
ise de, bu sayının gerçek durumu yansıtmaktan çok uzak olduğu bilin
mektedir. Yaklaşıma, tanırnlara ve tescil işlenılerinin yapılması için ay
rılan her türden kaynaklann kısıtWığına bağlı olarak, korunması gerek
li kültür varlıklarının önemli bir bölümünü kapsamadığı uzman çevre
lerde genel kabul gören bu tespitlerden tablolaştırılan bazı bilgiler Tab
lo 2'de özetlenmiştir. Daha ayrıntılı bilgiler ise Ek 4'te verilmektedir. 

Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Tescil Fişleri bilgilerinin 
yeniden gruplanmasıyla elde edilmiş bilgileri kapsamaktadır. İkincil 
ve.rilerden yararlanılarak tablolaşbnldığı için, kültür ve tabiat varlıkla
nnın gruplanmasında ancak Kültür Bakanlığı uzmanlarınca kullanılan 

terimlerden yola çıkılabilmiştir. 

Bölgede yaşanmakta olan kapalı ekonomiden açık ekonomiye geçiş, 
uygulanan büyük enerji, sulama altyapı vb. yatırım projeleri ve hızlı
çarpık kentleşme nedeniyle, bir yandan m addi, öte yandan maddi ol
mayan kültürel varlıklar ciddi bir tehdit altındadır. Son zamanlara ka
dar tarihsel dokularını koruyan bölge kentleri, nüfus yığılrnalarının ve 
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GAP Projesi'nin getirdiği refah artışından yararlanabilenlerin doğurdu

ğu kentsel rant baskıla rıyla büyük dönüşümler geçirmektedir. Bu dö
nüşüm sürecinde, bir yandan tarihi kent m erkezleri üzerinde kimliksiz 
yapılaşma ve apartmanlaşma baskıJan a rtmakta, öte yandan kentlerin 
yakın çevresinde doğal ve tarihi çevreyi tahrip eden yapılaşma ve gece
kondulaşma olanca hızıyla devam etmektedir. Kentsel alandaki ta hri
bat daha kolayca fark edilirken, kırsal alandaki tahribat, çoğu kez, hiç 
farkına varumadan gerçekleşmektedir. Örneğin Harran Ovası'na su ve
rilmesiyle birlikte, höyükler ve düz yerleşme alanlarındaki kültür var
lıkları dozer ve greyder gibi iş maki nalarıyla dağıtıla rak düz tarım a la n
larına dönüştürülmeye, daha sonra da sürülmeye başlanmıştır. 

Baraj yapımları, bir yandan tehdit oluştururken, diğer ya ndan kü ltü
rel varlıkların ortaya çıkanlınası, belgelenmesi, araştırılması için fırsatlar 
da yaratmaktadır. Bölgede 1968 öncesinde yok denecek kadar az olan ar
keolojik kazılar, Keban Barajı'nın yapımı öncesindeki kurtarma ça lışma

larıyla hızlanmışhr. Keban'dan sonra Karakaya, Atatürk, Birecik, Karka
mış'ta da bilimsel önemi yüksek belgelerne çalışmaları yapılmıştır. 

Ancak, bu çalışmalarla kazılabilen ya da belgelenebilenlerin sayısı, 

hiçbir belgelerne olmaksızın yitirile nler yanında çok sınırlıdır. Örneğin, 
Keban yüzey araştırmalarında tespit edilebilen 63 yerleşmeden 44'ü ar
keolog eli değmed en sular altında kalmıştır. Karakaya ve Atatürk ba raj
larınm su toplam a alanı içinde tespit edilen 580 yerleşmeden 552'si bel
gelenemeden yitirilmişt:ir. Atatürk Barajı ile yitirilenler arasmda Yakın
doğu'nun en büyük höyüklerinden (52 m . yükseklikte, 1 km çapında) 
Samsat da vardır. Halaf, Obeid, Uruk dönemlerinin en büyük yerleşme-

si Kornmagene Krallığı' nın başkenti, Roma lejyon merkezi ve çok 
önemli bir ortaçağ yerleşmesi olan Samsat toplam olarak çok kısa süre-
li ve da r kapsamlı bir çalışma dışmda h erhangi önemli bir kurtarma 
operasyonuna konu olamadan sular alhnda kalmışhr. Birecik ve Kar ka:- c 
mış baraj alanlarmdaki kayıplar da dramatik boyuttadır. Öte yandan, r 
hiç tararımayan alanlar dikkate alındığmda, kaybedilenlerin çapının 1. 
çok daha büyük olduğu açığa çıkmaktadır. f 

Bölgenin dar bir kesiminde TAÇDAM tarafından 1990-1993 yılların
da Dr. Guillermo Algaze başkanlığmda bir ekibe yaptırılan araştırmada 
saptanan a rkeolajik sitlerin yarısından fazlasırun, henüz baraj inşaatma 
başlanmadan ön ce, 10 yıl içinde tahrip olduğunun saptanmış olması, 

karşı karşıya bulunulan sorunun büyüklüğü açısından çarpıcı bir ör
nektir. 
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TABLO 3- GAP KAPSAM INDA BARAJLAR ALTI NDA KALAN YA DA KALACAK TESCiLLi ALANLAR VE ANlTLAR 

GAP ka~samında barajlar alhnda Hö~ük Antik Tümülüs Aıut Kale Ka~a Mezarlık Kö~rü 

kalacak tescilli alanlar ve arutlar Yerleşim M eza n 

Atatürk Barajı 37 21 4 13 1 1 1 -
Batman Barajı 1 - - - - - - 2 

Birecik Barajı 7 4 - 1 - - - -
Cizre Barajı - - - ı - - - 1 

Çamgazi Barajı - - 1 - - - - -
~ataltcpc Barajı - - - - - - - ı 

Dicle Ba rajı - - - 1 1 - - 1 
Dilaver Barajı 3 - - - - - - -
Garzan Barajı - - ı - - - - ı 

Göksu Barajı 2 - - - - 1 - -
Hancaj2z Barajı 2 - - - - 1 - -
llısu Barajı 14 - - 21 1 - 1 7 
Kahta Barajı - - - 2 - - - 1 

Kargamı~ Barajı 16 - - - - - - -
Kayacık Barajı 1 - - - - - - -
Kcmlin Barajı 7 - - - - - - -
Silvan Barajı 1 - - - - - - 2 
Toelam Sa~ı 9ı 25 6 39 3 3 ı ı6 

-



Kültür Bakanlığı tarahndan sağla nan bilgilere dayanan bu tablo 
Doç. Or. Neriman Şahin-Güçhan'ın GAP Bölgesi'nde Kültür Varlıkları

nın Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu'na (Haziran 
1998 Şanlıurfa) sunduğu "GAP Kapsamında Koruma Planlaması İçin 
Bir Model Önerisi" başlıklı tebliğ metninden alınmıştır. 

Bölgenin coğrafi yapısının çeşitlil iği, doğal ve kültürel varlıkla rı

nın zenginliği önemli bir turizm potansiyeline işaret etmektedir. Bu-
, na karşılık, turist ağırlamaya yönelik tesisler son derece yetersizd ir. 
Ca~iği sorunlannm yaşand ığı yıllarda yeni gelişmeye başla

mış olan turizm faaliyetleri uzun süre duraklamış ve hırizm gelirleri 
düşmüştü r. Bugün ise kontrolsüz bir turizm canlanması yaşanmak

tadır. 

Bölgede, genelde ve özelde koruma konusunda, yerel ve sivil örgüt
lenme zayıfhr. Buna karşılık, resmi kuruluşlann-merkezi yönetimin 
taşra örgütleri olan valilikler, il özel idarele ri, kaymakarnlıklar, özellik-

~ le de bakaniıkiara bağlı (büyük bütçeli, ancak genellikle kültürel ve çev
resel etkile ri yeterince gözetrneyen) yahrımcı kuruluşlar ile il ve bölge 
müdürlüklerinin uygulama gücü yüksektir. Uygulama gücünü n yük
sekliği, çoğu durumda tahrip gücünün yüksekl iği a niamma gelebil
mektedir . Korumaya yönelik önlemler çoğu kez yatırım projele ri ta
mamlandıktan sonra, yapını ihalesinin ardından, tanınan kısıtlı süreler
de belgelerne çalışmaları ve kurtarma kazıları niteliğinde gündem e gel
mektedir. Bu durum ise çok geç ve e tkisiz kahnmasına yol açmaktadır. 
Ayrıca, kurtarma çalışmaları, çoğu kez, yalnızca kazı ve kaba belgelerne 
aşamasını içerebilınektedir. Dolayısıyla, genel anlamda "koruma" ve 
gerektiğinde taşıma uygulamalarının gerçekleştirilmesi bir yana, genel
likle, ayrılan zaman ve maddi kaynakların kısıtlılığı nedeniyle, ayrınh
lı belgelerneyi bile kapsanıamaktadır. 

Kısaca, 8. Beş Yıllık Kalkmma Planı Kültür Varlıklan Özel ihtisas 
Komisyonu Raporu'nda ve Haziran l 998'de Şarılıurfa'da düzenlenen 
GAP Bölgesi'nde Kültür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanı
tllması Sempozyumu tebliğlerinde de o rtaya konulduğu gibi, Güney
doğu Anadolu'da kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi ala

nında yeni bir yaklaşımı, özel, radikal çözümleri zorunlu kılan vahim 
bir durum söz konusudur. 

Bu durumla başa çıkılabilmesi içi n önerilen ana ya klaşım ve ilke ler 
ile bazı adınılar bu raporun sonraki bölümlerinde yer almaktadır. 
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-1- 2. GENEL Y AKLAŞIM VE iLKELER 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nde kü ltür mirasının korunması ve 

değerlendirilmesi konusu nda, mesleki çevrelerde ve toplumda, aşağ ıda 

özetlenen ilkeler ve genel yaklaşım üzerine yaygın bir ortak görüş bu
lunmaktadır: 

2.1. Güneydoğu Anadolu'da Kültür Mirasının Korunması ve 
Değerlendirilmes i Alanında, Bölgenin Ö zelliklerini Dikkate 
Alan Bir Politika ve Uygulama İle, Kısa S üred e Büyük Bir 
Sıçrama Sağlanması Olanaklıdu 

Güneydoğu Anadolu , bilinen tüm tarih döne mleri boyunca, A na
dolu' nun genel e tnik, dinsel, kültürel çeşitliliğinin d e ötesinde bir zen
ginlik ve çok katlılık gösteregelmiştir. Bölge, 20. yüzyıl başlarından gü
nümüze kadar ön errili nüfus hareketlerine sahne olmuşsa da, bugün 
Türk, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni, Yezidi l<'imlik lerinin yan yana ya-

1 şad.ığı ve bir kültürel bileşim oluşturduğu zengin bir coğrafi alan du
rumundadır. Bölgenin önemli bir bölümü, dünyanın en eski kentsel 
yaşam alanlarından birini kapsadığı gibi, aynı zamanda kentsel yaşa
mın gerektirdiği "çeşitlilik içinde bir arada yaşama" alışkanlıklarına, 

geleneklerine sahiptir. 
Güneydoğu Anadolu, binlerce yıld ır barınrludığı bu çok kimliklili

ğin sonucu olarak, nered en gelirse gelsin, çeşitlilik ve zenginliğini red
deden yaklaşunlara uzak durmuştur. Önerrili kayıplarla da olsa, 1980 
ve 1990' lardaki on beş yıllık dönemin aşılabilmesinde ve bugünün di
namizminde, söz konusu mirasın sağladığı derinlik, direngenlik ve 
beklentiler önerrili bir rol oynamışhr. 

{ Türkiye'nin çağdaşlaşması, demokratikleşmesi, eğitim düzeyinin 
yükselmesi, yavaş yavaş ve iniş çıkışlada gelişen bir süreç olmasına 
karşın,~it haklı yurttaşlar olarak bir arada yaşama kültürünü birlikte 
getirmektedir. Dünyaya açılmanın ve Avrupa ile bütünleşmenin de hız
lanrlud ığı bu politik-kültürel değişim, önümüzdeki onyıllarda, bugün 
tarhşılan, hatta tartışılama yan birçok sorunun geride bırakılrnasını sağ

layacakhr. 
T Türkiye'yi d e, bölgeyi de hızlı değişimler beklem ektedir. 2010'ların, 

2020' lerin Türkiye'si, bin beş yü z yıldan uzun bir süre bu topraklara 
egemen olmuş mutlakiyetçi, böl-yönetçi, feodal devlet anlayışiamu d a, 
18.-19. yüzyılların Bah sömürgeciliğinin müdahalelerine karşı koym a 
reflekslerini de, 19.-20. yüzyılların çeşitli şoven milliyetçiliklerini d e aş-
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mış ve Anadolu'nun binlerce yıl lık ortak yaşam kültürüne bir üst dü
zeyde sahip çıkmJo\<- ~~~ daha demokratik, çok daha uyum içinde bir ü l
ke olacaktıı:. (''"" ' 11 

Bu dönüşümde Güneydoğu Anadolu önemli bir rol oynayacaktır. 
Bu bölge, ülkemizde çeşitli kimlikler arasında karşılıklı güven ve anla
yışın geliştirilmesi nde, uyum içinde birliğin sağlanmasında kilit taşı ko
numundadır. 

Bölgenin özellikleri ile Türkiye'nin uyum ve bütünlük içinde kendi 
geleceğini kurma hakkını ve çağın tüm uygar dünyayı yan yana getiren 
temel gere klerini bi rleştiren bir yaklaşımla, bölgenin birçok sorununa 
olduğu g ibi kültür varlıklarının korun up değerlendiri lmesi için de kök
lü çözümler bulunması olanaklıdır. 

Demokratik, birleştirici, uygar bir yaklaşım, Güneydoğu Anado
lu'da kültür mirasının korunup değerlendirilmesi için, uluslararası, 

ulusal ve bölgesel kaynakları harekete geçirebilir. Etkin, güven verici 
bir politika ve uygulama çok büyük mali ve beşeri kaynakların görece 
kısa süre içinde b ölgeye akmasını, bölgenin dünya çapında bir kültür 
ve turizm merkezi olmasım sağlayabilir. Bu olanağın görülmesi ve bu 
gerçek şansın değerlendirilmesi, ilgili tüm tara fların, kurumların, gö
revlilerin tem el bir sorumluluğudur. 

2.2. Kültüre ve Tarihe, Kaynağına Bakmaksızın, 

Ortaklaşa Sahip Çıkılrnası, Uyumlu, Uygar Bir Toplumsal 
Yaşamın Önde Gelen Bir Gereğidir 
Farklılıklar içinde ortak bir yaşamın güçlendirilmesiııde maddi ve 

maddi olmayan kültür mirasının bütününün nasıl algıJandığı belirleyi
ci anlam kazanmaktadır. Kökleri ha ngi uygarlığa, hangi ehıik, dinsel, 
kültürel gruba dayanırsa dayansın, ortak bir mirasın parçalarına sah ip 
çıkılnıası temel bir yaklaşım kuralı olmalıdır. 

İster mimarlık yapıları (ev ler, dinsel yapılar, köprüler, kaleler vb.), ob
jeler (resimler, kap -kacak, giyiın eşyaları vb.), performanslar (kutlamalar, 
oyunlar, yeme-içme adetleri, zanaatlar vb.), is terse bunların arkasındaki 
beğeniler, inançlar, kabuller biçiminde olsun, kültürel miras, gündelik 
yaşanı içinde üretilen kannaşık bir bütündür. Onlarca kimliğin iç içe geç
mesiyle bu bütün, daha da karmaşık ve daha büyük sayıda tarihsel bilgi
yi içermesi anlamında daha da değerli bir nitelik taşımaktadır. 

Şu ya da bu tarilisel ve kültürel mirası, belirli bir etnik, dinsel, kül
türel kimliğe sahip kişilerin kendileriyle özdeşleştirmeleri ve buna sa-
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hip çıkmaları doğal, anlaşı lır bir tutumdur. Ancak, bu m iras ister Ha
sankeyf kasabası, Harran evleri, Akdanıar Kilisesi, Midyat telkarisi gibi 
maddi kültür varlıklarını, ister Nevrez şenliği, Delilc oyun-türküsü, sı
ra gecesi, Gaziantep baklavacılığı gibi maddi o lmayan kültür öğelerini 

kapsıyor olsun, içeriği ve çağnşımıyla tek boyutlu değildir. Çeşitli kül
türel miras unsurlarına, dışlayıcı olmayan bir biçimde ortaklaşa sahip 
çıkılrnası, şovenizmden uzaklaşmamn, karşılıklı anlayışın ve uyumlu 
bir o rtak yaşamın anahtandır. 

Türkiye toprakları üzerinde yaşayan farklı grupların -özellikle top
lam nüfus içinde görece küçük bir orana sahip o lan gruplann- kendi 
kimlikleriyle ilişkilendirip sim gesel değerler yükledikleri kültür varlık
ları karşısında özel bir duyarlılık gösterilmesi, demokratik bir toplum
da, toplumsal dayanışmanın temel gereklerinden biridir. Bu tür kültür 
varlıklarının korunmasında " pozitif ayrımcılık" yapılması, bunlara 
özellikle duyarlı davranılması, korunmalarında özel bir titizlik gösteril
mesi ise "ayrılıkçılık" eğilimlerini etkisizleştiren, uyumlu bir ortak ya
şam şansuu artıran bir yaklaşımdır. Simgeleşen kültürel miras uns urla
rı, yalııızca bir grubun değil, ait oldukları ülkenin ve tüm insanlığın da 
malı oldukları oranda, karşılıklı anlayış ve barışın da simgeleri niteliği

ni kazanırlar. 
Güneydoğu Anadolu' da karşılı.klı anlayı.ş ve güvenin gelişmesinde, 

kültür mirasına saygı ve bölgede yaygın duyarlılıkların ülke çapında 
ortak duyarlılıklar haline getirilmesi önemli bir unsurdur. Büyük ölçü
de iç içe geçmiş ve birçok durumda köklerinden bağınısız olarak yeni 
bir bileşinı oluşturmuş olan kültürel miras, içtenlikle yürütülen ortak 
bir koruma kollama çabasına konu olduğunda, u zak ve yakın geçmişin 
birçok yarasının sarılması da olanaklı hale gelecektir. 

Türkiye, artık açık ve aktif bir politika ile tarihini ve kültürünü bir 
karşılıklı anlayı.ş, uyum ve birlik alanı haline getirecek, tarih ve kültüre 
geniş çaplı bir sahip çı.kış ile istikrar ve refahı artıracak birikime sahiptir. 

2.3. Çağdaş Bir Kimlik, Etkin Bir Korumacıhğı ve Bu Alanlarda 
Belgeleme, Araştırma ve Eğitime Gerekli Kaynaklann 
Ayrılmasını Gerektirmektedir 
Dünyanın her yerinde, teknolojik, ekonomik, sosyal değişinı, kültü

rel yaşamı da değiştirmek te, birçok kültürel öğe ilımal ya d a tahrip edil
mekte, kaybolmakta, biçim değiştirmekte, başkalaşmaktadu. Bu değişi
rnin bilinçli toplumsal müdaha le ile kontrol altına alınması ve kültürel 
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birikimin değişim için de geleceğe taşınması anlamında "korumacı h k", 
toplumsal varoluşun önemli bir alanıdır. 

Geçmişin doğru ve ayrıntılı bilgisine sahip o larak geleceğin kurul
masına katkı yapma anlamında korumacılık, belgelerneyi ve araştır
mayı gerektirir. Kaybolacak, tahrip olacak, başkalaşacak olanlar da 
dahil olmak üzere, kültür varlıklarının olabildiğince ayrıntılı bir bi
çimde belgelenmesi, toplumun kendisini daha yakından tanıyarak 
belleğini oluşturmasının, kendine saygısın ı geliştirmesinin ve dünya
da bilimsel araştırma çabalarına destek olma görevini üstlenmesinin 
bir parçasıdır. 

'1... Yok olması, köklü bir biçimde değişmesi kaçınılmaz olanı bile belge
teyerek ve araştırarak kültürel mirası, toplumu ve dünyayı daha iy i 
kavrama çabasınııı, bir toplumun kendi varoluşuna ve sürekliliğine 
verdiği değerle yakından ilişkili olduğu gözlemle sabittir. Dolayısıyla, 
tarihiyle ilişkisini kuru ve soyut bir övgü düzeyinde bırakan, yalnızca 

beylikler-krallıklar-imparatorluklar-milletler arası ilişkilerin yüzeysel 
bilgisiyle sınırlı bir politik tarihle yetinen ve birliğinin kültürel boyutla
rına ilgisiz kalan bir tarih söylemi, sanıldığının tersine, birleştirici ol
maktan uzaktır. Böylesine çağı çoktan geçmiş bir yaklaşımın hiçbir ka
lıcılığa, derinliğe, etkileyiciliğe sal1ip olmadığı, tersine birçok durumda 
karşılıklı önyargıları keskinleştirdiği, kimliksizliği yaygınlaştırdığı top
lumsal deneyirnimizle kanıtlanmıştır. 

Dolayısıyla, genel olarak Türkiye'de, özel olarak Güneydoğu Ana
dolu' da, kültür tarihi, a rkeoloji, antropoloji, e tnoloji, dilbilim, dinbi
lim, sanat tarihi, mimarlık tarihi, bilim-teknoloji tarihi, felsefe tarihi 
vb. alanlarda yapılacak belgelerneler ve araştırmalar, kural olarak, bi
linci (farkında oluşu) ve iletişimi, derinliğine etkileşimi geliştiren ça
balar olarak büyük değere sal1iptir. Bu b elgelerne ve araştırmalar, 

uluslararası standartiara u ygun bir biçimde yürütilirneleri koşuluyla, 

yalıuzca bu çalışmaları yürüten bilim insanları açısından değil, Türki
ye ve dünyadaki ilgili bilim çevreleri bakımından da önemli katkılar 
sağlamaktadır. 

Bu alanlara yöne I tilecek kaynaklar, yalnızca bilimsel gelişme ve eği
tim açısından değil, birçok bakımdaı1 son derece verimli yatırımlar ola
caktır. Ülkemizin ve kültürümüzün derin l iğine ve etkili tanıtımı, ancak 
bu tür belgelerne ve araştırmaların üzerine kurulabilir. 

Genel olarak Türkiye'de, özellikle de Güneydoğu Anadolu' da, ha
len, yukarıdaki alanlarda yapılan çalışmalar sayıca çok sınırlı, içerik 
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olarak da yetersizdir. Bunların büyük bir bölümü yabancı kunı mlar ta
rafından gerçekleştirilmekte, geriye kalanların önemli bir bölümü ise 
başlangıç çalışmaları olma ktan ya da menkıbelerin, söylencelerin tek
rarlanmasından öteye gitmemektedir. Bu durum yalnızca bilimsel ça lış

malar alanında değil, gelişkin bir toplumsal kimliğin oluşması bakımın

dan da ağır sonuçlar doğurmaktadır. 

Ülkemiz genelinde ve özellikle Güneydoğu Anadolu'd a kurulu üni
versitelerimizin önemli bir bölümünde tarih, kültür ve korumayla ilgili 
bölümlerin ya hiç olmaması ya da bu bölümlerin kuruluş koşulla rı ve 
maddi kısıtlamalar sonucu, eğitim ve araştırma düzeyinin herhangi an
lamlı bir bilimsel üretimi olanaksız kılacak durumda bulunuşu, tarihe ve 
toplumsal bi.limlere yaklaşımın ise çoğu dururnda kabul edilmeyecek öl
çüd e "çağdışı" oluşu hızla çözülmesi gereken büyük bir sorundur. 

Tarih ve taril1le ilişkili bilim dallarında var olan durum, temel ola
rak, şu ya da bu kişi ya da kurumun tek başına sorumlu olmadığı top
lumsal bir problemdir. Çözümü de yine toplumsal bir s ilkinme ile sağ
lanabilir. Bu türden bir sıçrayış için Güneydoğu Anadolu' da bir başlan
gıç yapılabilir. 

Tarihe, kültüre, bilirne gerekli önceliği tanıyan ve dünya kaynakla
rıyla desteklenen, eldeki uluslararası çapta uzman kadroların, genç ve 
dınamik ekiplerin desteğiyle, ülke çapında bir heyecan ve şevke daya
narak yürüttükleri bir seferbe rlik, bu sorıınun görece kısa bir süre için
de aşılmasını sağlayabilir. Böylesine bir seferberlik, gerçekleştirilebilir 

bir hedeftir; gereği gibi yaklaşılıp örgiitlendiğinde, gü nümüz dünyası
nın iletişim, bilimsel alışveriş, finansman olanaklarının destekleyebile
ceği bir makro projedir. 

2.4. Güneydoğu'da Tarih ve Kültür Korurnacılığı Alarunda 
Sonuç Alınabilmesi, Bu Alandaki Sıçrayışın Ülke Çapında 
İyileştirmelerin İlk Adımı, Özel Bir Proje Olarak 
Ele Alınmasına Bağlı du: 
Güneydoğu Anad olu Bölgesi'ndeki kültürel miras belgelerne ve araş

tırma çalışmala rı, yamızca kendi konumlarıyla ilgili kısıtlamalardan de
ğil, tüm Türkiye için geçerli o lan nedenlerle sınırlı kalmış ve ilitiyaçlarla 
orantılı olmayan bir etkinlik düzeyine hapsolmuş durumdadır. 

Türkiye toplumu her yıl binlerce tarili, arkeoloji, antropoloji, halkbi
lirn, sanat tarihi vb. bölüm öğrencisi yetiştirmekle, ancak bu büyük yab
rırnı ve üretim gücünü kullan acak bir İstilidam alanı yaratamama ktadır. 
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Türkiye'de arkeolajik araşhrmalar, günümüzde tümüyle kabul edi
lemez düzeyde ve keyfilil<te bir mnaahaleci-engelleyici bürokratik işie
yişe mahküm edilmiştir. İşlerliği olan bir mes leki ü retim ve denetim s is
temi oluşturulamamışbr. Toplanı yıllık kazı sayısı, son yıllarda biraz 
artmış olsa da, uluslararası karşılaştırma tablolarında hayli alt sıralarda 
tutacak kadar az sayıdadır. Çok dar kapsamlı, kısa süreli, küçük bütçe
li, düşük verinıli çalışmalarla yetinen ve bütün bu sayılara oranla bile 
çok az uluslararası nitelikte bilimsel yayın üretebilen bugünkü arkeelo
jik araştırma mekanizması, Türkiye ve bu arada Güneydoğu'nun tarih
sel zenginliği karşısında çok yetersiz kalmaktadır. 

Arkeoloji için söylenenler, ne yazık ki antropoloji, kültür tarihçiliği, 
halkbilim, mimarlık tarihi, müzecilik ve konumuzu ilgilendiren belli baş
lı tüm alanlar için de derece derece geçerlidir. Ülkemizde tarih ve tarihle 
yakından ilişkili disiplinlerde 1940'lardan beri birikmiş yanlış politikalar, 
tek tek kurum ve kişileri aşan sonuçlar doğurnıuştur. Bu durum, kendini 
en açık bir biçimde Güneydoğu'ya ilişkin araştırmalarda göstermektedir. 

Öte yandan, tüm Türkiye'de 60-65 bin, Güneydoğu Anadolu'da ise 
sadece 3 bin tescil işlemi içeren bir "envanter" in varlığı, kuşkusuz bir 
koruma temeli oluşturmaktan uzakhr. Ye terli bir envanter çalışmasını 

gerçekleştirmenin nasıl başarılabileceği konusunda gerekli ipuçla rı va r
dır. Kentsel alanlarda Tarih Vakfı'nın 1993-94'te Kültiir Bakanlığı'nın 

desteğiyle gerçekleştirdiği -ancak daha sonra ma li nedenlerle sürdürü
Jemeyen- Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Pilot Projesi ile aynı 
doğrultuda, sanat ve mimarlık tarihçileri ve ken t arkeologları seferber 
edilerek, kırsal alanda ise arkeologların yönetiminde özel saha taram a
belgeleme ekipleri kurularak envanterierne alanında bir sıçrama sağ

Janması zorunludur. Güneydoğu Anadolu, böylesi bir sıçrama için ge
rekli pilot proje alanı ola rak ele aluımalıdır. 

Öte yandan, eğitimde, ilköğretimden başlayarak, programa uygar
lık ve kültiir ta rihine yönelik derslerin konulması, öğrencilerin kendi 
köylerinden, nıahallelerinden, yörelerinden yola çıkan ve araşhrnıacılı

ğa dayanan bir tariJı bilincine yöneltilrnesi zorunluluğu artık genel ka
bul görmekte ise d e, yıllardır bu alanda önemli bir adım ahlınamıştır. 

Belgelemede, araştırmada, eğitimde gelinen tıkanıklık ve sistemde 
köklü bir iyileştirme yapma ihtiyacı top lumsal biliııce çıkarhlır, yetkili 
düzeylerde sonuca bağlanırsa çözümün de yolu açılabilecektir. Sorun
ların büyüklüğiinün ve var olan kullarulabilir kaynakların yetersizliği
nin gözlerden saklanması yerine, gerçekçi saptamalarla yola çıkan, ce-
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saret ve kararlılıkla çözüm yoUan üretip toplumu, hatta dünyayı bu çö
züme kazandıran inandırıcı yaklaşımiara ihtiyaç vardır. 

Bu sağlarursa, Türkiye'nin coğrafi büyüklüğü dikkate alınarak, kül
tür mirasının korunup değerlendirilmesinde, Güneydoğu Anadolu'ya, 
iyi tasarlanmış ve gerekli kaynaklad a desteklenmiş bir ilk uygulama 
bölgesi olarak ya.klaşılabilir. Böylece, Güneydoğu'daki kültür varlıkla
rının korunması, bu bölgede bilime dayanan bir kültür sektörünün ku
rulması, giderek Türkiye çapına yaygınlaşhrılacak bir büyük projenin 
ilk bölgesel aşamasını oluşturacakbr. 

2.5. Ekonomik Gelişme ve İhtiyaçlarla Kültürel Mirasın 
Korunması, Birbiriyle Uyumlulaştınlıp En İyi Bileşimin 

Bulunması Gereken Değerlerdir 
Geçen yüzyılın süreç ve tarhşmalan ekonomik ve teknolojik geliş

menin tek başına toplumsal ve bireysel mutluluğu sağlamaya yetmedi
ğini ortaya koymuştur. Böylece, teknolojide ve ekonomide sağlanacak 

gelişmelerle kültürel mirasın bütün boyutlarıyla korunmasının, en iyi 
bileşirne ulaşmak üzere, birlikte ele alınması gerektiği, arhk ulus larara
sı kabul görmüştür. 

Bugünün dünyasında, özellikle demokratik toplumlarda, teknik ve 
ekonomik değişimin toplumun kültürel dokusunun, tarihinin tahribi 
uğruna gerçekleştirilmesi arhk düşünülemez ve o ülke yurttaşlarına ka
bul ettirilmesi olanaksız bir durumdur. Kuşkusuz, bütün ülkelerde de 
farklı çıkar gruplan ve bunların oluşturduğu lobiler vardır ve çoğu kez 
bu grupların etkinlikleri ve pazarlıkları sonucu belirlemektedir. Ancak, 
uygar dünyada yalnızca ekonomik, teknik gerekçelerle ve toplumsal 
denetimden ve kültürel kaygılardan tümüyle uzak bir biçimde şu ya da 
bu makro kararın alınması dönemi çoktan kapanmışhr. 

Türkiye, özellikle 1950'lerden sonra gelişen tarımda mekarıizasyon, 

büyük çaplı altyapı ve sanayi tesisleri yabrımları dönemine paralel ola
rak, bilime, tarihe ve kültüre geniş çaplı yahnmı gerçekleştiremediği ve 
duyarlılık geliştiremediği için, son SO yılda, büyük bir ta ri11 ve kültür 
mirası kıyımına sahne olmuştur. Tarih ve kültür mirasının korunmasın
dan ve kamu çıkarlarının savunulmasından yana olan grupların, kent
sel ra nt ve büyük çaplı inşaat ve sanayi yahrımlarından yarar sağlayan 
kesimlere göre örgütlülük ve etkinliklerinin karşılaşhrma kabul etmez 
düzeyde düşük kalışı bu sonucu belirlemiştir. Son yıllarda, bu d enge
lerde, henüz çok sınırlı da olsa bazı değişiklikler olmaktadır. 
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Güneydoğu'da ekonom ik ve teknolojik gelişmenin büyük bir tarih 
ve kültür kıyımı pahasına gerçekleştirilmesi, dünyanın, Türkiye'nin ve 

-bölgenin yeni dinamikleri içinde, artık kimsenin kolay kolay açıkça sa· 
vunamayacağı bir durumdur. Bölgede ekonomik ve teknolojik gelişim· 
de rol alma iddiasındaki tüm aktörlerin tarihsel ve doğal çevreye özen, 
insan haklarına saygı, ortak görüşlere dayanan bir yaklaşımı temel al· 
mak "kısıt"lara dikkat etmeleri zorunluluğu va rdır. 

Bu zorunluluk, özellikle "büyük proje" leri n, daha tasarım aşamasın· 

dan başlayarak, tarihsel mirasa da duyarlı, çok yönlü bir çalışmanın 
ürünleri olmasını gerekli kılmaktadır. İyi projecilik anlamında işin do
ğası gereği var olması gereken, ancak en hafif bir tarumla "çok eksik" 
kalan bu duyarlılığın gösterilmediği durumlarda, göze alınması gere· 
ken maliyetierin hiç de azımsanamayacak boyutla rda olacağı, Zeugma· 
Birecik, Hasankeyf-llısu deneyimlerinden de anlaşılmaktadır ve bu ma· 
liyetlerin giderek daha da büyüyeceği açıktır. 

Yu kanda özetlenen uygar, gelişkin yaklaşımın, doğal olarak, şu dö
nemde duyarlılıklann yoğunlaştığı Güneydoğu Anadolu 'd an başlana· 
rak uygulamalara egemen olması, en iyi bileşimrl· yanlışlarda ısrar edil· 
m eden ortaklaşa kabu l görebilecek çözümler· ra nıp ve bulunması, 

böylece oydaşma potans iyelimizin dosta-dy ma na kanıtlanması son 
d erece önemlidir. 1 

,. 
2.6. Büyük Projelerin Toplumsal Meşruiyeti Sağlanmaksızın 

Uyumlu, Çağdaş Bir Topluma Vanlamaz 
Son dönemde Birecik ve Il ısu Barajlan vesilesiyle başlayan ve ulus

lararası boyutlar da ala n kamusal ilgi yoğunlaşması, Türkiye'de bu 
alandaki bilinçlenmeyi artırmak, büyük projelerin uygulanmasındaki 

meşruiyet çerçevelerine ilişkin anlayışımızı geliştirmek bakınundan ya· 
rarlanılacak bir fırsat ola rak görülmelidir. 

İstanbul Metrosu, Bakü-Ceyhan Boru Hattı ya da o toyol projeleri gi· 
bi, barajlar dışında örnekleriyle de karşımıza çıkan büyük projeler iki 
temel etki yaratmaktadır. Bu projeler çoğu durumda gerçekleştirildi.kle· 

ri yerlerdeki doğal ve tarih i çevreyi önemli ölçüde ta h rip e tmekte ve yö· 
red e yaşayanların sancı lı b ir süreçle yer değiştirmel erine yol açmakta· 
dırlar. Buna karşın, genellikle ö nemli toplumsa l yara rlar sağlama po
tansiyeline salu p oldukları için, gerçekleştirilmeleri yönünde güçlü bir 
baskıyı da arkalarma alrnaktadırla r. Dolayısıyla, büyük projelerin ger
çekleştirilmeleriyle yarataca kları yararların ve yol açacakları zararla rın 
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bir arada değerlendirilmesin i ve kayıpların lıakça karşılan masını da gö
zeten, olanaklı en iyi bileşintin bu lunması zorunludur. 

Bu zorunluluğun yerine getirilmesinde yeterli teknik verilerin elde 
bulunması ve çalışmada ilgili disiplinlerden uzmanların istihdamı kuş
kusuz çok önemlidir. Büyük proje alanlarının envanterlerinin yeterli ol
ması ve daha ilk tasarun aşamasından başlayarak tarihsel ve çevresel 
duyarlılıkla projeye yaklaşılması, elbette temel koşullardır. Türkiye'de 
sorunların çoğu kez daha bu düzeyden başladığı da bilinmektedir. 

Ancak, en iyi bileşimin saptanması yalnız teknisyeniere bırakılamaz. 
Bu süreç mutlaka büyük projeyle ilgili tüm tarafian n demokratik uzlaş
masını da gerektirir. Toplumsal meşruiyeti sağlayan bu tür bir uzlaşma 
süreci, projenin farklı yönlerini dikkate alan çözümler üretebilmek için, 
tarafların karşılıklı ola rak öğrenmesine olanak vermek zorundadır. 

Tüm bu nedenlerle, böyle duyarlı ve bilinçli bir uygulamayı sağla

mak için, büyük projelerde, h em devlete, hem sivil topluma, hem ulu
sal, hem de uluslararası aktö rlere önemli roller düşmektedir. Eğer bir 
miras dünya mirası sayılıyorsa ve ulusal miras, bu mirasın yer aldığı ül
ked en bazı sorumluluklar be kliyorsa, uluslararası camianın da kendisi
ne önemli sorumluluklar düştüğünü unutmaması gerekir. 

Ne var ki, ta ri11 ve kültür mirasının korunmasında uluslararası cami
aya düşen sorumlulukların yerine getirilmesi gen el çağrılarla sağlana

maz. Uluslararası ve hatta büyük çaplı ulusal kaynakların harekete ge
çirilmesi, konuyla ilgili yerel ve ulusal kuruluşların, uluslararası stan
dartta proje geliştirme yarahcılığıru göstermelerini zorunlu kılar. Her 
şeyden önce bu tür bir yarahcılık ile inandırıcılığ1 ve sağlanan kaynak
ların arnaçianna u ygun kullanımının yetkin d enetimini birleştirebilen 

bir mekanizma, amaçlanan çapta sonuçlar verebilir. 
Türkiye' nin "zengin" to praklar üzerinde var olması, ona önemli ve 

çok yönlü sorumluluklar yüklemektedir. Uluslararası camianın saygın 

b ir üyesi olunması, önemli ölçüde, bir yandan ekonomik-teknik geliş
me sürdürülürken, ö te yandan böylesi koruma ve değerlendirme proje
lerinde ülkenin üzerine düşenierin yerine getirilmesine bağlıdır. 

Bu kapsamda, GAP Haziran 1998 Şanlıurfa Sempozyumu'nun Prof. 
Dr. Oluş Arık, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Prof. Dr. Gönül Tankut ta
rafından kaleme a lınan sonuç bildirgesinde d e belirtildiği gibi, "Birinci 
derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olan, bütünselliğini koruyabilmiş 

tek ortaçağ kenti örneği Hasankeyf bu özellikle riyle ortaçağ Anadolu 
kültür sentezinin başlang1ç noktasını (ilk adımlarını) temsil eder. Bu ne
d enle Hasankeyf'in olduğu gibi korunması birincil bir hedeftir." 
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2.7. Gerçek Katılımcı lık, Kurallan Olan, G ü ç, Ancak Özellikle 
Orta ve Uzun Dön e mde Çok Verimli Bir Süreçtir 
Tarihsel ve kültürel mirasın korunınasma ilişkin politikalar geliştiri

lirken ve uygulanırken katılımcı bir yaklaşımın gerekli olduğu artık bi
linmektedir. Ancak, "katılımcı" bir yaklaşımın ne olduğu somutlanma
dıkça, bu sıfat kendi başına herhangi bir o lumlu anlam taşımayacakbr. 

Katılımın ilk akla gelen unsuru, tüm ilgililerin sureçte bir biçimde 
yer almasıdır. Bu yer almanın kendisi olumlu bir işaret olmakla birlik
te, ilgiillerin gerekli bilgilere sahip olup olmadıkları ve bilgilerini orta
ya koyabilme ve sonuç üzerinde etkili olabilme olanağına sahip bulu
nup bulunmadıkları katılım sürecinde büyük önem taşır. Yine benzer 
önemde bir unsur, katılırnın belli başlı tüm tarafların dengeli bir biçim
de temsiline olanak sağlayabilecek bir biçimde tasarlanıp uygulanmak
ta olmasıdır. 

Özellikle toplumsal örgütlülüğün yeterince gelişınediği koşullarda, 
katılımcılık sadece bir görünürnden ibaret kalabilir. Göstermelik, temsil 
gücü olmayan kuruluşların katılımıyla, taraflar arasında karşıltklı say
gı ve eşitliğe uygun bir temsil düzeyi sağlanmadan kurulacak ilişkilerin 
etkili, gerçek bir katılımı birlikte getirmes i olanaksızdır. 

Türkiye'de 1839'dan günümüze devam eden tüm demokratikleşme 
çabalarına rağmen, katılımcı yaklaşımlar birçok alanda istisnai olmaya 
devanı etmektedir. Yine de, son 40 yılda başlayan ve son yıllarda sivil 
toplum kuruluşlarının artan etkin liği ile gelişen olumlu bir süreçten 
bahsedilebilir. Toplum içinde henüz is tisnalar niteliğinde kalsa da, hız

la artan devlet-sivil toplum kuruluşları ya da devlet-sivi] toplum kuru
luşları-özel sektör ortaklıkları, ilk denem e lerin doğal olarak taşıdıkları 

eksiklik ve aksaklıklanna rağmen, gelecek için önemli işaretler vermek
tedir. 

Güneydoğu Anadolu'da tarihsel ve kültürel mirasın korunması ala
nında GAP İdaresi'nin bu raponın hazırlanmasına temel oluşturan gi
rişimleri, katılımcılığın yeni biçimlerine örnek olma potansiyeline sa
hiptir. 

GAP Projesi'nin 1999 öncesi aşamasında, katılımdan bahsetmek 
hayli zordur. Proje yöneticisi GAP İdaresi'nin bu eksikliği saptayarak 
başlattığuu ifade ettiği son süreç ise kendi başına son derece ilgi çekici 
bir denemedir. Teknik bir çalışmayla bir plan yenileme belgesinin ha
zırlanmasının ardından, bu yeni stratejinin Ekim 2000 öncesinde iki ay
rı tur toplantıyla bölgede bu toplannlara kablanların görüşlerine açıl-
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ı., ması, olumlu bir adım olmuştur. Ekim-)4sım aylarında Tarih Vakfı'nın 
1 d e vreye girmesi sağlanıp Vakıf'tan hayli geniş bir ye lpazeyi kapsayan 
danışma toplantılarında ortaya çıkan görüşlerden de yararlanarak bir 
öneri-değerlendirme ra porunun istenmesi, yenilikçi, demokra tik bir 
başka adım olarak görülebilir. Danışma toplantılannda katılımcılar da 
bu adınıJan umutla karşıladıklarını ifade etmişlerdir. 

Sözü edilen adımiann ile ride ana metin ve kararla rla uygulamaya 
yansıması durumunda, gen el olarak Türkiye'd e toplum-devlet ilişkile

ri alanında, özel olara k tarihsel mirasa sahip çıkılınasında çok önemli 
b ir başlangıç yapılmış olacaktır. 

GAP İdaresi'nin d evlet kuruluşlarıyla olduğu gib i yerel yönetimler
le ve sivil toplum kuruluşlanyla sözde kalmaya n bir katılımcılık ilişki
si kurarak yetki ve eşgüdüm alanını karşılıklı rıza ile geliştirmesi, ulus
lararası kuruluşlarla bağlanbyı sağlaması, bölg ede d aha etkin bir rol 
oynaması birçok önemli gelişmede anahtar işlevi görebilecektir. 

2.8. Türkiye'nin Uyumlu, İşbirliği İçinde Geliştirilen, Sosyal 
Sermayeyi Arhran Girişimiere Büyük ihtiyacı Vardır 
Kablırrun sözde kalmaması, sinerjinin sağlarup, bir "sosyal serma

ye"nin oluşbırulması anlamında büyük değer taşımaktadır. Bir dönemler 
benzer d üzeylerde ekonomik güce sahip olmalarına karşılık, zaman için
de, birbirinden mertebe olarak farklı sonuçlara ulaşan toplumların ince
lerunesinden yola çıkılarak geliştirilen "sosyal serm aye", özellikle Gü
neydoğu Anadolu'ya ilişkin süreçler açısından da geçerlilik taşıyabilir. 

Bölgede yapılan çeşitli çalışmalarda "ilgi azlığı" , "motivasyon eksikliği", 
"kuşkuculuk ve güven bunalınu" biçimlerinde tarurrılanarak ortaya ko
nulan sorunlar gerçek bir güven, katılım ve işbirliğinin sağlanarnamasıy
la yakından ilişkilidir. Sorunun tarailan arasındaki farkları ve doğal olan 
bazı çıkar ayrılıklaruu unutmadan, daha geniş bir toplum kesiminin sü
rece kablınasının ortak kazançlar sağlayabileceği birçok durum vardır. 

İlk bakışta şaşırtıcı görünse de, Güneydoğu Ana dolu, Türkiye'de hi
yerarşik, bürokratik "yönetim"den, demokra tik, katılımcı "yönetişim" e 
geçiş için bazı özel avantajiara sahip bir bölgedir. Geçtiğimiz yılların de
neme-yanılma süreçlerinden toplumca öğrendiklerimiz dikkate alınırsa, 

her alanda olduğu gibi, kültür rnirasuun korunması ve kullanımı alanın
da da cesaretli dönüşümler için bu bölge uygun bir alandır. Güneydo
ğu'nun bir kültür ve tıırizm merkezi haline getirilm esi olanaklıdır. 

Nitekim, bölged e bazı uzlaşmalar sağlanmadan tıkanıklıkları aşma-
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mn olanaksız olduğu yönünde bir bilinç yaygınlaşmaktadır. Bölgenin 
birçok ilinde, m erkezi yönetim, TBMM ve yerel yönetim açısından, si
yasal partiler düzeyindeki temsildeki parçalanmışlık ya da dağmıklık, 
ancak birçok tarafın birlikte davranması halinde ilerleme sağlanabilme

sini olanaklı duruma getirmiştir. En azmdan bazı alanlarda, b u arada 
kültürel mirasın korun up geliştirilmesinde, orta ve uzun dönemli çıkar
lar temel alındığında, yaygın bir çıkar ortaklığı zemini vardır. 

Bölgedeki kültür varlıklarının göç le olduğu kadar, yanlış bir sanayi
leşme ve yoğun-tarım uygulamaları içinde tümüyle tahrip edilip gitme
mesinin sağlanmasmda, taraflardan yalnızca birinin katkısı, etkisi, ka

rar vericiliği olumlu sonuçlar almak içjn yeterli değildir. 
Yerel rantlara sahlp çıkmak isteyen ve çoğu kere yerel yönetimler 

üzerinde de geruş etki gücüne sahip o la n çevrelerin tam bir hareket öz
gürlüğüne sahlp bulunmaları duru munda elde edilebilecek sonu ç Tür
kiye'nin büyü k kentlerindekinden farklı oln1ayacak, üstelik korunma 
sorumluluğu ülkenin sınırlarını aşan bir miras, dar görüşlü ka ra rlarla 
zarar görebilecektir. 

Öte yandan, m erkezi o toritenin tek karar verici durumda olduğu 
uygulamaların yerel ihtiyaçları gereği g ibi karşılayamad ığı, bu meka
nizmalar içinde yarabcı projeler geliştinlemediği de bilinmektedir. 

Güneydoğu Anadolu'da sivil toplum kuruluşlarının sayıca az ve ör
gü tsel güç olarak yetersiz oluşu, halk kablımını sınırlı ölçüd e d e olsa 
sağlayabilecek kanallara duyulan gereksinimin karşılanamamasıru ge
tirmekte, böylece m erkezi ve yerel yöne timin bir ölçüde de olsa d enge
lenınesini zorlaşbrmaktadır . 

Dolayısıyla, bölgede genişleyen bir d emokratik ilişki ler sis te mine, 
kablıma ve o rtak çalışmaya, bu arada tarafların birbirini dengelem esine 
ve denetlem esine büyük gereksinim vardır. Üstelik, ancak bu gereksi
nim karşılandığı takdirde kullanılabilir kayna klarda sıçramalar sağlan

ması olanaklıdır. Bu durum, eğer yarattığı karmaşa aşı labilirse, Güney
doğu Anadolu içjn özel bir potansiyel yaratacakbr. 

2.9. Güneydoğu Anadolu'da Korumacılıkta Merkez-Yerel 
Dengesi Sağlanmalı, Orta ve Uzun Dönemde Bölgesel Uzmanlık 

Kuruluşlarını ve Sivil Örgütleri "Yapabilir Kılma"ya Dayanan 
Bir İlişk.i Sistemi Geliştirilmelidir 
Bölgede tarih v e kültür mirasının korunup değerlendirilmesinde 

gerçekten kablımcı bir sürecin yaşanması, öncelikle yerel yetkjjerle 
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merkezin yetkileri arasındaki deng elerin kurulması, sivil toplum ku ru
luşlarına karşı g üvene v e "yapa bilir kılma"ya dayanan bir tavrın geliş

ti rilmesine bağlıdır. Neredeyse tüm karariann merkezden alındığı bir 
yapıdan katıJun, sinerji, yönetişim doğrul tusunda ciddi gelişmeler bek
lemenin olanaklı olmadığının fark edilmesiyle başlayan bugün kü süreç 
derinleştiri lmelidir. 

Türkiye'nin son yıllarda yenide n gündemine aldığı yerel yöne tim 
reformu çabala n ndan alhna imza a tbğı uluslararası sözleşmelere, m er
kezi yönetim bakımından bölged e güvenlik endişelerinin eski önceliği
ni kaybetmesinden turizmin ve ülke, ha tta dünya pazarla rı içi n yoğun 
tamnın hızla gelişmesine kadar u zanan b irçok unsur, yönetirnde yerel
liğe ve s ivil toplumla ortaklığa dah a büyük pay tamnmasına doğru hız
lı ve ciddi adımlar atılmasını zorlamaktadır. Türkiye'de m erkez ile ye
rel arasında farklı mekansal kadem elerde dikey ve yatay işbölümünün 
yeniden düzenlenmesi gerektiği, artık tüm uzman çevrelerin ortak gö
rüşü durumuna gelmiştir. 

Kentsel alanlarda anlamlı büyüklüklerde yeniden oluşturulacak 
"mahalle" lere kimi alanlarda kentsel hiz met birimleri olarak i şlerlik ka
zandırılması, belediye meclisle rine mahalle ve STK tems ilcilerinin, il 
bünyesindeki meclisiere belediyelerin v e STK temsilcilerinin ve b ilim 
kuruluşlarının doğal üyeler olarak da hil edilerek kablım tabanının ge
nişletilmesi, sorunların çözümünde bölgesel aktörlerin tanımlanması 

ve yapabilir kılınması, orta ve uzun d ö nemde daha demokratik, d aha 
verimli bir yönetim sistemini sağlayabilecek arayışlardır. 

N e var ki, özellikle yerel yönetimlerin yeterince güçlerımediği, yeter
li uzmanlara sahip olmadığı, yerel tarih bilincinin iyice yerleşmediği, ye
rel politikada kayırmacılığın etkis ini koruduğu koşullarda, yerelleşme

nin kültür mirasının koruması alanında olumsuz sonuçlar yaratabilece
ği d e açıktır. Mali gücü artan ve hem merkezi yönetim ve hem d e sivil 
toplum anlamında etkin bir kamu denetiminden uzak ola n yerel yöne
timlerin tahrip güciinün artbğırıa ilişkiıı pek çok örnek bulurıma ktadır. 

Öte yandan, kültürel mirasın korunmasının en önemli ilkelerinden 
ikisi, yerinde ve kültürel-insani bağiarnı içinde koruma, a ncak yerelin 
gereken önemi kazandığı bir ilişkiler sistemi içinde olana kl ıdır. Kendi 
dedelerirı.in, ninelerinin mirasına salı.i p çıkan örgütlü, e tkin bir "ye
rel" in yokluğunda, uzun dönemde m erkezi kararlarla yerel mirası ko
rumak olanaklı değildir. Aynı şekilde, ülke çapında beşeri ve mali fon
larta d esteklenmeksizin, giderek dünyanın desteğini almaksızın bölge 
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nıirasının korunması a lanında ciddi, sürdürülebilir bir çabanın gerçek

leştirilerneyeceği de bilinmektedir. 
Yu kandaki saptamala r, kültürel mirasın korunmasında yerel olan 

ile merkezi ola n arasında hassas bir dengenin, ilişkinin ve denetimin 
kurulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Merkezde oluşturulan su
rekli bir kültürel mirasın korunması ve değerlendirmesi programı ve 
yerel koruma-değerlendirme ve bilinçlendirme çalışmalan birbirlerıni 
besleyip bir bütün oluştura bilirler. 

Yerel tarihe, yerel kulturun korunup geliştirilmesine ilgi, bırçok du
rumda öncelikle alt yörelerde de ilgili kentlerde sağlanmaktadır. Yine de 
ancak b u ilgi ve çabanın ulkenin önde gelen kultur merkezlerindeki bı
limsel, kültürel, sanatsal çalışmalarla birleştirilmesi ve verimli bir diyalo
ğun sağlanması ile büyük çaplı sonuçlar alınabilmektedir. Örneğin, Tarih 
Vakfı'nın son yıllarda Anadolu'nun çeşitli kentlerinde bağımsız "yerel 
tarih grupları" nın kurulmasına öncülük ederek, daha sorıra bu kuruluş· 
larla yatay ilişkiler sürdürerek başlattığı çalışmalar, son derece olu mlu 
ürünler ortaya koymaktad ır. Yerel tarih sergilerinin örgütle nmesi, yerel 
ko ruma kampanyala rının d üzenlenmesi, sözlü tanıklıklan kaydetmek 
üzere bölgesel sözlü tarih seminerlerinin verilmesi, ken t m üzeleri kurma 
projeleri üzerinde ortaklaşa çalışılması bu türden etkinliklerdir 

Örneğin, Tarih Vakfı' nın Mardin' e ilişkin araştırma ve yayınları, bü
yük şehirlerdeki genç biliminsa.nla rınm, deneyimli kuruluşla rın yön
lendirmesini alarak, bölgeyle bağlarını koruyan iş çevrelerinin de katkı
sıyla, yararlı ürünler ortaya konabileceğini kanıtlayan bir baş langıç pro
jesi olmuştur. 

Aynı şekilde, Anakültür adlı s ivil toplum kuruluşunun Güneydoğı.ı 

Anadolu'da kadınların haklarına sahip çıkışlarını d estekle rneyi ve ko
şullanru iyileştim1eyi amaçlayan bir dizi projesi büyük şehirlerle bölge 
arasında anlamlı bir işbirliğini yansıhnaktadır. 

Belgeleme, araştırma ve kazıların eşgüdümü alanmda da benzer 
yönde sonuç veren başarılı bir çalışma, kısıtlı olanaklara rağmen yıllar

dır sürdürülmektedir. Keba n Barajı kurtarma kazılanndan bu yana 
TAÇDAM tarafından yurtiçi-yurtdışı potansiyeli bö lged e yürütülen ça
balarla birleştiren eşgüdüm süreci ve bw1a bağlı projeler üzerinde 
önemle durulmalıdır. 

Kısaca, Ankara-İstanbul-İzmir gibi gelişmiş ken tlerdeki potansiyelin 
yerel koruma ve değerlendirme ça lışmalarıyla bütünleşmesi, iki taraflı 
ve çok değerli bir öğrenme sürecini birlikte getirebilmektedir. 
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Geçen yıl içinde, Türkiye Bil imler Akadenıisi ' nin, Türkiye'de bir 
kültür sektörünün oluşturulmasının sorunlarını tartışmak üzere başlat
tığı girişim, yurtdışı bağlantıları da güçlü olabilecek, devletle sivil top
lum kuruluşlarını etkin bir biçimde yan yana getirebilecek potansiyel
ler taşıyan bir başlangıçtır. Türkiye Bilimler Akademisi, özel ve resmi 
üniversiteler, öteki devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hatta 
özel sektör arasında, kendi saygınlığından yara rla narak dinamik bir or
tak çalışmayı başlatabilecek kapasitelere sahiptir. iyi örnekleri destekle
yen, yaygınlaştıran bir yaklaşımdan ülkemiz ve bilim-kültür yaşamı
mız çok şey kazanacakhr. 

Bölgedeki üniversitelerin büyük çoğunluğunun içinde bulunduğu 
koşullar, tarih ve kültür mirasının belgelenme, araştırılına ve korunma
sında, ilk yıllarda, ana inisiyatifin bölge dışından gelen kuruluş ve uz
m anlarda olmasını zorunlu kılmaktadır. Ne var ki, bu ancak geçici bir 
önlem, bir ilk adım olabilir. Bu ağırlık kaymasını, adım adım köklü bir 
biçimde değiştirecek yatırırnlar ve örgütlenmeleri gerçekleştirerek, orta 
v e uzun dönemde, "taşıma su" ile dönmeyen, yerel uzmanlık kuruluş
larını geliştiren bir süreç olanaklıdır. 

Etkin yerel kuruluşların varlığı ulusal ve uluslararası işbirliğini or
tadan kaldırma yacak, tam tersine, bu olanağın gerçek anlamında ve ve
rimli bir rol paylaşımıyla ortaya çıkmasını sağlayacakhr. Öte yandan, 
büyük proje yönetimi konusunda devlet bürokrasinin yeni anlayışiara 
yönelerek ciddi bir biçimde yeniden yapılanmasıyla sözü edilen bu sü
reçler birbirini destekleyici sonuçlar verecektir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi ulusal kaynaklarla finanse edilen bü
yük bir altyapı projesidir. Bu büyük projenin artık bir başka uluslarara
sı büyük projeyle, Güneydoğu Anadolu'da Kültür ve Tarih Mirasını 
Koruma ve Değerlendirme Projesi'yle atbaşı gitmesi gerektiği ve bunun 
olanaklı olduğu artık anlaşılmıştır. 

2.10. Uluslararası ve Yabancı Kaynak Bulunabilmesi ve 
Sürekliliğirün Sağlanması Ancak Uluslararası Standart ve 
Teamüllere Uygıın Davranılmasıyla Olanaklıdır 
Güneydoğu Anadolu benzeri insan uygarlığının temel bölgelerinde 

uygulanacak koruma ve değerlendirme projeleri için yerel ve ulusal 
kaynaklardan daha da büyük bir olanak uluslararası ve yabancı kay
naklardır. Türkiye'nin var olan ulusal gelir düzeyinde ve bütçeden kül
türe ayrılan payda önemli bir sıçramanın beklenemeyeceği koşullarda, 
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Güneydoğu Anadolu'da önemli bir koruma projesinin yaşama geçirilip 
geçirilemeyeceği oranda, sağlanabilecek dış desteğin çapına bağlı ola
cakhr. 

Uluslararası ilgi ve uluslararası mali desteğin taşıyabileceği önemin 
büyüklüğü, yakın tarihlerde Zeugma örneğinde görülmüştür. Ancak, 
bu örneğin de ortaya koyduğu ya da hahrlattığı üzere, uluslararası ya 
da yabancı kaynaklı kültürel destek, yalnızca bu konudaki standart ve 
teamüllere uygun davranıldığı durumda alınabilir ve sürekliliği sağla
nabilir. 

Uluslararası kuruluşlardan, şirketlerden, vakıflardan, yabancı kül
türel yardun kuruluşlanndan, şirketlerden, vakıflardan ve aile kökleri 
bölgede bulunan etnik, dinsel, kültürel grupların topluca yaşadıkları 
kentlerde bu gruplardan sağlanabilecek destek, her şeyden önce ulusla
rarası standartlarda proje üretimine bağlıdır. Nitelikli proje üretileme
yeceği deneyimle belli olan ortamlarda bu çaba ya girişilmeden, iş ehil 
ellere bırakılmalıdır. 

Uluslararası kaynak kullanımı, hemen her durumda, ihtiyaç duyu
lacak toplam kaynağın bir bölümünün ülke içinden sağlanmasını zo
runlu kılmaktadır. Dolayısıyla, büyük çaplı uluslararası kaynak girişi 
beklenen alanlarda yerli kaynak tutarında radikal bir sıçrayışı sağlaya

cak önlemlerin alınması gereklidir. Bu, son derece akılcı ve yüksek ve
rimli bir yahrun yapılması anlamına gelecektir. 

Kaynak sağlayan uluslararası kuruluş, doğal olarak, belirli bir güve
ni ve usulünce gerçekleştirilen bir teşekkürü hak ettiği kaıusındadır. 
Yabancı arkeologları potansiyel casus sanan yaklaşım, yabancı destek
~çiyi potansiyel hırsız yerine koymaya yatkındır. Böyle bir tutum ise en 
sabırlı ve iyi niyetli bağışçıyı bile kaçırma ya yeterlidir. 

Sağlanan desteğin saydamlık ve akılcılık kurallarına uygun bir bi
çimde harcanması, uluslararası bağış alabilmenin, özellikle de bu bağış
ların sürekliliğini sağlamanın zorunlu koşuludur. Kaynakların bütçe ve 
çalışma takvimine göre harcanmaması, öncelikli ihtiyaçlar dururken 
gösteriş yahrunlarına ya da idari giderlere yöneltilmesi, bağışçı ile kul
lanıcı arasında krizle r çıkmasına ve projenin askıya alınmasına ya da 
son bulmasına yol açar. 

Aynı şekilde, ulusla rarası destekçi, olanakları içinde elinden gelen 
desteği yerine getirirken, projenin ardı arkası gelmez bürokratik engel
lernelerle karşılaşması, bu engellere son verilmesi için sorumluluk sa
hiplerinin üzerlerine düşenleri yerine getirmem esi de gerçek bir güven 
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krizine davet çıkartılmasıdır. Projelerin gerçek olmayan ortaklarla, ö r
neğin sivil toplum kuruluşu (NGO) kılığında devlet güdümlü kuruluş
lar (GONGO) eliy le yapılması, projelerde görevlendirmelerin ehliyet 
değil kayırmacLlık teme linde gerçekleşmesi benzeri güven bozucu ve 
harcanan kaynaklarla sonuç alınmasını şansa bırakan tutumlar da, ay
nı türden sonuçlara yol açar. 

Uluslararası destek a labilmek, uluslararası duyarlılıklara daha bü
yük bir saygı gösterıneyi gerektirir. Dolayısıyla, bir yandan uluslarara
sı hukuka, öte yandan zaten ayrıca bu tür hukuk kurallarıyla da destek
lenen çağdaş duyarltlıklara sözde değil, özd e öne m veren bir yaklaşım 
dünya kamuoyunda anlayış ve saygı görüp desteklenebiür. 

Kültürel koruma ve değerlendirme için b elirli bir bölgeye ya da pro
je grubuna gelen her destek, hem yeni deste kleri çağırır, hem de zaman 
içinde aynı kuruluşun ilgisini süreklileştirmesi için bir başlangıç adımı 

oluşturur. Aynı etki te rs yönde de geçerlid ir. Kötü başlangıçlar iyi so
nuç şansını yok edebilir. Dolayısıyla, ilk büyük çaplı destekçi kuruluş
larla ilişki özellikle önemlidir. 
Uluslararası desteğe duyulan ihtiyaç büyü kse, eldeki yerel kaynak

lar ehil ellerde p roje yönetimine ve tanıhmına ayrılmalı ve yukarıda 
özetlenıneye çalışılan standart ve teamüllere dah a da büyük ti tizlikle 
uyulmalıdır. 

Güneydoğu Anadolu'da kül tür mirasının korunması alanında, ka
rarlı, cesaretli ve esnek bir yaklaşımla, önümüzdeki yıllarda, Bölgede 
ekonomik, toplumsal v e kültürel gelişmenin gereklerine, ülke çıkarlan

na ters düşmeksizin, önemli, şimdiye kadar hiç söz konusu olmamış 
çapta dış fon bulunması olanaklıdır. 

3. ÖNERiLER 

3.1. Acil, Özel Bir Büyük Projeye Dayanan Köklü Düzenlemeler 
Gereklidir 
Kültür mirası üzerinde yapılan tahribatın geriye dönüşü yoktur ve 

sorumluluğu çok yüksektir. Bu nedenle tahriba t tehlikesinin acil ve bü 
yük çaplı olduğu durumlarda, zararlı uygulanıa ları durdurup yeni bir 
yaklaşımla sonuç a labilecek bir büyük acil müdahale operasyonuna ge
reksinim vardır. Hem merkezi hem de yerel yönetimlerin güçlendikle
rinde tahrip güçlerinin de arthğı tespiti göz önünde bulundurulduğun
da, kurulacak mekanizmanın merkezi v e yerel yönetimlerin ve sivil 
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toplum kuruluşlarının birbirini denetlemesine olanak verecek nitelikte 
olması öngörülmelidir. Böyle bir sis tem, ihtiyaç duyulan uluslararası 

teknik işbirliğinin, ulusal ve uluslararası d estek fonlarının bölgeye ge
lebilmesinin ve fon akışının da zorunlu bir koşuludur. 

Kültür varlıklannın korunması konusunda yasal olarak sorumlu ve 
yetkili o la n kuruluş ve mekanizmaların kadro ve mali imkanlarının sı

nırlılığı, çalışma yöntemlerinin bu sınırlılıkla belirlenmişliği bilindiğine 

göre, büyük çaplı acil müdahale operasyonu gerektiren koşullar içinde 
bu kuruluşları suçlayıp beklerneye dayalı bir tutum geçersizdir. 

Yeni bir yaklaşımla, merkezi yapının koruma alanında ülke düze
yindeki en üst koordinatör kuruluş olarak en genel ulusal ve uluslara
rası işlevleri (ulusal planlama, uluslararası iletişim ve kaynak oluştur
ma, ulusal belgelerne sisteminin denetimi, ulusal kurulların kurulması, 

ulusal kültür eğitimj ve halkla ilişkiler) gereğince sahiplenmesi; bwıa 
karşılık bölgelerde etkin koruma için yetkilerini güçlü bölgesel/ yerel 
oluşumlarla payiaşması ya da bunların denetim mekanizmalarını kura-

" rak yetkilerini tümüyle devretmesi durumunda sis temin işler H k kazan
ma şansı olabilecektir. 

Diğer birçok u zman kuruluş ve çevren in yargılarım da paylaşan Se
kizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kültür Varlıkları Özel ihtisas Korrus
yonu, hazırladığı raporda, Türkiye'de kültürel varlıkların korunması 

sorununını mevcut idari ve yasal araçlarla çözülemez olduğunu, bir 
köklü yemden yapılanmanın kaçınılmazlığını ve yeni modelin GAP 
bağlanımda nasıl olması gerektiğine ilişkin somu t önerilerini bir eylem 
planı ile birlikte o larak ortaya koymuştur. Söz konusu model, bu rapo
run da berumseiliği bir yaklaşım ola rak, "Yeni Bir Örgütlenme ve Kab
lım Modeli Gerçekleştirilınelirur" başlığı albnda ele alınmaktadır. 

~ ~ . 
3.2. GAP Idaresi Koruma AJanındaki Yeni Açılımını Sü.rdürmelidir 
1987 Ytı:ında 388 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile kurul

muş olan GAP İdaresi, Ankara merkezli, uygulayıcı kuruluşlarla karşı
laşbnlamayacak kadar sınırlı bütçeli bir "yatay" koordinasyon örgütü
dür. Bölgedeki yabrımlar konusunda son onaylar merkezi yönetimin il
gili bakanlıklarınca Ankara'dan verilmektedir. Bunun tek istisnası İda
re'nin bölge illerindeki imar planları konusunda son onay mercü olma
sıdır. Ancak, imar plan.ları ile bütünleştiri.lrnesi gereken koruma plan.la
rı i.le ilgili yetki ve sorum.lu.luk.lar Kültür Bakanlığı'ndadır. Öte yandan 
İdare, bölgedeki kaçak yapılaşma ko nusunda (bu yetkisinin gereği ol-
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ması gereken) yeterli izleme olanaklarından yoksu n olup, hızla oluşa n 

imar ha reketlerini ye terince denetleyememektedir. 
GAP İdaresi, tüm yetki ve mali kısıtlılıklanna karşın, bölgesel d ü

zeydeki (sektörler arası yatay koord inasyonu üstlenmiş) tek kurumsal 
örnektir. İdare'nin 13 yıllık deneyimi, Türkiye'de bölgesel d üzeyde ör
gütlenmenin işlevselliğini, yararlarını, hatta kaçınılmazlığını da kanıtla
maktadır. 

Başlangıçta ağırlıklı olarak ulusal ekonomik hedeflere yönelik fizik
sel yatırımları koordine ed en İdare, zaman içinde vizyonunu geliştirmiş 
ve kalkınma tanımını, hed eflerini ve politikalarını dünyadaki gelişme

ler ve edindiği yerel deneyimler ışığında yenilemiştir. Buna göre, bölge
nin kalkınması ekonomik, sosyal, kültürel, m ekansal ve çevre koruma 
boyutlarıyla entegre bir şekilde ve insani gelişme temelinde, katılırncı

lık ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun o la rak gerçekleştirilecekti r. 

İdare bu yeni anlayışı doğrultusunda yerel koşullara duyarlı, sivil ör
gütlenmeyi destekleyen ve katılımı davet ed en belirli uygulamaları baş

latmıştır. 

İdare, her ne kadar bir bölgeye yönelik ola rak kurulmuş ise de, eşgü
düm hizmetlerini Ankara ağırlıklı olarak vermekted ir. 400 personelin
den yalnızca 150'si sürekli bölgede ça lışmaktadır. İdare'nin diğer yerel 
birimlerle (illerdeki resmi ve özel kuruluşlar, belediyeler, STK'lar) etkin 
bir işbirliği içinde, bölged e birçok alanda etkin bir kurum olabilmesi, bir 
yandan merkezi d evlet teşkilatı içinde gerekli yetki devirlerinin yapıl
masına, öte yandan, bölge örgütünü köklü bir biçimde güçlendirmesine 
ve yerel kurum ve kuruluşlarla yakın etkileşim içind e olmasına bağlıdır. 

3.3. Bölgede Yeni Bir Örgütlenme-Katılım Mod eli En Kısa Süre 
İçinde Gerçekleştirilmelidir 
Kabhmcı, sivil inisiyatiileri, özel sektörün ve uluslararası kunıluşla

rın desteğini teşvik ed ebilecek ciddi bir örgütsel yeniden yapılanmaya 
acil gereksinim olduğu çok yaygın bir biçimde kabul edilmektedir. Sağ
lıklı ve katılımcı bir örgütlenmenin yarabimas ı, koruma konusunda ya
pılabilecek en kritik iştir ve başlı başına kapsamlı bir proje konusudur. 
Bu yapılırken dikkat edilmesi gereken öncelikli bir konu, var olan yapı 

ve süreçlerde zaten etkin o lan grupların katılım larının alınmasının öte
sinde, toplumun dezavantajlı, mağdur olmuş, dışianmış ya da mevcu t 
yapının dirençleri nedeniyle etkin olamayan kesimle rinin katılımlarının 
sağlanmasıdır. 
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Geçmişte var olmuş ilişki ve çerçevenin küçük rötuşlarla sürdürül
mesine, katıhmın sözde bırakılmasına dayanan bir modelin ikna edici
lik ve sinerji yaratma şansı yoktur. Katılımcılığın etkin ve yaygın hale 
getirilmesi zor ve uzun bir süreç olacaktır. Dolayısıyla kahlımcılığı teş
vik ederken mümkün olduğunca sabırlı ve esnek yöntemlerin benim
senmesi, önyargıları gidermek için öncelikle karşılıklı güven ilişkisinin 
sağlanması zorunludur. 

Koruma konusundaki yeniden örgütlenme gereği çerçevesinde, 8. 
Beş Yıllık Kalkınma Plaru Özel İhtisas Komisyonu, bölgedeki kırsal 
alan, yerleşme ve yapı ölçeklerinde gerçekleştirilecek disiplinler arası 
koruma çalışmalarının eşgüdümü için devingen, enerjik, karar erk ve 
inisiyatifine sahip, katılım boyutu olan merkezi bir örgütlenmenin ge
reğini tüm gerekçeleriyle ortaya koymuştur. GAP İdaresi'nin oluştııra
cağı bir alt örgütlenme içinde, koruma inis iyatifinin de üstlenilmesi 
pratik ola rak geçerli, yasal ve teknik açıdan ise mümkün gözükmekte
dir. Katılım toplantılannda da dile getirilmiş olan yeni ve güçlü bir böl
ge kültürel miras koruma yönetimi özlemi doğrultusundaki birçok te
menniye çözüm getiren bu modelin a na hatl arı aşağıdaki gibi düşünü

lebilir: 
• Oluşrurulacak yeni örgütsel yapı, teme l olarak projelerin özelliği

ne göre şekillenme esnekliği olan ve bölge ile ilgili koruma kurullaruun 
temsil edildiği bir yönlendirme kurulu ile, projelerin ilgili ortamlarda 
taruhmuu yaparak kaynak oluşhlrma görevini üstlenecek bir teknik bi
rimden oluşmalıdrr. Bu iki birim, diğer alt birimlerin, bölgesel/yerel 
resmi ve sivil kuruluşların ve proje yüklenicilerinin eşgüdümünü sağ
layacaklardır. 

• Bu ikili işieve sahip ve örneğin Güneydoğu Anadolu Kültürel Mi
ras Koruma ve Değerlendirme Merkezi adıyla ça lışabilecek yapı, proje 
yapan değil, içüıde korumanın teknik sorunlarına yarut bulunması, ye
rel taleplerle uyurrılu proje paketlerinin oluştıırulması ve eşgüdümü, 

öncelikierin belirle nmesi, yayın-arşiv oluştıırma, kaynak yaratma, 
kontrol gibi süreçleri tanımlayan bir özel eşgüdüm birimi olarak işlev 

görmelidir. 
• Bu m erkez aracılığıyla, en geniş işbi rliğiyle ve bürokra tiklikten 

uzak hızlı süreçlerle GAP master planı ile bütürıleşmiş, onun ilkeleri ile 
uyumlu bir GAP Koruma Ana Planı hazırlarup uygulanmasına geçil
melidir. 

• Bu plan hazırlıkları ile eldeki verilerle kültürel varlıkların bölgesel 
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dağılımını v e acil müda hale/ tehdit alanlanııı saptayarak, hızla tamam
lanacak bir koruyucu e nvanter çalışması yan yana sürdürülmelidir. 

• Tüm bu süreçte dünya basını dahil olmak ü zere, basınla yakın ve 
sürekli bir ilişki kurulup geniş kamuoyu desteği sağlanmalı, her önem
li kriz ve hkanıklık durumunda kamuoyundan d estek alma meka niz
maları yaratılmalıdır. 

Bu kapsamda: 
(a) Güneydoğu Anadolu Kültürel Miras Merkezi, kültür mirası en

vanterinin geliştirilmesi (tarama, belgelerne ve yü zey araştırmalarının 

yaptırılması, tescil işlemleri), kazı-araşhrma izinlerinin verilmesi ve ön
celikli kazı alanlarının belirlenmesi, kentsel alanla rda tarihi eser resto
rasyonlannın denetlenmesi ve teşviki konuları dahil olmak üzere böl
ged e korumayla ilgili başlıca süreçlerde işlerliği olan işbirliği ve )'l!tki 
devıj protokolleri yapılarak etkili ve yetkili kılınmalıdır. Bölgede süre
gele n tüm kazılar, yüzey araşhrmalan, müzecilik çalışmaları, kültür 
araştırmaları hakkında güvenilir ve ayrmhlı teknik bilgi akışı sağlana

rak Türkiye Bilimler Akademisi'nin ve ilgili tüm üniversitelerin periyo
dik, s istemli ve mesleki d enetime elverişli özellikte b ilgi edinebilmeleri 
olanaklı duruma getirilmelidir. Bölge üniversitelerinde koruma, kültür 
kurumları yönetimi vb. alanlarda kapasite yaratUmasma çalışılmalıdır. 

(b) Kültür Bakanlığı'nın uygun bulması ve ha rekete geçmesi sağla

narak bölgede yetkili iki koruma kurulunun (Adana ve Diyarbakır) bir 
ortak alt komite kurarak Güneydoğu Anadolu Kültürel Miras Merkezi 
ile yakın ilişki içinde çalışmalan gerçekleştirilmelidir. Gerekli teknik ve 
mali kaynaklar bulunarak, bu kurullarm karar mekanizmalarında çok 
köklü bir hızlanma sağlanmabdır. 

(c) Merkezi ve yerel yönetimlerin bazı uygulamaları (a ltyapı, yol ya
pımı, an ten kulesi, turistik park vb.) tahribe yol açmaktadır. Merkezi yö
netim, yerel yönetim, konuyla doğrudan ilgili meslek odaları ve STK' la
rm işbirliği ile "yerel kültürel miras gözlem komiteleri" kurulmalı, aynı 

doğrultuda Tarih Vakfı'nın önayak olmasıyla kimi illerde kurulmuş bu
lunan "yerel tarih grupları" desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 

(d) Gelişkin kapasite ve uzm anhkta bir STK grubunun koordinasyo
nu altında, gerekirse yerinde bir birim kurularak bölgedeki kültür ve 
kültürel miras ile ilgili STK' ların gelişebilmeleri için, "yapabilir kılın
maları" doğrulhısunda etkin çaba gösterilmelidir. Bu çalışmalarda, 

Şanlıurfa'da Valilik ve h Özel İdaresi desteğiyle çalışmalarını yürüten 
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ŞURKA V, Mardin' le ilgili olarak büyük kentle rde ciddi bir hemşeri da
yanışması örgütü olan MA REV ve bölgede kısa sü re içinde kadın ve ço
cuklara yönelik ö nemli çalışmala r yapan Anakü ltür benzeri STK mo
delleri üzerinde dikkatle durulmalıdır. Bu ve benzeri örneklerin yeni 
bir aktör olarak e tkili olabilmeleri için yapabilir kılmmalarına gereken 
önem verilmelidir. 

(e) Halen fülen devlet kuruluşlarının, özel sektö rün ve önde gele n bir
kaç STK'nın katılımına açık olan bölgesel damşma çalışmaları, giderek 
halkın kendisini (bireyleri) kapsamalıdır. Bu amaçla, belli başlı her yerleş

me biriminde ÇA TOM' lar, halkevleri, meslek kursları, köy enstitiıleri, 
mahalle merkezle ri bileşimi bir işlev ıistlenmeli ya da örneğin "Halkın 
Evi" vb. bir ad albnda bu tür işlevleri yerine getirecek yerıi bir orgütlen
menin kurulup yaygınlaştırılması, ciddi olarak araştınlıp tartışılmalıdır. 

(0 Koruma konusunda önemli bir mülkiyet sorunu vardır. Bazı 
alanlar askeri birliklerin kontrolündedir ve geniş mayınlı alanlar söz 
konusudur. İnandmcı bir planlama çalışmas ı yapildığında Genel Kur
may Başkanlığ1 ve ilgili birlik komutanlıklarının bu konuda anlayış ve 
destek göstereceklerine şüphe yoktur. Vakıflar, Kültür Bakanlığı ve , 
özel kişilerin m ü lkiye tlerinin kullanılma biçimlerinden kayna klanan 
sorunlar için, ortaklık anlayışı içinde çözümler üretilmelidir. 

(g) Kültür Bakanlığı' nın başlattığı "özel m ülkiyetteki sit alanlarının 
hazine arazileri ile takas edilebilmesi" projesi için Maliye Bakanlığı'nın 

etkin desteğinin alınması sağlanmalıdır. 

(h) Tarihi çevre nin korunması konusunda alınabilecek önlemler için 
güvenlik kuvvetleri ile ilişkiler zayıftır. Bu iliş kilerin güçlendirilmesi ya 
da konuya özgü bir kadronun oluşturulmasında ve özel eğitim verilme
sinde yarar vardır. GAP İdaresi, doğrudan ya da delaylı olarak, koru
ma hukukunu bilen bir e leman grubunun yetişmesini örgütlemelidir. 

(i) Tüm bu girişim ve süreçlerde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 

gözetilrneli kadınların katılıını özendirilm elidir . 

3.4. Bölgede Kültürel Mirasa İlişkin Temel Verilerin 
- Toplanmasıyla Hızi' Bir Kültür Envanterinin Hazırlanması 

Öncelikli İhtiyaçtır 
Bölgenin uluslararası standartlarda bir kültür e nvanterinin oluştu

rulması, kültürel mirasın korunması ve değerlendirilmesi çalışmaları

nın öncelikli projesidir ve bu projeye ilişkin ilk yaklaşım önerileri met
ne ek olarak ayrıca ele alınmaktadır. 
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E.nvantere alınacak, korun'lnya esas kültüre l varlıkJaruı tanımı ulus
lararası ölçülere göre yapılmalıdır. Maddi/ maddi olmayan, taşınabi
lir/taşınmaz kültür ve tarih var!ıklarınm e n önemlileri, kültürel çeşitli

liğin zenginlik olarak algılandığı, çoğuJcu bir anlayışla ve bilimsel etik 
ilkeleri çerçevesinde ta ra narak koruma ve değerlendirme kapsamına 
alınmal ı, bu kapsam adım adım daha geniş bir çerçeveye kavuşturul
rnalıdır. 

Güneydoğu Anadolu kültür mirası envanteri yalnızca resmi kurum
lar için değil, tüm ilgili kurum, kuruluş ve uzmaniann bilimsel amaçlı 
kullanımına açık, kolay erişilebilir ve kullanışlı olmalıdır. Envanter, ola
bildiği yerlerde ve konularda yerel katılımlarla geliştinimeye açık ola
rak tasarlanmalıdır. Gelecek kuşaklann kendi kültürlerine ilişkin bilinç
lendirilmesi ve eğitilmesinin de önemi göz önünde tutularak, envanter 
hazırlanırken aynca bu amaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır. En
vanter çalışması, yapıp bitirilerı bir kerelik bir iş değil, sürekli geliştiri

lecek bir bilgi sistemi o larak kurguJanmalı ve Güneydoğu Anadolu 
Kültürel Miras Merkezi tarafından sürekli yenilenmelidir. 

Envanter çalışmasında birinci öncelik, tehdit a ltındaki alanlara 
(özellikle barajiann ve öteki büyük projelerin etkileme alanlanna) veril
melidir. Bu amaçla en geniş çapta tehdit altındaki alanlar, ilgili kuruluş
larla işbirliği içinde saptanmalı, bu ala nla rla ilgili envanter bilgileri sü
rekli olarak yüzey araşhrmaları ve tesciller ile güncelleştirilmeli, kültü
rel varlıklara yönelik tehdit somut olarak tespit edilmelidi(. 

Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler ve üniver
sitelerin arşivlerinin (yayın, fotoğraf, belge, doktora, yüksek lisans ve li
sans tezleri) d erlenmesi için bu kunımlarla protokoller yapılması sağ

lanmalı, böylece elde edilen orijinal ya da kopyalarla oluşan ön bilgiler 
temel alınarak boşlukların neler olduğu saptarunalıdır. Bu süreçte mi
mar odaları, ilgili d ernekler, vakıflar, bölged eki ya da bölge dışındaki 
dinsel kuruluşların (örneğin, Süryani, Ermeni, Musevi kiliselerinin) el
lerindeki bilgilerden yararlamlması için kana llar yarahlmalıdır. 

1994'te Tarih Vakfı tarafından hazırlannuş ve basırm tükenmiş olan 
Türkiye Kent Araştırmala rı Bibliyografyası dışında, bölge illerine ait başlı

ca kitap, makale ve tezleri bir araya getiren bir kaynak yoktur. Envan
terierne çalışmalarının da ilk adımlarından birini oluşturacak olan elde
ki Türkçe ve belli başlı yabancı dillerdeki kaynaklan n olanaklı en bü
yük sistema tik bilgi bankasını ortaya koym ak üzere bir "GAP Kültür ve 
Tarih Bibliyografyası" hazırlanmalıdır. 
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Bu kapsamda: 
(a) Yerleşmeterin isimleri kon usunda bir loponimi sorunu olduğu 

dikkate alınmalıdır. 1960'\ardan b e ri yer adlan sürekli değiştirilmekte
dir. Oysa, yer adı o çevrenin çok önemli bir tarihi miras ıdır; bu değiştir
meye son verilmelidir. Öncelikle bölgenin tarihini yazanlara yardırncı 
olmak üzere tarih içinde yer adlarının nasıl değiştiğini gösteren bir to
ponimi araştırması yapılmalıdır. 

(b) Bölgede tabelama, işaretierne ve haritalama eksiği giderilmelidir. 
(c) Temel folklorik malzeme, halk oyunları, öyküler, yöre turkiıleri, 

destanla r ile sözltı tarih kayıtları olabildiğince özgün biçimleriyle top
lanmalı; ö nceden belirlenecek en önemli olaylar ve en öne ml i kişilere ait 
fotoğraflar, video ve ses kayıtlan envanterin parçası olmalıdır. Kültür 
Bakanlığı H alk Kultürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Mudürlüğü 
arşivlerinde varolan tüm belgelerin (yazılı belge, ses bandı, nadir eser, 
video bant, slayt vb.) ve folklor bibliyografyalarının ikinci kopyalannın, 

araştırmacılara açılarak envanterleme, araşbrma ve yayın çalışmaJan 
çerçevesinde bölgede değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

(d) GAP İdaresi, Kiıltür Bakanlığı ile işbirliği içinde, özel acil bir pro
je olarak, her ilde uygun korunması gereken bir binayı restore ederek 
bir bölgesel belgelik ve kütüpha ne nin kurulmasına önayak olmalıdır. 

Böylesi bir belgelik ve kütüphanenin zam an içinde bir rölöve belgeliği
ni kapsaması ve bölgedeki kültür mirasına yönelik araştırma lar a larun
da uzmanlaşacak bir kültür-koruma ens titüsünün kurulması ve gelişti
rilmesi için projelendirme çalişmaları başla tılmalıdır . 

3.5. Güneydoğu Anadolu'yu Konu Alan Kültür ve Tarih 
Araştırmalan Özel Olarak Desteklenmelidir 
Bilindiği gibi, araştırmalar, veri topla ma, çözümleme ve değerlen

dirme-yorumlama süreçlerini içermektedir. Toplanan verile r, ancak bu 
süreçle toplumun yararlanabileceği bilgiye dönüşmektedir. G üneydo
ğu Anad olu'da taril1 ve kültür mirası enva nterinin oluşturulmasıyla ve 
çağımızm sağladığı iletişim olana kları sayesinde bölgeye yönelik araş
brına etkin.likleri ivme kazanabilecektir. 

Korumaya yönelik araştırma ile yalnızca bölgedeki ve bö lge dışın

daki bilim kuruluşlannda yapıl an çalişmalar kastedilmemektedir. Kuş
kusuz bu tür kuruluşlarda yapılacak çalışmalar özel önem taşımakta

dır. Ne var ki, tek tek herhangi bir kuruma bağlı olarak çalışmayan yer
li ve yabancı araştırmacıların, kole ks iyone rlerin, amatör tarihçi ve koru-
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macı/arın, meslek kuruluşlarının, konuyla ilgili sivil toplum kuruluşla

nnın araşbnnaya yönelik çalışmalarının teşviki bir zenginlik sağlaya
cakbr. 

Bölgede, bölge kültür mirasına yönelik araşhrmacılık her yaşta teş
vik edilmelidir. Tarih Vakh tarafından 1998'd e Cumhurbaşkanlığı'nın 

rumayesi a l tında Türkiye bütününde örgütlenen " Liseliler Yerel Tarih 
Yarışması" bu yaşta gençlerimizin araşbrma kapasiteleri için son dere
ce umut verici sonuçlar vermiştir. Yine Toplumsal Tarih dergisinin son 
yı Uar içinde düzenlediği "Gençler Tarih Yazıyor" yarışması büyük ilgi 
toplamış, üniversite öğrencilerini kapsayan bu yanşma sonunda pro
fesyonel standartiara uygun çok sayıda çalışma elde edilmiştir. 

Korumacılık açısından desteklenecek araşhrma konuları ve öncelik
le ri titizlikle saptanmalıdır. Koruma amaçlı araşhrma ve saha çalışma
larının talancılıktan u zak, "iz silmeden", bilimsel etik ilkelerine uygun 
olarak gerçekleştirilmeleri sağlanmalıdır. 

Türkiye Bilimler Akademisi ve tek tek üniversitelerle işbirliği içinde 
uluslararası kuruluşların, bölgeden göçüp yurtdışında ya da büyük şe
hirlerde yaşayan hemşeri topluluklarının, devletin, özel sektörün ve 
bölgedeki il özel idareleri ve belediyelerin katılacakları özel bir fon ku
rularak üniversitelerde Güneydoğu Anadolu'daki kültürel miras ile il
gili araşhrmalar yapılmasını ve tez çalışmalarının bu alanda yoğunlaş

tınlmasını özendirmek için bir program geliştirilmelidir. 

Bu kapsamda: 
(a) Bölge tarihinin, eskiçağ başta olmak üzere, yeterince araştırılma

mış olduğu önemle dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, bölgede kültürel 
mirasa ilişkin araşhrma açığırun giderilmesi için uluslararası kaynak
tarla da desteklenecek özel projeler geliştirilmesine çalışılmalıdır. 

(b) Yanın kalan kazılar hızla tamamlanmalıdır. Kazı sonuçlarının 

uluslar arası standartiara u ygun yayınlara dönüşmesine özen gösteril
melidir. Kazılarda başarı lı sonuç alanlar teşvik edilmeli, bilimsel reka
bet sağlanmalıdJr. Kazı izinlerinin verilmesinde şimdiye kadar oldu
ğundan çok daha dar alan tanın1lamalan yapılmalı, kazılarda ortaya çı
kan eserlerin korunmasına yönelik planlama, kaynak ve uygulamaların 
tanımlanması beklenmeli, kazı sonrasında koruma uygıılamalannın de
netlenmesi sağlanmalıdır. Kazı ve koruma raporlannın en kısa zaman
da yayınlanabilmesi için koşul lu, yayın takvimlerini içeren destek sağ
lanmalıdır. Kamusal kayna klada kazılarda elde edilmiş tasnifli maddi 
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bulguların bir bilgi bankası gibi değerlendirilerek farklı araştırmacılar

ca yorumlanmasına imkan tanınma lı , bunun için gerekli koşullar hazır
lanmalıdır. 

(c) Koruma amaçlı müdahaleler tanımlanmalıdır, bu kavramın ulus
lararası kapsamı dışında keyfi kullanımiara konu olması engellenmeli
dir. 

(d) Uluslararası katkının hedeflendiği koşullarda, arhk uygar dün
yada izi kalmamış bir anlayışla, özellikle yabancı uzmanların kabul edi
lemez ağırlıktaki bürokratik kurallarla bıkhnlmalarına meydan veril
memeli, kazı izni süreci kolaylaşhnlmahdır. De netim hızlı, çağa u ygun, 
iyiyi kaçırmayan, te rsine daha çok yabancı araşhrmacının Türkiye'ye 
gelmesini teşvik eder nitelikte olmalıdır. 

(e) Bölge'ye ilişkin olarak çeşitli disiplinlerden araşhrmaa gruplan 
ve tek tek araşhrmacılar arasında deneyim ahşverişine olanak sağlaya
cak bir interne t ağı gel iştirilmesi için özel bir web sayfası, sürekliliği ve 
yönetim kalites i için gerekli önlemler alınarak kurulmalıdır. 

(f) Bölgeyi ele alan yabancı gezginlerin ve bölgeyle ilgili önemli ta
rihsel bilgileri içeren yabancı a raşhrmacıların eserleri seçilip bir d izi ha
linde Türkçe'ye çevrilmeli, bun lardan yapılacak bir İngilizce derleme 
bölgenin tanıhmı için kullanılmalıdır. 

(g) Yaşanmakta o lan dönüşümden etkilenen alanlarda, hem d önü
şümü anlamak hem d e uyum sorw1la rııu hafifletmek için sosyal a ntro
poloji araşhrmaları yapılınalıdır. Bölged eki aşiret yapıları ve özellikle 
de yerleşik hale geldikten sonraki yaşam biçimleri, disiplinler arası bir 
çalışma ile araşhrılmalıdır. Kendi tarihsel yerleşmelerinden ve üretim 
araçlanndan koparılarak yeni ortamıara taşınan insanların ekonomik, 
sosyal ve psikolojik sorunları üzerine projeler geliştirilmelidir. Bölged e 
halkbilim, antropoloji araşbrmalarına ve çok zengin olduğu bilinen 
"kadın kültürü"ne yönelik belgeleme çalışmalarına ve araşhrmalara 

daha geniş olanaklar tanınmalıdır. 

(h) Tarih Vakfı'nın Mardin için yayımladığı "kent tarihleri, albümle
ri ve kültürel gezi kılavuzları" dizisine benzer yayınların tüm bölge il
leri içinde yapılması d esteklenmelidir. Bu tür çalışmaların bir ya nda n 
sözlü tarih derlemeleri yle, öte yandan ken tsel arkeoloji araştırmaları ile 
bütünleştirilmesi sağlanmalıd ır . 

(i) Yeni yerleşim b irimleri tasarla nırken, sosyokültürel dokuyu gö
zeten, kentin ta rihsel kimliğini yansıtan ölçütlere özel yer verilmelidir. 

(j) Araşhrmacılara, yazarlara, sana tçılara yönelik olarak sık sık kar-
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şıJaşıJan keyfi baskıların_kesinJikle ortadan kaldınlması, bölgede çalış
ma meşru iyet erinmve g üvenliklerinin sağlanması, kendilerine uygun 
konakla ma olanaklan bulma kta yardımcı olunması, vilayet, belediye 
olanaklarından yararlandırılmaları, bölgenin gereği gibi tanınmasının 
ön koşullarındandır. 

3.6. Bölgeye İlişkin Yahnm Süreçlerinde İnceleme-Planlama 
Projelendirme-Yapım Adımlarının Korumacılığı Olanaklı 

Kılmas ı Sağlanmalıdır 

Çeşitli yatınnılarda doğal ve tarihi değerlerin korunması bakınıın

dan en önemli aşama "inceleme, planlama ve projelendirme" aşaması

dır. Yatırım projelerinin hazırlanmasında bu değerlere duyarlı davra
rulması pek çok tarihi ve doğal eserin korunmasını sağlayacaktır. Bu 
amaçla, daha önce üzerinde durulduğu gibi, sahip çıkmanın sağlanma

sında konınacak değerlerin yeterli bir envanterinin var olması ve elekt
ronik ortamda kurulacak böylesi bir bilgi bankasının, teknisyenierin ya
ru sıra halkın kullanımına da açık hale getirilmesi gerekmektedir. Böy
lece, h em bu değerlere duyarlı planlama yapılması, hem d e halkın ya
pılanlar üzerindeki denetiminin kurulması için bir teknik altyapı sağla

nacaktır. 

Bölgedeki tarihi yerleşmelere ait koruma planları disiplinler arası 
bir yaklaşımla hızla yapılmalıdır. Bu amaçla GAP İdaresi tarafından ön
ce "eylem planı" ile bütünleşmiş bir "koruma ana planı" yapılmalıdır. 

Güneydoğu Anadolu Kültürel Miras Merkezi bu plan çerçevesinde ön
celikle kurtanlacak değerleri saptamalı, alt bölgeler için harekete geç
nıeli ve GAP Bölge Planı'nda kültürel koruma ana planı ile diğer sektö
rel planlar arasında uyurnun sağlanması için özel ve sürekliliği olan bir 
çalışma yapılmahdır. 

Bölgeye ilişkin haritalar, özellikle müdahale alanlarındaki haritalar 
hızla güncelleştirilmelidir. Haritası bulunmayan yerlerin h aritalan hız
la yapılmah, önemli bölgelerin hava fotoğrafları çekilmelidir. Bu konu
da başlıca teknik üniversiteler ile işbirliği yapılmalıdır. 

Tarihi varlıklan tehdit eden yatınmlann fizibili te çalışmalarında 
projenin ekonomik maliyeti çevresel, sosyal ve tarihsel alanların korun
ması için yapılacak harcamaları da kapsa malıdır. Yap-işlet-devret Mo
deli çerçevesinde yapımı öngörülen baraj vb. tesislerin yapım sözleşme
lerinde korumaya yönelik hükümlere yer verilmelidir. Geçmişte oldu
ğu gibi kurtarma kazılarına baraj yapımının başlamasıyla değil, çok da-
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ha önceden kaynak aynlmalı/yaratılmalıdır. Gerektiğinde, yıllarca sü 
ren bu çalışmalara d este k olabilecek yabancı ekipleri n de bu fonlarda n 
yararlanması sağlanmalıdır. 

Büyük projele rde eko nomik ve sosyal ve rilerin yanı sıra, doğal çev
reye ve kultürel mirasa ilişkin verileri de gözeten çevre değerlendirme 

çalışmaları (ÇED), mutlaka yetkin kuruluşla ra yaptırılmalıdır. Bu ça l ış

malarda tarihi mirasın korunması açısından alterna tifler sunulmalıdır. 

Var olan tepkiler ve fina nsman sıkıntılarından dolayı ertelenmiş olan 
yapım ça lışmaları fı rsat bilinerek, konunun uzma nlara ve kamuoyuna 
açık bir biçimde alterna tif projeler gözetilerek teknik ve yasal boyutla
rıyla tartışılması sağlanmalıdır. 

Bu kapsamda: 
(a) Birinci derecede SİT alanı olmasına karşın Koruma Kurulu'nda 

değerlendirilmemiş olan Hasankeyf yerleşmesini ve diğer birçok doğal 
ve kültürel varlığı sular altında bırakacak, uygulanma arifesindeki llısu 
Barajı projesi acilen Koruma Kurulu'nda değerlendirilmelidir. Hasan 
keyf sınırlı bir kazı alanı değil, bütün olarak bir tarihi-kültürel miras 
bölgesi ilan edilip kasaba ya ilişkin önlemler b u bütünün yönetimi çer
çevesinde gerçekleştirilınelidir . Bu kasaba merkezindeki rölöve, envan
ter, kazı ve araştırma çalışmalarına halen var olandan çok daha büyük, 
çok yönlü ve bölgede sürekli çalışacak bir ekiple devanı edilmesi sağ
larımalıdı.r. 

(b) Kentlerdeki arazi toplulaştırma çalışmaları kültürel varlıkla rı 

yok etmektedir. Uygulama imar planlarmda, jeolojik veriler gibi, doğal 
ve kültürel mirasa ilişkin bilgiler de "zorunlu teme l bilgi" sayLlma lıdı.r. 

Bu kapsamda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca hazırlanmakta olan 
İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarısı'ndaki uygulam a imar planı tanı
nuna doğal, tarihi ve kültürel varlık bilgilerinin (var ise Koruma Anıaç
lı İmar Planımn) de eklem esi sağlanmalıdır. 

(c) Koruma a larLlarına yaklaşma mesafesinin 1989'da SO metreye in
dirilmesi kötü sonuçlar vermiştir. Bir pilot uygulama olarak Güneydo
ğu Anadolu'da yaklaşma m esafelerinin yeniden gözd en geçirilmesi ye
rinde olacaktır. 

(d) Koruma planlannın yaptırılmalarının ö tesinde uygulanmala rı

nın güvence altına a t mması ve yapını çalışmalarının gereği gibi denet
lenmesi gerekmektedir. Sorunun çözümttnü sadece yasaklayıcı yetki le
re bağlamamak gerekir. Bunların yanı sıra, bu baskıyı azaltmak için ko-
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ruma a lanlarında yerel yönetimler, STK'lar ve halkın işbirliğiyle başarı
lı örnekler yaratarak, bu alanların nasıl çekici yaşam alanlarına dönüşe
bileceğini göstermek yoluna gidilmelidir. 

Koruma planlan yapılırken sosyal araştırmalara yer verilmemektedir. 
Rant baskısı altındaki korunacak binalarda yaşayanların düşük gelirli ol
maları halinde, bunlara destek olunması için özel projeler geliştirilmeli
dir. Kentleşmeyle doğan arsa ihtiyacını karşılamak ve koruma alanlan 
üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla, düşük geliriilere hitap edebile
cek küçük parseller arz edilmeli, yeni cazibe merkezleri oluşturulmalıdır. 

3.7. Kurtarma Faaliyetleri İçin Etkin Bir Örgütlenmenin 
Geliştirilmesi Zorunludur 
Türkiye gibi çok zengin tarihe sahip ve bu tarihe ilişkin bilgi ve bel

gelerin yeterince derlenip tasnif edilmediği gelişme halindeki bir ülke
de projelendirme konusunda ne kadar özen gösterilirse gösteriisi n, kuş
kusuz kurtarma faaliyetlerine duyulan gereksinme ortadan kaldırıla
maz. Ancak, yeterli sayıda kurtar ma faaliyetleri için açık bir kavramsal
laştırmaya ve örgütlenmeye gereksinim vardır. Kültürel mirasa sahip 
çıkmanın ülkenin gelişmesine engel olduğu yargısının, koruma konu
sunda atılacak adımlara çok büyük zarar verdiği açıktır. Bu tür bir çe
lişkinin söz konusu olmadığını kamuoyuna anlatacak belgesel film, di
zi yazı ve benzeri bilinç geliştirme programları gerçekleştirilmelidir. 

Kurtarma faaliyetleri, karşılaşılan tarihi mirasın niteliğine göre deği
şen ve kademe li bir biçin1de uygulanması gereken çalışmalardır. Bu fa
aliyetin ilk görevi belgelemed ir, dolayısıyla bir projenin gerçekleşmesi 
sırasında karşılaşılan bulgular mutlaka ayrıntılı bir biçimde belgelen
meli ve elde edilen bilgiler, enielektüel haklan koruyarak, bölgede ça
lışmak isteyen tüm bilim ekiplerinin yararlanacağı bir bilgi bankasına 
da konulmalıdır. 

Ö te yandan, kentsel arkeolojinin Türkiye'de pek az tanınan ve uy
gulama alanı bulan bir bilim dalı oluşunu dikkate alarak, geliştirilecek 
pilot araştırma projeleri ve kazılarla bir kentteki yapıların yalnızca tari
hin yok olmasına değil, tarihin ortaya çıkmasına da yardıma olmaya 
başlaması konusundaki ilk adımlar atılmalıdır. 

3.8. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması İçin Özel Bir Alt 
Proje Geliştirilmelidir 
Bi lindiği gibi, bölgede korunması ve restore edilmesi gereken çok 
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sayıda taşınmaz kültür varlığı vard ır. Tarihsel sivil mimari örnekleri
nin, çevre bütünlüğü içinde kimliklerini yitirmeden günümüz koşu lla

n nda korunma ve kullanılmaya uygun hale getirilm esi gerekmektedir. 
Mimarlık eserlerinin özel ticari kaygıla r ya da kamu kuruluşlarının 

yanlış uygulamalarıyla "restore" edilmek adı alhnda tahribinin önüne 
geçilmelidir. 

Bu varlıkların korumasının, bazı durumlarda, yerel kuruluşlara ve 
yerel halka, (özellikle m ü lk sahiplerine ve korunacak yapılarda yaşayan 
insanlara) rağmen gerçekleştirilmesinin son derece zor olduğu bili n
mektedir. Bu nedenle, yöre ha lkına ekonomik ve p ra tik geçerliliği olan 
koruma alternatifleri sunulması, örneğin Harran'ın arhk içinde yaşan

mayan, dolayısıyla uzun süre ayakta kala ma yacak kümbet evlerinin 
nasıl korunabileceğinin somut ola rak araşhrılması büyük önem taşı

maktadır. 

Bölgedeki kültürel varlıkla rı tehdit eden kentleşme, baraj, otoyol, 
boru hath, enerji ha th yapımı, yoğun tarım ve kırsa l sula ma projeleri 
karşısında, geçen onyıllarda kullanılıp etkisizliği be lli olan mekanizma 
ve önlemlerin dışında, hızlı ve etkin koruma m ekanizma ve teknikleri
nin geliştirilmesi, tüm çalışmaların uluslararası kayn aklarta da des tek
lenen bir ana plana bağımlı kılınması zorunluluğu anlaşılmışhr. 

Bu kapsamda: 
(a) Tarihsel değeri olan taş sokakların asfaltlaşmasının önüne geçil

mesi; 
(b) Taşınmaz kültür varlıklarının, olanaklı ola n ölçüde toplwnsal 

bağlarnlarıyla korurunalarırun özendirilmesi; 
(c) Büyük özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarının, belirlenecek bir 

süre içinde birer yapıyı ke ntsel bütünlük içinde, işlev vererek (konuke
vi, lokal, kütüphane, arşiv vb) ve kaliteli bir şekilde restore ettirmeleri 
için proje desteği sağlanarak bir kampanya başlahlrnası; 

(d) Tescilli taşınınaziara vergi muafiyeti uygulanması, sit alanların
daki tüm taşınmazlara (ko nut, işyeri) korumayı geliştiren emlak ve ge
lir vergileri indirimi vb. teşvikler sağlanması, tescilli taşınmazların ona
rımlarında giderlerin bir bölümünün vergid en düşülmesi; 

(e) Adıyaman örneğinde olduğu gibi ö ren yerle ri üzerine "orma n" 
veya "piknik alaıu" yapılmasının önüne geçilmesi; 

(f) Bölgeye ait başka yerlerde bulunan kültür varlıklarının iade edil
mesi için uluslararası kampanyala r açılması; 

45 



(g) Korwna uygulaına la rı üzerine yerel üniversitelerin ilg ili bölü m
lerine bilgi verilmesi, bu a la ndaki araştırma ve uygu la ma larda yer a lan 
ünivers ite öğretim üyeleri ve öteki görevlilerin arhrılmasına ça lışılması 

üzerinde durulabilecek bazı önerilerdir. 

3.9. Taşınabilir Maddi Varlıkların Korunması İçin Özel Bir 
Alt-Proje Geliştirilmelidir 
Bölgenin birçok taşınabilir tarih ve kültür varlığı, bütünlüğünden 

kopartılarak yurdun başka b ölgele rinde ya da yurtdışında satışa sunul
maktadır. Bu durwn, önem li ölçüde "tarihi eser" kavramının yalnızca 

yüksek kültür ürünleriyle sınırh sanılmasının ve b;!; m alzerneye sahip 
çıkacak kuruınlann varolmamasının sonucudur. 

1 
Taşınabilir maddi varilkların korunması konusu, çağdaş bir m üzeci-

lik kavramını da beraberinde getirmektedir. Bölgedeki müzelerin kap
sam alanlan genişletilmeli, giderek sayıla rı artırılmalı, bunlarda nitelik
li p ersonel istihdam edilm eli, m üze envanterlerinin çıkartılması için aci~ 
!en kaynak sağlanmalıdır. 

Bölgedeki müzelerin d ep olama kapasiteleri artırılmah, b ilgilen · -
1 

m e, koruma, güvenlik ve işletme sistemleri çağdaş olanaklar kullanıla

rak iyileştirilmelidir. M üzeler pasif niteliklerinden kurtarılıp etkileşirn

li hale getirilmelidir. Bunla r, bölgenin uygarlık tarihi içindeki yerini, 
önemini, gündelik yaşam ta rihini tanıtmaya, yansı tmaya yön elik ve bir
biriyle ilişkilendirilmiş yeni bir anlayış içinde tasarlanmahclır. M üzeler 
bilgi-belge merkezleriyle bütünleştirilmelidir. 

Bu çerçevede R!f\koruma ens titüsü ve bölgesel kütüphane ile birlik
._ te güçlü bir GAP\Uılzesi planlanmalıdır. Böyle bir komplekste halk sa
natlarının canh olarak sergileneceği ve eğitim amacına da hizmet ede
bilecek bir açık hava m üzesine de yer verilebilecektir. 

3.10. Maddi Olmayan Kültürel Varlıklarının Korunması Bir 
Alt-Proje İçinde Ele Alınmalıdır ~ 
Maddi olmayan değerlerin gelişme ile eklemlendirilmesi dV:ordur. 

Bu ala nda uluslararası ve ulusal kaynaklarla desteklenen, yaratıcı, özel 
bir pla nlama ve uygulamaya ihtiyaç olduğu açıktır. 

Ma ddi olmayan kültür ürünleri olabildiğince belgelenmeli, bunlara 
ilişkin eğitim ve basın- yayın olanakla rı yarahlmalı, tarihi ve kültürel 
zenginliği koruyup gelecek kuşaklara aktarınayı am açlayan yerel giri
şimler desteklenmelidir. 
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GAP bölgesinde oldukça zengin bir çeşitlilik göste ren bazı yerel za
naatlar yok olmaktadır. GAP İdaresi ve Külti.ır Bakanlığı'nın bu zanaat
lan korumak, bu sayede kişilere ekonomik fayda sağlamasına olanak 
yaratmak amacıyla yerel zanaatlann (made n işlemeciliği, bakırcılık vb.) 
yozlaşmadan yeniden üretimi ve pazarlanabilmesi için 8. Beş Yıllı Kal
kınma Planı Kultür Varlıklan Özel ihtisas Komisyonu raporunda ta
nımlanan model çerçevesinde bir müze kurulması, bu konuda yerel g i
rişimlerin yönlendirilmesi için, Kültür Bakan lığı'nın ürün pazarlama ve 
kurs desteklerinin yanı sıra proje paketleri geliştirilmesi gereklidir. 

Bu kapsamda: 
(a) Korunması özellikle güç olan maddi-olmayan kültür varlıkları 

konusunda bilimsel araştırmalara, deriemele re d estek olunması; 
(b) Bölgenin değişik yerlerinde etııografya müzeleri kurulmasınm 

._ teşvik edilmesi; 
(c) Bölgesel oyurıları ve türküleri en geniş kapsamı içinde araştırıp, 

öğrenip öğretmeye yönelen güçlü bir GAP halk danslan topluluğu ve 
GAP halk türküleri topluluğu kurulması; bölge üniversitelerinde halk 
müziği ve halk oyunları bölümleri açılması; 

(d) Bölgede tiyatro, sinema, resim, fotoğra f, ed ebiyat vb. sanatsal e t
kinlikleri n özendirilmesi, olanaklı olan durumla rda bunların kül türel 
mirasın belgelenmesi ve geliştirilmesine yöneliilmesi üzerinde durul
malıdır. 

3.11. Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması İçin Büyük Çaplı Ek 
Finansman Kaynakları Aranmalı, Var Olanlar Harekete 
Geçirilmelidir 
Genel olarak, kurta rma, koruma, bu bili ncinin yaratılması, tanıtma 

ve turizm altyapısırun geliştirilmesi önemli fina nsman kaynaklarını ge
rektirmektedir. Güneydoğu gibi çok önemli tarih sel zenginliklere sahip 
bir alanda devlet kuruluşları ne kadar çok kaynak ayınrsa ayırsuılar bu 
yetersiz kalaca ktır. Dolayısıyla, uluslararası kuruluşlardan bölgede ya
şayan girişimcilere, bölgenin yurtiçinde ve yurtdışında başka yerlerde 
yaşayan sakinlerinden halen bölged e yaşayan ha lka kadar tüm grupla
rın, para, emek ve zam an o larak kaynaklannın bir bölümünü tarihi, 
kültürel mirası koruyu p geliştirmeye ayırmasının yollarının bulurıması 

gerekmektedir. 
Kuşkusuz böyle bir amaç için kaynak ayırmak, önce önem vermeyi 
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gerektirir. Bu nedenle de bilinçlenmenin sağlanması, yerel, ulusal ve 
uluslararası medyanın desteği özel bir değere sahiptir. 

Koruma ve geliştirme içjn kullanıJabilir kaynak olanaklannın artırıl

ması için işlevsel bir yeniden ö rgütle nme ve koruma ana planına uygw1 
olarak üretilecek " iyi" projeler kilit önemdedir. Örgütlenme ta mamla
nıp koruma ana planına göre katıluna bir anlayışla hazırlanacak proje 
paketleri için bir tanıtml kampanyası eşliğinde iç ve dış kayna k arayış
larına girişilebili r. Bu kapsarnda Avrupa Birliği, uluslararası koruma 
kuruluşları, Dünya Bankası, yerli ve yabancı STK' lar, yerli ve yabancı 

üniversiteler ve araştırma kuruluşları, bu konuda bir yönetmeliği yıllar

ca önce hazırlamış olan Toplu Konut İdaresi, 8 yıliLk Eğitim Projesi Fon
ları vb . pek çok kaynağın tanunlanmış somut projeler için kullanılması 
için gi rişimler yapılabilir . 

Bu kapsamda: 
(a) H e r türlü yatırımcı kurum ve kuruluşun olumsuz bir biçimde et

kilediği, değişimine ya da yok olmasına yol açtığı kültür ve doğa var
lı.klanyla ilgili ola rak gerekli araştırma, belgeleme, yayın ile koruma ön
lemleri, taşıma giderlerini karşılamak zorunda bırakıJrnası; 

(b) Başta barajlar olmak üzere kültürel mirası olumsuz yönde etkile
yen büyük projeler yapan şirketlere ilgili bölgedeki koruma e tkinlikle
rinde kullanılması koşuluyla özel bir "koruma vergisi" konulması; 

(c) Kentsel rantın bir bölümünü korıın1aya aktarabilecek ve beledi
yeleri aktif koruma görevlerine zorlayacak yeni mekanizmalar yaratıl
ması; 

(d) Kültürel mirasın korunmasına ilişkin acil müdahaleler için il özel 
idarelerinde bir fon ayrılması; 

(e) Cirosu belirli bir düzeyin üze rinde olan kuruluşlardan "kültürel 
miras koruma vergisi" alınması ya da bu tür kuruluşlara bölgede, sap
tanacak bir sürede tarilli bir yapıyı restore edip kamusal kullanıma aç
ma yükümlülüğü getirilmesi; 

(f) Kültürel mirasm korunması alanında büyük çap b harcamalar ya
pan kuruluşlara belirli bir oranda vergi indirimi sağlanması; 

(g) Müze gelirlerinin ait oldukları müzenin ihtiyaçlarını karşılamak 

ü zere harcanması için gerekli yasa tekliflerinin hazırlanması 

üzerinde ça lışılması gereken önerilerdir. 
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3 .12. Kitle Eğitinci v e Öze l Eğitim Koruma Seferberliğinin 
Ayrı lmaz Birer Parçasırlu 
Korumanın gereğince yapılabilmesi doğal ve tarihi değerlerin en

vanterini tasarlayacak, envanteri zenginleştirecek ve kullanılabilir hale 
getirecek disiplinlerarası saha araştırmaları, kazılar ve sosyal araştırma
lar yapabilecek niteliklerde kadroların yetiştirilmesini gerektirmekte
dir. 

Ancak, bu alandaki yetişme sorununu bir üniversite eğitimi sorunu
nun ötesinde, daha geniş bir tabanda uygulama içinde yetişme sorunu 
olarak görmek gerekir. Burada sivil toplum kuruluşlarına kampanyalar 
yürütmek, yeni modeller geliştirmek, bu modellerin geliştirilmesinde 

ortaklar olarak yer almak gibi çok yönlü görevler düşmektedir. 
Korumaya ilişkin eğitimi sadece yöneticilerin ve halkın bilinçlenmesi 

doğrultusunda düşünmek yetersiz kalacaktır. Taş işçiliği, tel ka ri ustahğı 
vb. örneklerinde olduğu gibi, korumanın gerektirdiği eski üretim bilgi
lerinin üretilmesine o lanak veren yaygın eğitim faaliyetlerinin örgütlen
mesine önem verilmelidir. Unutulmuş yapı teknikleri ve malzemeler ko
nusunda eski yapı ustalanyla görüşülerek restorasyon teknikleri gelişti
rilmeli, iş edinme programlarıyla yapı usta la rı yetiştirilmelidir. 

Eğitim etkinliklerinin gereğince ele alınabilmesi için kül türel miras 
koruma ana planı öngörüleriyle uyumlu bir "koruma eğitim planı" da 
hazırlanmalı ve eğitim proje paketleri bu pla n doğrultusunda teşvik 

edilmelidir. 

Bu kapsamda: 
(a) Vali, kaymakam , belediye yöneticileri, güvenlik yetkilileri gibi 

yön eticilerle ve yatırırncı kuruluşlarm üst karar noktalarında bulunan 
görevliler için kültür varlıklarının önemi konuswıda özel eğitim (kon
ferans, seminer, gezi vb.) programları düzenlenmesi; yönetici yetiştiren 

kurumların (siyasal bi.lgiler fa külteleri, polis akad emi.le ri vb.) müfreda
tında kültür mirası ve korunması derslerinin yer almasının sağlanması; 

(b) Koruma bilinci için i.lköğretimden başlayarak ve her düzeyde 
eğitim yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneri götürülmesi; 

(c) Kadın ve çocukların "çekincesiz ve soruns uz" yararlanabilecek
leri "kültür merkezleri" oluşturuhnası; kadın, çocuk ve gençlerin ören 
yeri, müze vb. yerlere gi tmelerini sağlayacak özel programlar oluştu
rulması; 

(d) Okullar ve toplum m erkezlerinde olağan ders programlarının 
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görsel-popüler kültür etkinlikleri ile bütünleşebilmesi, bu kapsamda 
öğrencilerin yöre kültürüne yönelik araşhrıa yeteneklerinin geliştiri l

mesi için projeler yapılması; 
(e) Yazarlar, sanatçılar ve medya mensuplan ile yakın ilişki kurula

rak kendilerine bölgeyi gezmeleri için özel olanaklar; dikkatle ele alın
ması gereken önerilerdir. 

3.13. Doğru Planlanmış ve Doğru Kavramlarla Yürütülen Bir 
Turizm ve Tanıhrn Çalışması Korumayı Tamaınlayabilir, 

Des tekleyebilir 
Bölgede hırizmin geliştirilmesi, koruma amaçlarına erişebilmek için 

önemli bir araç olarak görülmektedir. Turizm sayesinde sağlanacak ge
lirler korumanın sahiplenilmesi için de önemlidir. Kültür varlıkları, böl
ge halkının yara rı, kentsel hizmetler ve amaca aykırı olmadığı durum
la rda turizm için değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır. 

GAP İdaresi 2010 yılı eri m li "GAP Bölgesi Turizm Sektör Planı" ha
zırlamaktadır. Öte yandan Turizm Bakanlığı da 2020 yılı erimli "GAP 
Bölgesel Turizm Geliştirme Planı" hazırlamışhr. Koruma konusuyla ya
kından ilişkili, ancak iki farklı bünyede yürütülen çalışmalarm GAP 
İdaresi tarafından koordine edilerek kaynakların en akılcı biçimde kul
lanılması sağlanmalıdır. 

Dolayısıyla: 

(a) Bölgede koruma ile birlikte kazanma ve kullarırnayı da sağlaya
cak yöntemler geliştirilmesi, bu yöntemlerin kahlımcı, inandırıa, somu
ta indirgeyici olması ve gerekli eğitim altyapısı ile bütünleştirilmesi; 

(b) Bölgenin ve bağlı ille rin kültür ve tarih değerlerini tanıtan, turist-
lere yönelik ingilizce ve Türkçe özel bir "GAP turizm ve kültür rehbe
ri", bir di.zi belgesel film ve CD hazırlanması; 

(c) Uluslararası ve ulusa l medyanın, en önde gelen yabancı turizm 
kuruluşlannın özenle belirlenmiş seçkin temsilci lerine ehil kuruluşlar 
tarafından örgütlenmiş, bölgenin kültür mirasını tamtıcı geziler düzen
lenmesi, ayrıca dış tanıtım ve yerel sergileme modelle ri üzerinde durul
ması; 

(d) Yurtdışmdaki turizm fuarla nnda bölge halk oyunlarını, yemek· 
lerini ve müziğini çeşitli l iği ve bütünlüğü içinde ta nılacak etkili katılım
ların u zman kuruluşla rca projelendirilmesi; 

(e) İnanç turizminin 2000-2001 yılı ile sınırlı alınayan önemli bir po-
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tansiyel olarak taşıdığı değerin kavranıp bu a landaki ciddi, kül tür ve ta
rih mirasının korunup geliştirilmesine yarduncı girişimlerin d esteklen

mesi; 
(f) Bölgede yeni turizm meslek okullannın açılması, her düzeydeki 

okulda ve halk eğitim merkezlerinde kültürel miras ve turizm birlikte
liği ni ele alan dersler verilmesi, yerel medya kuruluşlarının bu çabalan 
desteklemesi; 

(g) Medyanın, bu arad a TRT-lNT'in bölgeyi tanıtıcı yayın yapması

nı özendirmek ıizere, GAP Ki.ılturel Miras Koruma M erkezi'nin bölge
de ki.ıltürel mirasın tanıtımını koordine edecek bir iletişim biriminin bu
lunması sağlanmalıdu. 

4. ÖNCEÜKLİ PROJE GELİŞTİR.MEDE VE PROJE SEÇİMİNDE 
ÖNERİLEN STRA TEJİ 
Yukanda sıralananlar ve benzeri çok sayıda öneri başlığının (ya d a 

niyetin) uygulama konusu yapılması için, önce derinlemesine incelen
m esi, bir ihtiyaçlar ve iç bağlantılar sisteminin geliştirilmesi ve gerçek 
projeler haline getirilmesi gerektiği bilinmektedir. Bu, uzun, nitelikli 
eleınan ve kaynak gerektiren bir süreçtir. 

İlk adını olarak üıceleıne, planlama ve projelenillrme konulannda 
GAP İdaresi'nin, belirli proje niyetlerini kendi o lanaklan ile projelen
dirmesi, bunun ötesinde Kültü r Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü gibi resmi kuruluşlarla Ta rih Vakfı gibi sivil toplum 
kuruluşlarından destek alarak projelendirme çalışmalarını yaygınlaştı

rılması düşünülebilir. 

Projelendirme çalışmalarında, önceden hay li ayrıntılı bir biçimde 
saptanmış bir formatın İdare'ce belirlenip duyurulması, gerek kurum 
içüıde yapılanların birbirle riyle uyumlulaştırılması açısından, gerekse 
kuruma gelecek önerilerin kolayca işlem görebilmesinin sağlanabilıııe

s i açısından yararlı olacaktır. Eğer İdare, kendis ine gönderilecek proje
lerin ilk aşanıada birer ön proje olarak hazırlanmasını, ancak seçilmiş bir 
g rubun ayrıntılı projesinin istenınesini daha işlevli buluyorsa, bu du
rumda, ilki birkaç sayfalık kısa önerileri, ikincisi proje dosya l arını içe
ren iki ayrı formatın hazırlanması ve tüm ilgililere duyurulması düşü

nülebilir. 
Belirli bir alanda, özellikle GAP'ta kültürel miras a lanında yüzlerce 

proje düşüncesinin ya da projenin ortaya konulması olanaklıdu. Ne var 

ki, kaynakların smırWığı karşısında bu tür bir yaygın çabanın özendiril-

sı 



mesi olanaklı olmayacaktır. Bunun yerine, proje hazı rlayabi l ir kuruluş

lar ile teknik yardım, parasal destek sağlayabilecek ulusal ve ulus lara
rası kuruluşlar arasında, belirtilen hed efl ere yönelik olarak eşgüdüm 
sağlanıası v e yarabcı-verimli öneriler karşısında sağlanan kaynak mik
tarı arttıkça talep edilen ya da üretilen proje sayısının da nıertebe ola
rak artırılması geçerli bir öneri olabilir. 

Dolayısıyla, önce görece az sayıda proje konusu ile projelendirme 
çalışmalarına başlanması, bunların tarhşılması, kaynak bulabilmesi için 
il işkiler ağının seferber edilmesi, sonra yeni b ir ihtiyaçlar ve kaynaklar 
listesine ulaşılıp yeniden tartışma açılması, kaynaklarta önerileri n den
gelenınesi m odeli, büyük bir boşluğun ortaya çıkmamasını birlikte ge
tirebilir. Bu modelde İdare, belirli temel ihtiyaçlara, kurallara, formata 
uygun proje önerileri için bir cins "kolaylaştırıcı" işlevini görmüş ola
caktır. 

Zaten, p roje geliştirilmesinde sorumluluk salt GAP İ daresi'ne ve 
devlet kuruluşlarına ait de değildir. Resmi kuruluşların yanı sıra, özel 
sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin bu önerileri, beceri
leri ve kapasiteleri kapsamında, ola naklı ise p roje ortaklıkları oluştura
rak, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşla rla işbirliği yaparak 
bir bilgi ağına katılmaları, çeşitli yaratıcı düşünceleri hayata geçirmek 
için gayret e tmeleri de doğru olacaktır. 

Proje üretimin geliştirilmesi, özellikle yerel temelli proje yazımının 
özendirilmesi planlanıyorsa, ilgili tara fiara proje üretiminde kablımcılık, 

birlikte sorun çözme ve demokratikleşmenirı gereklerini, önemini vurgu
layan bir proje geliştirme ve yönetme eğitim programı da düşünülebilir. 

GAP İdaresi için, kültürel miras alanında en akılcı olan s tra tejinin, 
hazırlanacak ko ruma ana planı çerçevesinde örgütlenmek, katılımcı bir 
yaklaşımla oluşturulacak projeleri ve bunların önceliklerini belirlemek, 
bu doğrultuda sınırlı beşeri ve mali kaynakları, sonuçlan kısa d önemde 
alınabilecek pilo t uygulamalara yoğunlaştırmak, hızla başarı kazanma k 
ve edinilen deneyimin değerlendirilmesi ve tanıtımı ile başarılı model
leri yaygınlaştırmak olduğu kanısındayız. 

Dolayısıyla, İdare açısından, belirli işlerin bünyede yapılmasından 
çok, bölge dü zeyinde "yaygınlaştırılabilir" -ki yaygııılaştırılabilir olma 
kendi içinde kablırncılığı gerekli kılmaktadır- pilo t projelerin saptan
ması, doğru tasarımianmasının sağlanması, kaynak yaratılmasını.n ko
laylaştırılması, uygulanmanın ya kından izlenmesi, değerlendirilmesi 

ve tanıtımı öne m kazanmaktadır. 
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ÜRHAN SiLiER 

Tari/ı Vakfı Ge11ef Sekreteri 

Tarih Vakfı için bu toplanh etnik, dinsel, kü ltürel aynmcılığı ve ön
yargı ları aşan bilimsel bir tarih kavrayışı bakımından bir hazırlık top
lanhsı olduğu kadar, GAP İdaresi'nin bizden istediği bir çalışmayla da 
ilişkilenen bir toplanb. GAP İdaresi, GAP Planı'nın revizyonu için bü
yük bir zaman baskısı albnda bir çalışma yürütüyor ve aralık ayı orta
larına, en çok sonuna kadar ülke miz aydınlarının, sivil toplum kuruluş
larının, bölgedeki çeşitli kamuoyu önderlerinin, bölge genel yönetim 
sorumlularnun görüşlerini olabildiğince sistematik bir biçimde derle
rnek istiyor. Dolayısıyla Tarih Vakfı bakımından çok uzun d önemli bir 
çalışma, aynı zamanda ilk ürünleriyle GAP İdaresi açısından da bir ra
porun temeli olacak. 

H e pimiz konuyla ilgili kişileriz; dolayısıyla tarihsel ve kültürel mi
rası korumanın, böyle bir mirasın çok eskilere dayanmadığı, tüm insan
lık için çok büyük bir önem taşımadığı, buna karşılık büyük kaynakla
rın kullanıldığı ülkelerde bile çok büyük bir sorun oluşturduğunu bili
yoruz. Bu sorun Türkiye benzeri kaynakları kısıtlı, demokratik katılım 
mekanizmaları kısı tb, çeşitliliğe taham mülü sınırlı ülkelerde özellikle 
zorlaşıyor. Maddi kaynak sıkıntıları, gerek gerekçe olarak, gerekse bir 
ana sorun olarak ortaya ç.ıkıyor. Türkiye gibi uygarlığın temel m erkez
lerinden birinde işin boyutu bakımından büyük zorluklarla karşı karşı
ya kabyoruz ve sorun bir dünya sorunu haline dönüşüyor. Konuyu et
nik, dinsel, kültürel çeşitlilik ve bu çeşitliliğin korunması alanına, mi
marbk mirasının, taşınmaz kültür varbğı mirasının zenginliği alanına 
getirdiğimizde bu sefer karşımıza -kestirme bir tanım yapalım- "sonra
dan görme modernizm" diyebileceğimiz bir büyük engel, büyük proje
lerde salt teknik, insanı, çevreyi, kültürü unutan bir yaklaşırnın yaratb
ğı sorunla r çıkabiliyor. Bu engellerin yenilmesinde kamuoyunun, ama 
özellikle d e bu tür eserlerin bulunduğu bölgelerdeki insanların onayla
rının alınması i.Ukenin demokra tik gelişmesi içinde kolay olmadığın
da n, sonradan görme modernizmin kısıtlı demokrasiyle birleşen etkile
ri, kalkırınıa sürecini birdenbire çok "paha lı" bir süreç haliııe getiriyor. 
Çok pahalı bir süreç, çünkü ütke kültürü, dünya kültürü bakınundan 
olumsuz sonuçları çok büy ük kayıplara mal olacak bir operasyonun, 
sad ece teknik bir yaklaşımla çok u cu za mal edilınesi ülke yaşamına, ül
kenin geleceğine biçilmiş bir maliyet fa rkı ola rak ortaya çıkıyor. Sanıyo-
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rum Güneydoğu Anadolu Bölgesi, işte bu maliyet farkının en çok gö
rüldüğü alanlardan biri. Büyük p rojelerin kabul edilebilir ins.ıni, tek
nik, sosyal, kültürel maliyetlerle değil, sadece teknik yaklaşımiann ağır 
basabildiği yaklaşımlarla yürütülmesi uzunca bir süredi r -büyuk çaplı 
imar ve baraj projelerinin uygulanmaya başladığı 1950'lerden beri- hep 
bu biıyi.ık maliyeti karşımıza getiriyor. 

Öte yandan, Türkiye daha demokratik, daha katılımcı, daha insanlı
ğa karşı sorumluluklanru göz önune alan, Avrupa ile ilişkilerini daha 
büyük bir titizlikle yürüten bir ülke olmaya niyetle niyor. Çeşitlilik ala
runda, tümüyle reddedici yaklaşımlardan "öteki" ni kabul etme ve bir
likte yaşama anlayışına doğru bir yönelim var. Belki burada söylemek 
gerekiyor, GAP için oluşturulmuş bir devlet kurumunun, kendi geçmiş 
pratiklerini doğrulamak ve kayıtsız şartsız sürdürmek eğilimi yerine, 
geçmişteki ilk uygulamalann yeterince insan odaklı olmayan, kültürel 
ve sosyal sonuçları yeterin ce dikkate almayan bir yaklaşım içinde yapıl

dığını, yeterince katılımcı olmayan bir uygulama süreci yaşandığını 
saptayarak bir revizyon çabası içine girmiş olması bu yeni yönelimin 
bir işa reti. 

Davet mektubunda katılımcılara iletilen iki bölüm bu stratejik tartış

ma b elgesinin, tarih varlıklarının korunması ve kültürel varlıkların ko
runması bölümlerini içeriyor. Bu yeniliği acaba bir şansa dönüştürebi

lir miyiz? Bu alanda iyi niyetli, geleceğe açık adımlar varsa, bu adınıla
n derinleştirip gel iştirebilir miyiz? Türkiye'de ente lektüel kapasiteyi, si
vil toplum kapasitesini bu yönde birleştirebitir miyiz? Daha gelişkin bir 
diyalog sağlayabilir miyiz? Samyorum bütün bunlar böyle bir açılırnın 
getirdiği sorular olarak gündemimizde duruyor. 

Bu açılırnın sonuçla n ne olursa olsun, Tarih Vakfı, Türkiye'deki tek 
yarılı, devlet ve politik tarih m erkezli, yani kabaca kendine övgüden 

ibaret tarih yaklaşımın ı reddeden, yaşamın her alanını içine alan,~' 
dinsel, kültürel farklılıkları, karşılıklı anlayışı geliştirmenin alanları ola
~ tanımlayan bir sivil toplum kuruluşu olara~, bu alandaki çalışmala
rını önümüzdeki yıUarda da sürdürecek. Hem sivil toplum kurııluşlan

nın oluşturduğu Barajlar ve Kültürel Miras İzleme Kurulu'nun bir katı
lımcısı olarak, yaptığımız yayın larla bu sorunun tartışılmasında görev
lerimiz var. Bundan beş yıl ö nce Milli Kütüphane' de düzenlenen Kül

türe l ve Tarihi Mirasın Korunması Sernpozyumu' ndan beri kendi ola
naklarımızın elverdiği en geniş biçimde konuyla ilgimizi sürdürmeye 
çaba gösteriyonız. GAP İdaresi'ndeki yenilikçi ve konuyu gerçek bo-
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yutla rıyla kavramaya çalışan adınıla r sürdükçe ve da ha büyük bir de
ğişim için ihtiyaçları karşılamaya yön eldikçe, bu alanda ki bir s ivi l top
lum kuruluşu olarak biz de elimizden gelenleri yapmak, eleştirel bir ka
blımı sağlamak, olumlu her adımı d esteklemek, gereken d urumlarda 
raporlar, açıklamalarla bu süreci geliştirmek için çaba göstereceğiz. 

GÖKHAN MENTEŞ 

Tarilı Vakfı GAP Dmıışına Ön Topla ııtıları Projesi Koordinatörü 

Tarih Vakfı Güneydoğu'daki kültürel ve tarihi mirasın sahi ptenil
mesi konusuna geniş bir persp ektiften bakıyor. Ancak, içinde görev al
dığım bu proje kısa süreli ve acil öne riler geliştirmeye yönelik bir proje 
ve tem elinde Güneydoğu Anad olu P rojesi, Bölge Kalkınma İdaresi'nin 
yapmış olduğu bölge planla m a çalışmasının, kültürel miras v e tarihi 
miras boyutunun bir an önce tamamlanması yahyor. Proje süresi kısıt
lı; baştan bu işin belirli bir süre içinde biliri lmesi gerektiği belir tildi ve 
süre olar ak kırk iş günü saptandı . Hed eflenen, aralık ayının ikinci haf
tasından ö nce eylem planlarıru ve somut projeleri de içe ren bir metnin 
GAP İdaresi'ne teslim edilmesidir. Dolayısıyla şu anda yapmış olduğu
muz iş, aslında Tarih Vakfı'nın daha geniş perspektifle bakhğı Güney
doğu tarih mirası meselesinin sadece kısa vadeli bir ayağını oluştur
maktadır. 

Bu görevi nasıl yerine getireceğiz? Size ilettiğimiz, İdare'nin vizyo
nunu, ön emli hedef ve politikalarını içeren metinde kablırncılık öğesi 
özellikle vurgulanmaktadır. Yani dışandan birilerinin belirli hedef ve 
politikala r koyması yerine, konunun uzmanlarının, ilgili sivil ve resmi 
kuruluşların görüşlerinin harmanlandığı ve mümkünse bir uzlaşma ze
mininin oluşhırulduğu bir m etin hed efleniyor. Bunu ne kadar başarabi
liriz , ne kadar başaranıayız bilmiyoruz. Ayrıca bazı görüşlerin uzlaşma

sı d a gerekmiyor. Biz bu çok kısıtlı süre içinde, iki aşamalı bir toplanh 
dizisi planladık Bu topla nh d izilerinin ilkinde bugün yapbğımız gibi 
konu hakkında bilgi verip, sözü edilen meme girdi olmasını düşündü

ğümüz konuları en azından bir ilk adım olarak ele almak is tiyoruz. 
Proje ekibimiz bu toplanhlara paralel olarak üç görev tanımladı. 

Bunlardan ilki mevcut durumun saptanması, ana kaynakların ve ko
nuyla ilgili tarafların belirlenmesi ki, bunun saptanması bile başlı başı

na bir o lay. Kültürel, tarihi, mali, idari alanla rı göz önüne aldığınızda 

birçok taraf söz konusu. tkinci görevimiz sorunların ortaya konmasın
dan sonra konunun çözümü olanaklarının ve gerekli araçların saptan-
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ması. Üçüncü görev ise s tratejinin belirlenmesi ve öncelikli projelerin 
tanımlanması. İdare'ye verilecek raporda eyle m planı boyutunda, sı
nırlı sayıda gerçekçi ve uygulanabilir projenin ortaya koyulmas ı hedef
leniyor. 

GAP İdaresi nisan ayından başlayarak yeni bölge kalkınma anlayı
şıru da ortaya koydu. Bir dizi toplantıy ı nisan-eylül aralığında dokuz il
de ve iki turda tamamlamış durumda lar. Her ile iki kere giderek önce 
bilg ilendirme, sonra da bölge kalkınma stratejisini ilgil i kişilerle, taraf
larla paylaşma gibi bir süreci genel plan açısından yerine getirmiş du
rumdalar. Biz ise doğrudan doğruya kültur ve ta rih odaklı bir yeni ka
blım çalışması yapıyoruz. Bu ön toplantıJan öncelikle İstanbul'dan baş
layarak Ankara'da ve bö lge içinde beş ayrı ilde yapmayı planladık Ma
alesef zamanın kısıtlılığı nedeniyle dokuz ilde yapma şansımız yok. 
Ama bu beş ilde ki toplantılara GAP sınırları içine g iren d okuz ilin tem
silcileri de davet ediliyor. Çok kısaca söyleyeyim; İstanbul için davet et
tiğimiz katılımcı sayısı yüz kırktır. 

Ön danışma toplantılarının temel amaa, aslında sorun alanlannın 
ortaya konulması ve İdare'nin bu yeni yaklaşımı çerçevesinde sorunun 
nasıl ele alınacağı konusunda görüşlerin açıkça ortaya konulması, belki 
bir anlamda bir beyin fırtınasının gerçekleştirilmesi. Ankara'da 2 Ka
sım' da yapılacak ve ilgili devlet kuruluşla rının, ü niversitelerin, uzman
Iann ve sivil toplum örgütlerinin katılacağı toplantıdan sonra, 6 Ka
sım' da bölge illerindeki toplan tılar başlıyor. 6 Kasım'da Urfa' da, 7 Ka
sım' da Adıyarnan'da, 13 Kasım'da Diyarbak.ır'da, 14 Kasım'da Bat
man'da ve 15 Kasım'da Mardin'de birer toplantı planladık Bölgedeki 
genişletilmiş Danışma Toplantısı ise en son toplantı olarak 22 Kasım ta
rihine kadar hazırlayacağımız metin üzerinden, 2 Aralık tarihinde yapı
lacak. Yazılı katkıların Tarih Vakfı Proje Koordina törlüğü'ne iletilmesi 
için 22 Kasım tarihi önemli. Çünkü o tarihten sonra gelecek yazılı kat
kıları bizim 2 Aralık' ta yapılacak ta rtışmalı toplantının metrıine yansıt

ma şansımız yok. Dolayısıyla katılımcıların 22 Kasım tarihinden önce 
yazılı katkılarını Vakfırruza iletmelerinde yarar görüyoruz. Bunun dı
şında konunun ayrıntı larıyla ilgili olarak bazı husus larda uzman danış
manların kullanılması düşünü lüyor. Hasankeyf başlı başına ele alına
caktır. Hasankeyf ile ilgili olara k Batman'da sadece bu konuyla ilg ili bir 
özel toplantıyapılması da plarılanmaktadır. Benim ça lışmanın kapsamı 

hakkında şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. 
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VEDAT OzaiLEN 

GAP İdaresi Başkanlığı, Proje Koordinatörfi 

Biz niye buradayız, onu anlatmaya çalışacağım. 1989 yılında bir ka
nun hükmünde kararnameyle GAP İdaresi kuruldu . İdare'nin görevi 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nde dokuz ilde uygula nmakta olan bir 
projenin yönetimiydi. Bu dokuz il Gaz iantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Bat
man, Mardin, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır illeridir. Projenin dayand ığı te
mel doküman yine 1989 yılmda hazırlanan GAP maste r planıdır. GAP 
İdaresi on yıldır bölgede planlama yapıyor ve uygulamayı koordine 
ediyor. Biz uygulayıcı bir kuruluş değiliz. Planlayıcı, koo rdine edici bir 
kuruluşuz ve devletin diğer kuruluşlarıyla birlikte bölgemizin kalkın
ması için çaba sarf ediyoruz. Daha önce Su ve Toprak Kaynaklarını Ge
liştirme Projesi olarak tanımlanan konu, 1989'daki GAP master planıy

la entegre bölgesel kalkınma planına dönüştü. Bu süreç, temel çıkış 
noktası su ve toprak kaynaklarını geliştirme olmasına rağmen diğer 

sektörleri, eğitimi, sağlığı , kültürü, kentsel ve kırsal alanları etkileyece
ği için proje bir Entegre Bölgesel Kalkınma Planı olarak kabul gördü. 

Tabü uygulanırken, tüm plancılann bildiği gibi, zorluklar oldu. Ger
çek hayat biraz daha farklıdır. Ama GAP İdaresi olarak bu on yıllık sü
reçte edindiğimiz tecrübeler de var. 1989'daki master plana biz merke
zi pla n diyoruz. Çünkü hazırlık sürecinde projeden etkilenecek kesim
lerin sesi yansıblmamıştı bu plana. Bunun getirdiği sıkmtılan biz on yıl 
boyunca yaşadık. Bölgede yapbğırnız uygulamalarda projeden etkile
nen kesim bize hep şunu sordu: "Bizim görüşürnüzü almadıruz, bunlar
dan bizim haberimiz yok." Bu arada dünyada da büyük değişmeler ol
du; Rio'da yapılmış olan Birleşmiş Milletler Zirvesi sürdürülebilir kal
kınma anlayışını tüm dünyaya kabul ettirdi. Bu anlayışın temel taşları 
çevrenin konınınası ve projeden etkilenen kesimlerin projede daha çok 
söz sahibi olmasıydı. Aslında bizim 1989 master planmda da bunun 
ipuçları vardı. O açıdan biz dünyanın bakışıyla, Türkiye'nin bakışını 
değerlendird.iğimiz zaman belirli konularda çakıştığmı da gördük. 
GAP İdaresi dünyadaki yeni gelişmeleri de dikkate a larak, 1994 yılında 
bir sosyal eylem planı yaptı. Teknik olarak bir şeyler hazırlıyorsunuz, 

ama bu topluma nasıl etki yapıyor bunun da yeniden gözden geçirilme
si gerekiyor. Bu sosyal eylem planını ve çıktılarını uyguladığımızcia çok 
farklı deneyimler elde ettik. Projeyi projeden etkilenen kesimle birlikte 
yaptığtmızda, teknik elemanların Ankara'dan bakmasıyla bölgedeki in-
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saniann bakmasının çok çakışmadığını, bazı ha ta la nn yapıldığını gör
dük. Projeden etkilenen kesim, oradaki sosyal katmanlar ve ilişkiler, 

Türkiye'nin genelinden çok farklı. Bunların çok iyi analiz edilmesi la
zım . Bu analizler teknik perspektife yansıdığı zam an uygulama kuşku
suz daha başarılı oluyor. Zamanla projeden etkilenen insanlan sürece 
katbğımızda daha başarılı sonuçlar alındığını gördük ve 1995 yılında 
stratejimizi değiştirdik 

GAP İdaresi olarak, ilrbk Güneydoğu Anadolu Projesi'ni bir su ve 
toprak kaynaklan projesı olarak değerlendirmiyoruz; surdurülebilir in
sani kalkınma projesi olarak görüyoruz; yani merkeze insanı oturttuk. 
Proje yöredeki insanın ihtiyacına göre yenilenmelidir. Bu stratejiyi be
nimsediğiniz zaman he r şey değişiyor. Yaklaşım1nız değişiyor, müda
hale biçiminiz değişiyor. 

Öte yandan, yaşanan deneyimin daha üst düzeye de yansıhlması 
gerekiyor. Sonuçta bu on yılın sonunda terörü önleme çabalannda be
lirli bir noktaya gelinince, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bir karar 
çerçevesinde GAP İdaresi'ne bir görev verildi. Bu görev Güneydoğu 
Anadolu Projesi' nin 2010 ytlında binrilmesi için daha önceki planın 

gözden geçirilmesiydi. Görev bize verildikten sonra, on yıllık deneyi
mimizi de dikkate alarak yaklaşımımızı değiştirdik. Arhk merkezi 
planlamadan aynlıyoruz, katıbmcı planlamaya yöneliyoruz dedik. Pro
jeden etkilenen her kesimin sesini bu plana yansı talım, teknik eleman
Iann görernediğini projeden etkilenen kesimler görsün, birlikte bu re
vizyonu yapalım dedik. Bölgede insanlar kendi sorunlarını kendileri 
tartışacaklar, bizlere ile tecekler. Bu Türkiye'nin yeni bir deneyimi. 

Bölgesel ölçekte dokuz ili kapsayan bir alanda ve bölge planlama 
deneyimi çok olmayan bir ülkede bunu yapıyoruz. Kablımcılık nasıl 
olabilir diye düşündük ve beş başlık seçti k: bilgilendirme, daruşma, or
tak çalışma, delegasyon, yöneticilik. Bu beş alanı kullanarak insanlan 
projeye katmak amacıyla 14 Nisan' dan, 30 Mayıs'a kadar dokuz ili do
laştık. Bu illerin halkına "Bundan sonra planı proje ekibi yapmayacak, 
siz yapacaksınız, hazırlıklı olun, size geleceğiz, s izleri tarhşbracağız" 
dedik. 

Sonra da proje ekibini oluşturduk. Proje ekibinin yöneticisi Yavuz 
Ege, yönetimi alhnda beş bölüm var: Bölge Plan lama Grubu, Sosyal 
Planlama Grubu, Kırsal Kalkınma ve Tarım Grubu, Çevre ve Altyapı 
Grubu. Bu grup yöneticileri ve altlarındaki uzmanlada bir teknik ekip 
oluştu. Bu teknik ekip kablımcı planlama anlayışımız çerçevesinde ça-
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lışıyor. Size dağıtılan belgede a maç, vizyon, hedef stratej ilerimiz var. 
Sunla n da te knik ekip olarak hazırladık, ama yöredeki insanla rla tartı

şa rak son halini alacağı için fazla bir anlamı yok. Bu tartışma toplantı
larının birincisini 13 Eylül'de Ankara' da, 20 Eylül'de Diyarbakır' da, 27-
28-29 Eylül'de de diğer sekiz ilde yapa rak projeden etkilenen kesimle
rin görüşlerini aldık ve şimdi belgeyi son haline getiriyoruz. Amaçları
mız, hedef ve vizyonumuz da değişiyor, çünkü tabanın sesi farklı olu
yor. Dolayısıyla planın olaya bakışı açısı da değişiyor. 

Kullandığımız yöntemlerden biri d e çeşitli alanlarda ilgili kişileri 

tartışhrmak. En önemli alanlar tarih ve kültür mirası a lanı . Burası Yu
karı Mezopotamya. Yukarı Mezopotamya'nın tarihi zengin; bu zengin
liği dikkate almadan bir plan yapılamaz. 1989'daki plamn bir eksikliği 

de buydu, bunları dikkate ala rak mühendislik projelerinin yeniden 
gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun yöntemlerini arıyoruz ve bu ko
nuda sizlerin katkılarını bekliyoruz. Bölgedeki insan kalkınma süreci 
içinde kültür ve tarih mirasını nasıl görüyor, bunu biz taba ndan almak 
istiyoruz ve her kesirille tartışıp plan a bu görüşlerin yansıtılmasına 
özellikle önem veriyoruz. Tarih Vakfı'nın zaten bu yönde bir çalışma 
yaptığını öğrendikten sonra bize destek vermelerini istedik, onlar da 
kabul ettiler. Bu konuda kafa yoran tüm kesimlerle; sivil toplum örgüt
leri, h ükümetin kurumları, valiler, kaymakamlar ve diğerleriyle tartışıp 

bir bölge kalkınma planında kültür ve tarih mirası nereye oturab ilir so
rusuna yanıt arıyoruz. GAP İdaresi olarak yaklaşımımız bu ve katılım
cı planlamayla bu süreci de ocak sonunda, şubata doğru bitirmeyi plan
lıyoruz. Şu anda da GAP'ta da diğer a lanlarda da benzer toplantılar 
başladı. Ayın 30'unda Urfa'ya gideceğim, orada tanm grubunun yap
mış olduğu benzer toplantılar var. Acaba farklı kesimler olaya nasıl ba
kıyor, kendi sorunlarım nasıl görüyor ve biz devletin bir kurumu ola
ra k bu bakış açıla rını planlara nasıl yansıtabiliriz? Sizlerin desteğinize 

çok ihtiyacımız var. Sadece kültür ve tarih açısından toplantı yapıyo

ruz, a ma GAP'a yönelik başka konular da da kafamzı yoruyorsanız, bi
zi her zam an arayıp katkılarmızı verebilirsiniz. Türkiye'nin belirli bir 
birikimi var, bu birikimi Güneydoğu A nadolu Bölgesi' ne yansıtmamız 
lazım; proje ülkemizin, hepimizin . H epimizin parasıyla yapılıyor. Dola
yısıyla katkılarımza çok ihtiyacımız var . Teknik ekip olara k ta m on yıl
lık d eneyimiz var ama görüyoruz ki yeterli değiliz, her konuda desteğe 

ihtiyacımız var. 
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Ü RHAN SiLİER 

Ö n ermek istediğimiz gündem sabah oturumunda esas olarak kültü 
rel ve tarihi mirasın korunmasına ait sorunları tarbşmak ve GAP İdare
s i'nin o n altı bölümlük s tra teji be lgesinin bize ilişkin iki bölümü ü zeri
ne görüşleri dile getirmek, öğleden sonraki oturumda ise a lternatif yak
laşımlan, gene l strateji ö nerilerini, sonra da somut proje ö nerilerini tar
tışmak. Arkadaşlarımın söz alırken bu gü ndeme olabildiği kadar bağlı 

kalmalarını dileyeceğim. Konuşmaları kaydettiğimiz için, sonradan 
bunları yayma dönuştürme imkanı olabileceği gibi, d aha sonra ek dü
şüncelerinizin metinler ha linde verilmesi de ra po run hazırlanması ve 
u zun dönemde yapı lacak çalışmanın hazırlanmasına katkı anlamın ı ta

şıyacak. 

ATİLLA YÜCEL 

İstanbul Tek11ik Üııiversitesi Öğretim Üyesi, Mimar, 
Mardi11 'iı ı Ke11tsel Relınbilitasyo11u Proje Koordi11atörii 

Bir soru sormak istiyorum, çünkü henüz berraklaşmarnış hususlar 
var. Konuyla il işkimiz olmasına rağmen, benim kafamda dahi bu pro
jenin kapsamıyla ilgili çok netleşmeyen noktalar va r. Bir d e ara l ık ayı

na kadar formüle edilmesi gereken bir çerçeveden, bir zam an kullanı
rnından söz ed ildi. Bu çok kısa b ir zaman. Dolayısıyla galiba bu ta ri11e 
kadar bir tarifler manzumesi bildirilecek, sonra projeler gündeme geli
yor. Herkes burada bi rtakım projeler önerebilir, eğilimlerini, tercil1Jeri
n i belirtebilir. Ankara' da ya da özellikle bölgesel toplantılarda çok da
ha farklı şeyler önerilecektir. Dah a sonra herhald e bir değerlendirme 

yapılacak ve proje sorumJuları, koorctinatörleri, işin sorumluluğunu, 

erkini taşıyanlar bir karar verecekler. 
Ge nel çerçevede, temel s trateji ve kapsamla ilg ili netleşmemiş bazı 

şeyler olduğu kanısındayım, onun için bir şey soracağım: GAP kapsa
mındaki illerde kültürel ve tarihi birikimle ilgili birtakım projeler üreti
lecek. Önce bu işin çerçevesi ne? Bir ön repertuvann, bir li stenin olma
sı lazım. Böyle bir liste var mı? Varsa, nedir? Yoksa, ilk iş bu ön reper
tuvarın oluşturulması olmalı (Bir envanter demeye dilim p ek varrnıyor, 
çünkü envanter çok kapsamJıdır; ama envanterims i bir şeyin olması la
zım). Bence il k hedefin bu olması gereki r, üstünde p rojelerin yoğunla
şacağı aJanı tarif etmek. Çünk ü bölgesel bir çalışma yapılıyor, spesifik 
a landa bir seçim yapmak söz konusu değil. İş bu anlamda daha zor ve 
bu en vanterin kapsamı çok geniş. Tarmsel ve kültürel maddi kültürün 
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unsurları var, a rkeolajik s iUer, k e ntsel s itle r vb. Güneydoğu Ana d o
lu'da be n ce çok ö n e mli o la n ve üstünde n e kadar çalışıldığını hiç bilme
diğim çok ciddi bir kırsal m ek.in yapısı var, Adıyaman yöresinde, M ar
din'in kuzeyinde birçok yerde değişmemiş kırsal yerleşmeler var. Bü
tün bunla r hakkında var olan bilg ilerin, bir çerçevenin oluşması ve bun
ların da belirli re feranslarla, belirli kaynak gösterimleriyle standa rt d e
nebilecek bir fo rmatta oluşması lazım. Böyle bir çalışmaya proje nin 
kapsamı imkan v eriyor mu? Vermiyorsa, bu bilgiyi yörede özel bir seç
me yaparken nasıl kullanacağız? Bu soru b a na çok ciddi geliyor. Kaldı 
ki maddi olmayan kültür de var, ona ruç g irmiyorum. Burad a iki no k
tayı bu soruyla birlikte vurgulamak istiyorum. Birincisi, bu genel bilgi
lenmenin, lis tenin, repertuvarın, envante rin tanımlanması; ikincisi, 
böyle bir listenin standart, sayısallaşhnlabilir, yaygınlaştınlabilir for
matlarının oluşturulması. Bunu ciddi bir başlangıç konusu olarak gör
düğümü belirtmek istiyorum. Bir sorum daha var, teknik bir soru. Pro
jenin Kültür Bakanlığı ile ilişkisi nedir? 

HASAN KAYA 

Araşhnııacı 

Ben İstanbul Kürt Enstitüsü başkaruyım. Kısaca, kurum olarak n ey
le uğraştığımızı anlattrsam, sanırım önerilerimiz de ortaya çıkar. Bizim 
kurum 1992 yılında kurulmasına rağmen, maalesef henüz resmileşeme

di. Fiili olarak çalışmamıza, birçok yayın çıkarmamıza, kendi ismimiz
le birçok çalışma yapmamıza rağmen henüz sadece fiili varlığımız var. 
Yani İstanbul Kürt Enstitüsü olarak resmen tescil edilmedik. Hatta 
Cumhurbaşkanımızın bir daveti o ld u, b en de başkanı olduğum kuru
mun adına, yani İstanbul Kürt Enstitüsü olarak toplanbya katıldım. Bu
na rağmen çeşitli gerekçelerden dolayı h enüz resmiyet kazanamadık. 

Aşağı yukarı sekiz y ıldır mütevazı bir şekilde bölgedeki çok zengin 
"dengbejlik" geleneği üzerinde çalışıyoruz. Kürt müziği, bölgedeki di
ğer müziklerle, yani Süryani, Ke\dani ve benzer etnik yapıların müzik
leriyle beraber çok zengin bir yapıya sahip. Ama maalesef dengbej de
diğimiz, sayısı yüzleri bulan ozanların çoğu gün gün aramızdan ayrılı
yor. Onların yaşamlarını derlerneye çalışıyoruz, seslerini kaydedip ar
şivliyoruz. Yine bölgede sosyal yaşam çok eskiden beri hep hareketli. 
Burada herkes bunu belirtti; çeşitli uygarlıkların merkezi olmuş, beşiği 

olmuş, birçok uygarlık silinmiş a ma mirasları bir biçimde yaşıyor. Sür
yaniler, Araplar, Türkler, Yahudiler bu yok olmuş uygarlıkların mirası-
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nı günümüze getiriyor. Ama bu tari_!:ı.i,_kültürel mirasın..lallsJ.orik~n

tik bütün değerleri masal, e fsane, mitoıo·i şads.ı, buna...lıenzer rnaııW 

kültürü öğeleri hem biraz zorlay.ıcı b.ir tarzda, ~asimilasyon..sonu

~nda, hem de sanayinin gelişmesiyle gün geçtikçe y(;"k olm akta. T'ihii 
'"'----
ki biz bunlan gücümüz ora nında, bölgedeki üyele rimiz vasıtasıyla ar-
şivliyoruz, en azından CD' lere ya da disketiere kaydediyoruz. Geçmiş
te bölgedeki medreselerde yetişmiş kişilerin çeşitli el yazma lan, el eser
leri, mesneviler, divanlar gun geçtikçe kaybolmakta. Maalesef bunlara 
uJaşmak çok zor. Kenarda köşede saklı olanlan bulmaya ve koruma al
hna almaya çalışıyoruz. Tabii bunu sınırlı ö lçülerde yapabiliyoruz. Böl
gede eskiden kullanılan birçok araç gereç, müzikte kuJlanılan birçok 
enstrüman, belki bilinçsizlik yüzü nden gün geçtikçe yok o lmakta. 

Sağlıklı bir müze yok; bölgedeki müzeler layıkıyla çalışamıyor, bel
ki imld\nsızlıklardan, belki o bilince ulaşamamaktan . Belki hükümetle
rimizin bu konuda yeterli politikalarının olamaması, belki milliyetçilik 
duygulan ve buna benzer saiklerden dolayı, bu kültürel miras önem
senmiyar sanki ve müzelerde korunmuyor. Biz kendi imkanlanmızla, 

gün gelir gerçekten bir müze kurulur da oraya bırakırız g ibi duygular
la evlerde saklamaya çalışıyoruz . 

Fazla vaktinizi almak istemiyorum, üç sayfalık bir ö neri m var, yazı
lı o larak arkadaşlara sunacağım. Biz kurum olarak bu tür çalışma ları 

birlikte yapmaya ya da çalışmalara katkıda bulunmaya her zaman ha
zırız. Biraz önce konuşan hocamızın dediği gibi bir envantere ihtiyaç 
var. Kazınayı salladığıruzda yerin altından tarih çıkıyor. Birçok yerin 
varlığından henüz haberdar değiliz. Nerelerde biz im tarih varlıklanmız 
var, henüz bu bile bilinmiyor. 

AYDA AREL 

Sanat Tarilıçisi, Emekli Öğretim Üyesi 

Konu biraz muğlak, bunu mümkün olduğu kadar somuta indirgemek 
l azım. Benim görebildiğim kadarıyla yapılabilecek çalışmarun iki ayağı 

var. Biri derleme ayağı, biri de araştırma ayağı. Derleme derken şunu kas
ted iyorum: Bilebildiğim kadar GAP'la ilgili birtakım kültürel tarama ça
lışmaları başlamıştı. Mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde galiba 
Prehistorya Bölümü'nün bu alanda çalışma lan olduğunu biliyorum. An
kara Üniversitesi' nde Hasankeyf çalışmaları var. Yani dağınık çalışmalar 
var. O ha lde ilk olarak bu konularda çalışma yapmış ya da yapm akta olan 
kişilerin sürece katılımını bir şekilde sağlamak gerekiyor . 
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ikinc is i , bölge k o nus unda ne kadar yayın, fotoğraf, belge, bilg i var
sa, değerli değersiz d emeden topla mak ger ekiyor. Bunu yapa n demek
le r var, bugüne kadar yapmış olan üniversiteler va r. 1950' le rde öğren
ciyken dolaş tığınıız yerler sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ydu. 
Edebiyat Fakültesi'nde birçok malzeme olduğunu biliyorum. Bütün ki
tapları ta ra mak, Süryani, Ermeni kiliselerine başvurmak, oradan gôç et
miş olan ailelerin elinde bulunan nesneleri toplamak gibi çeşi tli çalış

malar yapılabilir. Bu derleme çalışmasıdır ve bir buronun, bir arşivin 
bulunmasını, orada masa çalışması yapan kişilerin zaman zaman sağa 
sola gidip çalışma yapmasını gerektirir. Ancak, ortaya bir kanaviçe çtk
nktan sonra ortaya çıkan boşluklan tamamlamak için yerinde çalışma 
yapacak ekipler oluşturulur. Kimden oluşturulur, nasıl oluşur, zaman 
içinde, bu d erleme/bir araya getirme çalışması yapılırken ortaya çıka

caktır. Şimdi bütün üniversi teler, Kültür Bakanlığı, kütüphaneler, der
nekler ve diğer kurumlarla temasa geçip ellerinde hangi malzeme bu
lunduğunu, bu malzemeyi paylaşıp paylaşmayacaklannı sormak gere
kir. Malzeme paylaşıldıktan sonra da, ikinci etapta, boşlukları doldur
ma çalışmalannın ne şekilde, kimlerle yürütüleceğini düşünmek lazım. 

MUH SiN KıZILKAYA 

Yeıı igiiııdem, Yenibinyıl YaZlin 

Masanın bu tarafında oturan bizle ri, ilk d efa görüşlerine başvurulan 
insanlar olarak görüyorum ben. Hakkariliyim, İstanbul'da yaşıyorum, 
bir gazeteci, yazar olarak sürekli geziyorum, yazıyorum. Ama galiba.. 
biz b~e yazıyorduk, çünkü şu.ana kadar b izim orada..yaşaya; insanla
rın görüşlerinin fazla bir önemi yoktu. Sonl.lçta biz bölücüydük ve o bö
lücü fa aliyetirnizi sürdüri.iyorduk. Ama galiba burada söylediklerimi
zm bir dinleyeni olacak. Tarih suyun altında kalmaya başladığı anda n 
itibaren tarihi s udan korumanın yollarını araşnrmaya başladık. Oysa 
tarihi insanlardan korumanın yollarını daha önce araştırmak gerekiyor
du, çünkü öncelikle insanlar tarihi mirasa çok büyük zararla r vermiş. 
Şimdi doğa zarar vem1eye başlayacak ve biz bu noktada tarihi doğadan 
nasıl koruyabiliriz diye araştırmaya başladık. 

Bir-iki küçük örnek vermek is tiyorum. Şu anda Orha n Silier' in 
önünde benim getirdiğim bir küçük kitap var, Niııova' ı ım Haykırışı diye. 
Bu kitabın yazarı Sürme (?) Han tm. Sürme Hanım Patrik Morşim'in (?), 
yani Süryanilerin Doğu Kilisesi'nin en büyük patriklerinden biri olan 
Patrik Morşim' in kız kardeşi ve orad a Hakkari'de Koçanis (?) köyünde 
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uzun yılla r sürmüş bir uygarlığın diyelim kraliçeliğini yapmış b ir ka
dın. Kitap Hakkari Bölgesi'ndeki kiliseleri anla tıyor, o kiliselerin o za
manki, yani bundan sadece yetmiş-seksen yıl önceki görkemini anlab
yor. Fakat şu anda gidin oraya, o kiliseleri n büyuk bir kısmı hayvan ağı
lıdır, bir kısmı da yerinde yok, teröristler içinde barındığı için bomba
larla yok edilmiştir. Hepsi şu anda yıkılmış, yakılmış durumda. Bizim 
size anlatacaklarımızda "master plan," şehireilik gibi günümüzün mo
dem kavramlarını bulamayacaksınız, ama işin bir de bu boyutu var. Bu 
kitapta Sürme {?) 1 lanım'ın anlattığı uygarlık 1919 yılmda tehcirle bir
likte bölgeden kaçarken ellerinde kalan son varlıkları, yani patriğin 
cübbesini, asasını ve ceylan derisi üzerine yazılmış üç asıl İncil'den bi
rini bir mağaraya saklamış. O hazineyi bulmak amacıyla arkeologlar, 
Amerika' dan ve başka yerlerden gelip bölgede araştırma yapmışlar. En 
sonunda hazine 1983 yılında bir çoban tarafından bir mağarada bulu n
du. Bulunan tarihi eserlerin tümü kaçakçılara sahldı. Sözünü ettiğim İn
cil, o zamanın parasıyla üç milyona satıldı. Morşim'in (?) cübbesi ve 
asası başka birilerine satıldı. Mağarada değerli olmadığı düşünülerek 

bırakılmış şeyler neydi bilir misiniz? Kültür Müdürlüğü tarafından bir 
bilirkişi tayin edilmişti, meraklı olduğum için onlarla beraber gittim, 
mağaraya gittiğimizde gerid e bazı kitapların bırakılmış olduğunu gör
dük. O kitaplar neydi biliyor muswıuz? Jules Verne'in kitapları, Victor 
Hugo'nun, Balzac'ın kitapları ve burılar Süryanice'ye çevrilmişti. 

Kısa süre öncesine kadar Hakkari Kalesi' nin kalıntıları duruyordu. 
Devlet kalıntıları dozerle yıkb ve Kale'nin başına betondan bir karakol 
yapb. Karakolun üstüne de bir uçaksavar yerleştirdi. Kale'nin altında 
5000 yıllık bazı bulunmlar ortaya çıkh . Bunlarııı üstündeki resimlerde, 
insanlarm pannaklarında yüzükler, demir yüzükler görüldü. Sonuçta 
"Türkler beş bin yıl önce burada demiri kullanıyorlardı" gibi bir resmi 
açıklamaya gidildi Bunlar şu anda Van'daki bir müzeye kapatılmış. Bu 
müzede bulunan birçok nesneyi insanların görmesi yasak, insanlar gi-
dip burılara bakamıyor. --' 

Kısacası, şunu söylemek istiyorum: Devlet, sivil toplum kuruluşlan, 
mimarlar, bilimadamları bölgedeki tarihi mirasın korwıması işine el 
ahyorsa öncelikle bazı anlayışların değişmesi, değiştirilmesi için bir or
tam yaratmak gerekiyor. Cengiz Bektaş da burada, biz hep beraber bir 
sanat köprüsü oluşturalım, oraya bir şeyler götürelim diye Hakkari' ye 
gittik. Gittiğimiz andan ayrıhşımıza kadar devlet bizi gözalbnda tuttu. 
Beni iki saat karakolda tuttular, gözlerimi bağlamaya kalktılar; Genco 
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Erkarın peşiııe adamlar taktılar, gece saa t üçte otclde uya ndınlıp a na
baba larının is imleri soruldu. Evet burada bir şeylerden söz ediyoruz, 
planlar yapacağız, tarihi s uya karşı koruyacağız diye, ama tarihin bir de 
bu boyutu var. Eğer devlet gerçekten sa mimiyse, bu konuda birtakım 
çalışmala r yapmış ya da yapmak isteyen insaniann da sesini dinlemeye 
karar verdiyse, bu tavnn değişmesi lazım. Yoksa bizim söylediğimiz 
her şey çok havada kalacak. 

Biraz ö nce GAP İdaresi'nden sorumlu arkadaşın bahsettiği bir şey 
vardı. 1989 Plaru'na göre GAP orada yeni bir hayat başlatacak, insanla
n müreffeh kılacakh. Trekking yapılacak, gölde yatlar dolaşacak vesa
ire, vesaire. Sonra bakhlar ki bu olmuyor. Biz bir şeyi ıskaladık İnsanı 
ıskaladık Şimdi ıskalanan insanla ilgili olarak, insanı temel alan bir 
yaklaşım sürdürülmek isteniyor. Böyle bir hedefe bölgeye karşı tavnn 
önemli ölçüde değişmesiyle ulaşabiliriz diye düşünüyorum. 

CENGiZ BEKTAŞ 

Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı 

Burada işlenen temayı sürdüreceğim. Çünkü hepimizin bildiği gibi, 
bir yere bakarken bile önce bir kültür yorumuna ihtiyaç var. Tarihi ya
pıta bakarken de kültür yorumu lazım. Neye göre bakıyorsunuz? l:l.ar
ran'da yapılan kazıda İslam dışı izierin silinmesine çalışıldığına tanık 
~-O zaman aman lütfen beni öpmeyiniz. Bir de çok daha açık söy
leyebileceğim, bu çalışmanın sürdürülebilirliği konusw1da benim kuş
kularım var. Çünkü biz Hakkari' de İçişleri Bakanı bizzat devreye girdi
ği halde vali yardımcılarından bir konser izni aJamadık. Dört koldan 
uğraştık, spor salonunda belki dört bin-beş bin kişi vardı. Dışarıda en 
azından bunun üç kab insan birikmişti. Ama arkadaşırnızın türkü söy
lemesi için izm alamadık; İçişleri Bakanı, ü ç vali yardın1cısım ikna edip 
de o izni alamadı. Van'a geldik, havaalarunda iznin çık.bğını öğrendik, 
arkadaşımız da bütün her şeyini dağıtmışb, tekrar geri dönüp sahneye 
çıkarnayacağuu söyledi. 

Kısacası biz şu anda olayı iki kutuplu, sadece iki etnikl<aynaklı gibi 
görüyoruz. Oysa o yöre tam bir kazan. O kazanın tanımında, yani kül
tür yorumumuzda anlaşmadığımız sürece bu iş becerilemez. Globalleş
me, sürdürülebilir kalkınma gibi lafların hepsi kolay laflar. Kahlım da 
acaba öyle mi? Çünkü biz Hakkari'de kahlıma istekli yığınların kahi
mamaları için her şeyin yapılelığına tanık olduk. Ama gerçekten katılım 
istiyorsanız varsa, o zaman bunun tanımları başkadır. 
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Yöreyi tanımak çok ö nemli. Ben l 955' tcn beri g idip geliyorum. 1-la
san keyf' le ilk tanışınam 1955. Bö lgedeki bütün kaynaklar, insanlık 
utancı ola rak yok edilmekte. Üstelik bu yok ediş, birtakım bilgilerden 

yoksun, geri kalmış olan insanlar tarafından yapılmıyor. Bu yok etme
ye, en çok güveneceğimiz kultür yorumunu yapacak bakanlığımızdan 
tutun, yoldaki güveni sağlayacak insanianınıza kadar he psi, hepimiz 
kahlıyor muyuz acaba diye soruyorum. Hakkari'deki stellerin kaynağı 
bilinmiyor, Bu steller acaba doğru tanımlanacak mı? Benim çok somut 
önerim var: Butun bu kaynak saptarnalanndan da önce bir kere kultur 
yorumunu yapalım. Hele o kaynakların alınıp da Ankara'ya görurul
mesine kesinkes karşıyım. ller şey yennde korunma bd ır. 

AYŞE ERZAN 

istanbul Tekmk Uıııuersıtesi Fizik Bölımııi Öğretim Uyesi 

Benden önceki iki konuşmacı ya çok teşekkur ederim. Duyarlılıkianna 
katılmamak mümkün değil. Vedat Özbilen'in konuşmasını dinlerken ve 
d aha önce de bu proje taslağını okurken benzer endişelere kapıldığıını 
söylemek zorundayım . Bu "kahlımcılık" adı yahut baş!Jğı altında Vedat 
Özbilen, uzmanlar, resmi kuruluşlar ve ilgili STK' larla danışma yı giınde
me getirdi. Konunun tarafları saptanmalı derken kültUr tarihi uzmanları, 
maliyeciler ve başka acaba kimler olabilir diye sordu. Ama bu bana ora
da özellikle de işte bu maddi kültürün dışındaki kültürü yaşatan, onun 
taşıyıcısı olan ve doğrudan doğruya bu projeden etkilenecek olan insan
lar için "E, ne yapalım, kalan iki ay kadar bir süre içinde onların görüşle

rini almak ya da projeyi bu doğrultuda herhangi bir biçimde değişikliğe 

uğratmarun zaten olanağı yok" diye düşünülüyor izlenimini verdi. 
Bugüne kadar, orada oturan insanlar veya onlarla b eUrli bir duyar

lığı paylaşan, onlann seslerini aktarmak için uğraşan birçok kuruluş 
oradaki kültür varlıklarının, adeta sirngeleşmiş bazı yapı ve şehirlerin 
korunması konusunda resmi-gayriresmi birçok şey söylediler. Bu du
yarlılığı, bu dile getirişleri yok saym ak ve sanki bu soru bugün ilk defa 
soruluyormuş gibi yola çıkmak bence en azından gerçekçi değil, başka 

sı.fatlar da kullanılabilir. Bu dile getiriş lerin bu yeniden değerlendiril

med e mutlaka hesaba katılması gerekli. Tabii ki bu masa etrafında da 
bu kuruluşların, yahut teknik ve kültürel alandan kişilerinin bulunma
sı çok önemli. Bunlar tabü ki yenide n söylenecek, ama GAP İdaresi so
runu böyle yeniden ele ald ığı için sanki ilk defa bu soruyu soruyom1uş 
gibi, sıfırdan bunu tartışacakmışız gibi yapmayalım . 
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ikinci söylemek istediğim de, bu korumanın haki ka ten Cengiz Bek
taş' ın da vurguladığı gibi derleme, belgelerne filan demek olmadığım, 
sadece birtakım m imari eserlerin yerinde korunması, hatta enanlması 
da demek olmadığını söylemek istiyorum. Bu işte salıiden ciddiysek, 
bu yenide n ele alışta salıiden cesur davranmaya lıazırsak, bazen bir şey 
yapmanın, bir şey yapmamak, hatta geri basmak demek de olacağın ı 

vurgulamak istiyorum. Bilgisayarınızda "undo" diye bir düğme var ha
ni, geriye gidiyor, sildiğiniz paragrafı yerine yazıyor veya yazdığınız 

şeyleri siliyor. Birtakım projelerin isabetsiz, uygun olmayan, bütün bu 
yeniden düşünmeler çerçevesinde haki ka te n yapılmaması gereken şey
ler olduğuna cesaretle karar verip bunlardan geri basmak dirayetini 
gösterebilirsek, devletimizin bu kuruluşu gösterebilirseve hep birlikte 
bu cesareti göstermeleri için onlara destek o labilirsek, bence önemli bir 
şey yapılmış olur. 

Bunlann arasında tabii bir simge haline gelmiş olan Hasankeyfi ve 
Hasankeyfi tehdit eden Dısu Baraj Projesi' ni özellikle belirtmek istiyo
rum. Bize dağıhlan çok güzel, hepimizin altına imza atabileceğirniz ni
yetleri ve düşünceleri dile getiren be lge d e benim için bir çeşit somut 
k.ıstashr. Bu ele alış içinde şu somut projeyi bir çeşit mihenk taşı olarak 
görmek is tiyorum: Hasankeyf'in muhafaza edilmesi, hiçbir kısmının su 
altında kalmaması için nısu Baraj Projesi'nde hangi değişiklikler yapı
lacak? Bu, önümüzdeki iki aylık süreç içinde ortaya çıkarılacağı söyle
nen projenin he rhangi bir inandıncılığı olabilmesi için olmazsa olmaz 
bir k.ıstash.r. 

OOuz TEKiN 

istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ 
Tarihi Annbilim Dalı 

Önce bir noktayı vurgulamak is tiyorum. Kültürel miras, tarihi ve 
kültürel mirasın korunması diyoruz. Eskiçağ tarihi açısından bölgeyi 
bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir kültürü ve tarihi koruyamayacağımıza 
göre bölgedeki çalışmalar birkaç koldan gitse, bir ekip o bölgenin tarih
sel ve kültürel geçmişini, kaynakları da araşhrarak ortaya koymaya ça
lışsa ve bunlar olurken bir GAP bibliyografyası üzerinde de çalışılsa. 

Çeşitli ünivers itelerle ilişkiler kurulup işbirliğine geçilip büyük bir bib
liyografya oluşabilir. 

Benim öncelikle vurgulamak istediğim, bölgeyi çok iyi taruma gere
ğidir. Peki GAP İdaresi'nde arkeolog danışmanlar var mı, Osmanlı ta-
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rihçisi var mı? Yoksa, onların görüşlerine işimiz düştüğü zama n mı baş
vuruy oruz? Eğer hep gönüllü o larak birilerini bir yere çağırırsak, top
lantıya ka tılanlar da az olur, işler de y ürümez. Ücret verin, maaş verin, 
bir şey yapın ama bilfiil bir ekibi bu işle uğraşması için teşvik edin. 
Kazı yapmak bir başka mesele. Türkiye'd e kazılar çok zorluklarla 

yapılıyor. Devlet kazı için bö lgeye a rkeologlan davet e ts in, m adem ki 
bölgenin bir önceliği var. 

Bir noktaya daha değineyim: Ha kkari stellerinin gösteriJip gösteril
meme meselesi inanın sadece Doğu Anadolu'ya özgü bir şey değil. İs
tanbul Üniversitesi'nden pro fesör doktor arkeoloğum, gitsem bana da 
göstermeyecek.ler. Ama bu bölgeyle ilgili değil. Yılla rdır doktora tezi 
ya pmak için Antalya Müzesi' ndeki Aspendos sikkelerini a lmaya ça lış

bm, vermediler. istanbul Arkeoloji M üzeleri' nde aynı sorunlan yaşıyo
rum. Yani Türkiye'de her şeyin tıkayan bir kültür, bir d evlet politikası 

var. Batı Anadolu'da da aynı sorunlan yaşıyoruz, ama şimdi odağımız 
Doğu Anadolu olduğu için ve orayla ilgilendiğimiz için sorunlar o böl
geyle ilgili gibi görünüyor, ama değil . Manisa'ya gidin, İzmir Müze
si' ne gidin. İzmir Müzesi'nde sahte sikkeler var, inceleyelim diyorsu
nuz, irnkam yok göstermezler. 

Somut bazı şeyler söyleyeyim: Tarih Vakfı'nın yaptığı Mardin örne
ği gibi kent tarihleri yazımının devarn etmesi mutlaka özendirilnıeli. 

Tezler de özendirilebilir. "Zeugma kentinin sikkeleri." Ne demek bu? 
Arkasında tanrılar, tanrıçalar, oradaki imparatorlar var, işin bir ucu bu. 
Bir u cu eski çağ tarihini bilmemiz, bir ucu Osmanlı tarihi. 

Taşınmaz kültür varlıklannın envanteri yapılsın den di. Acaba taşı

nırları da bunun içine dahil edebilir miyiz? Yani bölgedeki sikkeler ve 
başka malzemelerin de bir envanteri çıkarılabilir. Zaten yüzey araştır
malarını, kazıları, üniversitelerin bir kısmı devam ettiriyor. Bir koordi
nasyonla GAP İdaresi bunları bir araya getirebilir. 

M uRAT GöKDEMiR 

İnşant Mii/ıendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 

Bana da işin sosyal yanı maddi kültür varlıklarının envanterinden 
da ha büyük bir sorwı gibi görünüyor. GAP Bölgesi' nde sivil toplum 
kuruluşlarının, çeşitli üniversitelere bağlı veya serbest uzmanların ya
pacakları çalışmalarda önlerine birçok engel çıkarılacaktır. Kültür Ba
kanlığı' nın bu ça l ışmanın neresinde yer aldığuu ben de öğrenmek isti
yorum. Ne kadar etkin? Saminıi mi? İkincisi, bizler çalışma yapmaya 
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kalktığınuzda, doğaldır ki arilŞtJrınaya, bugüne kadar GAP içeris inde 

gerek resrni kanaldan, gerekse Universitelerden veya kendisi inis iyatif 
kurarak, yurtdışuıdan da d estek alarak birçok araştırmaya girmiş o lan 
kesimlerin oluşturduğu verilerden hareket edeceğiz. Ama bu veriler ne 
derece sağlıklı, doğru mu, yanlış mı, eksik mi, fazla mı? 

Böyle bir çalışma sonucunda bir paket çıkacak ortaya. Bu paket bel
ki resmi görüşle çatışabilir. Çıkaolabilecek enge!Jemeleri göğusleyebile
cek bir kamuoyu, bir baskı unsuru oluşturmanın gerektiğini duşunuyo
rum. 

AYDA AREL 

İki şey galiba birbirine kan.ştınJıyor. Bunlardan biri, bizim burada bu
lunma nedenimiz. Bu proje benimsencliği takdirde yapılması gereken 
veyahut yapılabilecek şeylerin neler olduğunu saptamak. Ikincisi ise 
karşılaşılacak zorluklar. Bunlar iki farklı mütalaa edilmesi gereken şey. 

Önce yapmak istediklerinizin yahut yapılması gerekenierin dökü
münü yaparsınız, sonra hangi zorluklarla karşılaşabileceğinizin hesabı
nı yaparsınız, önle m alırsıruz. Önlem alamadığınız zaman da yapamaz
sınız, bunu teşhir ed ersiniz yahut başarısız kalırsınız. Neye girişirse gi
rişsin, insan her zaman başarısız olmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya. 
Doğu'da karşılaşılan zorluklar tabi i çok acil ve güncel, ama bu zorluk
lar Oğuz Bey'in dediği gibi her yerde karşılaşılan zorluklar. Atilla Yü
cel tanıkhr, Türkiye'nin bahsmda çalışırken, polis ve askerle bilmem 
kaç kere burun buruna geldim. Kimliklerimiz alındı, polis tarafından 
takip edildik, Edirne'de askeri ciple topladılar beni . Yani bu zorluklar 
Türkiye' d e var, olmasaydı Doğu sorunu da olmazdı zaten. Doğu' da da
ha fazla, bunu kabul ediyorum, ama bir çalışma stratejisini oluşhlrur

ken önce yapılacak işler sıralarur, sonra da bunları nasıl gerçekleştirece

ğiniz anlahlır, bunun taktiğini de düşünmek lazımdır. Sıraya sokmak 
lazım, iki işi birbirine çok fazla karışhrmamak lazım. Evet, ideolojik 
handikapla rla karşı karşıyayız, evet, polisiye tedbirlerle yüz yüze geli
necektir, bu zate n bilinen bir şey. Ama böyle olacak d iye hiçbir şey ya
pılmayacak mı? Yapılacak. Yapılacaklar nedir, o konuşulsun . 

SEVi M ŞENGÜL ŞiRVANCI 

Sanat Tarilıçisi, Hasankeyf Kurtarma Komitesi Başkanı 

Bu gündemin bence öncelikli konularından biri, mutlaka H asankeyf 
olma lı. Sebep şu: Eğer biz bir kültür değerini, SİT ölçeğincieki b ir kül-
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tiır değerini k o rursak Türkiye~ de belki bir i lki başlahTUŞ olaca~ız, yani 

atılan bir yanlış ad tm ı geri almış, doğruyu yapmış olacağız, bu belki bir 
göste rge olacak. Bundan sonra yaptlan planiann çok doğru veriler üze
rine oturmasını sağlamış olacağız. Planiann kültür değerlerini göz 
öni.ınde tutmasını sağlamış olacağız. Bu bence bir adımdır. Biz 1997'de 
yapmış olduğumuz toplan h nın metnini GAP İdaresi ve Cumhurbaşka
nı dahil her yere göndermiştik. 1998'de GAP Idaresi'nin Urfa'da yaph
ğı toplanhda, Hasankeyf'in korunması kararını koydurduk. Maalesef 
GAP İdaresi kendi toplantısı olmasına rağmen oraya imzasını koyma
dı. Ama karar toplanbya kahlaniann orlak gönışu olarak yer aldı. Da
ha sonra yine universilelere ve dığer kuruluşlara çalışmalar yaphrdık 
ve bunlann dosyalarını gönderdik. Bu dosyaların GAP İdaresi'nde ve 
diğer kuruluşlarda olması gerekli. Butun Dicle yeniden gözden geçiril
meli, tarihl ve doğal değerler tek tek yeniden sapta rıma lı , gözden ka
çanlar varsa eklenmeli, baraj projesi Hasankeyf mutlaka kurtanlacak 
şekilde yeni bir revizyona tabi tu tu! malı. Sütun bunlar yapıldığı takdir
de Dicle'den on bin megavat gücünde enerji üretme imkanı yine var. 

ALi RıZA NURHA 

Şelıir Plancı/an Odası, İstanbul Şubesi Sekreteri 

Vedat Özbilen'in açıkladıklarmdan anladığım kadarıy la öncelikli ola
rak halkın planlamaya kah lımının sağlanmas ı hedefleniyor. Bu, planla
mada çok önemli bir unsur. Seeerebili rseniz çok iyi olur. Ancak kuşku

larım var: Bölgenin yapısı gereği tam halka inebilecek misiniz, yani na
sıl bir sistem kullanacaksınız? Orada ağalardan ve siyasi partilerin izdü
şümlerinden aldığınız fikirleri yeterli görecek misiniz, yoksa halka kadar 
inebilecek m isiniz? Halka kada r indiğinizi varsayalım, oradan elde etti
ğiniz fikirleri devlete nasıl kabul ettireceksiniz? Eğer plana birtakım do
neler girecekse bunu Bakanla r Kurulu' ndan geçireceğiz d ediniz. STK'lar 
olarak devlete çeşitli konularda yol gösteriyoruz, ancak kabul ettireıni
yoruz. Meseleleri dava konusu yaparak çözmeye ça lışıyoruz. 

ÜRHA SiLtER 
isterseniz, bazı sorulara cevap vermeye çalışalım. Sanıyorum önce 

şöyle bir ayrımı netleştirmek te yarar var. Genç, dinamik, açık bir ekibin 
GAP İdaresi'nde devlet görevlileri o larak yaptıkları çalışmayla, Tarih 
Vakfı'nın bu alandaki çal ışmaları, birbiriyle işin bu noktasında kesişen 
iki ayrı çalışma alanı. 

73 



Taril-ı Vakfı kendı varlı,gını.n bir parçası olarak geçmişten beri birçok 
alanda bu konuyu ilgilendiren ça lışmalar yapb. Bu n/ann bir böl u mu şu 
anki yetersizliğine rağmen ilk denemeler olarak da onem taşıyor. Örne
ğin J993'te gerçekleştirdiğimiz Türkiye Kent Tarihleri Bibliyografyası 
tiım illerin kent tarihiyle ilgili belli başlı makale ve kitaplarla ilgili tek 
kaynak. Bunun geliştirilmesi gerektiğini, yenilenmesi gerektiğini bili
yoruz. Sözü edildi, Mardin üzerine başiattığımız çalışmalan diğer iller
de de yaygınJaştırmak istiyoruz. Mardin'in üçı.inciı kitabı bu hafta çıkı
yor, sonra bir dörd uncu, beşinci kitap devrede. Yerel Tarih Grupları adı 
altında şu an on üç ilde yürüyen bir çalışma var ki bu çalışmanın kap
samı içinde yerel tarih müzelerinin kurulması, sözlu tarih çalışmalan
nın yürütülmesi ve benzeri çalışmalar hedefleniyor. 

Uzatmayacağım, Tarih Vakfı, devlet kademelerinde alınan şu ya da 
bu karardan bağımsız olarak aydınlanmızın gücü, enerjisi, cesareti, ola
naklan yettikçe, bu tür çalışmaları yapmaya devam edecek. Şunu da 
söyleyeyim: Çuvaldızı kendimize batırmakta yarar var. Devletin katılı
mı içtenlikle isteyip istemediği sorunu kadar, aydınlanrnızın katılım ı iç
tenlikle paylaşıp paylaşmadığı sorunu ile de karşı karşıya olduğumuzu 
unutmayalım. Bugün davet edile n kişilerin bu toplanbya farklı kaygı
larla, bu konuda söz söylememek, bu konuda güvenini kaybetmiş ve 
söyleyecek sözü olmamak gibi sebeplerle kablmadıklanru söylemek 
mümkün; ama aynı zamanda sivil toplum içinde de bir katılım cesare
ti, katılım etkinliği, kablım enerjisi, katılım zamanı sorunu olduğunu da 
belirtmek gerekiyor. 

[kinci bir konu; bu süreci sanıyorum bir denemeler, başlangıçlar yap
ma süreci olarak görmekte yarar var. Türkiye'de genel olarak d emokra
tikleşmeye çok bağlı, işleyen bir yönetim sisteminin kurulmasına çok 
bağlı bir alanda, böylesine bir toplantı yapılıp bunların konuşulmaya 
başlaruruşsa ve bir yandan belirli projelerde çalışan kamu görevlileri, ö te
ki tarafta bölgenin kültürünü araştırmaya yönelik veya bölgede bazı kül
türel operasyonları engellemeye yönelik sivil toplum kuruluşları masa 
başmda bir araya gelmeye başlamışlarsa, bununla yetinemeyiz. Bu Tür
kiye için henüz çok küçük bir başlangıçtLr, ama sanıyorum önemlidir. 
Bölgedeki çalışmalarda, toplantılarda da, muhtemelen benzer gerilimler, 
benzer güven sorunları, benzer sembol arayışları ile karşılaşacağız. 

Sorun iki aylık bir çalışmadan ibaret değil, tam tersine on yıllara 
uzanan, Türkiye'nin renkliliğiyle, çeşi tliliğiyle insanlık ailesinin içinde 
hak ettiği yeri almış uygar bir üye olarak varolması sorunudur. 

74 



1 994' t e ö nce Kuruçeşn'le ile B e bek arasındaki o \onda u y g u la n oc ak, 

sonra İstanbu l'a, daha son ra Marmara' ya v e tüm T ürkiy e 'ye yaygınlaş
tınJacak bir e n van te r ça lışması başlattık. Bu çahşmay1 o tarihte Güzel 
Sana tla r Akademisi' nde, şimdi is tanbul Teknik Üniversitesi' nde çalışan 

bir p rofesör arkadaşımız ve ekibi ya pb. Bu envanter çal ışması yedi yüz 
kültUr varlığına ilişkin ola rak, yedi yüz milyon liralık bir harcama ile 
gerçekleşti rildi. ArkadaşlarımiZ hatırlayacaklardır, Ankara ve İstan
b ul'un korumacılık alanında ça lışan insanlannı "Bu d efa farklı olacak, 
bu defa niyet farklı" diye topla n hya katılmaya za r zor ikna ederek ve 
o nla n n "llayır, biz şımdiye kadar bu tur toplantılara çok çağınldık ama 
arkasından sonu ç gelmed i" i tirazlarına karşı, "lliç o lmazsa biz ya pabi
leceğimizi başla talım" d iyerek bu ça l ışmaya başladık. 

Türkiye'de şu an kaç e nvante r var? Örneğin Maca ristan gibi bir ül
ken in envanter sayısıyla oranlarsak yaklaşık ne kadar? Bir milyon ta ri
hi yapının envanterinin çıkanlması gibi bir tablo, büyükçe görünen bir 
tablo ortaya çıkiyor. Son bankala r operasyonunda harcanmış olan pa
rayla bunu n tümünün yapılması, bu basit a ritmetik hesapla da müm
kün, bu kadar da basit. Yani bir yandan çok karmaşık, çok zor aşılmaz 

bir engel, öte tarafta banka la r operasyonunda harca na n beş-a l tı milyar 
doları bulmuş paranın yalnızca bir bölümü bu amaçla kullanılsa, en
vanter sorununun çözülmesi mümkün. Demek ki son ta hWde iş gelip, 
biraz önce şehir plancısı arkadaşıının ve başka bir-iki arkadaşunızın da
ha değindiği gibi, birer yurttaş ola ra k, bir sivil toplum gücü olarak ül
ke politikasında, kaynak kullanımında etkin olmaya başlamak ve bu 
doğrultudaki açılımla rı d erinleştirmek, genişletmek, da ha büyük baski 
güçlerini oluşturmak konusuna dayanıyor. 

Türkiye'de, özellikle son değişikliklerden sonra barajlar a lanı eğer 

çok büyük karların elde edildiği bir a lan haline dönüşüyorsa, buna kar
şı tarihi mirasın korunması alanı çok küçük katılımlı s ivil gruplarm var 
olduğu bir alan olarak kalaca ksa, bu probleminnasıl bir sonuca ulaşa

cağı matematik ola rak belli ve değişkenlerinin nasıl değiştirilirse farklı

laşacağı da belli. O yüzden sorun yine dönüp dolaşıp kanlun lafının her 
iki anlam ma, yurttaş katılınıma da, d evlet-sivil toplum ortaklığı konu
su na geliyor. 

VEDAT ÖZBTLEN 

Bence kahlım konusunda umutsuzluğa düşmernek lazım. Kahlım ha
kikaten çok zor. Türkiye'nin d e fazla deneyimi yok, hele böyle bölgesel 
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ölçekli projele rde, hele Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nde ... Bunun yolla
rını arıyoruz, biz GAP İdaresi o lar ak bundan daha küçük projelerde ba
şarılı o lduk, o radan yola çıkarak zaten bu bölge planına doğru gittik. Ör
nek veriyorum, Islahiye imar planını bu kabiıma yöntemJe yaptık. 

Bilirsiniz, plan yapıld ıktan bir ay sonra da iti razlar o lu r. Bir bakarsı
nız yeni yaptığınız plana iki yüz elli değişiklik gelir. Ama katılımcı yön
temle yaptığınızda sayı çok azalıyor; sadece on değişi klikte kaldı. De
mek ki doğru bir yöntem var. Şimdi bunu büyük projele rde nasıl yapa
biliriz sorus una birlikte cevap arıyoruz. 

Küçük projelerde başanya ulaşbk. işte Birecik Barajı'ndan e tkilenen 
otuz köy. H alfeti ilçesinde koordinatö r arkadaşımız ile birlikte katılım
cı yöntemlerle çalışmalar yap h k . Otuz köyde toplantı yaphk, köyle r bu 
baraj gölü altında nasıl kalacak, yeni yer seçimi nasıl yapılacak? Teknik 
elemanlar olarak on iki yer seçtik, halka danıştığımı.zda hiçbiri bu yer
leri beğenmedi. Çok yanlışmış seçtiğimiz yerler. Nede n? Sosyal kat
manlar var, farkl1 ilişkiler var; kimi "Orası Kürttür gitmem " , kimi 
"Türktür gitmem" diyor. Aşiret ilişkileri nedeniyle belirtilen yerlere 
yerleşmek istemiyorlar vesaire. Sonra anlaşmaya varılan bir yer bulun
du, oraya yerleşme yapıldı. 

Bu karşıltklı bir planlam a, uygulama ve öğrenme sürecidir. Türki
ye'de bu d eneyim yaşanmadı. Biz yaşanınası yönünde bir çaba sarf edi
yoruz, bunu yapmak zorundayız. GAP İdaresi olarak başladık, nereye 
kadar gideceğiz bilmiyorum, dolayısıyla ümitsizliğe düşmeyelim. Geç
mişteki yaraları deşmeye gerek yok, yaralan sarmaya çalışmalıyız. He
pimiz bu ülkenin insamyız, bir yol bu Iabiliriz gibi geliyor, bu da karşı
lıkil konuşmayla olacak. 

Ayru süreç Hasankeyf' te de geçerli. Yani devletin kurumları burada 
olacak, H asankeyf' e karşı olanlar burada olacak. Ama sonuçta bir orta 
yol bulmak zorundayız. Benim gördüğiim kadarıyla karşı olanlar pro
jeyi bilmiyor. Neye karşı olduklannı bilmiyorlar. Bunlar iyi tarhşılmalı, 

yani devletin kurumu da karşı Çlkanları anlamab, projeye karşı olanlar 
da devletin yapmış olduğu çabala n anlama lı. Gördüğüm kadarıyla kar
ŞıiLklı a nlamada eksiklikler var. Bir arkadaşımız "halka inebilecek misi
niz?" diye sordu. Al h milyon kişi var, nereye inebiliriz? İnebi leceğimiz 
kesim ö rgütlü kesimler, ama örgütsüz kesimlere nasıl inebiliriz konu
sunu da düşünüyoruz. Sulama dışında kala n alanlar var. Buradaki çift
çile r projeden etkilenmiyor, en zarar gören grup bunlar. Bunları kalkın
ma sü recine nasıl katabiliriz? Çok zor ama katmanın bir yolunu bulaca-
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ğız. Sulanan a lanlarda sula ma birlikleri oluştu , aniann görüşlerini ala
cağız, a ma sulanamayan a la nla rda nasıl alacağız? 

Umutsuzluğa düşmememiz lazım, biz de bir devlet kurumu olarak 
Kültür Bakanlığı'mn politikasını benimseyemeyebiliriz, ama karşılıklı 

görüşme sonunda bir yol bulunabiliyor. Bu süreçte Kültur Bakanlığı da 
o lacak; nasıl siz bizim bir tarahrnızsanız, Kultür Bakanlığı da taraf, o da 
devletin bir politikasını oluşturuyor. Bunu birlikte tarnşalım diyoruz. 
Bugün Türkiye'de olmayan şeyler bunlar. Devletin politikası da tartışıl
mıyor. Devletin kültur politikasını çizenler de, etkilenen kesimleri tanı
mıyor. Biz GAP İdaresi o larak bu süreci başlatmak istiyoruz. 

1987'den beri bu p rojenin içindeyim, hiçbir uzmanı, arkeoloğu bol
geye çekernedik Ben de sizleri eleştiriyorum. Hepiniz İstanbul'da, An
kara' da oturuyorsunuz, bölgeye gelmiyorsunuz. Yabancı uzmanı getir
tebiliyorum rahatlıkla. Ta Amerika'dan kalkıp geliyor, sizler gelmiyor
sunuz, ülkenizin sorunla rıyla ilgilenmiyorsunuz. Bunun çeşitli engelle
ri de olabilir; üniversite lerin imkanları uygun değildir m esela. Ama bu
nun bir yolunu bulmalıyız. Bu ortam oluşmadı Türkiye'de. Bu diyalo
ğu sağlamanm yollarıru arıyoruz, GAP İdaresi ola ra k. O açıdan umut
suz değilim bu süreçten. 

Kültür konusunda yapılması gerekenler nedir burada? Gerçekten 
doğru yolda mıyız? Bu konuda sizden destek bekliyoruz . Kültür konu
sunda neler yapmalıyız? Korumalı mıyız? Korurken, kullanarak mı ko
rumalıyız? Stratejimiz n e olmalı? Biz su göletleri yarabyoruz, bunların 
albnda kalan bir tarilıi miras var, bunları nasıl kurtara biliriz? Bir de su
lanmayan alanlarda tarih varlıkla rı var, bunları kurtarmada stratejimiz 
ne olmalı? Acaba Kül tür Bakanlığı stratejisi doğru mu? Bunlarm irde
lenrneye ilıtiyacı var. Bunu bu iki aylık süreçte çözebilirsek iş bitmeye
cek, bunun devamı var. Uygulamaya aktaracağız, izleme-değerlendir

me sistemi kurulacak . O izleme-değerlendirme s isteminde Bakanlık ne
rede yer alabilir? Sivil toplum örgütleri nerede rol alabilir? Valiler, kay
makarnlar nerede rol alabilir? Bwılan da tarhşmak istiyoruz sizinle. Bu 
süreç birden kesilmeyecek, d evam edecek. 

Plan birden kesilen bir şey değil, diııamik, yaşayan bir şey. Planm 
sürecini biz takip ehnek istiyoruz, ama bunu yaparken d e doğru bir çı
kış noktası yakalayalım istiyoruz. Eğer çerçeveyi iyi çizersek, bundan 
sonraki uygulamada, izleme-değerlendirmede de daha başarılı bir yol 
izleyebiliriz. Türkiye'de anladığım kadarıyla yapılmayan, eksik bırakı
lan noktalar bunlar. On yıllık süreçte bunu gördük biz : Planınıız var, 

77 



ama izleme-değerlendirme sis temimiz yok. En büyük eksiklik buydu. 
Çalışma lar nerede yapılıyor, niye yapılıyor belli değil , kayıp her şey. 
Bunlan eğer iyi bir şekilde ortaya koyabilirsek, bu on yıllık p erspektif 
içerisinde nereye kadar gidebileceğimizi, neyi nasıl yapacağınıızı b elir
lersek, be nce bu, çalışma ve damşma sürecinin yani hepimizin başansı 
olacak. 

GöKHAN MENTEŞ 
Bu i.ki aylık çalışmayla ilgili smırları tamamlamak asimda o kadar 

kolay değil. Belki de en doğrusu, yapabildiğimiz kadarını yapacağız di
ye genel bir ilke koymak. Yapabildiğimiz ne olacak diye baktığmuz za
man, bir kere konuyla ilgili belli başlı yaytnları, önemli yapıtlarm a nla
tıldJğı kaynaklan belirlemek bile ö nemli diye düşünüyoruz. Büyük bir 
envanter değil , bir başlangıç çalışması diyelim buna. Ama neticede Tür
kiye'nin gerçekten çok kapsamlı bir kültürel tarih envanterine ilitiyacı 
var. Biraz önce Orhan Silier'in değindiği envanter, o nitelikte. Tabii ki 
böyle bir envanterin GAP Bölgesi'nde oluşturulmasına başlamayı öner
mek ve bunun mekanizmasım bir eylem planına bağlamak bir projedir, 
yani bu işin sonundaki önerilerden biri, belki d e en önemlisi bu o lacak
tır. Ancak, bu envanterin oluşturulması çok ayn bir şey, yani m evcut 
kaynaklarm derlenmesinden öte, ortaya çıkanlmamışlarm keşfedilmesi 

gibi bir boyutu var. Biraz önce Oğuz Özbilen'in aktardığı konu buydu 
zannediyorum. 

Dolayısıyla devletin yeni keşiiler, yeni kazılar, yeni araştırmalar için 
belirli bir kaynak ayırmasım talep etmenin ötesinde, belki bunun örgüt
sel boyutları da ortaya konabi !ir. Be nce böyle bir çalışmanm bölgeye ge
tirebileceği en önemli katkılardan biri, konunun yerinde sahiplerulmesi 
için birtakım yöresel, gerçekçi, uygulanabilli modeller ortaya koymak 
olabilir. GAP İdaresi'nin varlığı bir ayrıcalık, Türkiye'de başka bölge 
idaresi yok. Bu, doğrudan doğruya Ankara merkezli bir yönetimden 
öte bir şey. Onun ötesinde STK'Iarın, belirli uzmanların, üniversi telerin 
çeşitli platformlarının veya d erneklerin, vakıfların bir şekilde payiaşa

rak oluşturacakları yeni sis tem ler o labilir. 
Esasında tabii GAP bölgesi sorunlarının büyük bir bö lümü, aslında 

Türkiye' nuzin sorunu. Sanki Türkiye'de mahalleler, semtler sahipleni
liyor mu ki, GAP' ta biz ta mahalle, semt düzeyinde, o hassasiyette bir 
sahiplerınıeden bahsedelim. Türkiye'de mahalleler sahipsiz, büyük 
kentler sahipsiz. Dolayısıyla bu yerinden sahiplenme modeli arayışı, 
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esasında Türkiye bütününde de belirli açılımlara yararlı olabilecek bo
yutlar taşıyacaktır. 

Bizim bu çalışmalarımız ister istemez bir miktar yi.ızeysel kalacak, 
yani bir öngörüş derlemesi, çok sistematik olmayan birtakım görüşlerin 
a lt alta eklenmesi ve bunların içinden de genelde paylaşıldığmı düşün
düğümüz birtakım projelerin gündeme getirilmesi ve onlarla ilgili biraz 
daha ayrıntılı bir düşünce, eylem planı ortaya koyma niteliğinde ola
caktır. Ama bunun arkasının, önerdiğimiz projeler veya başiattığımız 
yem yaklaşım çerçevesinde bölge planı içinde kendi yerini bulması la
zım. Bu iş biz bir kere raporu verdikten sonra devlet arkasını getirsin 
şeklinde sürecek bir iş değil. İşin arkasını katılın1cı yöntemleri kullana
ra k, konunun yeniden sahiplenilmesini sağlayarak sürdürmemiz gere
kir. Ancak tabii devletin oynayabileceği roller var . Özellikle başlangıç 
aşamasında, işin bir ivme kazanabilmesi için yapabileceği d estekler var. 
Ama samyorum konuyu d evlet ötesi görmek ve konunun sahiplemJme
s ini sağlamak en önemlisi. 

CENGiZ BEKTAŞ 

Buradan öyle görünüyor ki, herkes kendi kafasındaki düşüncelerle, 

dinlediğini değerlendiriyor. Bu da çok doğal. Düşünceyi dile getirme 
özgürlüğiinü kullandığım için yedi buçuk ila on beş yıl hapis istemiyle 
yargılaruyorum. Kimsenin bir yere gitmekten çekindiği, korktuğu falan 
yok. Bu edebiyata da lütfen bir son verilsin, aydınlar şunu yapmıyor, 

bunu yapmıyor. Hayır. Lütfen herkes çizgisini ve gerçeği bilsin. Hakka
ri'ye ü ç bin kitap götürdüğüm zaman, belki okuma yazmasını henüz ta
mamlayamamış bir polis bunları teker teker gözden geçiriyorsa, size so
ruyorum berum güvenliğim ne olacak? Belki bana bir belge vereceksi
niz tutuk.lanmayayım diye, belki de beni araştırıp vermeyeceksiniz. 

Bu zorlukların hiçbirine aldumamış insanlar karşınızda konuşuyor

lar. O kadar yuvarlak, o kada r güvende görmeyin konuyu. Ben, bırakı
nız Doğu'yu, İstanbul'da bazı yerlere giremiyorum dincilerin egemen
liğinden ötürü. Haydi gelin, şimdi beraber çıkalım, girebilecek miyiz 
bakalım örneğin Süleym aniye'nin bir bölümüne? 

Benim kendime göre bir kültür yorumu m var, a ma yöreyi doğru dü
rüs t tanımadan neyin yorumunu yapacaksınız? Ben bir belge istiyo
rum. Buraya çağırılan insanların artık bir şeyleri arkalarında bıraktığını 

kabul ederek davranın. Ben hiçbir şey için "yapılamaz" demedim haya
tunda, o yüzden de romantik sayılırım. Ama engellere karşı uyarıyo-
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rum, araştırma yaparken, diyelim bir ja ndarma, ya da derd imi a nlata
mayacağım bir polis a lıp kapatmasın o kadar. Başka bir şey is temiyo
rum. Eğer bu projenin içinde öyle bir şey sağlarsanız, o zaman bu yeni 
bir olaydır. 

Bunu niçin istiyorum? Çok açık söyled im, çal ışmaını sü rdürebilmek 
için. BunJann içindeyim, kimse bana b ir şey ödemiyor, bir sürü aydın 
için d e öyle. Urfalı bir arkadaşıının Urfa'ya gidip gelecek bütçesi yok, 
yani gönüllillüğün de bir çizgisi var. Örneğin yazariara b ir belge verin 
ki bölgeye gidebilsinJer, bir de güvence tabii. Gene en azından b ir otuz 
beş yıldır yön eticilerin yetiştirildiği öğretim kurumlarında genel killtür 
dersleri verilmesi için çırpmıyorum. Kaymakamların, valilerin yetişti

rildiği kurumlarda "sizin birinci kimliğiniz insanlıktır" diyen bir k ilitür 
yorumunun oruara aktanlması şarttır. Yoksa kaymakam gidiyor, Ava
nos' taki kervansarayı yıkıyor, köprü yaptırıyor. Şimdi biz o köprüden 
taşlan seçip tek tek onarım yapıyoruz, akide şekerine döndüler. Şu an
da GAP Bölgesi'nde görevli vailleri, vali yardımcılannı, kaymakamlan, 
emniyet müdürlerini toplayıp hep beraber kill tür üzerine konuşalım, 

bence en başta gelen şey bu. 

NEŞEÖZGEN 

Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölüm ii Öğretim Üyesi, 
GAP B Ki Koordina tör Yard ımcısı 

Ö nceJikle bu planın vizyonunu, hedef ve stratejilerini nasıl oluştur
duğumuzu açıklamak istiyorum. Belki burada özellikle s tratejist bir ta
vır çizmem iz gerektiğini de söyleyerek bu sabahki oturumda biraz iler
leyebiliriz. Bu plan bütünüyle bir a rmoni arıyor. Planın katılımcı davra
nışının adı bir arrnoni, yani bir konsensus. itaat, dinJetme, fikir sorarak 
bunu da dikkate alma tutumu değil. Armoni, yani "biz" in içindeki tek 
tek seslerin duyulabildiği, ama birlikte de hareket edildiğinde u ygun 
bir melodinin fark edildiği yeni bir durum arayışı. Bu herhalde b ir par
ça plan ekibi olarak bizim katılımdan ne anladığımızı sizlere aktanr. 

İkincisi, planın katılm1cı davraruşına yine biraz dikkat çekmek isti
yorum. Sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı davranış anlayışlarının te
melde iki ayağı vardır: biri ada let, diğeri de eşitlik; bunların altında da 
insan kaynaklarının geliştirilmesi . GAP' m, Bölge Sosyal Planı' nın sür
dürülebilirlik ilkesi, bu üç ayağa dayanmaktadır. 

Biraz kaygıları giderme ve açıklama açısından şunu söyleyeyim: Bu
rada ki sürdürülebilirlik ilkesinin katılımla desteklenebilmesi için geçer-
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li olan tek çözüm, şimdiye kadar yapılanlardan ve Türkiye' nin ve genel 
olarak bütün dünyamn genel durumundan etkilenen dezavantajlı 
gruplara öncelik vem1ektir. Planın dezavantajlı gruplar olarak ele aldı
ğı hedef gruplar, topraksızlar, işsizler, gençler, kadınlar ve çocuklardır. 

Yani bu plan öncelikle bu kesimleri kendisine hedef grup olarak seçen 
ve bunlann ada le ı ve eşitlik tem e linde nasıl birlikte hareke t ederek ses
le rini duyurabileceklerini, kara rlara katılımını kolaylaştırabileceklerini 

stratejik olarak öngörmeye çalışa n bir plandır. 

Bölge son derece heterojendir, sadece etnisite, din farkları değil. Kar
şımızda Türkiye'de özellikle son on beş yıldır yaşanan şiddet olayların

dan etkilenmiş bir bölge vardır. Bu şiddet olaylarının her gruptan insa
nı farklı farklı vurması söz konusudur. Örneğin kadınları çok özel bir 
biçimde vurmuştur bu şiddet olayı, gençleri çok özel bir biçimde vur
muştur, bölgede kalıcı veya geçici olarak bulunan h erkesi de bir şekil

de etkil emiştir. Bütün bunları dezavantajlı gruplar olarak ald ığımızda, 

bunların kararlara katılımını ve kaynaklara erişimini kolaylaşbrıcı yeni 
organizasyon ve örgüt m odelleri bulmak zorunda olduğumuzu da his
sed iyoruz. Planın kahlımcılık tavrı bu. 

Cengiz Bektaş'ın söyleetikle rine kısmen katılıyorum, kısmen şunu 

söylemek istiyorum: Galiba artık isternekten ziyade ses duyurmak, üze
rine gitmek gerekiyor. Aydınlar olarak, biliminsanları ola rak da görevi
miz bu. Eğer ses duyurursa k bu bir güçten kaynaklanacak Burada güç
ten kasıt bir iktidar değildir, örgütlenmenin gücü anlamındadır. Örne
ğin Hasankeyf grubu örgütlenebildi ve şu anda sesini duyurabiliyor. 
Başka gruplar da örgütlenme li ve biz bu örgütlenmelerin tamamına ta
hammül ebne biçiminde değil birlikte hareket etme biçiminde yaklaş
malıyız. Sevsek de sevm esek de şu masanın etrafında çok farklı seslerin 
olması sevindiricidir, daha fazla sesin olabileceği ve daha ahenkli bir 
müziğe ulaş.ı.bileceğimizi urnma k da sevindiricidir bu anlamda. 

Kaymakamların, valilerin, resmi görevlilerin bilgisizlikleri nedeniy
le kültürü tahrip ettiğini düşünmüyorum. Bir kısmı bilgisizlikten olabi
lir, bu Güneydoğu Anadolu bölgesinin aşağı yukarı 1700' lerin ortala
rmdan beri geçirdiği bütünsel şiddet olaylarının bir devamı gibi de gö
rülebilir. 

Bizim, Tarili Vakfı'nın kültürel mirasm değerlendirilmesi grubunun 
dışında, farklı, ortak çalışma yaptığımız uzmanlada birlikte çalıştığı
mız, delegasyon olarak birlikte çalıştığımız, duyarWık yaratma konu
sunda birlikte ça lıştığımız gruplar var. Bunlardan biri sivil toplum ku-
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ruJuşlarının k endi yapılarının geliştirilmesi ve birlikte ha re ke t e tme le r i
ne yön e lik bir gruptur. Örneğin bununla Diyarbakır Genç İşadamJan 
Derneği, Diyarbakır Şair ve Edebiya tçılan Derneği ilgileniyor . Bir diğer 

grup, bölge eğitiminin özel planlanması grubu, bölgede özel bir eğitim 
planının nasıl uygulanabileceğini tarbşıyor. Bunu Eskişehir Anadolu 
Üniversi tesi Eği tim Fakültesi koordine ediyor. Geleneksel güç i lişkileri 
konusunu H acettepe Üniversitesi A ntropoloji Bölümü'nden arkadaşla
nmiZ ele a lıyor. Bölgede sağlık hizm etlerinin özel konumu ve ne tür 
sağlık hizm etlerinin öncelikli olab i leceğine ilişkin çalışmayı Diyarbakır 

Tabip Odası, diğer tabip odalan yla birlikte yapıyor. Türkiye Esna f ve 
Küçük Sana tkarlar Konfederasyonu Diyarbakır, Antep ve Urfa şubele

ri, bölged e kayıt dışı ekonomi biçimleri ve esnaf ve zanaatka r yapısımn 
güçlendirilmesi konusuna bakıyor. Mesela tarunsa\ araştırma grubun
da böyle yedi alt grup var. Bütün bunlar aslında stratejik bir yapı ö ner
meye yönelik. 

Mesela Tarih Vakfı'nın buradaki danışma ve bilgilenme toplanbsı

nın temelinde de aslında kendi çıkbsının stratejisini belirlem e kaygısı 

yabyor. Mutlaka bir envanter çıkbsı, bir proje önerisi olacaktır, bir so
run tes piti analizi, bir proje öneris i olacaktır yapbğı çalışmadan sonra. 
Ama şu a nda aslında sizlerin s trateji önermesi bekleniyor; yani vizyon 
olarak ne yapmak lazım? Kültürel dokunun korunması konusunda ne 
tür stratejiler geliştirmek lazım? Eğer bu grup devlet korumacılığı öne
recekse GAP da onu yapacak, ama d evlet korumacılığı önermeyecekse, 
başka tür korumaalıklar önerecekse ... Neyse, konunun uzmanı deği
lim, affınızı istirham ederim, bunlar sizden bekleniyor. Ne tür bir yapı

sal dönüşüm öneriliyorsa ve ne kadar sesi çıkarsa bu grubun, bu yapı

lacaktır. 

MELEK ULAGAY 

Helsiııki Yurttaşla r Derneği 

Güneydoğu'yla ilgili iki somut projeyle ilgili olarak aşağı yu kan beş 
yıldır çalışıyorum. Bunlardan biri belediyelerle sivil toplum kuruluşla
rı arasında bağ kurmak üzere Avrupa Topluluğu'na yapbğımız bir pro
jeydi. Bunu biz Van, Çanakka le, Bursa, Mersin'de gerçekleştiriyoruz. 

Mersin' i göç almış şehir olduğu için seçmiştik. Van, OHAL bölgesiydi 
ve çok zor şartlarda girdik. Cengiz Bektaş'a katılmamak mümkün de
ğil, Türkiye'de aydınlar bu tür işlerde çok büyük zorlukla rla karşılaşı
yor. Nitekim şimdi GAP İdaresi'nd en oradaki çalışmamızı kolaylaştır-
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ması için çok somut birkaç ta lepte bulunacağım. Ben ayrıca b ir belgesel 
film yapımcısıyım ve Güneydoğu Anadolu üzerine bir d izi belgesel 
film yapıyorum . Bunlarda n biri Urfa, Harran'da gençlerle ya pılmış bir 
filmdir, U rfa ve Harranlı lise öğrencilerin in İstanbul ve Batı illerinden 
gele n lise öğrencileriyle Harran'ın eski, ilk üniversite kalıntıla rı uzerin
d e iki gün boyunca yaptıklan bir tartışmayı filme a ldı m. Bu film bence 
herkesin ibretle izlemesi gereken bir film; on yedi yaşında Harranlı ve 
Urfalı gençler dunyaya ve Batı' dan gelenlere nasıl baloyorlar, bunu go
rüyorsunuz. Bir başka çalışma ise H a lfeti u zerine. Işte bu nedenlerle Ur
fa, Antep ve Diyarbakır'da uzun surelerle kalıyorum . 

Batı'da gerçekleştirdiğimiz yaz okullarına Diyarbakır ve Van'dan 
gen çler katıldı ve bu yaz okullarından "çok etkilend ik.lerini" söylediler. 
Bize Güneydoğu'dan '1ütfen yaz okulları yapın, a ma burada olsun" d i
yorlar. Şimdi gündemimizd e Diyarbakır'da ve Urfa'd a yaz okullan aç
mak var . Harran ve Van Üniversiteleriyle birçok konuda işbirliği yap
tık. Bu üniversitelerde çalışan öğretim üyeleri arasında belki hiçbirini
z in un1mayacağı kadar gayretli, parlak ve büyük işler yapan insanlar 
var. Büyük kentlerde oturmadıkları için şöhret olmuyorla r . Orada zor 
koşullarda gerçekten bir şeyler yapmaya ça lışıyorla r. 

Bunun yanı sıra bize gelen ikinci büyük talep kad mlardan; kadınlar 

ps ikolojik danışmana başvurmak istiyor. Hem feodal yapıdan, hem 
göçten dolayı çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. 

Orad a çalışan ve bölgenin bütün güçlüklerini yaşamış bir insan ola
rak söyleyeyim: Çok büyük zorluklarla iş yaptık, çok büyük engelle
m elerle iş yaptık, ama yapılmayacak diye bir şey yok, yapılıyor. Ancak, 
eğer GAP İdaresi olarak siz böyle bir program başla tıyorsanız, katılım
cılara meşruiyet sağlamanız lazım. Çok iyi niyetli olduğunuz kuşkusuz. 

Ama " GAP İdaresi'yim, şöyle bir açılım getiriyorum" dediğiniz andan 
itibaren, devletin diğer birimleri siz in bu açıiLmımza yüzd e yüz zıt bir 
şekilde davranırsa ortada önemli bir sorun var demektir. H ukuk devle
ti demek kura lların her gün, her saat, insana göre değişmernesi demek
tir. Hukuk devleti varsa, hukuk h erkes için, bütün vatandaşlar için ge
çerlidir. Bu yüzden, bence sizin bu projenizi hayata geçireb ilmeniz için 
önce meşruiye ti sağlamanız lazım. 

İkincisi, bugün katılın1dan, s ivil toplumun katılırnından söz ediyo
ruz. Bu esasen orada yaşayan insanların katkıda bulunmasını öngör
rnek demektir. Bizler dışardan giden insanlarız, eğer orada bir iş yapı
yorsak bu oradaki insanla ra bazı yolları, kanalları açabilrnektir, yoksa 
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herk<>Sin gidip orada ay larca kalması diye bir şey söz konus u değildir. 

Bölg ede şimdi bir dışa açılma p o tans iye li va r. Urfa'ya gidin, Urfa 
otelleri dolu. Yabancılarla dolu. Binbir projeyle gelen bir yığı n yabancı 

var. Bölge halkı açısından dışa açılmak turizm demek, yani b ir eko no
mik yanının da olması gerekiyor. Onlar açısından bu dışa açılma, oraya 
i nsan ların gelmesi d emek. 

Ne var ki, örneğin Midyat'ta izlediğimiz durum şu : Midyat'ta turis t 
olarak gelen insanlara beş sivil polis fil an düşiıyor. Ayrıca, orada daha 
önce görev yapmış olan korucular bölgede ciddi bir sorun; her adımda 
karşınıza birdenbire tiıfekli adamlar çıkıyor. Bölgedeki sivilleşme su re
cinin samimi olduğuna, gerçekçi olduğuna, önce bölgedeki insanların, 

son.ra da b izim gibi orada çalışma yapa n insanların inanması gerekiyor. 
Dolayısıyla önce Türkiye Cumhuriyeti devleti politikalarının ne oldu
ğuna bir karar versin, ondan sonra iş yapalım diye düşunüyorurn. 

EsRA ÖzoE 
Barajlar ve Kültilret Miras İzleme Kurulu, Mimar 

Vedat Özbilen' in kahlırncılıkla ilgili Halfeti örneğine biraz ta kıldım. 
Bu örnekle, b enim geçen ay Halfeti'de gördüğüm Yeni Ha lfeti-Eski 
Halfeti karşıtlığı kafamda çok büyük bir çelişki yara tb. Çünkü Eski Hal
feti bağ-bahçe içinde, yöresel mimarisiyle çok farklı bir anlamı, kendine 
özgü bir doğası olan bir kasaba. Ama şimdiki Halfeti, ip gibi dizilen ka
re kare binalardan oluşan hiçbir ağacın yetişrnediği bir küçük şehir di
yelim. Şimdi bu eğer kattlımcılıksa, yani yöre insanı bunu istemişse o 
zaman bir sosyolojik araşbrma yapmak gerekir: Halkın ne istediği, bun
ların nedenleri ortaya çıkartılabil ir. Keban Projesi sırasında birçok sos
yolojik araştırma yapıldığını biliyoruz. Ama şartlar o zamandan bu ya
na çok değişti, barajların ve oradaki halkın durumu farklı. Şimdi ne olu
yor ona bakmak gerekir, sosyolojik araşhrmaların desteklenmesi gere
kir. Çok somut bir öneri de Halfeti' nin böyle bir araştırmaya konu ol
ması. O zaman oradaki bölge insaruyla doğrudan ilişki kurarız. Yeni 
Halfeti' lerle çok karşılaşacağız, çünkü her an suyla başımız dertte, yeni 
yöreler yapılacak, hepsi bu yeni Halfeti gibi olmasın. O araştırma belki 
bwıa da bir baz oluşturur diye düşünüyorum. 

TARIK ZiYA EKiNCİ 

Eski Parlamenter, Demos Kurucu ve Yöneticisi 

GAP Bölge Başkanlığı adına konuşan arkadaşların verdikleri bilgile-
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re göre bir bölge planlama hazırlama çalışması ve bunun için s trateji be
lirlenmesi isteği var. Bölge planlaması tabii daha sonra ulusal planla
maya entegre edilecek. Türkiye'de planlama çalışmalan mn aşağı yuka
rı 1960'tan bu yana devam eden bir geçmişi var. Nitelik değiştirerek 
gelmiştir günümüze kadar. Genellikle soruna hep ekonomik açıdan ba
kılmışhr, yani bu yapılan yahrımların verimliliği ne olacakhr, bolgeye 
katkısı ne olacakhr. Bölgeler arasındaki ya da toplumsal gruplar arası 

dengesizliği giderecek bazı çalışmalar, öneriler getirilmiştir. 

Şu anda GAP Bölgesı ıçin duşunduğunuz bolge planlamasında dev
lete öneriler götureceksiniz. Bu öneriler kabul edilir veya edilmez bu 
başka bir şey, ama açık, kesin öneriler göturülmesi gerekiyor . Bir bölge 
planlamasının ancak bu öneriler çerçevesinde başarılı olabileceği vur
gulanmalıdır. Bu bölge planlamasının başarılı olabilmesi ve gerçekten 
amacına uygun bir plan haline gelebilmesi için devletin şu, şu, şu çerçe
vede bir anlayışa gelmesi veya şu görüşleri benimsernesi gerekir. De
mek ki sizin yapacağınız şey bir ö neriler paketi hazırlamak ve burada
ki arkadaşlardan da bir viz yon, bir s trateji talep ediyorsunuz. 

Şimdi birinci sorun şu: Türkiye'de merkeziyetçi devlet anlayışının 
son bulması gerekiyor. Bir odaemın tayini bile merkezd en sorulacaksa 
ve toplumla ilgili herhangi bir husu s mutlaka devletin dene timinden ve 
onayından geçecekse, bu takelirde sizin yerel, bölgesel bir plan yapma
ruz ve planınızın başarılı olması mümkün değil dir. De mek ki merkezi
yetçi d evlet anlayışının bir tarafa bırakılması lazımdır. Bunun çok canlı 
örneklerini hepiniz biliyorsunuz. Geçenlerde İnsan Haklan Koordinas
yon Üst Kurulu'nun hazırladığı bir üst rapor da çeşitli kademelerden 
geçti. Bu İnsan Haklan Koordinasyonu Üst Kurulu'nun raporubudana 
hudana hükümetin huzuruna geldiğinde, bir başbakan yardımcısı çık b 
"Benim bundan haberim yok, Yerheugen'e gidiyor ama bana gelmiyor, 
ben böyle şey kabul etmem" dec:ü ve elinin tersiyle itti ve o rapor Bakan
lar Kurulu'nun bir raporu olmaktan çıktı, bir referans belgesi oldu ama 
referan s belgesi haline getirilirken de kuşa döndü. İçindeki temel bilgi
lerin he psi çıkarıldı, atıldı. 

Demek ki merkezin egemenliğinin azaltılması gerekiyor. Türkiye 
uluslararası birçok anlaşmaya imza koymuştur, bunlardan biri deA vru
pa Yerel Yönetimler Antlaşması' dır. Avrupa Yerel Yönetimler Antiaş

ması adeta adem-i merkeziyetçi bir yönetiın anlayışı öneriyor ve bu ant
laşma kanun mertebesinde, hatta kanundan daha üstün bir konumdadır. 

A nayasa Mahkemesi'nde a leyhine dava açılamaz. Am a bir kenarda du-

85 



ruyor. BunWl işlerliğini sağlamak i çin bu planı yapan arkadaşlar, plan 
için strateji sağlamakla görevli olan arkadaşlar hükümete öne nne lidir: 
"Biz Yerel Yönetimler Antiaşması'nın eksiksiz biçimde yaşama geçm esi
ni istiyoruz. Bunu yaptığınız takdirde zaten kahlımalık kendiliğinden 
gelir. O yerel yönetimle işbirliği yapacaksa nız, yerel yönetimin sağlad ığı 

olanaklarla, onun çevreyi çok daha iyi bilerek, kendi bölgesinin kalkın
masını ve ihtiyaçlarını göz önunde tutarak, kendisinin de hazırlayacağı 
planlar olacakbr, onunla işbirliği yaparak katılımalığı çok daha rahat 
hazırlayabilirsiniz" demelidir. Demek ki yapacağınız birinci öneri, mer
keziyetçiliğin azaltılması, ikinci öneri Yerel Yönetimler Antlaşması'nın, 
AvrupaYerelYönetimler Sözleşmesi' nin mutlaka yaşama geçi.rilrnesidir. 

Üçüncü konu, demin Melek Ulagay' ın anlattığı gibi sivil toplum ku
ruluşlarının meşruiyeti sorunudur. İçişleri Bakanı veya Başbakan "Tür
kiye' de d emokrasi alacaksa, bu demokras i mutlaka sivil toplum kuru
luşlarına dayanmalıdır" diyor ve "s ivil toplum kuruluşlan yaygınlaş
malıdır" diye ekliyor. Türkiye'de nüfusa oranla sivil toplum kuruluşu 
sayısının çok az olduğunu söylüyor. Oysa Dernekler Yasası, arkasından 
da Vakıflar Kanunu Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine kadar geli
yor. Bütün bunların denetlenmesi, baskı altında tutulması ve adeta dev
letin emrinde ve himayesinde çalışılacak kuruluşlar haline gelmesi gö
rüşü savunuluyor. Sivil toplum kuruluşlan kendi başına özgürce çalı
şabilmeli, dilediği tarzda düşünce üretebilmeli, dilediği kadar, dilediği 
tarzda toplan b yapabilmeli ve dilediği bölgede, dilediği yörede dolaşa
bilmeli, dilediği çalışmayı yapabilm eli, projesini hazırlayabilmelidir. 
Yani devletin emrinde, hizmetinde, onlann istediği çalışmayı yapacak 
bir anlayışta olması zorunluluğu yoktur. Bu tür zihniyet terk edilmeli
dir. "Sivil toplum kuruluşu alacaksa, benim emriinde olmalıdır, ancak 
bu takdirde d emokrasiye yararlı olabilir, ülkeye yararlı olabilir" görüşü 
kesinkes bırakılmalı, sivil toplum kuruluşlarına her türlü meşruiyet en 
geniş anlamda sağlanmalıdır . Bunu öneri olarak götürmelis iniz bence. 
Eğer gerçekte n bir şey yapılacaksa, bölge planları yapllacaksa, Türkiye 
planlaması yapılacaksa, halkın katkısı sağlanacaksa, sivil toplum ku
rumlarına meşruiyet verme zorunluluğu vardır. Dernekler Yasası mut
laka değiştirilmelidir; Dernekler Yasası'yla birlikte Vakıflar Kanunu. 
Vakıflar Kanunu'nda vakıflara geniş imkanlar sağlanmalıdır. Burada 
şu anda yapılan bu toplantı, polis gözünde gayrimeşru bir toplantıdır 
ve eğer ses çıkarmıyorlarsa, müda hale etmiyorlarsa, Tarih Vakfı'ndan 

ve GAP İdaresi'ni temsil eden arkadaşların devlet görevlileri olmaların-
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dan ötüri.ıdur. Yoksa onla ra göre her toplantı mutlaka polisin bilgisi da

hilinde yapılmalıdır, denetlenmelidir; neler konuşulduğunun, kimlerin 
konuştuğunun, düzenleyenie rin doğum yerlerinin, ikametgahlarının, 
sabıkasız olduklarının belgele nmesi gerekmektedir. Butun bunların or
tadan kalkması gerekiyor. Sizin planlamacı olarak, bölge planlamacısı 
olarak planlamaya halkın katkısını sağlamak için yapacağınız önenler 
arasında, sıvil toplum kuruluşlannın m~ruıyet kazanması ve Demek
ler Yasası' nın, Vakıflar Kanunu'nun ve buna benzer diğer yasalann tu
munün değiştirilmesi gerektiğı vardır. 

Merkezin her şeyekadir bır organ olmadığını, bu ulkeyı yönetmel.. 
için belirli görevlerle seçildığini, bu gorevlerı halk adına yaptığını bıl
m esi lazımdır. Devlet yukandan gelen ilahi özelliklere sahip bır kurum 
değildir, toplumun dışında bir kurum değildir. Devletin kendısini böy
le a lgılaması halinde yapacağımız çalışmaların çok daha yararlı ve ba
şarılı olabileceğini düşünüyorum. 

Şimdi Tarih Vakfı ile GAP İd aresi Başkanlığı'nın koyduğu isim ara
sında bir aykırılık var. Tarih Vakfı bunu geliştirmiştir, buna daha geniş 
bir muhteva kazandırmıştır: Tarih ve Kültür Mirasının Korunması. Me
sela öyle sanıyorum ki GAP İdaresi Başkanlığı'nın ve yöneticilerin ka
fasında daha çok oradaki ekonomik kaynakların ne ölçüde yararb ola
bileceği, nasıl verimli olabileceği konusu vardır. Bir de kültürel mirasla 
ilgili bazı bilgiler de gamitür olarak katılabilir tarzında bir yaklaşımı 
vardır. Oysa planlamanın b ir bütün olarak uygulanması gerekiyor. Bu 
bütün içinde elbette ekonomi olacaktır, a ma merkezinde insan bulun
malıdır; yani insanın daha iyi yaşama hakkı, daha iyi koşullara kavuş
ması, insanın gelişmesi ve toplumun yükse lti lmesi. İnsan böyle algılan
malıdır, dolayısıyla da ekonomik önerilerin yanında elbette kültürel 
mirasın özellikleri, tarihsel sürecin bütün aşamaların ı kapsayacak şekil
d e incelenmelid ir. Her sivil toplum kuruluşunun ilgi ve uzmanlık aJanı 
ayrıdır. Tarih Vakfı bu a lanları göz önüne alarak bir işbölümü planı 

yapmalı ve GAP idaresine önerm elidir. 
Özetleyecek olursam, birincisi, sivil toplum kuruluşlarının meşru

iyetini sağlayıcı öneriler götürmelisiniz. İkincisi, merkeziyetçiliğin as
gari dereceye indi rilmesini sağlayacak öneriler götürm elisiniz. Üçüncü
sü, yere l yönetimlerin özerkleştirilmesi önerisini götürmelisiniz. Dör
düncü o larak da koordinasyonu üstlenen Tarih Vakfı sivil toplum ku
ruluşlarının çalışma alanla rıyla ilgili olarak yapacakları çalışmaları, ha
zırla yacakları projeleri tespit ederek öneriler yapmalıdır. 

87 



İKİNCİ OTURUM 

ÜRHAN SiLİER 

Sabah ki bölümde işin güven sorunu, politik yapı, d evletin çeşitli or
ganları arasında tutarlılık ve hukukilik ihtiyacı gibi konula ra uzun 
uzun değinelik Bunların not alınmış olması, kayda geçmiş olması, bir 
yayın için birikim oluşturması yararlı oldu. Bu oturumda bir başka vur
guya yönelsek iyi olur. Bir an bu sorunların aşılması için kamuoyu bas
kısı yaratma ihtiyacını bir yana bırakıp, bütün otorite elimizde olsaydı, 
Güneydoğu Anadolu'da tarih ve kültür miraslTun korunması konusun
da biz ne yapardık sorusuna yoğunlaşalım. Konuşmalarımızı biraz da
ha neler, nasıl bir yaklaşım ve ne tür tutamak noktaları öneririz konu
suna yoğunlaştırabilirsek, verimliliği artıra biliriz. 

ALiM ÇoPuRoi':LU 
GAP İdaresi, Özel Projeler Koordinatön·i 

Aslında başka şeylerden söz edecektim, fakat söz istedikten sonra 
konuşan iki konuşrnacıya cevap versem daha iyi olur diye düşünüyo
rum. Düşüncelerimi o çerçevede taparlamaya çalışayım. Sabah sayın 
oturum başkanı toplan h yı açarken, Türkiye'yi gayet güzel tarumladılar. 
Demokrasi geleneği biraz zayıf, örgütlenme düzeyi düşük olan bir ül
ke. Biz d e GAP İdaresi olarak, sürdürülebilir insani kalkınma ve kah
lımcı pla nlama çalışmaları yapmak istiyoruz ve bu çalışmalar için yola 
çıktıktan sonra her aşamada çeşitli engellerle karşılaşıyoruz. Ama yürü
meyi sürdürüyoruz ve engeller çıktıkça da bunları çözm ek için elimiz
den geleni yapmaya çalışıyoruz. 

Halfeti Projesi'ne ilişkin sorular oldu. Aslında belki bu konuda biraz 
zamanınızı almayı göze a la rak ayrıntılı açıklamalar yapsam iyi olur. 
Çünkü o projenin koordinatörü bendim, hala da benim. O çalışmada 

kahlım cı planlama konusunda önce çokayrıntılı sosyolojik araştırmalar 
ve barajdan etkilenen ailelerle bire bir görüşmeler yapıldı. Bu kişilerin 
baraja ilişkin konumları, beklentile ri, sorunları tek tek b elirlendi. Daha 

88 



sonra hedef grupla köy bazmda, yerleşme bazında s urekli olarak top
lantılar yapıldı, kamunun, devletin kendilerı ıçin ne yapabileceği ayrın
tılı olarak kendılerine aktanldı. llatta bu çalışmalar o kadar ileriye gi tti 
ki, birlikte çalıştığımız diğer kurumlar bizi eleştird ı; "Sizin bu katılımcı 

p la nlama saplantıruz yuzunden kanıulaştırma bedelleri çok yukselme
ye başladı" gibi ya d a "Sizin b u katılıma planla ma davranışınız yuzun
den eskiden Koy İşleri Gene l Müdurlüğü'nun çok kolaylıkla yapıp kur
tulduğu ça lışmalarda, her aşamada ta rtış ı p yeniden değiştirmek ihtiya
cı d uyuldu ve değiştirilebilen her yerde değiştirildi" d e nildi. Ancak ta
b ü biz Türkiye'de yaşıyoruz ve buyurgan devlet tems ilcileri her aşama
d a karşımıza çıkabiliyor. 

Harumefendinin belirttiği gibi, nerede göl kenarındaki eski Halfe
ti'nin güzel mimari d okusu, nerede ondan sekiz kilometre uzaktaki ye
ni H alfeti' nin standart, asker gibi dizilmiş, ha tta çir ki n bina ları. Halfeti 
için, gölden etkilenen kısmm yeni yerleşim alanı için a lternaliller belir
lendi ve bunlar tek tek tartışıldı. Kente sekiz kilometre uzaktaki o alan, 
çoğunluğun istediği alandır. Orayı istemeyenler d e vardı, faka t çoğun

luğu orayı istedi. Am a a lternatifleri sunarken, kanunun da sınırlamala

rı var, "yeni yerleşim alanı için kanıulaştırma yapamazsınız, yapmayın, 

eldeki mevcut hazine a razilerinden kuJJanacaksmız" d enildi. O çerçe
vede, eldeki mevcut hazine arazileri içinde hed ef grup orayı benimse
di, oraya gidildi. Kentin hem en üstündeki bir pla tform isteniyorrlu fa
kat jeolojik açıdan sakinealı bulundu. Özellikle göl oluştuktan sonraki 
ara zinin stabilitesi pek sağlam bulunmadığı için kenti ikiye bölmek ve 
bir bölümünü sekiz kilometre ileriye götürmek zorunda kaldık. O ala
run haritaları yapıldı, imar planları yapıldı hep katılımcı yöntemle, hat
ta yapı projeleri geliştirildi, alternaliller tartışıldı. İnşaatı Toplu Konut 
İdaresi yapacaktı am a d evlet İdare'ye konutları yapması için gerekli 
kaynağı vermedi. Başbakanlık örtülü ödenekten Urfa Valiliği'ne bir 
kaynak aktardı. Urfa Va lisi d e "Siz böyle katılımcı matılıma diyerek za
man harcıyorsunuz, boşuna konuşuyorsunuz. Siz onu yapamazsınız, 

ben yaparım" dedi ve bütün koordinasyon çabalarına kapıyı kapatarak, 
bildiğiniz konutları orada yaptı. 

Şimdi önümüzdeki bütün çalışmalarda daima bu tür bir vali ya da 
emniyet müdürü ya d a kaym a kam ya da herha ngi bir d evlet görevlisi 
karşımıza çıkacaktır. GAP Bölge Kalkınma Planı'nı katıluna bir şekilde 
yaparken de çıkacaktır, illerde ya da ilçelerde birtakım s ivil toplum ku
ruluşlannı götürdüğümüzde de. Bunu biliyor olmamız veya geçmişte 

89 



bu tür de neyimleri yaşamış olmamız bizi yola çıkmaktan alıkoymama

lı diye düşünüyorum. Bizim hed efimiz belli ve bu doğrul tuda yola çı

karız, sorunlar çıkhkça da üstesinden gelmeye çalışınz. 
Bu arad a Sayın Melek Ulagay'ın b ir sözune gelmek istiyorum. Ken

disi konuyu meşruiyet olarak koydu . Yani "Bir kamu kurumu, yaruna 
sivil toplum kuruluşlannı a bp bu tür çalışmalara girdiğinde, onlara 
meşruiyet kazandırır, bu çalışmaya meşruiyet kazandınr, a ncak yarı 

yolda engellerle bu meşruiyet ortada n kalkıyor" dedi. Doğrudur, pra
tik bunu gös teriyor. Biz, Türkiye Cu mhuriyeti hukümetlerinin çok has
sas olduğu iki konu dışında siz i sonuna kadar desteklem eye hazırız. O 
iki konu da etnisite konusu ve sınır aşan sulard ı r. Bu iki konu ço~li

tik, h atta stra te'ik olduğu için G AP Idaresi bu iki konuda herha ngi bir 
görüş belirtrnek ya da sizin bu konulara girmenize des tek_2lmak gibi ) 
bir konumda olamaz . .Bunun dışındaki her konuda yerel toplantılar, he
der gruPtarla grup toplantıları yapmanızda, tarihi ve kültürel mirasın 
konınınasma ilişkin her türlü kampan yaruzda gerekli desteği verecek
tir. Çünkü biz de buna inaruyoruz, bu yönde çalışmak d a istiyoruz. Fa
kat dediğim gibi iki konu, bilmiyorum isterseniz tabu d e yin, b izim bu 
konuda h erhangi bir görüş belirtmemize müsaade etmiyor. Biraz fazla 
katı mı oldu, bilmiyorum. 

Buradan llısu ve Hasankeyf e gelmek istiyorum. Çünkü o proje de 
hasbelkader benim üstümde. Hasankeyf'te danışma sürecinin başlatıl

masını biz de istiyoruz. Burada bir konuya değinmek lazım : Sabahki 
oturumda Vedat Özbilgen' in belirttiği gibi, GAP İdaresi olarak her tür
lü planlama faaliyetinde biz katılımcı olmaya çalıştık. Türkiye' d e bu ko
nuda belki hiç deneyim olmamasına rağmen imar planlarını, örneğin 

İslahiye ve Karaköprü planlarıru mümkiin olduğu kad ar geniş bir çev
reyle tartışarak, planlan onların görüşleri doğrultusunda oluştıırarak 

ve onları ikna ederek yaptık. Bu iki plan diğer planların akıbetine uğra
madı ve çok az değişiklik talebi oldu. Katılımcı planlamada benim de
neyim lerden çıkardığım bir tespitim var: Süreci nihai hedeften daha 
çok önemsemek gerekir. Çünkü nihai hedef ortaya çıkan birçok engelle 
istediğimiz gibi olmayabiliyor, belki d e imkan yok, o bir ütopya . Bu ne
denle katılımcı pla nlamada süreci başlatmak ve canlı tutmak bence da
ha önernli. Bu şekilde Ilısu Barajı' na karşı olabiliriz, fakat d evle t şu an
da o barajı yapma kararında. Bizim Batman'da yapacağırruz toplantıda 

da "Bu baraj yapılmasın, bu haliyle yapılmasm, yeri değiştirilsin, teknik 
özellikleri değiştirilsin" gibi kararlar çıkabilir. 
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Biliyorsunuz barajları yapan GAP Idaresi değıl, Devlet Su I şleri Ge
nel Mudurluğu'dur ve Devlet Su Işleri Genel Mudurluğu bızım kadar 
kamuoyuna kulak. veren, sivıl toplum kuruluşlarına deger veren, onla
rın göruşlerını almak ısteyen bır yapıda değildır llatta daha da ötesi, 
"Barajı ben yapıyorum, kıme ne!" yaklaşım ı ıçınde bır kuruluş olduğu 

da söylenebılır. Bu tur ilk tartışmalardan, toplantılardan sonra o kararı 
yumuşatamayabilırız. O nedenle hala o alanda hepimizin yapması ge
reken çalışmalar var. 

Barajın altında ne kalıyor? Bunun bence çok aynntılı envanterinin çı
kartılmasılazım. Şu ana kadar birçok çalışma yapıldığı doğrudur, fakat 
hepsi dağınık ve bir sistematikten uzak ve çoğu da birtakım sloganiara 
alet edilmiş durumda. Gerçekten baraj ın altında tarihi ve kultürel miras 
olarak neyin kaldığının çok ayrıntılı bir envanteri bizim elimizde yok. 
Ayrıca bwüardan ha ngisi, nasıl kurtarılabilir gibi bir çalışmaya da ihti
yacımız var. Sözgelimi biz Zeugma'da, Bilecik Barajı' nda, Fırat üzerin
de şöyle bir deneyim yaşadık: Başla ngıçta orada Zeugma olduğu bilini
yordu, fakat yirmi beş bin ölçekli haritada bize bir yıldız gösterildi, "İş
te burada Zeugma va rdır"; biz de hazırlad ığıınız a lt bö lge gelişme pla
nında "Burası arkeolajik sit a lanıdır" dedik, o kada r. Fakat daha sonra
sı ulusal ve uluslararası medyanın başarısıdır. 

Zeugma bu kadar ağırlıkla gündeme geldiğinde ve kurtarılabilmesi 

için d e dışardan büyük bir ma li destek sağlandığmda, onun altmdan çı
kan mozaiklerden, bu süreçten hepimiz çok şey öğrendik. Türk medya
sı da, arkeologları da, plancılan da, bilimadamları da, d evlet adamları 

da o çalışmadan bence büyük deneyim edindi. Am a bunun yanında Ze
ugma'dan birçok şey d e kurtanlamadı, bir kısmı gerçekten suya feda 
oldu, bir kısmı gerekli önlemler alındıktan sonra s uda bozulmayacak 
bir şekilde barajın göl aynasına terk edildi ve gelecekte umuyoruz ki ye
ni bulunacak yöntemlerle sualb arkeolojisiyle vesaireyle o ralardan da 
insanlık gerekli dersi a labilecek. 

H asankeyf'te de benzerini şahsen bekliyorum. TAÇDAM orad a bir 
çalışma yapıyor ama onların yaklaşımı da, kapasitesi de, bakış açı.ları da 
sınırlı, yani en azından biz im beklediğimiz kadar kapsamlı değil. Ama 
barajın Hasarıkeyf'i etkilediği a lanlarda gölün a.ltında ne kalıyor, bun
larm hangisi bugünkü olanak.larla kurtarılabi lir, hangisi ek birtakım 
olanaklar ve yöntemlerle kurtarılabilir ya da bunlardan insarılık neler 
öğrenebilir gibi bir ayrıntılı çalışmaya, baraj yapılıyor olsa bile hala ih
tiyacımız var diye düşünüyorum. Dolayısıyla Batman' da yapılacak top-
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lantıdan baraJ karşıtı bır göruş çıkabılir, fak.ıt sureç orada bıtmıyor Sa
nıyorum sabah "Teknisistlere belki de gen oıdım oıttımı;ık gerekiyor bu 

konuda" denmişti; ancak, bizım de belki geri adım atma ı.. zorunda ka
lacağımızı baştan belırtmekte fayda var diye duşunuyorum 

GöRJI.E.\t KıZILKAYAK 

ÇEKUL Vakfı 

Size somut bır onenm var. Çok kısa zamanda yapılm< ı gerektiği 
ıçin şu ana kadar burada çalışılmış veya bıtinlmış veya bıtirilmemış 
projelerin bir ağ içinde toplanmasını onenyorum. Çalışma ekibınin ça
lışması sırasında bu ağdan fayda lanmasını istiyorum. Bel kı de boylece 
Ayşe Enan'ın sabah ki oturumda soyledi ği yanlışlar ve atılması gereken 
geri adımlar daha rahatlıkla göri.ılebilir. Bir de Alim Çopuroğlu Zeug
ma ile ilgili birkaç şey soyledi, şu a n orada yapılan restorasyon un -ar
keoloji okuduğum için bunu söylemek arzusundayım- çok faydalı ol
duğunu düşünmuyorum ve dah a ö nce yapılan örneklerden de sualtı 

arkeolo jisinin hiçbir şekilde yapılamayacağmı biliyoruz. Su yun çekildi
ği alanlarda yapılan kazılan n da çok başansız olduğunu, bütün tabaka
ların birbirine geçtiğini ve hiçbir şeyin anlaşılamadığını biliyoruz. Bu 
nedenle daha önce bir şeyler yapmalıyız veya oraya suyu getirmemeli
yiz; yani üstü kapatılan mozaikle ri n altı açıkta, onu hiç kımse akıl ede
miyor, nede n akıl ed emiyor bilemiyorum, çünkü o m ozaikle r in altı 
açıkta ve su onları götürecek. 

M EHMET ZiYA ÜKTAY 

Midyatlı/ar Sosyal Yardımlaşma ve Kiilliir Denıeği 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Demeğimizin üç yıllık bir geçmişi var. İlk yönetim ancak bir binaya 
sahip olabildi. İkinci yönetim şubat aymda seçildi. Şu anki hed efimiz 
dünyadakı tüm Mid yath hemşehrilerimize ulaştınnak üzere ü ç aylık 

bir de rgi yayımlama k, bir web sayfası hazırlamak, dünyadaki h e r Mid
yatlıya bir tuş kadar yakın olmak. Yüksek öğrenim göre n çocuklanrnı
z.a burs vermek de istiyoruz. İlk etapta elli öğrenciye burs verilecek. Sa
d ece Midyat'a değil Güneydoğu' ya, d aha doğrusu GAP projesi içerisin
deki tüm iliere hizm et götüren kuruluşlarla, sivil toplum ö rgütle riyle iş
birliği yapmak istiyoruz. Görüşlerimiz i size en çok on beş gün içinde bir 
ra por halinde göndereceğiz. Bu aşamada daha fazla bir şey söylemek is
temiyorum. 
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AsLı ERıM OzooCAN 
ArkeoiOJI w Arkeologlar Dı>rneğı 

Once Vooat Özbılen'ın s.""tbahki eleştirisi hakkında bir şey ~ylemek 
i hyorum. Jstanbullu arkrologlann Guneydoğu ya da Doğu'ya gıtm • 
mesi di ve bır şe\' vok. En a7ından bi7im anabılım dalı Keb.ın B."lrap'nın 

başl.-ıdı~ı tarıht~n: yani 1968'den ben ağırlıklı oiM.ık o bölgede çalıştı 
Bu guwnlık m>drnıyle 1Q9J sonunda a~kerlt·rin oraya gelmemill ı~ll'· 
mediği ı.amana k.ıdar ~urdu. J\ynra TAÇDA\1'ın olu~m.1. ında d.ı Nu· 
man Tuna'ya en buyuk yardım biıdcn , yanı Jo.t.ınbul'daki Prchi~ıorya 

Bölumu'ndcn gelmıştır. 

Ikıncı olarak, Alım Bey'ın TAÇDAM'ın b.ıkış açısının sınırlı olduğu 
konusundaki yargısıyla neyı ka tellığını de anlayam.-ıdım Gunt•vdo
ğu'nun kultur envanterine gelince, bu arazıde çal~ mak KultUr &kanlı· 
ğı' nda n izin alınmasıyin ıl işkili bir olay. Biz bırta~m yerlerden para bu
lup, hatta sırasında kendi cebim izden harcay ı p gidiyoruz, o sorun de
ğil, gi.ıvenlik sorununu da iyi kötü hallediyoruz, o da sorun değil. Fakat 
en büyük engel, Kültur Bakanlığı'ndan izin almak, hele ekipte yabancı· 
lar da varsa. 

Bu yıl haziran sonunda Birecik, Kargamış Ba raj a la nında ça l ışacak

Ilk. H aziran sonunda biz im iz inlerimiz bile gelmemişti, haziran başın
d an itibaren günde belki iki, ü ç kere Dışişleri ve Kül tür Bakanlı kianna 

telefo n edilmesine, araya birtakım adamlar sokulmasına rağmen. Aca
ba Alim Bey, TAÇDAM' ın kurulması aşamasında da en büyük engelin 
yine Kültür Bakanlığı' ndan geld iğini biliyor mu? Finansman kaynakla
n bulunmasına rağmen ileri sürdükleri şey şuydu : "Elimizde yeterli 
müze binası yok, ola n müze binalarında da müze d epolan yok, bina
enaleyh çıkacak malzemeyi ne reye koyacağız?" Ya ni arkeologların ça
lışmad.ığı veya Güneydoğu'ya gitmediği gibi bir tez geçerli değil, ama 
Kültür Bakanlığı'ndan bol bol engel var. Alim Bey'd en TAÇDAM'ın ba
kış açısının niye sınırlı olduğu konusunda bir açıklama bekliyorum. 

SEViM ŞENGÜL ŞiRVANCı 

Doğrusu benim şaşırclığım bir şey oldu, daha toplantının başında ta
bular dile getirildi. Hasankeyf'in bir tabu, konuşulamayacak bir tabu 
olması beni çok şaşırttı. Sınır aşan suların Uısu ile ilgili olması gerekti
ğini düşiinüyorum ben . Hükümet barajın stratejik olduğunu ve yapıl

masında bu yüzden ısrarlı olduğunu söylüyor ve nedenini sınır aşan 
sulara bağlıyorlar. Bazı şeyler tabuysa, burada konuşularnayacaksa, 
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toplanmamızm da bir anlarru yok diye düşünuyorum . Bence tabular or
tadan kaJdınlmalı ve her şey i konuşmalıyız. 

ORHAN SiLiER 
Be n, Alim Bey'in sözlerini içtenlikli ve buradaki diyalog ortamını 

kolaylaşhrıcı bir saptama, bizi değil GAP İdaresi'nin konumunu ilgilen
diren bir durum saptaması olarak kavramaktan yanayım. Gerçekten 
dönem dönem ülkedeki iktidar yapısına, güç dengesine bağlı olarak ba
zı konula r devlet içinde dokunulmazlık zırhına bürünebilir. Yurttaşlar 
ola rak bizim görevimiz herhangi bir konuda bu tür zırhlann olmadığı 
bir toplumsal denetimi ve girişimi yaratmaktır. Dolayısıyla bir yerde 
böyle bir şeyin var olmasıyla, bizim bu konuda yapacağın1ız şeyler ara
sm da olsa olsa bir görev ilişkisi var. 

Sanıyorum barajlar ve kültürel m iras konusunun b ize hatırlattığı bir 
acı duruma da değinmekle yarar var. Türkiye toplumunda, eğer Keban 
Barajı, Ata türk Barajı ve şimdi yeni barajlar yapılmayacak olsa id i, bu 
barajlarm su altında bıraktığı v eya çevresinde yer alan yerleşim yerleri
nin korunabiieceği konusunda yeterli güvenceyi bulamıyoruz. Baraj ya
pılmayan alanlar da barajlard aki kadar tahrip ediliyo r. Baraj yapılan 
am a su altında kalmayıp sulama ka nallan altında kalan yerlerde de 
benzer tahripler olabiliyor. Düşük duyarlıklı bir toplu mda bazı tehlike
ler ancak baraj vesilesiyle ve biraz da acı bir biçimde gündemimize ge
lebiliyor. Dolayısıyla, barajlar ve tarih i miras konusunun bu çelişkili gö
rünümü altında bizim tek tehlikeyi barajdan olarak gören bir anlayışa 
saplanmayıp, kentleşrnenin bü tün etkilerini, arsa spekülasyonunu, ta
nm arazilerinin kontrolsüz bir biçimde yok edilmesinin etkilerini göz
d en uzak tııtrnamamız ve barajlarm değişik alternatifler altında yapıla
bileceği üzerine düşünce geliştirmemizde yarar var. 

Bilemiyorun1, bu tür bir düşünce geliştirme çabası bu zam an baskı
sı altında önümüzdeki toplantıyla birleştiri lebilir mi? Örneğin, Elektrik 
Mühend isleri Odası'yla, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilirn
ler Akad emisi çevreleri ile birlikte Ilısu Baraj Projesi' nin nasıl yeniden 
şekillendirilebileceği konusunda bir alternatif geliştirebiliriz. Zeugrna 
konusund a Tarih Vakfı olarak biz ilgi çekici bir tecrübe yaşadık. Zeug
ma olayının ilk ortaya çıktığ ı sıra larda Vakfımızın çevresinden bir mü
hendis grubundan Zeugma'ya toplam baraj bütçesinin % 10'una yakın 
bir ek yatırım yapılabilirse, Zeugma ve çevresinin bir bent içine alınabi

leceği, ora mn bir arnfiteatr ve m üze haline dönüştürülebileceği, bunun 
teknik o larak mümkün olduğu ve barajm elektrik kapasitesini, çok kü-
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çü k bir fark dışında azaltmayacağı bilgisi geldi. Şu an muze için verile
ceği söylenen dış ve iç kaynaklan yan yana getirdiğimizde, bu özel bent 
ve müze için gerekli kaynaklar neredeyse bu mertebeye ulaşıyor. De
mek ki konu bir yanıyla da, bir zamanlama, güç dengesi, konunun du n
ya ve kamuoyunda taşıdığı öncelik ve doğru kaynakların doğru za
manda, doğru yerde kullanılması konusudur. Yine elektrik muhendis
leri çevrelerınden kulağımıza gelen bilgilere gore yanlış teknik ölçum, 
yarılış harita ku11arurru gibi son derece basit hatalar nedeniyle bazen 
öne mli arkeolojik alanlar sular altında kalabiliyor. Öyleyse, siyah ve be
yaz, olur ve olmazlar değil, -Alim Bey'in de, benim yorumladığım ka
darıyla, belirtmeye çalışbğı hususla mutabık olduğumu duşunuyorum
bu alanlarda güç dengesi, kamuoyu baskısı ve duyarlılık yükseltmeyle 
farklılaşabilecek bir alternatifler yelpazesi var. Bu yelpazcyi oluşturmak 
için de yapılması gereken çalışmalar toplamı var. 

MELEK ULAGAY 

Yöntemle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Konuyu tarihsel mirasın 

korunması, katılım gibi başlıklara bölmek lazım . Bu başlıkların altında 
yapılacak çalışmalar farklı ça lışmalar. Bu üst başlı kla rı saptadıktan son
ra, her üst başlığın a lhnda somut olarak neleryapılacağı ve nerelerden 
katkı sağlanabileceği görüşülebilir. Biz bir kültürel miras alarum ger
çekten korumak istiyorsak, b uraya dünya çapında fonlar getirmemiz 
lazım. Çünkü tarih ve kül türel mirası korumak dem ek, burayı dünyaya 
açıyorum demek. Bu konuda d a yine aynı şeki lde meşruiyet ve kararlı
lık gerekiyor. Biz burayı dünyaya açıyor muyu z? M ezapotamya bugün, 
dünya kül türünün ve insanlık tarihinin belki de beşiği olarak, Grek dü
şüncesi.nin bütiin egemenliğini kırıyor. Mezopota mya'ya bir yöneliş 

var , bu çok önemli bir şey. 
İkinci ala na gelelim; eğer oradaki insanlar için neler yapı labilir di

yorsak özel fon aranacak deme ktir. Bugün özel sektör gerek üniversite
leriyle, gerek birçok kuruluşuyla buraya yatırLm yapmaya hevesli. Ama 
önlerine somut projeler koymak gerekiyor. 

M URAT GöKDEMiR 
Çalışma yöntemiyle ilgili olarak öneriın şu: GAP'ın bugüne kadar 

gerçekleştirmiş olduğu projeler kapsamında nele r olduğunu gösteren 
belge ler var. GAP İdaresi yaptığı ve yapacağı projelerini bir sunsun. Biz 
bunu izleme kurulu veya danışma kurulu adı altında oluşturabileceği

miz bir kurulda inceleyelim. Böylece bu projelerin eksileri/artıları nedir, 
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ne değildir, _ora d a ne le rin yapılması gereiOr konu larında bir fikir gelişti

reJim. GAP Ida r esi b izden bir bekle nti içinde olduğuna göre, ö nce bir ek
sik çalışmaların olup olmad ığın ı görebilmek açısından bu gerekli diye 

düşünüyorum. 

Geçmişte olduğu gibi sadece Devlet Su işleri kendi başına, d evlet 
adına ba raj yapmış olsa birçok sorun aşılabilirdi. Ama ne yazık ki bu
gün arbk yap-işlet-devret gibi sermaye gruplarını çok ön plana çıkaran 
bir sistem var. Bunlar Tahkim Yasası'yla da o denli güçleniyorlar ki siz, 
onları tarihi mirasın korunması adına bir metreküp sudan bile vazgeçi
remezsiniz. Buna karşı bir yönte m geliştirmek lazım. Örnek olarak Ilı
su'yu vereceğim . Ilısu gerçekten de a ncak belli bir koddan sonra H asan
keyf'in su albnda kalmasına nede n oluyor. Biraz fedakarlıkla kurtarabi
lirsiniz. Ama yap-işlet-devret modeliyle d evreye girdiklerinde, bu su 
miktarını kaybetrnek istemiyorlar. Bizim handikapımız o noktada. 

Bir ara yanlış harita ölçümleri sözü geçti. Bu olacak şey değiL Bu
günkü teknolojilerle harita ölçümlerinde hatalar olabileceğine inanmı
yorum. Önemli olan, kodları aşağıya indirdiğinizde yap-işlet-devret 
modeliyle kurulan konsorsiyumların kaybedecekleri kazançlar söz ko
nusu. Bu konuyu tarbşırsak çok daha iyi olur. Öyle sanıyorum ki GAP 
İdaresi zaten bu işin bilincinde. 

ORHAN 5İLİER 

Belki tarhşmanın bundan sonrasını yürütmede Melek Ulagay'ın 

önerisini uygulayarak, yani belli başlıklar belirleyerek ilerlemekte yarar 
var. Sanıyorum sabahki projenin genel çerçevesini açıklayan konuşma
larınuza bakarsak kültür ve tarih varlıklarının, proje genel kapsamının 
ve burada ortaklar diye tammladığımtz ilgililer grubunun tanımlanma
sına ait sorunlarımız var. 

Biz bu projeye başlarken ve genel olarak bu alanda çalışırken tarilı

sel mirası yalnızca mimarlık mirası, taşınamaz kültür varlıkları mirası 

olarak değil, -teknik terimle- taşınabilir kültür varlıklarıru, yeme içme 
adetlerinden tarım tekniklerine, giyim adetlerine kadar tüm süreci de 
proje kapsamında düşündük. Arkadaşlarımızın, burasının bir kültür 
tarhşması platformu olmaclığı biçimindeki haklı uyarıyı dikkate alarak, 
genel çerçeve üzerine söyleyecekleri bir şey varsa söylemelerinin sırası

dır zannediyorum. Kültür ve tabiat varlıklannın tanımlamasını nasıl ele 
alacağımız konusunda arkadaşlarımızın kısaca belirtecekleri herhangi 
bir şey varsa, birinci sorun galiba bu. 
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CENGiZ BEKTAŞ 
Yöntem üzerinde pek fazla zaman yitirmeye gerek görmüyorum. 

Benlin birtakım önerilerim var, kısa kısa yazdım, sonra sunacağım. Bir 
başka toplantıya katıimam gerektiğinden şimdi bunları söylemek isti
yorum. 

GAP yönetimi, GAP' ı tanıma gezisi düzenlemeli -bu bir şekilde dile 
geldi- ve bu gezide butün tara flar olmalı. Bunun süresi, planlaması, 
kimlerin katılacağı bir grup tarafından herhalde düzenlenir diye düşü

nüyorum. 
Bunun dışında örgi.ıtüm adına kimi önerilerim var: TYS ile işbirliği 

yaparak yöneticiler için, şu sırada orada bulunan vali, vali yardımcıla
rı, kaymakamlar, emniyet m üdürleri, jandarma komutanı, belediye baş
kanlan, belediye meclis üyeleri için kültür programları ö rgütlenmesi. 
Bu hem en de başlayabilir, projenin süreci içinde d e sürdürülebilir; be
lirli insanların gidip konferans vermesi biçimin de gerçekleştirilebilir. 

Bunu valilerin öyle gelip konuşması için değil, oturup us lu uslu dinle
meleri için öneriyorum. Yönetici yetiştiren kurumla ra gen el kültür, sa
nat dersleri konmalı; yönetici derken buna polis ko lejleri, jandarma eği
tim kurumlan da dahil. Bu u zun vadeli bir şey, ama en azından şimeti 
dile getirilmesinde yarar var. GAP yönetimi ve Tarih Vakfı'yla işbirliği 
yaparak bu yapılabilir. Biz TYS olarak şu anda Yıldız Üniversitesi ile 
birlikte Harp OkuUan için özel bir program örgütlüyoruz. 

Bir başka öneri de Halkın Evi. Her yönetim birinıinde bir Halkın Evi 
oluşturmak. Halkevi deme meyi kasıtla seçiyorum; halkevi, köy enstitü
leri, konukevi, sağlıkevi, halk okulu, kültür merkezi, sanat okulu, mes
lek edinctirme kursu gibi unsurların bir karışımı olan yeni bir örgütlen
me. Bir uzmanlar grubu bunun programı üzerinde çalışabilir. 

H A SAN KAYA 

~Son tartışmaya ben de katılmak istiyorum. Birçok arkadaşın belirtti
ği gibi Mezopotamya kültürünün son zamanlarda öne çıktığı bilim 
adamları tarafından bilinen bir gerçek. Fakat ne yazık ki şu anda bunu 
tartışırken bile o Mezopotamya kültürünün bir sahibinin ya da sahiple
rinin oldugu gerçeğini göz ardı edeıı bir anlayışın halen devam ettiğini 
~ınaan hissediyorum. Buradaki arkadaşlar bu anlayışta olmayabi
lir, onlar nihayetinde projenin birer çalışanı, ama sonuçta bu tür çalış-
malar hükümetten ve devlet politikamızdan ayrı değil. Bence bu konu
larda bir netleşme yoksa ve sadece "Avrupa Birli ği'ne gidiyoruz, Avru-
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pa Birliği yerel kül türlerin gelişmesini, önünün açılmasını istiyor" d iye 
bir görüntü verilmek is teniyorsa, bu bizinı şevkimizi kı racaktır. 

Bölged e ekonomik kaynaklı projeler yaşama geçiriliyor, a ma insa n 
göz ardı ed iliyor, insan merkezli ça lışmalar yapılmadı. Şu anda bunu 
yapacağız d iyoruz, sonuçta insan kendi çevresinden soyut o la rak ele 
alınıyor. 

1 Elbette b ölged e yaşayan insanların kendilerine ait bir dünyaları var, 
bir sosyal yaşamlan var, şarkıları, masalları var, her şeyden önce b ir di l
leri var. Eski uygarltklara ulaşabilmek için bile şu anda orada yaşayan 
dillere ihtiyaç var. Her şeyden önce o d ille ri koruma alhna a tmazsa k, 
Hitit, Med , Süryani uygarlığına ne kad ar ulaşabiliriz? Eğer "Şu an ora
daki yaşayan dillerin isimlendirilmesi bile yanlıştır" dersek, bence baş
tan kaybed eriz. Eğer insan merkez alınacaksa, o insan kendi şarkısıyla, 

rnasalıyla, efsanesiyle, mitolojisiyle, tekerlemesiyle, oyunuyla, kulla n
dığı alet ve gereciyle beraber ele altrursa amacınııza ulaşabiliriz. Tekra r 
vurgulam akta yarar görüyorum; GAP tarafından hazırlanan m etinde 
yerel külti.i.rler, alt kiiltürler deniyor, çeşitlilik, renklilik, çok kültürlülük 
deniyor, ama yine dönüp dolaşıp o kültüre bir isim takınamakta ısrar 

ediliyor. Toplantıya gelirken böyle bir yargı yoktu bende, ama inşallah 
boşuna endişeleniyorumdur. Yine iyinıserinı, umutluyum. 

FiLiz Oo{;ANAY 

GAP İdaresi Damşnıam, Sosyal Antrapolog 

Özellikle son konuşmacının son cümleleri üzerine bazı şeyler söyle
mek istedim. Çünkü sunduğumuz metinlerde yer alan iki öne mli ama
cın tasarianınasında benim de bir miktar çabam oldu. Bu amaçlar, ina
nın çok büyük bir iyi niyet, gerçekçilik v e bölgeyi tanımanın verdiği ça
lışmalar sonucu dile getiri lmiştir. Buradaki asıl amacımız şuydu; bölge
nin tarihi ve kiiltürel varlıkları aşağı yukarı biliniyor. Sabahtan beri 
yaptığımız konuşmalarda da bunun birçok kaynaklardan toparla nabi
leceğini, envanterinin çıkarılabi l eceğini biliyoruz. Nelerin korunacağı, 
değerlendirileceği, nasıl korunacağı konusunda da bir yöntem belirler
sek, bunlar kolaylıkla bir araya getiri lip bir şeyler yazılabil ir. 

Ancak, biraz önce konuşmacı arkadaşınıızın da belirttiği ve özellik
le GAP İdaresi'nde çalışanların d a gözledikleri gibi, bölged e bilinme
yen o kadar çok tarilıi ve kültürel varlık var ki, biz biraz d a onlann be
lirlenmesini istiyoruz. Sabahki konuşmada sizin benzetıııenizi çok be
ğendim, "bu bir ka naviçe" dediniz, "boşluklar var" dediniz, o boşluk-
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ların doldurutınası önemli. Çok önemli kültürler hakkında o kadar az 
şey biliyoruz ki. Mesela bölgeye gittiğinizde bir köylü size "Musa Ku
yusu" nun özelliğini anlabr. Musa Kuyusu'nu çok az insan bilir. Oysa 
bu köylü size Musa Peygamber' in, Şuayip Peygamber'in topa! kızıyla 

nasıl ev tendiğini anlatabilir, böylece eski söylenceleri ke ndi kültüründe 
yaşabr. Mesela "Nuh Peygamber Panayın": Cudi Dağı'nda yapılan ve 
tahminierimize göre Asurlardan gelen bir adet. Bölge insanının bildiği, 
yaşadığı, birleştiği kültürler ve bu kültürlerin maddi kalınhları var 
orada. Amacımız bunları saptamak. 

Biz im yaklaşımımız hiçbir zama n salt ekonomik otmadı. Şimdi biz 
burada bölgede bilinmeyenle ri, ama bölge insanının bildiği, yaşadığı 

kül türleri nasıl envantere a labileceğimizi tarhşmalıyız. Birkaç örnek 
verdim size ama, bölgede benzer o kadar çok örnek var ki. Mesela Ege 
Bölgesi insanı için eski kültürler bire r buluntudur, bakar, çok da ilgi li 
değildir. Ne var ki, Güneydoğu Anad olu Bölgesi ve Doğu Anadolu Böl
gesi insanı bunları yaşar, sahiptir bunlara, onlar onund u r çünkü. 
H ep imizd en çok daha iyi anlamland ı rıp anla tırla r; efsaneleri vardır, 

masalları vardır. İşte bun ları bir bütün olarak görüp o insanla rla ve uz
manların kahtırnıyla birlikte planlayalım diye düşünmüştük 

MELEK ULACAY 

Yüzde yüz kahtıyorıım. Bu yaşıma kadar bu tür işlerde çalıştım ve 
hayattan ciddi bir ders aldığıma inanıyorum. Gerçek d urumdan hareket 
etmek lazım. Urfa' da Gümrük Han' da oturduğıınuzda en az d ört dil du
yuyorsunuz: Arapça, Kürtçe, Farsça -ilginçtir, oraya İran'dan gelen çok 
oluyor- ve Türkçe. Gerçek durum budur. Gümrük Han'da marızara bu 
dediğim vakit, bu şu demek oluyor : Güneydoğu hiçbir zaman homojen 
bir toplum olmadı ve olmayacak. Dağlara "Ne Mutlu Türküro Diyeııe: 
yazarak bunu çözerneyiz. Bence artık geçmiş olsun deyip bu saxfayı da 
kapatmak lazım. Cumhuriyetin ve ulus devlet o!!!ıa sürecinin ge · ·ş 

olduğu Türkleştirme politikası bir yere kadar geldi ve ~ ölçüde if
~ Ama şu anda Türkiye' de özellikle hükümetteki s iyasi partiler ta
rafından da körüklenerek aynı poli tika sürdürilirneye çalışılıyor. 

GAP İdaresi'nin son derece iy i niyetli ve gerçekten samimi olduğu
na da inanıyorum. Ama GAP İdaresi de bu sorunla karşı karşıya, sizin 
bu iyi niyetli yaklaşımlarınız, Türkiye'deki birtakım d evlet politikala
rıyla is teseniz de istemeseniz de çahşacak. Sizin de böy le bir gerçekliği

niz va r. Dolay ısıyla istesek d e is temesek d e aym gemiye binmişiz. Siz 
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tabü ki bizim yapabileceğinı iz birtakım şeyleri yapamazsınız. Şimdilik 

sizlerle biz lerin birlikte yaratabileceğimiz ortak bir gri alan var. Evet, bir 
anda en uç noktadan işe başlayamayız, ama başlangıç noktamızın da 
gerçeldere uyması gerekiyor. Gerçeldere uyması gerektiği nokta da şu: 
Güneydoğu homojen bir toplum değildir, bunu bilmemiz lazım. En 
önemlisi Hıristiyan kültürün yaşamış olduğu bir yerdir, sadece İslam 
kültürü de değildir, Hıristiyan kültürün MJa izleri vard ır. Oradaki 
Müslümanlar bile Müslümanlık dışı kültürü gayet iyi bilirler ve tanır
lar, çünkü beraber yaşamışlardır. 

ÜRHAN SiLİER 

Aralık ayı içinde Tarih Vakfı ve Gaziantep'teki toplantıya katılacak 
veya bu çalışmanın sonucundan haberdar olınak isteyenler bakımından 
bir ürün çıkacak. Bu ürün, varsayalım otuz, kırk, elli sayfalık bir rapor. 
Alhnda Tarih Vakfı'nın imzası bulunan bir rapor ve eklerinden oluşa
cak. Eklerinden biri bu dönemde saptanabilen belli başlı kaynakları içe
ren bir kaynakça olacak. Ayrıca bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, 
meslek kuruluşlarının, bu işle ilgili kuruluşların admı, adresini, büyük 
şehirlerdeki hemşeri demeklerinin, vakıflarının özelliklerini derleyen, 
bunlardan hangilerinin sürece katıldıklarını saptayan bir metin de bu
lunacak. Böyle bir metnin içinde de şimdi sözünü ettiğimiz türden so
runlar etrafında iki düzeyde bilgi olacak. Sadece bir örnek diye alıyo
rum; eşit haklı yurttaşlık ilkesi diye bir ilke eğer bu raporun yaklaşım
lar, stratejiler bölümünde yazılıyorsa, orada iki cümle içinde geçecek. 
Örneğin biraz önce Filiz Doğanay'ın belirttiği gibi bölgedeki kültür 
araştırmalarının teşvik edilmesi, buna yönelik kurumsal yapıların ku
rulması, var olan yapıların bunla ra yönJendirilmesi, yerel müzeler ku
rulması gerekl iliğinden bahsedilecek. Bunlar kolay ve her ikisinin de 
buradaki insanların büyük bölümünün "evet, iyi bir rapor çıkmış" di
yeceği şeyler olacağını az çok kestirebill yorum. 

Kritik konu bundan sonra başlıyor. Biz Birinci, İkinci, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan' lara baktığımızda da orada sosyal eşitlikten, eğitimin yay
gınlaştırılmasından, kitle katılımının artırılmasından bahseden çok 
cümle buluruz. Türkiye'de hemen hemen her metinde, her parti prog
ramında epey parlak laflar bulurswmz. Diyelim ki bizirn saptamaları
mız ayn en kabul edildi ve GAP Planı'na da kondu. Böyle olmayacağını 
biliyoruz, am a asıl iş bundan sonra, hangi kaynaklarla hangi işlerin ya
pılmaya başlanacağı noktasında kendini belli edecektir. Örneğin varsa-
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yalım ki demin sözünü ettiğimiz, bölgeye ait araşhrmaların derinleşti

rilmesi ve yaygınlaşhrılması konusunu bir ilke olarak p la na koydunuz. 
Ne var ki, bunu somutla madığınız zaman üniversi ted e şu an neredey
se bir parti teşkilatının uzantıları haline neredeyse gelmiş tarih ve arke
oloji bölümlerinin bunu uygulayacağını düşünmek mümkün değildir. 
Türkiye'nin şu anki bilim, ünivers ite potansiyelini bu a lana yönlendire
cek kaynaklar bulmadığınız, demin söylendiği gibi bölgeyi dünyaya aç
mak veya dünya mirasının parçası olduğuna göre dünyayla ilişkilen

dirmek alanında somut adımlar atmadığınız zaman kanaviçenin boş
luklan ü zerine ciddi araştırmalar yapacak kaynaklar hiçbir zaman bu
lunamayacaktır, çalışmalar d a hiçbir zaman yapılmayacaktır. Dolayı
sıyla belirli alanlarda kaynağı Türkiye içinden, özel sektö rden, kamusal 
kaynaklardan veya yurtdışından bulup başlangıç nokta ları tanımlamak 

ve o başlangıç noktalarının ü zerine giderek bir açılımı genişletmek ge
rekiyor zannediyorum. 

Eğer bunu yapmazsak, çok değerli zamarurnızı, yine çok değerli bir 
m etin üretmek için kullanırız, ama sonunda bu metin esas o larak bir 
manifesto, bir çıkış yollan aranış metni olarak kalır. O yüzden de bun
ları yapıp, arkasını da getirmek zorundayız. Bu da klasik planlama an
layışından biraz farklı bir biçimde, kaynakları bulunabilir görünen az 
sayıdaki projenin somutlanıp bunlarla ilgili yol alınmaya başlanması ve 
bunların açhğı yolda yeni projelerin, yeni çalışmaların yapılmasını 

gerektirir. Bu alanda önereceğiniz şeyler var mı sorusunu sormak is
tiyorum. 

M ELEK ULAGAY 

Özellikle son on-yirmi yıldır bu kültiir çalışmaları çok önem kazan
dı. Projeler için epeyce yurtdışı kaynak bulunabiliyor. Güneydoğu Ana
d olu bakımından çok önem verdiğim bir alan, yörede yapılacak sözlü 
tarih çalışmaları. Edebi ya b, sana b, şüri, her şeyiyle bir düzlemde sözlü 
tarih çalışması yaparken, mutlaka bunun altında toplumsa l, ekonomik 
yapıdaki, sınıfsal ilişkilerdeki, aşire t ilişkilerindeki dei2_şimi irdelemek, 
bunlar nasıl değişmiş, devle tin baskısıyla nasıl deforme olmuş, nelere 
dönüşmüşgibi iki katı~lı bir araşbrma yapmak çok yararlı olur sanı
yorum. Kaynak bulma açısından Avrupa' nın, dünyanın ta nıdığı bir pi
lot bölge seçilirse bir arkeolajik milwer etrafında sosyal bilimcileri miz, 
mühendislerirniz, antropologlarınuz bir interdisipliner çalışma yürüte
bilirler. 
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ORHAN SiLiER 

Evet, isterseniz a rtı.k ne tür somu t adımlar, ne tür kaynakla rla atıla

bilir sorus una yarut aramaya çalışalun. 
Vedat Özbilgen yahut diğer arkadaşlar söz almadılar, a ma sanıyo

rum kaynak sorununa geldiğimiz zaman bir gerçeği belirtmekte yarar 
var. GAP İdaresi bir yahnmcı kuruluş değil, arada söylenip geçildi, bir 
eşgüdüm kuruluşu. Dolayısıyla elinde bizatihi kaynak bulunan bir ku
ruluş değil. Ama GAP İdaresi, başka ulusal ya da uluslararası kaynak
ların yöneltilmesinde aracı olabilecek bir uzmanlık kuruluşu. Dolayı

sıyla belirli projeler ortaya abldığında, GAP bütçesinden değil, başka 

kuruluşların, özel sektör kuruluşlarının, kimi durumda hemşeri vakıf
larının, derneklerinin, yurtdışındaki enstitillerin, vakıfların, Dünya 
Bankası, Avrupa Birliği kaynaklarının kullanılmasına araa olabilecek 
bir kuruluş. Hiç kuşkusuz çoğu gelecek yıllarda da kaynakların teknik 
altyapıya veya kültür dışı sağlık gibi alanlara gitmeye d evarn edecek. 
Umarım GAP'ın aracılığıyla kültür için bulunabilecek kaynaklar Kültür 
Bakanlığı bütçesinin genel bütçenin binde üç mertebelerinde oluşuna 
benzemez. GAP Bölgesi'nde kullanılacak kaynaklar bir bölümü tarihsel 
miras için nasıl kullarulmalı ve bunlar ne tür ek kaynaklada derinleşti
rilmeli ü zerine düşünceleriniz varsa ifade ederseniz yarar b olur. 

MELEK ULAGAY 

Antep'te Zeugma'yla ilgili olarak çalışan arkadaşlar biliyor, Zeug
ma'dan çıkan mozaikler gerçekten dünya çapında, muhteşem, müthiş 

etkileyici, büyük eserler. Ama Antep Müzesi' nin hali ortada. Antep 
Müzesi'nin yanına yapılan ek binanın durumu da ortada. İlk önce mü
ze olarak tasarlanmarruş. Böyle bir m üze binası olamaz. M üze olarak ta
sarlarımış binalar çok farklıdır. En son Yunanistan'da Olimpia'da, yani 
eski olimpiyatların yapıldığı şehirde, akıl almaz bir müze gördüm. 
Adarnlar öyle bir tasarım yapmışlar ki hiçbir suni ışıklanciırma olma
dan binanın içinde bölgeden çıkarılmış olan her şeyi sergiliyorlar. Do
layısıyla şimdi Zeugma'nın mirasını dünyaya açmak demek çok özel 
tasarım demektir. Şimdi bunu tartışmak lazım. Kültür Bakarılığı'run bu 
kadar kısıtb bütçeleriyle bumüze yapılamaz. Niye o zaman özel s ektör 
müze yapmasın veya niye özel sektör girmesin bu müzecilik işine? 
Bunların İstanbul'daki Rahmi Koç Müzes i gibi örnekleri de var. 

ORHAN SiLİER 

Antep Müzesi bu işin nasıl yapılamayacağı konusunda bir örnektir; 
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hele de son yedi aydır en ufacık bir adım ahiamadan o rada b eklerken. 
Ama Güneydoğu Anadolu'da yerel yönetimler eliyle, görece ucuz mü
zeler yapmak mümkün ya da belki tüm bölgede bir-iki dünya mirası 
müzesi yapmak mümkün. Bunlar için projeler üretebiliriz. Bunun kay
naklarının Türkiye tarafından dünya çapında aranmas ı, dünya çapında 
mimarlık yarışmalarıyla yapılması gibi fikirler geliştirilebilir. Ama bi
zim öneri alanımızı somutlamamız lazım. "Arkeolojik kazı sayısı, bun
ların sürekliliği, derinliği, çapı genişletilmeli"; bunu söylemek çok faz
la bir şey ifade etmiyor. Şu an Kültür Bakanlığı'nın sağ lad ığı kazı başı

na yardım sanıyorum birkaç milyan geçmiyor. Birkaç milyarla iki ay, 
on beş-yirmi öğrenciyle oralarda bir şeyler yapıyorlar. Bu değiştiTilrnek 
isteniyorsa, buna ait kaynak aktarırnlarını tanımlamak lazım. Biz Tarih 
Vakfı olarak bir öneride bulunduk, pek de yankı yapmadı; bunun çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu öneri Milli Piyango gelirlerinin tü
müyle bu alana aktarılması. İngiltere'de bu gerçekleştirildi ve birdenbi
re müzecilik alarunda, tarilli koruma alanında çok büyük bir sıçrama ol
du. Şu an vakıflardan sorumlu olan Bakan Yüksel Yalova bir öneride 
bulundu: "Ben, Vakıflar Bankası'nın hissesinin şu kadarını satacağım 

veya Vakıflar'a ait arazinin şu kadarını satacağım, bunu tarihi koruma 
için kullandıracağım veya kuJJanacağım!" Bu da bir öneridir, buna ben
zer önerilerin, düşüncelerin çıkmasım da sağlamak gerekiyor. 

Karşımda Midyatlı arkadaşımızı gördüğüm için biliyorum, Stock
holm'deki Mardinli sayısı 60.000. Bu irısanlarla Mardin'in ilişkisini ye
niden kuran bir yapı gerekiyor. Bu yapıların çoğu da devlet yapılan 
olamaz. Bu alanlarda öneriler var mı diye sormak isterim. 

Adı saptaruımayan bir katılllncı 

Sizin söylediğiniz konulara geçmeden önce bazı şeyler söylemek is
tiyorum. Öncelikle iletişime ihtiyacımız var. Herkes Güneydoğu ve Do
ğu Anadolu'da ça lışma yaphğını söylüyor, ancak bunları GAP İdaresi 
de bizler de bilmiyoruz, yani ortada bir iletişimsizlik olduğu kesin. Bu
na GAP açısından bakbğımızda, GAP İdaresi belki böyle bir birim ku
rarak bir bilgi bankası oluşturulabilir. Ama bu birim, bir emekli soru 
sorduğunda bile cevap verebilecek bir birim olmalıd ır. Çünkü Güney
doğu'nun bütün Türkiye tarafından tanınmaya ihtiyacı var. Türki
ye'nin babsı Güneydoğu'nun sorunlarını bilmiyor. 

Bölge planına gelince, şehir planası ve bölge plancısı arkadaşla rı

mın gerekli şekilde bu konuyu kotaracağına inanıyorum. Ancak, ya-
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pılanların anlatılmas ı l azım, yani yine iletişime geliyoruz. Gere k 
1MMOB ile, gerek diğer kurumlarla yaptıklarını bilirsek ya d a ihtiyaç 
duydukl arı konularda yardım is terlerse, bazı sorunları daha kolay 
halledebileceğimize ina nıyorum. GAP İdaresi özel bir ida re a ma ko
ordinasyonu sağlayan bir idare d ediniz, bi lmiyorum o ne kadar yapa
bilir? 

Kültür diyoruz sabahtan beri, a ncak kültürün çeşitli boyutlan var. 
Mesela, bölge planına girdi olacak diye söylüyorum, Tokat'ta bir baraj 
yapıldı. O baraj yapılmadan önce bölgede bağcılık ve şarap üretimiyle 
her şeyiyle kendine yeten, üretim yapan bir kültür vardı. Ancak, baraj 
yapıldıktan sonra ortam nemlendi, bağiann tamamı çürüdü, şarapçılık 
kültürünü yok ettik. 

Ekonomik olarak düşündüğümüz bu barajlar, Birecik olsun, diğer 
barajlar olsun, o bölgeye eğitim ve kültür olarak ne verecek? Mevcut 
kültürden neler kaybetti recek? Bunlar araştınldı rru? Mesela yine kültür 
diyoruz, bu bölge planının içinde toprak reformu konusu var rru, yok 
mu? Yani toprak reformu konusu girerse, oradaki kültürü tamamen de
ğiştirecek kararlar üre teceğiz. Bu nasıl irdelendi, merak ediyorum. 

Şunu da söyleyeceğim, bölge planı yapıyorsak, bir yere plan yapı
yorsak o bölgenin gel işmesini, yani o bölgede bir şeyleri değiştirmek is
tiyoruz deme ktir. Dolayısıyla kültür de değişecektir, yani orayı konser
ve olarak tutup insanları yaşatamazsıruz. Zaten globalleşme sonucunda 
da birçok kültür yok oldu, yüzyıllardır kültürler yok oluyor. Bu yeni ör
nekler değil, globalleşmenin getirdiği birtakım sonuçlar da göz önüne 
alınmak zorunda kalınacak. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Kül
türlerin sahipleri insanlardır, ırklar değildir. Sanıyorum böyle düşünür
sek bu konuda daha verimli olacağız. 

Halfeti' yle ilgili olarak da şehir plancısı arkadaşianınıza biraz des
tek çıkmak istiyorum. Bir bölge taşınıp yeni bir yere geldiğinde, o eski 
bölgede yaşayan insanların o bölgeyle ilgili alışkanlıklan vardır. Yeni 
yere geldiğinde o bölgedeki alışkanlıklarını bulması, yaşatabilmesi 

münrıkün değil. Dolayısıyla artık o bölgeye alıştıktan sonra, orayı be
nimsedikten sonra belki yeni Halfeti'yi da ha güzel, daha yaşanabilir bir 
bölge olarak algılayacaklardır. Alışma d evresinin geçmesi gerekir. 

TARJK ZiYA EKiNCİ 

Orhan Silier söze başlarken bize bir öneride bulundu. Karşınıza hiç
bir zorluk çıkmayacak gibi, rahat çalışabileceğiniz gibi, hatta yetki mer-
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ciinde bu lunduğunuzu varsayara k konuşun, yani kendiniz i Başbaka
nın yerine koyun ya da hükümetin en yetkili kişisinin yerine koyarak ... 

ÜRH.AN SiLİER 

Yani yurttaş yerine koyarak .. .. 

TARJK ZiYA EKiNCİ 

Evet, yurttaş yerine koyarak konuşun daha rahat o lursunu z demeye 
getirdi. Ben de öyle bir şey yapacağım. Siyasi iktidarın çok rahatsız ola
bileceği bir konuya değinmek istiyorum: Şu köy-kent projesi. Sizleri çok 
yakından ilgilendiriyor; yani bölge projesi yaparken, bölge kalkınma 
planı hazularken, köy kent projesine değinmeniz lazın1. 

Köy-kent projesi hayal mahsulü bir şeydir, hayal ürünü bir projedir. 
Yıllardan ~zirn hayalp:~est başb~_pu davanın peşindedir 

ve bunu bugün başbakan sıfatıyla gerçekleştirmeye çalışıyor. Konjonk
tür de buna müsait: Uzun süreli bir savaş dönerninden geçildi, milyon
La rca insan köyünden, yurdundan oldu, göçe mecbur kaldı. Şimdi köy
kent projesiyle bu sorunun halledilebileceği -hem güvenlik sorununun 
halledileceği, hem insan ların daha topluca yaşayabileceği bir mekana 
kavuşabileceği- düşüncesiyle köy-kent projesi bugün a rhk d evletin en 
üs t kademelerinde ilgi gören bir proje haline geldi. San1yorum plancıla
rımız da bunda mutabıkhrlar. Fakat köy-kent projesi insanı dJşlayan, 

insana hiç mi hiç önem vermeyen, klymet vermeyen, itibar etmeyen, in
sanın alışkanlıklarını bir anda yok etmeye çalışan bir projedir. Elbette 
alışkanlıkların iyi, doğru bir istikamette düzeltilmesinde yarar vardu. 
A ma bu demokratik bir süreç içinde olur; dayatarak, insanlan bir yer
den bir yere taşıyarak, zorla bir yerde orurtarak olacak bir olgu değil
dir. O yüzden köy-kent projesine karşı çıkllmastnl öneriyorum ve hazı.r

layacağınız planda, bölge planı taslağında, köy-kent projesirLin bölgeye 
hiçbir katkısırun olmayacağınm belirtilmesini teklif ediyorum. 

Adamın yapılacak o köy-kentin çok uzağında arazisi vardı.r, oraya 
g idip gelmesi in1kansızdır, sabahın dördünde kalkacak, oraya öğleyin 
on ikideveyahut öğleden sonra saat üçte varacak, çalJŞma gücü kalma
yacak artık. İnsanlar bu yüzd en arazisinin üzerinde, bulunduğu yerde 
yaşamak istiyor. Bu onun doğa l hakkJd1r. Çok ilerde, yani pazar için 
üretimin geliştiği, arttığ ı koşullarda yavaş yavaş bu süreç işieyecek ve 
köy-ken tler veya başka kentler o luşabilecektir, ama bugünden bu tarz
da bir dayatmayla bunun doğru olmadığını, hiçbir yarar getirmediğini, 
o yapılan köy-kentlerin d e heba olup gideceğini düşünüyorum. Buraya 
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p."lra tahsıs edılmesının yanlış olduğunu, bu kaynalJan n başka amaçla 
kullanılmasını, vatandaşa koyune dönmesı ıçın krediler vermek SUrt'

byle, "Buyurun, sızı bız guvenlık nl>denıyle koyleri nizden uzak tuttuk 
ve }'llJarca buyuk şehırlenn varoşlannda surunmenıze m>den olduk. O 
zamanka arazinize, bahçenize, bağınaza da hıçbır karşıhk vermemişilk 
Şu anda size aıle başına şu kadar para venyoruL Siz buyurun kendınl7 
ycrleşin, istediğiniz yerde, istediğiniz biçimde binanızı inşa ed ın ve yer
leşiminizi hazırlayın" denebi !ır ve denmelidir ve bence böyle bır oneri 
konmalıdır. 

İkinci olarak geriye dönuş projesi uzerinde durmak istiyorum. Bır 
yerden, 1984-1998 tarihleri arasında Güneydoğu ve Doğu'dan yalnız ls
tanbul'a gelen göçmen sayısının bir buçuk milyon olduğunu okudu m . 
Başka yerlere gidenler\e he rhalde iki milyonun üstündedir göç eden in
san sayısı. Bu insanların dönüşü için sağlıklı, ciddi bir proje yok ortada. 
Adamlar sürekli başvuruyor, talepte bulunuyor, toplu halde, birey ola
rak talep te bulunuyorlar, fakat bunlann dönüşüne müsaade edilmiyor. 
Geçenlerde yakınlanından biri gazetelerde çıkan havadislerden, haber
lerden esinlenerek "artık şartlar değişti, dönebiliri m" diye döndü, gitti, 
arazisinin üzerine bir bina da inşa etti, ertesi giin binası da yıkıldı, ora
dan da kovuldu. Köye dönüş projesi için hem Avrupa Birliği'nden hem 
Dünya Bankası'ndan fon sağlamak mümkündür ve bu, bir sürü başka 
ülkelerin de desteklediği bir projedir; ama sağlıklı, ciddi, salt dönüşü 
teşvik edecek ve dönüşe yardımcı olacak bir proje olması koşuluyla. El
bette bu sizler için çok zordur, fakat bir alternatif olarak önerilebilir di
ye düşünüyorum. 

1987-91 tarihleri arasında parlamentoda plan görüşmeleri oldu, ka
çıncı plan olduğunu şimdi hatırlayarnıyorurn. O planda bir m adde var-

(1 ~dı. madde diyor ki " .. . yerel kültürlerin ve dillerin gelişmesine katkı ya
pılacaktır." İiade bu; bu ifade kıyamet kopartb, çok duyarlı olan bir 
grubun veya birkaç milletvekilinin müdahalesiyle parlamento ayağa 
kalkh, derhal çıkarıldı tasla ktan ve parlamentodan bunu tasiağa katan 
teknisyenler ya da memurlar aleyhine dava açılması için savcılığa baş
vurulması kararı çık b. Elbette sizi n böyle bir öneri götürmeniz belki siz
ler için böyle bir handikap da yaratabilir. Fakat bir alternatiftir ve ger
çekçi bir alternatiftir bu. 

Bir arkadaşımız dünyaya açılrnamn, küreselleşmenin nimetlerinden 
faydalanalım derken değişimin çok önemli olduğunu, her şeyin değişe
bileceğini ve saksı içinde ya da kapalı bir kutu içinde bir kültürün muha-
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(aza edılml>sinın mumkun olmadığını soyk>dı <.,"ok t.loi;nıdur, hıçbır ~c· 

yı bôyle k.ıp.ılı bır bıçımdc, s.ık.sının ıçındl• tut.un.u.,ınll, ıldd,.•t tuta · 
ma7.'iınll. Ama dcğı~ımın demol-ratık olm.ı!>ı ~··rckıym 1:>..-gı.,ım wrl.ı , 
\'Ukardan ••mpotl' l'lmd .. ~ur..ııyll', day.ıtmak surl'lıyll' -..ıgl.ın.ımill . Bu 
~antık çok dl'm•nmı~tir VI.' hıçbır yerde b.ı~mlı ul.un.ımı~tır. lştl' en ya
kın oml'ğı Sc.ı,-yl'lll• r Bırlığı' dır. Sc.ıvyl'tler Birlıgı'ndl' yukard.ın pl.ınl.ın 
mış dayatmacı proıclenn hiçbın b.ı?<ınlı olamamıştı r. Dt.>ğışıme ancak 
o nun doğal surecı ıçindl.' ve demekralık voll.-ırl.ı katkı yapılabılır, yol 
gostenlebılır llıçbır zaman dayatmacı ve mudahak'Cl bır yontemle değı
şıının sağlanmasını zorunlu kılacak bır öneri, b ir proJe sunulmamalıd ır 

Adı saptaııamayaıı bir kııtılmıcı 

Orada hidroelektrik san trallerden elektrik u re timj yapan şirketlere 

özel vergi konulması m ümkün mu? Bu barajla rda n sağlanan o buyuk 
paranın -ama bunun hatırı sayılır bir kısmının- özel bir vergiyle, o böl
geye, oradaki kültür varlık.lannın, dillerin korunmasına, tarım kültürle
rinin sürdürülmesine, bölged eki şehirlerin do kusunun ıslahma, folklo
rik, mitolojik her türlü sözlü kültür çalışma larının sürdürülıııesine ha r
canması ve bunun be lki GAP İda resi tarafından koordine edilerek ya
pılması önerilebilir. Çünkü orada yaratılan elektıiği esas olarak o bölge 
dışında kullanacağız. Bu tartışmaların sadece buradaki birkaç aydınla, 

sonra da GAP bölgesindekj birtakım toplantılada sürdürülmesi bana sı

nırlı geliyor. Hangi problemlerio çözülmeye çalışıldığı, hangi arnaçiann 
güdüldüğü, buıılann ne pahasıııa yapılacağı, bunlara ne tür kaynaklar 
aynldığı meselesinin merkezi medyada mümkün olduğu kadar tartışıl

m aya açılınasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kay
nak yaratma denildiği zaman, bunlara karar ve recek merciierin bilgi
lendirilmesi, bunlar doğrultusunda kamuoyu yaratacak insanların ha
rekete geçirilmesi, bütün bunlar yine büyük merkezler üzerinden ola
caktır büyük ölçüde, yerel olarak olmayacaktır. 

VEDAT ÖzoiLEN 

Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ilk toplantıydı. Birbirimizi 
a nlama açısından yararlı oldu, biz de kendi eksik.lerimizi gördük. 
GAP'ın bir tanıtımının yapılması lazım. 

GAP İdaresi olarak bizim de imkanlarımız çok kısıtlı. İki yüz eUi ki
şiyiz; yüz elli kişi Ankara' da, yüz kjşi Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nde 

çalışıyor. O kadar çok işimiz var ki, bir de kendimizi tarutırııa verdiği-
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m izd e bölgedeki işleri yapamıyoruz, ama bu bir eksiklik, e n azından 
yapbğımız projelerin daha iyi aniahiması açısından bunun geliştinime

si yönunde çaba sarf edeceğiz. 

Tank Ekinci'ye bilgi vermek istiyorum; onun bir o nerisi vardı, köye 
dönüşle ilgili. O proje başlahldı, şu a nda devam ediyor. Zaten GAP Ida
resi d e görevlendirildi, buradaki a rkadaş da sorumlu . Orada çok bı !im
sel bir çalışma yapılıyor, içiniz rahat olsun. Eğer isterseniz arkadaşlan

mızAlim Bey, Filiz Hanım b u konuda çalışıyorlar, size detaylı bilgileri 
verebilirler. Ben bu toplanbdan yararlandım, birçok ciddi ö n eri de gel
d i. Bu önerileri bölgede yapacağımız toplantılardan gelecek verilerle de 
değerlendirip bir noktaya ulaşırız. Hep birlikte GAP'ın kültür stratejisi
ni tespit edeceğiz. 

Ü RHAN SiLİER 

Bu toplantının yapılmış olması bile kendi başına önemli b ir adımdır 
diye düşünüyorum. Bu toplantı, ilgili ortaklar, taraflar, aktörler, hangi 
terimle ifade edersek edelim, birlikte bu konuyu ta rtışmaya alışmamış 

irısanlar arasında tartışmaya alışmaya başlama sürecinin bir adımıdır. 

Burada zaman ayınp bir cumartesi gününü bize verdiğiniz için size tek 
tek teşekkür etmek ve bu desteğinizin önümüzdeki ha ftalard a ve yıllar
da devam etmesini dilemek istiyorum. Sanıyorum buradaki düşüncele

rin önemlice bir bölümünün yansıdığı bir taslak rapor ortaya çıkacaktır. 

Geri kalanlan da zaten tartışmaya devam edeceğiz ve tarhşhkça daha 
ileri noktalarda buluşabileceğiz. 
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f L H AN TEKELi 

Tari/ı Vakfı Yoııetim Kurulu Başkaııı 

Tarih Vakfı değişik sektörlere ilişkin çalışmalar yapıyor. Bu çalışma
lan yaparken de değişik yöntemler kullanıyor. Bazılarını kendi bünye
si içinde gerçekleştiriyor, bazılannı da diğer sivil toplum kuruluşlany
la ilişki kurarak geliştirmeye çalışıyor. Bundan kısa bir s u re önce GAP 
İdaresi Tarih Vakfı'yla ilişki kurdu ve GAP bölgesinin maddi ve maddi 
olmayan kultiırel değerlerinin korunması için bir strateji saptamak iste
diklerini, bunu da Tarih Vakfı'yla işbirliği içinde hazırlamak istedikle
rini belirtti. Bu çalışmanın iki ay içinde sonuçlandınimas ı isteniyor. Za
manın kısalığına rağmen böyle bir görevden kaçamayız dedik ve çalış

maya koyulduk 
Tabii bu çalışmanın yalnızca çıkacak ürünün kendi niteliğinden ge

len bir değeri yok. Aynı zamanda bu işle uğraşanların, uzmanlann, ye
rel halkın, bu konuya gönül vermiş olanların, bu strateji oluşturma sü
recine katılımlannın sağlanması da değerli bir iş olacaktı. Bunun için de 
bir örgütlenmeye gidildi. Aşağı yukan şöyle bir ö rgütlenmemiz var: 
İşin yükünü, çok sevdiğim öğrencim Gökhan Menteş taşıyor. Fiilen yü
kü çok ağu. Şimdi iki büyük metropolümüz olan İstanbul ve Ankara'da 
topla nhJar yapıyoruz, daha sonra da yerinde toplantılar yapacağız. Her 
ilde toplantı yaparak oradaki kahltmcılann görüşlerini alacağız. Tabii 
bu görüş alma yalnızca bu toplantı içinde görüşlerin ifade edilmesilı
den ibaret değil. Süre sınırlı, ka tılımcı sayısı yüksek o lunca söylenebile
cek sözler de sıııırlanıyor. O halde katılımcılar eğer isterlerse her an bi
ze görüşlerini yazılı olarak ile tebilirler. Çalışmalann niha i sentezinde 
bu metinler de göz önüne alınacak. Sonunda hem uzmanların, hem si
vil toplum kuruluşlarının kahldığı bu danışma toplantılarının katkıla
rıyla ortaya bir strateji çıkacak. Biliyorsunuz, strateji me tinleri aslında 
çok uzun metinler değildir. Ama önemli olan değişik görüşlerin üstün
de uzlaşabildiği bir konsensüs mehıi olmasıdır. Bu metin oluştiıktan 
sonra, sanınm 2 Aralık'ta Gazia ntep'te tekrar tarhşma ya açılacak. Daha 
sonra da, plarun GAP İdaresi elinde resmileşmesi için bir süreç geçecek. 

Bugünkü toplantıda ilk o larak arkadaşlarunız iki sunuş yapacaklar. 
Gökhan arkadaşımız problemin e le alınışının ayrıntısım anlatacak, Or
han arkadaşımız da 28'inde İstanbul'da söylenenleri, ulaşılan sonuçları 
size aktaracak. Böylece buradaki toplanh onun üstüne birikerek gide
cek ve ayııı şeyler tekrar etmeyecek. 

Toplantının iki bölümü olacak. hkinde daha çok durum saptaması-
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na, konuların, problem/erin ön plana çıkarılmasına d önuk konuşmalar 
yer alacak. İkincisinde ise s tratejinin genel ilkeleri ne olabilir, tabii bu
nun yaru sıra -belki daha önemli bir nokta- h emen uygulamaya geçme
s i gereken projeler neler olabilir, bu konular tartıştlac.-ık. GAP'ın elinde
ki kaynaklar sınırlı olduğu için bir öncelikler problemi var. Bu öncelik
ler problemine göre acil olarak ele alınması gereken önlemler nelerdir, 
bunlann örgütlenme biçimi ne olma !ıd u ? Bu konular tartışılacak. 

GöKHAN MENTEŞ 

Tari/ı Vakfı, GAP Daııışııuı Toplarıtılnrı Proje Koordiııatörii 

GAP İdaresi 1989 tarihli ve beş )lll erimli bir GAP master planı ha
zulamıştı . Önümüzdeki aylarda da GAP master planının güncelleştiril
mesi amaçlanıyor. Biliyorsunuz, GAP Bölgesinde Fırat ve Dicle nehirle
rinde hidroelektrik enerji üretmeye yönelik barajlardan ve sulamaya 
yönelik 13 alt projeden oluşan bu su kaynaklan projesi, geçen yıllarda 
Devlet Su İşleri tarafından gündeme getirilmişti. Sözünü ettiğimiz bu 
1989 tarihli plan, söz konusu sulama ağulıklı projeyi bir entegre bölge 
kalkınma planına dönüştürüyor. Planlama çabalarının içine böylece sa
nayi, ulaşım, ken tsel ve kırsal altyapı, çevre koruma ve sosyal sektörler 
de katılıyor. Ancak 1989 Planı, İdare' nin kendi ekibince dahi sadece fi
ziksel hedefleri öngören ve etkisiz bi.r plan olarak nitelendiriliyor. GAP 
İdaresi'nin amacı mevcut plamn toplumsal sürdürülebilirlik, cinsiyet 
meseleleri, katılımcı planlama ve özel sektö r aktif katılımı gibi yeni bo
yutlar çerçevesinde revizyonudur. M evcut planın fiziksel hedeflerinin 
gerçekleşmediğini biliyoruz. Katılımcılık eksikliği, İdare'nin özeleştiri
sinde belirtildiği üzere önemli bir faktör o larak gözüküyor. 

Proje grubundan istenen Güneydoğu Anadolu'da kültürel ve tarihi 
mirasın konınınası konusunda katılımcı bir strateji hazulanmasıdu. Ta
nınan süre 16 Ekim'de başlamıştır. Üç temel görevimiz var : Birincisi 
mevcut d ururnun saptanması, tarafların belirlenmesi ve problemin ola
bildiğince kamuya aktanlması; ikinci görevimiz olanakların ve araçların 

saptanması, üçüncü görevimiz ise stratejinin ve öncelikli projelerin belir
lenmesidir. İstanbul, Ankara ve beş ilde uzmanların ve STK temsilcile.ri
nin katılımıyla yapılmakta olan toplantılardan elde edilecek verilerle Va
kıf tarafından bir rapor üretilecekti r. Söz konusu bölge toplantıla rı 5-6 
Kasun'da U rfa'da, 7 Kasun'da Adıyaman'da, 13 Kasun'd a Diyarba
ku'da, 14 Kasım'da Batman'da ve 15 Kasun'da da Mardin'de yapılacak

tu. Son ola ra k Gaziantep'te bu kez genişletilmiş bir danışma toplantısı 
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yapılacaktır. Daha önce edind iğimi7 veriler ışığında hazırlayacagımız 
belgeler Antep toplantısı öncesinde katılımcılara dağıtılacak ve katılım
cıların o metin üzerinden göruşlerinı oluşturmalan iste necektir. Şımdi 
Orhan Silier İstanbul toplantısında ulaşılanları kısaca anlatacak. 

ORHAN SıLlER 

Tari/ı Vakfı Geııı~l Sekrettrı 

İstanbul toplantısında az sayıda, ama çok genış bir yelpazeye vayı
lan kişiler konuştu. Onlann konuşmalannı elbette ısim ve ayrıntıya gır
meden, çeşitliliği içinde size yarısıtmaya çalışacağım. 

Öncelikle şunu söyleyeyim . l st:.-ınbul toplantısının asti önemı, bu ko
nuda yapılması gereken çalışmaların yenmek zorunda olduğu en 
önemli engelin güven engeli olduğunu bir kere daha ortaya koymuş ol
masıdır. Bir diğer deyişle, kablımcıların büyük çoğunluğu, 'Butun bu 
konuları tarbşalım, düşünelim, projeler üreteli m, ama bunlar uygulana
cak mı, Güneydoğu Anadolu'd a bu uygulamalara baş lamaya niyetli bir 
politik kararWık var mı, demokratik bir süreç yaşanacak mı , burada 
söy le nen sözler işe yarayacak mı?' sorusunu sordu. Ko nunun ele alın
masında gerek entelektüel, p rofesyonel katılım, gerekse yurttaş katılımı 
için mihenk taşının bu konudaki poli tik açılım ve kararlılık olacağı or
tak b ir görüş olarak ifade edildi. Bu a na sorunun içinde elbette ki böy
lesine bir yaklaşımı içermeyen geçmiş uygulamaların eleştirisi d e vardı. 

Örneğin, katılımcıların büyükçe bir bölümü, bu bölged e İslami ve/ve
ya Türk olmayan arkeolojik, tarihi, kültürel miras kon usund a ki olum
suz geçmiş uygulamalar üzerinde durdular. Katılımcıların bir bölümü 
daha geçen hafta Hakkari'd e d üzenlenen ve binlerce kişinin katıld ığı 

bir kültürel programda türkü söyle nmesinin engellenmiş olmasından 

hareket ed erek bu tür alanlard a bir meşruiyet sorunu olduğunu dile ge
tirdiler. Bir diğer deyişle, keyfilik içermeksizin Türkiye'nin he r tarafın
d a geçerli olan kuralların, Güneydoğu Anadolu'da da geçerli olmasının 
kendi entelektüel, profesyone l katılımlan için ne kadar ö nemli olduğu

nu vurguladılar. 

Katıluncuarın görüşlerini bazı kaba gruplar halinde size özetlemek 
is terim. Birincisi, tarihi ve kültürel m iras kavramının çerçeves inin belir
lenmesi gerekliliği üzerind e duruld u . Bu çerçevede, p rojede veya proje 
sonrasındaki çalışmalarda öze llikle maddi olmayan kül türün hangi bö
lümüyle ilgilenileceği sorusu soruldu ve bu soru temelinde görüşler be
lirtildi. İlk adım olarak bir kayna kça derlenmesinin ve bilg i bankası 
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oluşturulmasının çok temel bir gereklilik olduğu belirtildi. Bunun çev
resinde, şimdiye kadar yapılan kü ltür envanteri çalışma lannın yöntem 
ve hele de temposundan tümüyle farklı bir envanter çalışmasına olan 
ihtiyaç üzerinde duruldu. Bölgedeki kentlerin tarihlerinin yazımı konu
su Tarih Vakfı'nın bir-iki örneğinden yola çıkarak tartışıldı ve konunun 
bu yanının çok öne mli olduğu, esas o larak Güneydoğu Anadolu'nun 
insanlığın en eski şehirli yerleşim yerlerinden biri olduğu, bu nedenle 
bir kırsal alana değil, dünyanın en eski şehir topluluklannın bulundu
ğu bir yapıya yaklaştığunızın dikkate alınması önerildi. GAP Projesi 
hangi illeri kapsarsa kapsasın konunun Güneydoğu Anadolu bütünü 
içinde ele alınmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı söylendi. Ken
dilerine konunun GAP İdaresi ile ilgili bölümünün bu dokuz ili ilgilen
dirdiğini, Tarih Vakfı'nın konuya yaklaşımında daha geniş bir coğraf
yanın ana unsur olduğunu ifade ettik. 

Katılımcıların üzerinde durduğu konulardan bir diğeri, katılımın 
gerçek olmasının önemiydi. Danışma toplanhlarına çağnlı insanlann 
birer seyirci ve pasif kahhmcı değil, aktif katılımcı olmasını sağlayacak 

yollar bulmak gerekir denildi. Ve katılıma is tekli grupların da öncelik
le bölge halkı, ikinci olarak da bölgeden büyük şehirlere veya yurdun 
başka yerlerine yerleşmiş kişiler ve üçüncü o larak bölgeden aynlıp Tür
kiye dışına yerleşmiş kişiler olduğu ifade edildi. Şu anda Stockholm'de
ki Süryani sayısının 60 bin olması ömeğinden yola çıkarak aslında ne 
büyük bir potansiyel bulunduğunun altı çizildi. 

Arkadaşlarımızın üzerinde durduğu konulardan biri de bazen bir 
şey yapmarun değil, yapmanıanın koruma olduğu gerçeğiydi. Özellik
le simgeleşmiş Hasankeyf örneği verilerek 'Koruma için yalnızca yapı

lacak şeyler değil yapılmayacak şeyler kataloğu çıkartılması da aynı şe
kilde değerlidir' düşüncesi ifade edildi. Alternatifleri düşünülmeyen ya 
da olmayan büyük proje yaklaşımları yerine, tarih ve kültürün bir de
ğer olarak, daha proje aşamasındayken projeyi şekillendiren ana değer
lerden biri olarak dikkate alındığı bir proje yaklaşımının gerekliliğine 

dikkat çekildi. Yenen ve yenilen i olmayan, ortak bir mirası koruma yak
laşınunın güven geliştirici olacağı ifad e ed ildi 

Konunun bir diğer ve üzerinde epeyce söz söylenen yanı yerelleştir

me ile tarih ve kültür mirasının korunmasının ana araçlarının buluna
bileceğiydi. Bir eski senatör arkadaşımız bu noktada Avrupa Yerel Yö
netimle r Antiaşması'nı Türkiye'nin imza lamış olmasının hukuki sonuç
lan üzerinde durdu. Daha sonra kültür ve taril1i mirasın koruması ile 
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yere l yönetimleri n yetkilendirilmesi, güçlendirilmesi, yerel muzele r ku
rulmas ı ve benzeri konuların ilişkisi üzerinde duruld u. 'Dunya çapın
daki m alzem enin korunmasına dünya çapında yaklaşım!' diye ifade 
edilebilecek bir uyan yapıldı. Bu yalnızca 'Turkiye'de şu a landaki tarı
hi miras korunmuyor' gibi bazı durumla rda sloganlaşhnlarak, bazı du
rumla rda dünyanın konuya zorlayıcı biçımde eğılmesi ile değil, sorum
lulukların d a iıstlenilerek bu alanda aktif olmasının istenmesiyd i. 

Arkadaşlarımızdan bırçoğu b u alanda sorunlanmızın us tunu kapa
tan 'biz zaten ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz' yaklaşımından uzak 
durulup 'biz şu ankı olanaklarımızia bu bölgede, ha tta gene l olarak 
Türkiye' d e tarih ve kultur mirasını koruyacak kaynaklara sahip değiliz, 

bunun için gelin birlikte koruyalım' yaklaşımından yola çıktimasının 

kayna k sorununu çözmekte, dünyaya açılmakla önemli olacağım ifade 
ettiler. Bu a rada ilgi çekici bazı ö neriler de d ile getirildi. Örneğin ilgili 
elektrik şirketlerinin kazançla n ü zerinden özel tarih ko ru ma vergileri 
ve fonları üre tilmesinden, yine sulam a dan yara rlanacak kişilerin veya 
şirketlerin veya çiftçilerin gelirle rinin bir bölümünün mutla ka ta rihi ko
rumayla ilişkilendirilmiş bir projeye yönelti lmesine, medyanın, özellik
le televizyonun bu alanda öze l tartışmalar d üzenlemesinin teşvikine 

kadar değişik düşünceler ifad e edild i. 
Katılımcılann üzerinde tekra r tekrar durdukları konulardan biri ile

tişim ve açıklıktı. Burada bilgi lendirilmiş rızanın alınması kavramına 

dikkat çekildi ve bölgede yapılacak büyük projelerin irısan haklarına 
uygun ve u ygar bir biçimde yürütülm esi is teniyorsa, kişilerin kendi ge
lecekleri konusunda bilgilendirildikte n sonra rızalarının alınması teme
li üzerinde bu büyük projeler yapılmalıd ı r denildi. Bu türden b ir bilgi
lendirilmiş rıza olmazsa bu projelerin ulusla rarası kurallara da, anaya
sanın çizdiği temel haklara da aykırı olacağı ifade edildi. Bölged eki üst 
düzey devle t görevlilerine özel kültürel ve tarihi mirası koruma kursla
rı, seminerleri verilmesi gibi ayrınhlara da girilerek ü zerinde durulan 
bir başka genel kavram eşit haklı vatandaşlık kavraıruydı. Katılımalar

dan bir bölümü bölgedeki kültür ve tarihi miras koruma sorunlarının 
genel bir eşit haklı vatandaşlık çerçevesi içi nde kültürün doğru tanı
mıyla halledi lebileceği, köye dönüş için kredi ve proje geliştirilmesin

den başlayan süreçlerle bir d önenUn yaralarının tamir ed ilebileceği, 

ama e it haklı vatanda lık konusunu temel bir ilkeye kavuşturmak ge
rektigi düşüncesinde oldula r. Konuşmacılardan bazılarının, bö lgenin 
kültürel mirasını bazı dinsel, e tnik, kültürel gruplarla ilişkilendirilmele-
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rine belirli tepkiler oldu ve bu tür ilişki!endirmeler yerine meseleye in
sanlığın ortak mirasının korunması kavramıyla yaklaşılmasının, bu 
saygının gereklerini de yerine getireceği ifade edildi. 

Ayrıca, kablanlardan bir bölümü tarafından 'yerinde koruma ve bü
tünlüğü içinde koruma' kavramı ile müzeleştirme veya arşivleştirme 
faaliyetleri bakımından yönelinmesi gereken hedefin, belirli tarihi mi
rasların, merkezi m üzelerde ve merkezi arşivlerde değil, o yöre halkı
nın, gençlerinin, araşbrmacılarının en çok ya rarlanabileceği mekanlar
da ve o bütünlük içinde korunması olası gerektiği ifade edildi. Sanıyo
rum bu noktalar İstanbul toplanhsımn özetini içeriyor. 

VEDAT ÖzBiLEN 

GAP İdaresi Proje Koordiııa törii 

Sadece niye burada olduğumuzu kısaca anlatacağım. Çünkü daha 
çok sizlerin konuşmasım istiyoruz. Gökhan Menteş'in de bahsettiği gi
bi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir proje uygulanıyor ve projenin 
bir dayanağı var. Bu dayanak 1989'da yapılan ve on yıldır uygulanmak
ta olan GAP Master Planı' dır. Bu on yılda edindiğimiz deneyimlerden 
bu planın yeniden bir gözden geçiritmesine ihtiyaç olduğu GAP İdare
si'nce tespit edildi. Bahsedildiği gibi bu master planla, su ve toprak kay
naklarnun geliştirilmesi ihtiyacından kaynaklanan Güneydoğu Anado
lu Projesi bir entegre bölgesel kalkınma felsefesine dönüştü. GAP İda
resi'nin daha sonra yapmış olduğu uygulamalarla, özellikle 1995' ten 
sonra, sürdürülebilir insani kalkınma yaklaşımı benimsendi. Yani stra
teji tersine döndürüldü, odağına insan yerleştirildi Böyle olunca yakla
şırmmız ve proje lerin uygulama şekli tümde n değişti. 

Bir yandan da küreselleşen dünyada bölge planı nereye oturuyor so
rusu ön plana çıkmışb . Kendi içimizde böyle bir değerlendirme yapı
yorduk. Ama bu arayışlara bir politik destek de geldi Bakanlar Kuru
lu'nun aldığı bir kararla Güneydoğu Anadolu projesü1in 2010 yılında 
bitirilmesi talima n ile birlikte, buna yönelik planlama çalışmalarıru yap
makla GAP İdaresi görevlendirdi. GAP İdaresi bu talimah aldıktan son
ra 1989 Master Planı'ndaki deneyimlerimiz ile GAP İdaresi'nin kazan
mış olduğu başka bazı deneyimleri birleştirerek ortaya yeni bir yakla
şım koyduk. Merkezi pla nlamadan katılımcı planlamaya yönelen, pro
jeden etkilenen kesimlerin sorunları nasıl gördüğünü, bu sorunlar için 
çözüm önerilerinin neler olduğunu a nlamaya çalışan ve onların sesleri
ni plana aktarmayı hedefleyen bir yaklaşımı benimsedik. Bu planı pro
jeden etkilenenlerle birlikte yapma fikri böylece doğdu . 
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Bunun için bir proje ekibi kun.ıldu . Bu ekip beş grupla n oluşuyor. 
bölgesel planlama grubu, iktisadi planlama grubu, tanm ve kırsal kal
kınma grubu, çevre ve altyapı g rubu ve iletişim grubu . Bu sonuncu 
grup proje e kibinin yapmış olduğu çalışmalan halka iletmek ve onlar
dan görüş almakla sorumludur. 

Türkiye' nin katılımcı planlama deneyimı yok, açıkçası bızlerin de 
yok. Zaten planlama bıröğrenme sureci olduğu için karşılıklı öğrenece
ğiz. Ama bu duşunceyle yola çıktık. lletişım grubumuz katılımla ılgilı 
beş yöntem ortaya koydu bilgilendirme, danışma, ortak çalışma, dele
gasyon, yönetim. Bugun burada yaptığımız toplantı da bir delegasyon. 
Biz işi ilgili konuda uzman olmuş kesimlere veriyoruz. Onlar paydaş
lada, yani projeden eLkilenecek kesimlerle toplantılar yapıp raporlar 
halinde bize dönüyorlar. Her sektör kendi sorunlarını nasıl göruyor? 
Stratejilerini nasıl tespit ediyor? Bunun planda nasıl yer almasını isti
yor? Yani sonuçta planı bizim proje ekibi belirlemeyecek; paydaşlar, bu 
toplantılarda çıkan görüşler ve s tratejiler belirleyecek. Dolayısıy la plan 
hepimizin planı olacak. Bu nedenle buradaki herkesi planın sorumlula
rı olarak görüyorum. Değerli katkılarıruz Güneydoğu Anadolu Bölge
si' nin kalkınması açısından bizi hep yönlendirecek. 

İLHAN TEKELi 

İlk tur konuşmalarımiZ daha çok sorunun ortaya koyulması, prob
lemierin tanınılanması gibi konulara dönük olacak. İkinci turdaki ko
nuşmalarrrmzda doğrudan poHtika önerileri, strateji önerileri, proje 
önerile ri d ah a yoğun olacak. Ama biliyorum ki her zaman bu ayrım bu 
kadar kesin yapılamaz. 

ÜLUŞ A RD< 
Hasaııkeı;f Kazı Kurtarma Çalışmaları Projesi Bnşkmıı, 
A nkara Üniversitesi DTCF 

Üstünde durmak isted iğim bazı notlar var . Bunlar birbirini izleyen 
notlar değil. Birinci not, bu bölgede bir ortak kalkınma görüşü üretilme
siyle ilg ili sorunlar tek tip değil ve burada bizim gibi a rkeolojik çalışma 
yapan uzmanların ilgilendiği birinci d erecedeki sorun ba rajlar sorunu. 
Barajla r olsun olmasın Güneydoğu Anadolu Bölgesi başlı başına bir so
runsaldtr, h atta sonınsallar yurnağıdır. Ama bizim açımızdan birinci 
d erecedeki sorun barajlar sorunudur. Buradaki barajlar, kültürel mira
sı tehdit etmektedir. Büyük bir kısmıru da ortadan kaldıracakttr. Şimdi
d en bir kısmını kaldırmıştır. 
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Burada bir ücilem var. Ülke nin yüce çıkarları bu barajların yapılma
sını gerektiriyor. Öte yandan da mede ni bir toplum olarak bu mirası fe
da edemeyiz. Ömrünün ne kadar olacağını bilenıediğimiz barajlar uğ
runa bunları feda edemeyiz. Bu ikilem çözülmemiştir ve çözülecek gibi 
de görülmüyor. Barajlar fırsat bulunduğu takdirde yapılacak, olan o la
caktır. Şu anda olmuyorsa birtakım ideolojik, siyasi etkilerin de yardı

mıyla, finans tıkanıklıklan nedeniyle işe girişilememesi yüzündendir. 
Herhangi bir zihinsel, entelektüel uzlaşma veya anlaşma doğduğundan 
değil. Bu ikilem öyle olduğu gibi duruyor. 

istanbul notlanndan bize aktarılan bir görüş, yanlış anlamadıysa m, 
bazı şeyleri yapmamak koruma açısından daha doğrudur şeklindeydi. 
Bilmiyorum aynı şey mi ama daha önce İstanbul' da şöyle bir görüş atıl
mıştı ortaya: 'Baraj sulanna kurban gidecek sitlerde, arkeolojik kazı, ça
lışma yapmak onlann yok olmasına rıza göstermek anlamına gelir.' 
Herhalde hiçbir şey yapmayın demek istenmiş olamaz. Topladığınız 
uzmanların görüşlerinin özetler halinde yazılı bir belgeyle buradaki 
topluluğa iletilmesi daha faydalı olabilir . Bundan sonraki aşamalar açı

sından neleri yapmamak, yapmaktan daha iyidir konusu üzerinde bir 
görüş birliğine varmak muhakkak ki gerekli olacaktır. 

Başka bir not: Gözden kaçınlan bir ikilem daha var. Sıkıcı olduğu 
için görmek istemediğimiz bir sorundur bu ve yöre insanından kaynak
lanmaktadır. Türkiye'nin diğer kesimlerindeki kadar ikiyüzlü bir halk 
söz konusudur. Genellikle halk tabakası ikiyüzlüdür. Orada daha da 
ikiyüzlüdür, çünkü doğal ve sosyal koşullar daha acımasızdır. Bu iki
yüzlülüğün bizi ilgilendiren yönü şöyle tecelli etmektedir: Herkes, bu
lunduğu yer neresiyse oranın baraj sularına kurban gitmesini isteme
mekte, 'yurdumuzu, vatanımızı, ocağımızı kaybetmek istemiyoruz' di
ye feryat e tmektedir. Bu yalandır. Aslında gereken bedeli alsalar hepsi 
de razıdır. H asankeyf' te zenginler ve fa kirle r yerleşirnin su altında kal
masını istiyorlar. Zenginler büyük bir islimlak parası koparma k için, fa
kirler de kaybedecek bir şeyleri olmadığı, belki bu vesileyle, bir şeylere 

sahip olabilecekleri için. Ne alabileceklerini bilemeyen, buna mukabil 
kaybedecek az da olsa bir şeyleri olan orta tabaka ise sulara kurban git
meyi istemiyor. Bunlann içinde fakirler çoğunluğu, zenginler de gizli 
bir gücü oluşturuyorla r . Oradaki d emokratik seçimlerin sonucunda 
parlamentoya yolla nılan vekiller bu isıekierin temsilcileridir. Yani bat
sm da is limlak parası koparalım diyerılerdir. 

Bu tabii çok kaba ve sert bir söyleyiş. Ama nasıl süslerseniz sü sleyin, 
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işin özü bud ur. H a tta bu ki msele r 'Ne uğraşıyorsunuz, bırakın o la cak 
olsun, m edeniyete erişelim' diyerek bizi tehdit etmektedirler. Bu da ba
raj ile ta rihi miras arasında tercih yapamayız gibi bir ikilem dir. Bu da 
bir çözüınsüzlüktür. Ne zaman çözüleceği, çözulup çözülmeyeceği bel
li olmayan bir şeydir. Bu iki önemli ikilem böyle çözumsüz dururken, 
aydınların böyle büyuk bir iyi niyetle toplanmalan, birtakım stratejiler 
belirle meleri sonuçsuz kalmaya mahküm olabilir. Akıntıya kurek çeki
yor o labiliriz. Bu yuzden biz ilk felaketi haber aldığımız zaman, uç ar
kadaş Metin Bey, Oruç Bey ve ben doğrudan ' ne yapılabilirse kardır' di
yerek doğruya tozu n toprağın içine dalmayı tercih ettik. 

M EHMET Özoo(;AN 
istanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Oluş Ank' ın dediklerine katıimamanın imkanı yok. Bölgenin birta
kım ilgin ç özellikleri va r. Başta da söylend iği gibi dünya kültür mirası

nın çe kirdek noktalanndan biri. Bir Mezopotamya imajı vardır, a m a bu 
bölge birçok d önemler için Mezopotamya' dan daha önemli bir çekirdek 
oluşum bölgesidir. İkinci özelliği dünyanın en az araşhrı lmış ola n yer
lerinden biri olmasıdır. Kültür tarihi açısından arkeolajik o lara k en az 
belgelenen yerlerden biridir. Güneyindeki bölgelerde, Ira k, Suriye, 
Lübna n, Ürdü n'de çok daha faz la araştırma yapılmıştır . Geçen yüzyıl
larda gelen seyyahların, belgeleyen insanların bilgisinden, yazılı kay
naklarından başka somut verilerin, yani arkeolojik belgelerin en az elde 
edildiği bir b ölgedir. Bölge değişim çok yavaş olduğundan yakın zama
na kad ar korunabiimiş bir açık hava m üzesi niteliğindeydi. Ama bölge 
arhk hızlı bir değişme sürecine girmiştir. 

Bu on yıl içinde özellikle baraj p rojelerinin getirdiği ra nt, refa h, dev
letin yaptığı yatırımlar, sübvans iyonla r hızlı bir değişme süreci getirdi. 
Burada tarihsel mirası yok ed en sadece barajlar değil Tahriba t için ba
rajlara ihtiyacımız yok. Bölged e yapılmış olan çok sınırlı arkeolajik 
araştırınayla karşılaştırırsak, şu anda gidin, hiç baraj yapılınayan bölge
lerde bundan on sene evvel belgelenen yerlerin yarısı yokhır. Yalıuz ba
raj yok etmiyor, her şey yok ediyor. Bu nedenle hızlı bir aksiyon planı

na ihtiyacımız var. Bu, dünyaya karşı bizim sorumluluğumuzdur. 

Eğer Hasankeyf' te llısu Barajı yapılmayacak olsaydı, Hasankeyf i 
kazmayacaktık Hasankeyf'teki bilgiyi ortaya çıkarmak bizim sorumlu
luğumuz değil miydi? Bir kültür mirasına sahip olmanın bir sorumlu
luğu vardır. Birincisi onu korumakhr. İkincisi bilgiyi dünyanın kullana
bileceği bir bilgi haline dönüştürmek tir. 
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k...-ır1;.-:•n-ı 1 ;. B1 rc.._~1k b•u lg t ... u-ıdt-. k oy Dro:-t,;.tJrma~ ı y.-:ıpmnya kıt l.k tı_k bu 
~-.1u-._ Kımlıl}ın;, d o kus unu korumuş bır t t.~J... kOy bulamadık 68 koyun 
ıçınde. On "<.'n e oncesınde var olan bılgı butun etnografyası, kultun.ı, 

her şeyı ile yoı... olmuş. s.,dece bır koy belgelerneye değecek halde kala
bilmiş. Bolge hızla yok olup gidıyor, butun bilgi bınkımı de yol- o lup 
gıdıyor 

En onceliklı bolgelerden bın llarmn'dır. ! larran'da baraı yapılmı
vor, hıçbır b.ıraı yok Ama ! larran bölgesinde urdhn Yardımcı' nın 

yaptığı t~pıtlerde doğru h.ıtırlıyorsam 70 kadar hoyuk vardı. urcttin 
Bey' in belgelemedıği ufak ycrleşımlenn -kı bunla r kultur lanhı açısın
dan daha önemlidir- her yıl en azından onunu kaybedıyorduk Arazı
nın sulama kana lla n yla tesvıye edilmesi barajlarda n daha buyuı... etki 
yaratt1. 

Bır Urfa kenti veya K.aracadağ'ın bir bölgesi şimdıye kadar en iyi ko
runmuş, etnografyanın e n canlı olduğu, bitki kul turu, yani doğal kultur 
açısından da zengin olan bır bölgeydi. Bugün ya pılan yabnmlarla sü 
ratle erozyona uğramaya başladı . 

Bir bilgi bankası oluşturma gereğinden bahsedildL Evet bu da doğ

ru, ancak bölgeye iJjşkin bilgilerimiz çok düzensiz ve dengesiz durum
da. Bilgi toplamaya fazlaca dalıp kaybolma tehlikesi de var. Örneğin bir 
arkeolajik kaZtrun en azından 40-50 yayını var, bir bölge arşivini bunlar 
ilgilendirmeyebmr. Bunu yaparken de burada bir dengeyi tutabilen, 
ehemle mühimi ayırabilen bir yaklaşım bulmakta yarar var. Yoksa için
den çıkılmaz bir bilgi kalabalığı oluşabil ir. 

Bölgeyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, sanıyorum ki en iyi gide
ni Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yönlendirdiği Keban'dan başla
yan araştırmadır. Maalesef Keban, Atatürk ve Karakaya barajlanndan 
sonra uzun ölü bir d önem geçirrniştir . Bu araşbrma dünya için de m o
del bir çalışmaydJ. Keban'da her boyutuyla, her bakımdan büyük bir 
bilgi birikimi ortaya çıkmışb. Dünyadaki ilk örneklerinden biriydi bu. 
Daha sonra bu ölü bir ha le geldi ve nihayet 2-3 yıl evvel, Nurnan' ın gay
reti ile sanıyonını yeniden canlandı. Elimizde hazır kurulmuş bir mo
del varken bunun kapsammın ve modelinin geHştirilmesi ve sadece ba
rajlarla değil her bölgede, her an, her yerde olan tüm tahribatla ilişkilen
dirilmesi çok yararlı olacakbr. Birecik'e bakın, Halfeti'ye bakın. Bire
cik' ten iki konak dışında hiçbir şey kalmadı. Su da gelmedi, hiçbir şey 
de gelmedi. 
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Sı ooıK M . ENSARI 

MAREV Yönetim Kurulu Uyesi 

Aslında bir devlet memuruyum ama gö~lerimi devletin bir elema
nı olarak sunmayacağım, onu belirteyim ö nce. Çunku devletin s tatü ko
cu, bizim gibi s ivil toplum kuruluşlarının ise demokratik bir yapısı var 
ve bu d a ha ileriye doğru bır açılım sağlıyor. Ma rdiniiyi m tabii, çocuk
luğum d a o rada geçti Oluş Ank'a bir noktada katılıyorum ama yöre 
halkının da ikiyuılu olduğunu sanmıyorum. 1 Joearn herhalde değişik 
bır tarzdaıiade etmek istedı. O yöre halkı hakikaten demokra t bir ha lk
hr, hatta siyasi yasakların kalkmasında bile en yu ksek oy o yö red en çık

mıştır. 

Mehme t Özdoğan'a katılıyorum . Olay yalnız barajlar değil. Mar
din'de iki medrese var, eski zamandan kalma. Birine 2.50 basamak m er
d ivenle çıka biliyorsunuz. Ama 5 y1ldızlı değil, 4 yıldızlı deği l, 3 yıldız

lı otel d ahi yok Mardin' d e. Kültür varlıklanmızı korurken, turistik bir 
yapıyı oluştururken sadece barajın a ltmda kalacaklara deği l, topyekUn 
bir plan çerçevesinde hepsine ba kmak lazım . 

GAP İdaresi' nin çok iyi niyetli bir vizyonu var . Fakat bir aksiyon 
planı yok. M u hte melen bu toplantıların sonunda bir aksiyon plam o lu
şacak. Ama bu aksiyon planını yaparken mutlaka ve mutlaka o yöre 
halkının da görüşlerine yer vermek lazım. Ö te yandan unutmayalım ki 
fert başına geliri 150 doların altında olan insanların, evlerine girecek ek
meği düşünmekten o baraj gölünü n alhnda kalacak şeyi düşünecek ha
li de yok. 

H ASAN D URSUN 

Köy H izmetleri Geııel Miidiirliiğü 

Barajların yapılması, kuru tarım alanlarından sulu tarım alanlarına 
geçilmesi ve bunla r yapılırken tarihi ve kültürel varlıklann korunması 

lazım. Bunların birbirinin alternatifi gibi görillrnemesi gerekir. Her iki
si de yapılabilir. Barajlar da yapılabilir, sulu tarıma da geçilebilir, ora
daki tarihi ve kültürel varlıklar da koruna bilir. 

Bugün Hasankeyften, tarihi kalıntıların değişik şekillerde yok edi
lebildiğinden bahsedildi. Bölgenin arazi kullanım planlarırun sağlıklı 

yapılması koruma sorunlarına da hizm et ed ecektir. Yapılan hesap lara 
göre 2030 yılına gelindiğinde ülkemizd eki su kaynaklarının tamamı 

kullanılıyor olacak ve su il1tiyacı ortaya çıkacak. Bu ülkenin barajlara, 
suya ve tarım alanlarına ilitiyacı var . Eğer burada yaşam devam ede-
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C(!J...se b u tun bunlar yapıJnıak zorunda d LT, bunlara da ihtiy.:-.ç vardır. Ta
n h i ve J... iıl tiirel varl ıklann korunması b unlardan tabii k ı ayn duşunu l

memelid ir. Yapılacak arazi ku llanını p lanlan bunu rahatlılcla çözebilir. 
Bu belki biraz mali yuk getirebiljr. Ama bu yuk planlan n, projelerin içi
ne konularak alilndan kalkılabilecek bir yuktur. 

Açılış konuşmasını yapan arkadaşlar köye dönuş proıesi kapsamın
da bir çalışmanın yapıldığından bahsettiler. Bir şeylerin eksik yurudu
ğu kanaatindeyim. Arazi kullanım planlan yapılarak donuş işinin bu 
temele oturtulması gerekir kanaatindeyim. Köye dönuş projesi yapılır
ken bütün burılan göz onüne alarak kırsal alanın kaldırabileceği nufu
su, kaldırabileceği yu ku o planlar çerçevesinde duzenlediğimiz takdir
de sanıyorum ki.ıltiırel ve doğal tarihi varlığımızı koruma yönünde 
adımlar atmış olacağız. 

Füsu ÇiçuocLu 
Mülkiyeliler Birliği Başknrıı , GAP İdaresi Uzman 

H em GAP İdaresi'nde çal ıştığım, h em de bir sivil toplum örgütünün 
temsilcisi olduğum için değişik aşamalarda olayı değişik boyutlard a iz
lemem mümkün oldu. Zeugma asitnda çok uzun zamandır gündemde 
olan bir proje olmakla beraber, son bir sene içinde ani bir b ilinçlilik pat
laması diyebileceğimiz bir olay yaşandı. Bu biraz da med ya tarahndan 
yörılenruruili sanıyorum . Bu konularda biraz dikkatli olmak gerekiyor 
galiba . Gelir dengesizliğinin b u kadar yoğun yaşandığı bir bölgede bir
takım üstyapısal kavramları kabul ettirebilmek de, bunları benimsete
bilmek de son derece zor. 

Mülkiyeliler Birliği gibi oldukça geniş tabana sahip bir ö rgüt v e ay
nı zam anda karnuya personel yetiştiren bir fakültenin mezunlar cemi
yeti olarak şöyle bir şey önerilebilir: Kamu personelinin bu konudaki 
bilincinin artırılması ve bu yolla da halka bir nebze daha ulaşılabilme

si. Bu bence önemli bir tutamak noktası olabilir. Değişik toplantılarda, 

hatta katılımcılık adına yapılan toplantılarda oradaki kamu personeli
nin d e aynı kavramlardan aynı şeyi aniamacl ığını görüyoruz. Bir top
lantıya katılmak katılımcılığın göstergesi olmayabiliyor. İnsanlar hangi 
toplantıya neden katıldıklarını bilmed en gelip orada bir şeyler söyleye
biliyor, ama sonuç doyurucu olmayabiliyor. Katılımcılık, şeffaflık gibi 
bazı çok moda kavramları a ltyapıdan bağımsız düşünmek mümkün 
gelmiyor bana. Bazı kavramları yerine orurtarak gitmekte fayda var sü
reç içinde. Bölgedeki gerçekleri d e iyi değerlendirmek gerekiyor. 
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SUNAY DEMiRCAN 

GAP /daresi Çevre Danışmanı, Doğal / layatı Koruma Denıeği 

Be n de arkadaşımız gibi çift kimlikle geldim buraya; hem OH KD' yi 
temsil ediyorum, hem de 21 gu nlük bir GAP İdaresi uzmanı ola rak bu
rada bulunuyorum. Tarihsel mirasın tahribinde barajiann başlıca amil 
olmadıklan doğru Ama uzmanlığım nedenıyle işi yine barajlar tarafın
dan çekiştirrnek istıyorum Bir kere bugune kadar Turkıye'de 160 kusur 
baraj, regulator ve benzen su yapısı yapıldı, bunu bılıyoruz. Bundan 
sonra da o unlu 2030 yılına yönelik uzun vadeli hedefl e r ıçınde, benim 
bildiğim, Türkiye'de, belki yanılıyorum ama, 400 k.-ıdar baraı ve benzeri 
yapı daha yapılacak. llısu ve Birecik çok yeni planlanmış barajlar değil, 
sanıyorum bunlar 10-20 yıllık mazileri olan projeler. Ama biz, ne hikmet
se, doğal, çevresel veya kultürel miraslannuzın baraj gollerinin a ltında 
kalacağını sudizimize va rdığı za man fark ediyoruz. Bence burada anah
tar sözcük 'ders almak'. Yani biz olup bitenden nas ıl bir ders aldık ve al
dığırruz dersleri bunda n sonra ulusal politikalara nasıl yansıtabiliriz? 

Öyle bir sonuç çıkmalı ki Türkiye'de, sadece Güneydoğu Anadolu böl
gesi için değil, bütün bölgeler için yapılacak tam 400 barajın planlanma
sında çok daha hassas davrantlması gerektiğin i kavrayabi lelim. 

NUMANTUNA 

ODTÜ Mimarlık Fakiiliesi Öğretim Üyesi, TAÇDAM Başkmıı 

Kültürel mirasın korunmasına yönelik stratejileri belirlerken a ktar
mak istediğim, şu anki durumla ilgili bir iki çarpıcı gözlemim var. 
1980'li yılların sonunda Ilısu baraj bölgesinde, Kargamış' ta yürütüJen 
bir araştırma vardı. Bu barajlar o a nda da planlanan barajla r listesindey
di. Bu n edenle bölgenin taranmasının doğru olduğunu düşünmüştük 

Yıllar sonra, 1998 yılında o verilere dayalı olarak bu bölgede bir arke
olajik belgelerne ve kurtarma çalışmasına başladık. Yöresel mimarlık 
örneklerini de kapsama k ü zere GAP İdaresi ile bunu genişletmek iste
dik, ama bunu beceremecük. Dolayısıyla bu çalışma 1998 sonundan bu 
yana arkeotojik anlamda sınırlı bir kültürel varlıkları kurtarma-belgele
me çalışması halinde sürüyor. 250 kadar arkeotojik m erkez var burada. 
Çok değişik nitelikte sit a lanlarırun genel sayısıdır bu. İçlerinden l OO'ü 
doğrudan barajın suları a lbnda ka lacak, diğerleri d e onun yakın etki 
alanında. Barajla beraber sulama gibi, kentsel gelişme gibi birçok faali
yet olduğu için baraj bölgeyi daha geniş anlamda e tkileyecek. Dolayı
sıyla bu kapsam içinde bu kadar sayıda değişik nitelikte kültürel varlık 
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etki/enecek diye bir envanter çıkarılnııştı. Bu envanteri planlama açısın
dan ve gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden ekipleri n bölgeye çekil
mesi için gözden geçırdiğimizde 100 rakamı da doğrulandı. Oldukça 
iyi, başarılı bir belgelerne çalışması yapılmış olduğu anlaşıldı . Ancak 5-
6 yeni alan eklenebildı. 

Buna karşılık 1989'dan gunumuze baraja filan gerek kalmadan, bu
nun yarısı mn bu sureç ıçerisinde tahrip olduğunu, yok olduğunu gör

duk. 
Bizim burada, aşağı yukarı bizim 25 projemiz var. Kargamış ıçin bit

mek uzere iş. llısu için aşağı yukarı 11 kazı siıriiyor. 1 Lasankeyf kendi ba
şına bir pake t proje, tabii içinde all projeler var. Geçen yıldan itibaren böl
gede süratle gelişen bir tahrip var. Pazar giınü Hasankeyf' teydim; Orta 
Kapı aşağı inmek u zere, Aşağı Kapı gitti, büyük sarayın orada, yar kena
rındaki bölümler de bi.ıyük risk altında . Hiçbir bekçis i yok, döşeme kap
lama yollan kendi kendine bir e rozyon içerisinde yok oluş sürecinde. 

Sizi temin ederim llısu ve diğer baraj alanlan, Türkiye'de e n iyi bel
gelenmiş, hatta yöresel mimarttk açısından en çok bildiğimiz yerlerden 
biridir. Çünkü bu proje kapsamında gerek Devlet Su İşleri' nd e, gerekse 
diğer devlet dışı kurumlarda n kay nak bularak çalışma yapılabiliyor. 

Ama babda, Tahta \ı' da sadece bir yer kazıla b ild i, halbuki orada 207'den 
fazla merkez var. Aslında b ütün ülke, özellikle de Marmara, Ege kıyıla
n risk albnda. Güneydoğu'da sadece baraj bölgelerinde değil, Urfa'da 
tahrip olanlar çok daha fazla, H arra n Ovası' nda daha önce bildiklerimi
zin yarısından fazlası gitmiş. İyi bir çalışma yapılmadı, a m a bu kapsam
da genel çizgileri düşünerek potitikalanmızı yönlendirelim. 

Biz GAP idaresi ile de şim d i yürüttüğümüz kurtarma projes i gibi iş
birliği içinde olmak istedik. Nitekim bizim danışma toplantılanımza 

GAP İdaresi de katılıyor. Ama bir türlü bizinı çalıştığımız baraj alanla
nnda birlikte etkin bir çalışma yapamadık. Umarız bundan sonra daha 
aktif bir işbirliği içine gireriz G AP İdaresi ile de. 

H üsEYi N ÜLKÜ 

Harita Miilıendisleri Odası Başkan ı 

Bölged e arazi toplulaştırması ça lışmaları sürmektedir. Bunu özellik
le Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu G enel Müdürlü
ğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü yaptırmaktadır. Bu doğrudan bi
z im konumuzia ilgili bir sorunu da gündeme getirmektedir. Ç ünkü bu 
uygulanıalar henüz yasası olmayan bir yönetmelikle ve bakanlık yetki-

126 



leri çerçevesinde yurutulmektedır. Biz ıse oda o la rak ha7ırlanmış olan 
tasannın mutlaka yasalaşması gereği ne inanmaktayı L. ve burada bu ko
nu da bize destek verilmesinin yararlı olacağını duşunuyoruz. 

Bölgede yapılmakta olan arazı toplulaştırması, sadl>ce parsellerin 
geometnk bıçımde yenıden duzenlenmesi şeklıne dönu~tugu ıçın, çev
re değerlennı ve kulturel değerlenml.lı yok l'<iebılecek bır bıçımde yu
rumektedır. Aynca bu bölgede yapılacak uygulamalarda, gelışmiş ul
kelerde olduğu gıbı, karayollannın, devlet demıryollarının ve su lama 
ıle ilgili alaniann kamulaşbrma bedelı olmaksızın kamuya terk edilme
sine o lanak sağlanması içi n, gereken yerlerde he r parselden % 35'e va
ran oranlarda duşi.ırebilmesi, ancak yasal duzerılemeyle mumkun ola
bilir. O zaman toprak rantlarmı kamulaştırma bedelle rini topra k ağala
rı için değil, bölgedeki doğal, kültü rel ve tarihi varlıklanmızın korun
ması için kullanma olanağı doğacaktır. 

Buna paralel bir ikin ci konu da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 
halen hazırlamakta olduğu Şehirleşme Yasa Tasarısı taslağıdır. Hazırla

nan bu taslağın genel esaslar bölümünde doğa l, tarihi ve kültürel de
ğerleri korumaya ve d e ngeli kentsel ve kı rsa l gelişmeyi sağlamaya yö
nelik bir planlama arılayışı vurgu lanmakta ise d e, jeolojik haritalar ile 
afet haritala rı tanımda yer a ld ığı halde, doğal, kültürel ve ta rihi varlık 
haritalan yer almamaktadır. Oysa planlama açısmdan, planlama altlık
larının resmi hukuki belgeler haline getirilmesi çok önemlidir. Bu konu
da da, bu çalışmanın paralelinde girişimlerde bulunulursa, sanıyorum 
somut hedeflere ulaşmarun adımları da atılmış ve Türkiye'ye de bir kat
kı yapılmış olur. 

NERİMAN ŞAHiN GÜÇHAN 

Restorasyon Uzmanı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi 

Farklı disiplinlerden kişiler olarak bir arada olduğumuz için hepimi
zin kulland ığı terimler aynı anlamları ifade etmiyor belki. Anladığım 
kadarı ile, bize önerilen metinde hedeflenenler, a) alternatif yaklaşım
lar, b) yerel strateji önerileri, c) somut proje önerileri ve d)kaynaklar ve 
araçlardır. Beni daha çok ilgi le ndiren konu alternatif yaklaşmuar. Bu
nun için öncelikle mevcut zeminimizi daha iyi bilmemiz gerektiğini dü
şünüyorum. Bu zemin GAP İdaresi . 

GAP İdaresi'nin bir kanun hükmündeki kararnameyle donatıldığı 
yetkiler aslında oldukça geniş. GAP İdaresi fiz iksel planlamaya ilişkin 
bütün veri ya da araçla ra sahip ve İdare koruma a lanları dışındaki alan-
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larda bu yetkile ri bugüne kadar kullandı. Ama 1989 ta rihli planda kül
tür varlıklarının korunması bir sorun g rubu olarak öngörülmediği için 
GAP İdaresi bugüne kadar bu ko nuda ciddi bir eylem yapmad ı. Ama 
artık bunu yapmak zorunda, orta m o noktaya geti rmiş. 1998 yılında, re
vizyon planı gündeme geldiğinde, hahrlarsanız GAP ida resi bu başlık 
albnda bir sempozyum hazırlamışb. GAP idaresi'ni bir araç olarak go
rüyorum. Her ne kadar sayın yetkili 'merkezi otoriteden kurtarmak' gi
bi bir kavram kullandıysa da şu aşamada merkezi otoritenin sahip ol
duğu sorumluluğun yerel birimlere aktanlması çok sakıncalı. Çünkü 
yapılması gereken çok iş var ve bu ancak merkezi otoritenin kaynakla
rı ve kapasitesiyle yapılabilir. 

Korumamız gereken kültür variLkların ın ne sayısını, ne niteli ğini, ne 
hangj alana yayıldığını biliyoruz. Mehmet Özdoğan'ın bahsettiği gibi 
zaten GAP bölgesi ve Mezopotamya az araştırılmıştı . Terör sorunu ne
deniyle zaten 8-10 yıl hiç çalışılamadı. Bu alanla ilgili o la rak inanılmaz 
bi.r eksiklik var. Çok farklı disiplinlerin bir arada çalışması gerekiyor. 
Kimler bunlar? Pla.ncılar, korurnacılar, arkeologlar ve araştırma yapa
cak kişiler. Kültürel miras artık yapı ile yani fiziksel çevreyle sınırianan 
bi.r tanını değil. Şimdi böyle bakınca 6 büyük ilde 3610 yerleşmeden söz 
ediyoruz. Bu alan içinde yapılacak 17 baraj var. Bir kısmı bitti. Zeugma 
gibi 24 antik kent Atatürk barajının albnda kaldı ve biz uyuyorduk bun
lar olurken. 

Bunda n sonra da bunlar olacak mı? Bunların olınaması için ne yap
mamız lazım? Herhalde bugün bura da olınamızın temel sebebi de bu. 
Elirnizdeki sorun çok büyük. Sadece taşınma.z kültürel varlıklardan söz 
ettiğimizde bile binlerce yapıdan söz ediyoruz. Birinci öncelik baraj göl
Leri altında kalacak bölgeler, çünkü bu alanlardaki çalışma süresini su
yun geliş tarihi belirliyor. Zeugma'd a bunu yaşadık. Baraj havzaları dı
şında kalan alanların koruma sorw1ları ise ikinci önceliği taşıyor. Bun
la r GAP özelinde. 

Türkiye genelindeki koruma sorunlannı, Kültür Bakanlığı' run büt
çesini, personel sıkmtısını, enva nterlerini, kaynak yetersizliğini biliyo
ruz . Az ö nce eylem planı kavramı kullanıld ı. Belki her dis iplin aynı şe
kilde anlamıyor diye düşünerek kendi anladığım biçimde açm ak istiyo
run1. Ben buna eylem planı değil, koruma amaçlı master planı diyorum . 
Çünkü bu planda neyi ne zaman, nasıl, kaça yapacaksınız ve bunları 
kimler yapacak belirtiliyor. Eylem planı dediğimiz şey d e aslında bun
ları içeriyor. Yoksa kelime anlamında, bugünden yarına gidelim de ey-
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lem yapalım anlamında deği l. Biz plancı olarak birbirimizi anlıyoruz 
belki, ama başka disiplinler için bu konu bu kadar açık olmayabilir. 

İkinci bir konu koruyucu envanter çalışmaları . Bu koruyucu lafı da 
çok yanlış kullanılıyor. Ortaya çıkarmak bir eseri korumak demek değil 
ki. Bir kazı alanının kazılıp eserin ortaya çıkarılmasından sonra sular al
bnda bırakılması onun korunması mı demektir? Yoksa o kazı alanının 
hiç kazılmaması daha mı doğru. Nihayet barajiann ömrü smırlı . İstan
bul'da sözu edilen 'hiç bir şey yapmama' tanımına uyuyor galiba bu. 

Sorunların bıiyuklıiğunun de farkında değiliz. Örneğin Hasankeyf 
için Oluş hoca m ın anlattığına göre 90'lardan bu yana çalış ıyorlar. Fakat 
Hasankeyf'in ne kadarı su albnda kalacak kaç kişi bunu biliyor acaba? 
Hasankeyf tümüyle mi baraj altında kalacak, yoksa sadece alttaki Os
manlı beylikleri yapılan mı su a ltmda kalacak. Su seviyesi ile oynaya
rak ne kurtarılabiliyor acaba? Hasankeyf'te ya da başka barajla rda su 
seviyesi ile oynamak be nce, GAP master planının revizyonunun ger
çekleşeceği, bugün biz im korumacıla r olarak talep edeceğimiz konular
dan birid ir. Revizyon bu demek zaten. hk master pla nda bazı hatalar 
olabilir, biz bunu şimdiki öngörülerimizle değiştire biliriz. Buradaki aç
maz b ence sorunun büyüklüğünün ve a lternatif araçların neler olabile
ceğirün bilinmemesi. 

Belki bazı alanların su altında kalmasmın hiç zararı olmayabilir. Bu
günkü teknoloji ile uzaydan çekilen fotoğraflarlayerin altında 1,5 met
reyi okuyorsunuz. ODTÜ'de yapılan projeleri biliyoruz. Şimdi 100 yıl 
sonra hangi teknik olanakların m evcut olacağını bilmiyor uz. Kurtarma 
kazısı adı altında bütün bu kültür mirası hızla kazılıp yok edilmeye 
mahkCım edilmeli mi, edilmeme li mi? Bazı durumlarda ü s tündeki top
rak ö rtüyü değiştirdiğirıiz zaman oradaki eser luzla yıpranacak, bunu 
biliyoruz. Dolayısıyla bu da çok teknik ve araştırılması ger ekli bir konu. 
Bir d e bir koruma maste r planının çerçevesini, teknik ve spesifik özel
likle rini, sonra da bunun nasıl hayata geçirilebileceğini ta rif etmeliyiz 
diye düşünüyorum. 

GöNÜL T ANKUT 

ODTÜ Öğretim Üyesi 

Değerli konuşmacıla r birçok noktayı benim de katılacağım bir bi
çimde ortaya koydular. Ben de birkaç noktanın altını çizm ek istiyorum. 
İçinde eylem yapmak istediğiniz bölge çok önemli bir bölgedir. Tüm 
düı1ya için önemli bir yerdir. Yazık ki ne tarihçilerirniz, ne mimarlık ta-
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rihçile rimiz buraya gereken ö n e mi göstermişlerdi r. Bunun da hiçbir 
özürü o lamaz. 1989 planının hazırlık d ö neminde Kültü r Bakan!Jğ ı' nın 

koruma kurulunda üyeydim. Bir enva nter çalışması yapılmasına karar 
verruk. o kadar yıl geçti, bu yapılmadı. 

Geliyoruz çok önemli noktaya: Planla r gelişmeyi hedefle r, için de ko
ruma g irdisi de vard ır. Koruma planlarının içinde de total gelişme bu
lunur. Ayrıca akıllıca ele alınd ığında koruma da bir gelişme vektöru
dür. Bunlar geriletme, tutma planları değildir, bazıları bunu böyle yan
lış düşünüyor. Şimdi bunun için altyapımız eksik. Bugün bu ftrsat doğ
muştur. Ha ritalanmızı, a ltyaptmızı gel iştirmemiz gerekir. H atta bu fır
sattan ya rarlanarak arkeolog hocalarıma da bir şey söyle me k is tiyorum. 
Şimruye kada r hiç üstünde durulmamış, ama illerde bilinen ören yerle
ri vardır. Onları da bir planda göstermek gerekir, çünkü burada başla

nacak b ir eylem sonuna kadar sürmeli, yarın, öbür gün bitme melidir. 
Bu bir süreçtir. Buradaki siyasal sıkıntılara, anlaşmazlıklara, birtakım 

acayip oyunlara karşı ortak mirasLmLzı adam gibi koruyabilmek en güç
lü silahımızdır. 

Şimdi geliyorum beni çok ilgilendiren rant konusuna. Urfa'yı gör
düm. Toprak ağaları suyu bulmuşken araziyi bir defa değil, iki d efa de
ğil, ü ç d efa suluyor\ar. Bunun zararı toprağın asitlenmesidir. İkincisi de 
ellerinde biriken o büyük paraları n e yapacaklarını bilmiyorlar. Para 
serseri ma yın gibi d uruyor ellerinde. Ne yapıyorlar bu parayla? Anka
ra' dan gelen, is tanbul'dan gelen apartman mafyasına teslim edip Ur
fa'nın etrafına çok katlı yapılar yapıyorlar. Oysa Urfa'd a konut kültürü 
iki katlı e ve göredir. Zaten bütün dünyada yaşam platfom1u olarak 
apartmanla rdan uzaklaşan bir eğilim vardır. Burada UrfalLlara zorlama 
biçiminde yeni bir kültürü i telemek hiç anlamlı değildir. O adamlar el
lerindeki apartınanları satamayacaklardır veya orada kimse oturmak 
istemeyecektir. Urfa'nın merkez inde geleneksel mimariyi bozan müthiş 
haşin yapılar yapılmaktadır. Bunları durdurmak gerek. Bu kadar kötü, 
ölçeğe uymayan, kültürel değere uymayan şey görülmemiştir. 

Yeni modeli çok akıllıca yapmak gerekir. Toprağın sulamayla oluşa

cak ek ranhnı doğrudan doğruya toprağın sahibine mi vermek gereki
yor, yoksa bunun belirli bir oranını çevremizi geliştirmeye mi yö nlendir
meliyiz? Bu fikir bütün dünyada dolaşan bir fikirdir. Global dünyada 
sermaye akışkandır, bu akışkanlığı içinde kültürü yönetiyor, alışverişle

ri yönetiyor, ekonomiyi yönetiyor. Ama çevreyle ilişkiyi hiç kimse kur
ma k istemiyor. Sabit olan, hareket ebneyen şey toprakhr, onun üzerinde 
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oluşan rantın belirli bir parças ı alınmalı ve çevrenin geliştirilmesine ve 
korunmasına ayrılmalıdır. Bu çok önemli büyük bir projedir, bunun üze
rinde çalışıyoruz, ama bu ko nuda biraz fikir geliştirmemiz gerek. 

Bir de katılım diyoruz. Katılım çok yararlı olabileceği gibi, hiçbir işe 
de yaramayabilir. Katılım yeni bir kavram değildir, y irmi yılhktır. Ame
rika'da öğrenciyken halk oturumlan yapılırd ı. O anla mlıyd ı; çünkü 

herkes bilgiyle geliyordu oraya, yani asgari düzeylerde geçinen bir gru
bun yaşadıklarına benzer sorunlan yoktu. 

Her şeye rağmen bir de Hasankeyf' e değinmek istiyorum. Burada 
büyük ve kapsamlı bir koruma ve geliştirme mas ter plam yapılması so
runu var. Bu yıllar sü re r ve müthiş bir organizasyon ister. GAP buna 
hazır mı bilmiyorum. Bunu aşarnaland ırmak gerekiyor, a ma bir de ön
celiği olan işler var. Neriman Şanin Güçhan'ın da söyl ediği gibi kurta
rılması gereken bazı şey ler var. Belki onları öncelikler listesinin başuıa 
koymak, bu işi programlamak gerekiyor. Biliyorsunuz bizde başbakan
ların bir merak.ı var, her defasında bir öncelikler Hs tesi üretiyorlar. Za
man zaman değişiyor bu öncelikler. Örneğin enflasyon birincilikten 
düştü; ikide mi, üçte mi bilemiyorum. Terörizm tamamen çıktı listeden. 
Şeriat hala bir yerlerde duruyor, yukarılara çıkmak is tiyor. Ama hiçbir 
öncelik listesinde, üzülerek söylüyorum, çevre olayı yoktur. Bw1a pek 
akhm ermiyor, neden devletimizin koruma üst politikaları yoktur. Çev
reye duyarlı olmayan sadece mühendislik açısından düşünülmüş birta
kım s is temleri arhk kabul etmemek gerekiyor. Kaldı ki yirmi yıl önce 
verilen kararlan bugün artık kabul ehnem. Yirmi yıldan sonra revizyon 
da olmaz, yeniden yapmak gerekir planı. Ama buna da gücümüz yok 
derseniz, bilemeyeceğim. 

GüRnüz EReiNER 

Anknra Üniversitesi, DTCF, Etnoloji Ann Bilim Dalı Başka m 

Oturum başladığından beri sürekli maddi kültür, sanat tarilli ve ar
keoloji ağırlıklı eserler üzerinde fikir üretiliyor. Oysa kültür bir bütün, 
sosya l alanı, dinsel a lanı, dile ilişkin alaru, geleneğe, göreneğe, örfe, giy
si ye ilişkin alanı fiziki mirastan asla ve asla soyutlayamayız. GAP İdare
s i 1989'da master plan hazırlamış, on yıldır uyguluyor. Bugüne kadar ne 
yaptığınızı bilmeden, alternatiflerini düşünüp tartışacağız. Hangi alter
natifleri? Farkmda olunmayan şeyin alternatifi olmaz. Ya da birtakım bi
linen yaklaşımlar var, bunlar ortaya konuyor da, biz bunların alternatif
leri üzerine mi tartışacağlz? Bunlar belli değil, yanılıyor muyum? 
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Şöyle düşünebilirsin iz: Şir u y g ula ma ve sonucu var. Bundan nıenı
nun değiliz, a lternatif bu var o la na, yapılmakta olana alterna tiftir. Bu al
ternatif yaklaşımları bizim üre tebilmemizin bir tek yolu var. İstisnasız 
her kalkınma projesinin ülkede yaşayan birtakını insanları ra hatsız ede
ceği açıkhr. Bu bütün toplumlarda Pöyledir, her kalkınma projesi ü lke
de yaşayan, o projenin uygulanacağı a la ndaki insan ları rahatsız edecek; 
belki onları yerlerinden edecek, belki onları parçalayıp başka bölgelere, 
hatta yurtdışma itecek; geleneğini, göreneğini, örfünü, adetini ortadan 
kaldıracak; türbesini, yahnnı, evliyasmı kaybetmesine neden o lacak. 
Hal b öyle olunca kalkınma planları u ygulanmadan önce bazı sosyal 
araştırmalarm yapılması istenmektedir. Burada amaç, yerinden edile
cek insanlarm en azından bir önceki yaşam standartlarma uygun bir 
standartta, ama farklı bir alanda iskan edilerek yaşamlarıru idam e ettir
melerine katkıda bulunmakbr. 

Burada, Güneydoğu Anadolu bölgesi için birtakım al ternatif yakla
şımlan üretmeden önce ilgi alanlarını kesin bir biçimde belirlem ek ge
rekiyor . En azından kendi adıma, sosyal antropologlar adına konuşabi

lirim. Yörenin etnik yapısı nedeniyle bu alanda etnik araştırınayı yap
manıza hükümet güçleri, devlet güçleri jzjn ';ermez. yermemekfedır.
Bura lara gidip alan araşhrnıası yapamazsınız, alan araştırması yapma
dan sorunu tespit edemezsiniz, dolayısıyla koruyamazsınlZ. Ö ncelikli 
konu bu be nce. 

Bunun ö tesinde yüzyıllardan beri süregelen kültür politikaları nede
niyle burad a yaşayan insanlar, e tnik gruplar, kendilerin i bir sır perde
siyle ö rterler. Dışarıdan gelen araşhrmacıya asla bu sırlarını açm a k iste
mezler. Dolayısıyla böyle b ir a landa, bu tür b ir yapı içeris inde bu etnik 
gruplara m ensup, a ncak farklı a lanlarda uzmanlaşmış bilimadamların

dan yararla nma gibi bir politika izlenmelidi.r. Bunun dışında a la na nü
fuz etmek son derece zordur, büyük özveri is temektedir. Sonunda adı
ruz lekele nebilir, kiml iği niz incinebilir. Niçin, çünkü sosyal bilimciler 
arkeolajik maddi öğeler üzerinde çalışmıyor. İnsanların etnik yapısını, 
kimliğini, dilini incelemeye g idiyor ve bu da belirli çevreler içi n rahat
sızhk vericid ir. 

IşıK Al<SULU 

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Diyarbakır Bölgesi Kültür ve Tabint 
Varlıkları Koruma Kurulu Üyesi 

Diyarbakır'la tan ışnıam çok öncelerine dayanıyor, ancak dört yıllık 
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koruma kurul üyeliği s üre cinde iki ana p roblem izlemiş bulunmakta· 
yım. Birincisi b ir envanter ve doğru belgelemen in yapılmamış olması

dır. Yapılabilmesi için büyük bir ekip ça lışması ve zam a n gereklidir. 
Ancak bunun Ankara'dan yapılabileceğine inanamıyorum. Dicle Üni
versitesi' nde kurulabilecek bir bölümle böyle bir envanter gerçekleştiri
lebilir. 

İkinci önemli sorun ise 1989 yıllarından itibaren Kültür Bakanlığı ta· 
rafından yaphrılan koruma amaçlı imar planı projeleridir. Bu projelerin 
bir kısnu kent merkezleri için yaptırılmış durumda, bir kısmı için ise 
düğmeye basılmış durumda. Ancak kent merkezle ri dışında kalan ve 
korunması gereken si t alanlarının belgelenmesi ve sınırlannın tespiti 
yapılnuş değil. Yapılan projelerdeki bazı eksiklikler ise sorun çıkarıyor. 

Mesela Bitlis ilinde sosyal araşbrması yapılamadan gerçekleştirilen bir 
koruma amaçlı imar planı mevcut. iyi olmalarına karşın uygulanmamış 
projeler de var. Mardin imar projesi örnek proje olarak belirlenmesine 
rağmen yerel yönetimlerle ilgili sorunlar nedeniyle uygulanamadı. Bu 
sorunların çözü lmesi gerekli. 

MEHMET Özooi:AN 
Çok kısa iki noktaya değinmek istiyo rum. Burada şimdiye kadar en 

doğru söylenen laf 'ders almak.' Ben de ders almanın zamanı geldiğine 
inanıyorum. Zaten şimdiye kadar olanlardan ders a lmazsak bölgede bir 
şey kalmayacak. Burada d ers almamız gereken, sanırım bir anlayış me
selesi, bir bilinç meselesi. Bölgenin kültür envanteri şimdiye kadar niye 
çıkartılmadı? Türkiye'de bunu yapacak yeterli elemarumız var mı, ye
tişmiş uzmanlarırnız var mı? En önemlisi devlet sis temimiz buna müsa
ade edecek kapasiteye geldi mi? 

Biz bugüıı Türkiye'd e bütün bu güzel sözleri konuşurken devlet o 
kadar geride kaldı ki Kültür Bakanlığı hala 1 930'ların anlayışı içerisin
de. Bölgede çalışan, bırakın GAP bölgesini, Trakya'da çalışan bir arke
olog, bir bilimadamı bile, hal§ devletin gözü.nd e potansiyel bir suçlu
d ur. Devletin önce bu anlayışı değiştirmesi gereki r ki bö lgede sağlıklı 

bir çalışma yapılabi lsin . Bu 1930'ların çizgisine göre sadece Zeugma 
bath . Olayı sadece tu ris tik ola rak görmeye ben d e ka rşıyını. İşte burada 
söylendi, bölge erken Hıristiyanlık için büyük önem taşıyor diye. Bıra
kın Hıristiyan lığı, bırakın Müslümanlığın tarihiııi, dünyadaki uygarlı
ğın ilk temelleri bugün o bölgede. Başka bir yerde yok. 

Bu katılımcılık mevzuuyla ilgili olarak bir noktaya değinmek istiyo· 
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rum. Bölge insanla rını yaphğımız işe katmak için 35 yıl emek harcad ını. 
Ama ne bölge nin devlet memurlarını, ne çevremizdeki bölge insanını 
yaphğunız işe katınayı başarma becerisini gösterebildim. Bölgede yap
hğımız bütün çalışma, bölge halkına, yerel yönetimine, kaymakamın
dan en ufak m emuruna kadar devlet idaresine rağmen yaphğımız bir 
çalışmadır. Ama bu, dünyanın bütün az gelişmiş ülkelerinde kuraldır. 
Şimdi kararı katılımcıya bırakırsanız o bölgede herkes 'hayır, kazma
yın, istemiyorum' diyecektir. 

Bir tehlike de şurada var; dün Dünya Barajlar Kongresi ile ilgili ola
rak bir mesaj geldi yurtdışından. Geçmişe ait kültür varlıklarının orta
ya çıkarılıp çıkanlmayacağına karar verme hakkının söz konusu bölge
nin yerli halkma ait olduğuna dair bir karar geçim1eye çalışıyorlar. Geç
miş kime ait o zaman? Biz böyle mülkiyeıçi bir geçmişe bakışın tuzağı
na düşecek olursak bu Kürt geçmişidir, Ermeni geçmişidir, Süryani geç
mişidir derler, başkalan da onu sahiplenmeme hakkına sahip olduğun 

diişünür. Geçmişi ortak kültür mirası olarak görmekten vazgeçersek ve 
'Bu Hasankeyf' teki toplumun mirasıdır, bu suyu bilinçli bırakıyorlar' 

veya 'Bunu bilinçli kurtarıyorlar' gibi bakış açıları ortaya çıkhğı takdir
de birilerinde de diğerlerini yok etme hakkını uyandıracak diye düşü
nüyorum. Bu korkunç bir tuzakhr. Ve saruyorum ki buradaki kahlımo
lık tanınuru yaparken bu hızağa düşmemeye çalışmak lazım. 

MEsUTYEtEN 
ODTÜ Sosyoloji Böliimii Öğretim Üyesi 

Biraz önce değinildi, burada daha çok fiziksel kültürel birikimin ko
runması meselesi tarbşılıyor. Aslında bu bir açıdan garip değil, ama 
toplanhrun başlığı 'Tarihi ve Kültürel Mirasın Konınması'. Ayrıca eli
mizde GAP'a ait bir metin var. Şimdi bu m etinle buradaki toplanhnm 
genel havası ve bu toplantının başlığı arasında bir örtiişmezlik olduğu
nu hissetmeye başladım. Kaynağı me min çok sübjektif bir okuması ola
bilir, am a izninizle o metinden bazı noktalan aktarmak ve bu problemi 
sizinle paylaşmak istiyorum. GAP'a ait m etinde, bölgesel kalkmma, 
amaçlar başlığı alhnda şöyle şeyler söyleniyor: 'Bölgesel kalkınma ve 
toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında kültürel birikimden yararla
nılacakhr.' Buradan anlıyorum ki kültürel birikim, bölgesel kalkınma
nın veya toplumsal ya da ulusal bütünleşmenin gerçekleşmesinde bir 
kategori olarak düşünilimeye başlanmışhr. İkinci bir cümle: 'Planın ba
şarısı bölgede var olan kültürel birikimin ve çeşitliliğin dikkate alınma-
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sına bağlıdır.' Üçü n cü bir cümle: 'Bölge külti.ırel öğelerini kalkınma sü
reçlerinde motive edici değerler ola rak a lgı lamak gerekir.' Dördüncü 
cümle: 'Kültürel çeşitliliğin geleneksel ve modern değerler aracılığı ile 
kalkınma plamna entegre edilmesi sağlanacaktır.' Şimdi bunla n biri iyi 
niyetli, diğen aşırı okuma yöntemiyle anlamaya ça lışıyorum. Ülkenin 
bölgeyle iJgilenme tarihine baktığımda 'hani bir değişiklik mi var, bir 
şey mi oluyor da bu dil kullanılmaya başlandı' diye düşünüyorum. Bu
nu sizlere paylaşmak ıstedim, burada GAP Idaresi ya da Tarih Vakfı ay

dınlatıcı bir bilgi verirse kendi adıma sevıneceğim. 
Bild iğim kadarıyla Tiırkiye Cumhuriyeti'nin ve da ha önce Osmanlı

ların bölge de iki yuz yillık bir entegrasyon sorunu var. GAP da, eğer 
yanlış anlamadıysa m, şımdiye kadar bu entegrasyon sorununa bir yamt
tı, bir çözüm önerisiydi. Size iki cümle aktarayım. Birini Turgut Özal 
söylemişti : 'GAP bu ulkenin birliğinin simgesidir.' İkincisi d e TÜSİAD' ın 
bölgeye GAP üzerinden çok kaynak aktarildığını sert bir dille eleştirme
si üzerine Süleyman Demirel GAP'ın tek ölçüsünün ra ntabilite olınad ı

ğıru söylemişti. Dolayısıyla bir entegrasyon projesiydi GAP. Dernin ak
tardığun cümleler üzerinden bakarsak burada bir değişme var. 

Ulusal bütünleşme değil de toplumsal entegrasyon kelimesinin kul
lanılması kültürel çeşitliliğin burada motive edici bir kavram olarak 
kullanılması, böyle bir değişmeye mi delalet ediyor? Bölgedeki çatışma 
ortamının durmuş olmasıyla, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığının 
daha ciddi hale gelmiş olmasıyla bir ilgisi mi var? Eğer varsa kendi ki
şisel katkırru bundan sonra bunun üzerinden yapmak isterim. Gerçek
ten de bölgede kültürel çeşitlilik dediğimizde etnik kompozisyonu dü
şüneceğiz, dil çeşitliliğini düşüneceğiz . Mesela geleneksel değerler den
miş. Bildiğim kadarıyla Başbakan.ımız bu cümleyi görseydi herhalde if
rit olurdu, çünkü bölgedeki sorunun feodalizm kaynaklı olduğunu ve 
ancak ekonomik kalkınma ile çözülebileceğini ısrarla söylüyor. Kısaca
sı,biraz aydınlatılmaya ihtiyacım var. 

VEDAT ÖzsiLEN 
Şaşırıyorsunuz böyle bir şeyi devlet nasil düşünebilir diye. Niye dü

şünmesin? Düşünüyor işte, karşınızda devletin temsilcisi var. Yıllardır 
düşünülüyor, ama bunların aktarılma şekilleri farklı farklı olabiliyor. 
Bize d e bu sorumluluğu verdi. 1989 mas ter çalışmasında da bulundum. 
Orada bu konulara pek girmedik, çünkü o zamanın şartlan daha fark
lıydı, daha çok ekonomik kalkıruna düşünülüyordu. Şimdi artık ekono-
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mik kalkmnıayı diışünmüyoruz, y a da düşünüyoruz tabii, a ma h em 
çevresel, h em kü l tü rel, h em de sosyal öğelerle desteklemek is tiyoruz. 
Nasıl d este kleriz, ağ ırlıkları ne olur? Bu, bö lgede yapacağımız tartışma

lardan çıkaca k . Bu yüzden metnimizd e vizyoııumuz, amaçla rınuz, he
deflerimiz va r. Onları proje ekibi olarak hazırladık koyduk. Bu tarhş
maya açıldı, bu tartışma herkese açık, ama sonuçta ne çıkar onu bilmi
yorum. Bö lgede yaptığLmıZ topla nbla rda, sizlerle yapacağrmız toplan
hlarda bunu yoğuracağı z. 

Ama şu anda bu konulara karşı şiddetli bir direniş var. Direnenle r 
hem yöred eki, he m de sizin gibi yöre dışından insanlar. Biz bö lgede b u 
açllimı yara bnak istiyoruz. Orada bir kültür birikimi var, İslamiyetten 
tutun Hıristiyanlığa, Süryaniliğe uzanan. Biz bunları su yüzüne çıkar
maya çalışıyoruz. Bunları nasıl koruyacağımızı ve kalkınma proje lerine 
nasıl entegre edebileceğimizi anyoruz . Bugüne kadar her şey sektör ba 
zında düşünülmüş, biz sektör bazından bakmıyoruz. Diğer sektörlerle 
ilişkileri içerisinde hem ekonomik kalkınınayı nasıl sağlarız, he m de 
kültürel birikimi bu ekonomik kalkırımayla nasıl bütünleştirebiliriz, bu
nun arayışı içerisindeyiz. Bunun için sizlere danışıyoruz. 

ÖZER ERGENÇ 

Aııkara Üniversitesi, DTCF 

Değerli konuşmacılan dinlerken hep bu toplantıdaki varlık nedeni
mi anlamaya çalıştım. Bu yüzden iki soru sormak istiyorum: Birincisi, 
Güneydoğu Anadolu'daki kültür ve tarih varlıklarını korumak için bir 
plan yapılacak ve bu uygulanacak. Planı yapacak ve uygulayaca k olan 
GAP İdaresi tek yetkili mi? Tarih alanında birbirinden habersiz, birbi
riyle organik bağlantısı olmayan birçok grup var, bazıları aynı işi yapı

yor. Burada bir eşgüdüm fonksiyonu mu va r? GAP'ın uygulayıcı değil 

de yönlendirici, birleştirici bir rolü mü var? 
İkincisi, biz genellikle somut olmayanı çok rahat eleştiriyoruz. Me

sela devletin kulağı gözü yok, devletin şusu, busu yok diye çok rahat 
söylüyoruz. Yine kendime getireceğim m eseleyi: Hangi niteliğirnle bu
radayım? Eğer beni buraya uzman olarak çağırdıysanız, neyin, ne ka
dar uzmanıyun? G enelde Türkiye içirı d e bunu böyle düşünüyorum. 
Bizim belirli konularda ne kadar uzmanrmız var, bu uzmanlar ne kadar 
uzman? Bence bu tür plarıların ve uygulamalann başarı şansı bu soru
ların çok somut cevaplarına bağlı. Bunun içirı de birtakLm değerlendir
meler yapmak gerekirdi. GAP yeni değil, 20-30 yıldır gündemde. Bugü-
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ne kadar oraya giden uzmanlar ne yapmışlar? Yaptıkları işin zamanı ile 
oraya aktanlan kaynaklada elde ettikleri sonuçlar arasındaki orantı de
ğerlendirilmiş mi? Bu soru ların cevabını bilmek isterim. 

İkıncisi GAP acil olabilir, o rada birtakım yerler su altında kalabilir. 
Ankara'da neyse ki böyle su altında kalma tehlikesi yaşayan bir yer 
yok. Ama bu toplantı bittikten sonra Kale'ye giderse k ve eğer orada ko
runmuş veya korunmamış tarih varlıklannı görürsek, bu toplantı biraz 
daha anlam kazanır gibi geliyor ba na. 

AYŞIL YAVUZ 

ODTÜ Mimarlık Fakiiliesi 

Bu konuşmalar çok aydınlatıcı, ama çok da çarpıcı. Çw1kü söylenen 
her şey, ayru vurguda olmasa dalti Türkiye'nin her tarafında var. İnsan 
malzemesi aynı, taban kültürü aynı; sorunlar, ekonontik sorunlar şu ve
ya bu biçimde çok benziyor. Dolayısıyla. biz bu alana bir felaket alanı gi
bi bakmaktan ziyade bir pilot bölge olarak baksak dal1a iyi olur. Eğer 
biz bu bölgede eşgüdümde, kaynakları doğru kullanmakta, doğru bir 
kültürel taban yaratmakta ve devamlılığı sağlamakta başarılı olursak 
bunun birik.intini Türkiye'nin her yerinde kullanmamız mümkün. Biz 
Jlısu derken ortaya Tahtalı çıkıyor, Futına Vadisi çıkıyor. Konuştuğu
muz her sorun Türkiye'nin genelinde var. GAP alanını da Türkiye ge
nelinden soyutlamamız mümkün değil. Ama bunun altında çok temel 
olarak bir eğitim sorunu yatıyor. Ekonomik uygulamalar için bile bir 
eğitim tabarun oluşturulması gerek. Bunu zannediyorum bir ikinci top
lantıda konuşacağız. 

Size hem ICQMOS olarak hem de kişisel olarak gerçekleştirdiğimiz 
bir girişimi anlatmak istiyorum. Bundan bir yıl önce Türkiye ICOMOS 
Komitesi yenilendiği zaman Kültür Bakanlığı'na bir iyi niyet toplantısı
na gittik ve bu arada da doğal olarak Hasankeyf konuşuldu. Toplantı 
sırasında kültür müsteşarına Hasankeyf konusunda projenin gözden 
geçirilmesi için cumhurbaşkanunız bir ışık yakabilir mi, bunun için bir 
teşebbüste bulunabilir miyiz diye sordum. Ama pek yüz bulamadım. 
Daha sonra Devlet Su İşleri'nin bir yetkilisine 'Bir şey yapın ne olur! So
nucu olumlu da çıksa, olumsuz da çıksa bu projeyi gözden geçirdik de
yin.' dedin1. Yetkili bana 'ihaleye çıkardık, bunu şimdi gözden geçirir
sek tazminat ödemek zorunda kaluız bu şirketlere, bunu yaparnayız' 
dedi. Dün sanki bana bir umut ışığı göründü. Şu noktada Ilısu için bir 
finansman ufukta yok. Yaparsa devlet kendi olanaklarıyla yapacak. Bu-

137 



rada b irçok üni versited en öğretin1 üyesi var, sivi l toplum kuruluşları

nın üyeleri va r, kamu yönetimi mensupla rı var. Hazı r hep birlikteyken 
'Lütfen bu projeyi gözden geçirin' d eme k için sanki doğru zamanı ya
ka ladık gibi geliyor. Lü tfen bunu yapa lım. 

Bu noktada u fak bir b ilgi de vereyim. Bir ara DSi genel m üdürünü 
görmüştüm. Bu kampanyaların onla rı etkilemed iği sa nılmasın . Bana 
söylediğine göre geçen yıl üç barajı bu ned enle programdan çıkarmış
lar. O halde hiçbir etkimiz olmadığını düşünmeyelim. 

YEŞiM ÜRUÇ 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

Toplantının başında bir güven erozyonu ndan ballSedildi. Orhan Si
ller İstanbul toplantısının sonuçlarını aktanrken 'biz bu kadar konuşu
yoruz konuşuyoruz da ne olacak' gibi bir endişe olduğunu ifad e etmiş
ti. Bir d e planın başarısızlığının ana etmeni olarak planın katıluru ön 
görınemesi belirtildi. Ama bunun arhk hepimizin iyice fark etmesi ge
reken bir d e ya brrm boyutu var. Muhteme len plan bu yatırrmlar yapıl

madığı için başarısız oldu. Daha önce değirıilen katılımcılık, işin meşru

iyetini sağlamak için çok önemli olmakla beraber planların eşgüdümü

nün sağlanması da işin rasyonalitesi için çok önemli. Burada belki b u 
otururnun e n öne mli paydaşlarından biri belki de yatınmla ilgili kuru
luşlar olmalıdır. 

TAYFU N ATAY 

Hacettepe Üniversitesi Anlropoloji Böliiıııü 

Benim söyleyeceklerim sanıyorum Gürbüz Erginer ile Mesut Ye
ğen'in söylediklerine katkı mahiyetinde olacak. Ben de başlangıçta Gür
büz Hoca ile aynı izlerumi edindim . Kültürel miras kavramından esa
sen tarihsel, arkeolojik hazinenin kurtarılınası konusunda duyulan kay
gı ve ona yönelik hassasiyet anlaşılıyor. Buna karşılık tarımsal kalkın

ma için sulama projesinin gerçekleş tirilmesi için, aramızda olan yetkili
lerin durumu den geleme çabası içerisindeki görüşlerini dinled ik. Bura
da bir an insan unsuru nereye gi tti d iye düşünürken Gürbüz Erginer 
yerinde bir m üda haleyle bize kültürel mirasın asLi taşıyıcısının insa n ol
duğunu ha tırla ttı. Söz almaktan vazgeçmişken Melrmet Özdoğan'ın 
ikinci konuşmasında söyledikleri beni yeniden söz almaya kışkırth. 

Şunu anla mak ta zorluk çekiyorum : Bir ya ndan bölgenin insanlık ta
rihi, insanlığın kültürel mirası açısından oldukça önemli bir bölge oldu-
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ğunu söylüyoruz. Bu eğer böyle ise kültürel mirasın taşıyıcısı şu anda 
orada yaşayan insandır. Ama öte yandan aynı insana ilişkin değerlen
dirmemiz özellikle burada çalışan insan ya da biliminsanları açısından 
oldukça düşündürücü. Belki en keskin ifadesiyle bir ikiyüzlülük vurgu
lanıyor. Veya en azından bu çalışmalara pek fazla gönülden katkıda bu
lunmadıkları söyleniyor. Bu ikisi bana biraz sorunlu görünüyor. Orada 
çalışanların pozisyonu, kimliği, nerede durdukları, nereyi temsil ettik
leri, belki Mesut V eğen'in iki yüz yıllık diye ifade ettiği sorunun bugün 
hangi tarafında yer alan insan lar olduklannı anlamakta, açıklamakta bi
ze yardımcı olabilir diye düşünüyorum. 

Bu da tabii beni yine insana bakma ihtiyacına getiriyor. Kültürel mi
rası, toprak altını kazarak değil, belki insanların zilmiyet dünyalarına, 
duygu dünyalarına biraz dalarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. 
Belki kültürel mirası biz hep olumlu kodluyoruz, ama burada sözü edi
len ikiyüzlülük eğer bir tutum olarak ifade ediliyorsa belki bu da kültü
rel mirastır. Acaba böylesi karakter özelliğinin ortaya çıkmasının sebe
bi nedir? Onları anlamaya ça lışamaz mıyım? Bu insanlar üzerinde biraz 
yoğunJaşmak gerekmez mi? Etnografi; bir toplumun hayat bilgisini 
yazmaya çalışmak, o bilgiyi ortaya çıkamıa çabasına girişrnek gerek
mez mi? Eğer kültürel mirasın korunması amaçlanıyorsa, işin içine ar
keoloji kadar sosyal antropolojinin, etnolojinin de girmesi gerekir diye 
düşünüyorum. 

OLUŞ Aıu:K 

Bir iki noktayı çok kısa açıklamak istiyorum. Birincisi, başta kendi 
açımda n, Hasankeyf açısından konuşacağı mı belirtmiştim. Buradan ge
nellemeler çıkarılabilir, örneklemeler yapılabilir, ama ben Hasankeyf 
ölçeğinde konuşacağım dedim. Yalnız Hasankeyfi düşünün, yalnız 
toplu kazıyı düşünün demedim. 

İkincisi, bize kinıse görev vermedi, oraya gittik ve toza toprağa bu
landık. Kültürel, sosyal vb. araştırma yapmak isteyen gitsin bulansın. 
Hasankeyf böyle toplantılar ve böyle bir ilgi yokken başlamış bir pro
jeydi. Burada birtakım araştırmalar yapılmadıysa, akıl edilemediğin

den değil, olanak bulanamadığındandır. Bugün ortaya çıkan durum 
dün yoktu. Bugün barajın yapılmasında bazı belirsizlikler ortaya çıkb 
da zaman kazandık Biz bunu o zaman bilmiyorduk. Bize 'dokuz sene 
sonra Hasankeyf yok' denmişti, Titanik'ten mal kurtaru gibi Hasan
keyf' e koştuk. Bizim için öncelikleri düşünmek, önce şu araştırılsın, şu 
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ilkeler beli rlensin, ondan sonra bu yapılsın gibi bir lüks yoktu. Ne kur
tarabilirsek, ne yapabilirsek, ne kadar olanak bulu rsak o kardır diyor
duk. Şimdi inşallah değişiyor iş. Bir de b elki Orhan Silier bize Barajlar 
Komitesi hakkında ufak bir bilgi verebilir. 

ÜRHANSiüER 

Kısa bir bilg i olacak, ek bilg i a lmak is teyenlere Vakıf bültenleriı1i 

gönderebiliriz veya web sayfamızda da bulabilirler. Mayıs ayında baş

layan bir süreçle Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendis leri Odası, ICOMOS Türkiye Temsilciliği, Türk Sosyal Bilim
ler Derneği ve H asankeyf' e ilişkin kimi gönüllü inisiyatifierin katılınuy
la Barajlar ve Kültürel Miras İ zleme Komitesi adında bir komite kurul
du. Bu komite Zeugma'dan bağımsız olara k Türkiye'nin dört bir yanın

da.ki barajların kültürel miras üzerindeki etkileri üzerine çalışan bir sivil 
toplum kuruluşları izleme komitesi. Komite kamuoyu önüne ilk kez 7 
Ekim'de, İstanbul'da Da rplıane'de yapbğı toplantıyla çıkb. Toplanbya 
yedi ayrı bölgeden temsilciler geldi . Çeşitli belediyelerin başkanları, Ko
ruma Kurulu üyeleri, ilgili bölgelerin kuruluş temsilcileri ile 'Zeugma 
Yalnız Değil!' genel sloganı albnda konunun Türkiye'nin bütününde 
karşılaşılan bir konu olduğu, enerji üretim politikası ile ilişkileri, enerji 
üretin1inin, baraj üretiminin özelleştirilmesinin sonuçları ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi inşaat mühendis lerinden bazı arkadaşların kahlı
mıyla baraj inşaatında alternatif seçim kriterleri gibi konulan tarbşmaya 
başladık. Bu grup, çalışmalanııı isteyen uzmanlar ve başka sivil toplum 
kuruluşlarıyla genişletmek, ancak konuyu sağa sola çekiştirmeden yal
nızca barajlar ve kültürel miras gibi özel bir alanda çalışmak niyetinde. 

İkincisi Tarih Vakfı'nın Türkiye'nin değişik yerlerinde yerel tarih 
grupları var. Bunlardan biri Gazia ntep Yerel Tarih Grubu. Bu Grup Ga
ziantep' te eylül ayında bir 'Barajlar ve Tarihi Miras' toplanhsı düzerıle
di. Bu alanın belli başlı uzmanlarının katıld ığı bir toplanhydı ve politi
kalar belirlemeye ve devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 

konuya ilişkin işbirliği ala nlarının neler olabileceğini tarhşb. Her ikisi
nin metinlerini d e yayıma hazırlıyoruz. 

ILHAN TEKELi 

Bu oturumumuz daha çok politika larımızı geliştirmeye, öncelikli so
ruıılarımızı saptamaya dönüktü. Ancak, ilk ohınımdan ikinci oturuma 
neler taşınabilir konusunda bazı küçük saptamalar yapmak istiyorum. 
İlk oturumda sorurılar dile getiri lirken ikinci oturum için de ipuçları ve-
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ya ö neriler kendiliğinden çıkmaya başladı. Bunlardan bi rincisi koruma 
ve kurtarmaya ilişkindi. Bu ihtiyaç dile getirilirken bunun sadece mad
d i kültürel varlıklara ilişkin olmadığı, maddi olmayan kültürel varlık
larla bir bütünlük içinde olduğu vurgulandı. Koruma dendiği zaman 
bunun gelişmeyi de içermesi, gelişmeye kapalı olmaması vurgulandı. 

Koruma yerele rağmen olmaz, dışardan gelip başla tılabilir, ama sürece 
yereli de katınalıdır dendi. Toplantı, nihai formülasyonumuzda kav
ramlarımızı hangi bağlamda, hangi d engeler içinde ele alacağırmza ait 
işaretler verdi. 

Kültürel varlıklarm envante ri meselesi çok ciddi bir ihtiyaç alanı ola
rak ortaya çıktı. Bir şeyi koruyacaksanız, önce bilmelisiniz ki koruyası

mz; bilmediğinizi korumak mümkün değil. 

Buradaki 'bilmek' kavrarrum da biraz nitelemekte yarar var. Orada 
bir tarihsel varlık duruyor, belki bir yerde kaydı da var. Ama bu varlık 
orada yaşayanlar için tarihsel varlık değil. Bölgede yaşayan çocuk onu 
tarih ödevinde yazdığı zaman artık o, orada duran bir taş olmaktan çı

kıyor, insan bilincinde korunacak bir tarihsel varlık niteliğini kazanı
yor . Bu nedenle bu envanter meselesi, yalnızca bir tespit, bir sayım me
selesi olarak düşünülemez. Buna para lel olarak bir bilinçlend.irme, bir 
sosyal hareket, bir yerelle bağlantı m eselesidir. Envanter dendiğinde, 

orada bir şey var, gidip enini boyunu ölçeceksin, kim yapmış kaydını 
tutacaksın, bu bilgiyi de bir veri sistemine yerleştireceksin, insanlar bil
gisayarı tıklaymca ulaşacaklar ve bilgi alacaklar şeklinde düşündük. 

Bir üçüncü konu giindeme geldi. Bu, maddi olan kültür varlıkları ile 
maddi olmayan kültür varlıkianna eş önem vermed.iğimiz, birini biraz 
göz ard ı ettiğimizle ilgiliydi. Tabii maddi kültürel varlıklarm bir avan
tajı var; fizik olarak orada duruyorlar ve kaybolduklarında yoklukları
nı hissettiriyorlar. Halbuki maddi olmayan kültiirel varlıklar öyle so
mut insanın gözüne çarpan varlıklar değil, onun için de ötekiler kadar 
dikkati çekmiyor. Ama bunun ötesinde başka sorunlar d a var. Maddi 
bir varlığı korumak daha kolay, oysa maddi olmayan bir kültürün ko
runması o kadar kolay değil. Hattabunlarm korunması gelişmenin en
gellenmesi olarak da görülebiliyor. Tabii maddi olmayan kültürün ko
runmasında bazı siyasi zorlukla r da var, bunları inkar ed emeyiz. 

Yalnız belki bura da tartışılmadı, ama maddi olmayan kültürel öğe
lerin bölgesel gelişme problemiyle ilişkilendirilmesinde dünyada son 4-
5 yıldır büyük bir atılım var. Bölgesel gelişme teorileri nitelik değiştirdi 
ve burada kültiir öğesi çok kritik bir nitelik kazanıyor. Şimdi yalnız 
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Türkiye'd e deği l, bütün dünyada bölge plancıla rı bir sorunla karşı ka r
şıyayız. H epirrtiz sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiyoruz diyo
ruz. Peki bilgi toplumunda, sanayi toplumunun ekonomik araçlarıyla 

ekonomik ana liz yaparsak iyi bir bölge gelişme stratejisi çıkartabilir mi
yiz? Bir bölgenin mukayeseli maliyet avantajını saptayan bir gelişme te
orisi, sanayi toplumunun gelişme teorisiyd i. Ama şimdi bilg i toplumu
nun gelişme teorisinde 'öğrenen bölge', 'buluşçu bölge' gibi başka kav
ramlar yer alıyor. Bu kavramla rı ön plana aldığımız zaman kültür ile 
bölgesel gelişmenin ilişkisinin, koruma ilişkisinden çok farklı şekilde 

kurulması gerekir. 
Tabü bunu burada uzatıp bir bölge planı dersi haline getirmeyece

ğim. Ama buradaki bir ilişkiye dikkatinizi çekmek istedim. 

SıooıK M. ENsARi 

GAP İdaresi' nin fonksiyonunun değişmesi gerektiğine inanıyorum. 
GAP İdaresi, bir topyekfın kalkınma projesinin yöneticisi gibi bir fonk
siyon görmüyor. Türkiye'de bir finans eksiği var. İdare hazinenin vere
ceği 3-5 trilyonluk bir kaynakla yetiniyor ve karınca kararınca, eldeki 
uzmanlarla belirli bir çaba gösteriyor. Halbuki GAP Projesi bir topye
kUn kalkınma projesi. Sırf barajlar projesi değil. Barajiarta birlikte çıka
cak ürü nü ihracata, elde edilen ge lirleri sınai yatırımlara yöneltecek, 
hatta çevredeki ormanları işletecek bir yapıda olması gerekir. Bunun 
yerine münhasıran birkaç projeyle ilgilenen dar bir çerçevenin içine i til
miş durumda. 

Tarih Vakfı Mardin ile ilgili çok güzel yayınlar çıkardı ortaya. Mar
din ile ilgili birkaç somut öneri yapmak istiyorum. Mesela telkan usta
lığı ve terz ilik Mardin'de bir gelenektir. Bu gelenek çok ileri boyutlarda 
iken şimdi çok dar bir alana sıkışnuş durumda. Bu zanaatları canlandır

mak mümkündür, hatta Hıristiyan terzile rin diklikleri giysilerle Mar
din belki de uluslararası bir moda m erkezi haline getirilebilir diye dü
şünüyorum. Ayrıca yörede büyük bir turizm zenginliği ve potansiyeli 
olmakla birlikte doğru dürüst bir otel bile yok. Orada Bakırkırıklar di
ye bir yer var, görmenizi isterim. Bağımsız bağlardır bunlar, bağların 
içinde kasır gibi taş evler vardır. Bu kasırların içinde su akar ve bunlar 
apart o tel gibi düzenlenebilir. Harabe gibi duran böyle 30-40 ev va r. 
Bunlar kentin doğu tarafında. Batı tarafmda da Zindar Bağları ve yine 
benzer evler var. Mardin' i böyle görünce içim sızlıyor. Kudüs'e gittiın 
hayran kaldım. Mardin'de çok şey yapılabilir. Gelişmeyi engellemeye-

142 



!im, ama bazı kriterler getireli m. Eski şehirde bina yapamıyorsunuz; ye
ni yerleşim merkezlerinde d e çirkin apartmanlar yerine dış kaplaması 

taş o lan binalar yapılmasını zorunlu hale getirelim. 

SUAVİ AYDIN 

Hacettepe Üııiversitesi Antropoloji Böliimii 

Bir antropolog olarak birinci oturumda konuşulan lara fazla bir şey 
eklemek istemiyorum. insani boyutun ne derece önemli olduğu arka
daşlar tarafından vurgulandı. Ama bunun dışında bölgede kültürel mi
rasın korunması bakırnından mülkiyet sorunu var. Anıtsal mimari fark
lı mülkiyetler altında ve farklı otoriteler elinde birbirinden bağımsız 
müdahalelerle neredeyse kaderine terk edilmiş durumda. Vakıfların 
elinde Mardin'deki Kasımiye Medresesi gibi birçok yapı bulunuyor. 
Yanındaki Cihangir Türbesi d e Kültür Bakanlığı'nın yetki a lanında, 

ama aslında buradaki gerçek yetki askerlere ait. Her iki bina da kötü 
durumda. Kargamış dünya için son d erece önemli bir SİT alaru, oysa 
bugün askeri bölge ve mayınlı saha. Başka bir ülkede olsa rahatlıkla bir 
gelir kaynağına dönüşecek bir alan şu anda kimsenin giremediği bir 
bölgede. Üstelik oradaki karakolların ne tür kazılar yaptığını, neyi tah
rip ettiğini de bilemiyoruz. 

Başka bir sorun da bölgede farklı kültürlere sahip topluluklar. Bu 
topluluklar zamanla eriyor. Eğer bunları koruma gibi bir kaygımız var
sa, en azından yurtiçinde tutma gibi bir kaygımız varsa, mevzuatırnızı 

--ye;ilcıen gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz azınlık hukukunu hala Lo
zan' la sınırlanuş bir ülkeyiz. Ama Türkiye'de Lozan'la belirlenen Hıris-

-tiYan topluluklarjışında Hıristiyan topluluklar da var: örneğin Yezidi
Jer. Am a kısa bir süre önce öğrendim, Yezidilerin Güneydoğu'daki sayı
~ 400'e d~müş. İnisiyatif oradaki mülki idaren!:!_ı keyfiliğine bırakılmış 
vaziyette. Okul açarruyorlar, kiliseleri açık ama eğitim yapamıyorlar. 

Bir diğer önemli sorun yer adlan. Bugün bölgedeki araştırmacılar 

ne yapacaklarını şaşınyor. Çünkü bugünkü yer adianndan hareket 
. ~k t~şması ~pmak imkansız. Yer adları insaı1larm bu
- güne !<adar-getirdikleri mirasın çok önemli bir parçasıdır. Ama biz, 

zannediyorum 1960' lardan bu yana hızla yer adlarını değiştiriyoruz. 
Köy adlarının değiştirilmesi bakımından da Mardin Türkiye'de birin
ci sırada. Eğer hakikaten kültürel mirasın korunması gibi bir kaygın1ız 
varsa, insanlara dönüp 'Siz han gi adı tercih ediyorsunuz, hangi adla 
yaşamak istiyorsunuz, bize söyleyin d e adınızı size iade edelim' de-
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rnek lazım. Bu belki de bölgede hedeflenmesi düşünülen entegrasyo
nu kolaylaştıracak en önemli etkenlerden b iri olabilir. Bölgedeki insan
ları 'Onlar ne bilir, biz gideriz planı yaparız, onlar da plan kavramı yok 
ki!' gibi yaklaşımlarla küçümsemernek lazım. Herkesten bir şeyler öğ
renilebilir. 

KERiME ŞENYÜCEL 

TRT, Belgesel Yapınıcısı 

1986'dan beri Güneydoğu'da belirli aralarla belgeseller yaptım. İlk 
çalışmamızın danışmanlığını ve metin yazarlığını Prof. Oluş Arık yap
mıştı. 1996'dan beri GAP projesinin insani ve toplumsal boyutlarını ele 
alan bir dizi yapıyorum. Son dört yıldır 'Halfeti/Suya Dönüşen Top
raklar' başlıklı, oradaki insani, kültürel, ekonomik değişimi arşivleyen 
bir çalışma yapıyoruz. Bir yandan arşiv çalışması yapıyoruz, bir yandan 
da kurgulayarak belirli aralarla yayınlıyoruz. Bu çalışmalar bilimsel ça
lışmalar, bundan sonra da devam edecek. Gerçi son dönemlerde çok 
parlak notları yok, ama medyanın koruma ve kazı çalışmalarına biraz 
daha katılmasının yararlı olabileceğini düşünüyorum. 

Zeugma örneğinde de gördük. Nisan sonlannda baraj su tutmaya 
başladıktan sonra New York Times'ta bir yazı yayımiandı ve yetersiz 
bilgiden kaynaklanan hatalar bulunması rağmen dünyada ve Türki
ye'de kamuoyunun dikkati Zeugma üzerine çekildi. Bu yazının orada 
hiçbir kazı yapılmadığını iddia etmesi doğru değildi. 1992'den itibaren 
Kültür Bakanlığı orada çalışmaya başlamış, 1994' te de kazılan başlat

mıştı. Ama bütçenin ancak binde üçünü harca ya bilen bu bakanlık faz
la etkili olamıyordu. Bölgede ayrıca Nantes Üniversitesi ile Fransız Ar
keoloji Enstitüsü'nün, Rı fat Ergenç başkanlığında Gaziantep Üniversi
tesi ekibinin ve karşıda Urfa'da İspanyolların ve Amerikalıların yürüt
tüğü çalışmalar da vardı. Ama medya ilgisinin birden bire Zeugma 
üzerinde toplanmasıyla bölgeye yerli yabancı birçok kaynaktan para 
akınaya başladı ve gerçekten etkin kurtarma çalışmaları hızla yapıla
bildi. H ewle tt Packard-Humanities lnsti tution Vakfı, Oxford arkeoloji 
grubu ve Prof. Ümit Serdaroğlu başkanlığındaki kazı ekibi çalışmaya 
başladı. Geçen hafta belgeselimiz için çekime gitrniştim, haki ka ten çok 
kısa zamanda çok önemli şeyler bulunmuş. Bu gelişme medyarun ilgi
sini konuya çekmenin ne kadar strate jik bir önem taşıdığını ortaya ko
yuyor kanısındayım. 

144 



MUSTAFA AKPOLAT 

Hacettepe Üniversitesi 

Başka bir kültür mirasına dikkat çekmek, bölgede bir zamanlar çok 
zengin olan, bir kısmını zaman içinde kaybettiğimiz, kalanların da hız
la yok olmaya yüz tuttuğu el sanatlarından söz etmek is tiyorum. Zana
atlar konusunda Türkiye'de yapılmış iki önemli ça lışma var. Biri Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı'nın 1985 yılında düzen
lediği ve Türkiye' de açık hava ve folklor m üzelerinin kurulabiiirliği im
kanlarını araşhr,;-;-bir senıpozyu'"'ffi:L5iğeri de yine Kültür Bakanlığı'nın 
bir üniversitemize yaptırd ığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde el sa
natlarının du;;ımunu saptanıaya çalışan çok değerli bir araşhrma idi. 
Bu çalışmalar da bu hızlı yok oluşu teyit ediyordu. Dünya M üzeler Bir
liği' nin, ICQMOS'ını bu konuda örnekleri veya tanınıları var. Güney
doğu'da bu açıdan en önemli merkezler başta Gaziantep olmak üzere 
Kilis, Urfa, Diyarbakır ve Mardin' d ir. Tüm bu illerde küçük far kiLlıklar
la gösterse de bu el sanatları hızla yolı: olmaktadır. Dokumacılık, bakır

cılık, demircilik, gümüşçülük, tarakçılık, dericilik, kilinıcilik, ipekçilik ... 
~ uzayıp gider. Bu konunun ciddi bir proje olarak ele alınabiteZı;
ğini düşünüyorum. 

Adı saptanamayan bir katılımcı 

Süavi Bey'in her kelimesine kahlmakla birlikte bir no tu m var. Ço
ğunluk da adaleti saptırabii ir, çoğunluğun oyunu almak da adil olmayı 

sağlamayabilir. Hangi adı istediklerini halka sormak lazım demiştiniz. 
Süry~erin yeı:i~~irndiKürt ~~n~<l!_geçti ise vedevleti;;_koydu-
~er yerine bunlar da ~ydırık isinıler koyarsa burada 
düzgün bir iş yapılmış olmaz. Sorarak da her şeyi çözemeyiz. Tarilıi to
ponomiye sayg1 için daha başka şartlar araştırmak lazım. Ama esas iti
barı ile size katılıyorum. 

Bir soruro var: Bu güven eksikliğinden dolayı bu projede bir aksama 
olacak mı? İstanbul' daki konuşmalan aktarırken politik açılım ve karar
lılık bekleyenler geçmişi de biraz eleştiriyorlar dediniz ve araştırmalar
da Müslüman olan veya olmayan ayrımı olduğundan bahsettiniz. Ya 
iyi anlamadım ya da siz çok hızlı geçtiniz. Bunların biraz daha açılına
sı mün'ıkün mü? 

Adı saptanamayaıı bir katılımcı 

İstanbul toplantısında, arkeolojik kazılar planlanırlarken, kazı izin-
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leri verilirken v e bu izinlerc daya na n uyg ulamalar yapılırken sübjektif 
bir seçicilik yapıldığı, kazı yöne ticisi veya ekibine bağlı ola ra k kazının 
yönelmesi gereken hedeflerin tümüne değil, kazı başkanuıın veya e ki
bin tercih ettiği bir katınana yöneltiJdiği, geri kalanın dışlandığı, ha tta 
tahrip edildiği durumlar bu lunduğu ifad e ed ildi. Bilinen bir iki örnek
le de çok ö nemli bazı höyük ve ka le le rin ha len aske ri tesis veya turiz m 
ala nı haline getirilmiş olduğu söyle nerek bunlardan dolayı uğranılan 

kültiir kaybına dikkat çekildi. 

Adı saptanamayaıı bir ka tılımcı 

Biraz somut konulara girmek is tiyorum. Yalnız bir iki noktaya açık
lık gelmesi için kısaca değinmekteyarar va r. Türkiye'de kö tü ö rnekle r 
oluyor tabü, faka t Kültür Bakanlığı'nın Türkiye'deki arkeolajik kazıla

nnda genellikle bilinçli b ir tahribat pek olmadı şimdiye kada r. Şu kül
türü severim deyip ötekini bilinçli tahrip ed en arkeolog belki olmuştur, 

ama çok enderdir. Sanıyorum bu bö lgede h iç olmadı. Başka nedenler
den tahriba t olu yor, ama bu tür bir b ilinçli tahribat olduğunu şimdiye 
kadar işi tmedim. Bizans' ı sevmiyorum, tah rip edeyim diyeni bilmiyo
rum, yani b ilinçli yapanı. Oysa Osmanlı da, Bizans da şu ya da bu şe
kilde tahrip ediliyor. 

Toponomil er konusu sanıyorum sadece o bölgede değil, bütün Tür
kiye'de geçerli. Yani yer adla rının e tnik kö kenli oluşu tek kıstas değil. 

Trakya'd a da köylerin, dağlann, ovaların v e mevkilerin ad ı değişmiş. 

Bu Türkiye'nin önemli b ir sorunu . Bu adların eski orijinal halle rine gel
mesinde mutlaka yarar var, çünkü çalışılmaz hale geliyor. 

MEHMET özo o CAN 
Geçen hafta Eskişehir' in 6000 sokağının ismi değişmiş. İnanılır gibi 

değil. Bildiğim kadarıyla Ankara' d a b ir büro var ve işi isim değiştir
mek. Önlerine 25 binlik paftayı açıp isimleri değiştiriyorlar. Bir kez de
ğiştirildikten sonra ikinci, üçüncü tur isinıleri değişen yerler var Türki
ye'de. 1930'lardan beri üç defa adı değişmiş yer biliyorum. Tabü çalış
ma imkanı kalmıyor. Herhalde İçişleri Bakanbğı'nda öyle bir büro var 
ki, bir kere bu büroda çalışan birine rastladım, yeni bir tura geçiyoruz 
dedi. İşsiz kabna m ak için tekrar tekrar turluyorlar. 

Birkaç somut ö neri yapmak is tiyorum. En hayati sorun envanter. 
Galiba iş envanter nasıl çıkartılır sorununda tıkanıyor. Kültür Bak anb
ğı da, üniversite le r de Türkiye'de devamlı envanter çıkarmaya çalıştılar 
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ve bu enva nterler ne bitti, ne d e işe yaradı. Sanırım GAP dolayısıyla az 
evvel bir e nvanter çıkartılması eğilimi belirtildi. Türkiye'de kültür en
vanteri çıkartmak tanımı yapılmamış bir olay. Dünyayı yenide n keşfet
meye de gerek yok. Kültür envanterinin ne olduğu dünyada tanımı 
olan bir şey. Envanteri yapabilmek için Türkiye'deki anlayışın değişip 

genel dünyada geçerli olan kültür envanteri anlayışının kabul edildiği
nin, bu anlayışın bizim ülkemize nasıl adapte edilebileceğinin ve bunu 
yapabilecek ne kadar adamınıız olduğunun ortaya konması lazım. 

Dünya standartlan içerisinde GAP'ın etkilerinin, yatırtmla rının en 
yoğun olduğu yerde en azından deneysel amaçlı ived i bir kültür envan
teri çalışmasına başlanması lazım. En acil alanların baraj bölgesi dışın-

, da ~lduğunu düşünüyorum, ba rajlar arkeologlar tarafından taranıyor 
çünkü. Bu alan Urfa'nın toplu konut alanı mıdır? Harran ovası mıdtr? 

Organize sanayi bölgesi midir? Kültür envanteri sadece etrafa bakıp mi
mari anıtlarm saptandığı bir şey değildir. Önce küçük boyutta bir çalış
maya girişilmesi laztm. Bu zaman içinde oradaki deneyirrıle, orada yeti
şen ekiple, yavrulaya yavrulaya tüm bölgeye yayılabilir . Bunu yapmadı

ğımtz zaman kültürel varlıkları bilmiyoruz. Kültürel varlık dediğimiz 
zaman sadece arkeolajik değerleri, höyükleri, yerleşimleri kastetrniyo
rum; o bölgenin bütün kültür varlıklandtr. İçine oradaki el sanatlan da 
girer, sivil mimari de girer, sözlü bilgi de girer. Daha evvel bizim yaptı

ğımız çalışmalara bakacak olursanız tümü bunlara dahildir, ama bunu 
yapacak kaç ekibirniz, ne kadar yeteneğimiz var, onu tarhşabiliriz. 

Kent tarihleriyle ilgili çalışmalarda da yine kangren olmuş bir hata 
var. Kentlerin tarihi dediğimiz zaman sadece yazılı kaynakları anlıyo

ruz. Bir kentin tarihini o kent için kazı yapmadan, kentsel arkeoloji yap
madan bilmeye imkan yok. O bölgedeki kentler gerçekten dünyadaki en 
eski kentlerdir. Toprağın kendi sürekliliğinin bilgisini bulunduran kent
lerdir. Sadece yazılı kaynakla o kentin tarihi anlaşılama~~ 
olojinin mutlaka başlaması lazrm. Bu Mardin mi olur, Urfa mı olur, en 
m l yer neresidtr? GAP İdaresi ile birlikte buna karar verilmesi laztrn. 
Urfa'da HaWürrahman civarındaki, düzenleme adı verilen korkunç şeyi 
kim ya ph ise bilmiyorum. Ama orada höyüğiin büyük bir kısmı gitmiş-
tir. Milattan önce8000'den başlayan ve günümüze kadar gelen dolgu ke
silıniş, yok edilmiştir. Ancak kesit li bir parçası kalınıştır. Oradaki bilgiyi 
de bir daha geri getirme imkanı olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'de, 
Nurnan Bey'in devamlı söylemesi dışında, kentsel arkeoloji modeli pek 
kuUaıulınaz. Kentsel arkeolojiye mutlaka başlanması gerekir. 
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Bölgede şu anda barajlar ned e niyle çok sayıda çalışma var. TAÇ
DAM kapsamında 20 küsur kazı var, 30 yerdedediğer kazılar var. Ay
nca yapılıp bitiriimiş kazıların sayısı 40. Türkiye'deki müze sistemi, 
bulunan eserleri alır, ama esas önem taşıyan çanak kırığı, hayvan ke
miği, bitki kalınhsını almaz. Urfa, Diyarbakır ve Antep'te üç ayrı yer
de, müze sisteminin dışında, bö lge arkeolajik malzeme arşivlerinin 
acilen kurulması lazım . Sanıyorum çağdaşlık da bunu gerektiriyor. 
GAP Türkiye'de hiç yapılmamış böyle bir u ygulamayla bu işe ö ncülük 
edebilir. 

Bölgelerdeki müzeler statik müzelerdir. Zaten Türkiye'deki müze 
sistemi donmuş bir pasif müze sistemidir. Ama çağdaş anlamda, Urfa, 
Mardin, Diyarba ku bölgesinin dünya kültürü içinde hangi önemi taşı
dığını aktarabilecek, o mesajı verebilecek bir aktif müze sistemi Türki
ye'de henüz geliştirilmiş değildir. Yeni bir anlayışla ele alınarak bölge
nin dünya kültürü için taşıdığı önemi aktarabilecek bir GAP müzesi ku
rulabilir. Bugün Urfa'da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün şu anda kazdı
ğı yerler bütün Avrupa uygarlığının temelleridir. MÖ 9000' de başlayan 
olağanüstü uygarlık kalmhları var. Buna yönelik bir müze projesi de 
geliştinimeye çalışılıyor, belki bu GAP projesi içine entegre edilebilir. 

Mustafa Bey el sanatlan ölüyor dedi, ben de sivil mimari ölüyor de
dim, her şey ölüyor. Tümünü korumaya, sürdürmeye imkan yok. Böl
gede el sanatları ancak bir a ık hava m ·· e · v a bir etnogı:a a m üz -
si psamı ıçinde sınırlı ölçüde koruna bilir. Ama b~rın m~ bel:_ 
gelenınesi lazım. 

~imarisi konusuna gelince, bugün herkese tekrar taş 
konaklarda, taş evlerde oturun diyemezsiniz. Bugün Bilecik'te bunu 
görüyoruz. KonağınılOO milyona sabp kendini bir beton kutuya sok
mayı sosyal statü zannedip istiyor. Bugünkü çağdaş anlayışla gelişti

rebilecek yeni projeler üretmemiz lazım. Kentin kimliğini bozmadan, 
o eski sivil mimarinin tak] idi de olmayan, ama ondan esiıılenmiş, ken
te kimlik kataca k yeni bir mimari projenin, proje tiplerinin üretilmesi 
gerekiyor. Bu Türkiye'de pek yapılmadı. Şu anda Urfa'da yapılanla, 

Edirne'de yapılan arasında bir fark yok. Harran bölgesi sulamanın en 
yoğun olduğu ve dünya kültür tarihindeki yeri çok önemli bir bölge. 
Belki Harran'a yönelik daha somut, a rkeoloji, çevre, doğal yaşam, ya
şayan kültür ve s ivil mimariyi de içine alan bir pilot proje de üretile
bilir. 
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ALPASLAN ŞANTUR 

Kiiltiir Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Gel işt irme 

Miidiirliiğii 

Kültür Baka nlığı'ndan iki temsilcisi olarak toplantıya ka tıJdık. Mü
dürlüğümüzde maddi kültür! e ilg ili şube müdürü olara k görev yapıyo

rum. Etnoloğum. Bazı konuşmacılar açık hava müzeleri kavramını or
taya attı. 1990'da konuyla ilgili bir a raştırma çerçevesinde yu rtdışında 

tanıştığım bumüze türüne, o zamand an beri çeşitli yazı la rınıla ilgi çek
meye çalışıyorum. Böyle bir müze Güneydoğu Anad olu Bö lgesi' nde 
gerçekleştirilmeye çalışılabilir. Kolay bir iş değil, ama o rad aki kültür 
varlıklannın korunmasında en etkili çare olarak bunu görüyorum. 
Çünkü bu m üzelerin hedefi her şeyden önce oradaki sivil mimari ör
neklerinin korunması olacaktır. Bu tür m üzeleri tasarlarken içindeki eş
yalan, mutfak malzemeleri, heps ini birlikte düşünmemiz de yarar var. 
Hemen belirtelim bu tür m üzeler henüz ülkemizde yok. Açık hava mü
zesi adı altında bazı uygulama la r görd ük, bunların büyü k çoğunluğu 
arkeo lajik sergilemelerdir, açık hava müzesi değil. Açık hava m üzesi 
statik bir m üze değildir . Klasik müzelere giden insanlar eserleri camla
rın arkasından, vitrinlerin, dolapların arkasından izler ve müzed en çık
tıktan sonra her şeyi unutur. Bu tür m ü zelerde ise insanlar malzemeler-
le haşır neşir olabilir. Bu tür m üzeler hareketli ve canlıdır. Kütüphane- _ 
leri, arşiv~ri, topJ_antı salonları, a tölyeleri, stüdyoları, gezi ve d inlenn"IL 

'-alanları, lokantalar vardır. Yörenin yem eklerini tatmak isterseniz tada
bifuSiniz, yine er sanatlan ürünlerini satın alabilirsiniz. H a tta o e l sanat
ları ürünlerinin yapılışını görebilir, usta larıyla konuşabilirsiniz, hatta 
tezgahın başına geçebilirsiniz. Bu tür m üzelerde dinlenebilirsiniz, alle
nizle gezinebilirsiniz, bilgilenebilirsiniz. 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde çeşitli sosyoekonomik ve fiziki ne

denlerle, hem maddi, hem manevi kültür alanlarında ortaya çıkan de
ğişim ve tahribat nedeniyle acil olarak ihtiyaç d uyulan koruma, kurtar-
~ tanıtım ve değerlendirme salış_maları, aynı zamanda halk kültürü 
çalışmalarının da önemli bir aJanıdır ve biraz önce sözünü ettiğim açık 

hava m ü zeleri kavramını gündem e getirmektedir. Özell ikle İskandinav 
ülkelerinde ö rneklerine rastlanan ve ma ddi kültür değerlerinin korun
ınası ve gelecek kuşaklara aktanlması konulannda uzmanlaşan b u tür 
müzecilik anlayışında bir mimari örnek bulunduğu yerde res tore edil e
rek içind eki tüm eşyaları ile koruma altına alınabildiği gibi -ki örnekle
rine az da olsa ülkemizde de ras tlanabilir-ilgili mimari örneğin bütün 
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parça larımn işaretlenip sökülerek m üze a lanında tekrar bir a raya geti
rilmesi suretiyle de koruma al h na a lınabilmektedir. Bu durum koruma
yı kolay laşhrmakta, birbiriyle ilgili elemanların, eşya la rın aym anda gö
rülebilmesini, tanıhimasım sağlamaktadtr. Diğer yandan geleneksel mi
mari yapılar, yöresel ha lk sanatlarının sergilendiği ve gelen ziyaretçile
re pazarland ığı, yine yöresel halk mutfağı örneklerinin sunulduğu m e
kanlar olarak d a işlev görmektedir. Bu tür m üzelerin en önemli özellik
lerinden biri de bulunduklan yörelerdeki halkın kendi geleneksel de
ğerlerine ilgilerini çekm esi ve bilgilenmelerini sağlamasıdır. Ayrıca, ge
leneksel konu tl ann resto re edilmesine de yardımcı olabilirler. Bu müze
lerin bir işlevi de bu müze alaıu içinde zam an zaman düzenlenen halk 
müziği ve halk oyunları gösterileri ve seyirlik oyunlarla o bölgenin ge
leneksel kültür e tkinliklerinin yaşahiması ve tanıhimasma katkıda bu
lunmalarıdır. 

Sonuç olarak, bölgedeki mevcut durumun saptanmasına yönelik 
araşttrmalar bitmeden böyle bir müzeyi açmak hemen mümkün değil. 
Tabii ki yörenin halk kültürü araşbrmalarının da kapsamlı olarak yapıl
ması gerekir. Bugüne kadar yapılmacil mı? Yapılmış olabilir, ama eksik 
araşttrmalardtr. Çeşitli nedenlerle bunlar ifade edildi daha önce. Daha 
geniş kapsamlı araşbrmalann yapılmasında yarar var. Bu çerçevede 
oluşturulacak bir projeyle öncelikle Gaziantep veya Diyarbakır' da böy
le bir m üze gerçekleştirilebilir. Bu m üzele r daha ilerde diğer illerde d e 
kurulabilir. 

ALİŞAN IşıK 

Kiiltür ve Tabint Varlıklanııı Koruma Genel Miidiirliiğii 

Katılımcıların konuşmalanna kahlmakla birlikte işin yasal boyutu
nu da düşünmemiz gerektiğini ve olaya 2863 sayılı Yasa açısından bak
mak gerektiğinj düşünüyorum. Bakanlığırnız 2863 sayılı Yasa'ya göre 
GAP bölgesinde yapılan bütün uygulamaların yasaya aykırı olduğunu 

düşünüyor. Hasankeyf ve Zeugma dahll birçok yerde herhangi bir fizi
ki müdahalede bulunup bulunulmayacağı konularında yasanın öngör
düğü koşullar yeterince yerine getirilmed en uygulamalara geçilmiştir. 

Yasanın gerektirdiği konuyu sunma, proje aşamasına götürme, konuyu 
inceletme, koruma ve kullanma koşullarma göre müdahale biçimlerini 
saptama gibi koşullar göz ardı edilmiştir. Asıl işin püf noktası burada
dır diye düşünüyorum. Örneğin Hasankeyf konusundaki hocam işin 
bilimsel yönünü anlath. Ama konu bir koruma kurulunda değerlendir-
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me aşamasında deği l. Konu h içbir za man buraya götürülmemiştir, ku
rul üyesi de, kendisi de bu radadır, b ilgisi dahilindedir. Şu anda yasanın 
7-8-9. ve 57. maddelerine aykırı hareket ediliyor. Bunların da göz ardı 
edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 

AYŞIL YAVUZ 

Ö nce açık hava muzeleri hakkında konuşan arkadaşımıza kısa bir 
cevap verm ek istiyorum Açık hava m üzeleri koruma açısından çok de
mode oldu . Gelişen kentlerde tek tek bazı yapıları taşıyarak günah çı
karma türünden bir uygulamadır bu ve 1950'lerde, 60'larda ömrünü tü

ketmiştir. Eğitim açısından ise yarariarına katılmakla birlikte OD1Ü 
arazisinde yapılması planlanan muzenin yapılmadığına da çok mutlu
yum. Çünkü koruma kurullarının ikinci sınıf uygulama kararı verdiği 

garip yarahklardan bırinın inşası planiamyordu ve betonla r dökülmeye 
başlanmıştı . Halbuki eğitim aracı olarak kullanılacaksa bunların aslına 
çok sadık olup, taşı ile, tabelası ile teker teker taşınması lazımdı. OD1Ü 
arazisinde yapılması planlanan böyle bir şey değildi. Doğru yapılma

yan bir şeyden ne öğrenecektik? 
Konunmza dönersek, temel sorunlardan biri kimlerle ne yapacağız 

sorusu, yani insan malzemesi. Sivil toplum örgütlerinde, UNESCO'da, 
I COM OS' ta, 001Ü' de, başka üniversitelerde hep ay m insarılarla karşı
laşıyorurn. Bir avuç insanın yapabileceğinin sınırları belli. İşte bu nok
tada temel iki kaynak var elimizde: Bölgenin gençleri ve üniversiteleri, 
bir d e diğer üniversitelerin ödev mahiyetinde bir şeyler üretme kle so

rumlu olan öğrencileri. Şöyle bir çağrı yapılabilir ve bu tutar: 'Üniversi
telerin tarih, etnografya, sanat tarihi ve mimarlık bölümlerinde şu ko
nularda yapılacak lisans tezlerine, yüksek lisans tezlerine, hatta d okto
ra tezlerine şöyle bir destek verilecektir.' Bu bir ilgi çekme yöntemidir. 
Bütün öğrencilerimizin ekonomik sorunları var. Zaten bölgelerdeki il
kokullardan başlayarak bütün çocukları tarihsel mirasla bütünleştirme 

çabası içine girmezsek, onarılan yapılar da hızla yeniden hırpalanır. 

Eğer belgelerne yapacaksak, benim gözlemlediğim çok ilginç b ir bel
gelerne vardı Filistin'de. Filistin Devletinin kurulma aşaması bir soru 
ama, 97'de El Halil için Filistin' e gittiğirnde mimarlık ilk sınıf öğrenci

leri ile lise öğrencilerini önced en hazırlanmış fişlerle tescil çalışmalanna 

yönlendirmişler, çok iyi neticeler de almışlardı. Ramalla h' ta RİV AK di
ye bir vakıfları var çalışan. Biz de bunları yapabiliriz. 

Dolayısıyla bir avuç insan o larak n e yapacağız, ne yapabiliriz soru-
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larının değil, kimleri, nasıl mobilize edebiliriz ve bu mobilize edeceği
miz insanlar nas ıl dona tılabilir, örgütlenebilir sorularının cevabını bu
lursak o rada kalkınmanın da temelini atmış oluruz diye düşünüyorum. 

Gerek Ankara' da, gerekse bölgede, köyle rde farklı konularda daha bü
yük ki tle leri mobilize edecek a ltyapıyı hazırlayabiliriz. Bence bizim 
doğru misyonumuz budur. 

SEVİM ŞENGÜL ŞiRVANCI 

Bir iki şey sormak istiyorum önce. Mehmet Özdoğan Keban ve Ata
türk barajlarındaki çalışmalar bir örnek olmalı dedi galiba, yanılıyor 
muyum? Ama yok oluşun da bir örneğidir bence. O günlerde buna kar
şı çıkabilseydik bugün Hasankeyfi tarhşmıyor olabilecektik. 

NUMANTUNA 

Şimdi politikalara dönük konuşalım, geçmişteki olayları konuşur

sak başa çıkamayız. Kültür Bakanlığı temsilcisi GAP'ın yaptığı uygula
maların 2863' e aykırı olduğunu söylüyor. Fakat Kültür Bakanlığı, Dev
let Su İşleri, O r ta Doğu Üniversitesi ve TAÇDAM'la birlikte burarun 
taşınması için imza koyan bir bakanlık. Bunlar da bilinsin is tiyorum 
onun için söyledim, bütün belgeleri de getirebilirim. İlk önce disiplin
ler içinde kurullar oluşturulmalı, sonra bunlar disiplinler arasında a lış

veriş yaparak bütünleşmeli ve planın bütününü oluşturmalı diye dü
şünüyorum. 

HüsEYiN ÜLKÜ 

İşin ilk bölümünde bölge kalkınması açısından insan boyutu üzerin
de durulması gerektiği vurgulanmışh . Vakfın bize göndermiş olduğu 
yazının ekinde bulunun GAP Bölge Kalkınma Planı, Vizyon, Amaç, H e
def ve Politikala r metninde 'Bölge halkının geçmişten günümüze gelen 
üretim ilişkileri ve toplumsal örgü tlenmeden kaynaklanan kurumsal 
bağımlılıkları halen canlılığını koruma ktadır. Bu geleneksel üretim sü
reçlerine göre biçimlenmiş toplumsal, kültürel yapıyı anlamak, bölge 
kültürel öğelerini kalkınma süreçlerind e motive edici değerler olarak 
algılamak katılırnın sağlanmasında karşılaşılacak bazı engelleri aşmak 
için yönlendirici olacaktır' deniyor. Biz kalkınmasım istediğimiz bölge 
insanının ekonomik özgürlüğü olmayan, dolayısıyla bireysel katılımı 
gerçekleştirmesi mümkün bulunmayan bir konumda olduğunu biliyo
ruz. Şimdi biz burada bu planın uygulanmasım, orada yaşayan insan
ların kül türel değerl ere sahip çıkmasın ı, çağdaş kentlerin kurulmasıru 
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istiyoruz, ama bunu henüz çağdaş değerlere ve çağdaş ekonomik ilişki
lere kavuşmayan insanlardan bekleyen öneriler ge lişti riyoruz. Bence 
sorunun çelişki noktası burası. 

Biz bölge insanın kalkınınasını is tiyorsak, kültürel boyutta bir çağ
daştaşma noktasına gelmelerini istiyorsak, bunun üretim ilişkilerinin 

kırılmasından sonra olabileceğini dile getirmek zorundayız. Bö lgedeki 
kalkınma Koç'un yatırım yapabileceği bir a ltyapıyı oluşturınaksa ve 
orada yüzyıllar boyu toprak ağasına hizmet ehniş insanın toprağa ka
vuşması mümkün değilse, halkın o toprağa, o bölgeye ve o kente sahip 
çıkması mümkün olamaz. Böyle bir planı desteklemesi, sürece kahlan 
bir unsur haline gelmesi mümkün olmaz. Böyle bir beklenti içinde ol
mamız da bence yanlıştır. Kültürel ve tarihi değerlerimizi, var ola n top
rak-insan ilişkilerini bölge insanının lehine yeniden organize ederek ko
ruyabiliriz diye düşünüyorum. Olayın bu boyutunu unutmamalıyız. 

MESUT YEGEN 

İkinci b ölüm alternatif yaklaşımlar, genel strateji, somut proje öneri
leri ile kaynaklar ve araçlar alt başlıklarından oluşuyor. Kanaatirn o ki 
genel stratejiyi, bölgesel kalkınma ve toplumsal bütünleşmenin sağlan
masında kültürel birikiminden yararlanma amacından bağımsız olarak 
düşünemeyiz. Ama kanaatimce bu toplanbda oluşan bir ruh hali, bir 
hava var. Bu hava amacın gerçekleşmesi için uygun bir strateji oluşma
sına büyük bir engel. Profesyonellikten kaynaklanan bir yabancılaşma, 

birdeformasyon hissediyorum burada. Esas olarak şunu kastediyorum: 
Biz bölgedeki kültürel varlıkları korumak üzere bir envanter çalışması 

ya da bir koruma çalışması yapmaya gittiğimizde oradaki bölgesel var
lıklan kendinden nesneler olarak göremeyiz. Bunların hepsi bir top
lurnsallık, bir tarihsellik, bunların ikisinin oluşturduğu bir bağlam için
de anlam ifade ediyor. Bölgedeki bir kilisenin, bölgedeki bir amfitiyat
ronun bölge insanı için bir anlam ifade etmemesi beni çok şaşkınlığa 
uğratrruyor doğrusu . Bu durum bölge insanın herhangi bir yetisinin az 
gelişmiş olmasından kaynaklanrruyor. Çünkü bu insa nların kendi kut
sallan olduğunu biliyoruz. Mesela mezarltkları, türbeleri çok kutsal bu 
insanların. İnsanlar gerçek bir ilişki kurabildikleri nesnelerle daha koru
macı bir ilişki kurabilirler. Kendi profesyonel ilgilerimizd en dolayı çok 
dert ettiğimiz, yıllarımızı verdiğimiz, bir tutku geliştirdiğimiz nesneler 
bu insanlar için bir anlam ifade etrniyorsa, çok telaşa düşmemeliyiz. 

Aksine bu insanların giinlük hayatları ile bu nesneler arasında nasıl bir 
ilişki kurulabilir konusuna kafa yormalıyız. 
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Nasıl bir s trateji gerektiği konusunda da sorun şu: Bu genel amaç 
çok yönlend iriyor beni. Bir aşırı okuma olabilir ama, bölge insanında 
Türkiye' nin genel, toplumsal ulusal kalkınmasına dair bir motivasyon 
sıkıntısı var. Bwmn bölgede çok ciddi bir savaş ortamı yaşanmış olma
sıyla, insa nların üretime olması gerektiği g ibi katılmamasıyla çok doğru
dan ilgisi olduğww zannetmiyorum. Daha başka, çok üretim dışı şeyler

le ilgili var. Dolayısıyla motivasyonw1 yeniden kazandırılması gereki
yor. Bu insanların bir toplumsal entegrasyon geçirmeleri gerekir. Sıkın
tmuz bu. Bölge insanının bize güvensizliğiıli aşmak için hiçbir şey ya pıl

mamış . Bölged e halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları, bölgedeki 
Türkiye Cwnhuriyeti rejimi ile bir dönem uzlaşmazlık içerisinde olan, 
ama şimdi yavaş yavaş uzlaşma sinyalleri veren siyasi partiler var. Kilit
lerin büyük bir kısmı kendisini HADEP' te ifade ediyor. Biz beğenelim 
beğenmeyelim, şimdi görevde bulw1an belediye başkanını onlar seçti. 
Dolayısıyla eğer bu belediye başkanlan projenin bir yerlerine eklemlene
bilirse belki güven sorw1unu aşma konusunda bir adun ahlabilir. 

Benden önce konuşan beyefendiye katılmıyorum. Bölgede mevcut 
üretim ilişkilermin kınlmasıyla bireyin oluşmasını bekleyerek bu iş o l
maz. Bana çok bekleriz gibi geliyor. Çünkü o ilişkiler kınldığı zaman da 
bir entegrasyon problemi yaşıyor buradaki insanlar. Adana'ya gittikle
rinde öyle kapitalist ilişkilerin ta göbeğille oturmuyor bu insanlar; bi
zim rejirnimiz le, bizim hükümetimizle entegrasyon sonınu yaşıyorlar. 

Dolayısıyla meseleye başka yerden bakmak gerekir. Acaba devletin m e
seleye bakışında bir değişiklik mi oldu diye heyecanlandım. Bence olu
yor, olma ilitimali var. 

NUMANTUNA 

Genel bir yaklaşım oluşturmak için kendi açımdan bir iki şey söyle
mek istiyorum. Sonra da 1960'lı yıllardan beri bizim üniversitenin bu 
bölgede yürüttüğü çalışmalardan sağladığrmız birikin1le üç yıl önce 
başlatbğımız ve şu anda yürütülen çalışma modelinin GAP'ın bütün 
çalışmaları için bir model olabileceğini tartışmak istiyorum. Salt arke
olajik kazıları içermiyor bizim çalışmalar, etno-arkeolojik çalışma da 
var. Kaynağırruz sınırlı olduğu için başka alanları, kültürel varlıkların 
taşınır/taşmmaz, maddi / madd i olmayan a lanları olduğunu kontrollü 
bir şekilde kapsamak istiyoruz. Bu amaçla Hewlett Packard şirketin 
den bir katkı aldık bu sene. Böyle büyük projeler yüzünden yitip giden 
sadece anıtlar, taşınmaz varlıklar değil elbette. Bölgedeki mevcut iliş-
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kilerin yok olduğu biliniyor. Hepsini eldeki olanaklarla araştırmaya 
çalışıyoruz. 

Bölgede yapılan çalışmalarda kurumlar arasında eşgüdüm yok. Me
sela Kültür Bakanlığı, bizim üniversite ve Devlet Su İşleri arasındaki 
protokolün hikayesi şöyle: Biz üniversite olarak, daha ön ce d e bu böl
gede çalışan bir kurum olarak, danışmanlada ta rtışarak bölged e geniş 
a nlamda bir kurtarma girişimi yapalım diye düşünüp Kültür Bakanlı

ğı'na başvurduk. Kültür Bakanlığı buna prensip ola ra k olumlu baktı. 
Proje sahibi olarak Devlet Su İşleri ile görüşti.i.k. Olumlu yamt alınca da 
bir protokol yaptık. Ama tabii projeler oluşturulurken kültürel varlıkla r 

değerlendirilrneli,alternatifler araşhrı!malı, kültürel varlıklara en az za
rarlı çözümler bulw1malı. Profesyonelleri bilir, hiç zararı olmayan pro
je olamaz. Her yerde arkeotojik kalıt vardır. Gözle görülmeyen sosyal 
bağlantılar da bölgede ortaya çıkan yeni gelişme ile bozulacakhr. Dola
yısıyla etkilenme söz konusudur, teknik olarak sıfır etkilenme mümkün 
değildir. Yani zarar hep araştırılır, ama Türkiye'de 90'lı yıllara gelene 
kadar projeler hiçbir zaman b u anlamda değerlendi rilmedi, he p teknik 
açıdan değerlendirilmekle yetinildi. Biz başladığımızda ne yazık ki iki 
barajdan biri bitmek üzereydi. Önce Ilısu'da başlad ık. Birecik' te de ça
lışmak istedik, ancak orada her şeym zaten kontrol altında olduğwm, 
GAP İdaresi'nin ilgilendiğini söylediler. Dediğim gibi ned ense kurum
lar arası iletişim iyi değil. Mesela GAP İdaresi'ni de o protokolekatma k, 
dörtlü bir protokol yapmak ne yazık ki mümkün olmadı, bir şekilde en
gellendi veya o anda sıcak bakılmadı. 

Bu yaz Zeugrna'da başlayan çalışmalar bir koordinasyonsuzluk ör
neğidir. Bundan sonraki çalışmalarda, ister Hasankeyf'te olsun, ister 
başka yerde olsun Zeugrna' daki gibi yetki çatışmaları olmaması lazım. 

Bizim danışma kurulu toplanhlarırmz oluyor. Burada sadece proje yö
neticileri değil, ilgili devlet kurunuarının temsilcileri, vakıilardan, üni

versitelerden temsilciler bulunuyor. Mesela bw1dan sorıra yapacağımız 
danışma kurulu toplantılarına sizleri de davet edebiliriz. Orada, en 
azından yapılan çalışmanın genel bilançosunu açıkça görebilirsiniz. Biz 
de sizin değerlendirmelerinizi ala biliriz, bu da başka çalışmalara örnek 
olabilir. Özetle, çatışmadan işbirliği olanaklarım artırmamız lazım. 

ÖZER ERGENÇ 

Yapılan konuşmalar ışığında somut bazı önerilerde bulunmak isti
yorum. Eğer bir proje yapılacaksa bence bu projenin süresi üzerinde 
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düşünmek gerekir. GAP yetkilisi arkadaşımızın verdiği bilg iye göre 
1989 yılında başlayan plan 2004 yılında bitecekken şimd i 2010 yılına ka
dar uzatılmış. Sa ımun bizim yapacağımız ça lışmalar da bu zamanla sı

nırlı, yani önümüzde yaklaşık 7-8 yıllık bir süre var ve ne yapılacaksa 

bu süre içinde yapılacak ya da projelerimizi bunu düşünerek yapmak 
zorundayız. Burada çok ayrıntılı konuşmalar yapıldı, her şeyi birden 
yapma k mümkün olmadığına göre aşamalı bir ça lışma planı ya da pro
jesi geliştirmek gerekiyor. 

İkinci olarak da bölgenin tümünü göz önüne alıp temsil kabiliyeti 
olan bazı alanlar seçmek ve bu alanla rda iki çalışma planı düşünmek 

uygun olur. Önce zaman boyutunda çeşitli kültür katmanlan içindeki 
varlıkları korumaya ve değerlendirmeye yönelik bir çalışma yapmalı. 

İkinci olarak da uzmanlanrnızın bugüne kadar yaptıklarını göz önünde 
bulundurarak, ne kadar sürede han gi sonuçla rı alabildiklerine özel bir 
dikkat göstererek, bu 7-8 yıl içinde neye ulaşabileceğimizi, neyi gerçek
leştirebileceğimizi çok gerçekçi bir biçimde düşünerek bir plan yapma
lıyız diye düşünüyorum. 

GÜRBÜZ EReiNER 

Konuşmacıların ilgi alanlarının farklıl ığı nedeniyle farklı yaklaşım
ların ortaya çıktığı, ya bu farklllığı ortadan kaldrrmak ya da daha fark
lılığı belirgin hale getirmek gerektiği inancındayım . İşin içindeyim, bi
liyorunı . Sadece o yöreye ait değil, Türkiye geneline ait, sanat tarihçisi
nin kendine özgü, ta rihçinin, arkeoloğun, mimarın kendine özgü, OD
TÜ'nün kurunı olarak kendine özgü sayısız projesi var. Bunlar hlzla ge
liştirilebilir ve hızla sunulabilir. 

Peki GAP bütün bu projelere ne verebilir ya da nasıl bir katkıda bu
lunabilir? Örneğin benim Anadolu gene line yönelik, yaklaşık 8 yıldır 
bir türlü sponsor bulamadığım, sonunda bu yıl sponsor bulma yı başar
d ığım, a ma sayın dekanunızın onaylamadığı bir projem var. Şimdi elli 
küsur m ilyar lira bulduk. Proje, 'Anadolu'nun Yaşayan Maddi Kültür 
Ansiklopedisi'. Sekiz yıldır tez aşamasındaki öğrencilerle birlikte bu 
konuda çalışıyorum . Mezuniyet tezleri için düne kadar köy monograii
leri yaptırıyorduk. Son dönemlerd e öğrencilerin birbirlerinin köy mo
nografi lerin.i taklit eder hale geldiğini görünce onlara başka tez konula
rı verm eye başladık. Anadolu'nun Yaşayan Maddi Kültür Ansiklopedi
si ön hazırlıklan daha önceden hazırlanmış bir proje. Her yıl bir fasikül 
yayımlama hed efinden dolayı ansiklopedi yaptık. Anadolu'nun değişik 
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üniversite lerindeki sosyoloji, sosyal antropoloji, etnoloji ve fo I klor alan
la rmdaki son sın ıf öğrencileri kısa bir eğitimden geçirile rek araşhrma 
yöntem ve tekniklerini bilen insanla r olarak Anadolu' da belirli yerleşim 

birimlerine gönderiliyor. Ellerinde malzemeyi derlem ele ri için tarama 
fişleri vb. var. İşte bu yüzden soruyorum GAP'ın ne sağlayabileceğini. 
GAP bana, sen projeni getir, daha önce başka bir kurumun desteği sağ

lanmış olsa bile, uygun gördüğüm takdirde daha fazla elema n çalışhra

bilmen, projeili daha kısa sürede tamamiayabilmen için sana maddi 
destekte bulunayım ya da araşbrmacı sağlayayım, yayın desteği vere
yim diyebilir rili?. Bunları öğrenmek önemli. 

VEDAT ÖZBİLEN 
Gürbüz Bey de benzer bir soru sormuştu. Ama henüz o aşamaya 

gelmedik. Stratejiyi tespit ediyoruz. Şimdi bir bölge planı yapılıyor, 

sonra da nasıl yönetileceğini tarhşacağız. Yani GAP İdaresi de tarhşıla
cak. Bunlar belki bu ocağın, şubabn sonunda ortaya çıkacak. O zaman 
sorunuza cevap verebiliriz. Şu anda bu soruyu bana sormayın. Ben size 
GAP'ın rolü ne olmalı diye sorayım daha iyi. 

IŞIK AKSULU 

İstanbul' da bilgi bankası konuşulduğundan söz edildi. Bunu hayata 
geçirmek için öncelikle üniversitelerin yüksek lisans ve doktora tezler 
toparlanabilir. Böylece envanter çalışmalan yapılmadan önce gereken
le r toplanrruş olur. İşin ilginç tarafı Gazi Üm versitesi Mimarlık Bölümü 
sanki Güneydoğu Anadolu için master ve doktora tezi veren bir bölüm 
haline gelmiş durumda. 

OLUŞ .Aıuı< 

GAP yetkilisi Vedat Özbilen'in açıklanıaları üzerine söz aldım. Aşa
ğı yukarı 3-4 yıl önce Olcay Ünver'e GAP'ın bir çeşit bölgesel hükümet 
işlevi görmesiili devlete empoze edin diye söyledim. Bö lge kalkınma 
idaresi ne demektir? Sadece baraj yapmak mı, sadece bir iki ekonomik 
istişarede bulunmak mı? GAP orada okul yapınundan tutun, mesela 
bölgedeki kadının sosyal düzeyinin yükseltilmesine, iyileştirilmesine 

kadar birçok şeyle ilgileniyor ve hiç de fena sonuçlar alınıyordu. Bun
lar tarihi kültürel mirasın korunması konusuyla ilgisiz gibi görünüyor. 
Ama iş bir kısır döngü içinde. 
GAP'ın yaphrımı yok, bütçesi yok, istişare gibi bir rolü var. O zaman 

GAP bizi niye topladı, bizden ne istiyor? 'Ben sizden bir şey is temiyo-
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rum, siz bana söyleyeceksiniz sizden ne istediğimi' gibi bir durum var. 
Yaptığım tanınıdan ürkmeyin, gayet tabi i kimseyi orada yerel hükümet 
yapmazlar. Ne var ki orada bölge valisinden bir şeyler bekliyorsunuz. 
Bu bir deneme, daha iyisini henüz bilmiyoruz, öneremedik. Ya kimin 
ayrılıkçı, kinlin bilmem ne dediği gibi hemen damgalanıveren öneriler 
getirebilıyoruz yahut sta tükoyu koruyan ama güzel laflarla, bilimsel 
laflarla işini çeviren yaklaşımlarda bulw1uyoruz. 

GAP İdaresi orada bölgesel baymdırlık işlerinden kültür işlerine, 
müze organize etmeye kadar uzana n işlere girişsin. Kalkınma idaresi 
gibi tumturaklı bir lafın başka ne an larm olabilir? GAP'ın daha aktif, d a
ha cesur olup böyle bir sorumluluğun altına girmeye cesaret etmesi la
zım. Deneyimi vardır, hazırlıklıdır, başarabilir sanıyorum. Böyle bir 
topluluğu kendisine bilimsel meclis yapsın. Kendisi icra orgaru olmak 
için kolları sıvasm, bu meclise danışsın. Biz de bu durumdan kurtula
lım. Biz ona danışıyoruz, o bize danışıyor. 

ÜRHAN SiLil!R 

Bir katılımcı olarak gelecek J1llara ilişkin bazı düşüncelerimi ifade 
etmek istiyorum. Sanıyorum ki bir çıkış yolu bulmak için şöyle bakmak 
gerekiyor: 2000-2010 arasında Türkiye ne gibi değişimler geçirecek? 
2010' da kaynak dağılım ı, politik güçler dengesi ve açılımlarıyla nasıl bir 
Türkiye olacak? Buna giden süreç içerisinde önümüzdeki on yılda ya
pılacak işlerin hangileri öncelikli? Hangileri hazır mekanizmalarla yü
rüyecek? 

Eğer böyle bakarsak şu an var olmayan birçok kaynak, şu an var ol
mayan karar mekanizmaları, bu mekartizmalar arasında ağırlık kayma
sıyla sorunu bambaşka tanımlamak mümkün. 

Sadece bir-iki yanına değinmek is tiyorum. Örneğin eğer Türki
ye'nin AB adaylığı ciddi bir mekaniz ma olarak iş lerse, önümüzdeki on 
yıl içinde Türkiye' de kültür amaçlı kulJaruJacak kaynakların büyük bir 
bölümü şimdiye kadar kullanılmamış bir kaynaktan, AB kaynakların
dan gelecek. AB, muhtemelen kaynaklarının kullanılma sistemlerini 
bürokrasinin dışında arayacak.lar. Yine eğer Türkiye turizmde son 10-
15 yılda aldığı yolu devam ettirecekse bu ülkede güçlü bir turizm sek
törü olacak. Bu sektör kültür ve tarih miraslarınm tahribi konusunda, 
kendi ç.ıkarlarına çok dokunduğu için geçmiştekinden çok daha aktif 
bir güç olarak Türkiye'de ortaya çıkacak ve ağırlığıru duyuracak Keza 
sanıyorum Türkiye'de sivil toplum artık eleştiren, öneren bir konumda 
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o lmaktan, belirli a lanlarda duruma bizzat el koyan, anlayışla ka rşılaşır

sa üreten, sorun çözen roller a lacak. Dolayısıyla bazı i şlevleri yerine ge
tiremeyen şimdiki kuruluşlar yerine, yerine getiren kuruluşlar ortaya 
çıkacak. Veya şu an çok kısıtlı bütçeleri e sıkıştırı lmış olan yapımızın ye
rine yeni yapılada karşılaşacağı z. 

Türkiye'de güçlü bir örgütlenme ve iki yılda bir tekra rlanacak yeni
leme çalışmalarıyla envanter sorununun çözümü için ne kadar para ge
rektiği İstanbul toplantısında sorulmuştu. Bu vesileyle bilginize de sun
mak istediğim bir ortak çalışmamızdan örnek verip bir ta hmin yaptım. 
Tarih Vakfı, Kültür Bakanlığı'nın desteği ile 1994-95 yıllarında dünya
daki en gelişkin kurumlar ve üniversitelerle işbirliği yaparak ve Türki
ye'deki üniversitelere daruşarak Kuruçeşme ile Bebek arasındaki alan
da 700 kültür varlığının envanterinin çıkarı lması işini yürüttü. Bu çalış
ma video çekimlerinden, verilerin bilgisayar ortamında aktarılmasına 

kadar tüm gerekleriyle birlikte, dönemin parasıyla 750 m ilyon liralık bir 
bütçeyle yapıldı . Bu harcamayı o dönemin kurlarına göre dolara çevi
riTseniz ve şu an Türkiye'de envanterinin çıkarılmasına ilıtiyaç duyulan 
eser sayısının 600.000-1 milyon olduğu tahminini göz önüne alırsanız, 

ihtiyaç duyulacak rakam 1 milyar d olar civarındadır. Bu bedel şu sıra
lar kurtanlma operasyonları için bankalarımızdan yalnızca birine akta
rılan paraya denk bir rakamdır. Yine bu bedel büyük çaplı bir dış katkı 
sis temi ile 3-5 seneye yayılmış olarak sağlanabilecek bir kaynakhr. 

Sözün kısası, bugün çözülmez görünen kimi sorun ların, güç kayma
ları ve Türkiye'deki açıltrnlarla çözülebilir hale geleceği, en azından bu 
eğilimin egemen olacağı bir on yıl yaşayacağız. Eğer bu on yı la ait kes
tirimlerimizi bugünden doğru yaparsak, yanlış kullanılan kaynaklar 
azalacak ve bunların yapılması şansı ortaya çıkacakhr. GAP planının 
revizyonu konusunda da, toplumsal, kültürel projeler konusunda da 
galiba bugünkü dengelerin ö tesinde, on yıl sonranın d engeleri ve kay
nakları ile düşünmek lazım. 

Yi~İT GÜLÖKSÜZ 

Tari/ı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 

Tabii çok değişik vadeler için stratejiler geliştirmek lazım. Hemen 
önümüzdeki günlerin stratejisi hakkında konuşmak istiyorum. Bu ko
nu belirli bir şekilde gündeme geldi ve Avrupa Birliği konusundaki ça
lışmalar ilerledikçe de gündemdeki yerinin güçlenme, geniş leme ve de
rinleşme potansiyeli var. Başlangıçta kısa vadeli bir s tra teji olarak bu 
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imkanı sonuna kadar kullanmak, gündem e doğru bir şekilde oturtınak, 

konuyu sağlıklı bir tartışmayla sürekli gündemde tutmak gerekir. Çün
kü finan sman m eselesi böyle çözülür, bütçeden kaynak böyle aktarı lır. 

Dış kollar, iç kollar ancak böyle ha rekete geçirilebilir. Gündemde o la
cak, herkesin dikkati, ilgisi onun üzerinde olacak. Kaynaklar harekete 
geçmediği zaman şimdiki gibi herkesin birbirine danıştığı, fakat uygu
lamaların olmad ığı bir döneme girilir . Uygulanıanın olmadığı yerlerde 
de bilgi artrruyor, derinleşnıiyor, kadrolar yetişmiyor. Dolayısıyla çok 
kısa vadeli, yarından itibaren veya sürekli yapılabilecek bir şey bu. 

Hem en arkasmdan konunun s iyasal programların içine yerleştiril

mesi için çaba sarf etmek geliyor. Çünkü neticede kararlar orada verili
yor. H em yerel politik alanlarda hem de ulusal siyasi alanda bu konu
Iann değerinin alglianması, şu veya bu nedenle siyasi programlara gir
mesi, ha tta bw1un siyasi parti programları arasında bir yarışmaya yol 
açması çok önemli. Avrupa Birliği ile ilgili parti politikalarının, siyasi 
programlarm çok önemli bir öğesi olmasını sağlamak lazım. 

Bu nasıl sağlanabilir? Bu hakikaten sağlıklı bir tartışma, doğru ve 
hızlı bir bilgi birikimi gerektiriyor. Tabü GAP'ın Tarih Vakfı ile birlikte 
gerçekleştirdiği bu çalışmalar bu söylediklerime hizmet ediyor. Ama ta
bii bunu genişletmek, yaymak, derinleştirmek, luzlandırmak gerekir. 
Bu konu önümüzdeki seçimlerin çok tem el konularından biri o labilir. 
Çevre e duyarlılık, sadece Güne do" u ve sadece~u kültiirel mira
sın orunması değil, Türkiye çapınôa bu hassasiyetlerin yükseltilmesi, 
insan~a ~me kanla ilişkilerinde yeni de· erierin i esi de
me tir. y le sag ıklı bir tartışma yurutülmeli ki, her siyasi program ko
nuya sahip çıksm, hatta bu konuda yarışsın . Bunların hepsi bire r taah
hüttür ve seçim ertesinde bu taahhütlerin hiç olmazsa bir kısmının ye
rine getirilmesi gerçekleşebilir. 

Daha u zun vadeli bir konu eğitim meselesi; bu sadece okulla r mese
lesi de değil. Yaşanabilir bir çevred e yaşamak, bu yaşanabilirliğin nite
liklerini tanımlamak, daha pratik ola rak d a iyi örnekler yaratmak ve bu 
örnekler ü zerinden eğitim yapmak gerekiyor. Örnek yaratma deneyle
ri yerel habitatlarda gerçekleşti ri!diği için söylüyorum. Bir çevre Eskişe
hir'de Odunpazarı civarında bir yere sahip çıktı, fon buldu ve önemli 
gelişmeler sağladı. Bu örnek şimdi Eskişehir'in başka yerlerini e tkiliyor. 
Dolayısıyla hem doğal çevre, hem ta rilıi çevre konusunda, yerin altın
da, üstünde zaten her türlü tahribata açık bir çevre var. insanlar bunu 
yağmalıyor, tahrip ediyor, deprem oluyor ve her şey gidiyor. Bu konu-
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lar Türkiye'nin her tarafında ayn ı ciddiyette ele alın ır ve bu bütün üze
rinde bir gündem oluşturulursa Güneydoğu'daki sorun da daha kolay 
çözülür. Çünkü bu genellikle e trafa bakış meselesidir ve yaşanabilir bir 
çevreyle ilgilidir. İşte bunlarla ilişkilendirilmiş bir eğitim birçok yerde 
sürdürülebilir ve birbirini gü çlendirerek gidebilir. 

Stratejiden bahsediyorsak planlama stratejisinin bütün boyutlarını 
da konuşmak gerekir. Bundan sonraki yerel toplantılarda konular bir 
miktar daha geliştirilecek, bölge düzeyinde a na aks aynı olmakla birlik
te, ölçek farkından doğma yerel özellikler taşıyan stratejiler d e üretile
cektir. Tekrar ediyorum, öncelikler m eselesi, önemli stra tejik müdahale 
nokta lanna yüklenmek önemli; çünkü gücümüz az, müdahale edecek 
yer çok. Dolayısıyla stratejik müdahale nokta lannı tespit etmek ve bu
ralara yüklenerek başlamak, arkasından bütçelemesini yapmak, önce
likleri belirlemek ve kaynak kullanınımı buna göre taksim etmek gere
kiyor. 

lLHA N TEKELi 
Toplantının sonuna geldik. Konuyu topariama k istiyorum. Önce bü

tün katılımcılara çok teşekkür ederiz. Birçok yararlı düşünce ortaya çık
tı. İstanbul' daki düşüncelerin ü stüne bunlar da eklenerek bölgeye daha 
büyük bir birikinıle gidilecek. Bu düşünceler bölged e daha gelişecek, 
belki de yeni boyutlar kazanacak. Buradaki teknisyenierin o bölgede 
yaşamamaları dolayısıyla göremedikleri şeyler de bölged e, yerinde ek
lenerek konu zenginleşecek. 

Strateji meselesinin bütün boyutlarma girmek istemiyorum. Ancak 
sanıyorum üzerinde az konuştuğumuz bir boyutu oldu: örgütlenme. 
Hedeflerimiz ve gerçekleştirmek istediklerimiz üzerinde zaten bir gö
riiş ayrılığımız yok. Herkes tarihi mirası korumak, bu mirasa sahip çık
mak istiyor. Ama bunu gerçekleştirme meselesine geldiğimiz zaman bir 
örgütlenme sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Örgütlenme meselesinin 
nasıl düşüni.ilmesi gerektiği üzerinde çok durmadı.k. Belki de burada 
çeşitli kurumlarm temsilcileri bulunduğu için eğer örgütlenme m esele
si üzerinde durduğumuz takdirde birbirimizi kırıa noktalara g idebili
riz diye durmadık. Çünkü kolayca şöyle bir noktaya gelebiliyoruz; bir 
kurum ötekini suçluyor, öteki kurum berikini suçluyor, bu böyle gidi
yor. A kurumu, B kurumu, isimleri ön emli değil. Hele GAP İdaresi gi
bi yatay ilişkiler kurmak isteyenler bu konuda birçok zorlukla karşı kar
şıya kalıyor. Burada çeşitli disiplinlerden gruplar var. Oysa biz çok dar 
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bir grup içinde konuşsaydık örgütlenme meselesine belki da ha kolay do
kwmrduk ve şöyle bir sonuca varırdı.k: Bütün yetkiler bize, bütün para
lar bize. Biz bunu çok güzel koruruz, yönetiriz. Yetkileri ve kaynakları 

merkezi bir noktaya toplamak ve sonra da çözmek: Sanıyorum toplumu
muzda çok yaygın bir düşünce biçimi. Oysa ne bu yetkileri bir araya top
lama olanağı var, ne de kaynakları . Eğer çözümleri bu tür bir mantıkla 

ürettiyseniz işler yapılmaz, ortaya b ir yakınma edebiyatı çıka r. 

Oysa son zamanlarda geliştirilen bir kavram var: sosyal kapi tal. Di
yelim ki milli geliri, eğitim, bilgi düzeyi aynı olan iki toplu m var. Bu iki 
topluma bakıyoruz, birinin performansı yüksek, birininki düşük. Bildi
ğimiz tem el değişkenler bu performans farkını açıklamıyor. İşte bu per
formans farkını açıklayan şeye sosyal kapital deniyor. Sosyal kapital 
birlikte iş yapabilme kültürüne sahi ol ak demek. San~ esas me
sele bu. ir urum, bu A kurumu olabil ir, B kurumu olabilir, başka bir 
kurumun yaptığı işten rahatsız oluyorsa ya da onun bazı işlerle uğraş

masını kendi yetkisinin gaspı gibi görüyorsayada bunu ben yapsaydım 
daha iyi yapardım diye düşünüyorsa bunun çözümü yoktur. Ama ku
rumlar ' Acaba birlikte bir proje yapabilir miyiz?' ya da 'Bu projeyi birlik
te daha iyi yapabilir miyiz?' diye düşünmeye çalışıriarsa işte o zaman bu 
sosyal kapital doğmaya başlıyor. O zaman bir kurun1 bir projenin içinde 
yer almak istiyorsa, projeyi coşkuyla yapanlara gelip yardım teklif ettiği 
zaman dışlanmaz. O zaman proje zenginleş ir, hızlanır, çeşitlenir ve başa
n büyüdükçe h erkesin kendi payına düşen başarı da büyiir. 

Şimdi, eğer böyle bir mantıkla bakarsak, nasıl projeler oluşturabili
riz? Bu tür toplanb.ların en önemli ürününün, ortaya çıkacak önerinin 
yazılma biçinli olduğıınu düşünmüyorum. Bu toplanb.ların en önemli 
ürünü insanların birbirlerini daha iyi a rılaması, karşısındakinin de özel 
bir düşüncesi olduğıınu görmesi ve birlikte bir şey geliştirme motivas
yonunu.n ortaya çıkmasıdır. İşte o zaman bugün bu toplantıda yalnız 
bilgi üretmiş olmayız, aynı zamanda bir sosyal kapital üretmiş oluruz. 
Bu sosyal kapita l, parasal kapitalden daha önemli hale gelebilir. Şimdi 
böyle bir mantık içinde proje konusuna nasıl yaklaşmalıyız? 'Benim bir 
projem var, bunw1 finansmanıııı verin de yapayım' şeklinde bir yakla
şım mı, yoksa 'Beraber bir proje gel iştirebiliriz miyiz' şeklinde bir yak
laşım mı olmalı? 

GAP'ın yapacağı bir programlamanın 1960'Iarda yapılanlardan 
farklı olması gerektiğini de düşünüyorum. 1 960' ların plancılarından ol
duğum için o zaman nasıl yapıldığını söyleyebilirim. Elimizde şöyle bir 
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kaynak var diyel im, bunu e n rasyonel şekilde şu, şu öncelikli projelere 
dağıtaeağı m ve bu projeleri gerçekleştireceğim. Plan d a rasyonel oldu
ğuna göre toplum iyi bir yere gelecek. Ama bu, toplumun performansı

nı sınırlayan bir proje yaklaşımıdır. Oysa şöyle bir programlama da ya
pabilirim: Benim başlangıçta sıfır projem vardır. Bir konu ortaya atılıp, 

bunu gerçekleştirecek çevreleri harekete geçirip, sponsorların ı bulup, 
kaynağını yaratıp beraberce bir proje yapma niyeti belirdiği ve bw1un 
üstünde uzlaşma olduğu zaman 'Proje 1' diye programıma yazarım . 

Ondan sonra ikinci projeye yoğunlaşırırn. Proje sayısı sürekli artan bir 
program, sosyal kapitalini sürekli harekete geçiren, parayla sınırlı pro
jeleri olmayan, proje ürettikçe kaynağını da harekete geçiren daha yara
hcı bir programlama biçimi düşünülebilir. San ıyorum ki çareler de ko
lay kolay tükenmez. 

Toplan h yı bitiriyorum. Kahldığınız için ve bu saatiere kadar, bu ka
dar büyük bir grup olarak kaldığınız için çok teşekkür ediyoruz. 
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Yi t iT GüLÖ KSÜZ 

Tarih Vakfı Yö11eli11I Kurulu Üyesi 

Tarih Vakfı olarak, GAP İdaresi'yle birlikte GAP bölgesinde kültür ve 
tarih varlıklarının konınması, kurtanlması, taıııtılması ve değerlendiril

mesinin yöntem ve ilkelerini ortaya koymak üzere bir ça lışma başlatmış 

bulunuyoruz. Bunu Türkiye'deki üni vers itelerden, devlet kuruluşlann

dan, sivil toplwıı kuruluşlarından yardım alarak, daha doğrusu onlarla 
birlikte ya pmaya çalışıyoruz. Bu toplantıda GAP idaresi de sizin temsil 
ettiğiniz kuruluşlardan herhangi biri gibi ve sizinle eşit şartlarda söz 
hakkına sahip. Yani bu çalışmarun sivil toplum kuruluşları, devlet ve ye
rel yönetimlerin ortak çalışması olarak yürütülmesi isteniyor. 

Biliyorsunuz GAP Projesi başlangıçta, yani yılla rca önce biz meslek 
hayatımızın başlanndayken bir fiz iksel gelişme projesi olarak ele alın
dı. O zamanlar bölge kalkınma projeleri, havza projeleri veya şümullü 
bölge kalkınma planları diye ele alırurdı. Sular toplanır, sulamalar yapı

lır, o suların sağladığı ene~i dağıtılır, yollar, arazi tapulaştırmaları ya
pılır, yani bir fizi ksel a l tyapı çalışması ola rak yürütülürdü . Zaman geç
tikçe bu işlere başka türlü bakılıyor. Artık insan odaklı bir yaklaşımla, 
orada yaşayan ve proje hakkında iyice bilgilendirilmiş insanların rıza

larınm ve fikirlerinin alınması suretiyle işin geliştirilmesi düşünülüyor. 

Bütün gelişmiş dünyada ve Türkiye'de d e artık böyle yapılmak isteni
yor. Dolayısıyla GAP İdaresi insan odaklı bir yapı kazandırmaya çalışı
yor bu projeye. 

Biraz çalışma biçirnimizle ilgili bilgi vereyim. Bu işe bir dizi toplan
tıyla başlıyoruz. 16 Ekim'de GAP İdaresi ile Vakıf arasmda bir toplantı 
yapLimıştı . Vakıf ve GAP İdaresi temsilcilerinin, ilgili kamu kuruluşla
rının, sivil toplum kuruluşlarının, ünivers ite öğretim üyeleri ve uzman
ların katılumyla yapılan toplantıların ilki 28 Ekim'de İstanbul'da, ikin
cisi 2 Kasını'da Ankara'da yapıldı. Üçüncü toplantı için de şimdi Ur
fa'da toplandık Yarın Adıyaman' da, 13 Kasını'da Diyarbakır'da topla
nacağız. Bu toplantımıza Gaziantep ve Kilis' in ilgi li kuruluş temsilcile
ri katılıyor. Diyarbakır toplantısına ise Batıııan ve Sürt'ten te msilciler 
katılacak. Ba tman'da 14 Kasım'da H asankeyf ile ilgi li özel bir toplantı 
yapLiaca k. 15 Kasım'da Mardin'de yapLiacak topla ntıya Şırnak temsilci
leri de gelecek. Son olarak da Gaziantep' te, aşağı yukarı bütün GAP il
lerinin temsilcilerinin bulunduğu geniş bir toplantı yapılacak. Bu, o za
mana kada r yapılan tüm çalışmala rın üzerine konuşulduğu bir buluş
ma olaca k. Bundan sonra ll Ara lık' ta biz Tarih Vakfı olarak GAP İda-
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resi' ne bi r ana rapor vereceğiz. Da ha sonraki çalışmalar, umuyoruz ki 
biraz bu rapora dayalı olarak gidecek. 

Bugün, öğleden önce yapacağımız ilk oturumda sorunu tanııniama
ya çalışabiliriz. İkinci oturumda da çözüm yolları, politikalar ve strateji
ler konuşulabilir. Konuşma hakkı bir uzun konuşma yerine parça lı ko
nuşmalar biçimde kullanılırsa arada yapılacak diğer konuşmalara atıfta 

bulunma ve onlarla ilgili görüş bildirme imkanı da doğmuş olur. Şunu 
da söyleyeyim, düşüncelerin sadece bu toplantıda belirtilmesi gerekmez, 
daha sonra aklınıza gelenleri veya başka bir hazırlık yaparak aktarmak 
istediklerinizi Tarih Vakfı'na her zaman yazılı olarak gönderebil irsiniz. 
Her konuşmaaya söz isteme sırasına göre söz verilecektir. Arada bir bil
gi ihtiyaa olursa, GAP İdaresi'nin sorumlusu olan arkadaşımızdan bu 
konuda bilgi rica edeceğiz. Eğer onlara yöneltilen bir soru olu rsa yine 
burada cevaplama imki'ınları da olacak. Şimdi istanbul ve Ankara top
lantıları hakkında bilgi almak üzere Gökhan Bey' e söz vereceğim. 

GöKHAN MENTEŞ 
Tarih Vakfı GAP Dmıışma Toplantıları Projesi Koordinatörii 

Önce bu çalışmanın GAP İdaresi tarafından yürütüle n yeni bölge 
kalkınma plaru çalışmalarırun neresine oturduğunu özetlemek istiyo
rum. Daha sonra da önceki toplantıların özetini verip hedeflerimizin 
neler olduğunu tekrarlamaya çalışacağırn . Biliyorsunuz GAP bölge kal
kırıma çalışmaları, 1989 yılında ortaya çıkan GAP master planının gün
celleştirilip geliştirilmesidir. Yani bu yeni çalışma daha önce 2005 yılı 
erimli olarak ortaya konmuş olan GAP master planının 2010 erimli ola
rak gözden geçirilmesi niteliğindedir. GAP çalışmaları başlangıçta Fırat 
ve Dicle nehirlerinin hidroelektrik eneıji ve sulama amaçlı olarak de
ğerlendirilmesini amaçlayan 13 alt projeden oluşmaktaydı ve ağırlıklı 
olarak bir su projesiydi. Daha sonra 1989 planıyla bu bir entegre bölge 
kalkınma p laruna dönüştürüldü. Buradaki fark sularnanın sanayi, ulaş
tırma, kentsel ve kırsal altyapı ile çevre koruma gibi diğer sektörlerle 
entegre edilmesidir. Ancak, bu entegre kalkınma planırun bazı boyutla
rı, dünyadaki genel ve projenin uygulanmasıyla bölgede oluşan özel 
gel işmeler karşısında yetersiz kaldı. GAP İdaresi bu gelişmeleri gözete
rek 1989 tarihli planı revize etme kararı almış bulunuyor. Buradaki ana 
fiki r, farklı tarafların ve çıkarların katılımını sağlayarak geniş bir çerçe
ve uygulam ak ve plana sosyal, çevresel, tarilısel ve kültürel boyutlan 
bu yaklaşımla katınak. 
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"Fiziksel ve teknisist" olarak nitelendirilen 1989 planı a rtı k kablım

cı ve sosyal içerikli bir biçimde sürdürülme aşamasına gelmiş bulun
maktadır. Bu proje, Birleşmiş MiUetler Kalkınma Programı çerçevesin
de desteklenmektedir ve bence en önemli öğesi fiziksel kalkmma için 
bile katılımcılığın kaçmılmazlığını vurgulamas ıd ı r. Yani katılımdaki 
yetersizlikler bu yeni çalışmada fiziksel hedeflerin tutturulamayışının 
da önemli bir faktörü olarak algılanmıştı.r. Yeni çalışma, eşitlik, adillik, 
kablım ve insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi birtakım başka konu
larla birlikte ele alınmaktadır. Bu a maçla İdare bünyesinde bir sosyal 
planlama grubu oluşturulmuştur . Bildiğiniz gibi Urfa'da da uygulama
sı olan Girişimci Destekleme Yönlendirme Merkezleri (GİDEM) ve Çok 
Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) kurulmuştur. Ayrıca GAP İdare
si Bölge Kalkınma Planı'nın yeni vizyonunu tanıtmak ve sizlerin katılı
mını sağlamak amacıyla bizden önce dokuz ilde iki tur toplantı düzen
lemiştir. Bu toplantılar genel bir çerçeveye ilişkincli, yani herhangi bir 
konuya özgü değildi. Şimdi yaptığımız toplantının konusu ise bu genel 
çerçeve içinde kültürel ve tarihi mirasın korumasıdır. 

Tarih Vakfı olarak gönderdiğimiz toplantı davetiyle birlikte, yeni 
plan çalışmasının vizyon, hedef, politikalar ve stratejiler metninin on 
ikinci ve on altıncı maddelerini içeren bir yazıyı sizlere ilettik. Burada 
vurgulanan konular arasında katılırncılık ve kültürel çeşi tliliğin gözetil
mesi bulunmaktadır. Esasında biz Tarih Vakfı olarak daha geniş kap
samlı, yani yalıuz GAP bölgesiyle kısıtlaruna yan, Güneydoğu olarak ta
nımladığımız alanda kültür ve tarih mirasının korunması çalışmasıru 
uzun soluklu bir çalışma olarak başlattık. GAP İdaresi ise bu yeni böl
ge kalkıruna çalışması için bizden acil bir d estek rica etti . Şimdi bu d es
tek çerçevesinde, ilk aşamada iki aylık bir çalışmayı yürütrnekteyiz. Ça
lışma 16 Ekim' de başladı ve ll Aralık'ta GAP İdaresi'ne bir raporun tes
lim edilmesiyle sonuçlanacak. Bu ra porun taslak metnini siz bölged eki 
tiim katılımcılarla, Ankara ve İstanbul'da, hatta Türkiye'nin her yerin
deki uzmanlarla birlikte oluşturmayı planladığınuz için, genişletilmiş 

bir damşma toplantısı olarak Gaziantep' te yapılması hedeflenen 2 Ara
lık tariiili toplantıdan önce size bir taslak metin sunulacaktır. Bu tasla k 
metin hakkında tüm katılımcılan n görüşleri alınarak o toplantıda nihai 
metnin oluşturulması için çaba gösterilecektir. Tarih Vakfı olarak o me t
nin taslağını, sizden bu damşma toplanhlarında aldığımız görüşlerle ve 
kendi kurumsal bilgi birikimimizle oluşturacağız. Sonra da size sundu
ğumuz bu taslak metni yeniden değerlendireceksiniz. Yürütmekte ol-
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d uğumuz bu iki aylık ça lışmada Ankara ve İstanbul dışında, biraz ön
ce Yiği t Bey' in andığı beş ilde ya pLlmakta ola n bu top lantıla ra da dokuz 
ilin kahlımını sağlamayı umuyoruz. 

Katılımı sağlayabilmek için epeyce uğraş tık. Bir yandan, yerel örgüt
lerle temas ettik, özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve konuyla ilgili 
u zm a n kişilerin toplantıya kanlabilmeleri için İstanbul'da süre kli isim 
ve adres saptamaya çalıştık. Ankara'daki toplantıda 80 kişi civarında 

yü ksek bir katılım gerçekleşti. İlk toplantı olduğu için İstanbul'da bu 
kada r büyük bir katılım sağlanamadı, ancak fikir çeşitl iliği açısından o 
toplantı d a başarılı sonuçlar verdi. 

İstanbul toplantısında öncelikle bölgeyle ilgili birtakım tereddütler 
dile getirildi. Örneğin bazı yazarlar b ölgedeki gezileri sırasında özellik
le d evletin güvenlik güçleriyle belirli çelişkilerin oluştuğunu ifa de etti
ler. Daha sonra bölgede bir kültür ve tarih envanterinin saptanmamış 
olduğu ve buna büyük ihtiyaç bulunduğu ifade edildi. Gerek İstanbul, 
gerekse Ankara toplantılarında bu en vanterin gerçekleştirilmesinin hiç 
d e kolay olmadığını kesin ola rak algıladık. Ha len Kültür Bakanlığı ' nın 

elinde bulunan en vanterin bu a maç için yeterli olmadığı konusunda bir 
fikir birliği oluştu . Ayrıca katılımcılığın niteliği konusunda tereddütler 
dile getirildi. Bu aşamada doğrudan halka açık toplantıların değil, ko
nunun uzmanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ağırlık veren, ama il
gili devlet kunLiuşlannı da mutlaka içeren bir özel katılımelliğın uygun 
görüldüğü ifade edildi. 

Ankara toplantısında bölged e tarihi ve kültürel mirasın yok olması

mn sadece barajların altında kalan yerleşmelerden kaynaklanmadığı, 

bu mirasın insanlarımızın, belirli kuruluşlanrruzın birtakım faa liyetleri 
nedeniyle d e tahrip olduğu d ile getirild i. Rakamsal olarak söylemek ge
rekirse bundan on yıl önce yapılan bir tespit çalışmasına göre, büyük 
bir bölümü baraj sahası dışında olan tarihi yerleşme ve eserlerin yansı
nın bugün var olmadığı anlaşılıyor. 

YiGİT G ÜLÖKSÜZ 

Bu topla ntLlarda gözetilen en önemli hedef, maddi ve maddi olma
yan kültürel varlıklar arasında ve koruma ile kalkınma arasında bir 
denge kurulmasıydı. Yani maddi kültürel varlıklar üzerine yoğunlaşıp 
maddi olmayan kültürel varlıklan dışlayan, ihmal eden bir yaklaşım 
yerine ikisi arasındaki dengeyi koruyan yaklaşın1 lardı. Çeşitli meslek 
gruplarının kendi mesleki ilgileri nedeniyle bu ikilemierde taraf haline 
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gelmelerine karşın, toplantılarda konunuıı bölgede yaşayan kullanıcıla

rın bilgiJendir ilmesiyle ve onların nzası aLınarak proje haline getirilmek 
istendiği, bu n edenle söz konusu d engelere dikkat edilmesi gerektiği 
saptaması yapıldı. Üçüncü bir denge konusu da genel ve yerel arasın
daki d engeydi. Çünkü bu sadece bölgeye ait bir sorun olmadığı gibi yi
ne sadece su alhnda kalan yerlerle ilgili bir konu da değil. Hatta Anka
ra toplantısında verilen bilgilere göre tarilli eserlerin burada daha iyi 
korund uğu, baraj inşaatlarının yapılmad ığı batıda daha çok ta hrip edil
diği anlaşılıyor. Çünkü şehirleşme d e başlı başına tahrip edici bir unsur. 
Rant nerede hızla yükseliyorsa orada tahribat dalıa yüksek oluyor. 

Bir başka konu da bölgesel gelişme teorilerinde kültürün gi t gide da
ha önemli bir yer almasıydı. Bir diğer görüş, koruma için, yapı lacakları 

değil, yapılmayacakları tarif etmek gerektiğini dile getiriyordu. Benim 
notlarıma göre, yerinde koruma ve bütünlüğü içinde koruma, yani bir 
nesneyi alıp başka bir müzeye taşımak yerine, nerede bulunmuşsa ora
da, ait olduğu bölgedeki yaşamın bütünlüğünden koparınadan koruma 
konusuna vurgu yapanlar oldu . Bir başka konu da politik açılım ve ka
rarlılıktı. Yani Türkiye'nin her yerinde geçerli kuralların bu bölgede d e 
geçerli kılınmasının mutlaka sağlanması lazım. Aksi halde çalışma zor
lukları olabilir ve fazladan problemlerle karşılaşılabilir. Bu da bir endi
şe olarak daima dile getiriliyor. Tabii herkeste "Bu düşünceleri geliştiri

yoruz ama acaba bunlar gerçekleşecek mi?" diye bir endişe d e var. 
Eşgüdüm v e bilgi konuları üzerinde de duruldu. Bilgilerin herkes 

için ulaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Envanter bu açıdan da önem
li. Çeşitli kurumların bölgeye ilişkin projelerinden, yaptıkları işlerden 
vaktinde haberdar olmak da çok önemli. Her şey olup bittikten, karar
lar verilip sözleşmeler imzalandıktan ve inşaatlar başladıktan sonra ta
rihi ve kültüre l değerlere zarar veren bir sürece girild iğini fark ediyor
sak çok geç kalıyoruz. O yüzden özel ya da kamusal olsun yatırımcı ku
ruluşların neyin üzerinde çalış tıkları, kültü rel ve tarihi mirasın neresiy
le temas halinde oldukları konuswıda, ya tırım kararlarının oluşmasın

dan önce, hem bölgede yaşayan ha lk, hem de kamuoyunu oluşturan 
kuruluşlarm temsilcileri olarak bilgi sahibi olmamız, onları denetleye
bilmemiz çok ö nemli. Çünkü ancak o zaman işiıı ta başlangıcında tavır 
almak, müdahale etıııek imkanı olabilir. 

VEDAT ÖZBİLEN 
GAP İdaresi, Proje Koordinatörü 

Bugün 6 Kasım 2000. Sizi on bir yıl geriye götüreceğim. 6 Kasım 
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1989'da GAP idaresi kuruldu, bugün bizim 11. kuruluş yıldönüınü
müz. Bu açıdan burada buluruııamm değişik bir anlamı var. On yıl ön
ce biz burada bir master plan çalışması yapıyorduk. O zama n Devlet 
Planlama Teşkilah'nda çalışıyorduk. Bu on yıl içinde nereden nereye 
geldik, bunun bir gözden geçirilmesi gerekiyordu. Yani bu plan on yıl 

öncesinin şartlarına göre yapılmış, o dönemin sorunlarına dayandırıl
mışh. Bu sorunların nası l çözüleceği ve bu konuda devlete hangi görev
lerin düştüğü, burada bölgesel kalkınına istiyorsak ne kadar kaynak ay
rılacağı planda tespit edilmişti . Uygulayıcı kuruluşlarla birlikte GAP 
İdaresi d e on yıldır bölgenin kalkınması için çaba sarf etti. Tabii biz 
GAP İdaresi olarak planlayıcı, koordinasyonu sağlayıcı bir kuruluşuz, 
uygulayıcı değiliz. Ama on yıl sonra Bakanlar Kurulu Güneydoğu Ana
dolu Projesi'nin 2010 yılında tamamlanması ve bununla ilgili p lanlama 
çalışmalarını GAP İdaresi'nin yapması yönünde bir karar aldı. Şimdi 
GAP İdaresi, 2010 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi'nin bitmesi için 
plarılan yeniden gözden geçirecek. 1989 Planı neyi gösterdi, neyi başar
dı, neyi başaramadı, niçin başaramadı, buradaki eksiklerimiz neydi, 
tüm bunları gözden geçirmemiz gerekiyor. 

Tabü bu on yıllık süre içinde bölgesel kalkınma konusunda devletin 
de GAP İdaresi'nin de edindiği tecrübeler oldu. Bu on yıllık süre içinde 
biz bölgesel kalkınma yaklaşımlanmızı da değiştirdik 1989'da Güney
doğu Anadolu Projesi' ni, su ve toprak kaynaklarını geliştirme projesi 
olarak değil, bir entegre bölgesel kalkınma projesi olarak tanımladık. 
Temel motor burada su ve toprak kaynaklanydı. Kalkınınayı bunlara 
müdahale ederek sağlayacakhk, ama bunların birbirlerine etkileri var
dı. Suyu toprakta kullanacakhk, ama bu sanayiyi etkileyecekti. O halde 
eğitinıin, sağlığın, kentsel altyapının, kırsal altyapının topyekün plan
lanması gerekiyordu. Ama bir d e bunun insan boyutu vardı. Yani mü
hendislik açısından çok güzel şeyler yapardınız da bunu uygulamaya 
aktardığın.ızda acaba bölge insanı bu projeyle ne kadar özdeşleşirdi, na
sıl değerlendirirdi, görüşleri ne olurdu. Bunlar çok önemliydi ve bizim 
1994'te başlathğımız sosyal eylem p laru, master plan sonrasında yap
mış olduğumuz çalışmalarda bize yeni açılımlar swıdu. Yani bölgede 
kalkınmadan etkilenen kesimlerin sorunlarını iyi tespit etmek ve proje
yi onlarla birlikte yapmak gerekiyor. 

Dolayısıyla 1995'ten itibaren GAP İdaresi olarak Güneydoğu Ana
dolu Projesi' ni, bir sürdürülebilir insani kalkınına projesi olarak tanını
ladık; yani arhk projenin odağına insan oturdu. Eğer merkeze insanı 
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oturtuyorsanız tüm yaklaşımınız, s tratejiniz değişiyor ve devle tin b una 
göre yeniden politika çizmesi gerekiyor. Bu yönde, yani projeden e tki
lenen kesimi projeye katma, on ların görüş lerini alına, bu görüşlerle uz
man görüşlerini hamur edip ortak bir noktada buluşma yönünde bazı 

deneyimlerimiz oldu. Şimdi bu deneyimlerimizi Bakanlar Kurulu'nW1 
bize vermiş olduğu planı yeniden yapma görevinde tekrar kullanmak 
istiyoruz. 

Arhk merkezi bir plan yapmayacağız. Plan, Ankara'dan, İstan
bul'dan yapılan bir plan olmayacak, projeden etkilenen kesimlerle bir
likte yapılacak. Bunun isminede "katılımcı planlama" dedik. Katılımcı 

planlama da ha çok kent planlaması ölçeğinde Türkiye'de denenmiş, 

ama bölgesel ö lçekte hiç deneyim yok. Dolayısıyla kendi açımızdan da, 
devletimiz olarak da ilk deneyimi burada yaşayacağız, birlikte yapaca
ğız. Dolayısıyla projeden etkilenen kesimlere ulaşmak için çaba harca
maya başladık. Bunlar daha çok örgütlü kesimler oluyor ve bunlara 
ulaşmak nispeten kolay. Şu anda ulaşması zor kesimlere nasıl ulaşaca

ğırnız konusın1da yöntemler arıyoruz. Bir proje ekibi kunıldu, bu proje 
ekibi bizim sosyal planlama grubW1W1 ortaya koyduğu beş yöntemi u y
gulayarak katılımı sağlanıaya çalışıyor. Bu yöntemlerden birincisi bilgi
lendirme, ikincisi danışma, üçüncüsü ortak çalışma, dördüncüsü d ele
gasyon, beşiı1cisi yönetim. Bu beş yöntemi kullanarak projeden etkile
nen kesimlerin mümkün olduğın1ca projeye katılmasını sağlıyoruz. 

Bugünkü toplantı bunlardan biri. Delegasyon dediğimiz, ilgili işi 
onu iyi bilen, o konuda yıllarca çalışmış bir kuruma vermek. Bu bir si
vil toplum örgütü de olabilir, diğer kurumlar da olabilir. Görevi delege 
ederken bizim isteğimiz ilgili kurumun bölgedeki her kesimle sorunu 
tartışması ve vardığı sonuçlan bu tartışmadan çıkan önerilerle birlikte 
bize teslim etmesi. Yani sözün kısası buradaki tartışmalar, buradaki 
yönlendirmeler pla.nın çerçevesiı1i çizecek. Dolayısıyla artık planı biz 
kendi başımıza değil sizlerle birlikte yapıyoruz. 

Burada bugün spesifik bir konu, yani tarih ve kültür varlıkları üze
rine tartışıyoruz, dokuz ilde bunu ta rtışacağız. Birçok ilde benzer tarhş
malar yapılıyor; geçen hafta yine buradaydık. Türkiye Ziraat Odalan 
Birliği, Önder Çiftçi'nin deneyinı leri üzerinde bir toplantı yaptı. Tekir
dağ'daki bir den eyim acaba Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tekrarla
nabilir mi? Aynı şekilde Ziraat Mühendisle ri Odası'yla tarımsal üretim 
modelleri, Orman Mühendisleri Odası'yla havza yönetimi, Kahraman
maraş Sütçü İmam Üniversitesi'yle arazi ofisi, Ziraat Mül1endisleri 
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Odası ve TARGEV'le tarımsal yayınlar ve danışmanlık hizn~etlerinde 

mod eller, Anadolu Ünivers itesi'yle eğitim, Diyarbakır Tabipler Oda
sı'y la sağlık, Gaziantep Ticaret Odası'yla pazarlaına, diğer tica ret ve sa
nayi odalan yla özel sektörün plana ka tılması konu la rında çalışma lar 

yapıyoruz. Yani bunun gibi 20 sektörüınüz var. Bu 20 sektörü ilgili ke
simlerle tartışarak geliştiriyoruz. 

Dolayısıyla planı sizler oluşturacaksınız. İşte kahtırncı yöntem bu ve 
biz sizlerden gelen görüşleri p lana yansıhp Bakanlar Ku rulu'na sunaca
ğız. Bölgede ilgili kesimlerle toplanhlar yaptık ve bu toplanhlarda dile 
getirilen sorunları ve çözüm önerilerini bu p lana yansıthk diyeceğiz. 
Bu, Türkiye'de ilk defa denenen yeni bir yöntem. Biz böylece elde ede
ceğimiz başarıyı tüm dünyaya GAP örneği olarak sunma k istiyoruz. Bu 
açıdan katkılarınız çok önemli. Ve bu katkı lar sadece buradaki toplan
hyla sırurlı kalınamalı, bizimle her zaman temasta olma !ısınız. Görüşle

rinizi yazılı veya sözlü olarak Tarih Vakfı'na i letıneniz planın oluşma

sında büyük katkı sağlayacak. Bu açıdan herkesi duyarlılığa davet edi
yor ve katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum . 

YiGİT GÜLÖKSÜZ 

Biz tabii 20 sektör üzerinde konuşmayacağız; burad a yapacağımız 
konuşmalar GAP Bölgesi'nde kültür ve tarili varlıklarının korunması, 

kurtanlınası, taruhlması, değerlendirilmesiyle sınırlı . Yazılı ola rak öne
receğiniz göriişler 15 Kasırn'a kadar elimize gelmeli, çünkü rapor haline 
gelmesi için de bir çalışına yapacağız ve Gaziantep'te de konuşulacak. 

SABRİ ÇELİK 

Urfa Barosu Başknnı, Avuknt 

Tarih Vakfı tarafından bana faksla gönderilen metinde, vizyon, 
amaç ve hedef, politikalarla ilgili bölüm olmadığı için konuşmamda bir 
eksiklik olursa kusuru bakmayınız. 

Tekrardan kaçmmaya çalışacağım, ama aklın yolu bir olduğu için İs
tanbul ve Ankara toplantılarmda da benzer önerilerle karşılaşmış olabi
lirsiniz. Kültür ve tarih varlıklarmın korunması açısmdan çalışmaya 

girdi oluşturması ve yararlı olması amacıyla ben görüş lerimi topluca 
sunmak istiyorum. Söylenmiş zaten, sağlıklı biçimde hazırlanacak bir 
envanter çok önemli. Kültür ve tarih varlıkları belirli bir kül türün ağır

lıklı öğelerini taşısa bile Anadolu uygarlığuun, giderek insanlığın ortak 
malıdır. Bu bilincin bölgede yerleştirilip geliştirilmesi kültiir ve tarih 
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varLıklarının korunması açısında n ö n e m taşımakta. Bir h eykelin, bir 

ikonamn, bir mozayiğin günah sayı ld ığı bir kültürden gelen insania nn 
bu varlıklan korumak yerine ta hrip ehııesinden korku lur. Eğer insa nla
rm tarih bilinci geliştirilirse, bir eser hangi kültürel ağırlığ ı taşı rsa taşı

sm bizim cü ye değerlendirilir ve daha iyi korunur. 
Bölgede sağlıklı bir yüzey araştırması yapılmalıdır. Harran Ova

sı'nda Doktor Sevin ve yardımcısı tarafından 1989'da yapılan araştır

malarda 189 höyük saptanmış, ancak bunlardan sadece üç ya da dör
dünde arkeolajik kazı yapılmıştır. Sultantepe Höyüğü'nde 1950'1i yıl

larda yapılan kazıda ortaya çıkan geç Asur dönemine ilişkin 572 kil tab
Ietin önemi bölge tarihi açısından çok büyüktür. Bu konuda birinci ön e
rim Suruç Ovası, Fırat Deltası, Siverek, H ilvan, Viranşehir üçgeninde 
yapılacak yüzey araştırmalanyla höyüklerin saptanmasıdır. İkinci ön e
rim de Harran Üniversitesi bünyesinde bir arkeoloji bölümü ya da GAP 
bölgesi tarih araştımıalan bölümü gibi bir bölümün açılmasıdır. Bölge
deki arkeolajik kazı sayısı artınimalı ve raporları yayınlanarak konuyla 
ilgili çalışma yapan kişi ve kuruluşlarının kullanımına sunulmalıdır. 

Kalkınma planı çerçevesinde inşa edilecek yapılann projelendirme 
ve yapırn aşamasında kültür ve tarih varlıklanna zarar verm emesi ilke
si, yatırım maliyeti ve ekonomik fa yda beklentisinden önce gelmelidir. 
Şimdi elimizd e GAP kalkınma planı çerçevesinde sağlıklı bir envanter 
olsaydı ve bu envanterlere, bu belgelere ulaşılması çok kolay olsaydı 
zanned erim Zeugma'yı kurtarabilirdik 

Başarı ve verimlilik istiyorsak u ygulamada da, karar almada da ço
ğulculuk ve katılımcılığı esas almalıyız. Sivil toplum kunıluşları, bölge
de konuya ilgi duyan kişi ve araştırmacılar belli kademelerde bu yapı 

içinde yer almalıdırlar. Bu öğeler tarih bilincinin geliştirilmesi aşama

sında ko nferans, seminer ve diğer etkinliklerde, yü zey araştırmalarında 
bilinmeyen tarih i alanların saptanmasında ve envanter çıkarılmasında 
yararlı olacaklardır. Uygun araçların saptanması ve öncelikli projelerin 
tanımlanması konusunda görüşlerimi bilahare rapor halinde sunmayı 

düşünüyorum. 

MEHMET OYMAK 

ŞURKAV 

Önceki toplantılarda envanterierin çıkarılması üzerinde durulmuş, 
acaba konu başlıkları belli mi? Yani hangi tür eserlerin envanterleri çı

karılmak isteniyor? Ben birkaç örnekle buna bir katkıda bulunmak is ti-
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yorum. Bütün kentlerimizde eski n~ezarlıklar var. Bunla r gerekasri mc
zarlıkla rın yapılmasıyla, gerek kentlerin büyümesiyle kaybolmaya yüz 
tutmuş ve sanıyorum büyük çoğunluğu da kaybolmuş durumda. Böy
lece mezar taşlan örnekleri, onlardaki işleme ler, yazılar, şürler, bilgiler, 
tarihi veriler de tamamen kayboluyor. 100 yıldan eski tüm mezar taşla
rı tespit edilerek yöre belediyesine veya vali liğine veya kentin müzesi
ne zimmetlendirilebilir mi? En azından ldmliği belli o lur, en azmdan 
böyle kaç mezar olduğu tespit edilir. 

Ayrı bir örnek anıt ağaçlar konusudur. Anıt ağaç tarifi var, ama biz 
yine 100 yaşından eski tüm ağaçların veya anıt ağaç ta=ına gi ren tüm 
ağaçların tespit edilerek envanterinin çıkartılmasını önerebiliriz. Mese
la bizim Şanlıurfa için söyleyeyim, Balıklı Göl civarında şu anda eski 
ağaçlar var, bunların yaşı ve türü üzerinde hiçbir ça lışma yapılmamış 

ve bazen çevre düzenlemesi yapılırken belki beş-altı yüz yaşındald bir 
ağacı o düzenlemelere kurban veriyoruz. 

Genel bir ifadeyle, yine 100 yılı aşkm tüm sivil, ticari, resmj yapıla

rın bir envanterinin çıkarhiması gerekir. Mutlaka çok önemli bir yapı 

olması şart değil. Diyelim ki Urfa'da köy evlerinin kendine ma hsus bir 
mimarisi var ve bu mimari bö lgenin kültürel değerlerinin sonucunda 
oluşmuş. Şimdi bu yerel mimari eserlerini de kaybetmeye başladık. Son 
on yılda h er şey büyük bir hızla tamamen betonlaşıyor, briketleşiyor, 

çirkinleşiyor. Hiç olmazsa tama men bitmeden yetişelim, bunları tespit 
ederek koruma altına alalım. 

Zaten programda da var, kültürel değerlerin korunmasında tanıt
ma çok ön emli, buna özel bir ilginin gösterilmesinde mutlaka bir fay
da var. Örneğin Şanlıurfa "peygamberler şehri" diye bilinir. Birçok 
peygamberin burada makamı var. Bunlardan birinin saha araştırması 
için gittim, ŞURKA V, Valilik büyük ilgi gösterdi, Turizm Bakanlığı ve 
Kültür Bakanlığı devreye girdi ve büyük bir mesafe ka tedildi. Ama 
bu kadar ilgiye ve on yıl geçmesine rağmen gene de orası layıkıyla ta
nıtılamadı. Dolayısıyla tanıtma yönünde çok önemli bir adımın atıl

ması lazım. 

İkinci örnek de, Urfa'da Cudi Dağı diye bir yer var. Cudi Dağı'nın
doğrudur veya yanl ıştır o ayrı- Nuh Peygamber' in gemisiy le ilgisi de 
biliniyor. Sonuçta böyle efsaneler Hakkari'de de var, Van'da da var, 
Ağrı Dağı için de var. Hatta Cizr e' de H z. Nuh'un mezarı olduğu söyle
niyor. Urfa'dald Cudi Dağı'nda C udi Şehri denen bir yer var. Yöre in
sam Hz. Nuh' la ilgili bazı söylencelere inanıyor ve bu söyle nceleri ya-
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şa tıyor. Be n bunu da tabii, bir kültürel değer sayıyorum . Konuyu d a ilk 
defa 1998'de yayımlanan bir ça lışmamda dile geti rdim ve gazetele rd e 
de resimle, planla, haritayla yayımladım. Benim düşüncem bu makale
yi yazd ığım za man bir ınulıatap bulacağını doğrultusundaydı. "H z. 
Nuh için söylenen bir yer daha varmış ve bu Urfa'daymış, Cudi Dağı 

diye bir yer varmış ve Urfa'daym ış" deni leceğin i ve bunu n sonuçları 

olacağım samyordum. İki yıldır bekliyorum, hiçbir tepki gelmedi. Ni
ye? Çünkü tanıbın olmadı, çalışınam ancak sınırlı yerlere ulaştı. Dola
yısıyla h em kültürel mirasın tanıbmı, hem de mirasın tanıbrnı için ya
pılan çalışmaların tanıbmmın mutlaka önemi var. 

U{;UR BEY AZGÜ"L 

Şanlıurfa Mimarlar Odası 

Düşüncelerimi iki kısımda ele alacağım. Çevremizdeki tarihi eserle
ri bir biblo gibi korumak düşüncesi içerisindeyiz. Oysa bir tarihi çevre
yi ele alırken o çevredeki sosyal olaylarla birlikte insanlarımıza aksetti
rirsek, o yöreleri, o alanlan koruma gü düleri daha kolay gelişecektir di
ye düşünüyorum. 

Bir de mimarlık alanındaki kanun ve yönetmeliklerimize de bakma
mız gerektiğine inanıyorum. Kendi kravabnı, ceketini, gömleğini alma 
kararı veren insanlanmız, şu an kendi evini, kendi çevresini oluşturan 
projelere hiç katılamıyor. Ne yazık ki biz kablı.mı, böyle toplantılara ka
blrııa olarak ele alıyoruz. Oysa kablım insanın kendi çevresinin oluşma
sına katkıda bulunmasıyla olur ve insan ancak kendi evinin, kendi çev
resinin oluşumuna katkıda bulunursa geçmişle bir bağ kurabilir. İnsan
larımız yap-satçı müteahhitlerin karar verdiği binalara girip oturuyor
lar, elbette bu irısanlarda bir tarih bilinci oluşarnaz. Onlar evle ruhi bir 
bağ kuramıyorlar, dolayısıyla geçmişte evleriyle ruhen bağlanb kuran 
insanların ruh h alini anlamıyorlar. Bunu a nlamayan insanların geçmi
şini, tarihini, evini koruması asla beklenemez. 

Beninı birinci önerim şu: Şimdiki kanun ve yönetmelikleri ele ala
rak, insarılann kendi yöresinin oluşmasına katkıda bulunabileceği or
tamlarının oluşturulmasmı sağlamalıyız. Müteahhitleri ele alacak olur
sak, bwılann kü ltürel birikimi, tarih biliııci, b unlardaki çağdaşlık bilin
ci nedir diye soruyorum. Hiçbir birikime sahip değiller. Biz bunların 
düzerıledikleri ortamlarda yaşıyoruz; en ta hsilli, en kültürlü, en aydın 
kişilerimiz bu yap-satçılann oluşturduğu mekanlarda yaşıyor. Elbette 
bizim tarihle bağlan h kurmamız mümkün değil. 
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Eskiden üniversitede ça lıştım, belediye başkan yardımcılığı yaptım, 

belediye meclisinde bulundum, kentsel tarihi dokunun korunmasıyla 

bire b ir ilişkide bulundum. Bu konuda planlama çok iyi gidiyor, tartış
mala r çok iyi gidiyor, fakat uygulamada çok büyük aksaklıklar var. Bu 
aksaklıkların giderilmesi için tartışmaların daha da genişletilmesi ge
rektiğine inanıyorum. Zira bölgedeki kentsel doku hızla bozuluyor. Ur
fa' da kent iyiye g itmiyor, Güneydoğu'nun bütününde iyiye gitmiyor, 
tabü Türkiye'de de iyiye gitmiyor. 

Bu tür toplantılar, planlamalar, beklentiler çok güzel; ama uygula
mada büyük sorunlar var. Örneğin Urfa'da bir binayı ele aldığımızda, 
kötü uygulamadan, tarihi kent dokusuyla uyumsuzluğundan kim so
rumlu? Şimdiye kadar neden böyle bir uygulama yapıldı diye kime 
herhangi bir şey soruldu? Ben rastlamadım. Bir insan tarihi bir binayı 
yıktığı vakit müeyyidelerle karşılaşıyor, ama sokak dokusuna, kente 
özgü mimariye tamamen uyumsuz yeni bir bina yaptığı zam an hiçbir 
müeyyide ile karşılaşmıyor. Burada bu konuyla beled iye ilgili, vilayet 
ilgili ve en çok da Anıtlar Kurulu ilgili. Müteaddit defalar Anıtla r Ku
rulu' nun toplantılarına katıldırn, inanın o toplantılara katıldıktan son
ra bu toplantılar adına üzülüyorum. Orada verilen kararları gördükçe 
şimdi yaptığımız toplantının boşuna yorgunluk olduğunu söylemek 
geliyor içirnden. Ayrıca bu kurullarda onaylanan projelerle uygulama 
arasında hiçbir ilişki yok. Sonu çta böyle bir kurumun varlığının hiçbir 
pratik yararı olmadığına inanmak zorunda kaldım. 

Tarihe duyarlı bir kişi olarak gerçekten şu anda çok üzülüyorum. 
Gidin 12 Eylül Caddesi'ne bakın; yıkıma ha bire resmi kılıflar uydurulu
yor. M üze, belediye, vilayet, Arutlar Kurulu kendilernce evraklarını ta
marnlıyorlar. Ama tarihi eserler yıkılıp yerine otopark yapılabiliyor. 
Neticede hiçbiri suçlu değil, ama ortaya çıkan i çler acısı bir durum var. 
Bu duruma bir an evvel çözüm bulmamız gerekiyor. Ayrıca Anıtlar Ku
rulu' na baktığınızda kurul üyelerinin yöreden olması pek nadirdir. Söz 
sahibi kişiler Ankara'dan geliyorlar; konuya bakış açıları, yaklaşımları 
bambaşka. Hiç kimse bu konuda karar veren kişiyi bilemiyor, tarurnı

yor. Bu kurul üzerinde bir sivil baskı yok, o insanlar üzerind e bir kamu 
denetimi yok. Benim bu konuda da bir önerim, gerekiyorsa yere l kişi
lerden oluşan bir Anıtlar Kurulu'nun bölgesel değil, şehirler bazında 
kurulmasıdır. Biz Urfa'da karar veren kurulu tanıyalım da bu kararı ni
çin verdiniz diye kendilerine hesap soralım. 
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J<ADU.I Çırr.ıNER 

Şnnlıurfn il Turizm Mfidiirfi 

Ben JS Kasım 2000 tarihinde yapılacak toplantıya sunulacak o la n 
önerileri n nas ıl tespit edileceğini sormak is tiyorum. Saııırını gerek yapı

Jan gerekse d e yapılacak toplantılarda çok sayıda öneriyle karşılaşacak

sınız. Bu soruy u sormarnın nedeni şu: 1998 yılında GAPÇevre Koruma 
Vakf1 ve Kültür ve Tabiat Varlıkla rının Korunması nedeniyle sunmuş 

olduğumuz öne riler d ikkate alınmamış, ö neri sayısı fazla olduğu için 
sadece bir öneri sunulmuştu. O toplantı 1998'de yapıldığı halde kitabı 

2000 yılmda basılmış ve tüm katılımcılara gönderilmemişti. U mu yorum 
bu sefer farklı olacaktır. Bu kitaplarm yaba ncı dile çevrilmesi ve şimdi
ye kadar basıldığından daha büyük tirajlarla bastiması da yararlı olur. 

Değinmek istediğim bir başka konu koruma kapsam aJaruyla ilgili
dir. Daha ö nce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma KanUJlu ile SiT 
alanlarnun 150 metre dışında yapı hakkı veriliyordu, daha sonra bu, 
1989 kanunu gereğince 50 metreye kadar düşüriilmüştür. Be değişiklik 
SİT alanının görünümünü ve özelliğini yitirmesine neden olmaktadır. 

Ayrıca ilimizde bulunan tarihi ve turistik yerlerin tanltılması için 
bölgede a rkeologlar taraf1ndan yapılan araştırmalann kitap haline geti
rilerek bası\masmda yarar olacağı kanaatindeyim. 

ZUHAL KARAHAN KARA 

Harran Üniversitesi 

Çalışma alarum kültürler arası etkileşim; ayrıca Dünya Su Birliği 

üyesi olarak da suyla gelen medeniyetler üzerinde çalışıyorum. Toplan
tımızın başlığı "Güneydoğu Anadolu'da Ta rihi ve Kültürel Mirasın Ko
runması" . Yine bugün dağıtılan yazılarda d a amaç olarak tarih ve kül
tür varlıklarının korunacağı, kurtarılacağı ve değerlendirileceği belirtil
dikten sonra "Uk medeniyetlerin beşiği olan bölgede geçmiş uygarlıkla
rın kültürlerine a it zengin kalıntılar bulwunaktadır ... " denilmektedir. 
Yani önerilen am aç, bu kalınttiann incelenm esi, a raştırılması. Ancak, ta
rihin yapınıcısı insandır, yani biz tarihi araşhnrken bile öncelikle insa
nı araştırıyorıız. Tarihi miras dediğimiz zaman genellikle binalar ve fi
ziki kahnblar anlaşılmaktadır. Ama kültürel miras dediğimiz zaman 
ben bunu insanla ilgili, toplumla ilgili dil, din, gelenekler, görenekler 
bütünü olarak düşünüyorum. Şimdiye kadar hep fiziki kısmına ağırlık 
verild i, biz fiziki olmayan kısma ağırlık verirsek bir yerde gerçekten 
kültürler arası anlaşmazlıkları gidermeye de hizmet ederiz diye düşü
nüyorum. Kalkınma birlikten ortaya çıkar. 
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ŞaniJurfa'da kültür mirastn~ızın nasıl korunacağı hakkında gerçek 
bir b ilgimiz yok. Bence bu iş için bir enstitü kurulma lı. Kültür değerle
rinin ne olduğunu ve bu kültür değerlerinin hangilerinin gerçekten ko
runması ve bir sonraki kuşağa aktanlması gerektiğin i tespit etmemiz la
zım. Şu anda bu konuda da Urfa' da ŞURKA V veya belediye kanalıyla 

yapılan araşbrmalann çoğu İslamiyet'ten bu yana dini yapıların veya 
peygambe rlerin yaşamları üzerine. Halbuki kültür dediğim iz zaman 
yalnız Türkiye'nin Güneydoğu Bölg esi'nin kültürünü de değil, en eski 
medeniyetleri, kuzey Mezopotamya'yı, dünya tarihini araştırıyor olaca
ğız. M ed eniyetleri araşbrdığımızda tarihsel mirasın o günden bugüne 
bir envanterini çıkartmış olacağız. 

Höyükle rden söz edilirken Harran Üniversitesi'nde arkeoloji bölü
mü kurulmasından söz edildi. Harran Üniversitesi'nde şu anda arke
oloji bölümü, sosyoloji bölümü, tarih bölümü var. Zaten burada da, bir 
yarumda tarih bölüm başkanı arkadaşım, diğer yanımda arkeoloji bö
lüm başkaru yan yana oturuyoruz. Yalnız böl ünı başkanı dediğiniz za
man biz, tarih bölümü hariç, kendi kendimiz in başkanıyız. Yani bölü
mümüzde öğrencimiz de yok, başka öğretim elemanımız da yok. Buna 
rağmen biz alan araşbrmaları yapmaya çalışıyoruz. Enstitüye ihtiyacı
mız olması buradan kaynaklanıyor. 

Arkadaşlarımız alan araştırması yapılırken höyüklerin açılmasın
dan, kazıların yapılmasından söz ettiler. Şu anda Türkiye'de kazı izni 
alabilmek o kadar zor ki ... Biz şu anda çok büyük umutlar bağladığ1mız 

bir müstakbel kazı alaru.mızın izirılerini alınaya çalışıyoruz. Bu izinierin 
de yalnızca yüzey araşbrması bölümü için çok büyük zorluklarla karşı
laşıyoruz. Bunun kolaylaşbrılması lazım . Yani üniversite tarahndan, bi
limsel olarak yapılacak bir araştırma için bile izin alabilmemiz bu kadar 
zorsa, başka kurumlar bunu çok daha zorlukla yapabilirler. 

Ama benim şu anda asıl üzerinde durduğurn, önerdiğim şey bölge
ye daha fazla sayıda araşbrmacırun, öğretim üyesinin sevk edilmesidir. 
Çünkü şu anda çalışma adına yapılan, sadece türkülerin, halk hikayele
rinin derlenmesi ve biraz önce söylediğim dinsel nitelikli yapıların de
ğerlendirilmesi nden ibarettir. 

CiHAT Kü RKçüoi:';Lu 
Harran Üniversitesi Arkeoloji Böliim Başkanı 

Konuşmacılardan kültür envanteri konusundan söz edenler oldu. 
Ben Kültür Bakanlığı'nın yıllar önce üstlendiği Kültür Envanteri Proje-
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si' nin hayata geçirilmeınesi nedeniyle projenin bakanlıktan alınıp Türk 
Tarih Kurumu'na verildiğini biliyorum ve Türk Tarih Kurwııu da bazı 
bölgelerdeki üniversitelerebu görevi dağıhnış ve Türkiye gen elinde bir 
kültür envanteri çalışmasını başla hnış bulunuyor. Biz, içi nde 100. Yıl 

Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdülselam Uluçarn başkanlığında benim 
ve iki arkadaşıının daha bulunduğu bir ekiple, yani 100. Yıl Üniversite
si ile Harran Üniversitesi işbirliğiyle Şanlıurfa'daki kültür varlıklarının 
envanterine başlamış bulunuyoruz . Mesela şu anda Şanlıurfa il merke
zinde iki yüz anıtsal yapının raporları hazırlanmış, fotoğrafları, planla
rı çizilmiş durumda. Yakında bunlar Türk Tarih Kurumu'na gönderile
cek. Ondan sonra da ça lışmamızı il çelere yoğunlaşhracağız. Bir yıl için
de envanterin bitirileceğini umuyoruz. 

Sayın başkan konuşmasının başında Güneydoğu Anadolu Bölge
si'nde ki kültür varlıklarının bahya nazaran da ha iyi korunduğunu 
söylediler, çok doğrudur. Çünkü bu bölge kentleşme ve sanayileşmeyi 
geç yakaladı. Kentleşme ve sanayileşme tarihi dokunun tahribinde en 
önemli unsur. Ancak, tehlike sınırındayu. Önlem alındığı takdirde ta
şınmaz kültür varlı.klarımızı kurtarabiliriz. Aksi takdirde her gün yı
kımlar olacak, oluyor ve bu yıkımların önüne geçmemiz mümkün d e
ğil. Mesela Şanlıurfa' da şu anda SİT alanı olarak tespit edilmiş olması
na rağmen tarihi evlerada ölçeğinde yıkılıyor. Yani dört tarafı sokak
larta çevrili tek ada değil, adalar yıkılıyor, iş hanlan yapılıyor; oralar
da arsanın yüzde yüzüne oturan pasajlara, iş yerlerine, betonarme ya
pılara izin veriliyor. Belediyeden arkadaşlarım da vardır, yanlışsa söy
lesinler. 

Urfa gibi zengin bir tarihi kentin tümünü koruyalım dersek biraz 
hayal o lur, gerçekçi olmakta fayda var. Bir kısmını gözden çıkaralım di
yorum, ne yapalım, yani arzu ediyoruz hepsi korunsun ama gidiyor, gi
den de gelmiyor. Hiç olmazsa iki örnek ada kurtaramaz rnıyız? Bunun 
birisi kültürel amaçlı kullanılır, diğeri de turizm amaçlı . Ben Urfa'da 
böyle iki ada tespit ettim. Birini valimize teklif ettim: Yıldız Meyda
nı'nda Yorgancı Sokağı, Zuhal Sokağı ve Güllüoğlu Sokağı'nın çevrele
diği, içinde on yedi çok güzel tarihi evin yer aldığı bir ada var. Burayı 
bir kültür merkezi olarak, kültür sokağı olarak koruyabiliriz . Bu evle ri 
kamulaşhrıp devlet halk müziği korosu, ressamlar atölyesi, resim hey
kel müzesi, tiya tro kursları, müzik kursları, halk kütüphanesi, Urfa kü
tüphanesi, el sanatları üretim ve sahş merkezleri olarak işlevlendirebi

liriz. Bunu yaparsak belki Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız ve bu 
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yapbğımız belki Kültür Bakanlığı' nca model olarak kabul edil ip diğer 
iliere de yayılacaktır. Bunu başarmaya mecburuz biz. 

Böyle tarihi kentleri, İsta nbu l'u, Bursa'y ı yıktığını ız, yok ettiğimiz 
gibi Urfa')'1 da, Mardin' i de yok etmeyelim. Diyarbakır g itti, Gaziantep 
g itti, Mard in beton yapılara mahkum olmuş durumda. Şimdi Urfa gibi 
on bir bin yıllık bir kent elimizde ve çok şükür önemli b ir kısmı günü
nıüze kadar gelmiş. O kadar tahribat yapılmış olmasına rağmen halen 
dimdik ayakta olan bir şehir, ama önlem alma sınırına gelmişiz. Artık 

söyleyecek laf yok, iş, icraat zamanıdır. 

Kültür adası projesinde, bu bahsettiğim adadan sonra bir de turizm 
adası olarak kullanacağımız bir yer var. Şanlıurfa Valiliği Konuk 
Evi'nin hemen batısında Güllüoğlu Sokağı vardır, Balıklıgöl'e doğru 

iner ve onun batısı da Urfa surlandır. Orada büyük bir ada vard ır ve 
orada da çok güzel evler vardır. Restore edilip turizme açılacak bir tu
rizm adası, otel, motel, pansiyon, kafeterya olarak değerlend i rilecek bir 
adadır. Suranın da kurtanlması ile hiç olmazsa bu tarihi şehirden iki 
parçacığı örnek olarak gelecek nesillere aktarnuş oluruz. Gönül ister ki 
heps ini kurtaralım ve geleceğe bir müze şehir aktaralım, a ma ben 
umu tsuzum. Her ay onlarca mahkemeye bilirkişi ola rak gidiyorum. 
Şartlıurfa'da yıkımların ardı arkası kesilmiyor. Açılan m ahkem elerin 
sonucu ne olursa olsun, isterse adam hüküm giysin, olan benim tarihi 
evime oluyor, giden geri gelmiyor. 

A yru şey Harran için de önemli. Dört bin yıllık tarih şehri H a rran' da 
bugün -M üze Müdürlüğü' nden arkadaşını da buradadır- üç yüze yakın 
dava dosyası açılmış. Üç yüze yakın dava dosyası demek, üç yüz beton 
yapı d emek. O kubbe evlerin içerisinde üç yüz beton yapı olması, Har
ran' ı bitirmişiz demektir. Burada da önlem alıp hiç olmazsa Harran'ın 

bir bölgesini, bir turizm adası olarak kurtara lım. Restore ed elim, hiç ol
mazsa orarun da bir bölgesini el sanatlan sa tış merkezi yle, motel, pan
siyon, kafeteryası ile kurtarmış olalım. 

Arkadaşlarımdan biri sözü Kültür Varlıkları Korum a Kurulu' na ge
tirdi. Kuruldan bir üye arkadaşımız Sayın Haluk Coşkun Bey de bura
da. Bu kuruldan biz çok dertliyiz. En basit bir restorasyon işinin p roje
si bir yıldan çabuk çıkmıyor, iki yıl u zayan projeler var. Örneğin Güm
rük H an ı Vakfı iki yıl önce bu ha nın restorasyonuna 20 milyar lira ayır

dı. Proje kurula gitti geldi, gitti geldi, şurası şöyle burası böyle iki yıl 

geçti. O 20 milyar liranıız pul o ldu bizim. Çok basit nede nlerle bu iş 

uzuyor gidiyor ve her türlü restorasyon projesinde bu tür güçlüklerle 
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karşılaşılıyor. Uğur Bey de dile getirdi, H aluk Bey de yanımda . Bu tür 
gecikmeleri önlemek için kültür varlıkları çok zengin olan Urfa hiç ol
mazsa bir özelliğe, bir ayrıcalığa sa. hip olmalı. Bir pilot bölge kabul ed il
meli Kültü.r Bakanlığı' nca. Buraya özel, bir mahalli kurul oluşturulnıa
lı . Mesela valimizin başkanlığında İl Çevre Kurulu var. Urfa'yla ilgili 
bütü.n çevre sorunları bölge kuruluna gitmiyor, Ankara'ya gitmiyor, 
valinin başkanlığında bu kurul problemi çözüyor. Peki bu Urfa'da eski 
eser restoratörü, mimar, sanat tarihçisi, arkeolog arkadaşmuz yok mu? 
Elbette var. H atta iddia ediyorum, Diyarbakır Bölge Kurulu'ndaki arka
daşları tenzilı ediyorum, onları küçümsemiyorum, ama buradaki insan
ların Urfa mimarisini onlardan daha iyi bilebildiğine inanıyorum. Edir
ne'den bir kurul üyesi, bir profesör arkadaşınıız geliyor, Urfa'daki bir 
evin restorasyonu hakkında ahkam kesiyor. Ne bilir Urfa'nın eyvanını, 

ne bilir süslemesini, ne bilir taşını? Bu nedenle özellikle bu m üze şehir 
için bir mahalli kurul oluşturulnıasını öneri yorum. Valinin başkanlığın
da, Kültü.r Müdürlüğü'nden, Müze Müdürlüğü'nden, Belediye'd en, 
Mimarlar Odası' ndan, üniversiteden şehirci, mimar, arkeolog, sanat ta
rihçisi elemanların da yer aldığı bir kurul oluşturulmalı ve bu ilin res
torasyon kararlarını bu kurul vermeli. Daha çabuk vermeli, daha pratik 
vermeli. 

Yi(:; iT GÜLÖKSÜZ 

Aslında bu cins projelerin önerilıııesi bence çok önemli. Bir uygula
mayı, başka yerlerde başarı sağlanuşsa yaygınlaştırmak mümkün. Tür
kiye'de iyi örnek oluşturmak önemli. Siz proje önerirken bir d e politi
ka, hatta bir s trateji önerdiniz. Tüm iJJerde tü.münü birden yapmak inı
klinı olmadığı için belirli parçaları ele alıp onun finansmaruru sağlamak 

daha doğru. Finansman meselesinde hep bütçeden sağlansın diye dü
şünülüyor. Bütçe de destekleyebilir, ama mutlaka başka kaynaklar ya
ratmak gerekir. 

CiHAT KüRKÇÜO~LU 

Tümünü korııyalını derken tü.münü kaybediyorıız. Hiç olmazsa bir 
bölgeyi hedef almalıyız. 

Yi(:;iT GÜLÖKSÜZ 

Belki bu proje üzerinden, politikala r üzerinden yavaş yavaş konuş
maya başlayabiliriz. Hangi konuda o lursa olsun bir işi merkezileştirdi

ğinizde yavaş işler. Anıtlar Yüksek Kurulu meselesi de böyle. Anıtlar 
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Kurulu bölge kurullannı genellikle çeşitli üniversitele rdeki hocalar 
oluşturuyor. Onla r da bölgede iki ayda bir toplanabildikleri için önleri
ne yüzle rce dosya geliyor. Bir sefe rinde on dosyaya baksalar aylarca, 
yıllarca bekleyen dosyalar o labiliyor. Dolay ısıyla, belki çok önemli, bü
yük yapılar için başka bir kurul olabilir, ama bir politika önerisi olarak 
işin geneli yerel kurullar eliyle yapılabilir . 

Geldiğimiz bu noktadan örgütlenme ve finansmanla ilgili politika 
önerilerine doğru biraz yol almalıyız. Genellikle bunlar niyetler halinde 
belirtiliyor. Artik önemli olan, niyetierin kararlara, politikalara ve genel 
bir stratejiye dönüştürülmesi ve o istikamette hem örgütlenmeyle, hem 
finansmanla ilgili boyutları olan bir stratejinin gelişti rilmesi. 

HALUK CoşKUN 
Urfa Belediyesi Başkan Yardımcısı, Mimar 

Cihat Hoca'nın söylediklerine aynen katılıyorum. Teyit eden üç ör
nek vermek istiyorum. Birisi Kurul'la ilgili, diğer ikisi eğitimle. Aşağı 

yukarı 13-14 yıldır Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu'na belediye temsilcisi olarak katılıyorum. Kurul uygulamaya 
katılmadığı, uygulamada bir sorumluluğu olmadığı için vatandaşla bi
re bir ilişki içinde değil. Kağıt ü zerinde veya dosyada yapılan inceleme 
sonucu alınan karann uygulamaya nasıl yansıyacağı veya nasıl dönü
şeceği konusunda da en ufak fikri yok. Bu, bizim yönlendirmemiz, açık

lamalarırruz ve izahıarımızla bir ölçüde yerine getirilmeye çalışılıyor. 
Biraz önce Gümrük Ham örneği verildi, ben de ŞURKA V' ın, valili

ğin öncülüğünde yapılan Balıklıgöl ve Dergah düzenlemesini örnek 
vermek istiyorum. Sanıyorum bu düzenlemenin dosyası bizim kurulun 
masalarında sekizinci-dokuzuncu yılını doldurdu. Hala onay aşaması

na, imza aşamasına gelinemedi. Bu dosya vilayetin öncülüğünde yapı
lan bir uygulamaya ait. Sıradan bir vatandaşın müracaab çok daha 
uzun sürünebiliyor. Kurul'un toplantı süreleri ve uygulamadan uzak 
oluşu, uygulama sonuçları hakkında en ufak bir sorumluluğunun ol
mayışı çok olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bu kurulun kuruluş amacı 

çok iyi olabilir, iyi düşünülmüş olabilir, ama sonuç itibarıyla zaman 
kaybettirici ve uygulamada d a iyi sonuçlar alınmayan bir kurula dö
nüşmüş halde. 

Bazen vatandaş kendi tescilli yapısını onarmak için b izd en yardım 
is tiyor. Konu Kurul'a yansıdığında, rö löve projesi, res torasyon projesi 
gibi birçok mali külfet gerektiren istekler ortaya çıkıyor. H albuki bun-
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lar yerinde basit bir tutanakla, çok basi t bir-iki önleınle çözillebilecek 
şeyler. Tescilli yapılar konusunda hepimiz birkaç soruşturma geçirdiği 

miz için biz d e sorumluluğu üzerimize alıp "Gel şunu şu şekilde yap, 
en pratik çözüm budur" diyemiyoruz. Çünkü 2863 çok kesin bağlıyor 

bazı şeyleri. Dosyaların Kurul, Be lediye ve M üze arasında gidip gelme
leri sırasında yapı zamaııın tahribatma açık bir şekilde, kendiliğinden 
çöküp kaybolu yor. 

Diğer tüm konuşmacıların dile getirdiği sorunların temelinde eğitim 
yabyor. Bölge insa.nınm bu koruma meselesine bakış açısı, korunan 
eserleri ne kadar sahiplendiği bence çok önemli. Bunun gü çlendirilme
si lazım . 1974 yılında yapılan Urfa imar planı, bana göre çok yanlış bir 
kararla şu an Urfa'nın merkezinden Balıklıgöl'e doğru uzanan bir yol 
genişletme kararı vermiş ve geniş bir yolun prestiji çok yüksek olduğu 
için gelen giden bütün siyasiler buna çok ilgi göstermişler, ellerindeki 
avuçlarındaki üç beş kuruş para)'l o yolun üzerindeki dükkanların ka
mulaşbrılmasına harcamışlar. Oysa bu yolun ulaşırnın gelişmesine hiç
bir katkısı olmayacak. Bizler de, belediye personeli olarak a lınan kara
ra hiç kablmadığımız halde zaman zaman bu imar planının uygulayıcı

sı durumuna düşüyoruz. 
Bundan yedi-sekiz yıl önce söz konusu yolun Haşimiye'den Yıldız 

Meydanı'na k.ı.dar uzanan kısmının kamulaşhrılması bitiriimiş ve yı

kım aşamasına gelinmişti . Yılama nezaret etmek için sabah erkenden 
ben de oraya gittim. Dükkanlar yıkılıyordu . Benim çocukluğum da bu
rada geçmişti, hatta bütün ailemizin ayakkabı ihtiyacını karşılayan bir 
kundura dükkanı yıkılırken kendi kendime içim sızlayarak, bir daha 
buraları göremeyeceğiz artık, dedim. O ara yanınıa çok iyi tanıdığım 
yaşlı bir adamcağız geldi. Ben yıkım nede niyle sitem dolu sözler bekler
ken adam bana, "Yıkımı dar tııttunuz, biraz daha büyütecektiniz, şura

yı 12 Eylü l Caddesi'yle birleştirecektiniz, o hamam da ortada kaldı, )'1-

k.ın onu da sorumluluk bana ait" dedi. "Bu gidişle o da olacak" dedim. 
Buradaki birçok arkadaşım böyle diyaloglar yaşamışbr. 

Yine Karakoyun Deresi üzerinde bir iş merkezi yaphk. Projenin sı

ıurları içinde bir hamam vardı, yemin ediyorum o proje üzerine konuş

tuğumuz yüz kişiden doksan dokuz u, o hamanıı mutlaka yıkın dedi 
Bunun dışında projeyle ilgili en ufak bir eleştiri almad ık. 

Temel olarak bence, biraz önce Ceva t Hoca mm verdiği örneklerd en 
de hareketle, örnek turizm ada larıyla, kültür adalarıyla, eski Urfa evle
rinin bir zincirin ha lkaları gibi herkesin iftihar edeceği bir biçimde kul-
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lanuna açılmasıyla toplunıda koruma duygusunun geliştirilmesine bü
y ük ihtiyaç var diye düşünüyorum. 

YiGİT GüLÖKSÜZ 

Yani bir yandan kullanışlı hale gelmesi, bir yandan da korunmuş ol
manın daha çok ekonomik avantaj sağlaması. Mesela Bedrum'da bir ge
leneksel yapının işletme olarak daha büyük bir ekonomik değeri var, ya
ni korwnanın ekonomik bir değeri var. Dolayısıyla arttk insanlar orayı 
korumak istiyor. Bunun için de tabü iyi örnekler oluşturmak gerekiyor. 

HALİL İBRAHiM AKŞİT 

Harran Ktıymakamı 

GAP, Urfa deyince muhakkak aklımızın bir kenanndan Harran ge
çiyor ve eminim herkesin aklında da Harran' la ilgili birtakun fikirler, 
projeler, teklifler vardır. Aklınızdakilere bir katkı yapmak için Har
ran'da yaşayan bir kişi olarak birkaç şey söylemek istiyorum. 

Harran'ın yedi bin senelik bir tarihi var, dört bin senedir Harran is
mi kullanılıyor. Bu bin yıllar içinde on altı uygarlık gelmiş geçmiş Har
ran' dan. Ancak insanlar -itiraf edeyim ki Urfa'ya gelmeden önce ben 
de- Harran'ı sadece GAP projesinin merkezi olarak biliyorlar. Burada 
da yine bir tanıtım eksikliği var. Harran'a baktığımızda bu on altı uy
garlığın izleri her yeri dolduruyor. Bir şey elimizde ne kadar bolsa, biz 
millet olarak onun kıymetini o kadar az biliyoruz. Yeni yeni bir uyanış 
var. Zararın neresinden dönersek kardır diye düşünüyorum. 

Burada yaşadığımız en büyük sorun yine bu koruma meselesinde, 
yerel ve merkezi dengeler arasındaki sıkıntılarımız. Benim bir idareci 
olarak en çok stkıntıya düştüğüm konu, toplumla kanun arasında kal
mış olmam. Kanun, sen bunu yapacaksın, toplum, ben bunu yapmalı

yım diyor. Ben insanların huzurunu, mutluluğunu, refahını sağlamak 

ve ayru zamanda kanunlan da uygulamak zorundayım. Burada benim 
karşıma çıkan kesin kurallar, kesin hükümler içeren SİT kanunu. Bu 
noktada maalesef elimiz kolumuz bağlanmış durumda. Az önce değer
li hocamız da söyledi, doğrudur Harran'da üç yüz dava vardır ve bu
nun yüzü benim tarafırndan açılmıştır. Ancak benim başka alternatifim 
yok, vatandaşın da başka alternatifi yok. işte burada merkezle yerel ara
sındaki uzlaşmayı sağlamanuz, yani bu insanlara bir çıkış kapısı açma
m ız gerekiyor. Elleme, dokunma, kıpudama anlayışıyla hiçbir iş yapı
lamaz diye düşünüyorum. 
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Siz uzun yıllar Top lu Konu t· İdaresi 'nin yöneticiliğini yaptığınız için 
bana hak verirsiniz diye düşünüyorum. Devlet ola rak vata ndaşa, buyu
run ben size şu rada konut üretti m, oturduğunuz evi boşalhn ba na ve
rin, ben de gereken ça lışmaını yapayım demeniz lazım. Şu anda H ar
ran'da temel olarak yapılması gereken çalışma budur. Bence bu Harra n 
evlerini kurtarmamızın başka türlü çaresi yoktur. Bir görüşe göre evle
rin içinde insanların yaşaması onları daha uzun ömürlü yapa r. Bu fikre 
katılmıyorum. İki bin yıllık bir tuğla parçasının kıymeti şu anda bir bri
ket değeriyle eşittir Harran' da. Yani meseleye bu açıdan bakhğımızda 
vatandaş nezdinde o eserlerin herhangi bir ekonomik, kültürel değeri 
yoktur. İş işten geçmeden bu evlerin, yer gösterilerek kamu koruması 
altına alınması lazımdır. 

YiCiT GüLÖKSÜZ 

Toplu Konut'a atıfta bulunu lduğu için eğlenceli bir hikaye anlata
yım size. Ben de mimarım, kırk senedir bu işlerle uğraşıyoruz, Toplu 
Konut Fonu'ndaki paranın belirli bir bölümünü koruma çabalarının fi
nansmanında kullanalım diye düşündük. Toplu Konut İdaresi'nin işi
nin sadece yeni konut yapmak değil, mevcut konut stokunu da kullanı
labilir hale getirmek olduğu gibi bir yorum yaptık. Üniversitelerle, ko
ruma kurulu üyeleriyle, bu işten anlayan u zmanlad a toplana rak bir yö
netmelik hazırladık Bu yönetmelikle hem mülk sahibini hem de mül
kün bulunduğu belediyeyi kredilendiriyorduk Çünkü korumanın alt
yapıyla da ilgisi var; örneğin yapıyı yangından korumak için elektrik 
tesisabm yeraltına alacaksınız. Mülk sahibine de kredi veriliyor; çünkü 
buradaki insanların binalannı onarmak, rehabilite etmek için paraları 
yok, bütün problem buradan çıkıyor. Toplu Konut Fonu'nda biriken 
veya bütçeden gelen kaynağın yüzde beşinin bu iş için kullanılmasıru 
öngördük. Bu da senede yedi yüz konutun rehabilite edilmesine olanak 
sağlayacak bir meblağ ediyordu. Mülk sahibinin bir kısmına Toplu Ko
nut stokundan konut vererek takas yapabilir veya evi restore edilene 
k,ıdar geçici sürelerle mülk sahibinin iskanı sağlanabilir, yani birçok 
imkan var. Yönetmeliği yaptık, bakanlıklan dolaştık, herkes tamam d e
di. Ama Adalet Bakanlığı, "Olmaz, tüzüğünüz müsait değil" d edi. Bize 
kalırsa tüz ük de müsait. Kaldı ki hiyerarşide kanun tüzükten daha yu
karıda, dolayısıyla kanuna uygunsa tüzüğe de uygundur. Sonunda 
Adalet Bakanlığı'nı ikna ettik, fakat bu iknadan önce Adalet Bakanlığı 

yazısı Başbakanlığa gitmiş olduğu için Başbakanlık, bunu bir Daruş-
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tay'a sora lım dedi, Danıştay Birinci Dairesi'ne gitt i. Tab ii bu a rada ay
lar, y tllar geçiyor. Danıştay Birinci Dairesi' ne üç kere sunuş yaparak ko
runacak yaptiarın da birer konut olduğunu ispatlamaya çalıştık. Danış

tay, "Yeni konuta paranız yehyor mu ki bu eski konutlarla uğraşıyorsu

nu z?" diye soruyor. Aşağı yukarı bir yL1 uğraştık Tüzüğü değiştirecek

siniz dedikleri için, tüzüğe, fonlar korunması gereken konutların reha
bilitasyon ve renovasyonunda da kullanılabilir diye iki-üç kelime ekle
dik. Bu da yedi-sekiz ay sürdü. Neyse Danıştay Birinci Daire' d en beşe 
dörtle onaylandı. Sonuçta kanun müsait, tüzük müsait, yönetm elik mü
sait hale getirdik. Tabii bu arada bakanlar sürekli değişiyor. Beş sene 
görevde kaldım, on bakan değişti ve bunların dokuzu son üç senemde 
değişti . Bu sefer de meseleyi bakana arılatamıyoruz. 

Yani sonuçta Başbakanlığa bağlı etkili bir kuruluş, uygulam a yapan 
bir kuruluş bile elindeki parayı bu işe sarf edemedi. Ben bununla üç se
ne kadar uğraştım ve şu anda bu işten sorumlu devlet bakanı bu yönet
meliği eline aLsa Başbakanlığa gönderse bu iş yine yapılabilir. Yani bu 
sadece Harran'daki o evlerde yaşayan insanların duyarsızlığı, kıymet 

bilmezliği meselesi değil. Yargının en üstünde, yönetimin en üs tünde, 
icrarun en üstünde, Meclis'in en üstünde bulunan insanların da koruma 
bilinci konusundaki düzeyi budur. Bunun zor iş olduğunu ama hakika
ten yapılması gereken bir iş olduğunu bilelin1. Tabii ki gelecek nesiller 
bunların kıymetini bilecek; bir sonraki nesle, daha iyi yetişmiş, bu işler 
konusunda daha duyarlı insanlara karşı hiç olmazsa bu geçici görevi
mizi yapab ilmeliyiz diye düşünüyoruz. 

Tarih Vakfı'nın bu konudaki çalışması sadece bu projeyle sınırlı de
ğildir. Türkiye'nin her alanında bu bilinçlendirıne konusunda sürekli 
bir çalışma yürütüyor. İki yüz civarında kitap yay1n1landı, biri İngilizce 
olmak üzere dört periyodik yayın çıkartıhyor. Ama diyeceksiniz ki ne 
kad ar okunuyor? İşte bunlar Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sadece 
koruma alanında değil her alanda gelip dayandığı mesele eğitim mese
lesi, duyarlılık meselesi, değerler sistemi meselesi. 

Elbette benim kırk yLllık meslek hayatım süresince bu konuda da bazı 
gelişmeler oldu, ama tahribat d evam ediyor. Git gide hiç olmazsa düşün

ce seviyesinde bunlarla uğraşan, duyarWık taşıyan insan sayısı artıyor. 

Şunu da söyleyeyim, yönetimin d urunm gerçekten zor. Yere l otori
te ola rak kanunla gerçekler arasında sıkışıp kaldık dedirıiz. Öyle, her 
kadernede bu böyle. Merkezi yönetimdeki insanların da durumu bu
dur. İşte he r şeyde reform meselesi biraz bunda n kaynaklanıyor. Haki-
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ka ten idarede, adliyede reform olmadıkça bu sorunlar, kişisel gayre tler, 
ufak zaferler, a ma büyük hayal kırıklıklarıyla devam ed ip g idiyor. Fa
kat bu tür çalışmaların da etkisiyle, eninde sonunda bu reformlar o la
caktır. Çünkü ülke başka türlü ida re edilebilir olmaktan çıkıyor. 

Eninde sonunda reformlar gerçekleştiğinde elimizde enva nterimiz 
olmalı, hazırlığımiZ olmalı, mümkün olduğu kadar halkın, orada yaşa
yanların katıldığı veya oradaki kamuoyu önderlerinin belirli ölçüde bi
linçlendirildiği bir ortam da hazır olmalı. Bazen para olsa da sorun çözü
lemiyor. Çünkü gerekli proje stoku yok, gerekli katılım ortaını oluşma

mış, gerekli motivasyon yok. O yüzden biz eninde sonunda bu narın aşı
lacağını düşünerek elimizden geldiği kadar bu hazırlıkları yapmalıyız. 

HARUN SoYDAN 

Şe/ı ir Plancısı, GAP İdaresi 

Ben GAP İdaresi bünyesine, Birecik Barajı' ndan Etkilenen Yerleşim 
Projesi için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü aracılığıyla gel
dim. Birecik Barajı Projesi' nin daha sonraki Tlısu Barajı Projesi için de 
müthiş de neyimler içerd.iğini düşünüyorum. Halfeti kaymakamımız da 
burada. Birecik Barajı'ndan etkilenen yerleşimler içindeki en büyük ilçe 
merkezi H alfeti. Bu tür projelerde temel sorunumuzun bir paradoks 
mantığı olduğunu düşünüyorum. 

Lineer mantıkla düşündüğün üz zaman bir yere bir baraj yapılması 

o yörenin kaybedilmesi anlamına, o yörenin korunması ise orarun geliş

tirilmemesi anlamına gelir. Bana sorarsanız bu paradoks mantıktan 
kurtıılmak gerekir önce. Siz burada bir oyun oynayacaksınız, bu büyük 
bir oyundur ve bu oyunun toplam kazancı sıfır olmayacaktır. Birecik 
Barajı'ndan etkilenen yerleşimierin yeniden yerleşimi projesi de bun
dan sonraki baraj projeleri için önemli bir deneyimdir. Çünkü Birecik 
Baraj Projesi Atatürk Barajı' na göre bir ilerlemedir. l lısu Barajı da bana 
göre Birecik Barajı'na göre bir ilerleme olacaktır. 

Yi<:': iT GüLÖKSÜZ 

Hiç kimse, gelişme için yapılan çabalar dursun, yöreyi olduğu gibi 
koruyalım demiyor. Zaten nıarifet burada, yani bir yandan bu barajlar 
yapılabilir veya şöyle söyleyeyim, o barajlad a elde edilmek istenen sula
ma ve enerji elde edilebilir, ama bir yandan da gerekli şeyler korunabi
lir. Dolayısıyla söylediğiniz çok doğru. Planlama denen de böyle birçok 
faktörü birden h esaba ka tıp hiçbirini ihmal etmeden sorunu çözme işi. 
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BAKl R CAMBAZLAR 

İnşaat Miilıe11disi, ŞURKA V 

Şimdiye kadar dinied iğim arkadaşlar çeşitl i sorunla ra değindiler. 

Bunları kendime göre üç ana başlıkta topluyorum: Birincisi bürokratik 
engeller, yani Anıtlar Yüksek Kurulu, tüzük ve yönetmelikle ilgi li; ikin
cisi halkın bilinçlenmesi; üçüncüsü finans sorunları. 

Bürokratik engelleri her toplanhda anlatarak, her raporda ileterek 
aşmaya çalışıyoruz. Halkın bilinçlenmesi için onlara tarihi ve kültürel 
mirasın korunmasının önemini anlatnıamız lazım. Şanlıurfa zaten sana
yileşmeyi geç yakalamıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi'nde, ayrılan 
ödeneğe bakarsak projenin tamamlanması yirmi, otuz, kırk sürecek. 
Geriye kısa vadede getiriye döni.iştüreceğimiz olanak olarak sad ece tu
rizm kalıyor. Sorun her ne kadar tarih b il inci, kültür bilinci ise de, konu 
halka sunulurken, tarihi mirası korumanın bir getirisi olduğu anlatıl ır

sa, halkın bu konuya daha fazla sahip çıkacağı kanaatindeyim. 
Diğer bir husus finans konusu. Finans konusunu belirli bir birime 

yıkmak biraz zor, toplu bir para bulmak da çok zor. Urfa'da otuz-otuz 
beş kamu kuruluşu var. Acaba bunlar bir yönetmelik veya gen elgeyle 
harekete geçirilerek bu işin içine çekilemez mi? Bir tarihi yapıyı istim
lak edip, restore edip bir fonksiyon vererek halkın kullarumına açamaz
lar nu diye düşünüyorum. Bu bir kütüphane olur, bir misafirhane olur. 
Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası gibi kuruluşların büyük büt
çeleri var. Bunlar da bu projenin içerisine çekilerek bir Urfa evini veya 
bir tarihi yapıyı alıp restore edemezler mi? 

Hızmalı Köprü diye bir tarihi yapımız var. Bu köprünün bir bölümü 
yıkılmış h . Vi layetin bir basın açıklanıası ile onarım için 20 milyarlık bir 
keşif bedeli çıkarbldığı, Kültür Bakanlığı'na, Bayındırlık Bakanlığı'na 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bilgi verildiği, gelen cevabi yazılar
da 2001 yılı bütçesine alırımadan hiçbir şey yapılamayacağının belirtil
diği ve bu nedenle köprünün trafiğe kapabidığı bildirilmişti. Böyle du
rumlarda gelecek yılların bütçelerini beklemeden sorunu çözebilme 
amacıyla il özel idarelerinin bütçelerine bir kaynak konulamaz nu? 

KEMAL SERTOK 

Gaziantep Miize Müdür Vekili, Arkeolog 

Bu konuda tüm meslektaşlarırnla birlikte çok karamsar bir ruh ha
linde bulunduğumuzu belirterek başlamak istiyorum. Biz korumacılık 
sorunlarını her gün yaşayan ve bunun ısbrabını çeken bir meslek gru-
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buyuz. Her yıt burada verilen ö rneklerden yüzlercesini yaşıyoruz çün
kü. Yine de toplantıya gelirken biraz umut taşıyordunı. Biz koruma işi

nin o klasik devlet tarafıydık. Globalleşen dünyada ise sivil toplum ör
gütleri öne çıkıyordu. Belki de sokaktaki insanı temsil eden bu sivil top
lum örgütleri şimdiye kadar bizim sırtlandığımız yükü lıafifletebiljrler
di. İnsanlar yıkıyorlar; yıkmaym diyoruz olmuyor. Parasal destek vere
miyoruz, akı l öğretemiyoruz. Sivil toplum örgütleri yıllardır beklediği

miz umut ışığıydı, bu işi üstleneceklerdi. 
Ama açıkçası toplantıda yine garip bir karamsarlığa ve çelişkiye 

düştüm. Bu sivil toplum kuruluşları, toplum adına, birey adına sorunu 
sunm aya gelen arkadaşlar devletten şikayet ediyorlar. Tavuk mu yu
murtadan, yumurta mı tavuktan çıkar gibi garip soruyla karşı karşıya
yız. Şöyle bir ö rnek vereyim. Birkaç ay önce bir beyefendi geldi, em ek
li bir öğretmenmiş "Akıl danışmak istiyorum" dedi. "Buyurun" dedik, 
"nedir d erdiniz?" "Şurada, şu ad a parselde bir ev var, bu ev SİT alanın
daymış. Ben bütün emeklilik paramı buna yatıracağım, ama bunu üç 
çocuğuma bir rant sağlasın diye yapmak istiyorum. Bu kurul kararı h ep 
böyle gider mi, burası hep böyle SİT alanı olarak mı kalır, yoksa günün 
birinde ben bunu yıkıp yerine yenis ini yapabilir miyim?" d edi. Bu be
yefendi emekli bir öğretnıendi, gözleri hınzır bakan bir müteahhit d e
ğildi. Şimdi bu noktada Kurul'a danlma kla veya devlet para vermiyor 
diye s item etmekle bu sorun çözülebilir mi? ŞURKA V bir sivil toplum 
örgütü, ama valiliğin parasıyla halka ö rnek olmak istiyor. Yani hala 
unmtsuzluğumu sürdürüyorum ve belediye başkan yardımcısının kül
türe, kültürel bili.nçlendirmeye önem verilmesiyle ilgili sözlerine katılı
yorum. 

Elimizde sağlıklı envanter bulunmayışıyla ilgili konuyu çok yüzey
sel bir eleştiri olarak alıyorum. H er şeyin envanteri olmayabilir, ama 
bölgede yapılan pek çok yüzey araştırması var. Hiç kimse bunları ele 
alıp kaç höyük var memleketimde diye hesaplamadı şimdiye kadar. 
Her gün gittiğimiz höyükler var ve belediye reisieri tarafından bunlar 
üzerinde ka nalizasyon kanalları açılıyor veya üzerlerine elektrik direk
leri dikiliyor. Yani bir belediye reis inin, bir muhtarın, Köy hiz metleri 
İdaresi'nin höyüğün höyük olduğunu anlaması için burası en vanterli 
bir höyüktür diye üzerine levha mı asmak lazım? 

Buradaki s ivil toplum örgütlerinin artık devletten şikayeti bırakıp 
bir şeyler üretmeye başlamaları, kendi ayakları üzerinde durmaları la
zım. "Devlet kredi verse de, devlet bir örnek yapı yapsa da halk ondan 
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görse" değil! Arhk sivil toplum kuruluşları bir şey yapsınlar, gözle gö
rülebilecek bir şeyler üretilsin. 

YiCİT GÜLÖKSÜZ 

Bir ortaklığın başlanıası daha iyi değil mi? Tamam, sahnedeki tek 
aktör devlet olmasın. Yerel yö netimlerin, sivil toplum kuruluşlarının da 
sahneye çıkması lazım. Ama onların da kapasiteleri sınırlı. Ha bi tat sü
recinde aktörlere bakbğımız zaman bunların hiçbirinin ortaklığa hazır 
olmadığını gördük. Devlet hazır olmadığı gibi, STK'lar da hazır değil
di. Tarih Vakfı ile GAP'ın yaptığı gibi veya vaktiyle Toplu Konut'un 
yaptığı gibi münferİt örnekler var, ama devletin genel olarak yaptığı si
vil toplum örgütlerini dışlamak oluyor. Mesela Cumhuriyet'in 75. Yıl 
Kutlaması'nda bu olayı gündeme getiren Tarih Vakh'nı bile dışiayarak 

ve ona elinden gelen her zorluğu çıkararak "kutlama k benim işim" de
mek, sonra da bunu doğru dürüst yapmamak olacak şey değildir. Kısa

ca, benim gördüğüm kadarıyla taraflar ortaklığa hazır değil. 
Biz sivil to~m örgütlerinden 1800'ü hakkındaki bilgileri bir reh-_ 

berde toglııdık. Bu harekete en çok inanan ve bunu en çok harekete ge
çirmek istey;;;}erden biriyiz. Zaten şu anda da o şapkamızla burada bu
lunuyoruz. Dediğiniz gibi herkesin kendi mahallesi, kendi kasabası, 
kendi şehrinde bu işi çözmesi, finansmanını sağlaması, kaynaklannı ya
ratmak için harekete geçmesi, herkesin katkısı ve yerel vergisiyle bu iş
lerin yapılması doğru bir öneri. Ancak, işin başında bir kibriti çakmak 
ve işi başlatmak gerekiyor. Nasıl başlayacak? Birçok sivil toplum kuru
luşuyla çalıştığınız zaman onların da tek tek insanlarm davraruşlanna 
benzer davranışlara sahip olduğunu görüyorsunuz. Diğerleri aleyhine 
kendi sokağını, kendi mahallesini öne çıkarmak gibi. Onun için, belirli 
bir süre ortaklık fikri çok daha pratik. Yani devlet, merkezi yönetim, ye
rel yönetim ve STK'ların birlikte çalışarak, birbirleriyle uzlaşarak işi gö
tiirmele.ri daha pratik gibi görünüyor. 

Mesela bu konuyu envanter gibi somut bir işte ele alırsak, Türki
ye'nin tümü için söylüyorum, bunun merkezi fonlarla desteklenmesi 
gerekir. Çünkü buradaki bir eser sad ece buraya değil, insanlığa aittir. 
Tabii o zaman bu envantere, bu kurtarma faaliyetine sadece Türkiye 
bütçesinde n değil, uluslararası fonlardan da para aktarılması mantıklı

dır. Ama bu aynı zamanda bir yerel varlıktır, dolayısıyla yerel kaynak
ların gayretine, katılımına, hem finansman olarak, hem koruma konu
sunda duyarlılık olarak ihtiyaç vardır. Envanter şaka değil, şimdi Har-
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ran Üniversites i' ne envanter yapın dense, bu çok büyük bir iştir. Belki 
kırk elli kişiy le harıl harıl yılla rca ça lışmak gereki r. Yani ka mu fonları 
olmada n yapılamaz. 

Ama bu arada da hakikaten esiGsinden farklı bakmak gerek, çünkü 
bu işler merkezi yönetime bırakılmıştı ve onların yapamadığı da anla
şıldı . Başka izaha gerek yok, sonuç ortada. Merkezi yönetim bunu, bu 
kadar koruyor. Kültür Bakanlığı'nın resto rasyon için ayırdığı para Tür
kiye'de yedi konut yapmaya yetiyor. Bununla çözülemeyeceği apaçık. 

Gelecek bütçelerde dah a çok para koysunlar deseniz sayı yetrnişe çıkar, 
bu da bir şeyi çözmez. İşte bu nedenle burada başka yaklaşımiara ihti
yaç var. Bu yaklaşım]ardan biri, yerel inisiyatifierin ku llanılrnasıdır. 

Eğer tarih bilincine sahipsen korunması gereken bir mirashr, değil
sen bir tuğladır, bir taşhr. Mimar arkadaşımızın söylediği gibi, tarihi 
eser eğer insanın kendi yaşamının bir parçasıysa onun için değerHdir. 
Yabancı.laşmışsa onun için tuğladır, briketten bir farkı yoktur. Bunun 
yapı.labilmesi d e kararlara kahlımla olur. Katıltın da böyle toplantılar
dan ibaret değildir. Vatandaşın yaşamıyla bir şekilde bir ilişiG kurulma
lıdır. Bu da he r nesnel olmayan kültürde farklı yöntemler gerektirebilir. 
Mesela Urfa' d a şöyledir, ama Kastamonu'da başka türlü olabifu. Onu 
da ancak orada yaşayanlar bilir. Ne var lG, bu tutum poli tika olarak, 
strateji olarak benimseniTse somut uygulamada mahalline göre içi dol
durulabilir. 

UGUR BEYAZGÜL 

Burada üniversite de, belediye de, müze de devletten şikayetçi . Fa
kat sivil toplum örgütleri devletten şi.kayetçi olduğu vakit bu bir kusur 
oluyor. Kemal Bey'in eleştirisini kastediyorum, sivil kunı.luşlarının as
lında halk.la iç içe olan kurum]ar olduğu, onla n n eleştirmekten öte bir
takım faaliyetlerde bu.lunması, halkı bilinçlendirmesi gerektiği şeklinde 

konuştular. Evet, buna katılıyorum; fakat bizim 1930'1arda Fransa' dan, 
Avrupa' dan alınan kanun.larla idare edildiğimizi, sivil toplum örgüt.le
rinin kentsel yönetimin hiçbir organmda temsil edilmesine olanak veril
mediğini gözden uzak hıtuıayaltm. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri
nin yönetime katUmasına olanak yok, bu kuru luşlar sadece fikir beyan 
edebiliyor. Fikri beyan ediyor, ama devle t yine bildiğini yapıyor. Bildi
ğini yapan insanlar da sonra dönüp bizd en şikayetçi oluyor. 

İsviçre' de kanunlar sürekli yenilenir. İsviçre'de tüm sivil toplum ör
gütlerinin başkanları belediye meclislerinin tabii üyesi. Bu Avrupa'nın 
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birçok kentinde ooyJeyken biZ yonetım H llı<t y ı~ıııun u~~ ~-~~---

Yiğit Bey konuşmasında, onlar d a insanlardan oluşuyor, onlar da 
o lursa konu pek değişmeyecek dedi ama ... 

YiGİT GüLÖKSÜZ 
Hayır, değişmeyecek demedim. Devlet-sivil toplum ö rgütleri ortak

lığında STK'ların da eksikleri var dedim. Genellikle şöy le bakılıyor: Bir 
tara f çok kötü çalışıyor, diğer taraf ise çok iyi çalışıyor. Ben aşağı yııka

rı yedi-sekiz senedir yoğun olarak sivil toplum kuruluşla rının faaliyet
leri içinde varım ve onlar özeleştirilerini yaparken de ka muyla ortak iş 
yapmaya yeteri kadar hazırlıklı olmadıklarını söylüyorlar. Bütün bun
ları söylemekle herkesin hazırlıklı olmasını amaçlıyoruz. Devlet sivil 
örgütlerle, yerel inisiyatiflerle meşgul olacak, eğitim yoluyla, fina ns
man yoluyla onların kapasitelerini artırıcı bir rol oynayacak. Yani sah
nede birçok aktör varsa -ki var- devlet artık demokrasi içinde rejisör ro
lü oynayacak. STK bu rolü devlet adına oynama yacak, ama kendi rolü
nü oynaması için de kapasitesini artırması lazım. Çünkü kapasite artı
rılmadığı zaman sivil toplum kuruluşunun rolü çok yetersiz kalıyor. 

Mesela bu şehirde bir mahalle halkının bir dernek kurduğunu düşü
nelim ve o derneğe siz burayı koruyun diyelim veya bu koruroayla il
gili kararlan verin diyelim. Nasıl bir sonuç alırsınız? O ma halle halkı di
yebilir ki bunları yıkalım, buraya belediye beş kat versin. Karar böyle 
olabilir, olmaz derseniz, Urfa'yı bilmem ama Türkiye'nin büyük bir kıs
mını bilirim, herkesin genel yaklaşımı şudur: Benim arsa ma on kat izin 
verilsin, iki yarumdaki arsalar ise yeşil alan olsun. Ranrtan mümkün 
olan en yüksek payı almak, ne yazık ki Türkiye'de son yirmi-otuz yıl, 
belki kırk yıl içinde temel bir arayış haline geldi. Bu taleplerde bulun
mayan, bu yollara gitmeyen, kuraliara ve kanunlara uyan insanlar biraz 
kenarda kaldı. Bütün bunları çiğneyip geçenler ise zengin oldu. Burada 
hiç olmazsa bu bilinç gelişene kadar belirli bir süre lazım. 

UcuR BEYAZGÜL 
Ne zaman dolar sizce bunw1 süresi? 

YtciT GÜLöKsüz 
Tarihi eserler yıkıldığı zaman bir daha geri gelmez. Bu nedenle sa

dece orada oturan, sadece o m ülkün sahibi olan veya sad ece o mahalle
de veya o kentte yaşayanların m ülkü değildir tarihi eser. İnsanlığın, ge
lecek nesille rin malıdır. Bu yüzden de belirli bir süre için, belirli bir ma-
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halled e yaşayan insanların kara rlarına bırakılamaz. Tabii ki o nla ra bıra 

kılacak tara fları da var. Onu yok etme kararı alamaz, ama hangisinin 
önce resto re ed ileceği veya ne biçimde restore ed ileceği konusunda uz
manlarla birl ilkte çalışarak belirli ka ra rla ra kahlabilir. 

Katılımcılık edebiyat olarak iy i, a ma bunun mekanizmaları üzerin
de konuşmalıyız. STK' lar ne yaparsa iyi yapar, devlet ne yaparsa kötü 
yapar yahut yerel yönetim bu konularda duyarsızdır gibi kategor ik 
reddetmeler yerine, merkezi yönetim, yerel yönetim ve ma halle düze
yinde sivil to plum kuruluşunun ortaklaşa kararlarıyla politikaların 

oluşması gere kiyor. Biri iyi, biri kö tü yaklaşımı doğru değil, he pimiz bu 
topluluğun içinde yaşıyoruz. 

Tarihsel mirasa sahip çıkmak için her imkanı kullanmak zorunda
yız; çünkü bu çok zor bir iş. Korunacak şey çok, tahribat hızla sürüyor 
ve hiç kimseyi işin d ışında bırakma lüksümüz yok. Merkezi fonla rsa 
merkezi fonlar, belediyeyse belediye fonları, kişisel katkılar, d ernekle
rin kampanyaları sonucu elde ettiği kaynaklar, Avrupa Kültür Mirası 

fonları, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, nereden bulursak ancak 
hepsini üst üs te koyarak zor bela mesafe ala biliriz. Söylemek istediğim, 

bu zor işin uzlaşma ve ortaklık gerektirdiği, ortakla rdan her a ktöriin de 
kendi rolünü e n iyi biçimde oynamaya çalışması gerektiği. Bu zor iş an
cak böyle bir dayanışma içinde yürütülebileceğe benziyor. 

UGUR BEYAZGÜL 

Benim de ifade ettiğim zaten aktörlerden biri olan sivil toplum ö r
gütlerinin yönetime dahil edilmediği . Bir mahallenin tamamıyla katıl

masını veya sivil toplum örgütlerinin devletin yerini almasını istemiyo
rum. Onların d a kararlara katılmasını ve halkı bilgilendirmesini istiyo
rum. Bunun için zamana da gerek yok. Belediye Meclisi' nde alınan ka
rarlardan halk habersiz. Yüksek Anıtlar Kurulu'nda alınan kararla rda n 
halk habersiz. Bunu ancak, üzerlerinde toplunıun baskısından başka s i
yasi bir baskı olınayan sivil toplum örgütleri başarır. Avrupa bunu ya
pıyor, artık dünya da buna gidiyor. 

YiGİT G üLÖKSÜZ 

Sivil toplum kuruluşlarıımı yönetime kahlması için 1530 sayılı Ya
sa'nın değişmesi lazım . Ama o yasa değişmeden önce de bunu uygula 
yan belediyeler var. Bazı belediyeler kent konseyleri kuruyor, belediye 
meclisi toplantılarını hoparlörle, televizyonla yayınlıyor, sivil toplum 
örgütleriyle, mesela Mimarlar Odası'yla protokol yapıyor. Bunun so-
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n uçları da alımyor. Mesela deprem bölgesi içinde bir pro tokolle teknik 
kontrolün odalara bırakıld ığ ı yerle rde yeni yapılar daha az yıkıldı. Be
lediye yapamıyor, idari kısmını kendi elinde bulunduruyor, teknik kıs
mını odala ra veriyor, onların vizesine dayalı olarak yapıyor. Hiç kont
ro l etmeyeceğine, hiç olmazsa bir ö lçüde kontrol ediyor. Buna benzer 
şeyler koruma alanında da geliştirilebilir. Yasalar değişse iyi o lur, ama 
eğer yer yer yönetim anlayışının değiştiği yerler varsa, yasanın değiş

mesini beklemeden bu tür mekanizmalar iş leyebilir. 

SABRİ ÇELİK 

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması ça lışmaları yapılırken, Ta
rih ve Kültür Varlıklannın Korunması Yasası'nın da irdelenerek değiş

tirilmesi yönünde çaba sarf etmek lazım. Barolar bir tarama yaparak 
Türkiye'd e yürürlükte bulunan on bir bin yasa içinde kültür, ta rih ve 
tabiat varlıklarının korunmasını zorlaşbran veya bizim hedeflediğimiz 

koruma biçimine aykırı bulunan hükümleri tespit edip Türkiye Büyük 
Mille t Meclisi'ne veya ilgili merciiere gönderebilir. Böyle bir çalışma 

b ölge için d e yapılmalı diye düşünüyorum. 
Sivil toplum kuruluşlarının devletle işbirliği konusunda şu noktayı 

gözden uzak tutmamak gerek. Ortaklardan biri olan yetmiş yedi yıllık 
Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm örgütlenmesi yle, olanaklarıyla, sekre
teryasıyla, bilgi birikimiyle, arşiviyle STK'larla ortaklığa hazır değilse, 

şimdiye kadar hiç adam yerine konulmayan STK'ların bu devasa gücün 
karşısına çok hazırlıklı olarak çıkmasını beklemek bana göre biraz hak
sızlık. Bu kururnların eti budu belli. Ancak, sivil toplum kuruluşları dü
şünsel hazırlık kısmına katıl ır, sözlerini söylerler. Ancak karar alma, 
uygulama ve gözetim aşamalarında işin içinde olmaziarsa yine verim
lilik ve başarı şansı düşer. Bunun için ne yapılmalıdır? 

Bu, Türkiye'nin sivilleştirilmesi sonınu, yasaların irdelenmesi, sivil 
toplum kuruluşlarının hem yerel yönetimlerde hem de kamunun bütün 
katmanlarında sisteme yenibaştan entegrasyon u meselesi. Yani tüm sis
temi yeni baştan sorgulayıp yeniden kurmak lazım. 
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İKİNCİ OTURUM 

YiGİT GüLÖKSÜZ 

Bu ikinci oturumda daha çok çözüm önerileri, politikalar, stratejiler 
üzerinde konuşacağız. 

İBRAHiM İSLAM 

Harran Üniversitesi Tari/ı Bölümü Başkanı 

Galiba taril1 a lanında da büyük bir sorun var. Çünkü taril1 belgeleri 
genellik1e kütüphanelerde, arşivlerde saklı, nerede ne olduğu da çok bi
linrniyor. O bakımdan ben vakfiye lerin, kadı sicillerinin, şeriye sicilleri
nin, tahrir d efterlerinin, seyahatnarnelerin in, şahıslarm elinde bulunan 
belge ve yazmalarm bilgisayar ortamına geçirilmesi ve bölgenin kültür 
yapısıyla, ta rilu geçmişiyle ilgili bilgilerin değerlendirilebileceği bir do
küman tasyon merkezinin oluşturulmasını öneriyorum. Belki sanat tari
hi, mimarlık tarihi, arkeoloji de bu kapsam içinde değerlendirilebilir. 
Böyle bir dokümantasyon merkezinin kurulacağı tarihi bir binanın se
çilmesiyle bu tarihi yapının da korunması sağlanabilecektir. 

SABRİ KüRKÇÜOGLU 

Harran Üniversitesi, ŞURKAV Yönet im KurulıtÜyesi 

Ben Harran Üniversi tesi bünyesinde GAP Bölgesi El Sanatları Araş
tırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğünü de yürütü yorum. Bize dağı
blan taslak metinde politikalar bölümündeki bir hususa değineceğim. 
Burada politika olarak "Bölge ölçeğinde folklorik ve etnegrafik zengin
likler konusunda bilgi, bilinç ve duyarlılık yarahlacakbr" deniyor. Bu
na katılıyoruz, çok güzel bir düşünce. Tabii kültürel mirası m eydan a 
getiren, üreten ha lkımızd ır. Halkın ürettiği özgün kültür ürünleriı1İl1 

korunması, yaşahiması yine onu üreten h a lk tarahndan yapılmalıdır. 
Fakat halkımız şu anda bu konuda duyarsız ve bilinçsiz. Politikalarda 
"bu bilinç ve duyarlılığın yarablmasına büyük önem verilecek" denmiş. 
Ama bu konuda çok somut açıklama yok. 
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Benim şu anda aklıma gelen bir önerim olacak. Üniversitemizde ta
rihi ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgi li derslerde bu bilinç ve du
yarlılık m eselesinin anlatılması için Yüksek Öğretim Kurumu' nun bir 
yıl önce gönderdiği bir genelge var. Harran Ünivers itesi'nde seçmeli 
ders olarak folklor, müzik ve resim dersleri var. Folklo r dersini seçen 
öğrencilere kültürel miras hakkında, bunların korunması, yaşabiması 

ve kazandırılması hakkında bir eğitim müfreda h uygulamaktayız. Fa
ka t bizim bu yaptığımız yetişkin insana yönelik bir bilinçlendirme ve 
duyarlılık çalışması. Halbuki bu tür bir çalışmanın d aha küçük yaşlar
da ele alınması lazım. Belki ilköğretim seviyesinde okulla ra konulacak 
bir ders veya bir dersin içine konulacak birkaç üniteyle bu işe başlamak 

lazım. Bu sadece Güneydoğu' daki eğitim kurumlarında deği l, Türkiye 
genelindeki bütün ilköğretim okullannda uygulanma lıdır. 

Bir de toplum içinde etkili olan kurumla r ve insanla r var. Bunlar 
mahalle muhtarları, imaınlar, köy ebeleri, köy öğretmenleri, şehirdeki 

diğer öğretmenler veya öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri olabilir. 
Bu kurum ve kişilerin bu tarih bilincinin yaygınlaşbrılması için eğitil ip 

görevlendirilmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra tabii televizyon, gazete, 
basılı ve görsel medyayı değerlendirmek de gerekir. 

Bilindiği gibi, kültürel miras alarılarından biri de geleneksel el sanat
larımız. Şanlıurfa'da geçmişten bugüne yirmi civannda el sanatı tespit 
edebiliyoruz. Bunlardan bugün sadece beş veya alhsı yaşamakta. Diğer 
on üç-on d ört el sanatı kaybolmuş. Tabii bu yok olanları yeniden diril
telim d ersek çok ütopik bir düşünce olabilir, bunun için çok çalışma ve 
gayret gerekebilir. Henüz yaşayanların korunması için yapılabilecekler 
ise d aha kolaydır. Eğer burılan geleceğe taşıyamazsak geçmişten hiçbir 
iz bulamayız. Bu konuda ilk çalışma bir belgeleme ve tespit çalışması 

olabilir: El sanatlarının çeşitleri, halen yaşayan ustalar ve üretilen ürün
ler. İkinci tedbir bunların üretimini d esteklemektir. Yani kişi ürettiği 
ürünü sata bilirse üretime devam edebilir, sanahnı sürdürebilir. Peki bu 
destekleme nasıl yapılabilir? Örneğin hammadde temini için kolaylık 
sağlanabilir. Kooperatifler kurulabilir, GAP İdaresi bu konuda ön cülük 
yapabilir. En önemlisi de el sanatları üretildikten sonra ürünlerin pa
zarlanması sorunu. Zaten üretici bunun pazarlamasını yapabilse, yap
tığını satabilseydi bu meslekleri terk e tmezdi. Pazarlama çok önemli bir 
sorun. El sanatlarının yaşatılmasını üretimi destekleme ve bu üretilen
lerin pazarıanmasına yardımcı olma olarak görüyorun1. Bunun için bir 
sis tem kurulmalı . Böyle bir sis tem Şanlıurfa Valiliği'nin halıcılık proje-
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sinde hayata geçirildi. Şu anda dört yüz halı tezgahında üreti len halılar 

Sümerbank H olding'in bir firması tarafından sa h n a lı n ıyor. Dolayısıyla 

tezgahtan çıkan her ürün pazar buluyor, a lıcı buluyor. Şanlıurfa Valili
ği ve Sümerbank Hold ing işletınesi böyle bir sistem kurdu. 

FuAT RAsTGELDi 

Devlet Su İşleri 15. Bölge Miidürliiğii, 

Araştırma Pinrı/ama Şube Miidürii 

Araşb.rına planlama şubesinde çalışhğım için burada bulunmuyo
rum. Senelerdir Urfa kültürü hakkında araşbrmalar yapıp a ra sıra da 
gazetelere, dergilere makale yazarım. Bunu bilen bölge müdürümüz, 
gönderdiğiniz faksı bana verdiği için bugün buraya geldim. 

Urfa kültürünün yok olması nedeniyle bizim bir yara m ız var, inşal

lah bu yaramıza biraz merhem sürersirıiz, acılarım ız kısmen d e olsa gi
der. 

Arkadaşlarımın henüz değinn1ediği bazı konular var. Örneğin Urfa 
imar planı 1959, 1974 ve 1980 yılında üç kere hazırlandı. Bu üç çizim sı

rasında ta rihi kimlik göz önüne alınmadığı için şehir kati ed il di. Bu imar 
planları on beş-on yedi sene arayla hazırlandı ve 1980'den sonra imar 
planı yapılmadı. Urfa imar planının hemen yapılması şartb.r. Konu o 
kadar acildir ki bu planının bugün hazırlanıp tatbik edilmesi lazımdır. 
Eski U rfa, Diyarbakır Surlan gibi surla ra sahipti. 17. yüzyıldan sonra 
önemi kalmadığı için bu surlar yıkılmış tır. Urfa bu su nın dışına taşmış
br ve surlardan bir kısmı bugün parça pa rça evlerde durmaktadır. Şim
di eğer yeni bir Urfa imar planı hazırlanırsa, bu sur sınır alınarak surun 
içinde kalan kısım olduğu gibi SİT alanı ilan edilmeli, sur dışında ise ye
ni bir Urfa yapılmalı. Şehirde hızh bir be to nlaşma vardır. Bunun hem en 
önlenmesi ve bundan sonra yapılacak yapılarda, Urfa'run eski haline 
uygun taş ve diğer malzemeler kullanılması şa rttır. 

Bugün eski Urfa evleri hızla yıkıhyor, yerine üç dört kath binala r, 
apartınanlar, iş merkezleri yapılıyor. Sebebi, şehrin bu kısmında nüfus 
yoğunluğunda büyük bir artış olmasıdır. Eğer yeni hazırlanacak imar 
planında benim dediğim şekilde sur kalınhları üzerinden bir sınır çizilir
se bunun içinde kalan bütün adala r zam a nla Urfa şehrine dönüşür. Na
sıl dönüşür? Şimdi ikisini Cihat Kürkçüoğlu yaptırır, on sene sonra beşi

ni başka bir Cilıat Kürkçüoğlu yapb.rır, elli sene sonra oğlu on Urfa evi 
yaptırır, iki yüz elli sene sonra Urfa yine eski Urfa haline gelir. Yani gün
den güne bozulduğu gibi günden güne de Urfa bu şekilde yenilenir. 
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Başka bir husus da imar planının aegıştınımemesıuır. ~"" ıııtdı 

p lanınm değişmesi ancak şehir imar planında bir hata varsa mümkün 
olmalıdır. 3194 sayılı imar Kanunu planın belediye meclislerinin kara
rıyla değiştirilebileceğini öngörür. Bu maddenin verdiği imkan la iki kat 
müsaades inin olduğu yerlere dört ka t inşaat izni verilmektedir. Mec
lis' te gündeme getiriliyor, her hafta, her ay imar tadi l atı adı altında bir 
sürü husus değiştiriliyor. Bu g ibi değişiklikler nedeniyle Urfa 'nın imar 
planı uygulanmıyor ve bozuluyor. 

Yine bir misal vereyim: Bir yerde tek daire üzerine dört katlı bir bi
na yapılacaktı, mal sahibi burayı tek daire olarak değil, iki daire olarak 
yaptı . Nasıl yaptı? Her tarafa üçer m etre, üçer metre taşarak. Üstelik 
dört kat yerine yedi katlı bina yaptı. 1973 yılında gittik binayı mühürle
dik ve projeye uyulmad ığı için binanın yıkılmasını istedik. İnşaat iki üç 
yıl o şekilde bek.ledi. Sonra dan çıkan imarafla rı ve bazı seçinı zamanı 

izinleri ve Belediye'nin uygulamış olduğu para cezalarıyla o şekilde ta
mamlandı. Adam "Ben yapıyorum, cezasını ödeyeceğim" diyor ve 
ödüyor. Dört daire yerine 14 d a ire sahibi olma mn rantı o kadar yüksek 
ki para cezası ödemek sorun değil. İşte bu yüzden şehir imar planına, 
bilhassa bu tarihi mekanlarda uyulması için çok ağır şartların getirilme
si lazım. Bu şekilde eski Urfa bozulmaz, devam eder. 

U rfa' da bir başka husus tarihi yapılara değer verilme mesidir. Sade
ce benim gibi üç beş arkadaş, ü ç beş köşe yazarı bu işin üzerinde duru
yor. Gaziantepli arkadaşımız korumayı devletin değil, şahısların yap
ması gerektiğini söyledi. Urfa bölgesinde bu işi şahıslar yapamaz. Dev
letin buraya katkısı şart. Belkıs Harabeleri'nin, Zeugma'nm tam karşı

sında bir antik şehir var. Belkıs Harabeleri bir sayfiye yeridir, fakat asıl 
antik şehir Urfa yakasında onun tam karşısındadır. Buraya şimdiye ka
dar tek bir kazma vurulmarmştır. Atatürk Barajı'nın altında kalan bir
çok h öyük vardı . Bunların hepsi kazılmadan suyun altında kaldı. Tüm 
burılar sivil toplum örgütleri tarafından yapılabilir mi? Bunun için dev
letin yardımlarıru bekliyoruz. 

Urfa, tarihi bakımından önemli bir şehir olmasının yam sıra bir pey
gamberler şehridir. Bütiin kültürler, dinler açısından inanç turizmine 
hizmet edebilecek büyük bir yerdir, burada büyük bir potansiyel vardır. 
Bunun için inanç turizmini destek.lemeli, bazı sergi ler yapmalıyız. Ur
fa ' da birçok kilise kalıntısı vardır. Birçok kilise ve sinagog camiye dönüş

türülmüştür. Böyle yapılmayıp harap halde yerinde duranlardan birinin 
sergi için restore edilip müze haline getirilmesinde fayda göriiyorurn. 
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Bu işler yapılırken finansman aranıyor. Urfa'da tatbik ed ile n Güney
doğu A nadolu Projesi, otuz iki mjlyar dolar maliyetindedir ve bunun 
yüzde eliisi harca nmıştır. GAP İdaresi'nde ça lışan arkadaşlar da iyi bi
liyorlar. Bunun yüzde eliisi gitmiş, yüzde eliisi duruyor. Bugün mas raf 
edilecek on alb milyar dolar para vardır, bu on altı milyar dolardan Ur
fa' ya bir hisse vermek lazım. Yani bu yaşlı şehrin üzerine GAP İdaresi, 
GAP Projesi gelip bindi ve buradaki kültürü mahvetti. Hiç olmazsa bu 
şehre de biraz ekmek yedir ki bu yükü ka l dırsın. Ben Tarih Vakfı olarak 
oradan Urfa'ya bir pay koparınanızı öneriyorum. Bu payla e n azmdan 
bazı yapılan kurtanrız. Örneğin küçük bir sur kalıntısını meydana çıka
rıp restore edebiliriz veya bu surlardan günümüze kalabilen Harran 
Kapısı'nı restore edip etrafını açabiliriz. 

EMRULLAH CiN 

Viranşelıir Belediye Başkmıı 

Yaşadığımız coğrafya kültürel ve dinsel alanlarda insanlığa büyük 
hizmetler veren, büyük katkılar sunan bir bölgedir. Bu tarihi mirasm 
bugüne kadar korunup getirilmesi yine bu bölgenin insanları tarahn
dan sağlanmıştır. Dönem dönem bunu unutuyoruz. Ama son kırk elli 
yıldır bu tür yapıların yıkılınası süreci hızlanmış durumda. Nedeni de 
kanımca kapalı ekonomiden, piyasa ekonomisine geçilmesidir. Kapita
lizmin çarpık gelişmesiyle böylesi bir erozyon yaşandı. 

Olması gereken ne? Biz her şeyden önce insanı özne alalım. Merke
ze insanı koyarsak geleceğe bırakacağınuz mirasın da insanlık için ol
duğunu düşünerek politikalarımızı bu çerçevede oluştıırabiliriz. Şimdi 
ne bablı, ne doğuluyuz. Neyiz? Bugün de Avrupa'yla bütünleşme süre
cini yaşamak istiyonız. Öğrencisinden profesörüne kadar herkes bu so
ruyu kendine soruyor ve birbiriyle tartışıyor. Çözüm ne? 

Bizce çözüm şu: Ankara bütün yetkileri kendisinde toplamış, yerel 
düzeyde hiç kimseyle paylaşmak istemiyor. Urfa'daki kültürel değerle
rin nesnel olanları burada anlatıldı. Ama burada bir inanç var, bir dil var. 
N dir bu dil? Sekiz_yaşına k!9ar tek bildiğim ve halen de evde konuştu
]mn E>u dil kilitçe'dir. Türkçe ile ilkekÜl 6ırde tanışhm, tanışırken ae 

""çok zorlandı.ı;ı_t(ü;tçe dilinin mutlaka gelişmesi, önündeki engelleı:i!L 
kalkması lazım . Eger bir bahçede te bir Çiçe~sak, tek 
~amlı değildir. Bahçeyi bahçe yapan ve bahçeye güzellik ka

tan değişik renkte, değişik çiçeklerin bir arada olmasıdır. Bu bizce Türki
ye'nin en büyük zenginHğidir, en büyük kültür mirasıdır. 
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Yöre i nsanı bin y ıllardan beri bu topraklarda yaşıyor. Osmanlı im
paratorluğu döneminde de diğer insanlarla kardeşçe bir arada yaşadı
la r. Kurtu luş Savaşı'ndan he men önce yabancı işgaline karşı burada Ur
faWarın çok şanlı bir direnişi va r. Urfalılar, Antepliler, Maraşlıla r, kent
lerini Fransızlardan kurta rarak Kuvayi Milliye ile birleştird ile r ve bu
günkü sınırlar çizildi. Eğer biz güzel mirasımızın değerini bilmezsek, 
politikalarunızı buna göre şekillendirmezsek, önümüzd eki süreçte çok 
fazla ilerle me kaydetmek mümkün değil. 

İşin ekonomik boyutundan birkaç örnek vermeye çalışayım: Harra n 
Ovası şu anda sulanıyor ama bu ovayı sulayan köylü lerimiz acaba ne 
kad a r eğitimli? Gerek GAP yöneticileri, gerekse ünivers iteden arkadaş

larımız olayı daha iyi biliyorlar. Birkaç yıl sonra, da ha barajların tümü 
bitmeden, yani 2010 yılına girineeye kadar bölgede bir çoraklaşma ya
şanırsa o zaman acaba birbirimize ne söyleyeceğiz? Peki aydınlarımız, 

doçentlerimiz, profesörlerimiz niye bu konuda kafa yormuyor? Eğer 
enerjimizi günlük ihtiyaçlan karşılamaya verirsek çocuklarırnıza iyi bir 
gelecek bırakma şansımız da olmaz. 

Sivil toplum örgütleri konu su da çok önernli. Avrupa'da karar sü
reçlerinde sivil toplum örgütlerinin etkinliği tartışılmaz boyutta. Ama 
sivil toplum örgütlerinin Türkiye' de iş yapması oldukça zor, çün kü tar
tışan, düşünen, politika üreten sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini 
çok ciddi sorunlar bekliyor. Önce kafa yapımızın mutlaka değişmesi la
zım. Kafa yapıları değişirse tartışan, konuşan, birlikte har eket ed en in
sanlar ortaya çıkarsa Türkiye'nin geleceği parlaktır. Avrupa Birliği'ne 
de girer. H em de sıradan bir üye konumunda değil, Avrupa Birliği'ne 
öncülük ed ebilecek bir konumda olur. Çünkü yeralb, yerüstü kaynak
lan bakımından belki de Almanya' yı, Fransa'yı ikiye katıayabilecek bir 
potansiyele sahip. Demokrasirnizi de onlar kadar geliştirebilirsek so

runların tümünü çözmemiz mümkün. 

MEHMET Ü YMA.K 

U rfa'da ve yörede korumaya ilgi duyan insanlar bu rada toplandı. 

Arkadaşlarırnızdan hiçbiri burada resmi görevle bulunmuyor, gönüllü 
ola rak, konuya ilgi duyan insarılar olarak buradalar. Bu da işin önemi
nin kavrandığını gösteriyor. Ben meselelerin gönüllü uzmanların oluş

turduğu kurullarla çözülmeye çalışılmasını öneriyorum. 
Biz, ŞURKA V olarak Balıklıgöl düzenlemelerini yaptık. Oranın yö

netimini bugün şu veya bu şekilde gevşetsek veya başka bir kuruma bı-
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raksa k kısa sürede dejenere olacağına inanıyoru m. Ama biz Balıklıgöl 

çevresini hem restore ettik, hem de sağlıklı bir şekilde korunmasını sağ

lama k için elimizden bırakmadı k. Aksi ta kd irde başta ticari o lmak üze
re birçok amaçlarla bölge hemen d ejenere edilebilir. Gönüllülerden olu
şan özel bir kurulun gerekli l iğine iş te bu nedenle inanıyorum. 

Böyle bir kurulun oluşturulmasından sonra acil olarak bir arşiv 
oluşturulmalı, arşivler varsa teşvik ed ilmeli. Koleksiyenlar oluşturul

malı ve mevcut koleksi yonlar teşvik edilmeli. Müzecilik daha da geliş

tirilmeli. Tarih sel ve kültürel değerlerin yoğun olduğu bölgelerde ilçe 
bazında da m üzeler oluşturulmalı . Özellikle de etnografya m ü zelerinin 
oluşturulması lazım, çünkü etnografik değerlerin heba olması, tarihi 
eserlerd en çok daha kolay. Mevcud u tespit için sesli ve görüntülü d er
Iemelerin yapılması lazım. Süreli yayınlar çıkarılmalı ve yayımlanmak

ta olanlar da teşvik edilmeli. Yerinde koruma için SİT alanlannın da ge
nişletilmesi lazım . 

Urfa Surları'nın kurtanlması d a çok önemli. Zannediyorum on beş 
yıl önceydi, b u surların kurtarılması için Cihat Hoca başkanlığında bir 
proje çalışması yapmıştık. Urfa Surları, Diyarbalor Surlan ' ndan geri 
kalmaz. Diyarbakır Surları siyah taşla, Urfa Surları beyaz taşla yapıl

mıştır ve tem eli de büyük oranda kaybolmamıştır. Cihat H oca adım 
adım, karış karış, santim santim üzerinde dolaşarak bunu tespit e tti, 
proje haline getirdi. Proje Turizm Bakanlığı'na sunuldu, am a sanıyo
rum bazı politik nedenlerle destek görm edi. Çok ucuz, çok kolay ve alt
yapısı hazır olan bir proje. Şehre kimlik kazandıracak olan bu projenin 
desteklenmesi lazım. 

MusTAFA GüMüş 

ŞURKA V Müdürü 

Önerilerimi birkaç madde halinde sıralayacağım. Öncelikle neyi, ne
red e, nasıl koruyacağımızın bilinmesi gerekiyor. Çünkü başanya giden 
en kestirme yol planlı çalışınadan geçer . Kurumlar arası koordinasyon 
mutla ka geliş tirilınelidir. Dünyad a kültürel mirasın en yoğun olduğu 

bir bölgedeyiz. Bu bölgede görev yapan kururnlar birbirinden habe rsiz 
çalışmalara girdiğinde birinin yaptığıru bazen diğeri bozabiliyor. Bu 
yüzden, özellikle GAP bölgesinde aktii rol oynayan kurumların koordi
nasyon ve işbirliği içinde bulunması gerekiyor. Her kurum öncelikle 
kendi asli görevlerini noksansız yerine getirmelidir. Eğer bugün m ev
cut sorunlar varsa, bu, bazı kururrı!arın zamanında yeterli önlemleri al-
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mamasından dolayı büyüyüp b irikmesinde n ileri gelmişti r . S orunla ra 
ilişkin o la rak yerinde kara r verme mekanizmala rı geliştirilmelidir. Üni
versite ler veya halk eğitim m e rkezi gibi kurumlar kültürel mirasın ko
runmasında, yaşatılmasında daha aktif rol oynamalı, lokomo tif görevi
ni ü stlenmelidirler. Urfa'ya özgü çuhacılık, kürkçülük, taşçı lık, keçeci
lik gibi yok olmak üzere olan el sanatlarının yaşatılmas ı için bu saydı
ğımız kurumlar gerek finansm an gerekse mekan desteğinde b u lunabi
lirle r. Örneğin, Ş!JRKAV yok olmak üzere olan taşçılık mesleğini 1990 

yılından itibaren yeniden canlandırmıştır. Yine 5!:!bacıJ~~maya 
çalışılmaktadır. ~-

Tek tek kurumlara da görev düşüyor. Eğer mümkünse, mevzuatımz 
elveriyorsa, Tarih Vakfı olarak, siz d e bir Urfa evini restore ederek bu
radaki kültürel mirasın korunmasilliikiltkıda bulunmalısınız. Ayrıca, 
bu toplantıya ev sahipliği yapan GAP İdaresi'nin teknik ve estetik açı
d an hiçbir noksanı bulunmamasına rağmen, toplantıyı burada deği l de, 
Urfa mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyan bir yerde yapmasını 
umut ed erdirn. 

Size Profesör M etin Söze n' in b ir m akalesinden iki sa tır akta rmak is
tiyorum: "Artık Urfa için şunları söyleyebiliriz; GAP büyük b ir olgu
dur, ama bu, bölgenin dünyanın kültürel mirasın en yoğun bulundu
ğu yer olduğunu unutturmamalıdır. Getir ilecek her değer, bu büyük 
uygarlığı yaşatmak, zenginleştirmek, süreklilik kazandırmak için ol
malıdır. Bütün gelişen teknolojiler, kültüriin arkasından bunu izleye
cek biçimde ele alınmalıdır, çünkü giden kültürün yerini hiçbir şey 
d olduram az." 

U CUR BEYAZGÜL 

Ben sorunu üç boyut ü zerine oturtmak istiyorum. Birinci boyutu 
toplum, yani halk. İkinci boyutu d evlet ve d enetim organları. Üçiinci.i 
boyutu ise hukuk, yani denetim organla rının tabi olduğu kanun, kura l 
ve yönetmelikler. Toplumsal boyutu da iki kısımda ele a labiliriz. Bun
la r katılırncılık ve eğitim boyutları. Sabri Bey eğitim boyutuyla ilgili 
epey geniş bilgi verdiği için ben daha ziyade katılımcılık boyutu hak
kında konuşmak istiyorum. Tarihi yörelerin kurtulması iç in eğitim şart, 
am a eğitimle birlikte topluma bir en erji vermek zorundayız. Bu enerji 
sevgiy le, coşkuyla, orada yaşananların hatırlanmasıyla olur. 

Benim bürom şimdi Urfa'nın üs t, daha modern olan kısımlarında. 
inanın aşağı, tarihi kısırnlara gitmeyi canını istemiyor. Her gidişimde 
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bir tahribat!a karşıJaşıyoruın. Her tahribatla birljkte a nılarıının yok ol
duğunu görüyorum. Bizler eski kentte çok güzel bir toplwnsal haya t 
sürüyorduk. Bu toplumsal hayatı yaşamayanlar bilmez, yaşayanların 

da sürekli olarak bunu yaşatması gerekiyor ve bunun yollarının ara n
ması lazım. Amerikalıların bir kovboy kasaba ları var, bununla ilg ili 
yüzlerce filmleri var, ama bizim bu kentlerde, bu kent dokusunun ge
liştiği sokaklarda, evlerde geçen luçbir tiyatro oyunumuz, hiçbir filrru
miz, hlçbir senaryomuz yok. Bunun yollarını araşhrıp bu enerjiyi yeni 
yetişen nesle aktarmamız gerekiyor. 

Geleneksel Urfa evlerinde yaşayan insanlar, ikinci etapta Urfa' nın 

YenişelUr kısmına geçtiler. Orada yeni çağa uygun, fakat yine de esld 
tarz iki katlı, bahçeli konutlarda yaşadılar. Süreklilik ve dinamizm var
dı, bir kültürle birlikte yaşayan evler vardı. Fakat yeni çıkan yönetme
likler, kanunlarla bu süreklilik bıçakla kesilir gibi kesildi. Süreklilik ke
silince, geçrruşle yabancılaşma ya başladık. Oraların korunması gerekti
ğiıli bize sadece anılarımız düşündürüyor. Orayı biz fotoğraflarda, ma
ketlerde görür gibi görmemeliyiz. Orada yaşanan ortamın mutlaka hls
sedilmesi, yaşatılması ve devam ettirilmesi lazım. Bunun yollarıru ara
malı ve topluma bir enerji vermeliyiz. Bir sevgi vermeliyiz ki toplum ta
rihsel mrrası sahlplensin ve bu rnekarılar kurtulsun. 

Urfa'nın müziği, yemekleri, örf ve ad etleri, rnisafirperverliği, hay
van severliği, bitki tutkusu, tabiat sevgisi, hepsi o evlerde yaşıyor. Kuş 
takalarıyla, havuzlarıyla, kümesieriyle yaşayan canlı bir ev var orada. 
Sonra o evleri bıçakla keser kestik ve apartmanlara gittik. Urfa'nın oluş
turduğu tüm kültürel miras o evlerde saklıydı. Biz Urfa'nın yemekleri
m, lezzetli yemeklerilli yediysek, o evlerin oluşturduğu kültür le yeWk. 
Urfa'nın edebiyatı varsa, o evlerde oluştu . 

Olayın ikinci boyutunu, denetim konusunu ele alacak olursak, biraz 
önce Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan bahsettik ve Urfa'da yerel bir Anıtlar 
Yüksek Kurulu oluşturulmasıru ön erdik. Öncelikle karar vermek gere
kiyor. Karar verilikten sonra planlama gerekiyor, planladıktan sonra 
organizasyon gerekiyor. Orgaruzasyondan sonra da taldp gereği var. 
Takipten sonra da sonuç alma geliyor. Ama biz çok güzel karar verip 
planlıyoruz da, bizde organizasyon, takip ve netice alma yok. Bu üçün
cü madde olmaymca da başanya ulaşmamız mümkün değil! 

Avrupa ülkelerinde her operatör doktor için bir ameliyat sicili tutu
luyor. Ameliyatlarm yüzde kaçında başarılı olduğu sicilinden anlaşılı

yor ve belirli bir başarı oranının altına düşen doktorun ameliyat yapma-
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sına izin verilmiyor. Bizde Anıtlar Kurulu'nda alınan kararla rla, elde 
edilen sonuçlar arasındaki il i şkiyi gösteren bir sid l tutu lsa, sanıyorum 
Anıtlar Yüksek Kurulu da, diğer kurullar da sınıfta ka lır. Ama böyle bir 
d enetim mekanizması yok. Burada d a böyle bir deneti m mekanizması

nın oluşması gerektiğine inanıyorum. Avrupa' da imarla ilgil i olarak alı
nan her karar, uygulamanın boya rengine kadar uzana n ayrınbda hal
kın önüne sunuluyor ve onun da oyuna başvuruluyor. 

Üçüncü boyut hukuksal. Birleşm iş Milletler Habitat' ta beş maddelik 
bir karar alıyor. Bu kararların birinci maddesi kendi evini kendinin yap
ması için halkın önünün açılması, ikincisi halkın kendi çevresiyle ilgili 
karar verme sürecine katılması, üçüncüsü halkın çevresinden adil bir 
şekilde faydalanması, dördüncüsü ise yapılaşmacia bir sürekliliğin ol
ması. Bunları ele aldığımızda, bakıyoruz ki Şanlıurfa'da geçmişte bu 
maddelerin tümü var. Kendi evini yapması için her türlü imka na sahip, 
kendi evini kendisi yapıyor; süreklilik gösteren bir yapı teknolojisi var ; 
tabiattan da eşit şekilde faydalanıyor, hepsinin bahçesi, havuz u, avlusu 
var ve en küçük bireye kadar kendi mahallesiyle ilgili kararla ra katılı
yor. Habitat'ın gelmiş olduğu seviyeye biz zaten gelmişiz. İşte işiıı hu
kuksal boyuru olarak da bunu arz etmek istiyorum. Bizim hukukumuz
la, yaşantırnızın üst üste gelmesi lazım. Bab'dan aldığımız hukuku Ba
b terk etmiş! Şimdi İtalya kendi hukukunu revize ed e ed e ma halle yö
ne timine geçmiş, Amerika'da geçm ek için çalışma lar yapılıyor. Biz ise 
insanların ulaşamayacağı belediyele r kurmuşuz. İnsanlar bir iki kere gi
diyor, sonra da vazgeçiyor. 

ZUHAL KARAHAN KARA 

Biz burada tarih ve kültürel mirasın korunmasından söz ederken na
sıl korunmalı sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyoruz, yani bir tür 
eğitim yapıyoruz. Bana göre bizim burada çok önemli bir sorunumuz, 
kültürel mirasJ!l.korunroası konusunda bir e&itim e_ro·esi, bir eğitim 
planı. Bu eğitim yalnızca ~ra y-on;İikdeğil; dah a da öncelikli olan,-------eğitimi verecek olan kişilerin eğitilmesi . Tarih ve kültürel mirasımız ilk 
önce eğitmenlerin bilincinde yer etm elidir. Okullarda şu anda seçmeli 
ola rak okurulan çevre derslerinde konunun işlendiği söylendi. Bazı bü
yük şehirlerdeki okullarda ekoloji adı altında okutuluyor. Ancak, çevre 
koruma veya ekoloji denildiği zaman akla gelen daha çok bir doğa ko
rumacılığıdır; çiçekleri korumak, böcekleri korumak şeklinde anlaşılı
yor. Eğitim konusunını folklor ders lerinde yapılabileceği de söylendi 
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Ancak okullarımızda, ister ilkokul, ister üniversite seviyesiııde o lsun 
folklo r dersi, ele alınan bir mendille da vul zurııa eşliğinde ha lay çeki l
mesi o larak düşünülüyor veya daha kolay geld iği için ders ler çoğun

lukla bu şekilde işleniyor. 

Dem ek ki, tarihi ve kültürel mirasın ne olduğunun öğretilmesi ve ko
ruma bilinciİ'ım geliştirilmesi içm özel(;iarak hazırl;nınış bir dizi semi
ner, konferans ve ders hazırlamamız lazım . Bir başka gereklilik de, yine 
bir arkadaşımızın sözünü ettiği gibi, tarihi ve kültürel miras a lanında 

görsel ve işitsel teknikler le profesyonelce ele alınmış bir belgeselleştirme 

çabası. Tarihi mirasın çeşitli öğelerinin bir arşivini, envanterini belgesel
lerle tutacak olursak bunu çok daha geniş bir kitleye yayabiliriz. 

Urfa Valiliği' nin dört yüz halı tezgahından söz edildi. Dokunan ha
hların bir kısmını gördüm. Bu halı tezgahlan Urfa'ya özgü halı veya ki
lirn desenlerini yaşatmak ve geliştirmek amacıyla değil , istihdam sağla
mak ve genç kızlara gelir temin etmek düşüncesiyle yapılıyor. Bu du
rumda da hangi firma ipliği temin ediyorsa, onların verdiği desen ve 
teknikiere göre halı dokunuyor. Bundan kültürel mirasımız açısından 
tek kazancımız halı dokuma tekn iğinin öğrenilmesi. Urfa'da h arika ki
limleri olan yörelerimiz var. Bu kilimlerde kullarula n her desen o koru
ınaya çalıştığımız tarihsel, kültürel mirasın anlatıcılan. Bu d esenierin 
incelenmesi, araştınlması, kullanımının teşvik edilmesi lazım. Bundan 
elli sene sonra dokunan bir kilimin, bir Karacadağ kilimi olduğunu, Ka
racadağ göçer kültürünü aktardığını ancak böylece söyleyebiliriz. 

Burada GAP'ın çalışınalarından söz ediyoruz. Bütün o güzel çalış
malarının yanında, bana çok garip gelen bir ça l ışma var: Ol tutaşı işle

meciliği kursu . Erzurun1'da çıkan oltutaşının Şanlıurfa'da hiçbir gele
neği yok. Hammadde u zaktan geliyor, Şanlıurfa'da bunların kolye, yü
zük, küpeşeklinde işlenmesi öğretiliyor, bitmiş ürünler de alıcısının ha
zır bulunduğu Erzurum'a yollanıyor. Zannediyorum kurslar sona er
dikten sonra, ha la evlerinde kendi başlarına oltutaşı işleyen kızlarımıza 

rastlamayacağız. Genç kızla rın, kadınların statüsünü yükseltme amaçlı 
çalışmaları onaylıyorun1, ama tarihi ve kültürel mirasın korunması da 
GAP'ın amaçlarından biriyse önce yerel kültürel mirasın korunması he-
deflenmelidir. ..___,_ .. 

Bazı arkadaşlar koruma kurulla.rındaki uzmanlar için "İstanbul' d an 
gelen ne bilir, Ankara' dan gelen ne bilir, yerel kişilerden oluşması gere
kir" d edi. Halbuki sosyal araştırma larda kültür-aşırı yaklaşım vardır. 

Yerel araştırmacıların, oralı olma larmdan kaynaklanan bazı yanlış yo-
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ru mlanndan, eğilimlerinden kurtula rak daha yansızaraştırma yapabil
m eleri için, araşhrmalarda o kültüre yabancı olan kişilerden yararlanıl

ması gerekir. Tümüyle demiyorum, ama mutlaka kültür-aşırı kişilerden 
d e yararlanrnalıdır. "Biz beş k.işiyiz, on kişiyiz, bizden sonra kaybolacak 
bunlar" diye düşünülürse baştan kaybetmişiz demektir, çünkü bizim 
korumaya çalıştığımız değerlerin kişilere bağlı olmaması, onları devam 
ettirecek organizasyonların kurulmuş olması gerekir. Yine bu bağlam

da yerel düşünür ve araştırmacıların eserlerinden söz edeceksek, bun
ların içinde çok değerli olanlar var, ama bir kısmını derslerimde "alan 
araştırması nasıl yanlış yapılır, nasıl yanlış sonuçlara varılır" konuları
na örnek olarak göstermek zorunda ka lı yorum. 

Son olarak, sabahki, tarihsel ve kültürel mirasımızın niteliğini, özü
nü araştıracak bir enstitünün kurulması önerinıi tekrarlı yorum. Bu ens
titünün -yine sabah oturumunda söylendiği üzere- tarihi bir binada ça
lışmalarını sürdürmesi de en azından o havayı teneffüs etıne açısından 

yerinde olur. 

Ci:HAT KüRKÇÜOGLU 

Urfa'nın sorunları, yapılması gerekenler, yıkılanlar niye yıkıldı, keş
ke yıkılınasaydı konularında çok güzel eleştiriler ve öneriler dile getiril
di. Ben artık işi başka bir mecraya çekmek istiyonırn. Bu önerileri yeri
ne getirmek için önce para lazım; para, para, para. Para olmazsa, ne ka
dar söylersek söyleyelim, bu işler yapılmaz, tahribat da devam eder. 

Zeugma kazısında bildiğiniz gibi devletin destek ve teşvikinin ya
nında özel sektörün de büyük bir payı vardır. İsim vermekten çekinmi
yorum, herhalde Sanko Holding'in desteklediğini belirten panolan gör
müşsünüzdür orada. Bu holdingin veya benzeri özel sektör kurulıışları
nın hiçbir yasal sorumlııluğu, mecburiyeti yok! Gönülden gelen bir iş bu. 
Ama Mehmet Oymak'ın dediği gibi herkes gönülden veremiyor maale
sef. Bunu biraz yasal zorıınluluk haline getirebilir miyiz acaba? Toplu 
Konut Fonu gibi birtakım fonlar oluşturtılamaz mı? Ya da, yıllık cirosu 
şu kadar olan şirket bıılunduğu şehirde bir tarilti yapıyı satın alarak res
torasyonunu yapar şeklinde yasal zorunluluklar getirilemez mi? Her il
de m üze ya da ören yerlerini ziyaret ed enlerin bıraktığı gelirler belirli bir 
havuzda toplanıp o ilin eski eser restorasyonlarına Iıarcanabilir. Bu pa
raları baka nlığa göndermektense, mahallinde harcamak gerekir. 

Bildiğim kadarıyla vakıf gelirleri yine merkezde toplanıyor. Urfa'da 
yü zlerce vakıf var. Bunların milyonlarca lira geliri merkezlerine gidiyor 
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ve merkez bunun belki kırktabirini Urfa'ya harcıyor. Gerçi Urfa dışın
da yaptığı har cama da belki bir başka kültür varlığına gidiyor, ama ma
dem bu para benden çıkıyor, o za ma n bende ka lsın, bendeki b ir ha vuz
da toplansın ve benim eski eserierim e harcansın. Benim vakıf eserleri m 
burada harap bir şekilde dururken, gönderdiğim parayla başka bir ese
rin değil, kendi eserimin restorasyonu yapılsın isterim ben. 

Bazı kamu kuruınlarınııı, odaların yönetim yapıları da ta rihi bina lar 
olabilir. GönüJ arzu ediyor ki Mima rlar Odası'nın Urfa'daki bi nası ta ri
hi bir yapı olsun! Bir iş merkezinin beşinci katındaki beş odalı bir yere 
büro yapmaktansa, bir tarihi mekanı alıp kurtarıp orayı büro olarak 
kullanmalı. Kullanmalı derken, belki bir yasal zorunluluk d a getirilme
li. Urfa'daki vakıfların idare binalarının d a tarihi yapılar olması zorun
luluğu getirilebilir. 

Bir de tabü benim katılmadığım bir fikir var . Türkiye'de eski eser ka
çakçılığı çok büyük boyutlarda. Bu işe, bir zamanlar sigara kaçakçılığıncı 
gittiği gibi trilyonlar gidiyor. Sigarayı serbest bıraktık, vergiye bağladık, 
trilyonla r bir havuzda toplandı ve o gelirler belirli yerlere ha rcanmaya 
başlandı. Bazı arkadaşlar bunu örnek göstererek Türkiye'de eski eser ti
careti serbest bırakılsın diyorlar. Benim gönlüm arzu etmiyor o ayrı m e
sele, am a belki yanlış düşünüyorum, bu da tartışılsın. Finansman konu
sunda benim aklıma gelenler bunlar. Bunları sağladığımız takdirde ko
nuştuklarınuzın büyük bir kısmıru rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. 

Bir de, fon yöneticisine bu fonlarda biriken parayı harcama rahatlığı 

verme k gerekir. Biz bunu Balık.lıgöl Projesi'nde ŞURKA V' da yaşadık. 
Bu iş Maliye Bakanlığı'nın gönderdiği genel bütçeden bir ödenekle ya
pılmadı. İstimlak, ihale, ödenek, hak edişler derken, bu iş yirmi beş se
nede bitmezdi. Peki ne yapıldı? Devrineumhurbaşkanı örtülü öden ek
ten valiye para gönderd i, vali hemen devletin dozerini, kepçesini, işçi
sini hizmete soktu, kapıları tek tek çaldı, rıza ve pazarlıkla evleri aldı, 
bu işi kolayca gerçekleştirdi. Bu fonlarda biriken paranın kolay harca
nabilmesi için ilin mahalli idare a mirine, daha doğrusu valisine yetki 
verilmesi gerekiyor, ki bu işler çok çabuk bitsin. Aksi takdirde bürokra
siye takılıp kilitlenip ka lıyoruz. En basit bir onarım, örneğin De vlet Gü
zel Sana tlar Galerisi sekiz-on y ılda restor e edildi. Eski bir Urfa evidir. 
Balıklıgöl Projesi'yle başlayan, beş yüz yataklı devlet hastanesi inşaatı 
da ha len sürünüyor. Yine aynı tarihte temeli atılan otuz beş bin kişilik 
stadyum un inşaatı da halen sürünüyor. 
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SoNER GüLAGAcı 

inşaat Mülıendisi Odns1 il Temsilcisi 

Ben d e birkaç noktanın al b nı çizm ek istiyorum. Urfa'da ŞURKAV ve 
va linin yaptığı restorasyonlar takdire şayand ır. Yalnız restorasyonlarda 
aslına uygun olmayan bazı sorunlar yaşanıyor. Arbk gözden mi kaçı

yar veya çok düşünülmüyor mu bilmiyorum. Mesela bize dağı b lan ki
tapta da var. Hazreti Eyüp Peygamber'in çile çektiği yapı restore edil
miş ve burası komple fayansla yapılm ış! Oysa hepimiz biliyoruz ki 
Eyüp Peygamber orada kurtlanan vücuduyla sabırla uğraşan bir insan! 
Öyle fayanslar içinde durmuyordu herhalde, orijinaline çok aykırı bir 
durum bu. Yine kitapta var, biz de Urfalı olduğumuz için biliyoruz Kü-
~~a Kamiloğlu'nun evinin daha önce bir Ermeni doktor 

_ olan Agop Beşliyan'a ait olduğunu,_ bu ra nın daha önce d e b~ 
la ilişkisini biliyoruz, ama büİllar hem literatüre geçmiyor, hem de bu-
nu belirten bir plaket yapının bir yerine konmuyor. Yani yapının bili
nen en eski tarihinden günümüze kadar olan macerasını yazm ak gere-
kir. Keza bunun karşısında bir camimiz var, yaşım o kadar ileri değil 

ama herhalde oranın kilise olduğunu bilenlerimiz çoktur. Evet, şu anda 
ihtiyaç buna göredir, cami yapılmışbr, ama burası şu şu süreçleri geçir
miş tir, şu tarihte yapılmıştır, şu tarihler arasında kilise olarak kullanıl
mıştır, şu tarihler arasında Urfa'ya enerji sağlayan, elektrik enerjisi sağ
layan şirket haline dönüştürülmüştür ve şu tarihten itibaren d e cami 
yapılmıştır demek zorundayız. 

Kendi tarihimizden korkmamak gerekir, çünkü Urfa'nın tarihi on 
iki bin yıllık bir tarih. Türklerin 1071'de girdiğini düşünürsek, dokuz 
yüz yıllık bir Selçuklu-Osmanlı kültürü var. Bunun öncesindeki kültür
ler d e bizim zenginliğimiz. Kanada'da yaşayan Ermeni bir m emleket
Jim olduğuna çok memnun um veya Amerika' da yaşayan bir Hıristiyan 
Urfalı hemşerim olduğuna m emnun um, keşke onlar burada yaşasaydı. 

Bizler böyle bir kültürden geliyoruz. Bu ülkede ninelenmiz bize "İşte 
oğlum, şu mahalle Yahudi mah allesidir, şu mahalle Ermeni ma hallesi
dir, şu ma halle Müslüman mahallesidir" diye öğretti. Dedemin birçok 
Ermeni arkadaşı olduğunu, çok iyi diyaloglan olduğunu biliyorum. 

Ama hem yönetim kadrosundaki arkadaşlanmız, hem biz Urfalılar 

~ o~yan hem erjlerimize haksızlık ediyoruz. Tarihsel ko
şullar On.ıarl'i1bliiiida yaşamas~ngel olmuş bır, ama o tarihi silmemiz 
veya görm ememiz anlamına da gelmez bu. Envanter oluşturulmasın

d an bahsediliyor, envantere bunları yazmayacak mıyız? Şunu d a unut-
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mamalıyız ki bizim insanımız, Müs lüma nlar, taş işçi liğini Ermenilerden 
öğrenmiştir, hepimiz bunu biliyoruz; yani taş işçil iğinin ilk usta l arı Er
menilerdir. 

Bir d e şöyle bir önerim var: Mad em burada sivil toplum örgütleri 
var, madem s iz böyle bir toplan b o rganize ettiniz, yerel olara k bir göz
lem komitesi kuralım. Belediye başkan yardımcılarından birinin baş
kanlığında sivil toplum örgütlerinin organize ettiği bir sivil gözlem ko
mitesi, hem ta rihi eser tahribabm takip etsin raporlasın, hem d e ta rihi 
özelliklere aykırı yapılaşmalar konusunda uyarıcı olsun. Mesela Balık
lıgöl'de Tiirkiye gazetesinin reklamı olan m ermer bir çeşme var . Çok kö
tü duru yor o rada. Urfalılann uygun olmayan anlamında kullandıkları 

"ayreti" diye b ir kelime vardır. O çeşme orada çok "ayreti" duruyor, bir 
an önce oradan kaldırılması gerekir. 

Yi~İT GÜLÖ KSÜZ 

H abita t'tan sonra da benzer bir gözle mevi projesini biz d e geliştir

miştik. Bu çok iyi bir fikir. Bir izlem e komitesi birçok yeni fırsa tı yaka
lamak veya fırsatiann kötü kullanılmasına karşı zamanında uyarılar 

yapmak açısından çok önemli. 

ilisAN ŞENOCAK 
l-Iarraıı Üniversitesi 

Urfa'da tarihi eserlerin çokluğundan ve tarihi eser tahribabnın hı
zından bahsediyoruz. Benden önceki konuşmacı a rkadaşlanmızın bir
çoğu, haftada bir iki ev yıkılıyor diyerek ayıu görüşe katıldı. Türki
ye'nin her tarafında böyle hızlı tahribat yok. Urfa'da da bütün Urfalılar 

tarihe düşman değil, yani ellerine kazm a kürek almış ille tarihi eserleri 
yıkalım diye bir vazife edinmiş değiller. Tahribatın kesinlikle bir ihti
yaçtan kaynaklandığı anlaşılıyor. O ihtiyacı doğru tespit edersek, zan
nediyorum ba taklığı kurutmuş oluruz. 

Şanlıurfa' d a eşine rastlanmamış hızlı bir nüfus arbşı söz konusudur, 
yani son on beş yirmi yıldır med yada sürekli olarak Urfa' da GAP ned e
niyle barajların yapılacağı, refah seviyesinin yükseleceği, herkesin para 
kazanacağı a nla tılıyor. Kısmen bu, kısmen başka nedenlerle çok yoğun 
bir göç almaktadır Urfa. Gelen insanların konuta ihtiyaç duymaları da 
doğal. Konut ihtiyacı ciddi anlamda çözilimediği için tarihi evlerin tah
ribab sorunu ortaya çıkmaktadır. Urfa'nın yüzde yetmişi (bu oran k e
sinlikle abartılı değildir) gecekondudur. Yüzde on-on beşi d e affedilmiş 
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gecekondudur. Yani bunlar da teknik olarak gecekondudur, a ma imar 
affından sonra ismi değişiyor, gecekondu olmaktan çıkıyor. İşte bu ge
cekonduJarın büyük bir kısmı SiT alanları üzerinde yapılmışhr. Bunun 
nedeni gecekondu yapan insanların, ihtiyaçları olan ev ve arsa l arı bula
mamasıdır. Arsa olsa, evini o arsaya yapacak. 

Belediyelerimiz, GAP İdaresi veya başka kuruluşlar birtakım imar 
planlama çalışmaları yapıyorlar, a m a bunlar halkın sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda yapılmadığı için bir taraftan arsa 
üretiliyor, bir taraftan arsa ihtiyacı var. Niye? Çünkü maddi bakımdan 
zayıf durumda olan aileler küçük arsalar istiyor. Daha somut anlatmak 
gerekirse, Urfa'ya gelen ailenin cebinde maksimum bir buçuk, oo mil
yar para var. Yerel yetkililerin ürettikleri arsaların en küçüğü ise yüz 
milyar lira! Adamın ihtiyacı, üzerinde iki katlı bir ev yapabileceği, kü
çük bahçesi olabilecek bir arsa. GAP İdaresi'nden yetkili arkadaşları
miZ burada, Sayın Vedat Bey bu işin uzmanı, kendisinden is tirham edi
yorıız, yapılan planlamalarda bu tür ihtiyaçlara cevap verecek tarzda 
şehir planlan yapılırsa, tahribat büyük oranda önlenmiş olur kanaatin
deyim. 

EYÜP BUCAK 

Şanlıurfa Müzesi Miidürii 

Hep eski eserlerin tahribahndan söz edildi. Tek caddesi olan bir vi
layet düşünün! Ben 1965'te burada öğrenciydim, yıl 2000, cadde yine 
aynı cadde. Araç yoğunluğu, nüfus yoğunluğu kat kat artmış, fakat ye
ni iş merkezleri açılmamış, yeni cazibe merkezleri oluşturulmarnış. 
Aşağıda, eski ticaret merkezinde ziyaret ettiğim dükkanın fiyab kırk-el
li milyar! Siz bu talebi Urfa'nın eski ticari merkezinden başka yere kay
dırmadıkça, orada eski eser tahribabnm önüne geçemezsiniz. Bir defa 
taptancıların oradan çıkması lazım. Doktorların Yıldız Meydaru'ndan 
çıkması lazım. Aksi halde eski eser tahribatının önüne geçemezsiniz. 
Böyle bir rant olduğu sürece eski ticari merkezde yeni işyerleri açılacak, 
tarihi binalar da tahrip edilecektir. 

GöKHAN MENTEŞ 

Eksik kaldığına inandığım örgütlenme boyutu konusundaki görüşle

rimi ifade etmek istiyorum. Üçüncü toplantımızda an iayabildiğim kada
rıyla en temel sorunlardan biri d evletin aşırı merkeziyetçi olması, kültür 
konusunda yerel duyarlılığı gösteremeyişi ve gerekli kaynakları buraya 
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seferber edemeyişi. Bu koşullarda ne yapılması gerektiği konusunda da 
o yöredeki insa nların belirli fikirleri olması gerekir diye düşünerek, tar
hşmanın bundan sonraki bölümünü bu yöne akıtmak istiyorum. 

İstanbul toplantısında Sayın Tarık Ziya Ekinci ifade etti, eğer Avru
pa Konseyi'nin yerel yönetimlerle ilg ili özerklik şarb Türkiye'de gerçek 
anlamıyla uygulansa, bizim kültür konusunda özel önlemler almamıza 
da gerek kalmayacak. Çünkü yerel özerklik şarb yerinden halledebilen 
hiçbir şeyi bir üst otoriteye bırakmıyor. Yani olay tabandan tavana doğ
ru şekilleniyor. Türkiye'de devlet örgütünün mevcut yapısında ciddi 
aksamalar var. Bana göre bunlarda n biri yerel düzeyde mahalle, sokak 
ve ev bağlanhsındaki örgütlenme. Burada ciddi eksiklikler var, özellik
le kentlerimizde işlevsel olmayan, nüfus kağıdı sureti, ikametgah ilmü
haberi çıkarmanın ötesinde işlevsel olmayan bir muhtarlık sistemi var. 
Halbuki köy muhtarlıklan öyle değil, onlar daha işlevsel. 

İkinci eksiklik ise bölge düzeyinde. Türkiye'de il teşkilatının ötesin
de bir bölgesel örgütlenme yok. GAP Bölgesi'nde en azından koordina
tör bir kuruluş olarak GAP İdaresi oluşturulmuş. Halbuki Türkiye'nin 
diğer bölgelerinde böyle bir imkan da yok. GAP İdaresi'nin varlığından 
hareketle, belki Türkiye'nin diğer yörelerinde örnek alınabilecek bir 
model uygulanabilir kanısmdayun. Belki tarihsel mirası koruma konu
sunda bir deneme olabilir. 

En büyük eksikliklerden birinin envanter meselesi olduğunu biliyo
ruz. Kültür Bakanlığı' mn elinde altmış bin eserin envanteri olduğu söy
leniyor, oysa Türkiye' nin kültür envanterinin milyonlarla ifade edilebi
lecek düzeyde olması gerektiği de ifade ediliyor. Bu açığı kapatabilmek 
merkeziyetçi ve mevcut mevzuat kısıtlan içinde bir yaklaşımla hiçbir 
şekilde mümkün değil. Bu nedenle yerel düzeyde, örneğin GAP Bölge
si' nde, GAP İdaresi'nin Kültür Bakanlığı'nın tekelinde olan bazı yetki
lerle donatılmasıyla bölge envanterinin bu kurum tarahndan yapılması 
mümkün olabilir. Tabii ki sivil toplum kuruluşlarıyla ve buradaki yerel 
devlet kuruluşlarıyla işbirliği içinde. Devletin yapması gereken, böyle 
bir yapılaşmanın oluşması için gerekli tedbirleri almaktır. Ama bu iş sa
dece yetki devrederek olmaz. Bir zamanlar 3030 say ılı Yasa ile imar yet
kileri bir günde büyükşehir belediyelerine verildi, ama onun gerektir
diği düzenek kurulmadığından, onun gerektirdiği insan kaynaklan sis
temi yaratılmamış olduğırndan bir hocalama yaşandı. Bir ön eğitim sü
reciyle birlikte mevcut yöneticilerin, yani valilerin, vali yardımcılarının, 
kaymakamların, belediye başkanlarının kültür ve tarih mirası konusun-
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da eğitilmesi de bu yetki devrinin ayrılmaz bir parçasıd ır. Aksi takdir
de söz konusu yetki devri çok olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Bu
nun önüne geçilebilmesi için cidd i bir eğitim sefc rberliğini planlayıp 

korumayı yerelleştirmek ve bu çerçevede de Türkiye'nin diğer bölgele
rine ö rnek olabilecek bir örgütlenmeyi sağlamak gerekiyor. 

Yerelleştirmek derken, konuyu yalnızca bölgeselleştirmek an lamın

da kullanmıyorum, bunun illere, ilçelereve neticede muhtarlıklara doğ
ru ilerletilmesi lazım. Belki sözü edilen İtalya'daki mahalle yönetim sis
teminin kademeli olarak Türkiye'ınizin idari yapısına dahil edilmesi 
gerek. Tabii bu aynı zamanda bir olgunlaşma meselesidir; bir günde 
yetkileri sokak düzeyinde, ma halle düzeyinde kullanma şansına sahip 
değilsiniz. Ama sanıyorum GAP İdaresi gibi çağdaş yak.laşuru benimse
diğini uzunca bir zamandır dile getiren böyle bir örgütle birlikte bu adı
nu atmamak çok büyük bir hrsatın kaçmlması olacaktır. GAP İdaresi 
derken siviLtoplum kuruluşları, özel ve resmi sektörün oluştu'TauğU 

- temsilcilerden oluşan bir kurulu kastediyorum. 

MEHMET OYMAK 

Bu düşünceyi tamamlamak istiyorum. Eğer Kültür ve Tabiat Varlık
larını Koruma Kurulu da böyle il bazında olacaksa, bu iki ağzı keskin 
bir bıçak olur. Yerel olması sorunları yakından tanımak ve yorumlamak 
açısından olumlu, dejenere etmek açısından da olumsuz. Her zaman bu 
tehlike var. GAP İdaresi gibi bir devlet dairesi olur ise bürokrasinin o 
meşhur özellikleri ortaya çıkar. Dolayısıyla ikisini yan yana getirecek 
bir çözüm daha doğru. 

YiGİT GÜLÖKSÜZ 

Ben de bu konuda bir iki şey ekleyeyim. İşierin yapılması kadar ya
pılma biçimi de çok önemli. Bu, İlhan Teke.li'nin Ankara toplantısında 
kullandığı tabirle "sosyal kapita li geliştirme" meselesi. Sosya~], 

b.!rJjkte,düşünebilme, birlikte k.2,!l~abjlme ~birlikte iş y:a[?abilme kUt-"'" 
~ sahiE_olmaktır. Birçok topluma bakıyorsunuz, gelir düzeyleri ay
. nı;fakatbaZıiaii:iü"n'performansı daha yüksek. Aradaki fark, ülkelerden 

birinin sosyal kapitale diğerinden daha fazla s.-ıhip olmasından geliyor. 
İnsanların yaşadıkları çevred e kendisiyle ilgili her ka ra ra katılması 

ve onu mutlaka etkilernesi bir çeşit çağdaş insan hakkı olarak çok 
önemli. Ama dedikleriniz de çok doğru, şu anda sosyal kapital çok ge
lişmediği için problemler de ortaya çıkacaktır. 
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GAP İdaresi yirmi ayrı alan tanımlıyor, bu konı ma meselesi o alan
lardan sadece biri. Dolayısıyla biz bu işi yaparken öyle bir sosya l kapi
tal geliştirme amacımız da olmalı ki, yirmi alanda da, yüz a la nda da işe 

yarasın. Birlikte yapı ldığı zaman çözülmeyecek sorun yok ve şimdi de
zavantaj gibi görünenleri avantaja çevirme imkanı var. Bu nedenle ma
halleyle, şehirle, ülkeyle ilgili ne yapıyorsak yapalım, bunu mutlaka 
orada yaşayan insanlar ile orada yaşamayan insanların birlikte yapma
sını sağlamak lazım; çünkü bir yandan da bütün insanlığın değerleri 
olan konularda, sadece yerel olarak karar verilemez. 

Dolayısıyla, şimdi biz burada yapbğımız işi aynı zama nda sosyal 
kapitali arbrıa bir yöntemle yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu mese-
le sad ece bir işi yapmak değil. Bir iş başka şekillerde de yapılabilir. 
Doğrudan doğruya merkezi fonlar ku11arularak yapılabilir veya merke-
zi yönetimin taşra teşkilatı eliyle yapılabilir. Ama artık dünyada sosyal 
kapitalin değeri, her türlü değerin üzerine çıktığı için, mesela bölge 
planlama teorilerinde de artık ~-pla.!ll~m~g vb. ~ği,L:.Qğrenen _ 
bölge," "iletişim içinde gelişen bölge" gibi tabirler kullanılı: or. Yani bir 
~Ige sadece sular;:-toprakları kul anllara , veri ı "k arbrıl;;ak değil, 
~eı: · e hakim ~aı:ı v~endileriylç.i!;, .. 
ı>i l i knnıılarda..kararlar üretmeleri, ken · sorunlarını kendilerinin tarif 
~ --etmeleri ve onaçö~ bulm~ oirlikte ha~etmelerj g~w gös-

terme eri ve eğe.r.bwıun.i.çirı bi ücadele gereki)I2~U~ 

- te y~maları ile yani so~ kapitali büYi:i..I;Dlele.ı;cyle..~B.u neden
le de çağdaş dünyada hangi teknik sorunun üzerine hamle yaparsaruz 
yapın, dönüp dolaşıp bir demokrasi projesine ulaşıyorsunuz. 

Biz bunu H a bi tat'ta yaşadık. Habitat'ın konusu, konut ve kentsel alt
yapıdır. Bütün dokümanları da bu konu üzerinedir. Ama bu konuya el 
atıp çok yakından bakınca, bir de uluslararası düzeyde çalışmalar yürü
tünce, sonunda bir demokrasi projesine geldik. Kararları kim a lacak, 
devletle sivil toplum nasıl işbirliği yapabilir, "ortaklık" fikri nedir? 
Çünkü her projeyle ilgili çok temel seçimler yapmak zorundasıruz. Pe
ki bunu kin1 yapacak? Devlet dediğiniz Ankara'da bir şube m üdürü
dür, bilemediniz daire başkanıd ı r. Ben orada otuz sene görev yapbm. 
Evrak s ize gelene kadar alt alta beş pa raf oluşur. Herkes bir önceki pa
rafa bakarak in1zayı atar, ben de öyle a tıyordum. Sistem böyle kurulu. 
Ama neticede o baktığımız en a lttaki imza bir şube müdürü, bir daire 
başkanmın imzasıdır. İşte Ankara' d aki d evlet odur! 

Hiç gitmediği ve hiç ilgilenmediği, hiç gitmeye niyetlenınediği bir 
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yerle ilg ili olarak adamı ka ra r vermeye zorluyorsunu z. Çok iyi niyetli 
o lsa da, bu kara rların orası için geçerli kararlar olmasma imkan yok. 
Açık ki orada yaşayanlar bir sonuıu kendi sorunu olarak kavrama ihti
m a li en yüksek olan kesimd ir. Sorunun en doğru ta ri fin i yakalayabile
cek olan da onlardır. Tabü ki bu bilgi çağmda uzman b ilgilerinden ya
rarlanmaları da gerekir. 

Buradaki topluluk Türkiye'nin gelişmişlik düzeyini de gösteriyor. 
Burada yapbğınız konuşmaların Ankara'dakilerden, İs tanbul'dakiler
den bir farkı yok. Farkı varsa, burasının lehinde bir fark var. 

Dolayısıyla buralarda ne yaparsak yapalım, sosyal kapitali geliştiri

ci bir biçimde yapmalıyız. Mesela bu toplan b nın başı ve sonu arasında 

bence sosyal kapitalde yeni b ir birikim oldu. Bunun tabii b ir devamı 
olacak; projeler gelecek, projeler üzerinde çalışılacak, her biri üzerinde 
insanlar birbirini dinleyerek ve birbirini anlamaya ça l ışarak işi götür
meye çalışacak. Eğer Urfa için b ir şey yapılmak isteniyorsa, bunu yap
mak için gerekli gücün bir tek kaynağı var: sosyal kapital. 

Urfa'da, beklediğimden daha fazla bir katılım oldu . Bir kez daha 
sosyal kapitalin önemini vurgulayarak hepinize katkılarınız için teşek
kür ediyorum. Tabii bütün bunlara imkan veren GAP İda resi'ne de te
şekkür ediyorum. Üniversiteler i, s iv il toplum kuruluşlarını tem sil eden, 
yerel ve merkezi yönetimden gelen ve konuşmaları, genel davranışla
rıyla katkıda bulunan değerli arkadaşianınıza da teşekkür ediyorum. 
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YiCİT GÜLÖKSÜZ 

Tarih Vnkfı Ytinetim Kurulu Üyes i 

GAP İdaresi ileTariJı Vakfı GAP bölgesinde tarihi ve kültürel mira
sın korunması konusunda danışma toplantı la rı düzenlemek amacıyla 

bölgede bir çalışma yürütüyor. Bu amaçla bölgedeki belli başlı bütün il
leri dolaşıyoruz. 

GAP bölgesiyle ilgili çalışmalar biliyorsunuz yılla rca önce, d aha çok 
fiziksel altyapının oluşturulmasıyla başladı. Amaç su kaynaklarını dü
zenlemek, biriktirmek, sulama programlarını gerçekleştirmek ve sağla

nacak enerjiyi enterkonekte sisteme vermekti. Özetle bu çal ışma daha 
çok bir doğal kaynakları harekete geçirme projesiydi ve önce Aşağı Fı

rat Projesi, daha sonra da GAP Projesi adı altında yürütü ldü. 
1960'lı, 70'li yıllarda diğer ülkelerde d e bir havzanın, bir bölgenin 

geliştirilmesi konusuna hem teorik, hem pratik olarak böyle yaklaşılır

dı. Şimdi ise çok daha gelişkin bir yaklaşırmn varlığı ifade ediliyor. İn
sanı her işin m erkezine koyan ve yapılacak bütün işleri onun mutluJu
ğıı ve gelişmesi için tasarlayan bir anlayışm ortaya çıkmasını umuyo
ruz. Tabü o zam an kalkmma projelerinde kültür de son derece önemli 
bir öğe haline gelecek. Bizim toplantımız kültür ve tarih varlıklannın 

korunması, kurtanlması ve değerlendirilmesi konusuyla sınırlı. Tarih 
Vakfı'nın bu konudaki katkısı, bu çalışmayı yöredeki insanlarla, uz
manlarla birlikte yapmak ve tartışmayı geliştirerek bir rapor halinde 
GAP İdaresi'ne teslim etmek. Bu tartışma toplantılarında ön ce mevcut 
durumu saptamak, sorunları gömıek ve tanımlamak, sonra da bu so
runlara çözüm yolları aramak ve gerekli politika ve stratejileri belirle
mek istiyoruz. 

Ankara'da GAP İdaresi Başkanlığı'yla konuyu etraflıca görüşmemiz 
16 Ekim'de gerçekleşti . 28 Ekim'de İstanbul'da üniversitelerden öğre
tim üyelerinin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, uzmanlarm ka
tılımıyla bir toplantı yapıldı. 2 Kasım'da ise yine uzmanlar, üniversite
den arkadaşlar ve STK temsilcileriyle Ankara'da toplandık Dünkü top
lantınuz Urfa'daydı; bugün de Adıyaman'dayız. Bu çalışmalar daha 
sonra Diyarbakır, Batman, Mardin ve en sonunda da genişletilmiş bir 
toplantıyla Gaziantep' te sürdürülecek. Biz Tarilı Vakfı raporunu 11 
Aralık'ta GAP İdaresi'ne vereceğiz. İşin birinci aşaması böylece bitmiş 
olacak. 

Bu çalışma Ankara ve istanbul' da bazı uzmanların hazırladığı ra
porlar üzerinden projeler geliştirerek de yapılabilirdi. Ama GAP İdare-
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tirrne k istiyor. Bu nedenle kültür ve tarih mirası meselesini kendine 
dert etmiş insanlarla veya görevli ve uzmanlarla her kentte yüz yüze 
tartışarak, konuşa rak sonuçla r çı karmaya çalışıyoruz. Yani bu işi birUk
te yapmayı, kahtırncı bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. 

Önce Gökhan Menteş bize İsta nbul, Ankara ve dün Urfa 'd a ortaya 
atılan konularla ilgili kısa açıklamalarda bulunacak. Daha sonra sizin 
katılırnınızla bu tarhşma yı geliştirmeye ça lışacağız. 

GöKHAN MENTEŞ 

Tarih Vakfı olarak "Güneydoğu Anadolu'da Kültürel ve Tarihi Mi
rasın Korunması, Tanıbın ve Değerlendirilmesi" başlığıyla bir çalışma 
yürütüyoruz. GAP İdaresi Başkanlığı bölge planını revize etme aşama
sında bulunduğu ve bunu katılımcı bir yaklaşımla oluşturma niyetinde 
olduğu için Tarih Vakfı'ndan böyle b ir çalışma rica etti. Biz de bu çaba
nın bir parçası olmayı kabul e ttik. Dolayısıyla burada yaptığırmz top
lantı, Tarih Vakfı'nın uzun vadeli perspektifi içinde ayrı bir anlamı ol
makla birlikte, GAP İdaresi'ne iki ay sonra sunacağımız raporun daya
naklarından birini oluşturuyor. 

Biraz önce Yiğit Gülöksüz'ün özetiediği çerçeveyi tekrar hatırlataca

ğım. 1989 yılında GAP Master Planı diye birdoküman oluştııruldu . Böl
gedeki kalkınma çabalan bir süredir bu planın öngörüleri doğrultusun
da sürüyor . Fiziksel hedefler açısından planın bir miktar gerisinde ka
lınmış olmakla birlikte bölged e beUrli bir ilerleme de sağlandı. Bu pla
nın en büyük eksikliği daha çok fiziksel hedefleri öngörmüş olmasında. 
Yani sosyal konularda, kültürel konularda ve tarihi konularda e ksiklik
ler taşıyor. Altyapı, ulaşım, baraj, sulama konularına ağırlık veren ama 
öbür konulan ihmal eden bir plan olduğu ortaya çıkb. Bir bu boyutu 
var. İkinci olarak bu plan teknik uzmanlar tarafından hazırlandı ve ya
pılırken halkın kabiımı ahnnıadı. GAP İda resi on yılı aşkın süredir yap
hğı çalışmalar için bir özeleştiri geliştirdi ve planın 2010 yılında bi tiril
mesi için yapılacak revizyon ça lışmalanııda bu eksikliğin giderilmesine 
karar verildi. GAP İdaresi şimdi planın fiziksel hedeflerinin dışında, 
eşi tU k, ad i ll ik, kablım ve insan kaynaklarının geliştirilmesi meselelerini 
de ele alıyor. Bunun gereği olarak da kendi bünyesinde bir sosyal plan
lama grubu oluşhırdu. Bu grup Türkiye'de konuya katkıda bulunabile
cek diğer s ivil toplum kuruluşları ile üniversitelerden veya özel kesim
den u zma nlarm katkılarını almaya çalışıyor. Bunun yanında GAP Giri-
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şimci Desteklem e ve Yönlendirme Merkez leri (GİDEM) ve Çok Amaçlı 
Top lum M erkezleri (ÇATOM) kuruldu. İdare 2000 Mayıs'ından başla
yara k bugüne kadar bölgenin dokuz ilinde ikj tur bilgilendirme ve s tra
teji toplantıları düzenledi. Bunlar genel pla nla ilg ili toplantılard ı; yani 
GAP Bö lge Planı'nın yeni perspektifi bu ille rde ilg ili kuruluşlara tamtıl

dı ve ha lk katıJırnının ilk ayağı diyebileceğimiz bir açılıma yönellndi. 
İdare bunu yeterli görmedi ve "Biz genel planı halka ve ilgili kuruluş
lara açmaya çalıştık, ancak sektö r bazında, özellikle kültüre l ve tarihi 
mirasın korunmasıyla ilgili olarak uzmanların ve s ivil toplum kuruluş

larının desteğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi. İşte bu noktada Tarih Vakfı 
devreye girdi. GAP Bölge Kalkınma Plam'mn yeni vizyonunu, amaçla
rını, hedef ve politikalarmı kendi yaklaşımlanınızla tutarlı gördüğü
müz için Tarih Vakh olarak İdare ile işbirliği yapma kararıru aldık. Siz
lere dağıtılmış olan davetiye ekinde, 12. ve 16. maddelerde bu yeni viz
yonun özeti var. 

Bu bölge en eski uygarlıkların beşiği. Bu özelliği itibariyle de çok 
özen göste rilmesi gereken bir bölge. Yalnız yöre insanının sahiplenme
si, yalnız tüm Türkiye'nin sahiplenmesi değil, dünyanın da sahipten
nıesi gereken bir bölge. 

Somut olarak kendi çalışmamıza dö necek olursak, bu çalışmayı 

GAP bölgesinde kültürel ve tarihi mirasın korunması, kurtarılması, d e
ğerlendirilmesi ve tüm bu konularda ilgilile rin kahlımıyla öneriler ge
liştirilmesi diye tanunlayabiliriz. Biz bu çalışmaya 16 Ekim'de başladık, 

yani aşağı yukarı on beş gün geçti . Bu süre içinde konuya taraf olabile
cek kişileri saptamaya çalışhk. Konuyla ilgili yayınlan inceliyoruz, bir 
bibliyografya taraması yapıyoruz. İstanbul ve Ankara'da iki toplantı 
yapıldı . İstanbul toplantısı özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve uz
manların ağırlığı olan bir toplantıydı. Ankara'daki toplantı ise ister is
temez, m erkezi hükümet temsilcilerinin ağırlıklı olduğu, uzmanların 

da bulunduğu bir toplantıydı. 

Bölged e.ki ilk toplantıyı dün Urfa'da gerçekleştirdik. Bu toplantıya 

Antep ve Kilis temsilcileri de davetliydi. Bugün de Adıyaman toplantı

sını yapıyoruz. Üç aşamalı bir çalışmamız var. Önce mevcut durumu ve 
sorunJan saptıyoruz, tarafları belirliyoruz, daha sonra olanaklarımızı 

ve araçlarımızı gözden geçiriyoruz, e n sonw1da da stratejimizi saptıyo
nız; yani ne yapmamız, nasıl bir yol iz leme m iz gerektiği konusunda bir 
fikir geliş tiriyoruz. Bu çerçevede d e ö ncelikli gördüğümüz sınırlı sayı

da projeyi bölge ka lkınma planıııın lis tesine aldırmak amacıyla raporu-
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muzda belirteceği z. Bu projelerle ilg ili olarak mümkun oıaugu Kaaar 
fazla detay vermeye ça lışacağı z. Adıyaman'dan sonra Diyarbakır, Bat
ma n ve Mardin'd e toplanacağız. Daha sonra da Tarih Vakfı olarak 
edindiğimiz izlenimleri de yansıtbğınuz, bilgimizi üstüne ekiediğimiz 
bir taslak metin oluşturup s iz lere dağıtacağız. Bu me tin, Bö lge Pla
nı'nda kültür ve tarihi miras m eselesiyle ilgili olarak bizim görüşlerimiz 

budur, katılımcılann ortak noktaları, ortak temennileri bunlardır mahi
yetinde olacak. İdareye bu dokünıarun yanı sıra, buna altlık mahiyetin
de başka bazı çalışmalar da vereceğiz. Katılımcılara dağıtılacak olan bu 
metin Gaziantep'te düzenlenecek geniş toplantıda tekrar görüşlerinize 

açılacak ve orada metin üzerine yapılan değerlendirmeler çerçevesinde 
bölge kalkınma planına esas olacak metninlizi son haline getireceğiz. 

Sonu çta bu metin Tarih Vakfı organizatörlüğünde sizlerle birlikte ha
zırlanacak. İdare bu metni kendi pratik amaçları açısından değerlendi
recek ve umuyoruz ki bu metin doğrultusunda yeni açılımlar içine gi
rebilecek. 

VEDAT ÖzBiı.EN 

GAP idaresi Proje Koordinatörü 

Önce bu salonu bize sağladığı için Adıyaman Ticaret ve Sanayi Oda
sı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılara da toplantı
lTUZc-ı geldikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz i GAP İdaresi 
adına saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi mayıstan beri üçüncü defadır Adıyaman'a geliyo
rum. Bunun bir nedeni var. Güneydoğu Anadolu Bölge Planı yenileni
yor. Bakanlar Kurulu'nun bir talimatı var. Bu talimat, 2010 yılında Gü
neydoğu Anadolu Projesi bitsin, bunun için gerekli çalışmalar yapılsın, 

daha önceki master plan da revize edilsin diyor ve bu konuda da GAP 
İdaresi'ni görevlendiriyor. Bu talimat doğrııltıısunda luzJa çalışmaya 
başladık ve ulaştığımız sonuçları yıl sonunda Bakanlar Kurulu' na suna
cağız. 

Zaten GAP İdaresi on yıldır bölgede çalışma yapıyor, bu çalışmala
rın kazandırdığı bir deneyimi var. 1989 yılında yapılmış olan m aster 
plan bölgenin sorunlarını ortaya koymuş, bu sorunları çözebilme k için 
neler yapılması gerektiğini, devlete düşen görevleri belirlemişti. Bu do
küman doğrultusunda bölgede u ygulamalar yapıldı. Bunların ne kadar 
başarılı olduğu, başarısız kalınan noktaların sebepleri gibi birçok konu
nun yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun sonunda s iyaset 
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adamla rına d önüp, on yıld ı r uyguladığımız planın şura larında sılan tı

lar var, bunu uygulayamadık, nedenleri bu, bundan sonra ya pılacak ye
ni planda bunlar dikkate abnsın, bölgenin ka lkınması için öncelikli ola
rak da şunlar yapılsın diyeceğiz. Dolayısıyla önümüzde böyle b ir görev 
var. GAP İdaresi olarak bu görevi yüklendi k, ama bunu projed en etki
lenen tüm kesinıle birlikte ele a lmak istiyoruz, yani anlayışımıza göre 
bu görev ayru zamanda sizlere de veri ldi. Kendi ilinizi n, bölgenizin kal
kınmasını istiyorsanız bunun nasıl olması gerektiği konusunda bizimle 
çalışmaruz lazım. Bunu karşılıklı görüşerek yapalım. Son on yıllık uy
gulama sürecinde bölgeden bize "D a ha önceki plan yapılı rken bize da
nışmadınız, o plan daha çok Ankara' dan hazırlanrruş bir plandır, bizim 
sorunlanmızı gerçek anlamda yansıtmıyordu, biz de bu yüzden o pla
na destek venniyorduk, yapılan çalışmaların da bizim açırruzdan pek 
bir anlamı yoktu" diye bir eleştiri gelmişti. Hem o eleştiriyi ortadan kal
dırmak, hem sorunları yerinde tespit etmek, hem sizlerin görüşlerini al
mak istiyoruz. 

Plan 2010 yılına kadarki süreyi kapsayacak; özetle önümüzde sekiz 
yıl var. Bu sekiz yıl boyunca burada neler yapmalıyız? Ama hep birlik
te! Her şeyi d evletten beklemeyeceğiz. Sekiz yıl boyunca Güneydoğu 
Anadolu Projesi' ni nasıl uygularız, temel sorunlan nasıl çözeriz? Bu ko
nuda önceliklerimizi tespit etmemiz lazım. Tabii burada 2010 yılında 
her şey bitecek anlamına gelmiyor, 2010 yılında da devam edecek, bel
ki biz o tarihlerde oluruz veyaolmayızama bu işin bir sürekliliği var. 
Biz gideriz, başka bir kurum bu görevi üstlenir. 

GAP İdaresi açısından baktığımızda dünyada yeni gelişmeler var. 
Bu yeni gelişmeler karşısında bizim de yeni bir strateji belirlememiz la
zım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi dünyarun gözü önünde. Neden? Fı
rat ve Dicle suları tartışılıyor. Burada da Fırat ve Dicle sularını kullana
rak yapılan bir kalkınma hamlesi var. Bu kalkınma hamlesi de herkesin 
ilgisini çekiyor. O halde dünyadaki gelişmelerden kendimizi soyutlaya
mayız, çünkü dünyanın gözü burada. Onların bakış açıları farklı, bizim 
bakış açımız farklı; bir ortak nokta bulmarruz, bunları yoğurup yeni pla
na yansıtma m ız gerekiyor. Yansıtırken de artık yöntemimizin değişme

si gerektiğini düşündük. Bugüne kadar planlar hep Ankara 'da n yapılı

yordu. Artık bundan vazgeçelirn, katılımcı planlama dediğimiz yön
temle, projeden e tkilenen kesimlerle tartışalım. Biz teknisyen] erin önce
likleri farklı olabilir, ama asıl projed en etkilenen insaniann öncelikleri
ni öğrenelim ve onu plana yansıtalım, ortak bir nokta bulalım. Biz tek-
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d iğiniz için öncelikler ned ir onu bize söyleyeceksiniz, karşılıkl ı orta bir 
nokta bulacağız. İşte bu yüzde n mayıs ve ekim aylarında buraya geldik, 
şimdi kasımda yine buraday ı z. 

Daha önceki toplantılarda daha genel, daha makro düzeydeki konu
ları ta rtışıyordu!<, şimdi artık çok daha özel konulara, sektör konu ları

na iniyoruz. Bugün de tarih ve kültür varlıklarını tartışacağız. Tarih ve 
kültür varlıklarının korunmasındaki temel stratejimiz ne olmalı? Bu ko
nuda bize bir yol açmanız gerekiyor . Adıyaman özelinde bunun önemi 
nedir ve sekiz yıl Adıyaman'da bu konuda hangi projeleri uyguJamalı
yız? Sizin önerdiğiniz projeler bizim uygulama planına girecek, çünkü 
biz planının yanı sıra bir de uygulama programı hazırlayacağız. Uygu
lama prograrnında doğrudan doğruya projeler tartışılacak, b u radaki 
tartışmalarıniZ o projelere ışık tutacak işte. Adıyaman'da şu sektörde 
öncelikli proje şudur diyebilmemiz için sizlerden bu konuda bir girdi 
almamız lazım. Biz bunu Bakanlar Kurulu'na sunacağız, onla r da uy
gun gördüğü takdirde yıllık yatınm programian na girecek. Dolayısıyla 

burada yapılan tartışmaların önemi büyük. Bu açıdan bize destek verir
seniz seviniriz. 

Biz karşınıza sadece bu konuyla gelmeyeceğiz. Eğitimden tutun da 
sağlık, finans, özel sektörün kalkınmadaki rolü, kadmlar , genç kızlar gi
bi birçok konuda da benzer tarhşmalar yapıyoruz. Bunlar bölged e birçok 
ilde yapılıyor. Diğer sektörlerdeki arkadaşlarımiZ buralara da gelecek. 
Katkıruz sadece burada kalmasın, şu anda aklınıza gelmeyen kül tür 

ve tarih varlıklarıyla ilgili konuları bundan sonra Tarih Vakfı'na iletebi
lirsiniz. Artık bizim yaklaşımımız bu işleri konusunun uzmaru sivil top
lum örgütleriyle yapmak. Bu sivil toplum örgütleri ilgili kesimle ri top
la yacak, onların görüşlerini alacak ve bize bir rapor halinde ile tecek. 

Bir kere daha söyleyeyim, açıkçası bu planı biz yapmıyoruz, sizler 
yapıyorsunuz. Bu toplantılarda ne çıkarsa plana onu aksettireceğiz ve 
eğer d aha sonraki yillarda eleştirilirsek, biz geldik, tartıştık, sizlerden 
bunla r çıktı diyeceğiz. Bu nedenle burada söylenenleri kayda alıyoruz, 

bunları deşifre edeceğiz, kitap haline getireceğiz ve doküman olarak 
kütüphanelere girecek. 

Uygulam a programına ulaşabilmenin yolu sizin burada yaptığınız 
tartışmalardan geçecek. Konuşma mı fazla uzatmak istemiyorum, biz en 
çok siz lerin konuşmasını istiyoruz. Bunu bir aile toplantısı olara k gö
rün, belki salonun dizilişi öyle a ma, resmi bir topla ntı olarak görmeyin. 
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Yuvarlak masa olsayd ı daha güzel olacaktı. O imka nları henü z bulama
dık, b e lki bu toplanhyı Cendere Köprüs ü 'nün yanındaki bir kahveha
nede yapsaydık daha iyiydi gibi geliyor bana. Belki bundan sonraki 

toplantıları öyle yaparız. 

Yi~İT GüLÖKSÜZ 

Her şehirde yapılan toplantıların ürünlerini üst üste koyarak gelişti
riyoruz. Dolayısıyla Ankara, İstanbul ve Urfa toplantılarmda gündeme 
getirilmiş bazı konuları burada açayım ve onları da zenginleştirmeye 
çalışalım. İlhan Tekeli' nin Ankara'da kullandığı bir tabirle, biz burada 
bir sosyal kapital de geliştirmeye çalışıyoruz. Bu, birlikte iş yapma kül
türü demek. Çünkü bir yandan bu iş aslında sizin sorununuz. Adıya
man için Adıyamanlılarm sorunu, Urfa için Urfalılarm sorunu. Biz böy
le aşuı merkeziyetçi bir şekilde her şeyin Ankara'dan çözülebileceği gi
bi düşüncelerle bugüne kadar geldik ama görülüyor ki sorun böyle çö
zülmüyor. 

Bir şehirde, bir kasahada yaşayan insaniann önlerinde bir sorun var
sa, bu onlarm sorunudur veya orada bazı fırsatlar varsa, bu da onların 
fırsatı ve bunları en iyi kavrayabilecek ve tanımiayabilecek insanlar, bu 
sorunlar ve fırsatlarla yüz yüze olan insanlar. Bunlara çözüm arama ko
nusunda da başarı olasılığı en yüksek olan insanlar. Eğer bu sorunları aş
mak için bir mücadele gerekiyorsa, bunu da en iyi yapabilecek olan in
sanlar yine onlar; tabii ki bilimi, tekniği, uzmanlığı kullanmak koşuluyla. 

Bu "katılım" sözü genellikle inandına olmuyor, bunu "yine katılım 
edebiyatı yaptılar" diye anlayanlar çoktur. Son zamanlarda herkes çok 
katılımcı. Ama asıl önemli olan katılınun mekanizmasıdır. Mesele sade
ce toplantılara katılmaktan ibaret değildir, çünkü vatandaş işin özünd e 
sorunu kendi sorunu gibi algılam1yor. Aslma bakarsanız biz burada ka
tılımcıyız; Ankara'dan, İstanbul'dan sizin sorununuzu tartışmaya gel
mişiz. 

"Sosyal kapital" sözünü çok beğeniyorum. Bakıyorsunuz iki ülke
nin gelir d üzey i aynı, fakat biri öbüründen çok daha iyi yaşıyor. Çünkü 
orada birlikte toplanma, birlikte konuşma, birlikte düşünce üretme, bir
likte iş yapma allŞkanlığı var. Orada alınacak her karar herkesi etkili
yor, dolayısıyla bu konuda mutlaka birlikte iş yapmak gerekir. Marifet 
katılım mekanizmasını geliştirerek işi yapmaktır, yoksa iş birkaç türlü 
yapılabilir. Size hiç sormadan da şurayı burayı restore etmek, kazılar 
yapmak m ümkündür; nitekim şimdiye kadar da öyle olmuştur. Ama 
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acaba bunların öncelikleri nedır, acaoa nangısınut!u uc:ı~ıa u ıa u, ., ... . . b •uo· 

bu şehir hayahnı en iyi bir şeki lde etkiler ve hangisi bu şehrin kimliği
nin güçlenmesinde daha erken başlanması gereken faaliyetti r? Tabii 
bunlar maddi kültür ve ta ri h varlıklarıyla ilg ili. Bir de m addi o lmayan 
kültürel değerler, varlıklar var. O daha zor, neticede birini kazıyla orta
ya çıkarıyorsun, ama öbürü, maddi olmayan kültürel değerler ve var
Lıklar sürekli değişiyor; onları belirlemek, ortaya çıkarmak, kimlik me
selesiyle ilişk.ilendirmek, tabii daha zor. Ankara'da bir barajın doküma
nııu hazırlarsınız, ihalesini yaparsınız, gelir burada inşa eders iniz . Ama 
kültürel konularda bölgede yaşayan insanların ilişkisi sağlanmadan bu 
yapılamaz. Ne kadar uzman olursa olsun dışarıdan insanların bunu 
kavraması, derinleştirmesi mümkün değil. Özetle şunu d emek istiyo
rum: Yerinde sahip çıkılmazsa bu işler hakikaten yapılamaz! 

İstanbul'da, Ankara'da ve Urfa'da maddi tarihi ve kültürel varlık
larla, maddi olmayan kültürel varlıklar arasında bir denge kurmak ge
rektiği belirtildi. Dikkat çekilen ikinci nokta, kalkınınayla koruma ara
sında bir denge kurulması gereğiydi. Mesela yurtdışında sıfır gelişme 
yarılısı akımlar hiçbir kalkınma çabası içinde olurımasın, aksi takdirde 
doğal ve tarihi çevreye zarar veririz diyorlar. Onun için onları bir kena
ra bırakalın1 ve sadece koruyalım. Buna karşı, 1960-70'lerin ortalarına 
kadar, kalkmalun da ne olursa olsun anlayışı hakin1di. İşte bu konuda 
bir d e nge ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi. Korumayı başararak kaLkın

ma yı sağlamak; zaten planlamanın marileti de budur denildi. Bir başka 
konu genelle yerel arasında denge kurulmasıydı. Bu tarilli ve kültürel 
varlıklar a~ı zamanda Türkiye'nin ve dünyarun va~lıkları, mirası; do-" 

}a ısı._y~ çabaları sadece yerelKararlara bırakılmıaz. fşare~
len bir başka mesele kültürel varlıkların bir envanterinin çıkartılınası 
zorunluluğuydu, çünkü nerede ne bulunduğunu bilmeden nasıl bir po
litika geliştireceğimizi de bilemeyiz. Dolayısıyla eğer böyle bir envanter 
çıkarsa bundan sonra mühendislik projelerini yapanlar tarihj ve kültü
rel mirasın varlığını bilerek yapacaklardır. O zaman da şin1diki gibi em
rivakilerle karşılaşmayız. Aynı zaman da bu bize denetleme imkanı ve
rir . Bu envantere herkes ulaşabileceği için, bir yerde bir şey yapılacak
sa, la fı daha ortaya çıktığı andan itibaren o projenin tarihj mirasa vere
ceği zarar öngörülerek kamuoyunda derhal bir direnç oluşturula bilir, iş 
işten geçmeden müdahaleler yapılabilir. O yüzden bu envanter son de
rece önemli. Buna her yerde işaret edildi 

Bunların dışında katılım meselesi üzerinde dunıldu . Kablırnı sağla-
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yacak insanlar o ilin, o bölgenin iıısan1arıd ı r. Katılım içiJı m erkezd e n 
gele n insanların sadece o rtam yaratm ak gibi bir imkanı var. Şimdi bir 
ortam yaratma çabası içindeyiz, run a m ese1enin asıl sahipleriııiıı işe sa
hip çıkması, kendi aralarında toplantılar yapması, toplantı lara daha ör
gütlü gelmesi, düşüncelerini yazılı aktarması gerekir. Mesela sözünü 
ettiğimiz birinci rapor için ayın on beşine kadar bize yazılı olarak görüş
lerinizi aktarabilirsiniz. Tabii bu bihnez tükenmez bir çalışmadır ama, 
eğer birinci aşamada etkili olmak istiyorsa nız ayın on beşine kadar bu 
konulardaki görüşlerinizi yazılı ola ra k da bildirebilirsiniz. Daha önceki 
toplantılarda koruma için yapılacak işlerü1 yanında, yapılmaması gere
ken işlerm de tasarianınası gerektiğine işaret edild i. Bir başka düşünce 
de tarihi ve kültürel mirasın başka yerlere götürülmesinin yanlış olaca
ğı, bunlan kendi yerlerüıde ve kendi bütünlüğü içinde korumanın ge
rektiğiydi . 

İşte toplantılarda bu düşünceler geliştiriliyor, ama bunların gerçek
leştirebileceği konusunda endişeler var. Koruma planlan iyi kötü yapı
lıyor, uygulamada ise aksamalar oluyor. Anıtlar Kurulu çalışmaların

dan ve bu kurulun karar alma sürecınde o rtaya çıkan büyük gecikme
lerden şikayetler var. İl düzeyinde, üyele ri yerel uzmanlardan oluşan 
bir il koruma kurulu olsa ve tescilli bir bina olan konutunda ufak b ir 
onarım yapmak isteyen kişiler ayla rca, yıllarca beklemek zorunda kal
masa gibi düşünceler var. Ünivers ite lerde kornınayla ilgili birer enstitü 
kurulsa, koruma işi bir eğitim projesi olarak ele alınsa, özellikle eğiten
leri eği ten bir proje geliştirilse gibi ö neriler de geldi. Koruma için, eski
den toplu konut için kurulan fona benzer bir fon oluşturulsun, bu fon
dan koruma amaçlı bir destek sağlansın deniliyor. Son olara k da bir ye
rel gözlem komitesinin kurulmas ı ve bu komitenin kültürel v e tarihi 
varlıklarla ilgili olarak herhangi bir olumsuz durum karşısında mesele
yi hızla rapor e tmesi önerildi. 

Şimdi söz p latformun. 

FEHMİ ERARSLAN 

Arkeolog, Miize Mı:idiirü, Adıyaman il Turiznı Müdür Vekili 

Yedi yıldır müze müdürü olduğum için kültür ve tarih varlıkları p o
tansiyelirnizi, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi biliyorum. 1997 yı

lında Urfa'da yapılan GAP Bölgesi'nde Kültür Varlıklarının Korunma
sı, Yaşatılması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılınası konııJu sempozyum
da bir bildiri d e sunmuştum. Yine GAP İdaresi'nin bir vizyon çalışma-
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sı vardı, geçen ha fta da bununla ilg ili yazılı gori.ışlerimi İdare'ye gön
d erd im. Aynı metni Tarih Vakfı'na d a gönderirim. Şimdi izin verirseniz 
1997'de sem pozyuma sunduğum bildiriyi okumak is tiyorum: 

"GAP Bölgesi kültür varlıkları yönünden zengin bir pota ns iyele sa
hiptir. Bu potansiyeli korumak ve gelecek kuşaklara ak tarmak için ileri 
süreceğimi.z yaklaşımların, sorumluluk alammız olan Adıyaman ili dı
şında, GAP bölgesi genelinde de geçerli olacağı kanaatindeyim . Mevcut 
kültür varlıklarının korunmasında birinci s ırada sorumlu kurum yerel 
müzelerdir. Müzelerin bölgeye serpilmiş kültür varlıklarının korunma
sında daha etkin ve bunlara yönelik olumsuz eylemiere karşı ca ydırıcı 

olabilmeleri için mali açıdan ve araç gereç yönünden desteklenmesi ge
rekmektedir. Bugün üretilen b ir projeden verim almak, projed e görevli 
ele ma nla orantılıdır. Onun için kültür varlıklarının korunmasında uz
man personelin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda koruma
da görevli uzman personelin a raç gereç yönünden d este klenmesi, du
rumunun iyileştirilmesi, mesleki görünüm ve tecrübelerinin geliştiril

mesi için yurtdışına gönderilmesi, teknolojik gelişmeleri görm esi açı

sından çok faydalı olacakhr. Yine ülke geneline bakıldığında uzman 
personelin sosyoekonomik ve kültürel yönlerden gelişmiş bö lgelerde 
yoğunlaştığını görmekteyiz. 

Kültür varlıklarına yönelik ciddi onarım projelerinin devle t tarafın
dan yaphrılarak yerli ve yabancı kayna klardan sağlanacak fina nsman
la onarımının sağlanması gerekmektedir. Bu sorunların çözümü için 
her şeyden önce kü ltür politikamızın gözden geçirilmesi lazımdır. Dev
le t protokolüne bakıldığında Kültür Bakanlığı bütçesiy le en sonra gelen 
bakanlıklardan biridir. Kültür Bakanlığı'nın önem açısından Milli Eği
tim Bakanlığı'nın hemen arkasından gelmesi gerekmektedir. Gelişmiş 
ülkelerde Kültür Bakanlığı önde gelen bakanlıklardan biridir." 

Devletimizin GAP'a vermiş olduğu önemi ve değeri biliyoruz. Bu 
nedenle bölgedeki kültür varlıklarının değerlendiri lmesi ve korunması

na da gerekli maddi ve manevi desteği vereceğini umuyoruz. 

ÖMER YıLMAZ 
İnşaa t Miilıendisi 

GAP İdaresi' nin bölgede yaptığı çalışmalar hepimizin umutlarıru ar
tırdl. Bu programla bölgede bir şeylerin değişeceğini, refal1 düzeyinin 
artacağıru düşündük. Hemen herkes konu üzerinde düşürınıeye başla

dı. Şöyle yapılsa daha iyi olurd u, şu bölgenin ağaçlandırılması lazımdı, 
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sanay inin şu b ö lgeye kaydırı/nıası doğruydu g ibi düşü nceler ile ri s i.i r
dlik. Zam a n iç inde belirli gelişmeler d e o ldu, re fa h d üzeyi bir mikta r 
a rth, sosyal p ro fil de biraz gelişti, insarumız etra fına biraz d a ha fa rklı 

bakmaya başladı. Ama kültür ve tarih va rlıkfarının korunması pla nfa
manın içinde e n eksik kalan konuydu . 
Adıyaman'ın merkezinde, Samancıpazarı ded iğimiz bölgede yapı

laşma ö nlenem edi. Özel olarak uğraşınama rağmen engelleyemediğim 
bir gelişmeydi bu. Bizim Kasappaza rı dediğimiz bölge de tarihi eserler
le, eski yapıla rla dolu. Bölgenin yapılaşma ya açılması bu bölgeyi de hız

la tahrip ediyor. Kentin yeşil alan kuşağında yer alan bölgelerin ta m a
mında hızlı b ir yapılaşma var. Ama umutsuzluğa kapılmamak lazım, 

Adıyaman'da çok geç kahnmış değil. Kültür varlıkları, eski cumbalı ya
pılar tamamen kaybedilm iş değil henüz. Esas mesele örgütlenmedir. 

ALi HA YO AR ÖZÇELİl< 
Makine M ühendisi 

Bir şeyin korunabilmesi için önce yok edilmesinin önlenmesi gerekir. 
Hatta şunu söyleyeyim, bir şeyin korunabilmesi için her şeyden önce bi
linmesi gerekir. Acaba Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerini ne ka
dar biliyoruz? Bence burada resmi tarih görüşünün de sorgulanması la
zım. Büyüklerimizin, yaşlılanmızm anlatbğına göre 1910'lardaki Adıya
man sosyal yaşam açısından çok daha zengin bir yermiş. Ermeni kadm
ların işlettiği onlarca meyhanenin olduğu söyleniyor. Yani geçmişte Adı
yaman'm çok farklı bir yapısı varrruş, ama bugün geriye bir şey kalma
mış; sadece anılarda anlatılanlar var. Bence bu konuların araşbrılmasıla

zun, çünkü bizim tarihimizi, kültürümüzü biraz da onlar yaratmış. Eğer 

bunlar araştırılırsa bence çok farklı, çok güzel şeyler bulunabilir. 
Örgütlenme yle ilgili öneriler getirmemizi istediniz. GAP İdaresi'nin 

gerçekten başarı lı çalışmaları var. Acaba burada kültürle ilgili bir birim 
kuranıaz mı? Bir mekan belirleseniz ve yerel uzmanlardan birkaç kişiyi 
işe alsanız bölge hakkında çok daha fazla bilgi toplayabilirsiniz. Böyle 
bir kurulun varlığı tüm bölgede konuyla ilgili duyarlı kişileri bir araya 
getirir. Bölgenin talepleri, şikı'\yetleri, önerileri, temennileri düzenli ola
rak size ulaşır. 

Yaşad ığımız bölge, yirmi yıldan uzun bir süredir sı.kıyönetimler, 

olağanüstü ha l yönetimleriyle yaşanılan bir bölge. Haklı olarak yeterin 
ce katılım ve ilg i olmad ığını söylüyorsunuz . Bun~ 
clmamız. Bunu üzenmızden atmamız içm biraz zaman lazım. 

"'-"" ..... 
ı 
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Adıyaman bir turizm bö lgesi. Beş yıl turizm rehberliğ i yaptığım için 
biliyorum, 1987-1988'de buraya yüz yirmi bin turist geldi. Gelenler ye
mek yem ek, yanında da bira içmek istiyoruz derlerdi ve biz m emleke
timizde bu ikisini aynı anda sağlayacak bir mekan bulamazd ık. Halen 
d e bulamıyoruz. Belediyemiz bu konularda çok kah bir hı tum izliyor . 
Sosyal mekanların, kültüre l m ekaniann nasıl kullanılacağı konusunda 
çok kah bir hı tu mu var. Acaba siz İdare olarak bu konuda yardıma ola
bilir misiniz? 

ZAFER ERSOY 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başka11ı 

On yıllık bir GAP geçmişinden bahsediyoruz. GAP'ın on yıllık geç
mişini ele aldığımızda birinci maddenin tarihi ve kültürel miras taki ka
yıplanmız olması lazım. Bugün med eniyetin beşiği dediğimiz, Kornma
gene Krallığı'na ait çok önemli tarihi merkezlerimizi kaybetmiş bulunu
yoruz. Harran Üniversitesi'nde filozofluk yapmış insaniann anıtları, 
mezarlan su altında kaldı. O zaman bize danışılmamıştı, ama bunları 
bağıra bağıra söylemiştik. Sayın Vedat Özbilen o zaman bir e tkimizin 
olmadığını, "bu işi bilirse kamu görevlileri bilir" zihniyetinin h a kim ol
duğunu çok iyi bilir. 

Şanlıurfa'da yapılan toplantıda bir gözlem komitesi fikrinin ortaya 
atıldığını söylediniz. Fikir güzel ama bu komitenin yaptırım gücü ne 
olacak, kamunun bu komitede bir ağırlığı olacak nu? Yüz lerce yazı yaz
mışrm ilgili makama, bunlar önemli, bu projeyi uygulaym demişim. Hiç 
ciddiye almamış, cevap yazısı bile yazmamış bana. Ama bir başbakan 
veya başbakan yardımasına ulaştığrm, o da bir daire başkanına talimat 
verdiği zaman kamu görevlisi "Efendim, ben de aynı şekilde düşünü
yorum" diyor. Bu nedenle gözlem komitesinin yaptırım gücü önemli. 
Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Tarih Vakfı bize bu yetkiyi verecek 
mi? Bir kurum müdürünün koruması gereken bir kültür varlığırun tah
ribine göz yumduğunu tespit ettiğimizde gidip o kurum müdürünün 
kulağmı çekme, kapının önüne koyma yetkimiz olacak mı? 

Yit iT GüLÖKSÜZ 

Böyle bir komite, etkisini kanundan değil, yaptığı işin doğruluğun

dan ve halkın desteğinden alır. Türkiye' de yahut bölgede belki çok iş
lemiyor am a, mesela irtsan haklan konusuyla ilgilenen böyle gözlem 
komiteleri var. Neticede tarihi ve kültürel miras meselesi de eninde so-



nunda bir insan ha kla n meselesidir. Bwılar üçü ncü kuşak insa n ha kla
rındandır. ünkü insa nın kimli " i tarihi v e kültü rel mirasa ba " lıdır ve 
-kjıııliğini, kişiliğj~ryyabilın egj...iç(!2 bulunduğu..1_erin ta rihiyle bağ:_ 
~ w> w 

Biz hep kanundan yetki almayı beklersek, çok bekleriz. Kimse böy
le bir y etki vermeyecek. Kültür Bakan lığı d a karşı çıkar. Kendi yetkisi
ni halkla niye bölüşsün? Halbuki bu iş ler memurlada olacak şeyler d e
ğildir. Be n de d evlet memuruydu m , biliyorum ve şu kadar sene memu
riyet yapmış biri olarak söylüyorum: Sahibi kimse bu kültürün, onun 
tarahndan korunursa korunur, yoks'akon:inmaz! Yalnızca me murla ra 
kahrsa bir yerin tarihi d e, kültürü dekorunam;;;bunu bilelim~ a it 

.)W şey başkası tarafından ne kada r korunursa, 2Edar.J<QJJJ.nu 
Dolayısıyla burada demokrasi dediğimiz, çoğulcu, kablımcı d em ok

rasi dediğimiz yapının içindeki bazı enstrümanları kullanmalıyız. M e
sela ildeki beş memurdan bir gözlemevi kurarsanız, bu işe yaramaz! 
Ama insanlan temsil eden sivil toplum kuruluşları bir komite kurar sa, 
o zaman onun bir yaptırım gücü olur. Bu yapbnmm gücü kamuoyun
dan, onun yaratacağı baskıdan kaynaklarur. 

ZAFER ERSOY 

Evet, biz de Adıyanıan'm sorun ları ve çözüm önerileri adı altında 
bazı sıkınblarımızı tespit ettik ve bunu kimlerle, nasıl çözüme ulaşbra

biliriz diye düşündük. Bir sosyoeko nomik kalkınma konseyinin oluştu
rulması gerektiği sonucuna vardık. Bu konseyin önümüzdeki hafta bir 
toplanbsı var. Gündeme ilk madde o larak tarih ve kültür mirasının ko
runmasını ekleyeceğim . Buradan çıkacak sonuçların sosyoekonomik 
konseyde tartışılacağını ve burada yapbğınıız tespitierin çözümü konu
sunda bu konseyinde görev yapacağını belirtrnek istiyorum. Bu konse
yin üyeleri arasında Adıyaman'daki siyasi partilerin il başkanları, sivil 
toplum örgütleri temsilcileri, baro ve oda temsilcileri var. Bu sosyoeko
nomik kalkınma konseyi tarihimizi, turizmimizi, sanayimizi, ekonomi
mizi geliştirecek ve yaptmm gücü olacak bir kurum. 

Tarihe ve kültüre önem verdiği için burada GAP İdaresi ' ne teşekkür 

ediyorum~.9.ı.y.a.m~~el kül~rünün en önemli parcaşıJıalk oyunla-
~er gittiğimiz ülkede birinci o luyoruz . Bu milli kültürdür, milli 

kültüre sahip olmayan bir toplum, bence her şeyini kaybetmiş demek-
tir. Ankara' da, İstanbul'da ve Adana'da Devlet Halk Dansları Toplu
lukları var. Güneydoğu Anadolu bölgesi illerinden birinde bir~ 
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H a lk Dansları Topluluğu' nu oluşturup, yöre oyunla rını geliştirecek ve 
yöre insanmın da katkidaou üilmğı bir ça lışmaya girmek gerekiyor. 
Yöre oyunlarımız bir tiyatro gibidir. Her oynadığımız oyun oradaki in
sa nın yaşamını dile getirir. Bir Avrupalı, bir Hindistanlı, Pakistanlı ve
ya bir Danimarkah izlediği zaman o i nsanın ne anlatmak istediğini an
lar. Bu çok önemli bir kültürel hazinedir ve özellikle korunması gerekir. 
Bunun için de yöre insanının işin içinde olması gerekir. 

YitiT GüLÖKSÜZ 

Bunu Ticaret ve Sanayi Odası yapıp da Adıyaman Halk Dansları 

Topluluğu d ese, olmaz mı? 

ZAFER ERSOY 

Olur, ama şöyle bir durum var. Be n bir ha lk dansları oyuncusuyum 
aynı zamanda. On senedir oynamıyorum, ama araştırmalarım, mizan
sen ve kareografi çalışmalarım da var. Eskiden halk oywıları yanşma

Ianna giderdik; bir kızı götürmek için anasını, babasını, bacısıru, dayısı

m da götürmek zorundaydık. Ailesi güvenmiyordu bize. Ama vali tele
fon açtığı zaman kızını gönderiyordu. İşte bunu çözm ek için d evletin 
elinin de işin içinde olması lazım. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nin tarihiyle, kültürüyle ve turizm po
tansiyeliyle bir açık hava müzesi haline getirilmesini temenni ediyo
rum. Hemen şehrimizin içinde ma ğaralar var. Bunların kazılması, arke
olajik çalışmaların yapılması lazım. Yine Kent City Üniversitesi'nin böl
gede bir üniversite kurma çalışması vardı.l3izirn ilk talebimiz bir arke
oloji bölümü kurmaları oldu. Bizde adresleri, e-postalan bulunuyor. 
Vedat Özbilen'den özel istirhamım GAP İdaresi'nin onlarla bu konuda 
görüşmesi ve projenin hızlandırılmasını sağlaması. 

Ülkemizde bir sahil turizmi, bir de tarih turizmi vardır. Tarih turiz
miyle gelen insanlar belirli bir eğitim almış insanlardır; ya bu işin uz
manıdır yahut okuduğundan gelir. Okuyan insan buraya gelir, ama İn
giltere' de fabrikada çalışan kişi denize girmeye gelir. Buralara gelen 
okuyup hazırlanarak gelir, buradaki medeniyen tanıyara k gelir. Bunun 
için de hükümetimizin, özellikle Turizm Bakanlığı ve Kül tür Bakanlı

ğı'nın bazı meseleleri masaya yatırması lazım. 
Yunanistan tüm turistik bölgelerini dünyaya açmasına rağmen, an

cak sekiz buçuk milyar dolarlık bir turizm hedefi yakalanuştır. Türkiye 
yüzd e yirmilik potansiyeli ile y ine sekiz buçuk milyar dolardadır tu-
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rizmde. Eğer Güneydoğu Anadolu Bölgesi' ni açı k hava müzes i ha line 
getirebilirsek, turizm potansiyelimizin yüzde ellisini sunabilsek elli mil
yar dolar gibi bir rakam yapıyor, ya ni bizim iç borcumuzu bir senede 
silecek bir rakama ulaş ılıyor. Yuna nistan kendini tanıtmak içi n üç bu
çuk milyar dolar bütçe ayırmış 2001 yılı için. 

ERDEM YıLDIZ 

Mimar, Adıyamaıı Mimarlar Odası Başkanı 

Vatandaş o la rak hepimiz her şeyi Ankara'dan bekliyoruz zannedili
yor. Oysa sadece intiba öyle. Tersine hiçbir şey beklemiyoruz. Anka
ra' nın her konuda bir yaphrırn gücü var, biz yaptıkla rına peki demek 
veya hiçbir şey d ememek durumundayız. Bu konuda Adıyaman olarak 
hem çok şanslıyız, hem de çok şanssız. Şanslı olrnamızın nedeni size çok 
fazla bir şey anlatma gereğinin olmaması, çünkü zaten her şey açıkta, her 
şey göz önünde. Bunları ortaya çıkarmak için bir araştırma yapmamıza 
da ihtiyaç yok. Biraz önce arkadaşlarımla da konuştum, bilmiyorum si
zin programınızda şehri gezmek var mı, gördüğünüz zaman ne yapıl
ması gerektiğini siz bizlerden daha iyi bileceksiniz. Benim asıl merak et
tiğim sizin bu konuda yaphrırn gücünüz ne olacak? Bizim Arıkara hak
kındaki izlenirnirniz hep böyledir, konuşulur da bir şey yapılmaz. 

VEDAT ÖZBİLEN 
Sorunuza cevap verebilir miyim? Konuşmanın başında söylediğim 

gibi yapacağımız işlerin arasında bir uygulama programı da olacak. Bu 
toplantıları hem sorunlar saptamak hem d e çözülmeleri için gerekli ted
birleri birlikte oluşturmak için yapıyoruz. Bu toplantılardan çıkacak gö
rüşler plana yansıhlacak. Diyeceğiz ki, Adıyarnan'ı kalkındırmak isti
yoruz, Adıyaman'ın potansiyeli d e şu; sula ma yapılacak ve bu iktisadi 
anlamda gelişmeyi sağlayacak, ama yine iktisadi anlamda gelişmeyi 

sağlayacak başka bir sektör, turizm var. Turizmde şu, şu, şu yapılmalı 

diye planda sıralayacağız. Mesela yatırım programına bununla ilgili bir 
proje gir ecek ve ona bir bütçe aynlacak, bundan sonra da hayata geçiri
lecek. 

Biz devletin geleneksel proje yapma ve uygulama yollarının, sistemi
nin dışında başka yollar da aramak is tiyoruz. Bugüne kadar bu gelenek
sel proje yapma ve uygulama sistem i çok iyi çalışmadı. Daha iyi ça lıştırı

labilmesi için yerel kablımı nasıl sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. İşte 
burada turizm il müdürümüz var, kültür müdürlerimiz var, onları nasıl 
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daha aktif kıJabiliriz? Fehmi Bey kendi sorunlarından bahsetti, "Araç ge
reç eksiklerim var, bwılar olsa daha aktif olacağım burada" dedi. Bu top
l antılardan aldığımız sonuçlarla biz devlete dönüp turizm ya da kültür 
açısından kalkınınayı sağlamak istiyorsanız buradaki insanların destek
lenmesi lazım diyeceğiz. Eğer turizm sektörü buraya bir gelir sağlayacak 

ve ekonomiyi döndürecekse, devletin kuruluşları da bunda etkinse, onla
rı desteklememiz lazım. Ne yapmak lazım? Araç, gereç ya da altyapı ya
tırımı. Turizm il müdürümüz, benim şu anda ihtiyacım bu dedi. Eğer 
hemfikir olursanız, biz bunu ileteceğiz. Bunun dışında başka şeyler söy
lediğinizde de bunları o yatırım programına sokmaya çalışacağız. 

Sonuç olarak burada söyleyeceğiniz şeylerin bir yaptırım gücü ola
cak; sonuçları raflarda kalsın diye bir toplantı yapmıyoruz. Biz direte
ceğiz, ama desteği sizlerden almak istiyoruz. Bakanlar Kurulu' na, bize 
tanıdığıruz süre içinde bölgedeki dokuz ilde çeşitli toplantılar yapbk, 
halk şunları istiyor, kendi sorunlarıru böyle görüyor, bu sorunları çöz
mek için de şu önerileri getiriyor, biz teknik elemanlar da bir değerlen

dirme yaptık ve bu projeyi ö neriyoruz, bunu uygulama planına sokun 
lütfen diyeceğiz. Bunun mücadelesi içindeyiz. Bu toplantıların sonunda 
da bir uygulama programına gideceğiz, o açıdan burada söylediğiniz 

şeylerin bir yaptırım gücü olacak. 

MEHMET AYKANAT 

Adıyaman il Kültür Miidiir Vekili 

UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınan Nemrut 
Dağı için şu ana kadar herhangi bir proje geliştirilmedi. Bir proje hazır

lamyord u, ama bakanlıktan bunun iptal edildiğine dair bir yazı geldi 
bize. Eserlerin restorasyon işlerinin acilen çözüme kavuşturulması la
zım, çünkü gün geçtikçe yıprandıklarını görüyoruz. 

Turizm müdür vekili arkadaşırruzın da söylediği gibi, araç sorunu 
ned eniyle çok sıkıntı çekiyoruz. Eski valimize bir toplantıda araç sıkın
tmuz olduğunu, vilayete yazı yazdığımızda aracın bize gelmesinin iki 
gün sürdüğünü söyleyerek bize sürekli bir araç tahsis edilmesi gerekti
ğini söylemiştim. Bize, "dolmuşa binin, gidin" yanıtını verdi. Acaba 
dolmuşa ne kadar para verebilirim? Dolmuşu kaç gün kiralayabilirim? 
Şimdiki valimize de aynı konuyu ilettim, yardımcı olacaklarını söyledi
ler. Bu konuda tabii ki sıkıntılarımız çok. 

İlimizdeki taril1i yapılardan elimizd e kalan birkaç yer var benim bil
diğim kadarıyla. Örneğin Han, özel mülkiyet altında bulunan bir yer. ..__....... 
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rizmde . Eğer Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni açık hava müzesi haline 
getire bilirsek, turiz m potansiyelimiz in yüzde ellis ini sunabiJsek e lli mil
yar dolar g ibi bir rakam yapıyor, yani biz im iç borcumuzu bir sen ede 
silecek bir rakam a ulaşılıyor. Yunanistan ke ndini tanıtmak için üç bu

çuk milyar dolar bütçe ayırmış 2001 yılı için. 

ERDEM YıLDIZ 

Mimar, Adıyama11 Mimarlar Odası Başka11ı 

Vatandaş olarak hepimiz her şeyi Ankara'dan bekliyoruz zannedili
yor. Oysa sadece intiba öyle. Tersine hiçbir şey beklemiyoruz. Anka
ra'nın her konuda bir yaptırım gücü var, biz yaptıklarına peki demek 
veya hiçbir şey dememek durumundayız. Bu konuda Adıyaman olarak 
hem çok şanslıyız, hem de çok şanssız. Şanslı olmarruzın ned eni size çok 
fazla bir şey an la tma gereğinin olmaması, çünkü zaten her şey açıkta, h er 
şey göz önünde. Bunları ortaya çıkarmak için bir araştırma yapmarruza 
da ihtiyaç yok. Biraz önce arkadaşlarımla da konuştum, bilmiyorum si
zin programınızda şehri gezmek var mı, gördüğünüz zaman ne yapıl
ması gerektiğini siz bizlerden daha iyi bileceksiniz. Benim asıl merak et
tiğim sizin bu konuda yaphnm gücünüz ne olacak? Bizim Ankara hak
kındaki izlenirnimiz hep böyledir, konuşulur da bir şey yapılmaz. 

VEDAT ÖZBİLEN 

Sorunuza cevap verebilir miyim? Konuşmarun başında söylediğim 

gibi yapacağımız işlerin arasında bir uygulama programı da o lacak. Bu 
toplantılan hem sorunlar saptamak hem de çözülmeleri için gerekli ted
birleri birlikte oluşhırmak için yapıyoruz. Bu toplantılardan çıkacak gö
rüşler plana yansıtılacak. Diyeceğiz ki, Adıyaman'ı kalkındırmak isti
yoruz, Adıyaman'ın potansiyeli de şu; sulama yapılacak ve bu iktisadi 
anlamda gelişmeyi sağlayacak, ama yine iktisadi anlamda gelişmeyi 
sağlayacak başka bir sektör, turizm var. Turizmde şu, şu, şu yapılmalı 

diye planda sıralayacağız. Mesela yatırım programına bununla ilg ili bir 
proje girecek ve ona bir bütçe ayrılacak, bundan sonra da hayata geçiri
lecek. 

Biz devletin geleneksel proje yapma ve uygulama yollarının, sistemi
nin dışında başka yollar da aramak istiyoruz. Bugüı1e kadar bu gelenek
sel proje yapma ve uygulama sistemi çok iyi çalışmadı. Daha iyi çalıştırı
labilmesi için yerel katılımı nasıl sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. İşte 
burada turizm il müdürümüz var, kültiir müdürlerimiz var, onları nasıl 
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daha aktif kılabili ri z? Fehmi Bey ken di sorun larından bahsetti, "Araç ge
r eç eksikle rim var , bunlar o lsa d a ha aktif olacağım burada" ded i. Bu top
lantılardan aldığımız sonuç la rla b iz d evlete dönüp turiz m ya da kültür 
açısından kalkınınayı sağlamak istiyorsanız b uradaki insanların d estek

lenmesi lazım diyeceğiz. Eğer turizm sektörü buraya bir gelir sağlayacak 

ve ekonomiyi döndürecekse, d evletin kuruluşları da bunda etkinse, onla
rı d esteklememiz lazım. Ne yapmak lazım? Araç, gereç ya da altyapı ya
brımı. Turizm il müdürümüz, benin1 şu anda ihtiyacım bu dedi. Eğer 
hemfikir olursanız, biz bunu ileteceğiz. Bunun dışında başka şeyler söy
lediğinizde de bunları o yatırım programına sokmaya çalışacağız. 

Sonuç olarak burada söyleyeceğiniz şeylerin bir yaphrım gücü ola
cak; sonuçlan raflarda kalsın diye bir toplantı yapmıyoruz. Biz direte
ceğiz, ama desteği sizlerden almak istiyoruz. Bakanla r Kurulu' na, bize 
tanıdığınız süre içinde bölgedeki dokuz ilde çeşitli toplantılar yaptık, 

halk şunları istiyor, kendi sorunlarını böyle görüyor, bu sorw1 ları çöz
mek için d e şu önerileri getiriyor, biz teknik elemanla r d a bir değerlen

dirme yaptık ve bu projeyi öneriyoruz, bunu uygula ma planına sokun 
lütfen diyeceğiz. Bunun mücadelesi içindeyiz. Bu toplantıların sonunda 
da bir uygulama programına gideceğiz, o açıdan burada söylediğiniz 

şeylerin bir yaptırım gücü olacak. 

MEHMET AYKANAT 

Adıyaman İl Kültür Müdür Vekili 

UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınan Nemrut 
Dağı için şu ana kadar herhangi bir proje geliştirilmedi. Bir proje hazır
lamyord u, ama bakanlıktan bunun iptal edildiğine dair bir yazı geldi 
bize. Eserlerin restorasyon işlerinin acilen çözüme kavuşturulması la
zım, çünkü gün geçti.kçe yıprandıklarını görüyoruz. 

Turizm müdür vekili arkadaşırnızın da söylediği gibi, araç sorunu 
nedeniyle çok sıkınh çekiyoruz. Eski valimize bir toplanhda araç sıkın
hn1LZ olduğıınu, vilayete yazı yazdığımızda aracııı bize gelmesinin iki 
gün sürdüğünü söyleyerek bize sürekli bir araç tahsis edilmesi gerekti
ğini söylemiştim. Bize, "dolmuşa binin, gidin" yanıhru verdi. Acaba 
dolmuşane kadar para verebilirim? Dolmuşu kaç gün kiralayabilirim? 
Şimdiki va Jimize de aynı konuyu ile ttim, yardımc.ı olacaklarını söyledi
ler. Bu konuda tabii ki sıkınblarımız çok. 

İlimizdeki tarihi yapılardan elimizd e kalan birkaç yer var benim bil
diğim kadarıyla. Örneğin Haı1, özel mülkiyet alhnda bulunan bir yer. 

'---
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Cı.unJıuriyetin ku,ruluş_yıUarından kalmp Askerlik s_u.t>esi v~ Bu yapı

ların bir an önce restore edilerek turiz mc katkı yapacak ha le getirilıne

si gerekir. Örneğin bir etnografya müzesi kurulabilir. Ka le konus unda 

belediye ile görüşmelerimizde biraz ilerledik ama henüz bir sonuç yok. 
Kaleyi kurtarmak için o radaki evlerin başka bir yere, bir hazine arsası

na taşınması girişimlerinde bulunduk. Biraz mesafe aldık ama yeterin
ce değil 

Kültür Bakanlığı bütçesinin çok küçük olduğu söylendi. Herhalde 
önümüzdeki yıllarda tasarruf tedbirlerinden dolayı daha da küçülecek. 
O halde bakanlığımızın bütçesiyle bu işleri yapmamız mümkün gözük
müyor. Bu sorunların sponsor aracılığıyla çözüme kavuşturulması şart. 

Yine ilimizin tarihi ve turistik yöreleri ve folklorik değerlerini tarnt
mak amacıyla ve bakanlığımızın talirnatıyla bir bülten çıkartıyorduk. 

Bu bülten için b akamn bizzat imzaladJğı yazıyı götürdüm, "bu kültüre 
hizmet yapmaz" diye çıkarlmamıza izin vermediler. Yıllık gid e ri yakla
şık iki yüz milyon lira tutuyordu. Özel İdare tarafından karşılanması ta
lebimizi, köy yolları ve köy içme sulan için var olan il1tiyaçla rı karşıla

yamadJklarıru söyleyerek kabul etmedile r. Biz yine kendi imkaniarı
mızla bu bülteni çıkarttık, seksen bir ilimize, bölgedeki üniversitelere, 
bakanlığımızı.n genel müdürlüklerine yolluyoruz. 

Burada bir türlü bitiremediğimiz bir kültür merkezi inşaatımız var. 
Altı yıldır süren inşaat süreci sonunda birıanın ancak yüzde eliisi bitiri
lebilmiş. Bitmesi için SOO milyar lira lazımmış. Adıyaman'da kültürel 
faaliyetler için büyük bir mekan sorunu var. Örneğin bu toplantının d a
ha güzel bir ortamda yapılması mümkün olam.ıyor bu şartlarda. 

Yaru başınuzdaki Urfa'da ŞURKA V adlı bir vakıf var. Burada da sa
yın valimizin başkanlığında, sivil toplum örgütlerin i, fakültelerin yetki
li uzmanlanru içine alacak şekilde Adıyaman'ın kültür ve tabia t varlık
larını koruma, değerlendirme vakfı gibi bir kuruluşun gerçekleştirilme
si mümkündür. Dediğim gibi her şeyin bakanlıkla çözülmesi m ümkün 
değil. Bize ancak telefon, su, elektrik giderleri için kaynak yollanıyor. 
Örneğin bir davetiye dağıtma m gerektiğinde fotokopiyle çoğaltı yorum. 

Bu projelerin hayata geçirilmesi içüı özel teşebbüse bazı kolaylıklar 

sağlamak gerekir. Örneğin bir Nemnıt Dağ.ı'nın korunması özel teşeb
büse verilip vergi indirimine gidilebilir. Böyle modellerin yabancı ülke
lerde uygulandığını sanıyorum. Yap-işlet-devret modelleri belki kültür 
alanında da uygulanabilir. 
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NusRETTUNÇ 
Hacıbektaş Kiiltiir Ta11ıtma ve Arnştırmn Derııeği ve 

Hacıbektaş Veli A11ndolu Kliltlir Vakfı 

Biz Adıyaman'da Alevi kültürünü geliştirmek, araşhrmak ve yay
mak için bir vakıf kurduk. Şu anda 5500 metrekare arsa üzerinde, 1200 
m etrekare kapalı alan olmak ü zere bir kültür sitesi oluşturuyoruz. Bu
nu d a tamamen bağışiara dayalı olarak yapıyoruz. Eğer olanak olursa 
sizi oraya götürüp gezdirmek isterim. 

Sayın müdürüme kablıyorum; Türkiye bürokraside boğuluyor. Kül
tür Bakanlığı'nın düşük bütçes i vakıflara bırakılsa kültür değerleri çok 
daha güzel korunur. Örneğin Nemrut Dağı için bir koruma vakfı oluş
turulsa çok daha iyi olur. Bütçelerdeki ödenekler şu anda sadece ça lı

şanların maaşlanna yetiyor. Ancak çağdaş Batı ülkelerine bakhğımız 
zaman, yerel yönetimlerden ve genel bütçeden sivil toplum örgütlerine 
pay ayrıldığını görüyoruz. Bizd e bu yok. Önümüzde bir yerel yönetim
ler yasa tasansı var. Eğer burada birkaç madde ilavesiyle kültüre, sos
yal faaliyetlere, koruma a lan larına yönelik çalışma yapan vakıf veya 
derneklere pay ayrılırsa ve bu paralar koşullu olarak tahs is edilirse çok 
ö nemli bir adım ahlmış olur. Bu takdirde finansman sorunu çözülür ve 
ayrılan paranın verinıli ku llanılması sağlanır. 

Kültür konusunda tanıhm çok önemli. Benim sekiz yaşındaki oğlum 
ısrarla "Baba, beni Ankara'ya götür, Anıtkabir'i göreyim" diyor. Tanı
tım yoluyla başka kültürel ya d a tarihsel miras alanlarını da duymuş ol
saydı, oralara da götürülmek isteyecekti. Bu konuyu yazılı olarak 15 
Kasım'a kadar ileteceğim. 

1980-81 yılında Elazığ'daki Fen Edebiyat Fakültesi'nde sosyal ant
ropoloji okudum. Bu sosyal antropoloji bölümü, yanılınıyorsam dört 
yıl faaliyet gösterdikten son ra sosyoloji bölümüne dönüştürüldü. 
Emin değilim ama eğer sosyal antropoloji okumak istiyorsanız bunu 
galiba sadece İstanbul'da veya Ankara'da yapabilirsiniz. Bunun dü
zeltilmesi gerekir. 

MAHMUT G EZER 

Hacıbektaş Veli Aııadolu Kiiltiir Vakfı Geııçlik İlıtisns Komisyonu 

Pirin ve Pa lanlı mağarası hakkında bir şeyler söylemek is tiyorum. 
Lised e sanat tarihi derslerinde Palanlı m-;ğarasın-;-;;-dünyanın ilk yerle
şim a lanlanndan biri olduğu söyleniyor, Antalya'da ki Ka rain Mağara

sı'y la bir tutuluyordu. Ama bugün Palanlı Mağarası'yla ilgili hiçbir ta-
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nıtım yapılnııyor. Sadece yol kavşağında Palanlı Mağarası diye bir ta
bela m e vc ut. Geçmişi hakkında h e rhang i bir bilgi yok. Bu Pirin Mağa
rası iç in d e böy le. Bug ün gidip h e r ikis ini d e baksa n ız çer çöp içinde o l
duğunu g ö rürsünüz. Bunla rın SiT a lanı içine alınması, giriş çıkışların 
denetlenmesi ve tanıhimaları gerekir. 
Ayrıca Nemrut hakkında yılda bir düzenlenen Konımagene Festiva

li var . Bu, tanı bm açısından yeterli bir festiva l değil. Bizim ilkokul ya d a 
ortaokul öğrencileri dünyanın yedi harikasından haberdar d a, sekizin
ci harikanın Nemrut Dağı olduğunu bilmiyorlar. Kısacası Nemrut'un 

tanıtımı yeterince yapılmıyor. 

FEHMİ ERARSLA 

Kısa bir bilgi vereyim: Askerlik şubesi binası şu anda tescil edilmiş 
ve koruma altına alınmıştır. Burayla ilgili onarım projesi hazırlandı. Bi
nanın tahsisi İl Özel İdaresi'ne yapıldığından onarımını da onlar yapa
caklar. Henüz onarım ihalesi yapılmadı. 

Pirin Mağarası' nı bir protokolle 1994 yılında İl Özel İdaresi' ne devret
tik. Onlar, Pirin'le ilgili bir hizmet ünitesi yapacaklar, etrafını koruma al
tına alacaklar ve turizme sunacaklardı. Turizm Bakanlığı da buraya bir 
çevre düzenlem esi ödeneği ayırdı. Şu anda da zannedersem beş milyar 
gibi bir par a m evcuttur. Bu arada hizmet ünitesi için bir proje hazırlandı 
ve Koruma Kurulu'na gitti. Ama kurul bu projeyi kabul etmedi. Koruma 
Kurulu'ndan iki arkadaşımız ve ben Pirin ö ren yerinin karşısındaki arsa
yı kamulaştırarak hizmet ünitesinin, WC, foseptik çukuru ve büfe gibi 
yapıların orada yapılmasını önerdik ve böyle bir projeyi sunduk. Proje 
Kurul' dan çıktıktan sonra valilik sorunu çözemedi; çünkü söz konusu 
arsanın alırırnası mümkün olamad ı. Konu böylece kaldı. 

Kültür ve Müze Müdürlüğü olarak 1999 yılında burayla ilgili bir ka
zı ruhsah ve çevre düzenlemesi izni aldık. Fakat müze olarak Adı.ya

. man-Urfa yolun~owetresi~e_!.urunçkaya Mezarlaı:(nd, 
~da on beş gün o rada, on beş gün de Pirin' de kazı ya

pacak , akat kazımızın Turunçkaya' da o hız gün devam etmesi nede
niyle Pirin' le ilgili kazıyı 1999'da yapamadık iznimiz o yıl için geçerli 
olduğundan 2000 yılı için yeniden izin almamız gerekti. Bunu da iş yo
ğun! uğumuz nedeniyle yapamadık. Pirin peyzaj projesi de hazırlandı. 
Piringerçekten de kanayan bir yararruz, bunu kabul ediyorum. Pirin'le 
ilgili yayın noksanımız yoktur. Müzemizin bununla ilgili broşürü var
dır. İl yılJığımızla da ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. 
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Palanlı gerçekten de milattan önce kırk bin yılına ail prehis torik bir 
nıağaradır. Onunla ilgili yayınım ız m üzenin ve ören yerinin broşürün
de m evcuttur, ona da ulaşabilirsiniz. Turizm İl Müdürlüğümüzün bro
şüründe de Palanlı ve Pirin' le ilgil i yazılar bulunmaktad ı r. 

Şwıu da ekleyeyim, Nemrut Dağı resmi olarak dünyanuı harikaları 
arasına girmemiştir. 

MAHM UT ARSLAN 

Kıı!ıta Turizm Miidiirii, 
Uluslararası Nem mf Vakfı Kurucu Üyesi ve Sekreteri 

Elbette artık dünya kültür bakanlıklarının, turizm bakanlıklannın, 
özel idarelerin, vilayet bürokrasilerinin ödenekleriyle bir yerlere gitmi
yor. Bunu bir tarala bırakmamız lazım. Sahip olduğumuz eserler belli: 
Nemrut, prehistorik dönemden kalma Pirin Mağarası. Zeugma'ya ne 
oldu biliyoruz, Samsat gitti, Hasankeyf tehlikede, diğer ö ren yerlerimi
zin, arkeolajik alanlarımızın akıbeti ortada. Keşke Zeugma kazılmasay

dı da Antep Müzesi'nin bahçesine serilmeseydi, böyle dağıtılnıasaydı 
diyorum kendi kendime. Belki bizden iki yüz yıl sonra, üç yüz )'ll son
ra gelen irısanlar daha güzel bir teknolojiyle değerlendirirlerdi onu. 

Sahip olduğumuz tarihi kaynakları dünyanın kabul ettiği bir biçim
d e nasıl koruruz, bunun için nasıl kaynak buluruz? Sivil toplum örgüt
lerirıi, eserin bulunduğu yöredeki irısanlan bu tarihi mirasın koruyucu
su haline getirebilir miyiz? Bu bilinci onlara verebilir miyiz veya onlar 
bu bilince sahip midir? 

Adıyaman' ı örnek alalım. Adıyaman, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
içinde en zen gin tarihi varlıklara sahip olan kentimiz. Ama aynı zaman
da tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu tarihi kayn.aklardan en az 
yararlanan kent. Nemrut Dağı'na )'llda altmış, yetmiş bin turist gelir ve 
bunların yüzde 25'i Adıyaman' da kalır. Kültür Bakanlığı Kültür ve Ta
biat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü var. Görevi bu tarilıi eserle
ri korumaktır. Ama tarilli eserlerin en fazla tahrip olduğu yer Adıya
man' dır. 

Birkaç ö rnek vereyim: Cend ere Köprüsü onarılnıak için müteahhide 
verilmiştir, ama sütunları müteahhit tarafından kaldırılmıştır. Oysa 
üniversitelerin gelip, iki bin yıldır duran bu yapı nasıl inşa edildi diye 
burad a eği tim yapması gerekirdi. Nemrut Dağı' nda, Arsemia da nıüte

ahhite verildi. Burası birinci derecede arkeolajik SİT f'Jan ıydı. Yukarı
dan "karışma" diye baskı olduğundan müze müdahale edemedi. 199?-
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yılında Nem.rut'un gc/ir/erinjn y ine Nemnıt'a harcanmasıyla ilg ili bir 
pro tokol yapıldı. Biraz önce araç sorununda, yer sorwnında, ödenek so
rununda, kendis inden söz edilen va li emrediyor; o gelirleri e Nemrut'ta, 
birinci derecede arkeolajik SİT a lamnda tuvaJet inşa edeceğim diyor. 

Şimdilik bunları bir tarafa bırakalım ve çözüm önerilerine gelelim. 
Biz bir vakıf kurduk: Uluslararası Ne mrut Vakh. Bir proje geliştirerek 

Kültür Bakanlığı'na sundu k. "Türkiye Cumhuriyeti yasa ları çerçevesi n
de Nemrut Dağı'ndaki tarihi eserleri orijinaline uygun olarak, ulusla ra
rası bilim kurullarının katılımıy la onarma k, restore etmek is tiyo ruz, fi
nansmanıru da karşılayacağız" diyoruz. Herkes ödeneksizlikten, para
sızlıktan şikayet ederken 1999-2000 yılı için 4.7 milyon dolarlık ha rcam a 
bütçesi sunuyoruz ve "U1uslararasıJ:ı.i ·m ku ı la Korn-
magene bölgesind-;ki tüm arkeoıo·ik ala devletin kahl-
mı ve kontr u y e arkeoloji parklan a mak istiyoruz" diyoruz. Bu tür 
yazışma a r yap ı ve er a ındı . Başb AP İdaresi iki çok de
ğerli arkadaşımızı bu bilim kurulunda görevlendirdi. 

Ne var ki Kültür Bakanlığı bürokratları dos a bakanlıkta bekletti
_!~-lT'.ı.ı.ı.J..ı;;.ı..ı,w;:w.ı."'-o~cvı,akb e anım da o bilim kurulundaydı ve Kah

ta'ya kadar gelmişti. Ayrıca Hollanda, Fransa ve Türkiye'den de bilima
damları geldi. Ama proje engellendi. 

Bu işler Adıyamanllların sahip çıkmasıyla olur. Nemnıt Dağı_gibi bir 
yere sahipsiniz. Aı:semia gibi bir yere sahipsiniz, Piringibi bir yere sa
hipsiniz, iki yüz yıl burada barış içinde yaşamış ve o döneme damgasını 
vurmuş, bu tarihi eserleri burada bize bırakan bir medeniyetin kalıntıla
nna sahipsiniz, Mısır'dan daha zengin bir pirarnite sahipsiniz. Ama bu 
toplantıda biz ü ç rnemurla dernekten gelen üç arkadaş hazır bulunuyor. 
Bu ned enle söylüyorum, Adıyaman' ın buna sahip çıkması lazım. 

Daha önce Kahta'da kaymakamlık yapan, tıırizrni bizden daha faz
la seven, Kommagene'yi bizden daha fazla tanıyan bir valiye sahibiz 
şimdi . Sivil toplum örgütlerinin, Tarih Vakfı'nın, Uluslararası Nemrut 
Yakn'nın, tarihe gönül veren insa nların bir araya gelip bu projenin ha
yata geçirilmesi için baskı yapmaları lazım. National Geograplıic d ergisi
ni biz getirttik, Nemrut'u bu dergi ye kapak yaptırdık. S/erıı d ergisi se
kiz sayısında Nemrut'u yayımlayacak. Dünya Anıtlar Vakfl'nı Nem
rut'a getirdik. Nemrut'u dünyada acil olarak korunması gereken yüz 
tarihi eserin arasına aldırdık. Bütürı dünya televizyonlarınm, uluslara
rası basınm ilgisiıli Nemrut'a çektik. New York Times gibi bir gazetede 
Nemrut'u tam sayfa manşet yaphrdık. Kültür BakanLığı'nın bu işi en-
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gelleyen bürokratlarının çoğu görevd e n alındı. Kultur Bakanlığı, devle
tin kabiımı ve d e netimiyle bu bilim kurullarına izin verecek ve bu iş 
gerçekleşecek. Biz sizlerin de kahlım ı ve desteğiyle Adıyaman' daki tüm 
tariiU eserlerin restorasyonuna, korunmasına hazırız. 

YiciT Güı.öKsüz 

Koruma konusunda ve Kültür Bakanlığı hakkında ben de kısa bir hi
kaye anlatabilir miyim? Biz Tarih Vakfı olarak Topkapı Saray ı'nın İkin
ci Avlusu' ndaki Darphane-i Amire'yi, yani vaktiyle para basılan darp
hane binasını Milli Emlak' tan kırk dokuz yıllığına kiraladık. İstanbul 
Kent Müzesi'nin kuruluşunu amaçladık ve henüz restorasyon öncesin
de burayı kullanılabilir bir tarihi mekan haline getirdik. Bu m ekan on 
yedi sene bakanlığın elinde bakımsız kalmıştı, içinde bir çöp yığını var
dı. Habitat Sergileri bizim düzenlediğimiz bu mekfınlarda açıldı. Sulta
nahmet Meydanı'nın hemen yanında, bir duvarı Aya İrini Kilisesi, bir 
duvarı Topkapı Sarayı olan bir yapınm avlusu çöplü k halindeydi. Biz 
burası için Rockefeller Vakfı'ndan ve başka kaynaklardan para bulduk, 
burada on bir sergi açtık. Yıllardır bir yığın sanat faa liyeti artık orada 
yapılıyor. Yılda yetmiş-seksen bin kişinin girip çıktığı bir yer haline gel
cliği için Koruma Kurulu'nun bilgisi dahilinde portatif tuvaJe tler koy
duk. Bu beş kişilik kurulun ü ç üyesirıi değiştirdiler ve yeni kurulun ilk 
işi d e binaya bizim geçici tuvaJet barakaları kurmak suretiyle zarar ver
diğimiz konusunda bir rapor vermek oldu. Arkasından bizi mahkeme
ye verdiler. Yönetim Kurulu üyeleri olarak ağır ceza mahkem elerine 
gittik. Bizim yönetim kurulu da Türkiye'nin en meşhur tarihçilerinin ol
duğu bir kuruldur. Tarihçi olmayan benim gibi birkaç kişi daha var. Yıl
larca gittik geldik. 

Bütiin m esele binayı Tarih Vakfı'ndan geri almak. Biz, Tarihi Yarı

mada' da, İstanbul' da on yedi benzer yer var, onlardan birini de siz alın 
ve toparlayın, diyoruz. Hayır, illa burayı almak istiyorlar. Bu konular 
böyle, hala mahkemeler devam ecliyor. Bu nedenle Türkiye'de bu ko
nuda herhangi bir iş yapmak isteyenin başına gelecekleri biliyorum ve 
sizi çok iyi anladığırnı söylemek için bu hikiiyeyi anlatıyorum . Çok zor! 
Kimse kendi alanı diye ta Turoladığı alanın içer~ine başkasını sokmak is-
~rın. ster yapar, ister yapmaz, a~ 

meyecek. --- ___,__ - -
~ki konuşmamla anlatmaya çalıştığırnda buydu. Bir irısanın 

çevresi, sokağı, evi, mahallesi, şehri, anılan, kültiirü, alışkanlıklan ve ta-
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rilıi eserleriy le o nun kimliğini d e oluşturan şeylerdir. Bütün kişisel tari
himiz o tarihin bir parçasıdır. Bu o kadar çok oradaki insanları ilg ilen
diren bir konudur ki, devletdairele riy le yapılması zordur. Tabii ki dev
letle ortaklık söz konusu ama buradaki başlıca aktör, orada yaşayanlar

dır. Çünkü çevresi kaybolup gittiği zaman kimliğinden önemli bir par
çayı kaybedecektir insan. Yaşamlarını zenginleştiren anıların bir parça
sı gibniş olacaktır. 

VEDAT ÖZBİLEN 
Gördüğüm kadarıyla burada sorunlar belli. Gayet zengin bir kültür 

varlığı hazinesi var, ama bunu korumada problemler var. Şu anda dev
letin yaklaşırru ve kurduğu organizasyon d a koruma için yeterli değil. 
Dolayısıyla başka alternatifler arıyoruz. Bu alternatiflerden biri sivil 
toplum örgütü türünde vakıflar kurulması, devletin bunlara d estek 
vermesi ve bu kuruluşların süreç içinde daha aktif hale gelmeleri. Bura
dan çıkan öneri bu. Finans konusunda da biraz kafa yormamız lazım . 

Bütçenin bir kısmı devlet tarafından verilecek, ama devletin dışında da 
kaynaklar olmalı. 

FEHMİ ERARSLAN 

Yerel yönetimler yasa tasarısına belediye ve Özel İdare bütçelerin
den pay ayrılması ve bu payın başka amaçlarla kullanılmaması ile ge
nel bütçeden yine aynı amaç doğrultusunda ilgili vakıflara kaynak ak
tarılması şeklinde iki finansman kaynağı öneriyorum. 

Adı sa planamayan bir katılımcı 

GAP'ta GİDEM diye bir kuruluş var. GAP İdaresi bünyesinde koru
ma ile ilgili benzer bir kuruluş kurulabilir mi? 

VEDAT ÖzBiLEN 
GİDEM'lerin kuruluş amacı bölgede b elirli bir yahnma potansiyeli 

oluşturmak ve yatırımcıları bölgeye çekmek, ama sizlerden bu konuda 
da benzer bir öneri çıkarsa, tarhşınz. Ama her şeyi GAP İdaresi yapa
cak diye bir şey yok. Kültür Bakanhğımızın, Turizm Bakanhğımızın so
rumluluk a lanl arı bunlar. Eğer bu kurulda böyle bir öneri çıkarsa, bunu 
dokuz ilden gelecek diğer görüşlerle birlikte Gaziantep'te tarhşırız. 

FEHMİ ERARSLAN 

Bence koruma doğrudan sorumluluğunuzda olan bir şey. Niye d er-
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seniz, bölged e tarihi mirasın s ula r a ltında kalması G /\P n edeniy le olu-
yor. Ben~' ldar_es!3!Ja rli'k:""Sızın OuradaDı~ıncı dcrece~c ı 0~2!!:-.-..., 

' maruz lazun, bu görev biraz da size düşuyor. Benim ö n erim bu bölge-

de tarihi ve kültürel değerlerin korunması J!Uigili size bağlı bir b~ 
oluşturulması. 

MAHMUT ARSLA N 

Geçen toplantıda Vedat Bey ulusal kaynakların yanı sıra uluslarara
sı kaynakların da araştırılması diye bir bilgilendirme yapmıştı. Ulusla
rarası Nemrut Vakfı, sunduğu projenin tum finansmı da karşılayan bir 
kuruluş. Bu tür kuruluşlara izin verildiği takdirde kendi finansmanlan
nı bulma imkanları var. 

Yi~İT GÜLÖKSÜZ 

Benim hayat tecrübeme göre doğru dürüst bir proje ya ptığınız ve bu
nu doğru dürüst aniattığınız zaman para bulunuyor. Bizim şimdiye ka
dar gördüğümüz hep böyle. Olayı d a büyütmek gerekir, çünkü Nemrut 
sadece Adıyarnan'a ait deği l, sadece Türkiye'ye ait deği l, dünyaya da ait 
bir şey. Bu da doğal olarak finansma n için yerel, ulusal ve uluslararası 

katkı olacak demektir. Avrupa'da ve dünyada tarihi çevre, kültürel mi
ras konulan çok önemli. Herkes buna katkı yapmak için yanşır ama iyi 
yazılmış, doğru konulmuş bir proje gerekir. Ancak, dünyada a rhk hiçbir 
dış kredi yerel katkı olmadan verilmiyor, çünkü yerel katkı hem yörenin 
sahiplenmesinin, hem de bu işe rıza gösterdiğinin bir işareti. Devletin 
hazırlayıp uluslararası kaynak için sunduğu projeleri kredilendirmek 
için kredi verecek kurum yerel, demokratik katkı anyor. 

Toplantının sonuna geldik. Katıla nlara, düşüncelerini bizimle payia
şanlara çok teşekkür ediyoruz. Bunu bir ilk toplantı olarak kabul edin; 
bu devam edecek bir ça lışmadır, her zaman katkılanmz olabilir. Aslın
da bu sizin işiniz, s iz ne kadar aktif olursanız, bu proje o kadar iyi gide
cektir diye düşünüyorum. 
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GAP'TA TARİHİ MİRAS 

DANIŞMA ÖN TOPLANTISI 

KASIM 2000 DİYARBAKIR 

247 
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Kadriye Aday (GAP Idaresi Uzmanı);Enver Alem (Dicle Üniversıtesi, Arkeoloji 
ve Sanat Tarihi Bölumu Öğr. Görevlisi); Tevfik Arıturk (Diyarbakır İl Kultur 
Mudüru); Akın Ata uz (GAP Idaresi Proje Danışmanı); Behrun Aygören (Dicle 
Belediye ~kanı); İhsan Biçici (Diyarbakır Sanatseverler ve Edebiyatçılar 
Derneği); Mevlut Bozkır (Yeni Giındem Gazetesi Temsilcısı), Muıgan Bozyel 
(Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi imar İşleri Daire Başkanlığı, Mimar); Demet 
Çetin (Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğr. Üyesi); Emine Dağtekin 
(Dicle Üniversitesi, Mımarlık Fakultesi Öğr. Gör.); Neslıhan Dalkılıç (Dicle 
Üniversitesi, Mimarlık Fakiıltesi Arş. Gör.); Şehmuz Diker (Dı yarbakır Belediye 
Başkanı Danışmanı); Filiz Doğanay (Sosyal Antropolog, GAP Idaresi 
Danışmanı); Meral Halifeoğlu (Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakultesi Öğr. 
Gör.); Med i ha imamoğlu (GAP idaresi Uzmanı); Necdet İnal (Diyarbakır M üze 
Müdürü); Zülküf Karatekin (İ nşaat Mühendisle ri Odası Diyarbakır Şube 
Başkanı); Kemal B. Madenci (Diyarbakır Atatürkçü Duşunce Derneği Başkanı); 
Gökhan Menleş (Tarih Vakfı GAP Danışma Toplantılan Projesi Koordinatörü); 
Vedat Özbilen (GAP İdaresi Proje Koordinatörü); Berivan Özbudak (Dicle 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Arş. Gö revlisi); Vecihi Özkaya (Dicle 
Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkanı); Meral Özolgun (Dicle 
Üniversitesi Öğr. Üyesi); Zeynel Abidin Öztürk (Harita Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Tems ilcisi); Ahmet Saltık (GAP İdaresi Grup Yöneticisi); Kamuran 
Sami (Dicle Ünive rsitesi, Mimarlık Fakültesi Öğr. Gör.); Oya San (Dicle 
Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.); Orhan Silier (Tarih Vakfı 
Genel Sekreteri); M ustafa O. Sinemillioğlu (Şehir Planası, Diyarbakır); Nevin 
Soyukara (Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü, ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi, Arkeolog); 
Feridun Su ha Şahin (Dicle Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğr. 
Görevlisi); Funda Şera fettinoğlu (Tarih Vakfı, GAP Danışma Toplantılan Proje 
Koordinatö r Yrd.); Sevim Şirvana (Hasankeyf Kurtanna Komitesi Başkanı); 

Remzi Tanrıverdi (GAP İda resi Proje Danışmanı); Mustafa Tekdemir (İl Kültür 
Müdürlüğü Md . Yrd.); Naci Temeltaş (Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır 

Yönetim Kurulu Üyesi); Makbule Terzi (GAP İdaresi Uzmanı); İbrahim Yavuz 
(Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı); 
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BiRiiVCi O T U R U M 
(Orhan S ilier v e Gökh a n Menteş'in açılış konuşınaları te k n ik bir an

za nedeniy l e çözülebi li r kalited e kaydedi lememiştir.) 

VEDAT ÖzBiLEN 

GAP İdaresi, Proje Koordi11nlörii 

GAP İdaresi planlama yapan, koordinasyonu sağlayan bir kuru luş. 
Uygulayıcı bir kuruluş değil. Plan yapı lırken öncelikli sektörler var. Ta
bii bölge kalkınmasuun temeli ma kineli tanmdır. Fırat ve Dicle' nin su
larıru kullanarak ovalan sulayacağız ve ekonomik değişimi sağlayaca
ğız. Burada insanların önce işe ihtiyacı var, kannlarını doyurmaları la
zım. On yıldır yaşanan terör ortamının getirdiği yaraların sanlması da 
gerekiyor. 

Tabü bunlan yaparken olup bitene sadece ekonomik kalkınma açı
smdan bakamayız. Dünyanın yeni kabul ettiği ilkeler var: Kalkınalım 

ama çevremizi de koruyarak kalkınalım ve gelecek nesillere korunmuş 

bir çevre bırakalım. Aynı şekilde kültür varlıklarımızı da gelecek nesil
lere aktaralırn. D evletin son on yıllık sürede izlemiş olduğu poli tikala
rın bu konuda yeterli olduğu söylenemez. Doğru politikaları nasıl b u
lacağız? Kültür varlıklarımızı koruyacağız, a ma bu konudaki öncelikle
ri de belirlememiz lazım. Dokuz ilin temsilcilerirün Gaziantep' te to p
landıklarında kendileri için öncelikli olan koruma görevlerinin neler o l
duğu konusund a ortak bir anlayışa varmaları gerekiyor. Bu nedenle 
burada sizlerd en beklediğimiz, bu öncelikleri hayata nasıl geçirebiliriz 
konusunda stra tejiler ve projeler önerıneniz. Sonra da bu konulardaki 
uygulayıa kurum olan Kültür Bakanlığı ile görüşeceğiz. 

Devletimizin bütçe irnkfmı da belli. Aslında devlet on yıldır burada 
büyük bir yatuım yapıyor. Türkiye iktisadi açıdan zor bir dönem yaşar
ken Güneydoğu Anadolu Bölgesi' ne büyük bir para akıtıyor. Acaba bu 
kaynak daha verimli nasıl kullanabilir? Bu düşüncelerin politikacılara, 

Bakanlar Kurulu'na ulaşmasında GAP İdaresi aracı olabilir. GAP İdare
si'nin bir diğer özelliği de ulusla rarası ilişkileridir. Bu toplantılarda olu
şacak genel stra tejiler doğrultusunda buraya nasıl uluslararası katkı sağ

layabiliriz konusunu araştırabiliriz ve bu konuda bir destek verebiliriz. 
Am a cevap vermemiz gereken ilk soru kültür varlı.klarımızı nasıl 

koruyacağımızdır. Bugünkü sistem yeterli mi? Yetersiz ise nasıl düzel
tilebilir? Kültür varlıklannın korunmasına özel sektörü nasıl katabili
riz? Her şeyi d evletten beklemememiz gerekiyor, yöre insanına da gö-
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revler düşüyor. Bunun araçlan neler olnıah? Su konuda biz bir şey bil
miyoruz. Bu bilgiyi s iz lerden a lmak için buraya geldik. Bu bilgiyi alabi
li rsek gerekli s istemin oluşması için GAP idaresi olarak s iz lere d estek 

verebiliriz. Şimdi Avrupa Birliği'nden fonlar geliyor, buralara kaydın
labil ir. Ama önce genel stra tejimizi belirlemeliyiz ki onlara da sunabile
li m . Yörede yaphğımız toplanhlarda yöre insanı şu stratejiyi b enimse
di, önceli kli illerimiz bu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nde şu tarihi 
eserle rin ö ncelikli olarak kurtanlması önemli, biz bu projeyi ö neriyoruz 
diyeceğiz ilgili yabancı kuruluşlara , UNESCO'ya, Avrupa Birliği'ndeki 
başka kuruluşla ra . Ama he r şeyden önce devlet-özel sektör-halk üçge

ninin kurulması gerekiyor. 

NECDET lNAL 

Diyarbakır Mıize Mıidiirii 

Diyarbakır deyince aklımıza D~akır Surları ve Diyarbakır evi~ 
geliyor. Son günlerdeki çahşmalanrruza aegindıkten sonra GAP Idare
si'nin bunlara nasıl destek vereceğini sormak istiyorum. Diyarbakır 

Surlan'yla ilgili olarak hazırlanan proje bitti ve ikinci aşamaya, yani 
surlann kullanım şeklini belirleme noktasına gelindi. Sanıyorum bu da 
bir ay içinde tamamlanacak. Diyarbakır Valiliği' nin desteğiyle özel ida
reden sağlanan 65 milyar liralık bir ödenelde bu proje hazırlandı. Ben 
çok güzel bir proje olduğu karusındayım. Ama uygulamaya nasıl geçe
bileceğimizi, surları nasıl kullanabi leceğimizi ve özel sektö re nasıl aça
bileceğimizi kestiremiyorum. Bir de ayakta kalan çok az sayıdaki Diyar
bakır evini nasıl gelecek kuşaklara nasıl aktarabileceğimiz konusu var. 
GAP İdaresi ve Tarih Vakfı bu konularda bize nasıl destek olabilir? 

Korumada yerel yönetirrılere düşen görevlere de değinmek istiyo
rum. Diyarbakır çok büyük b ir göç almakta. Varoşlara yerleşen insan
lar tarihi eserleri isteyerek veya istemeyerek tahrip ediyorlar. Burada 
yerel yönetimler inanın tanı bir acz içinde kalıyor ve tarilıi eserleri ko
rumak için ü stüne düşenleri yapamıyor. Bu noktada GAP İdaresi'nin 
yerel yönetirrılere çok büyük des tek verın..esini~erekll olduğuna.inaru-

-yort;"m . Şehrimiz bu kadar büyük bir nüfusa göre planlanmamışhr, ko
nut ürehııe ve göç eden yurttaşiara konut edindirme imkanlarımız son 
derece sınırlıdır. Burada GAP İdaresi' ni n, Tarih Vakfı' nın, s ivil ö rgütle
rin çok büyük desteği gerekli. H er şeyi devletten beklem enin geçmişte 
ka ldığuıı hepimiz biliyoruz, kendi tarilısel mirasımıza önce kendimizin 
sahip çıkması gerektiğine za ten s izler d e değindiniz. Ben de yerel yöne-
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tim o la ra k , yer e l aydın /ar olara k bölgem izd eki eserleri kendin,iz koru
malıyız diye düşünüyorum . A m a bunun için yere l yönetimle re m a d d i 
ve ınanevi d este k verm ek gerektiğine d e inanıyorum. 

Bu göçün bir an önce~nesi ve ger~ dönüşün hızlandırılması 

gerektiğine inanıyorum. Bir de 657 sayılı Devlet Memurları Ka nunu 
çerçevesinde biraz da kısıtlı konuşma gereğini ha tırlatarak bö lgemizde 
yapıJan ~rkeolojik kazılarda yabancılara gösterilen__ç_asuŞJDııameles;jn.. 

den vaz e · esi erektiğine ina nı o rum. G ünümüzün uzay teknoloji
si altında böy e eski arz düşuncelerden artık vazgeçmek gerekir. Bu 
yanlışa lütfen düşmeyelim. Bu yıl bölgem izd eki dokuz arkeolojik kazı

dan beşi yabancılar tarafından yapılıyordu. Bu kazılarda çalışanlara 

oturma izni alabilmek için günlerce, ha fta larca, ha tta ayla rca zaman 
kaybediyoruz v e arkeolojik kazılar d a gecikiyor. 

Yine tanıtım konusunda çok zayıf kaldığımızı itiraf etmekte yarar 
var. Diyarbakır Surlan'nın ve Diyarbakır evlerinin dünya kültür mirası 
listesine alınması için çaba sarf etmeliyiz. Hazırladığımız proje çerçeve
sinde kayn ak b ulabilmek için Diyarbakır Surlan' nı dünya kamu oyuna, 
dünya kültür a ilesine tanıtabiirnek için neler yapmamız gerektiğini or
taklaşa tartışmalıyız. Görüldüğü gibi bizim dar imkanlarımızı aşan, 

hatta zaman zaman devletin imkanlarını da zorlayacak sorunlarla kar
şı karşıyayız. Bu nedenle GAP İdaresi' nin ve Tarih Vakfı'nın bize vere
cekleri d estek ile bizden beklentileri konusunda bizi aydınlatmalarını 
rica ediyorum. 

Ü RHAN SiLİER 

Tarih Vakfı Genel Sekreteri 

Sayın Necd et İnal' ın gayet sitem li bir dille ifade ettiği sorulara cevap 
vermek istiyorum. Başta konuştuğumuz gibi, bugünden yarına birçok 
şeyi birdenbire halledebilecek durumda değiliz. Ama birbirimizi tanır
sak, neleri birlikte yapabileceğimizi, neleri yapamayacağırnızı bi.lirsek, 
rollerimizi karşılıklı olarak iyi tanımlarsak bundan iyi sonuçlar çıkabilir. 

En başta ifade etmiştim, Tarih Vakfı'nın gücü ve güçsüzlüğü kendi 
kimliğinden doğuyor. Gücü şuradan geliyor: Ülkemizin yetiştirdiği in
sanlar arasında çok çeşitli mesleklerden çok önemli bir kesim Tarih 
Vakfı etrafında toplanmış durumda. Toplam üye sayımız şu an 600 kü
sur, çevremizdeki halkayla birlikte 2-3 bin kişilik, tarihe önem veren, 
Türkiye'nin ta rihi üzerine çalışma yapan bir kesimiz. Tarihi koruma, ta
rih alanında doğru ve iyi ne yapılırsa ona destek olmak için anlamlı bir 
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potansiyeldir bu. Bu potansiyelin içinde çok farklı insa nlar var. Yılmaz 
Karakoyunlu da var, Halil Berktay da var, 1 lalil ina lcı k, Erdal inönu, 
Rıdvan Budak da var, istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın başkanı 
Osman Birsen de var, Dışişleri Bakanı İsmail Cem de var. Türkiye'nin 
önde gelen arkeologları, müzedleri, arşivcile ri de var. Ama görüşleri
miz, mesleklerimiz birbirinden ne kadar farklı olursa olsun hepimizin 
ortak kaygısı Türkiye'de ra nt uğruna, Idır uğruna tarihi mirasın tahribi
ne engel olmak, bu yangından, bu tahripten bir şeyleri kurtarabilmek 
ve uygar bir anlayışla yarına teslim edebilmek. Buna çaba lıyoruz. 

Diyarbakır ve yakın çevresine bizim Vakıf olarak katkımız ancak 
dolaylı olabilecek bir katkıdır. Eğer Diyarbakırlılar, eczacısı, doktoru, 
mühendisi, muze mudiı.rü, öğretmeni, bakkalı, muteahhitiyle Diyarba
kır tarihini korumak için yan yana gelirlerse dünyayla, Türkiye'nin ön
de gelen uzmanlarıyla yakın ilişkide bulunan bir Vakıf o la rak biz de on
Lara destek olmaya başlarız. İstanbul'dan, Ankara' dan, İzmir'den taşı
ma suyla Diyarbakır'da yapılabilecekler azdır, ama Diyarbakırlılar ken
dileri yan yana gelir, bu konuda çaba gösterirse bizim onlara teknik bil
gi, uluslararası ilişki, yol yordam gösterme, eğitim sağlama gibi katkı
larınuz olur. "Siz burada bunu böyle yapıyorsunuz ama Ünye'deki in
sanlar, Konya'daki insanlar, Çanakkale'deki insanlar şunu denediler ve 
d aha iyi sonuç verdi, haberiniz olsun" veya "Bakın şu kitapların Türk
çe'si şurada çıkh, huyunın bunları kullanırsamz belki Diyarbakır'ı da
ha iyi korursunuz" diyebiliriz. 

Birlikte çalıştığımız birçok uluslararası kuruluş var. Uluslararası Ar
şivler Birliği, Uluslararası Kütüphaneler Birliği, Uluslararası Tarihçiler 
Birliği benzeri kuruluşların Türkiye'nin her tarafına olduğu gibi Diyar
bakır ve yöresine de ilgi göstermelerine, uzman göndermelerine, bazı 
durumlarda dünya çapındaki bazı kuruluşların buraya katkıda bulun
masına yardıma olabiliriz. 

Bir başka alan Tarih Vakfı'nın aylık bir bülteni, aylık bir dergisi, üç 
aylık bir d ergisi, yabancı dilde yayımlanan altı aylık bir d ergisi, inter
nette iyi düzenlenmiş, İngilizce'si de ola.n web sayfaları var. Diyarba
kır'ın tarihi mirasının korunmasına ai t sorunları eğer yeterince iyi ya
zar, çizer, resme, fotoğrafa dökersek başka insanlara da iletmemiz 
mümkün olabilir. Sizin kendi düzenleyeceğiniz sergilerin iyi bir teknik 
kaliteyle açılmasında, yapacağınız yayınların Türkiye'deki yayıncılığın 
gelişkinliğinden yararlanıp daha etkili olmasınm sağlanmasında danış

ma nlık ve destek imkiinlarımız olabilir. 
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Sözünü ettiğiniz bazı alanlarda, biz d evletle ilişkide kimi zamanda 
iyi sonuçlar alabiliyoruz. Örneğin sadece son dönemde Kli!tijr Baka nh
ğı 'yla kavga ettik., bir zamanlar çok yakın bir işbirliği içindeydik; bun-

-raT dôğaJdır. Politikalar, tutumlar uyuşmadığı zaman eleşti ri, bir başka 
dönemde işbirliği ön plana geçebilir. Bazen ayıu zaman diliminde dev
letin bir bölümüyle çatışıyorsunuz, bir bölümüyle ortak çalışma yapı

yorsunuz. Mesela Cumhuriyetin 75. yıl kutlama ça lışınalannın örgüt
lenmesi işi Cumhurbaşkaıu tarafından Tarih Va kfı 'nın danışmanlığm

da yürütülen bir çalışma olarak düşünüldü ve Tarih Vakfı olarak biz 
çok büyük çaplı projeleri üstlendik. Ama bir yandan da niye bir s ivil 
toplum kuruluşu bu alana giriyor diye sert eleştiri l er, hatta baltalam a
lar ve zorlukla rla karşılaştık. Aynı çalışma sırasmda Cumhurbaşkanıy

la buluşmadan çıkıp, dışarıda bir başka bakanlığm görev IiierirLin engel
lemeleriyle karşılaşıyorduk. Bu tür gerginlikler ve ortaklıklar da be nce 
şu an yaşadığımız öğrenme sürecinin bir parçası. 

Yüksek devlet görevlilerinin de,memurlanmızın da, esnafunızm da, 
işadamımızm da bu ülkenin çıkarlarını en iyi koruyanın sadece kend.ile
~adığını öğrendiği, zor sorunlara iyi çözümlerbulmanın hep birlik
te bir diyalog ortarıu~birimize tahammül etmeyi öğrenme

. Ye bağlı olduğunu anladıf2mız biie'ğitimden ~e~yoruz . Bu eğitim illa 
hepimizin aynı görüşte olmasma yol açacak da değil. Görüş farklılıkları

mızı, tutum farklılıklarımızı, çıkar farklılıklarını koruyacağız. Ama sanı
yorum Tarih Vakfı gibi kuruluşların faydası bu toplu eğitimi hızlandır
ma, ülkenin daha uygar bir ülke, daha demokratik bir ülke olma süreci
ne azımsananıayacak katkılar yapma noktasında kendini gösteriyor. 

Dolayısıyla Necdet İnal arkadaşınuzın sorusuna özel olarak şu ce
vabı veriyorum: Eğer Diyarbakır' da şu ya da bu Diyarbakır lı veya baş
ka bir ilde, Siirt'te Siirtli, Batman'da Batmanlı insanlar kendi tarilılerini 
korumak için harekete geçerlerse, İstanbul' daki, Ankara' daki, İzmir' de
ki, Mersin' d eki,Trabzon'daki insanlar d a onlarla dayanışma içine girer 
ve bu dayanışmaya bizim de epeyce bir katkımız olur. 

MERAL ÖZOLGUN 

Dicle Üniversitesi 

Tarihi d okuyu korumaktan bahsed iyoruz. Koruma aranışı haklı, 

ama işin ucu sonuçta mali kaynaklara dayaıur. Her toplantıda koruma
lllll gereği ü zerine d üşüncelerimizi söyleriz, ama bu düşünceler tek ba
şına bir yere götürmüyor bizi. Sonuçta restorasyon uygulamalarının ya-
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pılması ve yapıların mutlaka işlev iendirilmesi gerekiyor. Bu, ülkemiz
de Kültür Bakanlığı, Vakiflar Gene l Müdürlüğü ve bazen yerel yöne
timlerin kaynaklarıyla yapılıyor, ama bu kaynaklar yete rli olmuyor. Ya 
sorunlara kısmi çözümler aranıyor ya da restorasyon kısmen bitiriliyor, 
bazen de bilinçsiz onarımlar o rtaya çıkıyor. 

Daha önceki toplantıların sonuçlarından bahsedilirken bir tarihi do
kuyu konıma fonundan bahsedildi. Bu fonun mutlaka gerçekleşmesi 

gerektiğine inanıyorum. Devlet sekiz yıllık eğitime geçm ek için cep te
lefonlarından tutun sayısa l lotoya kadar birçok alanda ye ni kesintiler 
yara tarak nasıl bir fon oluşturdu ysa, tarihi dokuyu koruma fonu için d e 
yeni kesintilerin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Bu zorunlu ha
le gelmezse, insanların gönullı.i katkılarıyla ulaşılacak sonuçlar kısmi 
olacakbr. Evet, özel sektörı.i d e bu işe sokmak istiyoruz, ama koruma ve
ya restorasyon pahalı bir iştir. Bunuıı için mutlaka geniş mali kaynaklar 
gerekiyor. 

Diğer taraftan koruma ve restorasyon uygulamala nna üniversitele
rin katılması mutlaka sağlanmalıdır. Üniversitelerin bu olaylardan ha
beri olmuyor. Mesela özellikle biz Dicle Üniversitesi o la rak kentte yapı
lan restorasyon çalışmaları hakkında ancak kişisel olarak bilgi edinebi
liyoruz. Oysa bu konuda üniversitenin mutlaka bir görevinin bulunma
sı gerekir. Daha sağlıklı kararlar alabilmek için bu şarttır. Çünkü ortaya 
çıkabilecek uygulama hata la n çok büyük zararlar getirecek, bir daha 
geriye dönüşü mümkün olmayan sonuçlar doğuracakbr. Bu bakundan 
d a ha uygulama başlamadan sağlıklı kararla r almak gerekir. 

VECİHİ ÖZKAYA 

Dicle Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm ii Başka m 

Arkadaşımızm görüşlerine katılıyorum. Üniversi telerden fikir al-
mazlar, çünkü bu işlerde büyük ra nt dönüyor. Arkeoloji ve Sanat Tari
hi Bölümü olarak kentteki hiçbir u ygulamadan haberimiz olmuyor. Bu 
arada Tarih Vakfı olarak reçete yazıyormuşsunuz, bizler d e reçete yaza
cağız doğal olarak. GAP'tan reçete yazma izni aldınız mı? Devletten 
izinli misiniz, yoksa bu Vakıf adına kişisel bir gi rişim mi? Bunu öğren
m ek istiyorum mümkünse. 

VEDAT ÖZBİLEN 
Diyarbakır üzerinde düşünürsek surlanmız var, meşhur Diyarbakır 

evleri var. Bunları nasıl koruyabiliriz? Stratejimiz ne olmalı? Bugüne 
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kadar devletiıı uyguladığı koruma programı yeterli mi? Yeterli değilse 

nasıl bir koruma programı gerekiyor? Ama bu konularda yapıcı olmak 
gerekir. Yani kalkıp sadece Diyarbakır' ın şu unsurları korunsun dem e
mek gerekir. NasLI korunsun? Fina ns sorunu nasıl çözü lsün? Koruma 
çabalarında Diyarbakırlılarııı katkısı ne o lacak? Çünkü son on yılda 
yaphğımız çalışmalar sırasıııda, hep devlet bizim görüşlerimizi almı
yor, proje yapıyor, bizim haberimiz olmuyor d iye eleştirildik. Şimdi 
GAP İdaresi olarak karşınıza geldile Çeşitli sivil toplum örgütlerinden 
de yararlanarak görüşlerinizi almaya çalışıyoruz. Burada devletimizin 
il temsilcileri de, sivil toplum örgütleri de var. Eğer kültür varlıklanrru

zı koruyacaksak hep birlikte bu yönde bir strateji yi oluşturmalı, alterna
tif modelleri ortaya koymalıyız. Bu topla n h larda ortaya çıkan s trateji ve 
modelleri dal1a sonra biz değerlendireceğiz. Diyarbakır örneğini ver
dim, ama GAP bölgesinin bütünü üzerine bir strateji geliştirmeliyiz. 

Eğer bu toplanhlarda görüşlerinizi dile getirmezseniz ya da daha sonra 
bize yazılı olarak iletrnezseniz o zaman eleştirme hakkı bize geçiyor. 

ÜRHAN SiLİER 

Birbirinden hayli farklı açılardan, arna yine d e aynı konuyu tartışan 
gruplar halinde buradayız. Bir yanda devlet görevWerirıin kısa dönem
li aranışlan, bir plan memini en iyi şekilde somutlama çabaları var. Bir 
yanda da bizim devletten bağunsız bir sivil toplum kuruluşu olarak, 
uzun dönem de bir bilimsel görev olarak, Türkiye'nin tarmini koruma 
niyetimiz var. Öte yanda da bu şehrin insanlarının, dede ocağuu ve kül
türünü gelişmeyle birlikte tahrip olmaması gereken bir miras olarak al
gılarnaları sorunu var. Tüm bu konularda nerelerde uzlaşhrabiliriz? 

Hangi ortak noktalarımız var? Sorunlanmızı tarhşmaya nasıl başlaya

biliriz, bilgi eksiklerimiz nelerdir? Bir dizi sorunun cevabını aradığımız 
bir geniş alanın içindeyiz. 

Şimdi durum saptaması yapmak için, bu bölgeye, Diyarbakır'a öz
gü sorunları ifade ehnek için söz sizin. Bu sürecin olabildiğince büyük 
bir açıklık içinde yürümesini is tiyoruz. Bu amaçla tek tek bütün görüş
lerin tutanağa geçınesini, sonra d a bu tutanağın bir yayma dönüşmesi

ni hed efliyoruz. Böylece herkes nelerin tarbşıld ığını bilmiş olacak. Ya
rm dönüp bakbğımızda 2000 yılınm kasım ayınm 13. günü Diyarba
kır' da kimin ne söylediğini görebileceğiz. 

Sanırım on yıl sonramn Türkiye'si, bugünkü Türkiye'den hayli fark
lı bir Türkiye olacak. On yıl sonranm dünyası da bugünkü dünyadan 
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hayli farklı bir dünya olacak. Ama temel sorun, o noklayıı gidişi nasıl 
daha hızland ırabi liriz, nas ı l d aha az sancıyla, nası l dünya ufkundan 
kopmadan oraya ulaşabili ri z sorunu. Daha sonra ise önerileri, hangi 
p rojelerle işe başlayabiliriz, işin neresinden tutarsak doğru ilmiği yaka
l amış oluruzu tartışacağız. 

ŞEHM uz DiKER 

Diyarbakır Beledıye Başkn11ı Damşmaııı 

Biz Tarih Vakfı'nı hep yayınlanyla bıliyoruz. Acaba Ta rih Vakfı böl
ged e veya bölge dışında bu tur bir saha çalışmasını daha önce yaptı mı? 

ORHAN SiLlER 

Tarih Vakfı'nın çalışmalarını 3-4 grupta toplamak mi.ımkün. Vakıf 
kuruldu ktan hemen sonra, 1992' de Turkiye' de kent tarihçi liği konusu n
d a, ülkedeki belli başlı kent tarihçilerinin hazır bulunduğu bir toplan tı 

düzenledi. Bu toplantının metinleri daha sonra yayımlandı. Ay n ca ister 
makale olsun, ister kitap olsun Türkiye'de kent tarihiyle ilgili tüm çalış

maların bibliyografyasıru hazırlayıp bastık. İstanbul için 8 ciltlik bir an
siklopedi yayınladık. Vakfın yayımladığı Top/ımısal Tarih d ergisinde 
nered eyse sekiz yıldır çeşitli üniversitelerden uzmarıların yazclığı ma
ka leler yayımlanıyor. Bunlar arasında hemen her ille ilgili en az iki üç 
yazı bulunuyor. Bölgeye ait çalışmalarımız şu anda Mardin üzerine yo
ğunlaşıyor. Bu da tesadüfi de·· . Mardinli arkadaşlarımızm ve Mardin
li bazı sanayicilerin de~te.fu.yl!_Yap an bır çalışma u . u ken timiz üze
rine şimdiye kadar üç ki tap yayımlaalk. Bunlardan biri Mardin fotoğ
ra flannda n ve Refik Durbaş'ın edebibır metninden oluşuyor. ingilizce
Türkçe olarak ayn ayn basıldı. İkinci çalışmamız Bilkent ve Hacettepe 
Ünivers itesi'nden arkadaşlarımızla gerçekleştirilen M ardin' de aşiret, 
d evlet ve cemaat üzerine yaklaşık 600 sayfalık bir kitap. Üçüncüsü de 
Mardin kent dokusunu konu alan ve İstanbul Mimar Sinan Ü niversite
si öğretim üyesi bir arkadaşımızın gerçekleştirdiği bir çalışma. 

Doğrudan yerel tarihle değil, ama yerel tarihçilikle ilgil i çalışmaları
mız da b ir hayli fazla. Türkiye'nin her ilinde tarihle uğraşan grupları 

yan ya na getirmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar 13 ilde bu gnıplar yan 
yana geldi~ Tarih Gru ları çal ışması bu böl ed e n Mardin veGa
ziantep ~ışından n baş ilde y_ürütü uyor. Ö nümüzdeki yıl
la rda il sayısını artırmaya çalışacağız. 

Ayrıca sözlü tarihçilik dediğin1iz ve i nsanların anılarının videoya ve 
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ses ba ntları na kaydedilmesi tekniğiy le yürütülen bir ça lışmamız var. 
Çanakkale ve Mardin'de iki yerel sergi açhk. Bu illerde klasik nıü zeci

lik anlayışmın dışında, şu an uygar ülkelerin çoğunda başarıyla uyg u
lanan bir biçimde sivil toplum kuruluşla rının, uzmanların buluştuğu 

iletişim merkezleri, kültür merkezleri olma anlayışıyla yerel m üzelerin 
kuruluşu için çalışma yürütüyoruz. Bu tür illerde tarihi mirasın envan
terinin çıkarılması için ça lışma yürütüyoruz. 

Yaptığunız çalışmala rda en büyük engelimiz Tarih Vakfı'nm zengin 
bir kuruluş olmaması. Tarih Vakfı'nın arkasında ne bir büyük sermaye 
kuruluşu, ne zengin bir aile, ne d e devlet var. Tarih Vakh, Türkiye' nin 
önde gelen bazı bilim, sanat ve kültür insanlan tarafından kurulmuş ve 
tümüyle kendi faaliyet gelirleriyle finanse edilen bir kuruluş. Buna rağ

men, Şehmuz arkadaşımızında belirttiği gibi, dokuz yılda 160'm üze
rinde kitap yayımladık, 4 dergim iz sürüyor, 20 büyük sergi gerçekleşti

rildi. Tekel, SSK, SEKA, Osmanlı Bankası, Emlak Bankası gibi kururnlar 
dahil 19 kurumun kurum tarihi çalışmaları yapıldı. Tümü bağışlada 

oluşmuş 25 bin kitaplık bir kütüphanemiz, Türkiye'de ilk defa özel ar
şivleri yan yana getiren büyük bir arşivimiz var. 

Sözün kısası Tarih Vakfı sivil bir oluşum olarak, İstanbul' dan Türki
ye'nin diğer illerine doğru, yerel potansiyeli değerlendirerek, bu illerde 
şubeler açarak değil yatay ve eşit bir ağ ilişkisi kurarak, tarih meraklısı 

kişileri, tarihin önemini kavramış kuruluşları destekleyerek ve onların 
desteğini alarak çalışma yürüten bir kuruluş. Buradaki rolümüzü ise, 
bir uzman sivil kuruluş olma niteliğimiz dolayısıyla, birbiriyle gergin 
ilişki içinde olan çeşitli kesimleri, katmanlan aynı platformda yan yana 
getirip birbirini dinlemeye yöneiten bir rol olarak görün. Uzmanlık ala
nımız tarih olduğu için Gün!:Ydoğu Anadolu'da sanayileşmeyle, tan
mm modernizas)'Q!Iuyla, kentleş~ büYQk projelerle ve bu a rada 
bara j projeleriyle ve ··venlik o e s onlan la tahri edilen tarihi mi-

- rasm .ııasıl Jsgr;;;;e:ıere ~ ece u ra evnnın nasıl 
mümkün olabileceğini araştıran bir kuruluşuz. Turizmi yeni bir ta hrip 
unsuru halin e dönüştürmeden bölged e yaygmlaştımıak nasıl mümkün 
olur konus u sadece bölge için ya da Türkiye için değil, tüm dünya için 
de önemli bir konu. İşte bu ned enlerle bu projeyle ilgiliyiz. 

KAMURAN SAMi 

Dicle Ün iversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi 

Güneydoğu Anadolu Projesi'ni oluştururken Rusya' daki, İsrail'd e-
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ki, İta lya'daki veya Mısır'daki Assuan projesi gibi uygu lamalar hakkın
da, ülkemizdeki Keban ya da 1950' lerdeki Çukurova projesi gibi dun
yada ve ülkemizd e yapılagelen büyük projelerin geçmişi hakkında ne 
faz la bir bilgi edi nd ik, ne d e çıkarımla r elde edebildik. 

Zaten GAP'ı kimse tanımıyor. Acaba GAP'ın tanıtımı için bölgede 
ne kadar toplan h yapıldı ve ha lk ne kadar GAP' ı biliyor? GAP' ın eylem 
planı içinde bakhğımızda eğer dunyaya on birim tanıtılmışsa bölgede
ki insana bir birim tanıhlmıştır. Yani oran bu kadar dengesiz. Halbuki 
projeyi asıl kullanacak insanlara tanıtmak gerekirdi. Sanki GAP projesi 
Türkiye'nin kaderini değiştirmeyecek,Tiırkiye'nin gayri safi milli hası
lasına korkunç bir katkı yapmayacak. Ama şu ana kadar GAP'ın bolge
ye ne getireceğini bilmiyoruz, çünkü daha somut, kesin bir şey yok. Bi.ı
yük gelişmeler olacak, bundan eminim, ama yeter ki GAP'ın akıbeti Zi.ı
ğürt Ağa filmincieki gibi olmasın. Eğer GAP' ın Züğürt Ağa olmasını is
temiyorsanız, toplumsal yapının tanımlanması gerekiyor. Bireysel baz
da, toplumsal bazda, bölge bazında bir fotoğraf biçirnleniyor. Bölgede 
insanlar yaşamlarını sürdürüyor. Ne istiyor, ne yapıyor bu insanlar, ba
raj onlara ne getirecek? Biz Keban örneğinde ne yaptık? İnsanların cep
lerine para koyduk, Elazığ'da pavyon, meyhane açhrdık, acaba GAP'ın 

akıbeti de böyle mi olacak? 
GAP 2005'te tamamlanmalıydı ama projenin Haziran 2000 tarihinde 

ulaştığı noktaya bakhğırnız zaman daha % 56'sının tamamlanmamış ol
duğunu görüyoruz. Acaba kalan on yılda bunu tamamlamak mümkün 
m ü? Bunu de takdirinize bırakıyorum. 

Böyle genel bir değerlendirmeden sonra koruma konusuna geçelim. 
Ülkemizde bir koruma bilinci yok, devletin de bır koruma politikası 
yok. 1908'de, Osmanlı döneminde korumayla ilgili bır kanun çıklrilŞ, 
bundan sonra da Cumhuriyet döneminde ta 1973'te bir kanun çıkarrru
şız. 1983'te de bazı ilaveler yapılm1ş. 76 yılhk sürede korumayla ilgili iki 
yasamız var. Acaba 76 yılda hiçbir şey değişınedi mi? Tabii ki bu ülke
nin bir koruma bilinci yok, bir koruma politikası yok. D evletin koruma 
politikası yokken hükümetlerin koruma politikaları olabilir mi? 

Bir kere anket araştırmaları yetersiz. GAP'a baktığınızda yapılan 

araşhrmaların sayısı S'i geçmez. Kadınlarla ilgili bir çalışma herhalde 
vardır. Kadının toplumsal s tatüsü, cinsiyetin toplumsal statüsü ve nü
fus hareketleri hakkında ne biliyoruz? GAP tamamlandığında bunlar 
ne ölçüde değişecek? GAP 3 milyon insan olacak diyor . GAP yahrunla
rına baktığınız zaman, yerleşiınlere, konutlara ayrılan pay % 50, acaba 
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3 milyon insam nasıl baruıdıracaksm? Kentlerdeki değişim nasıl o la
cak? Diyarbakır'ı görebiliyoruz. Mimarla r Odası'nın yönetim kurulu 
üyesiyim, geçen hafta bir bakhm bir davetiye gelmiş: Hollywood Ca

fe'ye hoş geldiniz, lütfen açılışa geliniz! A caba kent böyle mi gelişmeli ? 

Kentin gelişmesinin ölçüsü sokakta son model bir araba görmek mi? 
Acaba ken tin öteki yakasında neler o luyor? Bunu biliyor muyuz? Böy
le bir çalışmamız var mı? Yok, çünkü GAP'ın araşhrmalan çok sınırlı, 

anketiere dayanan araşhrmalar yok. Bu GAP'ın bir talihsizli ği ya da 
GAP' ın hatası değil, devletin bir politikası. 

GAP İdaresi'nin metinlerine baktığımız zaman hep katılımdan, ak
törlükten, demokrasiden bahseder. Eğer d emokrasi varsa katılım var. 
Acaba ülkemizde, bölgemizde gerçekten demokrasi var mıdır? Doğu 
ve Güneydoğu tarihine bakhğım zaman hep olağanüstü koşullar altın
da yönetild iğini görüyoruz. Acaba hep olağanüstü koşullarla yönetilen 
bır bölgede ne ölçüde katılım bekleyebilirsiniz? 

KEMAL MADENd 

Diyarbakır Atatürkçii Düşünce Derneği 

Bölgemizde, özellikle de ilimizde tarıma elverişli alanlar sürekli yer
leşime açılmakla ve gelecek kuşaklar için ekilebilir arazi küçültülmek
tedir. Tan m Bakanlığl tarım alanlan yok edilirken bir tedbir alıyor mu? 
Sağlık Bakanlığl ilimizde difteri, tifo gibi hastalıklar varken n e yapıyor? 

Her şeyin başı eğitim denildi, ama eğitimden önce sağlıklı bir nesil ge
rekir. ilimizde ve ülkemizde eğitim tüketime yönelik bir şekilde yapılı
yor. Doğa ve tabiat varlıkları sürekli olarak yok ediliyor. 1980' li yıliann 
sonlarınd~r'da yeraltı içme sularını ~ten firma kendisin-
~h~bir hesap sorÜT~ôan Türkiye'yi terk ediyor. Ha tta iktidarlar 

tahkim yasaları ile bunların tekrar ülkeye gelmesini sağlıyor. 

Kültür ve tabiat varlıklarının yok olmasındaki en büyük etkenlerden 
biri karayollarındaki yapılaşma iken, ülkemizde demiryollarına ya da 
toplu taşımacılığa değil de hava ve karayolları taşımaalığına ağırlık ve
rilmektedir. GAP projesi kapsamında bölgemizde ve ilimizde bu konu
larda neler yapılması düşünülüyor? 

SEVi M ŞiRVANCı 

Hasankeyf Kurtarma Komitesi Başkanı 

Korumadan başlamışken yanı başımızdaki, dünyanın gündeminde 
yer ala~zden kaçırmaya lım . En başta bahsedil-
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m esi ger e ke n konu Hasankeyf' ti r . Tabii d ev le tin barajla n olacak . Kim
se b u ülkede baraj olmasın d e miyor, ama bir ortaçağ k e ntini suların a l
tına gömmek olacak iş deği l. T a biat v e kültür varlıkla rının tarihçesine 
baktığırruz zaman 1978'd e H a sankeyf ve bölgesi 1. d e rece S iT alanı ola

rak kabul ediliyor. Dünya mirasının, Avrupa'daki mimari mirasın, ar
keolojik mirasın korunmasıy la ilgili yasa ve tüziıklere imza atmıştı. Biz 
he p ta rihimizle övünüyoruz . Dünyad aki en iyi değerler bizd e var diyo
ruz, her ke ntimizde, her bölgemizd e dünya mirası listesine g irebilecek 
ni telikte eserler var dıvoruz. Ama Hasankeyf'i dunya mirası listesine 
koyarruyorum. Koyamıyorum, çunki.ı devlet izın vermiyor. Bir bölgen i
zi, bir ken tinizi UNESCO lıstesine sokabilmeniz ıçin hükümet d uzeyin
d e bir talebin olması gerekir. Yani sizin inisiyatifinizin bir anlamı yok, 
hükümet sizi bağlıyor. Böyle bir ta rihi, böyle bin yıllık b ir kültür mira
sını, dünyada eşi benzeri o lmayan bir siT a lanıııı % 4 daha fazla elekt
rik üreteceğim diye barajların, suyun dibine batırıyorsunuz. Türki
ye' d eki elektrik kaçağı % 8. H asankeyfin su lar altında kalmasındaki bu 
ısrar ned en? Acaba başka ned enler mi var? 

ÜRHAN SiLiER 
M üsaad e ederseniz bu a rada birkaç değerlendirmemi aktarmak isti

yorum. Belki tartışmalara biraz yardıma olur. Arkadaşlanmızın dile 
getirdiği konulardan biri ta rih ve kültür sembolleri ve tarihin korunma
S_!. Diyarbakır Surları ve Hasankeyf__gerçekten bu tartışmarun göbeğin
d e yer al~burada dile getirilmesi ve tartışılması çok gerekli olan iki 
sembol. 

Kitleler, hatta uzmanlar dışındaki insanlar illa teorik, soyut terimler
le konuşmak zorunda değiller. Belli konulan bu semboller etrafında tar
tışmaları da son derece doğal. O yüzden Diyarbakır Surları ve Hasan
keyf üzerindeki tartışma aslında b u surlardan ve bir tarihi alandan çok 
daha genel sonuçlan olan bir tartışmadır ve elbette biz de Tarih Vakfı 
olarak raporumuzu hazırlarken ve bu alanda çalışırken bu semboller 
üzerinde duracağtZ. Yalnız arkadaşların dikkatini şöyle bir alana çek
mek istiyorum. Bölgeden başka örnekler de bulmak m ümkün. Benim 
aklım~ Mardin Müzesi binası geliyor. Süryani başpiskoposluk binası, 

sonra bölğedeki askeri komutanlık binası, arkasından bir dön em boş tu
tulan bir bina7"sonra yıllar boyu ~alan bir m ü ze ve şimdi de açık 
bir m üze. Aslında bu serüvenin kendisi de son derece acı. Düşünün, bir 
din sel topluluğun en önemli dinsel merkezini siz askeri komutanlık bi-
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nası yapıyorsunuz, sonramüze haline getiriyorsunuz, ama yılla rca kui
Jamruyorsunuz. Arkasından Tarih Vakfı'nın açtığı bir imza kampanya
sının da etkis iy le geçen aylarda açıbşı sağlanıyor. 

Bir başka örnek Hakkari Kalesi ve burada yaşanan acı d urum. Bu ör
nekleri ele ald ığımız za man işin içinde b u sembollere karşı ya kasıtlı 
özel bir dikkatsizliğin veya an lı , insan lı ~ m bugün ulaştığı tarih ve u -
gar bilincine ters düşen bir tutumun var oldugunu ve u ortadan kal
dırllDladıkça da bu alanda çok adım atıla~ayacağını görüyorsunuz. 

Yalnız, konunun en azından iki başka yanı daha var. Bunlardan biri 
yoksulluğun ve geriliğin yarathğı perişanlık diyebileceğim bir faktör; 
başka bir deyişle, sonradan görme modernizmin yıkıcı etkilerinin bu 
semboller alanında da kendini belli etmesi. Eğer tarihsel önemi çok bü
yük olan İstanbul Surları'na veya Cumhuriyet'in sembollerinden biri 
olarak bir dönem kullanılmış Ankara Surları'na karşı tavır çok farklı ol
saydı, bu işte kasıtlı kültür politikaları başka rol oynuyor diyebilirdirıiz. 

Ama yaygın bir uygulamayla karşı karşıya isekLsembollere karşı saygı
sızlık ve tahrip işini nerede se bir ulusal politika halinde etirmi k 

, unun aynı zamanda çuklu eser erinin, O~manlı eserlerinin, Cum-
huriyet döneminin önemli yapılarının üzerinden de silindir gibi geçen 
bir politika olduğunu tespit etmemiz lazım. 

Bu tür semboller tahrip edildiğinde, Kamuran ve kısmen Şehmuz 
Diker arkadaşımızın yaklaşımlannda ifade edildiği gibi, eğer o ülkede 
veya bölgede d emokrasi yoksa, yapılacaklar da zaten çok sLnırlıdır. D e
mokrasinin Türkiye' deki, özellikle de bu bölgedeki sınırları hepimizin 
bilgisi içinde olduğuna göre belki tam da şu soruyu sormak gerekiyor: 
O smırlar içerisinde hala yapılabilecek bazı şeyler var mı? Veya bu sı
nırları itelemekten, omuzlarımız biraz acısa da omuzlamaktan, yani bu 
sınırları genişletmekten başka çare var mı? 

Sözü edilen semboller alanında olsun, genel koruma alanında olsun 
başka ülkelere baktığınuzda benim aklıma hemen İtalya, Fransa, Porte
kiz geliyor. Bir süre bulw1duğum bu ülkele rde ya politik gruplar, ya ye
rel yönetimler, ya aydın hareketleri çevrelerinde yarattıkları duyarlılık
la, bu sembolleri yenilginin seınbo lleri, tahribin sembolleri olmaktan çı

karıp, kazanımm seınbolleri, yeni p olitikalarm sembolleri, yeni döne
meçlerin sembolleri haline getirmeyi başarabilnıişlerdir. Türkiye'de ö r
neğin belki bir Zeugma konusunda olduğu gibi kamuoyunun geliştir
diği duyarlılık daha da artırıla bilir. Diyarbakır Surları, Zeugma, Hasan
keyf, Mardin Müzesi için adım adın1 yapılacak korwna çaba ve kam-
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panyalan etrafında geliştiri l en ça lışma lar belki de Türkiye'de özlediği 

miz türde n bir politika değişikliğinin birikimlerini oluşturuyor. 

Yarın H asankeyf' i tartışacağ ız. H asankeyf konusunda ulaşabild iği

miz tüm Hasankeyf gönüllülerine, Hasankeyf kurtarma gruplanna, 
Hasankeyf'te barajın etkileri için oluşmuş protesto gruplarına haber 
vermeye çalıştık. Sanıyorum b unlar arasında önemlice bir kesim belirli 
bir umutsuzlukla, ama daha ö nemli bir kesim ise söyleyecek somut ve 
gelişkin bir öneri oluşturma m ış olmanın sınır lan içerisinde davranıyor

lar. Karşımızda Devlet Su İşleri, barajı yürüten grupla r var, uzmanlar 
va r, bunların ortaya koyduğu bir baraj projesi var. Bu projenin karşısı

na bir başka projeyi somut olara k çıkartıp, "Hayır, bu ba raj böyle değil 

şöyle yapılsa, iki baraja bölünse, şu sonuçlar elde edilecek. .. " şeklinde 

öneriler geliştirebildiğimiz zaman konu somutlaşabiliyor ve yaratı lmış 

olan kamu oyu duyarlılığı bizi daha ileri bir yere götürü lebiliyor. Eğer 
Diyarbakır Surlan konusunda da, Hasankeyf konusunda da, başka 
ala nlarda da somu t bazı sembollerle koruma politikası ya pma ya niyet
liysek bu sembolleri kullanmarun ayru zamanda derinliğine bir ça lış

mayı gerektirdiğini, slogan tekrarlarırun bir noktadan sonra yete rsiz ol
duğunu görmek ve bu alanlarda ülkenin yetiştirdiği önd e gelen koru
macılar ve tarihçilerle ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. 

Tarih Vakfı olarak yıllardır, b iz ne yaparız da diğer alanlarda oldu
ğu gibi Güneydoğu Anadolu'da da düşünen, çözüm arayan, çözüme 
katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımızla birlikte çalışırız, Türki
ye'nin önemli bir sorunu için d aha çok araştırma, daha çok yayın yapa
rız diye bir aranışın içindeyiz. Bir yandan Mimarlar Odası, Elektrik Mü
hendisleri Odası, Hasankeyf Koruma Grubu, İnşaat Mühendisleri Oda
sı, I COM OS Türkiye Temsilciliği gibi kuruluşlarla Barajla r ve Tarihi Mi
ras STK İzleme Komitesi'ni kurduk, tarihi mirasın korunması için uğra
şıyoruz . Öte yandan, kimse kolay kola y bu ala nda çalışma yapam azken 
Kemal !9-rişçi ve Gareth M. Winrow~Kiirl Sonımı adlı araştırmasını 

yayımladık. Bu ki"tabımızü"Çtfi1ci1 baskıya ulaştı, dolayısıyla tartışJan 
-;ürece de belirli bir katkımız oldu. 

ADI SAPTANAMA YAN BİR KATILIMC I 

Vakfınmakul bir siyasi boyutu da var, değil mi? 

Ü IUiAN SiLİER 

Hayır, Vakıf bir tarihçilik kuruluşudur, bir politik kuruluş değildi r. 
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Ne var ki, tarihi en geniş anlamda ele alır. Örneğin Mardin için bir fır
sat doğdu . Ma rdinliler gerek Ankara ve is tanbul' da, gerek kendi ara la
rında kendi şehirlerini korumak için bir a raya geldiler ve Mardinlile rle 
aramızda bir işbirliği olanağı doğdu, üç kitap bir sergilik Mardin çalış

ması ortaya çıktı. Bunu n arkasından Gaziantep'te de bir yerel tarih gru
bu kurmak mümkün oldu. Sözün kısası GAP İdaresi ile Tarih Vakfı'nın 
şu anki çalışması iki bağımsız çalışmanın yollarının kesişmesidir. Bu tür 
yol kesişmeleri ne kadar çok kuruluş arasında, ne kadar sık olursa, Tür
kiye o kadar hızla çok daha uygar bir tartışma ortamının koşul larına sa
hip olur. Tabü bu kuruluşlann kimliklerini, işlevlerini koruya rak, bu yol 
kesişmeler içinde birbirlerine tabi olmaksızın, kendi özelliklerini koruya
rak var olmalan şartıyla . Bilemiyorum sorunuza cevap verebildim mi? 

VEctHi ÖZKAYA 

Tarih Vakfı'na doğrusu aadım, çünkü mesela burada aynı ilgi alanı
na yönelen, arkeolojik kazıları koordine eden, oldukça güçlü kaynakla
ra sahip bir kuruluş var. Her ne kadar biz çalışmalarından çok az yarar
landıksa da bölgede kültür ve tarih sorumlusu olarak etkinlik gösteri
yor bu kuruluş. Burası Diyarbakır malum, yukandan Dicle'ye ağıt yak
ma alışkanlığımız var bizim. Biz Boğaz'a nazır villalarda ağıt yakmayı 
özellikle çok severiz. Dicle'yi görmeyenler Dicle'ye ağıt yakarlar, böyle 
bir çelişkimiz de var. Lütfen kısa bir cevap rica edeyim, acaba Tarih 
Vakfı, Devlet Su İşleri'nin finanse ettiği bir olayı da üstlenebilme şansı
na sahip mi? 

Önerilerimiz sizde birleşeceğine göre bunların ne ölçüde dikka te alı
nacağını da size sorabiliriz. Burada GAP İdaresi'nden beyefendinin 
söylediğine göre bu görüşler Bakanlar Kurulu'na sunulacakmış. Bütün 
bunlar boş gayretler gibi geliyor bana. Çünkü sonuçta bizim yerimize 
düşünen insanlar Bakanlar Kurulu'nda düşünüp karar verecekler bi
zim yerimize. Yıllard ır bu böyle olmadı mı? Dolayısıyla bana tüm bun
lar boş bir uğraşmış gibi geliyor. 

ÜRHAN SiüE.R 

Açık sözlü ve sorunları d eşen konuşmaruz için teşekkür ed e rim. 
Bunları yapmayıp yüzeysel diplomatik laflarla yetinirsek birbirimiz i ta

ruyamayız. Sorunuzun ilk bölümüne daha önce cevap vermiş oldum. 
İki soru daha sordunuz, onlara d a cevap verip sonra devam edelim . 

Öneriler ne kadar ciddiye alınacak sorusunun cevabı, galiba, "Türki-
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ye' d eki politik güçler dengesi ne kada ruıa musaade edecekse ve kamu
oyu baskıs ı ne kadar etkili a lacaksa o kadar" d ır. En genelinde ü lkemiz 
kendi tarihine, kend i kültü rüne sahip çıkmakta, bunun için öne mli ülke 
kaynaklarını seferber etmekte dünya standartlarının çok a lhnda kalan, 
ha tta genel olarak başarısız olan bir ü lkedir. Ama bunun için oturup ağ
layacak halimiz yok. Elirnizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. 

Tarih Vakfı'nı kurarken de devle tin Turk Tarih Kurumu var, o halde 
niye kuruyoruz demedik. Bunun yerine, bizim elimizden ne geliyorsa 
biz onu yapalım dedik. Bir sivil toplum kuruluşu bu a ktif tutum yüzün
d en var oldu. GAP için yaptığımız değişik toplantılarda, İnsan Hakları 
Yüksek Kurulu raporu örnek gösterilerek, hazırlanan herhangi bir rapo
run sonuçta çok fazla bir işe yaramayacağı, bu raporun Bakanlar Kuru
lu'na ulaşsa bile orada bir işe yaramayacağı düşünceleri sık sık ortaya 
atıldı. Bunları özellikle İstanbul' daki toplantıda uzun uz un ta rtıştık. 

Örneğin Yazarlar Sendikası Başkaru Cengiz Bektaş' ı hatırlıyorum, 
başka arkadaşlan hatırlıyorum, bu yaphğımız ça lışma acaba iyi niyetli 
memur arkadaşların asla ulaşamayacakları bazı hed efle re yö nelen ve 
p ek de gerçekçi olmayan bir uğraş mı diye ifade ettiler görüşlerini. Ya
şadığımız güçlüklerden sonra bu tür güvensizlikleri n olmasıru çok do
ğal buluyorum, bunların ifade ed ilmesini de çok sağlıklı ve doğru bu
luyorum. Bu soruları sormalıyız ve yapbğımız işin sırurları ko nusunda 
da kendi kendimizi aidatınamayı da becermeliyiz. 

Bence sözünü ettiğimiz güçler d engesin in bütün elverişsizliğine ve 
çok iyi niyetli birçok çalışmarun daha sonra politikaya yansı.mamasına 

rağmen, eğer Türkiye'de dem o krasi diye bir şey var olacaksa, Türki
ye' de geniş kitleler, gruplar, çevrele r kendi etkilerini, ağırlıklarını, kim
likle rini, birer yurttaş veya yurttaş grubu olarak ülkenin kaderine yan
sıtacaklarsa, zorlamaya devam e tme k, başarısızlıklarımızdan başarı için 
d ers çıkartmaya devam e tmek, daha geniş grupların birbiriyle aynı ya 
d a benzer amaçlar için yan yana gelmelerini sağlamak, özel sektör, dev
le t, sivil toplum kuruluşları arasında olabilen ortaklıkları kurmak yine 
d e çözüm yolu gibi görülüyor. Bunlardan belki kısa d ö nemde çok bü
yü k değişimler beklememek koşuluyla. 

Orta Doğu Teknik Ünivers itesi' nin Keban Barajı' ndan bu yana geliş
tirdiği bu bölgeye ilişkin bir araştırma grubu ça lışması var. Bu grupta
ki birçok öğretim üyesi Vakfımızın da üyesi olan kişiler. Kendi alanla
rında tarih, arkeoloji, bölge planlamayla ilgili konularda çalışırken bir 
yandan da bir sivil toplum kuruluşunun içinde yer alıyorlar. Vakfımız-
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da bu arkadaşların yaptıkla rı ça lışınayı yeterli ya da yetersiz bula n in
sanlar var. Ama sanıyonıııı dönüp bakarsak yaptıklarının yetersizliği 

tartışması kadar, keşke başa rısızlıklarını veya yetersizliklerini tartışaca
ğımız d aha çok deneyim olsa da, onlar etrafında doğruyu bulabilsek 
dememiz gerekiyor. Keban'dan, Atatürk Barajı' na ve Karakaya'ya u za
nan sürede asgari de olsa~dirme, koruma ve kurtarma çalışması , 

yapmış bir kuruluşun benzerleri bugün keşke başka alanlarda da o lsa 
demek geliyor. Dolayısıyla onların bu bö lgede yaptıkla rı ça lışmalarda 

nelerin eksik olduğunu, hangi alanda yetersiz kaldıklarını tartışmayı bu 
toplantının da gündeminde görme !iyiz. Kendi yöneticileri d e böyle bir 
tartışmayı sanıyorum yararlı bulacaklardır. Mesela yarın Hasanke
yif' teki toplantıda TAÇDAM sorumlusu Prof. Nurnan Tuna arkadaşı

mız da bulunacak. Görüşlerinizi ona orada ifade ederseniz veya yazar
sanız, sanıyorum çok yararlı olur. 

ŞEHMUZ DiKER 

İki somut örnekle kahlmak is tiyorum: biri Diyarbakır Surları, öbürü 
de Hasankeyf. Diyarbakır Surları ile ilg ili ÇEKÜL Vakfı'nın yaptığı bir 
çalışma var. Buna uluslararası kaynak arayışı da söz konusu. Fakat bu
nun dışında Di yarbakıt daki restorasyon çalışması sur onarımından çok 
adeta bir duvar örme çalışması. Sanırım şu anda aramızda Diyarbakır 
Anıtlar Kurulu'ndan arkadaşımız da var. Belki uygun görürlerse kendi
leri de ceva p verirler. Anıtlar Kurulu yöneticilerine bu kaygırnı ile ttim; 
İstanbul Üniversitesi'nden gelen profesörler de yaptığımız bir gezi esna
sında bunu gözlemlediler ve bu şekilde sur onanmı olmaz, sur böyle 
onarılacaksa taşlar düştükleri yerde koruma altına alınsın d ediler. 

Hasankeyf'le ilgili olarak bir yazı yazdım, Radikal İki' de "Nasıl Olsa 
Sular Altında Kalmayacak mı?" başlığıyla yayımlandı. Orada çok va
him ve çok çarpıcı bir ifade var: Kurtarma kazılarını yürüten yetkilile
re, "Kurtarma kazıları bittikten sonra kaça k kazıla ra karşı bir önlem al
mayı düşünüyor musunuz?" diye soruluyor. Yetkili, "Nasıl olsa sular 
altında ka lmayacak mı!" diye yanıtlıyor soruyu. Bana göre bu cevap 
bölged eki kültürel ve tarihi değerlere n e kadar özen duyulduğunu çok 
çarpıcı bir şekilde gösteriyor. 

Tarih Vakfı ile ilgili olarak sorduğunı ilk soruda şunu söylem ek is
temiştim. Tarih Vakfı esas olarak saha çalışması yapan bir kurııluş de
ği l. Siz de ifade ettiniz, daha çok yayın alanında çalışan bir vakıf ve sa
ha çalışması çok eksik. Bunu sizi rencide etıııek içiıı söylemiyorum. Ar-

' 
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tık b ö lge çok farklı bir nok ta ya geld i ve bu tip çalışma lara iJjşkin ola rak 
çok ciddi bir yaklaşım içiJıe g irdi. 

M usTAFA TEKDE MiR 

il Kültür Miidiirliiğii Miidiir Yardımcısı 

Şehmuz Bey'in çok doğrudan olmasa da dolaylı muhatabı İl Kültür 
Müdürlüğü olduğu için cevap vermek istiyorum. Diya rba kır'da gerçek
leştirilen onarım ve restorasyon çalışmalann ın tumünd en me mnunuz 
d.iyemeyeceğiz. Geçınışte de, gi.ıni.ımüzde de mevcut ola n bazı kusurla
rına müdahale edebildiğimiz kadanyla müdahale ettik. Çünkü biz tek
nik müdürlük değiliz, bu konular başka bir mudürlük tarafından yürü
tülüyor. 

Şu anda Diyarbakır'da gerçekleştirilen sur onarım çalışmalan daha 
çok duvar bedenlerinde gerçekleştirilen ça lışma lardır. Elimizde resto
rasyon projeleri var. Bunlar Ç EKÜL Vakfı, Diyarbakır VaWiği, Diyarba
kır Büyükşehir Belediyesi' nin iş birliği sonucunda, Valiliğin 60 milyar 
lira katkısı ve ÇEKÜL Vakfı'nın kendi imkanları ve sağ ladığı dış des
teklerle yapıldı. Bu çok büyük bir gelişme. Yalnız Diyarbakır kamu
oyunda biraz da bilgisizlikten kaynaklanan eleşti ri ler var. Siz böyle 3 
b in-S bin yıllık bir surda değil, elli yıllık bir yapıda bile bir onarım yap
saruz, bunu ne kadar usulüne uygun yaparsanız yapın, kullanılan taş

lard aki renk farklılığı, tarz farkhlığı mecburen kendisini gösterecektir. 
Diyarbakırlıların iyi niyetle yaptığı eleştirilerin en büyük kaynağı taş 
renklerinin birbirini tutmamasıdır. Tutmaz, çünkü biri 1000 yıldan beri 
sur duvarında duruyor, diğeri daha yeni. ÇEKÜL' ün yaptığı projeler 
hakkında bazı bilimsel tesp itle r var. Mesela kullanılan taşların teknolo
jik imkanlarla kesildiği, bunun d a 1000 yıl önceki tekniğe uymadığı 

söyleniyor. Tamam, ama eleştirilerin hepsi yerinde değil . Biz yine d e 
e leştirilerin hemen hepsinin iyi niyetle yapıldığını bilerek ilgili müdür
lüğe gerekli ikazları yapıyoruz. 

Diyarbakır Surlan' nı koruma çalışmalarında çok büyük gayretler 
içerisindeyiz ve surların etrafını boşaltmak için her türlü çaba yı göste
riyoruz. Ama özellikle Büyükşehir Belediyesi' nin de üs tüne düşeni har
fi yen yerine getirmesi lazım. 

ZÜLKÜF KARATEKiN 

inşaat Mii/ıendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı 

GAP bölgesinin tarilısel geçmişi çok eskilere dayanır. Bölg enin zen-
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gin kaynakları asırlar boyunca çeşiti medeniyetlerin dikkatini çekmiş 
ve bu nedenle birçok medeniyet bölgeye yerleşmiştir. Tarİlıinin çok es
ki olması ve çeşitli kültürleri barındırması nedeniyle de birçok tarihi 
eser yer a ltında aydınlığa çıkarılmaya beklemektedir. 

Diyarbakır Surları ile ilgili ola rak oda m ız çok gayret sarf etmiştir. İn
şaat Mühendisleri Odası başkanıyken Doğa ve Kültür Varlıkları Koru
ma Kurulu' nun bir projesi yapılclı. Sur çevresine ilk yapılar dikilmeye 
başladığı zaman kurul müdires i ve il kültür müdürü ile görüşerek ora
ya bir yapının dikildiğini, bunun elbirliğiyle önlenmesi gerektiğini söy
ledim. Bir gelişme sağlanamaması ü zerine mahkeme kararıyla da SİT 
alanırun 50 m etrelik yaklaşını sınırı içinde hiçbir şey yapılanıayacağını 
belirten bir tebligat çıkardım. Mahkeme kararıyla tebligat çıkarınama 
rağmen kurul müdiresi ile kültür müdürü kendilerine bir tebligat gel
mediğini söylüyorlar. Yani o zamandan beri mahkememiz devam edi
yor ve ondan sonra arkadaş, "Biz ü zerimize düşeni yaptık" diyor. Tam 
tersi doğrudur ve bunların hepsi dosyalanmızda vardır. İnşaat Mühen
disleri Odası'nın dava dosyası, Kültür Bakanlığı ve İnşaat Mühendisle
ri Odası Genel Merkezi ile, Kültür Bakanlığı ile yaptığımız yazışmalar 
her zaman görülebilir. 

Şu anda surlarda normal bir taş duvar örercesine onarım yapılıyor. 
Normal bir taş duvar, yani hiçbir ta rihi veya sanatsal özelliğine bakıJ
madan, normal bir taş duvar örülüyor. 

KAMURAN SAMi 

Dicle Üniversitesi Mimarlık Böliimii Öğretim Üyesi 

Bölged e kalkınma adına yapıJan bir talıribat söz konusu. Bunu özel 
teşebbüs sanayi seçiminde yapıyor. Özel sektör, istediğını yerde fabri
ka kuranm, çünkü yatırım yapıyorum anlayışında. Kamu kuruluşları 
da memleketin kalkınmasmı sağ b yorum, ne yapalım diyerek tarilıi mi
rası ta hrip ediyor. 

Mesela Gaziantep'te bir yol yapımı vardı. Eğer proje çalışması ciddi 
yapılabi lseydi, orada birçok ağaç kurtarılacaktı. Teknik elemanlar biraz 
daha isteyere k çalışsa lardı, oradaki ağaçlar kurtarılabilecekti. Teknik 
yetersizlikler veya teknik personelin kendi işini yapmaktaki isteksizliği 
de önemli bir faktör. Belediyelerdeki yetersizlikler, teknik personelin 
yeterli enform asyonu alma ması, bazı amirierin her şeyi bilirim havasın
da olması, genellikle azgelişmiş ülkelerin en büyük sorunu olan organi
zasyon yetersizlikleri başka önemli faktörler. 
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Bu toplantıya sivil toplum örgütlenmesi katılımının az olmasının ne
deni de bir pasifize olma sürecinin yaşaıııyor olması. Devlet bir sü~ 
insanların pasifize olmasını is tiyor. Dolayısıyla insanların tekrar ~ktif 

--zııabilmesi biraz zaman ister. 
Bir başka problemimiz de yüksele n değerler. Diyarbakır'da sur için

d eki o kü çük, bakımın, ısınmanın zor olduğu evlerde insanla rın yaşa

malarını is ternek boşuna bir beklen ti olur. Ama bu bir ya ndan da plan
lama ve yatırım eksikliği sorunu. Konutların rehabilitasyonu ile ilgili 
bir plan, bir proje mevcut değil. 

Şehirleşme sürecinde herkesin yaptığının yanına kar kaldığı bir dö
nemden geçiyoruz. Ben istediğimi yaparım süreci yaşanıyor. Belediye
ler arasında, imar yetkisi kon usunda bir karmaşa yaşanıyor. DSİ ile 
GAP İdaresi arasında çelişki var . Yine Köy Hizmetleri ile GAP arasında 
da çelişki var. Ayrıca programın iç çelişkileri de söz konusu. 

Herkes kendi işinde kavrulup gidiyor. Örneğin Gazian tep Büyükşe
hir Belediyesi'nin makine parkında n e bulunduğunu kimse bilmez. Di
yarbakır Büyükşehir Belediyesi' nin ve ilçe belediyelerinin makine par
kı ihtiyaçlarından kimsenin haberi yoktur. Bilgi çağında yaşıyoruz ama 
burnumuzun dibini göremiyoruz. Surlar tahrip ediliyor ama şehir giri
şine sur kapılan yapılıyor. İşte bu komedidir. 

laRAHİM YAVUZ 

Elektrik Miilıendisleri Odası Diyarbakır Şube Md. 

Hasankeyfle ilgili küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Baraj ko
nusunda gerekli verilere sahip olmadığımız için farklı baraj için alterna
tifleri üretebilme şansımız yok. Ama kabaca da olsa baraj koturıun dü
şürülebilme imkanı olduğunu biliyoruz. Bu da üretilecek enerjide bir 
miktar kayıp demek. Ama sonuçta, H asankeyf gibi önemli tarilU varlık

lar içeren bir siT alanının korunması amacıyla bir miktar enerjiden de 
feragat edilebilir. Yerli kaynakları ve hidroelektrik enerjiyi savunuyor 
olmamıza ras-_me;Ha;nkeyfte enerjide;;" fedakfu:!ık etmeyi savunabi
liyoruz. Baraj projeleri yapılırken biraz daha dikkatli davranılırs"aen7ı:"
ji kayıplarına da yol açılmadan bu tür SİT alanlarını kurtarmak müm
küıı olur. Barajın gövdesinin yapıldığı yer değiştirilerek, bir başka baraj 
ilavesi yapılarak düşürülen kottan kaybedilen eneıji yine kazarulabilir. 

Az önce sizin açmaya çalıştığınız noktaya kabaca değinmek istiyo
rum. Olay bu sembol anıtlarla ilgili değil. Yani mesele sadece H asan
keyf, sadece Diyarbakır surları değil. Biz Türkiye'nin tarilıi ve kültürel 
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açıdan en naz ik noktasında ça lışıyoruz. GAP projesi bugüne kadar böl
genin enerji kaynaklarının değerlendirilmesi biçiminde ele alındı. Bun
dan sonra insanBY.nakları, toplumsal sorun l;ır.ı._vsser~ ele alı
nacak gibi bir m;ınzara var. Bölgenin zen in etnik ve dini yapısı, mo-
zayi-i ned i le re a larının k nma onusun a belk~-
~ çalışmalar burada ol~ak. 

GAP Idaresi'nin şu anda bulunduğu konumun ciddi bir eleştirisinin 
gerektiği kanısındayım. Türkiy~ütün Cumhuriyet dönemi boyunca 
bir Türkleştirme, Sünnileştirme eJlilirninw ı;ikl.Q...bir şekilde hiss~
ği bir tarih y:aşarnıghr~ bölged~~mi ~dır, hatt~n.S~ 
riyet dönemi ~unç ~ğııruz rahatsızlıklann bir tarah bölgenin 
e~k yapısı ise, di. er ta rafı da C~uriyetin merkezindeki Türkle tir-
~rm~imi. n erece güçlü olan bu eğilirnin ve bu ge

lene· ·n ta ribe bakışı ve tarihle bağları farklı oldu · için siz d evlet e2!!
~sının ab a fark ı o adığ;nı J§ykyebiliyorsun.uz . .Ama hepimizin 

son derece açık bildiği gibiJ.evle tin farklı etnik, dini, toplumsal yapıla
. 'Tai<a~.iiad.e..ed~embq!leJ:e ~da doğurı.ü.'"""Bu 
geıe;;ğe blı=" ele bu_aç~dan b~makta fa~ var. 

NACİ TEMELTAŞ 

Elektrik Miilıendisleri Odası Diyarbakır Yörıetim Kurulu Üyes i 

Hasankeyf'te baraj üst katunun düşürülme olanağı var. Barajlar pro-
jelendirilirken daha dikkatli olunursa bütün bunlara gerek kalmaz. 

ÜRHAN SiLi:ER 

Bu obırumu kapatmadan önce, ifade edilen belli başlı görüşleri ha
hrlatma için özetlemek istiyorum. Bu bölgeye ve bu bölgedeki tarih ko
ruma sorunlarına konunun Türkiye'de uygulanan devlet politikaları 
bakwıından yapısal yanlarını ve bu yapısal yanların değişen dünyayla 
ilişkisini ve bu ilişkinin kendine yeni bir yer elde etmek isteyen Türki
ye bakınundan taşıdığı önemi unutarak bakamayız. 

GAP'ın bölgeye getirdiği yatırımlarda bir eşitlik değil, bir pozitif ay
rımcılık ihtiyacı vardır. 

Kurumlar arası rekabet bölgedeki sırurlı potansiyeli kullanmayı en
gellem ektedir. Bölgedeki tarilli koruma sorunları sadece Türkiye'ye has 
olmayan, dünyada da yaygınlaşan azgın bir yükselen değerler dalgası 
ve bunların tarihçilik yaklaşın1ıyla da tehdit edilmektedir. 

STK'ların ve arkalarındaki kitlenin sürece katılması zaman ister. Bü-
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tü n yaşananlara rağmen, bugü n hemen katılımın gerçekleşmesini ya da 
yeni katılım biçimlerine dönüşmesini beklemek doğru değil. 

Yalnız barajlar veya karayolları a lanında, sanayi için yer seçimi ala
nında değil, bir bütün olarak yeni büyük proje yapım alanındaki yakla
şımın eleştirisine de ihtiyaç var. 

Tarihi miras koruma politikası üretecek Tarih Vakfı ve benzeri ku
ruluşlar uluslararası koruma ve bölgesel kalkınma deneyimlerinden 
daha çok yararlanmak zorundalar. Bölgede sadece elverişsiz hukuki 
yapının yarattığı büyük rant ve gelir aranışları, kar aranışlarıyla sınırlı 

olmayan bir tahrip söz konusu. imarafları ve benzeri aflar, tahkim ya
sası uygulamaları korumayı daha da zorlaşhrıyor. 1908-1980 arasında 
üç aşamada oluşmuş olan yasal koruma mevzuatı 2000'lerin Türkiye'si 
için yeniden gözden geçirilmelidir. 

Bölgenin son on-on beş yıl boyunca yaşadıkları göz önüne alınarak 
şimdi daha da önem kazanan sembollerinin korunması, bölge insanının 
bu çabanın ne kadar göstermelik, ne kadar derinliğine ve güvene layık 
olacağını yargılamasında ana unsur olacaktır. 

Türkiye'de restorasyon ve yeniden işlevlendirrne alanında çok bü
yük bir genel aksaldık var ve tarihi dokuyu koruma amaçlı bir fon oluş
turulmadan, üniversitelerin sürece daha aktif kahlması sağlanmadan 
tahribatın engellenmesi kolay değil. 

Bölgede ge!:lye dönüşün hızlandırılması ile koruma arasında da ya-
kın bir ilişki var. Geriye dönüşün, aynı zamanda kenai kü!!9-rel tarihL,. 
ortamına dönüş olmasını sağlamak için de _yenncfe koruma anlay~ 
önemli. -

Bölgede korumayla ilgili mekanizmalar genellikle dışardan gelip gi
den uzmanların koruma kurulu üyelerinin veya yetersiz sayıda perso
nelin çabalanyla sınırlı kalıyor. 

Saptayabildiğim kadarıyla, belli başlı değerlendirmeler bunlardı. 
Bir hatırlatma olarak özetledirn. Atiadıkiarım vardır. Öğleden sonra bu 
durum tespitlerinin ötesinde geleceğe yönelik yaklaşımları ve proje 
önerilerirıi geliştirmeye çalışacağız. 
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İKİNCİ OTURUM 

ÜRHAN SiLİER 

Bu oturumumuzda geleceğe yönelik a lternatif yaklaşım önerileri ile 
bu bölgede, özellikle de Diyarbakır ve yakın çevresinde uygulanabilir 
somut proje önerilerini tarhşma ya açmak istiyorum. Tabii somut proje 
önerileri deyince, "Şunlar da yapılsa iyi olur" cümlesiyle yetinmeyip 
"Şunlar şöyle yapılsa ve şu kaynakları kullanılarak yapılsa iyi olur" 
cümlesine gidebilirsek, daha verimli bir tarhşma yürütmüş oluruz. 

Ekonominin temel kurallarından birinin kaynaklarının sınırlı ol
duğu ve bu kaynakların alterna tif kullanımları bulunduğu bilindiği

ne göre, biz var olan geleneksel kaynaklar dışında yeni kaynak bul
mak zorundayız. Dolayısıyla araçlar ve kaynaklar üzerinde konuş
makta yarar var. Öğleden sonraki gü.nd emimizi parçalara ayırmadan, 
ancak her arkadaşımız söz aldığında şimdiye kadar eksik bulduğu, 
beğenmedi ği yaklaşımların yerine hangi genel yaklaşımı hem en önü
müzdeki yıllardan başlayarak u ygulanabilir ne tür işler yapılmasını 
önerdiğini, önerdiği bu işler için ne tür kaynak veya ortaklar düşü.n
düğiinü ifad e ederse, hızla ve birbirimiz i tamamlar biçimde tarhşma 

imkanımız olur. 

ŞEHMUZ DiKER 

~kle envanter ,2karılnıalı. Yenide~.yerleştirmedtsorunlar var. 
Sadece konutların taşınması düşünülmüş. Orneğin Halfeti'nin beşte iki
si sulan a lh.nda kalmlş. Camiler, han lar, hamamlar taşınınam ış. Savaşan 

~k ~i bir kilisruular a lh.nda kalıruş; Örneğin 3000 yıllık bir 
geçmişe sahip Rumkale'ye u laşması çok zor, etrafı sular alhnda kalmış. 

Halfeti'ye 8 kilometre mesafede Karaotlak'ta yeni sakinler ile eski sa
kinler arasında uyum sorunla rı var. Projeler yapılırken istihdam sorun-

,. ları da düşünülmeli. _, 
( 

ZÜLKÜF KARATEKiN 

İlk oturumda bana göre eksik kalan bi.r yön vardı. Yukarı Mezopo
tamya o larak bilinen GAP bölgesi birçok medeniyete ev sahipliği yap-
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mıştır ve sayısız kültürel varlığı bağrında taşımaktadır. Bölgede güı1Ü
müze kadar birçok kazı çalışması yap ılmıştır. Bölgede yapılacak pale
olitik çağ kültürlerine yönelik kazılar bölgenin tarihsel yapısına ışık 

tutacaktır. Sadece Hasankeyf' e ya da Dii:i!!bakır surları na takılıp kal
mam ız doğru d;g'ii gibi geliyor bana, çünkü bö~1in her tarafından 
~ fışkırıyor, kültür fışkırıyor. Bölge,yi bir bütün olarak ele almakta 
fayda var. 

GAP İdaresi daha önce kalkınma planı yapmış. Bu kalkınma planın
da tarihi, kültürü koruma konusuyla ilgili bir bölüm yoktu. Ayrıca, şu 
anda bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar kamuoyu baskısından dola
yı baraj gölleri altında kalan tarihi eserleri kurtarmaya yönelik bir çalış
ma mıdır, tamamen kural dışı bir çalışma mıdır? 

NECDET INAL 

Çin Seddi'nden sonra dünyada en büyük surlar Di arbakır Surları. 
Bu su rları dünya mirası listesine sokmak lazım . v;Jiliğin deste~ylegti='" 
zel projeler hazırladık ama bakalın1 uygulanabilecek mi? Başka ülkeler
de bu konux1ı._ilgilenenlerle ilişkiye geçebilmek için desteğe ihtiyacın1ız 
var. Ayrıca k~ üzeleri kurmak gerektiğine de inanıyorum. Kentmü
zeleri kentin I<ulliirünü en iyi barındıran kuruıniard ır. Ama kent müze
si bilincini nasıl yerleştiririz, işte bunun yollarını aramak lazım. 

Diğer sorunlar da pölg;ye arkeolog gelmemesi ve yarım kalan kazı
ların bitirilememesi, turizm in geliştirilmesi. Eskiden yazın-günde 
28.000 turist ağırlardık, şimdi 6 turistle kapathğımız günler oluyor. 
GAP İdaresi ve Tarih Vakfı'nın bu konuda koordinasyonuna ihtiyaç 
duyuyoruz 

TEVFİK ARITÜRK 

Diyarbakır İl Kültür Miidürii 

Surların UNESCO tarafından listeye alınması için Taril1 Vakh destek 
olmalı . Elli milyon dolarlık bir Gaziantep-Mardin-Diyarbakır desteği 

verileceği söylenrnişti. 

ŞEHMUZ DiKER 
Kentmü~Lkonusunda belediyenin bir çalışması oldu, ancak mali 

durum el vermediği için askıya alındı. Kültiir ve inanç turizmi ~ısından 

bölge büyük bir potansiyele sahip. 
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Adı saptanamaya11 bir ka t ılımcı 

Şu anda burada bulunan GAP idaresi temsilcilerine sormak istediği
miz sorular var. GAP İdaresi' nin yerel yönetimlerle bağlanhsı ned ir? 
GAP' ta n yerel yönetimlere bir para akışı varsa, yerel yönetimler bunu 
doğru biçimde kullanıyorla r mı? GAP bunun takipçisi mi? Eğer değilse 

o zaman GAP Yerel Yönetimler Birliği denen olgu nedir? Bir soru da D i
yarbakır Belediyesi temsilcisi arkadaşıımza sormak istiyorum. Valiliğin 

surlar la ilgili aktif bir çalışması var; belediyenin buna katkısı nedir? Be
lediyenin sur diplerinin temizlenmesi için bir çalışması var nu? 

Diyarbakır Belediyesi'nden adı saptanamaya 11 bir katılımcı 

ÇEKÜL Vakfı Diyarbakır surlarıyla ilgili bir protokol irnzaladı. Di
yarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bu p rotokolün 
diğer iki imzacısı. hk oturumda açıklandığı gibi ilk çalışmalar yapıldı 
ve çizirnlerle birlikte 15 sayfalık bir metin hazırlandı. Bir süre ö nce Kül
tür Bakaru İstemihan Talay'ın da burada bulunduğu bir sırada ilgililer
le bu konu konuşuldu. Şu anda uluslararası kaynak aranıyor. Yani Di
yarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Surlan'nın uzağında değil, 

tam ortasında . 

Sur diplerindeki konutlarm kaldırılması kısa zamanda alandan kal
kılacak bir sorun değil. Burada en az 3000 kişi yaşıyor. Ancak Valilik, 
Belediye, hatta Ankara'nın olanaklarıyla bu işin üstesinden gelinebilir. 

Orhan Silier 

Yıllardır Dünya Bankası'na danışmanlık eden arkadaşlarım olduğu 

için ve son üç-dört yıldır dört beş heyet ha linde geldikleri için konuyu 
biraz biliyorum. Önce şunu söyleyeyim, dünyada kültüre harcanması 
için öyle sandığımız gibi ortalıkta külçe külçe alhnlar dolaşnuyor. Baş
ta Dünya Bankası olmak üzere birçok uluslararası kurum şimdiye ka
dar kültüre ve tarihe beş kuruş ayırmama politikası izlemişler. Yeıti ye
ni ortaya çıkan tepkiler nedeniyle bu alana ilk defa bir denem e niteli
ğinde ve küçük çaplı kaynak ayırıyorlar. Dünya Bankası'run dünyanın 

birçok yerinde finanse ettiği büyük projeler çevre yıkımiarına neden ol
duğu için çok büyük tepkilerle karşılaşmakta. Banka şimdi dünya ka
muoyunwl bu tepkileri nedeniyle bu alanda bazı onarıcı projeler yürü
tüyor. Ancak Banka'nın Türkiye'de yürüttüğü projeler çok küçük büt
çelerle ve geri dönüşü garantilenmiş krediler biçiminde yürütülmeye 
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çalışılıyor. Şu anda desteklemeye ka rar verdikleri tek yer Pamukkale. 
Bu proje Ürdün'deki bir modeli esas a lan bir tı.ırisl:ik işletme örgü tleme
sidir. Ürdün'ün başkenti Amman'a~ın Petra'da Roma ve Roma ön
cesi ~lojik aland_:ı giriş biletinm bizim paramızla 50-60 
dolar tı.ıttı.ığu özel bir açık hava müzesi var. Dünyanın dört bir tarafın
dan ınsanlar gün başına bu parayı ödeyip büyük kafileler halinde o par
kı geziyorlar. Son derece karlı bir işletme. Ka rlı olduğu için de Dünya 
Bankası'nın büyük çaplı kredi desteği şimdi rahatça, faiziyle birl ikte ge
ri ödeniyor. 

Dünya Bankası'nın ikinci olarak girebileceği alan Mardin. Diyarba
kır'a kaynak ayıracağını sanmıyorum. Politika cılarla birlikte hiçbir za
man verilmeyecek paraları güya sağa sola dağıtan çok prestijli kafileler 
halinde dolaşıyorlar, ama konuşulanların yüzde biri gerçek çıkıyor. 

Konunun bir başka yanı da var. Bir projenin desteklenme kararı son 
derece rekabetçi bir ortamda alınıyor, yani ancak çok iyi hazı rlanmış 

p rojeler destek alabiliyor. Eğer arkanızcia Amerika Başkanı ya d a Pa pa 
yoksa, Amerikan Senatosu'ndan 15 kişi sizin için uğraşnuyorsa, ancak 
çok iyi projeleriniz olduğu zaman para alabilirsiniz. Dünyanın en de
ğerli tarihi mirasına üç kuruş para alamamak son derece sık rastlanan 
bir durum. 

Çok iyi projeler de ancak bir projenin nasıl hazırlanacağım bilen, 
uluslararası tecrübeye sahip uzmanlarca hazırlanabiliyor. Türkiye'de 
bu tür irısanların, bu tür kurumların sayısı az olduğu için, ortada ger
çek anlamda projeler yok. İyi bir projenin zaman planı, bütç; i, u zmail-" 
lar tarafından ince ince hesaplanmış somut sonuçlan oluyor. Çoğu ke
re ortalıkta, "proje" ler değil, bir dönem Gırgır dergisinde kullanılan te
rirnle "proceler" var. Bazılarında parlak fikirler de var. Bu "proceler" 
için bir sürü insan ancak politik kayırmayla sonuç alınabilen kulisler 
yürütüyor. Bunların bir bölümü başlıyor, yanlış projeler oldukları için 
bir dönem sonra yarım kalarak sona eriyor. Bir kısmı laf olsun diye, ge
nellikle kendi kururnlarının çevresindeki insanların gözünü boyamak 
için yapılıyor. Bir kısmı da uygulandığında felaket sonuçlar ortaya çıkı
yor. Örneğin bunlardan adı lazım olmayan birinde bir tarihi kasaba
mızdaki restorasyonu biliyorum. O restorasyon yapılmasaydı kasaba 
daha iyi bir durumda olacaktı. Bu yüzden bazı durumlarda koruma 
projelerirıin olmaması, olmasından daha iyi. Çürıkü bir vesileyle İstan
bul' da ki toplanhda söyleşmiştik. Doktorluğun en temel kurallarından 

biri hastaya zarar vermemek tir; yani bir daktorun ilk görevi hastayı da-
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ha da kötüleştirmemektir. Bizim te k tek u zmanlar ve bu alanda idd iası 

ola n sivil toplum kuruluşları olarak, tarihi koruma alanında da böyle 
bir sorumluluğumuz var. iyi ed emeyeceksek, koruyamayacaksak, hiç 
olmazsa kötüleştirmeme gibi bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle 
"procelerden" uzak durmakta ve gerçek projeleri yapabilecek pota nsi
yeller yaratmakta yarar var. Bunları yapabilecek kişi, kurum, uzman sa
yısı Türkiye'd e son derece sınırlı. İyi bir proje hazırlamanız da yetmi
yor, o projeye para bulabilmek için son d erece uzun bir maratona gir
meniz gerekiyor. Bu meseleye kıt kaynakların var olduğu zor bir alan 
diye bakmak lazım. Çevremizde dolaşıp güya para dağıtmaya hazır gö
rünen uzman ve politikacıların çok azına güvenm ekteyara r var. 

AKIN ATAUZ 

GAP İdaresi, Proje Damşmanı 

Diyarbakırlılardan zaman çalmamak için konuşmak istemiyordum, 
fakat bir bilgi vermemde fayda var. Bu yıl haziran, temmuz, ağustos ay
larında Avrupa Birliği'nin bir projesinde çalıştım. GAP bölgesine ilişkin 
üç bölümden oluşan bu projenin bölümleri kültürel mirasın korunma
sı, kırsal kalkınma ve küçük üreticilerin destekJerunesiydi. Benim ça lış

tığım bölüm GAP Bölgesindeki Kültürel Mirasın Korunması başlığını 
taşıyordu. Projenin toplanı bütçesi 40 milyon eküydü ve benim çalışh

ğım kültürel mirasın bölümünün 10 milyon ekillük bütçesi vardı. Daha 
sonra bu rakanı 12 milyon eküye çık h. Bu para, GAP bölgesinin büyük
lüğü ve ekünün düşme eğilimi göz önünde tutulursa oldukça küçük bir 
paraydı . 

Benim hazırladığım projenin a na çizgileri şöyleydi; 12 milyon ekü
lük bütçenin 2 milyon ekülük kısmı projenin kendi yönetim masraflan
na, 10 milyon ekülük kısmı ise bölgedeki çalışmalara ayrılacakh . Bu 10 
milyon eküyü 3 bölüme ayırclım. 6.200.000 ekü ayrılan olan birinci bö
lüm büyük restorasyon projeleri için, 3.200.000ekü aynlan ikinci bölüm 
orta ölçekli restorasyon projeleri için ve 1.300.000 ekü ayrılan üçüncü 
bölün1 küçük ölçekli projeler içindir. Bu son bölüm ün kendi evini onar
mak isteyenlerden başlayan, korumayla ilgili bilgileri içeren kitapçıklar, 
rehberler hazırlamaya, eğitim amaçlı çalışmalar düzenlemeye kadar 
uzanan bir kapsamı vardı ve daha çok yerel kaynakların iyi kullarulma
sıyla önemli e tkiler yaratabilmesi mümkün olan projelere ayrılacakh. 
Büyük restorasyonlar bölümünün, biraz önce balısettiğirniz simgesel 
yapıların onarılması için kullanılması muhtemel. Bir ııluslararası iliale 
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açılacak ve ihaleyi kazanan firma projeyi alacak. Proje harcaınaları ara
sına ihaleye kahlacak firma la r için yol parası bulunmad ığından, yaban
cı firmalar için cazip olacağını sanmıyorum. Orta ölçekli onarımlarda 
ise ça tısı çökmüş bir kilise, manastır veya medrese onarılabi lir. Proje 
onaylanmak üzere Brüksel'deki komisyona gitti; bu yıl sonuna doğru 
kesinleşmesini bekliyoruz. 

V EDAT ÖzBiLEN 

GAP İdaresi'nin kaynakları genel bütçeden sağla nır. Ama bildiği niz 
gibi Merkez Bankası, Hazine onay verdiğinde uluslararası kaynaklar 
bulma irnkfınımız var. Hatta 1997'de bizim kanunumuzcia yapılan bir 
değişiklikle GAP İdaresi'ne yurtdışından kred i, finans bulma imkanı da 
sağlandı. Ama yine de hazinenin ga ra ntisi gerekir. Çünkü ulusal çerçe
vede uygulanan bir istikrar programı var ve bu programı bozacak mü
dahaleleri hiçbir devlet kuruluşu yapamaz. 

Bir de finans konusu var. GAP belediyelere neden yardım yapıyor 
diye soruldu. Böyle bir şey yok. Belki yaptığımız bir ayni yardım kulak
tan kulağa nakledilirken değişmiştir. Diyelim ki bir belediye ka nalizas
yon yapılması için yatırım yapmışbr da bir kilometrelik bir kısmı eksik 
kalmışbr. GAP İdaresi de bu belediyeye ayni yardımda bulunmuştur. 
Biliyorsunuz GAP İdaresi'nin üstünde, başbakandan ve bakanda n olu
şan GAP Yüksek Kurulu var. GAP Yüksek Kurulu bölgede yapılacak 

projeler konusunda aynca karar veriyor. Yeni iktidar kabul etmediğin
d en şimdi belediyelere ayni yardım da yapılmıyor. Özetle kanunda 
GAP İdaresi'nin belediyelere yardım yapmasını belirleyen herha ngi bir 
madde yok. 

AKIN ATAUZ 

Projeyi oluştururken hangi büyük yapıların restore edileceği konu
sundaki karariann mümkün olduğu kadar katılırncı mekanizma lar ça
lıştırılarak alınması gerektiği gibi bir tanım yapmaya çalıştım. Yine pro
jede, restorasyon sonrasında bu yapıların çevrelerine nasıl bir katkı ya
pacağı gibi konuların iyi incelenmiş ve irdelenmiş olmasıru öngördüm. 
Dolayısıyla eğer projeler böyleuygulanabilirseve ortaya iyi örnekler çı
karsa belki Avrupa Birliği ileriki yıllarda bu konudaki kaynaklarını ço
ğal tabilir ya da benzer başka kaynaklar bulunabilir. Bu başka finans
ma n kaynaklarının hepsi yurtdışında; neye bağlı oldukları ve ne kadar 
sürekli olabilecekleri konusunda da hiçbir garanti yok. Finansma n kay
naklarının bulunabilmesinin kriterleri bölgenin kendi kültürel mirasına 

277 



sahip çıkmak için ne ö lçüde örgütsel yapılar geliştirebildiğ i, katılım ola
naklarını ne ö lçüde zenginleştirebildiği ve daha sonra da giderek kendi 
kaynaklarıyla kendi kültürel mirasına ne ölçüde sahip çıkabileceğidir. 

Bu tür dış kaynaklann iyi kullanı lmasının yeni hrsatlar yara tacağını dü
şünüyorum. 

KEMAL MADENCİ 

Öncelikle Diyarbakır'da sur içinde yeni yapılaşnıa lara iz in verilme
meli, surların etrafında halka açık ala rılar yapılmalı ve bu a lanlar turiz
me aç.ık şekle getirilmeli. Geleceğe güzel bir şey bırakmak için, bunların 
nasıl ve hangi kaynaklarla yapılacağı üzerine de düşünceler geliştire

rek, inşallah b ir gün olur diye beklemede n, iyi şeylerin nasıl yapılacağı

nı gösterirsek kaynaklar veya ortaklar da harekete geçirilebilir. Bundan 
sonraki tahribatı önlememiz gerekir. Mesela surlarının etrafındaki tra
fiğin kaldmiması veya trafik yoğunluğunun en aza indirilerek surla rm 
tahribahnın ö nlenmesi gerekir. Belediye sur içindeki sokakları asfaltla
yarak yok etmekten vazgeçmelidir. Geçen hafta sur içinde gezdiğim za
man taş sakaklann asfaltlandığıru gördüm. 

GAP İdaresi'ne soracağun soru da şu: Bölgemizdeki eğitime, el sa
natlarma, köye dönüş çabalarına nasıl katkı yapacaksınız, bu konuda 
bizden istediklerirıiz nedir? 

MUSTAFA SiNEMİLLİO~LU 

Şehir Plancısı 

Kalkınma s ürecindeki tercihirnizi ortaya koymamız gerekiyor. Ör
neğin sanayileşmenin arbk bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Ka
renin bir ayağı insan, bir ayağı değişim, bir ayağı kurumların sorumlu
luğu, bir ayağı ise ekonomik boyut. 

GÖKHAN MENTEŞ 

Tari/ı Vakfı GAP Oamşmn Toplantıları Projesi Koordinatörü 

Uygulamaya geçmek için en önemli araçlarınıızdan biri finansman, 
ama belki finansmanı da doğuracak olan diğer araç örgütlenme. Örgüt
lenme konusunda da mevzuatın getirdiği kısıtlamalar, daha doğrusu 
tanımlamalar var. Bu tanımlamalar uygulanıada belirli dezavantajlara 
dönüşebiliyor. Kültiir ve tarih mirasının korunması konusunda bir ya
sa ve bu yasanın tanımlad ığı aktö rler var. Bir de bu yasadan daha son
ra oluşturulmuş olan GAP Bölge Kalkınma İdaresi, yani koordina tör 
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idare olarak tanımlanmış bir daire var. Ama bu koordina tör idare, ör
neğin imar planlaması konusunda onaylayıcı yetkileri o lan bir kuruluş. 
Yalnızca koordinatör bir kuruluş değil, imar planlama konusunda 
onaylayıcı bir kuruluş. Hele de şimdi kültür ve tarihi mirasın sahiple
nilmesi konusunda aktif bir devlet örgütü. Bu, bölgeye en yakın çalışan 
ve bölge insanıyla bütünleşmediği zaman başarı şansı olmayan bir dev
let örgütü. 

Dolayısıyla bu noktada yeni birtakım açılı mlara yol açabilecek fikir
ler de geliştirilebilir diye düşünüyorum. Örneğin, imar planlama konu
sunda yetkili olan bu kuruluş, acaba kültür ve tarihi mirasın sahiplenil
nıesi konusunda da yetkili kuruluş hal.ine getirilemez mi? Bw1un büt
çesirıi düşünerek söylüyorum. Bunun yaratacağı çelişkilerinin bir mik
tar farkındayım. Türkiye'de bir kuruluştan diğer kuruluşa yetki ver
m ek, hele h ele adenı-i merkeziyetçi yetkiler vermek hiç alışılanıanıış bir 
şeydir. Büyük çelişkiler doğurur. Ama soru nun temelinde yerelleşme 
fikri varsa, yerelleşnıek zorundaysak, bu konuyu sahiplenebilmek için 
devle tin önce bölge düzeyinde yerelleşnıesinde yarar var. Bu, geçmişte 
bir "ara mekanizma"yla yapılmaya çalışılmış. Anıtlar Kurulu'nun böl
ge teşkilatlan oluşturulmuş. Ama bunlar aslında yerel örgütler olarak 
değil, karar kurulu gibi çalışıyorlar. Toplanıp belirli kararlar alıyorlar 

veya almıyorlar. 
Buna karşılık devlet belki de ilk kez bu G~rojesi nedeniyle bölge 

~vaziyette. Bu bölge teşkilab büyük bölümü Ankara'da 
çalışan 250 elemandan oluşuyor. Benim gönlünıde yatan bunun da öte
sinde, bu teşkilada çok yakın ilişki içinde olacak bir başka teşkilattır. 
Örneğin Diyarbakır'da diyelim bir tarihi eserde oturan bir vatandaş 
orayı restore etmek için hangi seçeneklerle karşı karşıya kalır? Bu çok 
çetin bir iş, yani bu işin uzmanı olmayan bir vatandaşın bu iznin alın
ması için geçmesi gereken bürokrasi aşamalar1, vatandaşı finansman 
sorununun ötesinde ciddi bir zorlamayla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Vatandaş da bu kadar zorluk karşısında -yasal olmayan davraruşlara 
hak vermek gibi olacak ama- kendi başının çaresine bakm ak ta dır. Bu da 
çoğu kez devletle vatandaş arasında bel.irli çelişkiler oluşturmaktadu. 

Bize Harran'da söylendiğine göre bu konuda yürümekte o lan 300 dava 
vardır. Oysa Harran'da çok fazla bina da yoktur. Kaymakam, ya yasa
yı değiştirelim yahut da bunun çözümü yoksa ilgili güvenlik teşkilatla
rıyla bu konuya el koymak zorundayım diyor. 

Var olan bu iş leyiş gerçekçi değil. Türkiye'nin bütününü düşündü-
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ğümüzdı;JSültür Ba~1lığı'nın Ankara merkezli o larak bölge envante;.. 
rini olu turması ve izlemesi mümkün de·· . Burad~rellesme ister is
temez olaca tır. Eğer bu onu sahiplenilecekse, gerçekten yerelleşme 
~ 

Peki yerelleşme nasıl olacak? Bence konuşulması gereken konu bu
dur. Belki ilk aşamada GAP İdaresi'nin varlığı nedeniyle bu bölge ça
pında bir yerelleşme, ama aynı zamanda bölge çapında bir merkezileş
me mekanizmasıyla başlatılacak,~vil toplum örgütleri ve illerde oluşa
cak birtakım birliktelikler bölge teşkilahnın bünyesinde veya ona danış
man, ona ya rdırncı kuruluşlar olarak faaliyet gösterebilir. Bu ye;:J"hlr 
yasal mevzua n, elki orta vadede evreye sokulmasıyla çözülebilecek 
bir konu olabilir. Hemen çözümlerneyecek bir konu olduğunu biliyo
rum, ama eğer bu doğrultuda faaliyet göstermezsek klasik şemadan 
kurtulamayız. Yani merkezde duyarsız devlet, bölgede yerelsiz devlet 
daha uzun yıllar sürmek zorunda kalacaktır. 

Benim kalarndaki ikinci kademe il düzeyinde bölge teşkilatlarırun 
~ani bölg_eden ile d~gru geçii tir. Yani giderek daha da 

yerelleşmedir, çünkü asıl önemli olan vatandaşın kendi yakın çevresini 
sahiplenmesidir. insanlar kendi sokaklanm, mahallelerini sahiplendik

< 
leri zaman aslında koruma amacı tepede de çözülebilir, çünkü kamu
oyu baskısı ister istemez kendi hukukunu da doğuracaktır diye düşü
nüyorum. 

ŞEHMUZ DiKER 

Gökhan Menteş'i desteklemek amaayla bir şeyler söylemek istiyo
rum. Özellikle kültürel amaçlı konularda devletin bölge düzeyinde ye
relleşmesi bence de çok önemli. Bu konuda görev büyük ölçüde bölge
deki kamu yöneticilerine düşüyor, çünkü sabahki oturumda da söz 
edildiği gibi bölge çok uzun zamand tr sıkıyönetim ve olağanüstü halle 
yönetildi. Kamu yöneticileri, özellikle kaymakamlar ve belediye baş
kanları klasik bürokrat anlayışından sıyrılıp müteşebbis mantığıyla ola
ya yaklaşmalı, yatmmcı gibi düşünmeli, hatta bir sivi l toplum örgütü 
gibi düşünmeli ve davranmalı . 

ÜRHAN SiLiER 

Hazır tarhşma biraz şekillenrnişken bu konu üzerine bir iki kışkırtı
cı cümle söylemek istiyorum. Eğer şu ya da bu düzeydeki yöneticileri, 
rantları ve karları dikkate alıp kamu çıkarlarını dikkate almamaya yö-
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ne lten baskı büyükse, bunu n yerel veya ulusal çapta baskı olması neyi 
çözecektir? Bir d iğer deyişle İstanbul Belediye Başkanı' nın kend i parti
s inin delegelerinden veya tabanından daha çok oy alabilmek için şehrin 
belirli a lanlarında imar yolsuzlukianna veya imar izni o lmayan yerleş

melere yöneiten dinamikle, şu ya da bu partinin ya da pa rtile r grubu
nun kontro l ettiği merkezi devleti aynı büyük ra nt hesapları, büyük kar 
hesa plarıyla usulsüzlüğe yöneiten dinamik aynı değil midir? 

Örneklerini gördüğümüzden dolayı İstanbul için söylüyorum. Sul
tanbeyli Belediye Başkanı' nın çevreye kıyması ile Turizm Bakanı'nın, 

ima r Bakanı'nın veya Orman Bakanı'nın çevreye kıyması arasında ilke 
ola rak bir fark yok. İkisi de orada oturan insaniann becerikliliğine, hu
kuk tanırnamazlığına göre derece d erece tarihi mirasın ve çevrenin tah
ribine ned en olabiliyor veya çok istisn ai olmakla birlikte her ikisi de ko
rumada eş derecede başarılı ola biliyorlar. 

Demek ki koruma süreci bakımından yerelleşmeyi, baba ocağına sa
hip çıkacak insanlan tarihi korumada daha aktif kılan, a ma artık uygar
lığın ilkeleri haline gelmiş bazı ilkelerle de zorlayıcı ve kontrol ed ici me
kan izmalarla birlikte düşünmek lazun. Eğer bu denetim m ekanizmala
rı, bu kamuoyu baskı mekanizmaları, bu yasal düzenleme ler, bürokra
tik ve çok ayrıntılı olmasa da yerel veya merkezi yönetimi sınırlamazsa 

hep aynı p roblemlerle karşılaşırız. Ç ünkü diyelim ki elektrik üre timin
d e, her me treküp elektriği, baraja dolacak her metreküp s uyu şu ya da 
bu görevli çok önemseyebiliyor. Bir m üteahhit çıkabilecek her katı çok 
önem seyebiliyor, bir çiftçi tarıma açılacak ya da sunulacak her ü ç met
rekarelik a lanı çok önemseyebiliyo!:,.Q.yüz~erellikle birlikte belirli 
bir ta rihsel sürekillik ve birbirini dengeleme çizgisinin ~~ası, bu
nun da tek t~şiler olduğu kadar ~saT varlıklar taraFinda n ba~-

.!.._ılması lazırn=-

tlk bildiğimiz önemli baraj tahribatı 1958 Seyhan Barajı ile başladı. O 
tarihte bar a j inşaatının başlamasından bir hafta önce bir arkeeloğun gö
reve çağırması yeterli sayıl ıyordu. Şimdi 2000'e geldik. 42 sene sonra ar
tık bir hafta önce değil, 3-5 ay önce, 1-2 yıl önce bazı şeyler yapılmaya 

ve tartışılmaya başlanıyor. Sonucu çok değiştirmese de eğer bu öğren
me sürecini hızlandırmak is tiyorsak, kamuoyunu oluşturan tiim aktör
lerin belirli bir rolü üstlenmesi gerekir. 

Değişik vesileyle bakanlar, genel müdürler ve müsteşarlarla ilişki 

kurduğumuzcia hep şunu gözlerim. O bakanın, o politikacının, o müs
teşarın, o genel müdürün günlük mesa isinin en az üç saati kendisi ve-
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ya ilişkili olduğu iş hakkında bir gazetenin kıyısında köşesinde bir eleş

tiri var mı, bir öneri var mı diye bakmakla geçer. Türkiye eski dönemi 
geride bıraktı, kamuoyu hassasiyeti, eğer sağlanabilirse basınm hassa
siyeti son derece önemli bir unsu r haline geldi. 

Türkiye politikasmı yöneten insanları etkileme bakımmdan kritik 
olan şudur: Engellemeleri, ses duyurma zorluklarını aşıp şu ya da bu 
politikacıyı, şu ya da bu üst düzey memuru etkileyebilecek, ka muoyu 
karşında yalnız bırakacak veya onu destekleyecek olumlu ya d a olum
suz kamuoyu tavrmı yeterince u zun süre canlı tutabilmek. 

Eğer Türkiye'de on kişi belirli bir konuda bir yıl boyunca ısrarla bir 
kampanya yüriitiirse yapılamayacak şey olmadığını, en azından ülke 
çapında ses çıkartılamayacak konu bulunmadığını düşünüyorum. Kuş

kusuz, bunun her zaman başarı anlamına geldiğini söyleyem eyiz. 
Örneğin, Bergamalılar al tm madeni konusunda şu an başanya ulaş

mış değil, ama artık kabaca Bergama' da ne olup bitiyor biliyoruz. Ülke 
çapında etkinlik, bir konuyu tüm ülkenin gündemine getirmek için be
lirli bir basın etkinliği ve belirli bir kamusal yan yana geliş çok büyük 
bir anahtardır. Türkiye yeni yeni böyle bir hassasiyet noktasına ulaşı
yor. Bunun sonucu olarak belki henüz kararlar değişmiyor ama, karar
ları etkileme kanalları açılıyor. 

~USTAFA TEKDEMİR 

İl Kültür Miidiir Yardımcısı 

Geçen yıl vilayette vali muavini başkanlığında büyükşehir beledi
yesinin ve ilgili kuruluşlann katıldığı bir toplantı yapmıştık. Bu top
lantıda Diyarbakır Surları'ndaki işyerleri ve konutların boşaltılması
nın surların e n büyük problemi olduğu tespit edilmişti. O zaman, şe
hir dışında imara açık yerlerde bir Hazine arazisi büyükşehir belediye
sine tahsis edilsin, belediye de orada konut yapsın ve bu konutların 
yarıs ını diğerlerini tamamiayabilme amacıyla satsın gibi bir öneri geti
rildi. Tabii arsanm karşılıksız veya çok u cuza belediyeye devredilme
si gerekliydi. Ancak, Hazine arazisinin ücretsiz olarak belediyeye d ev
rine mevzuatımızm uygun olmadığı anlaşıldı. Aklımıza GAP'm Di
yarbakır Belediyesi' ne bir arsa ta hsis edip ederneyeceği geldi. Bu aca
ba mümküı1 olmaz ını? 

VEDAT ÖzBh.EN 

~ustafa Bey, orada yalnız konut mu var? Benim gözlemlediğim da
ha çok ticaret var. 
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MUSTAFA TEKDEMİR 

Surlara bitişik duran konutlar var. işyerleri biraz daha kolay, çünkü 
onlar bara ka gibi yapılar. En büyük problemi konutlar oluşturuyor. Tec
rübeyle biliyoruz ki tam yetkili kişi konuya sahip çıktığı zaman pek çok 
şeyi çözebiliyor. Mesela üç sene önce ilk defa vali Diyarbakır surla rma 65 
milyar lira para ayırdı. Daha sonra ki valiler bunu devam ettireınediler. 

Türkiye'nin kabul ettiği insanların kamuoyu oluşturması daha ko
lay. Başbakanlar, bakanlar, valilerle görüşmesi kolay olan kurumların 
böyle tarihi miras açısından önemli illerin valilerini motive etmesi 
mümkündür. 

Mardin ' de şunu gördüm: Belediye hizmet binasını şehriıı dışına ta
şımış, vali konağı şehrin dışına gitmiş, yavaş yavaş iskiin eski şehrin dı
şına kaymış. Mardin evleri Diyarbakır evlerinden daha sağlam duru
yor. Burada, Diyarbakır'da da problem buydu. Beled iyeler yeni imar 
alanlan açamadığı için halk sur içinde kat üstüne kat vurdu. Şehir yu
kanya doğru gelişti. Ama Mardm' de insanlar sadece evlerini terk et
mişler. Tarihi kentin dışına, düzlüğe gitmiş ve orada kendine ev yap
mış. Isınınası daha kolay, önüne arab a giriyor falan. Ismma, ulaşım gi
bi daha rahat ortamlar sağlanusa vatandaş sevme sevine g ider. 

ORHAN SiLiER 

Kamuoyu oluşturma ve devlet yetkilileriyle olabildiği her dururnda 
ortak çalışmalar yapma vurgunuza katılıyorum. Gerçi siz bir devle t yet
kilisi olarak söz aldınız, ama burada sivil toplum kuruluşlarına düşen 

bir özne olma işi var. Sadece bir örnek olarak söylüyorum. Söylediğim 
şey yanlış da olabilir. Siz doğrusunu nasıl olsa bulursunuz. Diyarbakır 
Surlan'nın konırıması burada sembolik bir değertaşıyorsa bunun, bu
radaki görece sınırlı bir çevrenin problemi olınaktan çıkıp Türkiye'de 
restorasyonla, tarilile, korumayla ilgili msanlann ortak problemi haline 
gelmesini sağlamak için DiyarbakırWar ne yaptı? Belki çok az şey yap
tılar. Doğan Kuban'ın, Zeynep Ahunbay'm, Afife Sabır'un zilininde Di
yarbakır surlarının korunması işi ne kadar var bilmiyorum. Oysa bu in
sanla rm Ağa Han Vakfı'yla veya UNESCO'yla ilişkileri var. Böyle ko
nularm tartışıldığı, en iyi modellerm kaçınması gereken tehlikelerin tar
tışıldığı yerlere bu konuyu götürmezseniz, buradaki az sayıda mİl11ar 
veya korumacı arkadaşın kendi aralarmdaki tartışmadan ibaret bir hal
de btrakırsanız, ülke çapında, h ele he le dünya çapında aradığınız kay
nağı bulamazsmız. 
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Sonuç olarak birçok sembolik değ~ büyük çaplı işi ortak m iras " 
• manhğı~ünyaya taşım~Dünyamız artık buna elveriş~ 

nedik artlk talyanların bir meselesi de" · ı. Paris sadece Fransız ların de
gil. Bunun aş a po i h ag antı arla örülup ır po iti olay o la rak de
fıt;b'ir kültürel sahiplenme haline getirildiği durumlarda konuya ülke
mizde de, dünyada da sahiplenecek yürekli ve kapasiteli çok insan var. 
Mardin, konu fazla politize edilmed en tarihi bir şehrin güzelliğine sa
hip çıkma olayı haline getirildiği için epeyce ileri adımlar atılıyor. Di
yarbakır için, Hasankeyf için veya benzer başka konular için uluslara
rası yarışmalar açılması, uluslararası beyinlerin, en azından ülkemizin 
en önde gelen restoratörleri, tarihçileri ve korumacılarımn konuya çeki
lebilmeleri lazım. Bu ise buradaki insanların ortak bir heyecan yara ta
bilmelerine, birbirleriyle didişmeyip ortaklıklar üreterek oluşturacakla
n çemberin genişliğine bağlıdır diye düşünüyorum. O yüzden buna 
benzer süreçlerde, buranın insanlarının başladı " ı bir işe d ndan des
tek ve danışman aranıakta ~ ulmakta yarar var. Bunun yalruz Diyar-

bakır için değil, Istanbul, Adana, Antakya için de geçerli olduğunu dü
şünüyorum. 

Şimdi belki arkadaşımız sorulan soruyu cevaplayabilir. İfade edilen 
şuydu: Sur civarındaki birtakım yapıların temizlenebilnıesi için beledi
yeye a lternatif bir arazi verilemez mi? GAP İdaresi böyle bir araziyi be
lediyeye tahsis edebilir mi? 

VEDAT ÖZBİLEN 
Sizlerin konuşmasını istiyorduk, ama olay cevap vermeye dönüştü. 

Oysa biz buraya size cevap vermek için gelmedik. Bir kere onu söyleye
yim. Ama zorladığıruz için kürsüye geldim yine de. Önerilerinizi not 
alıyoruz. Tarihi ve kültür varlıklarının korunması, değerlendirilmesi 

konusunda nasıl bir strateji izlenmeli, nasıl bir finansman yöntemiyle 
ve nasıl bir örgütlenmeyle bunlar yapılmalı? Bu koruma sürecinin için
de Kül tür Bakanlığı' nın, Diyarbakır'ın ve tüm ülkenin sivil toplum ör
giitleriııin ve belediyenin olması lazım. Bunları biz sizlerden bekliyo
ruz. Yoksa biz sizlere danışmadan da bu planı yapardık Devlet de 
onaylard ı, burada da uygulard ık. Ama bu yolu seçmedik 

Biz olaya sadece kültür boyutuyla bakmıyoruz. Diyarbakır'ın konu
mu çok farklı. Kentsel gelişme açısından en sorunlu bölge burası. Kent 
planının yapiliş şekli ve uygulanması açısından çok ciddi problemler 
yaşayan bir alan. Olaya bütün bir kent olarak, yeşil alanlarından, konut 
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a lan larına, tarihi ve kültür varlıkla rının korunmasına uza nan bir bütün 
ola ra k bakılma lıdır. Bu nedenle biz Diyarbakır için Özel Kentsel Geliş
me Projesi'ni başlattık. Bu bir süreç alıyor. Bu pla nı biz be lediyeyle de 
oturur yapardık Bizim de plan lama yetkimiz var. Herha ngi bir fi rma
ya ihale ederdik Bu iş biterdi. Ama o zaman plan uygula namıyor. Uy
gulam ada birçok problem çıkıyor. Dediğim gibi plan yapımında da ka
tılımcı yön temi destekliyoruz. Dolayısıyla kentte yaşayanlarla, kente 
sahip çıkmak, onu gelecek nesillere güzellikleriyle devrehnek isteyen
lerle kentin sorunlarını ve çözüm yollarını ta rtışmamız lazım . 

Diyarbakır surlarını nasıl koruruz sorununu bu bütün içinde ortaya 
koymak is tiyoruz. Bunun için de süreç başladı zanııedersem. Burada 2-
3 günlük atölye çalışmalan yapılacak. Katılırncıların görüşlerini tam 
olarak alabilmek için bazı ulusla rarası teknikler var. Orada ortaya çıka
cak kriterler, seçimler, tercihler doğrultusunda Diyarbakır'ın kentsel 
gelişme projesi hazırlanacak. Bunun içinde sur da olaca k, toplu konut 
alanlan d a olacak. Ama en önemli şey ortak bir anlayışın oluşması. 

Ama tekrar ediyorum, şu aşamada sizin bizden bilgi almanJZda n daha 
çok, biz sizden bir şeyler almak istiyoruz. Buraya bu amaçla geldik. 

M usTAFA SiN"EMiLLioGLU 
Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda iki çalışması var. Top lu konu_!. 

c projesi ve Diyarbakır'ın xeşil alan sıkıntısı. Belediyenin orma n bölgesi 
önerisi var. Önerilen alanın bir kısrru hazine bir kısmı mera. Bu n eden
le ağaçlandırılınası konusunda sorun yaratıyor mera. Am a mera olarak 
kullanılmıyor. Bu bağlamda toplu konut projesi hayata geçiriliTse sur 
dibindeki konutların boşaltılması konusunda çözüme doğru bir adım 
atılmış olur. Benim gördüğüm eksiklikler: 

• 388 sayılı Kanun hükmünde kara rnamenin 11 yıldır kanunlaşma

rruş olması devletin GAP'a verdiği önemi göstermekte. G AP ile DSİ ve 
Belediye ilişkileri ne durumda? Burad aki belediyeler GAP'ı bölgenin 
DPT'si olarak görüyor, GAP'ın sadece koordinasyon görevi olduğunu 
bilmiyorlar ve GAP'a kızıyorlar. 

• Hasan keyf sürecinde kalkınma adına yapılan bir tahribat söz konu
su. Mesela Gaziantep havaalanı yolu üzerindeki ağaçlar koruna bilirdi. 

• Belediyelerin, teknik elemanların, organizasyonun yetersizliği . 

• STK'ların katılımının az olmasınm nedeni bir süredir pas ifize ol
ması. Söyle nenlerin dinlenip dinlenmeyeceğini görmek is tiyorla r. 

• Ekonomik engel. 
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• Yükselen değerler. Apartınanda yaşamanın iyi görüldüğü bir or-
tamda Diya rbakır evinde yaşama larını beklemek boşunadır. 

• Kurum ların rekabeti ve kurum içi çekişme. 

• Surlar tahrip ediliyor, ama şehir girişine sur yapılıyor. 

• 1998 yılında yaptığım bir ça lışmada GAP çalışmalarını konu al
dım . DİE ile karşılaştırma yaptım. 12 değeri 1996' da bölgeye uygı.ıladık. 
İllerin 1973'teki konumlarından ileri olmadığını gördük. 

• Bir proje bitıneden başka bir projeye kaynak aktanlması. 

ÜRHA N SiLİER 

İki küçük duyuru ile toplantıyı bitirmek istiyorum. Bunla rdan biri 
bugün burada bulunmayan, ama Diyarbakır ve yöresi bakımından bil
gi ve öneri alınması önem taşıyan kuruluş veya gruplar için bize tavsi
yelerinizi ve bu grup ya da kuruluşlara nasıl ulaşacağımızı bize bildir
meniz. Hatırlarsanız size gönde rilen m ektubun ekinde GAP İdaresi 
Başkanlığı'nın iki sayfalık temel metni var. Bunu okuyup görüşünü ya
zılı olarak bu toplantı dışında bize bildirmesini önemli bulduğunuz ku
ruluşları ve kişileri lütfen bize bildiriniz. Sizler de yazılı katkılarınızı si
ze verdiğimiz programda ifade ettiğimiz gibi ayın l S' ine kadar bize ile
tiniz. Belki birkaç gün daha gecikmenizde de bir mahsur yok. Bu katkı
nın illa bu amaçla, orijinal olarak yazılmış bir metin olması da şart de
ğil. Sizin bir zamaıılar yazdığınız bir metin ya da Güneydoğu Anado
lu'da tarilıi ve kültürel mirasın korunması üzerine yararlı olabilecek bir 
ça lışma varsa bunları da gönderebilirsiniz. Bir Güneydoğu Anadolu 
bibliyografyası oluşturmaya çalışıyoruz. İlk adımlarını attık. Sanıyo
rum aralık sonunda elimizde, da ha sonra katkılarla geliştiTilrnek üzere 
birkaç yüz kaynaklık bir bibliyografya başlangıa olacak. 

İHsAN Biç ic i 
Bugün tabü çok şey öğrend ik. Ama çok önemli bir sorun Diyarbakır 

tarihinin çok az bilinmesi. Bana kalırsa şehrin tarihi yok. Bir kente giril
diğinde, kenti iyi bilen, kentin tarihini iyi bilen, o kentte yıllardır yaşa

mış insanları çağırmak gerekir. Şimdi eminim ki belediye başkanlığı ya
pan arkadaşıınıza sorsak Diyarbakır'daki tarihi eserlerin yerini bilmez, 
sokaklarını bilmez. Ta rihi bir çeşıne karayolları çalışması içinde gömül
dü kaldı. Bazı şeylere zamanında sahip çıkılabilmesi için o ken ti çok iyi 
bilen, taruyan insanların çağrılması ve onların fikirlerinin alınması ge
rekirdi. 
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ORHAN SitiER 

İhsan Bey, benim önerim de şu : Türkiye' nin 13 ilinde yerel tarih 
gru pları kurduğumuzu söy lemiştim. Bu yıl sayıherhalde 20-25'e çıkar. 
Diyarbakır' da, Diyarbakır' ın tarihinin korunması ve bu a landa ü rün ve
rilmesinde katkısı olabilecek arkadaşlan yan yana geti rin ve Tarih Vak

fı 'yla da işbirliği halinde önümüzdeki aylarda bi r uygun zamanda bir 
a raya gelelim. Sizin ded iğiniz nitelikteki arkadaşların elinde fotoğraf 
koleksiyonları vardır. Yaşlı ama zihni berrak kişilerin a n l attıkla rı banda 
kaydedildiğinde büyük bir kazanç olacaktır. Örneğin kö klü ailelerden 
b irinin ai lesi hakkında verdiği bilg iler bir sergiye dönüşebi l i r. D iyarba
kır'da yaşamış insanların yayın lanmamış anıla rı önemlidir. Örneğin ye
rel b ir gazetenin, derginin, televizyonun sorumlularını hareketlendirin. 
Bu tür insanları siz yan yana getirin, uygun bulursan ız biz i de çağırın 
gelelim. Burada neler yapı labilir? Türkiye'nin başka yerlerinde neler 
yapılmaya çabalanıyor? Bunları size aktarırsak fayda lı olabilir. Sonra 
siz bu çalışmayı kendi çalışınanız olarak sürdürürsünüz, ama işbirliği 
yaparız. 

Galiba toplantınıız burada tamamlanmış oldu. Biz ler çok şey öğren

dik. İnşallah sizlere de işbirliğini geliştirmeyi, bölgeyi ve Türkiye'yi da
ha olumlu ya götürme şansını kullanma mesajını iletebilmişizd ir. 

Bütün bu damşmaların sonunda b ir rapor hazırlanacak. Bu raporu 
Va ku olarak en kısa zamanda GAP İdaresi'ne vereceğiz. Ama GAP İda
resi'ne verirken, Gaziantep' te herkesin tartışmasına açacağız. Dolayısıy

la Diyarbakır'daki toplantıya katılamayanlar başta o lmak üzere, 2-3 
Aralık'ta Gaziantep' te yapılacak toplantıya bu raporu tartışmak üzere 
hepinizi bekliyoruz. ilgilenenler adreslerini verirlerse ve geleceğinı der
lerse, raporun Gaziantep' e gitmeden önce elle rinde olmasını sağlayabi

li riz. 
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GAP'TA TARİHİ MİRAS VE 
HASANKEYF KONULU 

DANIŞMA TOPLANTISI 

KASIM 2000 BAT MAN 
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J<ATILTMCILAR 

Kadriye Aday (GAP İdaresi, Uzman); Oluş Arık (Ankara Üniversites i DTCF 
Öğretim Üyesi, Hasankeyf Kazısı Başkanı); Arif Arslan (Hasankeyf' i 
Kurtarma Cemiyeti, Çağdaş Gazetesi Yazı İşleri Müdürü); Sabih Ataç 
(Batman Barosu Başkanı); Saffet Atı cı (Birecik A.Ş. Şantiye Müdürü); Osman 
Batıbay (Batman İl Encümeni Üyesi); Ahmet Bulduk (Batınan İl Turizm 
Müdürü); Alim Çopuroğlu (GAP İdaresi); Behçet Demir (DSİ Bölge 
Müdürlüğü Kamulaştırına Şube Müdürü); Filiz Doğanay (Sosyal 
Antropolog, GAP İdaresi Danışmanı Zeki Ekmen (Avukat); Cem Ertür (Tarih 
Vakfı Projeler Bölümü); Birsen Gökçe (Hacettepe Üniversitesi Kamu 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiye Sosyoloji Derneği); Cemal Gökçe 
(İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi Murat Gökdemir (İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi); Mediha İmamoğlu (GAP 
İdaresi, Uzman); Nizamettin İzgi (Batman Sanayi ve Ticaret Odası); Serdar 
Kahraman (Bianco Turizm); İlker Kalkan (Bianco Turizm); Fa ysa! Karta! 
(Batman İl Çevre Müdür Muavini); Şehmuz Karta! (Batman il Kültür 
Müdürü); Recep Kavuş (Hasankeyf Gönüllüleri Derneği, Batman Belediyesi 
Basın ve Halkla İlişki ler Müdürü); İsmail Kaygısız (Hasankeyf Kaymakamı); 
Hasan Kılıç (Diyarbakır DSİ Bölge Müdürlüğü); Musa Kuraklıkaya (Batman 
Vali Yardımcısı); Vahap A. Kusen (Hasankeyf Belediye Başkanı); Gökhan 
Menteş (Tarih Vakfı GAP Damşma Toplantıları Projesi Koordina törü); Vedat 
Özbilen (GAP Proje Koordinatörü); Esra Özden (Barajlar ve Tarihi Miras 
İzleme Kurulu Genel Sekreteri); Su ph i Özer (GAP İdaresi); Neşe Özgen (Ege 
Ünivers itesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, GAP İdaresi Koordinatör 
Yard.); Handan Öztürk (Yazar); İsa Parlak (Batman Valisi); Orhan Silier 
(Tarih Vakfı Genel Sekreteri); Harun Soydan (GAP İdaresi); Mustafa Şahin 
(Batman İl Özel İdaresi Md. Muavini); Arif Şen tek (Mimarlar Odası Genel 
Sekreteri); Kerime Şenyücel (TRT Belgesel Yaptınlar Dairesi, Belgesel 
Yapımc.ıs ı ); Funda Şerafettinoğlu (Tarih Vakfı GAP Danışma Toplantıları 
Projesi Koordinatör Yard.); Sevim Şirvancı (Hasankeyf Kurtarma Komitesi); 
Abdullah Tarhan (Hasankeyf Belediyesi Çevre Koruma Müdürü); Makbul e 
Terzi (GAP İdaresi , Uzman); Nu man Tu na (ODTÜ MF Öğretim Üyesi, 
TAÇDAM Başkanı); Feryal Turan (Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi 
Gülbahar Tüzün (Hasankeyf Gönüllüleri Derneği); jale Velibeyoğlu (ODTÜ 
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MF Öğretim Üyesi, TAÇ DAM); Şerif Yağdıran (Batman İ l Planlama ve 
Koordinasyon Md. Veki li); Ayşıl Yavuz (ODTÜ, MF Öğretim Üyesi, 
TAÇDAM); edi m Yeşil (DSİ Genel Müdürlüğü, Mühendis); Ahm e t Yıldız 
(Batman il Sağlık Müdürü); Burhan Zengin (Hasankeyf Gönüllüle ri Derneği, 
Öğretmen) 
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ORHAN SiLlER 

Tnrilı Vnkfı Ceııel Sekreteri 

Değerli konuklarımız, sizle ri Tarih Vakfı adına selaml ıyorum ve bu
rada Hasankeyf'c epeyce yakın, İstanbul ve Ankara'ya epeyce uzak, 
ama tam da tartışmak istediğimiz alanda buluşmak için zama n ayırıp 
buralara geldiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Bu toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksek, belki hemen çalışma esas
ları ü zerinde konuşmaınııda yarar var. Bildiğiniz gibi bir toplantıda 
amaçlar iyi saplanmamışsa toplanan kişiler birbirlerine bir şeyler söyle
yip dağılırlar. Halbuki topla ntıdan n e beklendiği daha baştan itibaren 
herkes tarafından biliniyorsa toplantının başa rılı olma şansı daha büyük 
olur. Bu nedenle, Tarih Vakfı ve işbirliği yaptığımız GAP İdaresi olarak 
bu toplantıdan ne beklediğimizi s ize kısaca ifade etmek istiyoruz. 

Biliyorsunuz toplu yaşam u yum, uzlaşma, ortak kuralla r bulma de
m ektir. İnsanlık toplumlar halinde yaşamaya başlad ığı andan itibaren 
etin nasıl pişirilip hangi sırayla yeneceği ne, Tanrı'ya nasıl şükredileceği

ne, kapıdan nasıl girileceğine kadar uzanan kurallar geliştirmeye başla

mışhr ve bunlar binlerce, on binlerce yıllık bir sürecin sonunda karma
şıklaşmış, daha büyük uzlaşma la rı, daha köklü kural sistemlerini, daha 
gelişkin ilişki, pazarlık ve karar alma mekanizmalarını doğurmuştur. 

Bir başka deyişle uygar yaşam, sad ece sorunları değil, sorunlan çöz
me kapasitesini de ortaya çıkartan bir yaşamdır; tarihte uygarlıkta geri 
topluluklar ile daha uygar toplumlan ayırt eden ana özelliklerden biri 
sorun çözme kapasitesinin yüksekliğidir. Bildiğiniz gibi Hasarıkeyf ko
nusunda bir uzlaşmazlıkla, farklı çıkarlada karşı karşıyayız. Eğer bu
gün, üç d ört saat sonra bu salondan çıkarken, sebepleri ne olursa olsun, 
arkasındaki görüşler ne kadar farklılaşmış olursa olsun, Hasankeyf ko
nusunda farklı görüşlere sahip bulunan kişiler ve kuruluşlar olarak 
hangi noktalarda birbirimizden ayrı görüşler taşıdığımız ı, hangi bilgile
rimizin eksik olduğunu, hangi noktala rda ortak kavrayış iara sahip bu
lunduğumuzu ortaya koyabilirsek, bir diğer deyişle uzlaştığımız nokta
ları bulup uzlaşmadığımız noktalarda hiç yoksa soru işaretlerirnizi or
taya çıkarabilirsek, bu toplantı başarılı bir toplantı olacaktır. 

N e var ki, tecrübeyle bildiğimiz gibi, bu hiç de kolay bir hed e f değil

dir. Bir soruyu ortaya atma, tartışma, ayrılık ve ortaklı k noktalarını bul
ma bir kültür sorunudur. Bu kültür uygarlıkta ilerlemiş toplumlarda 
ortak sonuçlar bulmayı kolaylaştlrmakta, görece az mesafe almış top
lumlarda veya konularda ya da bazı tarihsel dönemlerde bir iııatlaşma-
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ya yol açmaktadır. Örneğin böyle bir uzlaşma kültürü kend i kendini 
tekra r etmenin ötesine geçmeyi gerektirir. 
Dolayısıyla bugünkü toplantının konularından biri şimdiye kadar 

söylediğimiz şeylerin tekrannda n ibaret konuşma lardan kaçınıp ka rşı 

tarafı dinlemeye, ondan etkilenmeye, tarhşmaya, kısacası sorunları bir
likte çözmeye çalışmak olacaktır. İkincisi kural, birbirimizin vaktin i ge
reksiz şekilde işga l etmemek için çok sınırlı bir zamanı en ekonomik bir 
biçimde kullanmak, ötekine de söz hakkı tanımak, ötekiyle birlikte tar
bşabilmektir. Üçüncüsü, herkesin hemen birbirini ikna ehnesi gerek
mez, ama karşısındakinin görüşlerine saygı duyması gerekir. Farklı 
noktalar belirlendikçe ve bir sonraki adını içiı1 bu farklılık nokta larında

ki bilgi eksikliklerimizin neler olduğu saptandıkça tartışma ileri doğru 
yol alabilir. 

Bugün burada mümkün olduğu kadar çok kişinin, kuruluş temsilci
sinin söz aldığı, bunların birbirlerini dinlediği, yeni şeyler söylemeye, 
birbiriyle diyalog kurmaya ve birbirinden etkilenmeye çalıştıkları, a n
laşmadıklan noktaları saptadıkları ve bu anlaşmazlık noktalarının eski
sine göre biraz daha daraltıldığı bir tartışma yürütebilirsek, bu hem H a
sankeyf içm, hem Batman için, hem bölge, hem yurdumuz, hem de in
sanlık mirası için yararlı olacaktır. Bu toplantıdan biz bunu bekliyoruz. 

Önce ev sahibimiz olarak bizi burada ağırlayan sayın Babnan valisi
ne açış konuşması için söz vermek istiyorum. Arkasından projenin sa
hibi Devlet Su İşleri' ne ve GAP İdaresi'ne söz vereceğün. Bunların top
lamı yarım saati geçmeyecek. Daha sonra da üç buçuk-dört saatlik bir 
süreyi en uzunu on dakika olan konuşmalarla verimli bir şekilde kul
lanmak istiyoruz. 

İSA PARLAK 

Batınan Valisi 

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın Değerli Yöneticile
ri, Üniversitelerünizin Saygıdeğer Bilirnadamlan, Ankara' dan Buraya 
Teşrif Eden Saygıdeğer Yöneticilerinıiz, Uzmanlanmız ve Bamıan'dan 

Bu Toplantıya iştirak Eden Saygıdeğer Hemşerilerim, Değerli Basın 
Mensupları, 

Hepinize hoş geldiniz diyor ve bu vesile ile saygılanını arz ediyo
rum. Her Türk vatandaşının bu memleketin her karış toprağında hakkı 
vardır ve onu konırnak zorundadır. Bu nedenle de bu ülkenin h er karış 
toprağına hizmet etme ve bununla ilgili olarak söz söyleme haklarına 
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da sah iptir. Ancak bu yapılırken ortalığın bulandırılmaması, he r şeyin 
net görünmesi ve kafaların karışmaması için herkesin bildiğ i konular
da, uzman olduğu konularda görüş beyan etmesi gerekir. Bu nedenle 
konwıun, burada olduğu gibi uzmanların, üniversitede görev yapan 
alimierin ve konuyu yakından bilen diğer zevatın önünde tartışılması 

çok doğru bir davranıştır. 
De vletin ve hükümetin temsilcisi Batman Valisi ~-ak iiade edeyim 

ki bu baraj yapılacaktır. Şimdiye kadarbarajın başka ır yöntem kulla
nılarak yapılması halinde aynı faydayı sağlayacağı ve Hasankeyf antik 
kentinin kurtulacağı konusunda ikna edici bir p roje ortaya konu lama-

~ -
Ortaya konulan projelerinin değerlendirmesi şüphesiz ki uzmanlara 

aittir. Ancak Hasankeyf'in hem bin yıllarla ifade edilebilecek tarih kesi
tinde değişik medeniyetlerin üst üste geldiği, hem de Oluş Arık Ho
ca'nın ifade ettiği gibi aynı anda Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu Ille
deniyetlerinin birleştiği bir yer olduğunu, bu nedenle de titizlikle ko
runması gerektiğini göz önünde bulundurmak gerekir. 

Unutulmasın ki bizler yüksek bir medeniyetin mirasçısı ve te msilci
siyiz. Bu n edenle yüksek bir medeniyete ait eserlerin kıymetini d e en iyi 
bizler biliriz. Bu konuda kimsenin, hele hele tarih ve kültür yağmacısı 
bazı yabancıların bize ders vermesine ihtiyacımız yoktur. 

Tabü d evlet olarak bizim, özel olarak bu bölgede yaşayan insanları

mıza, genel olarak da ülkemizin kalkınmasına sahip çıkrnamız, d estek 
vermemiz ve bunun gereklerini yerine getirme yükümlülüğümüz var
dır. Bölgede yoksulluk ve işsizlik hat safhadadır. Yoksulluk ve işsizlik
le mücadele denilince birçok insan, 19. ve 20. yüzyıldan kalma bir alış
kanlıkla, d evletin bölgeye fabrika gibi yatırımlar Y'!Pnıasını anla m akta
dır. Kab~ gerekir ki Türkiye artık o dönenıleri geride bırakmış
tır. Çünkü Türkiye artık altyapı yatırırnlarının devlet tarafından~
mamlandığı, diğer yatınmların ise özel sektö.r tarafından ger~kleştiril-

~olgunluğa..e.ı:işmiştir~Devlet ekonomik kalkınma için -
gerekli olan enerjiyi her halükard a temin etmek bakımından Ilısu Bara-
jı gibi yatırırnlarını hızla gerçekleştirmek mecburiyetindedir. llısu ve di
ğer barajlar tanıamlandığın~ ~bin kişiye iş imkanı doğacaktır. 

Dolayısıyla bölgenin bu yatırıma şiddetle ilıtiyacı vardır. Bu yatırım her 
~den önce ~e insanı için hemen yapılmalıdı-s 

Diğer tarafumaevlet olmanın bir gereği olarak Hasankeyf antik ken
tinin kurtarılması mümkün olan tarihi eserleri mutlaka kurtulmalı ve 
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gelecek nesillere intikal ettiri lınglid.i.r. Aynı şekilde bu barajdan etkilı:;._ 
e nec{~Zinsanlarımızın ma~mtlak.agideril melidir. 

Türkiye ilk defa bir baraj yapmıyor. Türkiye baraj yapma konuswı
da dünyanın en tecrübeli ülkelerinden biridir. Şimdiye kadar yapmış 

olduğu baraj inşaatları nedeniyle h içbir vatandaşııu mağdur etmemiş
tir. Burada da hiçbir vatandaş mağdur edilmeyecektir. Devlet daha ön
ce yap h ğı barajlardan elde ettiği tecrübeyle Hasankeyf'in gelecek nesil
lere intikali için gereken her türlü tedbiri de alacakbr. 

Bu toplanb devletin bu işten yüz akıyla çıkması için bir vesile ola
cakh.r. Bu nedenle toplanbya kahlaniann yapacakları yüksek katkıların
dan dolayı şimdiden şükranlanmızı arz eder, başarılar etiler, saygılar 
sunanm. Hepinize teşekkür ederim. 

HASAN Kıuç 

Devlet Su İşleri 10. Bölge Miidiir Yardımcısı 

Devlet Su İşleri 6200 sayılı Yasa'yla yeralti ve yerüstü su zenginlik
lerini insanlığın hizmetine sunan bir kurumdur. Bütün faaliyetlerini bu 
amacı yerine getirınek üzere düzenlemektedir. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için hazırlanan enerji ve sulama proje
leri dünyanın en önemli enerji ve sulama projelerinden biridir. Güney
doğu Anadolu Projesinin Yukarı Mezopotamya dediğimiz bölgeyi içi
ne alan Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulan bir dizi barajdan ve il
gi li tesislerde n müteşekkil olduğu biliniyor. Ne kadar önemli bir proje 
olduğunu şu rakamlardan da görmek mümkündür: Türkiye'de SOO 
milyar metreküp yağmur yağmakta ve bunun 186 milyar metreküpü 
akarsulara gitmektedir Bu 186 milyar metreküpünün 53 milyar metre
küpü ise sadece Fırat ve Dicle'den akmaktadır. Fırat'ın üzerinde Keban, 
Karakaya, Atatürk, Bilecik ve Karkanuş; Dicle'nin üzerinde ise Kralkı
zı, Dicle, Cizre, Silvan, Babmn, Garzan, llısu, Cizre barajları olmak üze
re bir barajlar zinciri oluşturulınaktadır. Dicle havzası bizim bölgemiz
de yer alıyor. 

Yılda 146 milyar kiJovat saat enerji üretecek olan Kralkızı Barajı'nı 
bitirdik, şu anda işletmede. Dicle Barajı' nı bitirdik, bir ay içinde iki üni
tesiyle üretime geçecek. 

GAP'ın hacim yönünden dördüncü büyük projesi de llısu Proje
si'dir. Ilısu Projesi, Dicle Baraj ı'yla birlikte yılda 5 milyar kilovatsaat 
enerji üretecek olan bir projedir. llısu Barajı ve hidroelektrik tesisleri 
Mardin ve Şırnak il sınırları arasında Dargeçit ilçesinin 15 km. doğu-
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sunda, Dicle nehri üzerinde yer a lmaktadır. llısu Barajı kaya dolgu ti
pinde olup yüksekliği 138 metredir. Ba rajın maksimum s u kotı.ı 526.82, 
toplam gövde hacmi 4 milyon nıetreküptür. Rezervua r hacmi 11 milyar 
me treküptür. Barajın kurulu gücü 1200 nıegavat olup, üreteceğ i toplanı 

enerji 3 milyar 833 milyon kilovat saattir. 
Ilısu Barajı ile üretilecek olan enerji ü lkemizde hid roelektrik santral

leri vasıtasıyla üretilecek olan enerjinin yüzde onunu teşkil ed ecektir. 
Ayrıca llısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali tek başına bir proje değil
dir. Barajın mansabında yapılması planlanan Cizre Baraj ı ile entegre bir 
projedir. Cizre Barajı1 milyar 200 milyon kilovatsaat enerji üretecek ve 
66.225 hektar tarun alanın sulanmasını sağlayacaktır. Bu barajların ta
mamlanmasıyla işsizlik problemi çekmekte ola n on binlerce insanırmza 
iş imkanı sağlanacaktır. 

Dünya ülkeleri arasında kişi başına düşen su miktarı Amerika Birle
şik Devletleri, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinde on bin metreküp iken 
Türkiye' de bu rakam 1700 metreküp civaruıdadır. Buradan da anlaşıla

cağı üzere Türkiye zannedildiği gibi su kaynağı bakurundan zengin bir 
ülke değildir. Ayrıca 2020 yılı tahminlerine göre bu değer Türkiye için 
1000 metreküpün altına düşecektir. Dicle nehrinden yılda yaklaşık 16 
milyar metreküp suyun boşa aktığı Ilısu ve Cizre barajlarının yapılma
sıyla 11 milyar 400 milyon metreküp su depolanacağı hesaplanmıştır. 
Yukarıda kişi başına düşen su miktarları dikkate alındığında böyle bü
yük bir projenin hayata geçirilmesinin ülkemiz açısından kaçınılmaz ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca barajlar çevreye zarar V~ıı.Yw.lıu: değildir. Enerji ürelirken 
çevreye zararlı maadelerbırakmaması, yeraltı suyunu yükselterek çev
reyi yeşillendirmesi gibi çevre açısından önemli sonuçları olan yapılar
dır. Baraj gölü altında kalan arazilerin ve yapıların kamulaştırma bedel
leri vatandaşiara verilmektedir. 

Yapılan araştırmalar neticesinde Ilısu Barajı'nın yapılmasıyla Diyar
bakır, Batman, Sürt, Mardin ve Şırnak il sınırlarına oluşturan 35 bin hek
tarlık bir baraj gölü alanının içinde 1 ilçe, 49 köy etkilennıektedir. Bu ilçe 
ve köylerde 12.976 kişi yaşamaktadır. Baraj inşaatının 7 yıl süreceği plan
lanmaktadır. Bu süre zarhnda göl alanı altında kalacak arazilerin ve ya
pıların kamulaştırılması gerçekleştirilerek, tespit edilen mikta rlar vatan
daşiara ödenecektir. Ayrıca göl alaru altında kalan yerleşim birimlerin
deki vatandaşların başka bir yerde daha iyi şartlarda iskan edilebilmesi 
için Köy Hizmetleri'nce gerekli çalJŞmalara başlanmış olup, barajda su 
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tutulmasından önce göl alanından etkilenecek bu vatandaş la rımızın tes
pit edecekleri yerleşim birimlerine yerleştiril mesi planlanmaktad ı r. 

llısu Barajı'na SO km. uzaklıkta bulunan Batman iline bağlı Hasan
keyf ilçesi baraj gölünden etkilenmektedir. Hasankeyf ilçesinin tarihi 
bir yer olması münasebetiyle bu tür yerleşim birimlerinin korunması ve 
gün ışığına çıkarılmasma büyük öne m veren Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğümüz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Kültür Bak.:mlığı'yla iş
birliğine gitmiş, Hasankeyf' te su alhnda kalacak taşınabilir kültür var
lıklarmın devlet müzelerine nakli ve belgelenen kültür varlıklarma ai t 
yaym çalışmalarını içeren bir protokol imzalanarak hayata geçirilmiştir. 

Bu bağlamda DSİ On uncu Bölge Müdürlüğü'nce Hasankeyfte yapı
lacak arkeolajik kazı çalışmalarmı yürüten ekibe iş makineleri tahsis 
edilmiş bu çalışmalarm yürütülmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü
müz bütçesinde 3 yılda yaklaşık 600 milyar lira ödenek temin edilmiş
tir. Halen bu çalışmalar sürdürülüyor ve kültür varlıklarınlll gün ışığı

na çıkartılması için gere.kli her türlü imkan kullanılıyor. 
Sonuç olarak, kültür varlıklarını da koruyarak llısu Projesi' nin haya

ta geçirilmes i tamamen kamu yararınadır. Bölgemizin ekonomik ve 
sosyal hayatlllı büyük ölçüde ve o lumlu yönde etkileyecek olan llısu 
Projesi diğer sektörleri de gelişmeye yönlendirecek bir projedir. DSİ 
olarak Türkiye'ye ve özellikle bölge halkına sağlayacağı maddi ve ma
nevi faydalar içeren ve herkese sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı sağ
layacak olan Tiısu Projesi'nin yapılmaslllll1 Türkiye ve bölge halkma ge
tireceği faydanın büyük olacağı kesindir. 

ÜRHAN SiLiliR 

Öyle görülüyor ki tarhşma alarumızı biraz daha daraltma ihtiyacı 
var. Bugünkü toplanhmızın verimli geçm esini istiyorsak, barajın yarar
ları konusundaki bilgimizi böylece tazeledikten sonra bütün dikkatleri
mizi asıl tarhşma alanına yöneltmemiz lazım. V anılmıyorsam bu salon
da bulunanlardan hiçbiri Türki}'e'nin ener·i ihti ı bu tür ene ·i ro·e
lerinin ekonomiye katkısı konusunda farklı bir görüş sa "bi değil. Tar-
'bŞilian~iihimırası tahnp edic1etkilerinin sınlrra"nması V$~ 
~e ~a ~te~ le ilgi~ . Taşıma meselesini ayrıc~onuşuruz. Do

layiS!yfa bi:i'""ba~dirilınesinde aynı ekonomik fayd a veya 
benzer bir ekonomik fayda elde e tmek koşuluyla alternatifler aranmış 
mıdır? Bu baraj başka bir alana kaydırılsa Hasankeyfi korumak müm
kün müdür? Bu ve benzeri sorunları tarhşacağız. Devlet Su İşleri tem
silcisi konunun bir yönünü, teknik çerçevesine dikkatimizi çekti. 
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A LiM ÇoPUROGLU 
GAP İdaresi 

Hasa nkeyf ilçe merkezine ilişkin o larak GAP idaresi'nin şu a nda iki 
projesi gündemde. Birincisi llısu Baraj Gölü çevresi alt bölge gel işme 

planının hazırlanması. llısu Baraj Gölü'nden etkilenecek ola n alanda 
mevcut doğal, sosyal, ekonomik, tarımsal, çevresel ve tarihi veri lerden 
ha reketle bölgenin gelecekte nasıl olması gerektiğine il işkin b ir fiziki 
pla n hazırlığı içindeyiz. Bu plana i l işkin bir iş tanımı hazırlandı, ilgili 
kurumlara görüş vermeleri için dağıtımı yapıldı. Bu görüşler geliyor, 
tamamlandığında yetkin bir müşavirlik firmasından hizmet alınarak bu 
planlama yapılacak. 

İkinci p rojemiz Birleşmiş M illetler Kalkınma programınca da kıs
men finanse edilen "Batman-Hasankeyf'te Kırsal Ka lkınma için Destek 
Programlan" başlığını taşıyor. Bu proje ile llısu Baraj gölü çevresi geliş

me planı p rojesini paralel biçimde, zaman zaman iç içe geçmiş çalışma

lar halinde birlikte yürütmeyi planlıyoruz. GAP idaresi olara k buna 
benzer bir projeyi de bitirmek üzereyiz. Fırat Nehri üzerinde yapıJan Bi
recik Barajı'ndan etkilenen çevrede bu na benzer bir proje başanyla yü
rütüldü ve üç yıl sonunda Türkiye'nin barajlardan etki lenen a lanların

daki yenjden yerleşim ve sosyoekonomik destek program lan kapsa
mında oldukça ileri adınılar atıldı. 

GAP İdaresi Birecik Barajı gölü çevresinde Enerji Bakarılığı'yla, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi' yle, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'yle, 
Tarım ve Kırsal Hizmetler Genel Müdürlüğü' yle, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Adıyaman valilikleriyle, yine barajdan etkilenen çevrede bulunan alb 
ilçemizin kaymakamlıklarıyla ve illerde çalışan teknik elemanlarla bir
likte çalıştı . Çalışmalann büyük kısmı GAP İdaresi koordinasyonunda 
bu kuruluşlar tarafından yapıldı. Sonuçta aynı alanda yerleşmek iste
yen altı köy için aynı alanda yeniden yerleşim planı yapıldı. Bu köyler
den biri d evlet eliyle iskan istedi. Mevcut 2510 sayılı iskan yasası çerçe
vesinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü konut inş.-ı ederek hak sa
hjplerine dağıbnımı yaptı. Diğer beş köyde vatandaşlar kendi e vlerini 
kendileri yapmak istediler. İskan yasası çerçevesinde devletin m alzeme 
ve teknjk bilgi desteğinde kendi konutlarını kendileri inşa ettiler ve ol
dukça da başarılı sonuçlar ortaya çıktı . Öyle ki Avrupa ve dünyada ör
nek bir proje olarak gösterilmeye başlandı. 

Üç yıl önce başlad ığımiZ Birecik projesinde sadece iki sivil toplum 
kuruluşuyla çalışma olanağı bu lmuştuk. Sosyoloji Derneği ve Türkiye 
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Kalkınma Vakfı'ndan ça lışmanın değişik aşamalarında çeşitli destekler, 
yardımlar aldık. İşierin belli kısımlarılll o sivil toplum kuruluşla rı d es
teğinde yapıldı. Uısu Baraj Gölü çevresinde Birecik' teki deneyim ışığın

da, orada yaphğımız acemiliklere düşmeden, daha kısa zamanda daha 
verimli sonuçlar elde etmek için hazırlıklar yapılıyor. Barajda n etkile
nen çevrede gelecekte ne olacağını gösteren bir fiziki plan ortaya koyul
duğunda nerelerde kentsel, nerelerden kırsal yerleşim olacağı, nereler
de sulu tarıma geçileceği, nerelerin ağaçlandırılması, ııerelerin korun
ması gerektiği gibi her ayrınh, 25.000 ölçekteki planların gösterebildiği 

detayd a gösterilecektir. Ondan sonra bunun hayata geçmesi için yine il
gili kamu kuruluşlarıyla, yine Köy Hizm etleri Genel Müdürlüğü, Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü, yü1e valilikler ve kaymakamlıklada b ir
likte çalışılacak ve bir uygulama planı da hazırlanacakhr. 

llısu Baraj Gölü çevresinde mümkün olduğu kadar çok siv il toplu m 
kuruluşuyla b irlikte çalışmak, mümkün olduğu kadar çok kısmı onlara 
yaphrmak istiyoruz. Mevcut sosyal yapmın, mevcut tarımsal yapllllll 
değerlendirilmesinde ve geleceğe ilişkın tarımsal kalkınma veya kırsal 
kalkınma programlannın oluşturulmasmda, tarilU eserlerin korunması, 
taşmması, belgelenmesinde ve diğer bütün faaliyetlerde Türkiye'd eki 
sivil toplum kuruluşlanyla birlikte çalışmak için hazırlıklarımız, görüş
melerimiz yürütülüyor. Birecik Ba raj Gölü çevresinde kahlımcı planla
ma çerçevesillde çalışhk. Alınan her karar, yapılan köy toplanhlarında 
vatandaşiara aktarıldı, kendileri ikna edild i. Onlardan gelen tepkiler ışı
ğında imkan olan her durumda pla n değiştirildi, revize edildi. Yeniden 
yerleşim için hazırlanan planlar onların göriişüne sunuldu, görüşleri 
ışığında düzeltildi. Gerek kamunun inşa edeceği konutlar, gerek vata n
daşların kendi inşa edecekleri konutlar projelend irildi ve kendilerine 
aktarıldı, onlardan gelen göriişler ışığında düzeltildi. Aynı çevrede ve
rinUi tarım arazileri baraj gölü altında kaldıktan sonra daha kıraç arazi
lerde yaşarnalarına imkan sağlayacak yeni tarım pratiklerinin kazandı
rılmasında onlardan göriiş alındı. Seracılık, ancılık, tavukçuluk gibi 
hangi dalda uğraşmak istiyorlarsa onlardan gelen talepler ışığında ge
rekli destekle r götürüldü. Aynı yöntem llısu Baraj Gölü çevresinde d e 
uygulanacak . Gerek Hasankeyf için gerek baraj gölü altında kalan köy
lerdeki vatandaşlar için kendilerinin istedikleri alanda yeniden yerle
şim alanlan belirlenecek. 2510 sayılı yasa çerçevesinde kamu eliyle ka
mu iski'ını is tiyorlarsa devlet eliyle konut inşası, kendi konutlarını ken
dileri yapmak istiyorlarsa o çerçevede yardırnlar götüriilecek. 
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Bilinen bir gerçektir ki is tim la k bed elleri genellikle tü ketime yönelir 
ve çarçur o lur. Birecik Baraj Gölü çevresinde GAP İdaresi ' nin girişimci 
d este kleme merkezlerinin yol gösterınesiyle bir kuyum cu açıld ı, bir 
yem fabrikası ve bir merıner atölyesi açıldı, bir minibüs hattı kuruldu 
ve da ha bunun gibi birtakım yeni işyerleri ortaya çıktı, ya ni ka m ulaştır

ma bedelleri tüketime gitmek yerine ekonomide üretken sektö rlere ka
na lize edildi. Tabii çok geniş bir baraj havzasında dört ya da beş örnek 
küçü k olabilir ama halkın da bu konuda kendine özgü fikirleri var ve 
pek zorlayamıyorsunuz. Hele katılımcı yöntemde hiç zorlayamazsmız. 

Fa ka t yön lendirilince gerçekten ekon omide üretken sektörlere kanalize 
edilme olanağı oluşuyor. 

A RiF ŞENTEK 
M imarlar Odası Genel Sekreteri 

Taril-u ve kültürel mirasın korunması açısından özellikle Hasankeyf 
~değerlendirilmesine ihtiyaç var. GAP adına konuşan saym 
Çopuroğluou konulara hlç değinmedi. Bu konuda GAP'ın muhakkak 
görüşleri vardır. Aksi takdirde biz de genel sözler edip geçeceğiz ve o 
zaman sizin işaret ettiğiniz gibi topla ntı amacına uJaşamayacak. 

ÜRHAN SiüER 

Sayın Arif Şentek'in gündeme ilişkin uyarısLnLn bunda n sonraki ar
kadaşlar tarafından dikkate alınacağını sanıyorum. Biliyorsunuz bu 
toplantı bir d izi danışma toplantısının bir parçası. GAP projemiz 12 yıl
d ır uygulanıyor. Süresinde biti rilemeyeceği, 2010'a uzayacağı belli ol
du. Ne yapalım ki önümüzdeki on yıl içinde geçmiş 12 yıl içindeki ek
sikleri, yanlışlan taşımasın, başarılar daha büyüsün denildi. Bu eksik ve 
yanlışlar kapsamında birçok tartışma yürütülüyor. Biz bu tartışmalarm 

tarihi ve kültürel değerlerin korunmasıyla ilgili kısmını yürütüyoruz. 
Bu alt proje sadece Hasankeyf' e ilişkin değil, tüm bölge illerine ve tüm 
projeye ilişkin. Ankara' da, İstanbul' d a bölgede tartışma toplantıları, da
nışma toplantılan yapıyoruz. 

Bize başvurarak bu süreci başlatan GAP İdaresi ilgi çekici, son dere
ce sevindirici bir yaklaşım getirdi. G AP İdaresi geçmiş 12 yılda birçok 
başanya imza attığını ama çalışmala rının insan unsurunu, kültür tarihi 
unsurunu yeterince dikkate a la n bir biçimde yürütülmediğini belirte
rek Plan'ın revizyon çalışmalarında katılıma bir yöntemi uygulamaya 
karar verdi. Şimdi bu arayışa bir yanıt vermek, başarıyı daha büyüt
m ek, eksiklikleri gidermek ve daha a z yanlışlık yapınayı sağ lamak üze-
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re ün iversiteler, diğer kamu kuruluş ları, uzmanlar ve sivi l toplum ku
ruluşla rıyla birlikte tarhşıyoruz. Ne yaparız ki daha iyi daha başarılı ça
lışmalar yapı l sın? 

Bu özel damşma toplantısıııın gündemini oluşturan Hasankeyf ko
nusunun bu çalışmadaki yeri şudur: Hasankeyf, Türkiye kamuoyunun, 
hatta dünya kamuoyunun gündemine o turan bir tarhşma konusu ol
muştur. Hasankeyf konusunda a na uzmanlık konusu l lısu Baraj ı' nın 

yer seçimidir. Baraj yeri belirli bir biçimde yapıldıktan ve kodu belirli 
bir biçimden saptandıktan sonra H asankeyf için elimizde çok sınırlı a l
ternatifler kalmaktadır. Demek ki yapacağımız şey Hasankeyf' i böyle
sine etkileyecek bir baraj yeri ve kod seçimi do "ru bir seçim midir, bu
nun alternatifleri var mı ıra anında uşüncelerimizi ve alternatif ön e
rilerimizi ortaya koymakhr. 

HAsAN Kıuç 

Biz bu projeyi yaparken ll aks üzerinde çalışhk ve en verimli aks 
olarak b u proje ortaya çıkb. Barajın kod seçiminde de elde edilmesi is
tenen enerji miktan belirleyicidir. istenen enerji ancak bu koddan elde 
edilebiliyor. Buradan akan su miktarı 16 milyar metreküptür. Biz kışın 
sula n toplayıp enerjiye dönüştürüyoruz ve bu suyu ancak 530 kodun
da depolayabilme imkanına sahibiz. 

ÜRHAN SiLİER 

Konu, DSİ tarafından yapılan teknik çalışma sırasında hangi değer
lerin, ha ngi olanaklann dikkate alındığıyla ilgilidir. Bir "kültür devleti" 
olacak diye yola çıkan Cumhuriyetimizin değerlerinden biri kültür var
lıklannın korunması gereğidir. Devlet Su İşleri' nin de bunu kabul etti
ğini zannediyorum. Bu nedenle şu anda teknik terimle bir optimizas
yon sorunuyla uğraşıyoruz. Bir yanda kültür değerlerimizi, tarihi mira
sımızı, öte yandan enerji üretiminü z i, istihdam sorunumuzu ve alanda
ki yeniden yerleşim sorunlarını optimize eden, en iyi bileşimi sağlayan 

çözüm nedir konusunu tartışıyoruz. Zaten eleştirilerin yoğunlaştığı 

nokta da bu değerl~anzume~larrumn değil sadece bir bölü-, 
~ötekilerin dikkatten kaçhğı endişesidir. Tartış-

V AHAP A. KusEN 
Hasankeyf Belediye Bnşkmıı 

Hasankeyf'in tarihi ve kültürel varlıklarının baraj projesiyle ilintili 
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olarak nasıl konınup ku rtanlabileceği konusundakı goruşlenmı açıkla

mak is tiyorum. 
~nci ~lısu ~aral Prftsi'nin iptali~ir. Bu tasvip etmed iği

niz b~rnıiliftir. Ülkemizin ve bölgemizin alKiiiması açısından, he
le de enerji sıkınhsının yoğun olduğu şu dönemde bu projenin ne den
li büyük önem taşıdığını bilmeyen yoktur. Kesinlikle yapılması gereği 

vardı r. 

İkinci a lternatif Ilısu baraj kodunun 526 m aşağı çekilerek H asan
keyf'in dışarıda bırakılabilmesidir. Bu,-toplumüni1emen hemen büyük 
bir kesimi tarafından tasvip gören bir alternatiftir. Bunun nedeni yık
madan yapmaya olanak vermesidir. Bu alternatifte medeniyet ve eko
nomik değerler birleşhrilmektedir. Bu alternalifte tarihsel varlıkJar do
ğa ve su bütünleşecek Hasenkeyfte muhteşem bir yeryü zü şekli oluşa

caktır. Bu nederıle çok önemli bir turizm potansiyeli ortaya çıkacak ve 
baraj projesiyle yillardır sıkıntı içinde olan Hasankeyfliler ekonomik 
olarak rahatlayacaklardır. Daha da önemlisi birçok medeniyeti bize mi
ras kalan antik kent Hasankeyfi gelecek nesillere aktarma olanağımız 
olacaktır. 

Ama m aalesef hocalanmızın ve mühendislerimizin bu konuda birçok 
alternatif proje üretilebilir demelerine rağmen Devlet Su İşleri yetkilileri 
alternatif proje konusunu ele almak istemiyor. Halbuki mühendislerimiz 
Cizre Barajı'nın uygulanabilir olduğunu, llısu Barajı'ndan yapılacak kod 
düşüklüğüyle az miktarda enerji kaybının olacağını, bu kaybın da Dicle 
nehri üzerinde yapılacak bir başka projeyle telafi edilmesinin mümkün 
olduğunu ifade etmektedirler. 60-70 yıl ömrü olan ve sadece enerji üre
tim amaçlı olan Ilısu Baraj Projesi'ni hayata geçirerek birılerce yıllık tari
hi ve kültürel değerleri bir daha geri gelmeyecek bir şekilde sulara göm
meyi kabul etmek mümkün değildir. ~u üçüncü alternatifi şiddetle red
dediyoruz, çünkü bu değerler bize Ba~'den, Urailii'dan, AsU?dan, Ro- · 
ma' dan, Pers'ten, Bizans'ta n, Emevilerden, Abbasilerden, Hamrnariler
d en, Mervanilerden, Artukoğullarından, Eyyubilerden, Akkoyunlular
dan ve Osmanlı' dan kalmıştır. Bizim bu emanetleri, onlara hıyanet etme
den gelecek kuşaklara aktarmamız lazımdır. İnsanlığa ancak bu yaraşır. 
Yetkilileri bu konuda tekrar düşünmeye davet ediyorum. 

Hasankeyfteki tarihi ve kültürel variLkların nası l korun u p kurtarıla

cağı konusuna gelince bu konuda fazla bir yorum yapma gereği yoktur. 
H asankeyf antik kenti_kültür ve tabiat v~nlarında yazıldığı.. 

_gibi yerinde konınm~ır. Bu da ancak ve ancak mevcut projede deği-
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şiklik yaparak sağlanabilir. Çünkü, kurtarm a kazılarını yapan hocamı

zm dediğ i gibi, taşmabilecek olanla r bazı sanat buluntularıyla, bazı ya
pıların taşımaya elverişli parça larından ibarettir. Kaldı ki barajın teme
li atıldıktan sonra sadece on yıl vaktimiz olacaktır. Çünkü on yıl sonra 
Hasarıkeyf antik kenti sulara gömülmüş o lacak. O n yılda yapılacak ka
zı Hasankeyfte yapılabilecek kazılarm ancak yüzde biridir. Kaldı ki 
Hasan keyf bir SIT' tir. 

Bazı hocalarıınız taşmabilen kültür varlıklarm taşıyacağını, geri ka
lanı envanterlerini çıkartıp belgelere gelecek nesillere aktaracaklarını 
söylüyor. Bu bir insanı öldürüp mezarda korumaktan başka bir anlam 
ifade etmeyecek, çünkü Hasankeyf bir açık hava müzesidir. Buradan 
almacak bir taş ve eser başka bir yerde hiçbir anlam taşımayacaktır. Na
sıl ki bir canlı uzuvlanndan ayrı yaşayamıyorsa, Hasankeyf de mağara
larmdan, köprüsünden, minarelerinden, camilerinden, kalesinden, tür

belerinden ayrı hiçbir anlam taşırnayacaktır. Hasankeyf'in ivedilikle 
UNESCO kültür mirası arasına alınması ve geleceR nesilfere aktanlma
sı gerekli r iye düşünüyorum. 

l<ERiME ŞENYÜCEL 

TRT, Belgesel Yapınıcısı 

TRT'de Birecik Barajı oluşturulurken uygulanan katılıma projenin 
ve bölgenin değişiminin izlendiği "Halfe ti /Suya Dönüşen Topraklar" 
adlı programın yapımcısıyım. Biz TRT olar ak 1997' den beri 4 yıldır böl
genin değişimini ve ilk kez uygulanan katılımcı planlama çalışmalarını 
izliyoruz. 

Dünyanın her yerinde devletler böyle barajları inşa eden firmalarla 
bir kontrat yaparak, bölgenin kültüre l ve tabiat varlıklannın korunma
sı, kültür varlıklarının taşınmasmı, kazılarm yapılması ve bunlarm fi
nanse edilmesi işlerini bu firma lara devrediyorlar. Bu tip anlaşmalar 

yapılıyor. Birecik Barajı'nda da bir şirket, inşaattan önce böyle bir ant
laşma yapılmadığı halde kültürel açıdan duyarlılık göstererek çevrede
ki höyüklerde yıllardır yapılan kazıla ra büyük ölçüde finansman sağla
dı. Ekiplerin banruna ihtiyaçlarını karşı la dJ ve uluslararası kuruluşların 

da katıl1mıyla son aylarda çok hızlanan kurtarma kazılarmda mozaik
lerin taşınmasını büyük ölçüde üs tlendi. Hepimiz Kültiir Bakanlığı büt
çesinin genel bütçemizin ne kadar küçük bir bölümüne denk geldiğini 

biliyoruz. Devlet imkanlarıyla bu işler çok zor yapılıyor. Benim öğren
mek isted iğim, bu projede böyle bir anlaşma var mı? 
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ÜRHAN SiLitR 

Sayın Hasan Kılıç bu konuda 600 milyar lira kadar bir kaynak ayrıl
dığını ve kullanıldığını demin bilgi olarak iletti. 

ARİF ARSLAN 

Hasankeyfi Kurtarma Cemiyeti, 
Çağdaş Gazetesi Yazı işleri Miidiirii 

Bizim Türkiye'ınizin enerji s tratej isini eleştirrnek g ibi bir kaygımız 
yok. Bu proje gerekliyse mutlaka yapılacakhr. Ama proje yapılırken 12 
~k kenti nas ıl konıyabili~ farklı alterna~elerdi!:_ 
konularını tarhşmak istiyoruz. 

Bu baraj yaklaşık 40 yıldır gündemde. 40 yıl önce bu barajın projesi
ni çizen ve projeyi yürüten insanlar belki de arhk aramızda değil. Bu 40 
yıl öncesinin olanakları ve çözüm yolları ile yapılmış bir projeyse günü
müzün teknolojisini kullanarak bazı değişiklikler yapılamaz m1? 

Değerli Oluş Arık Hocaımzın 1985 yılından bu yana, gerçekten çok 
komik ödeneklerle yapbğı çalışmalan gözlem lediğimizde Hasankeyf 
tarihini gün ışığına çıkarmak için 65 yıl, belki 100 yıl yetmeyecek. Bara
jı yedi yıl içinde bitireceğiz diye ısrar edilince görüyonız ki bu tarihin 
önemli bir kısmını gün ışığına çıkarmaya bile imkan yok. Bir de iskan 
sonınu var. Biz tarih gönüllüleri olarak hem bar~a evet, hem de Hasan-
keyf kurtanlsın diyoruz. - - - - - -

SEVİM ŞiRVANCI 

Hasankeyf Kurtarma Komitesi Başka m 

Sanat tarihi öğretmeniyi m, bunu özellikle söylemek istedim. Çünkü 
herkes uzmanlığıyla ilgili konuşsun dediler. Sanat tarihçisi olarak ko
nuyla ilgili olduğumu düşünüyorum. Ayrıca Hasankeyf Kurtarma Ko
mitesi başkaruyım ve 12 senedir bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Times 
gazetesi bu barajlar çok önemli diye bir yazı yazmış. Ancak, GAP'ta yok 

~ d "le kültü..r..:.... : rının araştırması yapıldığı zaman dünyaya hesa_E 
carôfanO"ıziz."U zaman GAPbır ovünç değil bir 

utanç vesilesi olabilir. -
Devlet Su İşleri'nden arkadaşunız projenin 22.000 kişiye iş sağlaya

cağınJ söyledi. Peki bütün tarihi varlıklar korunarak bu barajlar yapıl
dığı zaman turizmin gelişmesi ile 22.000'den çok daha fazla kişi iş sahi
bi olmayacak mı? 

Ylı1e barajların çevreye zararlı olmadığı söylendi. Şu anda Mısı.r'da-
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ki Assuan Barajı Nil' i aşırı kirletmiş durumda ve bunu tüm dünya bili
yor. Ayrıca nehir kenarlarının birinci sınıf tarını arazisi olduğunu, bu 
barajları yaparak birinci sı nıf tarını a l anlarını su altında bıraktığınıızı 

biliyoruz. Sulama yapacağız deniliyor, hangi tarım arazisi kalacak ki 
sulansın ben onu merak ediyorum. 

Ayrıca, Uısu Barajı için mutlaka çevre değerlendirmesi yapılınası la
zımdır. Proje 40 sene evvel yapıldı diye çevre değerlendirmesinin ö 
ardı ed· esini kabul e emeyiz, çunku bugün dünyada herhangi bir 
yapilaşma olurken mutlaka çevre etkisi araşhrılır. Bir sanayi binası bile 
yapacaksamz, hele de bu bir nehir kenarındaysa mutlaka çevre etkisi 
araştırılır. Ilısu Barajı'nın bir çevre etkisi araştırması yapılmadan olma
dan in edilmesini kesinlikle kab etmi oruz. 

Evet, "Suya Dönüşen oprakla r" diye TRT'nin çektiği bir belgesel 
var, ama bir uygarlık kaybolduktan sonra onun arkasından ağlamarun 
anlamı yok. Biz önce uygarlığı kaybetmeyelim. Kültür varlıkları mane
vi-maddi, taşınır-taşınmaz, ne olursa olsun, bizim yaşam kalitemizi ar
hrır. Ya am kalitemizi ka betmemek, ·· seltmek i · kültür v arı-

~ hip çıkmaii)!IZ. Doğrusu ben mes eğiyle ilgili olsun, olmasın, en 
sade vatandaşm kültürel varlıklara sahip çıkma sorumluluğunu üstlen
mesi gerektiğini, sahip çıkmanıanın ayıp olduğunu düşünüyorum. 

SABİH ATAÇ 

Batman Barosu Başkam 

Hızla gelişen ekonomik ihtiyaçlara ayak uydurına gereğinin yanın
da insani olanı göz ardı etmeme ve koruma-geliştirme sorumluluğunun 
da bilincinde olmak zorundayız. Dengeli ilerlemenin, çağdaş sayılma

nın sırrı da bu galiba. 
25 yıl önce Türkiye'nin herhangi bir yerinde ölınüş, bugün dirilmiş 

bir insan düşünün . Bu insan etrafına bakarken korkunç bir şaşkınlık 
içinde olacaktır. Ya da 25 yıl önce çekilmiş bir Türk filmini düşünün, bu 
Türk filmini izlerken gördüğümüz mekanların rengi sadece siyah ve 
beyazdır. Bugünün renkli dünyası, 25 yıl öncesinin siyah beyazıyla 
mutlu olamıyor. 

GAP projesi 25 yıl öncesinin projesi ve sanırım o dönemin projecile
ri Hasankeyf'in anıtlarmdan habersizdiler. Anıtlar Yüksek Kurulu da, 
belki de GAP projesinin yaratacağı sonuçları öngörerek 1978 kararlarıy
la Hasankeyf'te anıtsa l yapıları tescil etmiş ve kenti birinci ve ikinci d e
rece SİT alanı olarak ilan etmiştir. Asur, Arami, Helen, Sasarıi, Bizans, 
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hmevı, Abbası, l'ervanı, ttamcıanı, ::.eıçukıu, vsmanll, Kıııseıer, camuer, 
Hıristiyanlık ve İslam, bütün mezopotamya kavimlerinin özell ikleri 
Hasankeyf'te birikmiştir. 

Bilimsel veri ve metotlarla tartışmak, tartışmamızın ve Hasankeyf'in 
bütün renklerini görmek, tanırnak is tiyoruz. 

Kültür ve Tabiat Varlıkların ı Koruma Yasası SİT a lanla rında inşaat, 
sondaj yıkım gibi fiziki müda haleleri yasaklamışhr. Türkiye Cumhuri
yeti, Dünyanın Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleş

me' ye, Avrupa'nın Tarihi Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ve Ar
keolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Külti.ir Sözleşmesi' ne im
za atarak bu konuda taraf olmuş sorumluluklar yi.iklenmiştir. Uluslara
rası sözleşmeler iç hukuk kuralı özelliğini taşır ve anayasa aykırılıkları 

iddia edilemez. 
Tüm bu yasal mevzuat ve imzalanan protokoller karşısında H asan

keyfteki anıtlar evrensel değere sahip yapı toplulukları niteliğindedir. 

Doğal arutlar, doğal SiT' ler ve tarihi anıtlar insanlığın ortak mirasıdır
lar. Bunların saklanması, korunması, gelecek kuşaklara iletilmesinin 
sağlanması, bu konularda halkın bilinçlendirilrnesi sözleşmelerin imza
cısı h er devletin görevidir. Hasankeyf evrensel doğal miras özellikleri 
taşıyan antik bir şehirdir. 

Bugüne kadar hep görünen eserler ilgimizi çekmiştir. Bunun temel 
nedeni de bunlann İslam sonrası döneme ait olmalarıdır. Bu yüzden 
bugüne kadar korunarak geldiler. Oysaki İslam öncesi bir tarihi ve o 
d önemlerdeki kültürel değerleri ile birlikte bir Hasankeyf daha vardır. 

Hasankeyf' e yalnızca sevdikleri bir yanı öne alarak yaklaşanlar onu 
kendilerinden uzaklaştırıyorlar. Her döneınin taşıdığı değerlerin ne 
olursa olsun saptanması, envanterirıin, arşivinin yapılması ve konın

masının sağlanması gerekmektedir. 
~malıdır. Bu görev~ir, borcumuzdur. Bizlerden de 

önce bu devletin görevi, devletin taahhütüdür. 
Acıdır ki bun~gı.ın pQ!ilil<al~luş~amış, inceleme, araştır

ma için gerek1lefeman ve araç sağlanamamış&. 
Hasankeyf'in görünen, görunme~ tüm değerleri acilen açığa ç.ıkarıl

malı, tespit edilmeli ve kayıtlan tutulmalıdır. Bunun ıçın önyargllardan 
~man ve donanırnla kazı.Jary;;punıası gerekmektedir. 

Hasankeyf'te ortaya çıkacak eserler hangi kültüre ait o lursa olsun 
bunların bir bütün olarak korunması gerektiği bilinci bireylere ve sivil
resmi tüm kurumlara verilmelidir. 
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Su kodunu düşürmek mümkün müdür? Küçük boyutlu birden faz
la barajın yapılması mümkün müdür? Kanallada yükseklere su taşına
rak enerji üre tilmesi mümkün müdür? Barajdan vazgeçip geçmemek 
mümkün müdür? Bunlar uzmanlık gerektiren konular olup benim gi
bilere bu konularda susup tarbşmayı dinlemek düşer. Haddiini bilerek 
bu konularda görüş belirtıniyorum . 

Gönlüm evrensel ve do V al de V erieri ta h ri etn 

NUMANTUNA 

ODTÜ Öğretim Üyesi, TAÇDAM Başkıını 
Bölged e Orta Doğu Teknik Üniversitesi adına yürütülen projenin 

koordinatörü olarak biraz bilgi vermek istiyorum. Yeterli bilgi olmadan 
yapılacak tartışmalar yanlış anlaşmalara neden olur. Burada sözü edi
len sorunlar Türkiye genelindeki birçok sorunun buraya da yansıması. 
Bütün büyük yabnm projelerinin uygulamakaran verilmeden önce ya
ratacağı her türlü etkinin incelenerek alternatiflerin irdelenmesi lazım. 

Bu incelemenin sadece teknik açıdan, mühendislik açısından yapılınası 
yeterli olmaz. İş ler arbk bunun çok ötesin e geçti. 1990'lı yıllarda bu pro
jelerden ÇED raporları isteniyordu. Ama ne yazık ki çevre d eyince fizi
ki çevre anlaşılıyor, kültiirel çevre üzerindeki etki pek doğru dürüst ele 
alınmıyor. Sadece llısu için değil, ÇED raporlannın nasıl geçtiğini, nasıl 

onaylandığını az çok biliyorum. Doğrusunu isterseniz kültürel varlıklar 
tam anlamıyla değerlendirilip projeler buna göre oluşturulmuyor. Bil
diğim projeler içinde henüz böyle bir yaklaşım pek yok. 

ODTÜ' deki bizim merkez 1 960'ların sonundan beri bu barajlarla il
gileniyor. Türkiye'de sadece barajla değil, barajın dışında her türlü su
lama projesi ve büyük inşaatlarla çevremizin yok olması süreci çok hız
la büyüyor. Kültürel varlıklar bu süreçte hızla tahrip ediliyor. Bu tahri
bat genellikle büyük projelerle ortaya çıkıyor. Ama büyük kentlerde, 
Marmara, Ege kıyılarında tahribatın yaratıcısı küçük müteahhit de ola
bilir, bir büyük toplu iş merkezinin inşaatını yapan bir firma da olabilir. 
Biz bu tür projelerde arkeolajik kurtarma yapan bir kunıluşuz. Bu ku
nıluş sadece bizim üroversiteye ait değil. İstanbul Üniversitesi'nin, Es
kişehir Üniversitesi'nin katılımlarıyla oluşan bir konsorsiyumumuz var. 
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Önce Keban'da çalışma yaptık. O dönemde böyle duyarlılıklar hiç 
yoktu. Bu operasyonlar Keban'daki varlıkların hepsini değil, ama bir 
bölü m ünü kurtarabildi. Daha sonra Aşağı Fı rat' ta çalışıld ı uzun süre. 
Ama bu barajlar alhnda 60'ın üzerinde merkez kayboldu gitti. Bunlar 
bildiklerimiz, toprağın alhnda ne var bilmiyoruz. 

Tabii Zeugma çok önemli bir merkez, ama diğerleri de önemli. Ne 
yazık ki orada çalışamadık. Kültür Bakanlığı'na müracaat e ttik, siz Kar
kamış'ta çalışın dediler. 

Karkamış' ta iki yıl vaktimiz vardı. Birçok üniversiteyi ve yabancı ar
keoloji enstitülerini topladık. Ilısu'da iki yer için protokol imzaladık v_e 
çalışma izni aldık. Parasını da btiyül(hr ölçiide Devlet Su IŞleri'nden 

--reffiin etme yoluna gittik. Bunlarla ilgili sözleşme Karkamış Barajı inşa
ahnın başlamış olduğu, Ilısu için de kredi arayışlarının yürütüldüğü bir 
dönemde imzalandı. Biz çalışmaya başladık. Yabancı ens titüler d e ken
di finansmanlarını sağlayarak çalışmaya başladılar. Burada 25 proje 
var. Proje sahipleri bize başvuruyor. Vizyonlarını, programlarını belir
tiyorlar. Biz bunları inceleyerek Kültür Bakanlığı'ndan izin alıyoruz. 

Herhalde Hasankeyf te neler olduğu konusunda hoca m da vizyonu
nu burada sunar. Ama biz sonuç olarak proje sahiplerinin işine büyük 
ölçüde karışmıyoruz. Sadece para temin ediyoruz. Parayı yabancı kay
naklardan, Hewlett Packard gibi kuruluşlardan buluyoruz. Bizim mer
kez olarak işlevimiz sadece parayı dağıtnıak. Bunu özellikle Türkiye 
üniversitelerine veriyoruz, yabancılara ise lojistik destek sağlıyoruz. 

Kültür Bakanlığı'ndan izin almarun çok zor olduğunu bilirsiniz, işte 
bizim izinleri kolaylaştırmak gibi bir işlevimiz oldu. Yerel kapasiteyi 
geliştirmek için bürolar kurduk; biri Diyarbakır' da. Bu bürolar öğretim 
üyelerine ve öğrencilere bu kazılarda çalışma imkanı sağlıyor. 

TAÇDAM'ın baraj öncesi fizibilite yapan bir firma gibi gösterilmeye 
çalışılması tamamen yanlış bilgilendirme. Biz burada sadece olmuş bit
miş bir süreç içerisinde arkeolajik mirası belgelemeye çalışan, kurtar
mak için çırpınan bir üniversiteler topluluğuyuz. 

Bir ikinci konu şu: 1989 yılında bizim yardımlanınızla bir Amerika
lı profesör Il ısu baraj bölgesinde, Karkamış'ta (adı o zam an Karkamış 

projesiydi) baraj gölü altında kalan bölgeyi taradı. İyi ki taradı, en azın
dan belgelemiş olduk. Profesörün on yıl önce saptadığı yerleri bu yaz 
tekrar taradığımızda bunların yarısının tahrip olduğunu gördük. Yani 
~hr~t için baraja g~~~iki yıld ır inanılmaz bir tah ribat var. 

Hasankeyf'te Aşağı Kapı yıkıldı, O rta KaPlfıı<ilmilk üzere; b u kapı-
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nın rölevesi hazır, derhal önlem almak lazım . Aşağı Saray, yine baraja 
gerek yok, 3-5 yıl içinde yıkılır orası da. Bunlara da çözüm bulmaya ça
lışan arayışlar içerisindeyiz. Sanki hiç baraj yapılmayacakm ış gibi ara
yışlar içerisindeyiz. Mümkün olan en büyük hızla da belgelerne yapıyo
ruz. Bazı gazetelerde bu çalışmalarımızın Hasankeyf'in su lar alhnda 
kalmasını meşrulaşbrdığı ileri sürülüyor. Bu büyük bir haksızlık. 

BURHAN ZENGİN 

Hasankeı;f Göııiillüleri Demeği, Öğretmen 

Hasankeı;f Tarilıi kitabının yazarıyım. Tabii bu platformda Hasan
keyf'in tarihi üzerinde duracak değilim. Zannediyorum bu konuda her
kes bilgi sahibidir. Bir iki değişik açıdan konuya değinmek istiyorum. 
Hasankeyf bildiğiniz gibi birçok bilim alanı için bir bulunmaz malzeme 
hazinesidir. Tarih, antropoloji, arkeoloji vb. bilimler için önemli bir mer
kezdir. Henüz bu alanlar yeterince incelenebilmiş ve bulguları kamu
oyunun, bilim dünyasının istifadesine sunulmuş değildir. Arkeolojik 
açıdan hocalarımızın gayretleri sürüyor. Bunların da çok uzun süreceği 
anlaşılıyor. Böyle iddia edildiği gibi yedi yılda bitirilecek bir iş değil. 

Ayrıca dünyadaki çevre anlayışı çok değişti. Arbk çevrecilik demek 
sadece yeşil alanları korumak demek değil. Çevreciliğin içinde kültür 
varlıklarını korumak da önemli bir yer rutınaya başladı. Çevreye zarar 
vermiyor düşüncesi bu açıdan gerçeği yansıtmıyor. Çevrecilik anlayışı 

kültür varlıklarını içine alıyorsa, Hasankeyf de bir kültür varlığı olarak 
bu barajdan etkileniyorsa bu duyarlılığımızı çevredeki projelere yansıt
mamız gerekir. 

Yine dünyada bir sürdürülebilir kalkınma kavramı vardır. Sürdürü
lebilir kalkınma demek çevresel ve kültürel tüm değerleri koruyarak ve 
yaşatarak kalkınmak demektir. Bugün dünyanın birçok yerinde solu
cluğumuz havanın kirli olduğunu görüyorsak ve bu hayahmızı tehdit 
edecek seviyeye ulaşrruşsa, bu, çevresel değerlere yeteri kadar önem 
vermediğimizdendir. Bu hususların şu ana projelere pek yansımadığı

nı görüyoruz. Tabii öncelikle llısu baraj projesine yansımamış. Yansı

madığına göre ne yapılabilir? Bir uzman olarak, bir tarih gönüllüsü o la
rak burada bizim önerimiz rojenin kültürel de · erler, sürdürülebilir 

m a ve çevrecilik a ısından ertiden ele alınması ır. Böylece proje 
revıze edil · ten sonra yeniden kamuoyunun önüne sunulmalıdır ve 
bir mutabakat sağlanarak gerçekleştirilmelidir. 
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BiRSEN G öKÇE 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sosyoloji Demeği 

Biraz evvel sözü ed ilen Bilecik Barajı' nda çalış.ın sosyologla rda mm. 
Yirmi yıldır yeniden yerleşim projeleri üzerinde çalışıyorum. Son on 
yıldır da bölgedeki baraj nedeni ve yeniden yerleşim meseleleri üzerin
de çalışıyorum. Sayın başkanın bizi yönlendirmek istediği doğrultuda 

tarhşhğımızı zannetmiyorum. Tekrar iki soru nun altın ı çizdim ve bir
kaç şey söylemek istiyorum. Bir kere burada ta rtışacağımız barajın ya
pılacağı yerin alternatifleri mi, yoksa tarihi ve kültürel değerlerin ko
runmasının alternatifleri mi? Bu ikisi birbirinden tamamen ayrıclır. 

Baraj h enüz ihale edilmediğine göre bence birinci soru üzerinde de 
durmaya olanak var. Katı lımcı bir yaklaşımla sürdürülebiLir kalkınma 

felsefesi çerçevesinde buraya bu kadar insan toplandığına göre birinci 
soru üzerinde bir parça fikir üretmekte herha lde yarar var. Netice alı
rız, alamayız onu bilmiyorum. 

Bölged e 22 baraj 19 hidroelektrik santral var. Bunların içinde Hasan
keyf hakikaten yüreğimin sızladığı yer. İsterseniz duygusal deyin, ister
seniz bu b ilimadarnma yakışmıyor deyin. Gayet tabii enerji şart. Bunda 
hiç kuşku yok ama, ene~i sağlamanın da alternatifleri yok mu? 

İstihdam meselesi deniyor, hangi barajcia yöreden kaç kişi çalıştı? 
Bununla ilgili bir istatistik var mı elimizdei__Bire~arajı'na yöreden 
~ Biz kalifiye işçi istiyoruz, arnele aramıyoruz d ediler. 

Sözü edilen 20.000 kişilik istihdam d üzeyine belki sulama sonurunda 
tarım alanlarında çalışacaklarla birlikte ulaşılabilir. 

Birinci sınıf tarım arazilerirıin yok olacağı konusuna değirıildi. Hal
feti'd e yukarıdan Fırat'ın getirdiği bütün alüvyonlarda fıshk, zeytin, 
erik, her şey yetişiyordu. Bu toprakların hepsi sular altında kaldı. 

Katılımcı proje konusunda olu mlu başlangıçlar yapılmışhr, ama şu
nu unutmamak lazım: İnsanlar kendi yörelerine yakın yerde yerleşmek 
istiyorlar. Bütün bunlar için gerekli çaba sarf edilmelidir. ''İnsan odaklı 
proje", "sürdüriilebilir proje" sözleri kağıt üzerinde kalmamalı. Katı

lımcı mod elin uygulandığı Birecik Barajı'nda insanlar, Keban'dan İstan
bul'a İzmir' e gidip perişan olan ya da Elazığ'ın içinde ma halleler oluş
turan insanlar gibi uzun mesafeli hareketliliklerden vazgeçmiş ve ken
dile~kın _y.erlerde köyleriiüSeÇin~ler. Bu onemllmradımdfr. 

Bir kez daha Hasankeyf'le ilgili ola rak barajın yer seçiminin üzerin
de durulmasında yarar görüyorum. Elbette teknik eleman değilim. Ne 
m etreküpten haberim var, n e d e jeolojik ve çevresel meselelerden. Bu-



nu da bilelim. 

Ü RHAN S iLiER 

Sayın Gökçe'nin belirttiği konunw1 b irbirine hayli bağlı olduğunu 

düşünüyorwn. Sonuç olarak yerinde koru ma ile yerinde olmayan ko
rwna veyahut ağırlıkla taşımaya dayana n koruma, barajın konwnu ve 
kotuy la yakından ilişkili olduğu iç in, bu iki sorunu -kend isin in de be
lirttiği gibi- iç içe tarhşmak zorundayız. 

AYŞfL YA VUZ 

ODTÜ Öğretim Üyesi, TAÇDAM 

Uzmanlık alarum kültür varlıklannın kurtulması. Benim de gön
lümde Devle t Su İşleri'nin baraj yerini değiştirmeye çalışması yatıyor. 
Hele finansm an meselesinin çözümünün b ir duraklama dönemine gir
diği bir aşamada Devlet Su İşleri yeni gelişen teknolojilerle ne yapılır, 
ne yapılmazı bir daha irdelemelidir. Hiç olmazsa "denedim" dem ek 
boynunun bo rcudur diye düşünüyorum. Bu konuda da sesimizi yük
seltmemiz gerekiyor. Devlet Su İşl eri' nin, "Ölçeği ne olursa olsun kül
tür varlığının bütünüyle kendi çevresi içinde, yerinde korunmasının 
uygun olduğunu düşünüyorwn, bunun için de bir çaba gösteriyorum" 
demesi çok doğru ve çok anlamlı bir davranıştır. 

Kültür varlıklarının genelind en Hasankeyf e gelmek istiyorunı . Biz 
ışıkların altına Hasankeyf' i koyuyoruz ve biraz vicdanımızı rahatlatıyo

ruz, öbür değişimlere gözümüz ü kapatıyoruz. Türkiye, yerin altıyla, 

yerin üs tüyle, taşınamyla, taşınmayanıyla, elle tutulanıyla, tu tulmaya
nıyla son derece zengin bir ülke. Kültür değerlerimizin devamlılığı için 
zoraki birtakım çabaların dışında pek bir şey yapmayan bir toplwnuz. 
Miras diye h ep kültür mirasını düşünüyoruz. Kültür mirası dediğimiz 

zaman da elle tutulanları düşünüyoruz. Elle ma n kül ·· mirası

mız da çok ö nemli. Dolayısıyla, kültürümüzün ne olduğunu, kültürü-
~ne olduğıınü"ci~~e düşünüıı.doğru b.U:serçeve
~tmazsak, böyle bir-iki örnekle vicdanunızı rahatlamıaktan başka 

bir şey yapanıayız. 

Ben Hasankeyfi 1968 yılında eylül ayında gördüm. Keban 'da kurta
nlacak eski eserlerle ilgili çalışmadan dönerken öğrencilerimizle ve arka
daşlarımızla Güneydoğu'yu gezdik. Herhalde hayatta yaptığumz en iyi 
şeylerden biridir. Hasankeyfte 1968'de çektiğim dialar hiila işe yarıyor. 
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cede bozulmuş, değişmiş, bırpalanmış ve niteliğini kaybetmiş. Bunun 
çeşitli ned e nleri var. Biri turizm. Baraj olsa da olmasa da Hasankeyf için 
yapılması gereken çokönemli şeyler var. D et Su i leri' nin ka ü
zeyiyle Hasa~f'e _bir şey yapılamaz. Hasankeyf'in en azmdan iki 
bekçiye ihtiyacı var. Iki derneği varsa Hasankeyf' in, onlar bu bekçiler 
için gereken paray ı temin ets inler ki hiç olmazsa tahribat yapılmasın. 

Hasankeyf çok büyük bir koruma ölçeği, devamlılık ölçeği gerekti
ren bir projedir. Buna her şey dahildir. Turizm çok hızlı girmiştir. Tu
rizm bu projenin başlamasından önce gelişmiştir . Turizmi n ne olduğu

nu anlayalırn, nasıl doğru kullanacağımızı, neyin yanlış olduğunu ania
yalım ve H asankeyf için çok büyük bir proje oluşturalım. 

Bu proje Oluş Bey'in iyi niyetiyle, bir yerde romantizm içinde bu gi
diyor demesiyle başlayan bir işle bitmez. Hasankeyf çok büyük bir pro
jedir, öyle bitmek zorundadır. 

ARiFŞENTEK 

Türkiye'de mimarların çok taruk olduğu bir koruma sistemi vardır. 
Bu, yıkıma terk ederek koruma sistemidir. Türkiye'de 55 bin tescilli bi
na var. Hiçbir şey yapmazsınız bunlar için; ufak ufak oluklarını indirir
s i niz, tabiab n tahribine öyle bırakırsınız ve sonunda zaten bina d a orta
dan kalkar. Böylelikle koroyabildiğiniz kadarıyla korumuş olursunuz. 
Nurnan Tuna ve Ayşıl Yavuz hocalarımızın verdiği bilgilere göre Ha
sankeyfte de böyle bir süreç var. 

Anayasanın, kanunlann, uluslararası hukukun Hasankeyf gibi tari
hi değerlerin korunmasını emreden hükümleıjne rafımen Hasanke~ 
Ilısu Barajı' nın suları alhnda kalacak olmasLaffedilebiJecek, kaôul edi-
~eğildir. - -

H erkes enerji üretiminin değişik alternatifleri olduğunu bilir. Ama 
kültürün ve tarihin asla alternatifi yoktur. Bugünkü konuşmalarda ye
rel sesler d e bu doğrultuda, daha ayrınblandırılmış görüşler aktardılar. 

Gerçekten de bir konuda uzmanların, yetkililerin ve yetkili kurumların 
konuşması çok önemli. 

Biz şikayetçi olabiliriz, eleştirebiliriz, ama buna yanıt getirecek olan 
elinde yön etim erki olan, yönetim görevi olan kurumlardır. Böyle bir 
ba raja alternatif baraj önerisini burada hazır bulunan bir inşaat mühen
dis i mi geliştirebilir, yoksa yıllardır bu konuda birikimi olan Devlet Su 
İşleri mi? Demek ki burada ö nemli olan bir niyet meselesi, bir ön celik
ler m eselesidir. 
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ka bir şey görmez. Avukat hukukta n başka bir şey tanımaz. Ben "Baraj 
ını, kültür mirası ını?" gibi bir i kileın yaratm a yaklaşımında bir anlamda 
böyle bir mesleki deforınasyon görüyorum. "Mutlaka bu baraj yapıla

cak, ama Hasankeyf de kurtarılacak" gibi çelişkili ya da kurtarmadan ne 
anladığını biraz müpheın bırakan bir cümlenin anlamı nedir? 

Kurtarma konusunu topraktan çıkanları bir yere götürüp saklamak 
ve böyle korumak diye anlamamak lazım. Uluslararası koruma kura l
larına göre zaten kendi doğal bütünlüğü içinde korunması gerekiyor. 
Kazıp götürm enin çağdaş yaklaşımlarla alakası yok. 

Biz burada basit bir tarihi miras ya da basit bir tarihi eser le karşı kar
şıya değiliz. Uzmanlar, Hasankeyf' in UNESCO mimari miras listesine 
girebilecek bir yerleşim olduğunu söylüyor. Zeynep Ahunbay'ın yaptı
ğı ve çeşitli kriterler açısından irdelediği bir çalışmada bunu görüyor uz. 
Dünya mimari miras lis tesine girm enin şartlan vardır. "insarun yaratı
o de hasının üst düzeyde bir temsili olmalı" diyor. "Mimarlık veya tek
noloji, a rutsal sanatlar, kent planlama ve peysaj tasarımı alanlarında 
önemli gelişmelere, insani değer alışverişlerine taruklık etmesi lazım" 
diyor. "Yaşayan veya yok olan kültür geleneğinin veya uygarlığın ola
ğanüstü ender rastlanan bir temsilcisi olması lazımdır" diyor. "Bir yapı 
tipinin seçkin bir örneği ya da insanlık tarihinin önemli bir aşamasını 

veya aşamalarını gösteren bir mimari ve bir teknolojik bütünün bir pey
sajın bir ürünü olmalıdır" diyor. "Geri dönülnıez bir değişim karşısın

da hassaslaşmış olan bir kültürün veya kültürlerin temsilcisi olan gele
neksel insan yerleşimi veya arazi kullarumının seçkin bir örneği olmalı
dır" diyor. Sıralıyor bunları ve Hasankeyf'in tüm bu kriterle r ışığında 
UNESCO tarihi miras listesinde yer alması gerektiğini söylüyor. 

Bu doğrultuda girişimler de var, ama duyurnlara göre "bu bir siya
si karardır, b öyle bir şeyi sürdürmeyin" türünden bir yaklaşım yüzün
den engellenmiştir. O zaman gerçekten d e burada fazla konuşacak bir 
şey kalmıyor. 

Eğer burayı dünya mirası listesine alınmasıru en elle ece ka 
goz en çı r saruz, ya acak bir şey kal mı or. 

azen ça iyimser oluyonız biz. Yeni bir de kavram çıktı; "yöneti-
şim" diyorlar. Hep beraber yönetiyormuşuz gibi yapıyonız. 

Ü mit verici gelişmeler de var. Örneğin Dışişleri Bakanlığı çağırıyor, 
toplantıya otunıyoruz. Kayaköy, bilirsiniz belki, Fethiye civarında bir 
mübadele köyüdür. Bu köyün bir uluslararası barış ve dostluk köyü ol-
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met tarafından ele alınacak bir düzeye geldi. Seviniyoruz tabii, bakalım 
nasıl sonuç verecek? 

Bu arada gene sevindirici bir gelişme de İ çişleri Bakanı' nın özel gay
retiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde başlamış olan ve valilerle birlikte 
çeşitli bölge toplantılarında ta rihi-kültürel mirasın korunmasına yöne
lik çok somut hedefler konula rak yürütülen çalışmalar yapılıyor. 

Bunlar ümit verici. Umarım bu tarafa da yansıması mümkün olur. 
Ayru şekilde GAP Bölge Kalkınma Planı'nda vizyon, amaç hedef ve 

politika bölümünde yer alan ve buna ek olarak Tarih Vakfı'ndan gön
derilen görüşler gayet iyi oluşhırulmuş. "Bölgenin tarih ve kül tür var
lıklarmm envanteri çıkarılacak ve bu çerçevede bir eylem planı hazırla

nacak" sözüne hayır ını diyeceğiz? Fakat kim yapacak, nasıl yapacak? 
Bu konuda oldukça zengin ve h emen imzamızı atacağımız bir yaklaşım 

söz konusu; ama birinci dereced e yetkisi olan GAP İdaresi'nden bu ko
nunun nasıl somutlanacağına dair bir ses çıkmıyor. 

Bir yıl önce Mimarlar Odası'nın Hasankeyf konusunda belirlediği 
önerileri kısaca aktarayım. 

Baraj projesi!l.f!e değişiklik ya.rılması birinci koşuldur. Bu konuda 
çaba gösterilmesi üzerinde ısrarla duruyoruz. 

İkincisi, Hasankeyf'in UNESCO'nun dünya~~ listesine alınma
sı gerekir . 

..._Üçüncü olarak kurtarma kazılan, belgelerne ve envanter oluşhımıa 
açısından sistemli uygulanmalıdır. ' 

Hasankeyf bu haliyle bir hırizm potansiyeline sahiptir. Organize, 
planlı ve bilinçli bir turizm açılımı sağlanabilmesi için Kültür Bakanlığı, 

Turizm Bakanlığı, hatta TÜRSAK, seyahat acenteleri gibi kuruluşlarla 
birlikte bir çalışma yürütülmesi lazımdır. 

H asankeyf için tespit, tescil ve SiT kararlarının güncelleştirilmesi ve 
giderek koruma amaçlı bir imar planı yapılması için çalışmalar hızlan

dırılmalıdır. 

Yerel halkın kenti terk etme mesi, kent yapısının, kentin irnki\.nları
run geliştirilmesi için belediyenin olanakları zenginleştirilmelidir. 

En önemlisi bu işe GAP İdaresi'nin sahip çıkmasıdır . 
.... Son olara"'l<'bütün bu öneriler dikkate alınmayıp bugüne kadarki 
umursamazlık aynen devam ederse, konunun ıılusal ve uluslararası 

d üzeyde yargıya götürülmesi gerektiğine inanıyoruz-:-
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Zeyn~p Ahunbay bir taktik ha ta yapmış UNESCO'ya götürmekle. 
Bwlll ona İngiliz meslektaşlarımtz önermişler. Halbuki Türkiye' de 
dünya kültür mirası önerileri Kültür Bakanlığı'ndan geçiyor. Yani H a
sankeyf in dünya kültür mirası için önerilmesi veya önerilmemesi belir
li politik nedenlerle değil, maalesef bilinmeyen yöntem nedeniyle oldu. 

Yalntz başka bir şey söylemekte yarar var. Şu anda Türkiye' de dün
ya mirası olarak kabul edilmiş birçok eser var. Bu nlar sadece başka ül
kelerin bizim işimize burunlarını sokmasına yarıyor. Ben bunu bir ko
rumacı olarak söylüyorum. UNESCO'nun bir komitesine üye olan b ir 
vatandaş olarak da söylüyorum. 

Dünya kültür mirası olması Kültür Bakanlığı'na çok ciddi sorumlu
lukla r getiriyor, her yere rapor yazılması gerekiyor, bunlar da yapılrnı
yor. Biz bir UNESCO komitesi olarak her sene tayyörlerimizi giyip, ya
nımıza başkanıınızı alıp, ne olur şu raporlar yazılsın diye Kültür Bakan
lığı'na rica etmeye gidiyoruz ve yine de yazılmıyor. 

Kültür mirası olmak ayrıca bir kuruş para getirmiyor, sadece zah
met getiriyor. Bunu da unutmamak gerekir. 

ÜLUŞ ARıK 

AÜ DTCF Öğretim Üyesi, Hasankeyf Kazısı Başkanı 

Nurnan Tuna'mn da bir çeşit çağrısı oldu. Hasankeyf üzerine vizyo
numu size iletınemi istedi. Bunun için vakit yok. Öyle bir dururndayım 
ki, kusura bakma yın, yaşıma da sığınarak bir ukalalık yapacağım. Ha
sankeyf i hepinizden de, Hasankeyflilerden de iyi bildiği.me inaruyo
rurn ama bir yandan da burada konuşulanları dinlerken herkese bir ce
vap yetiştirmek isteğiyle de yanıp tutuşuyorurn. Bu da mümkün değil. 

Size on dakikalık bir süre içerisinde meseleyi anlatmak ya da sorunları 
sıralamak da mümkün değil. Birkaç noktaya temas edeceğim. 

Benim bu konuda aklıma gelen soruların bir kısmı altı sayfa tuttu. 
Soru ve kaygıların bir kısmıdır bu. Bunları elinizin kenarıyla bir tarafa 
itemezsiniz, bunu herkes biliyor diyemezsiniz. Bunların üzerinde yete
rince durulup, düşünülmemiştir. Bu toplantının karakteri de biraz sizin 
elinizdedir veya değil dir bilmiyorum. 

Bir yandan burası icrai bir toplantı değildir. Yapbrınııınız yok. GAP 
İdaresi bizden katkılarımızı istemektedir. Bu da özgün bir davraruştır. 
Doğrusu Tarih Vakfı gibi bir vakfa, bilimadamlarını toplayıp bir görüş 
oluştur ve ben bunun üzerine kendimi planlayayım diyebilmek m o-
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Türkiye bu konu larda yü z sene konuşsa b ihnez çünkü çok büyük 

za man kaybehniştir. Türkiye' nin bu konularda tren i kaçuması en az SO 
yıl . Menderes zamanındaki imar faaliyeti sırasında başlayan furya ile 
bizim gecikmemiz de başlamışhr. 

Ayşe Hanım başka bir gönülle bir söz söyledi, ama hocalar söylerse, 
bir de yanlış anlaşılı rsa kötü o lur. Benim romantizmimden ibaret değil 

Hasankeyf. Tabii ben Hasankeyf aşığıyım. Hasankeyf'teki uğraşmamız 

bir romantizmden ibaret değil. Bir fıkra vardır, bir Türk, bir ing iliz, ve 
bir Fransız'a birer yüksük vermişler havuzu boşaltacaksın demişler. Di
ğer ikisi kara kara düşünüp, tarhşırken, İngiliz başlamış ne kadar boşal
tabilirsem kardır d iye. Bunun gibi bir girişimdir benimki, romantizm 
değildir. 

Kazıların küçümsenmemesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyo
rum. Kazılar üzerine bilerek bilmeyerek çok yanlış şeyler de söylenmiş

tir. Başka şeyler kastedip başka şeyler de söylenebilir Türkiye'de. Bakı

nız Hasarıkeyf hakikaten pitoresk, resimsel etkisi olan bir yerdir. Bundan 
ibaret değil tabii. Hasankeyf'in bu etkili resimsel özelliğine rağmen bil
mediğimiz, göremediğimiz, toprak altında kalan pek çok değeri vardır. 

Ne yazık ki (buna değinen avukat arkadaşa a ferin) İslam öncesi devri, 
hatta İslami devirlerin erken dönerrıleri de dahil, belki Selçuklu ve hatta 
Osmanlılann bile çeşitli varlıklannın büyük bir kısmı topra k altındadır. 

Bizim bugün toprak üstünde gördüğümüz harabeler sadece yıkık değil, 

aynı zamanda toprağa gömülmüş varlıklardır. Onlar hakkında siz kolay 
kolay taşuna, kurtarma belgelerne işlemleri, projeleri yapamazsınız. 
Onun ne idüğünü, gerçek kimliğini, varlığım, özelliğini a ncak kazılarta 
ortaya çıkarabilirsiniz. Hasankeyf çok çiğnenmiş, çok tecavüze uğramış 
bir yer olduğu için şimdi birçok özelliğini yitirmiş bulunmaktadır. O 
özelliklerin hiç değilse ipuçlaruu yakalamak için bile kazılara ihtiyacımız 

vardu. Bu çaptakibir kazıyı da paranız varsa yaparsınız. 
Halet Çambel örneğini düşünün, bütün bir çevreyle birlikte, orada 

ne yapılabilirse yapmayı düşünmüştür ve bir milli park m eydana getir
miştir. Parasım bulmuştur, imkanını bulabilmiştir. Yani bizim Hasan
keyf'te yapamadığımız, eksik kalan şeyler bizim bilemediğimizden, 

akıl edem ememizden değil, paramız olmadığı içindir. Gerekenler para 
ölçüsünde yapılır. 

Ancak, bir yerde bir yönetim olur. Bir projenin on yönetimi olmaz. 
Ben burada Nurnan Tuna'nm çok özveriyle çırpmd ığını biliyorum. TAÇ-
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UAM' ın çoK onemıı nızmetıennı a e oıııyoruz. ı ann VaKh'nın 5u topla n
tıla rı bütün G AP bölgesine ilişkindir; a ma bu toplan tı özellikle Hasan
keyf ağırlıklıdır. O açıdan ben de Hasa nkeyf ağırlıklı konuşuyorum . 

Bütün bunlar olmadan evvel Hasankeyf'te çalışma la ra başlanımşh; 

yani kıdemli bir projedir. Büyük yoklukla rla, üç beş kuruşla, adeta H a
sankeyf' e düşmanlık gösterildiği bir sırada burada ça lışmaya başladık. 

Bizi kimse de memur etmedi, biz kendi kendimize başladık. Akıl etme
niz yetmiyor, bilmeniz, istemeniz, sorunla n ortaya koymanız yetmiyor. 
Hasarıkeyf'le ilgili bilimsel yazıdan çok, ciltler dolusu yazışma yapmı

şundır hayatımda. O yankı bulmazsa, yer demir, gök bakır olsa hiçbir 
işe yaramıyor. Ama şimdi işe yaramaya başladı ve -kimsenin yanlış an
lamayacağıru düşünüyorum, talebe argosuyla söyleyeyim- herhan gi bir 
kimsenin yağcılık beklemeyeceğine eminim. Türkiye'de ilk d efa GAP 
bu kayıpla ilgilenmiş ve biz müracaat etmeden 1990'da bize elini uzat
mıştır. Hasarıkeyf bu tarihten sonra ciddi bir projeye dönüşebilmiş, iş 
yoluna girmiştir. Ama çalışmalar başka bir talihsizlikle, terö r n ed eniyle 
yedi yıl askıda kalmıştır. 1998'd en itibaren yeni nesille.rle birlikte yeni
den çalışınaya başladığımızda, GAP İdaresi'nin o lokomotif davranışı 
sayes inde Devlet Su İşleri ve Kültür Bakanlığı da bu konuda ü stüne dü
şeni yapmaya yönelmiştir. GAP olmasaydı, ne Kültür Bakanlığı' nın, ne 
de Devlet Su İşleri' nin kolay kolay bugiinkü konumuna geleceğini san 
mıyorum. G erçekten de kolanyalist devrin özelliklerini yansıtan, söküp 
götürmeye, müzelere aktarmaya d ayanan bir arkeolajik yaklaşım, bir 
koruma yaklaşımı, kurtanna yaklaşımı b ize yakışmaz. Ancak, şimdi b iz 
Hasankeyf'te çözümsüzlükler içerisinde yiz. Bir hırsız tutturn, gel gel
miyor, bırak gitmiyor. Burası su altında kalacak, burası SİT. 

Üstelik bütün bunlar olduktan sonra ilçe merkezi yapıldı. Buraya bir 
yığın memur tayin edildi, yeni devlet kurumları oluşturmak icap e tti. 
İki-üç kötü kulübeden başka bir bina yok. İte kaka ve kaçak olarak res
mi inşaat yapmaktan başka çareniz yok. Halk çözümsüzlüğe itildi. 

Yukarıdaki mağaralarda yaşarken daha nu iyiydi ayrı bir mesele, 
ama ben mağaraların, bugünki.i d evlet eliyle yapılmış beton gecekon
dulardan da ha konforsuz olduğunu sanmıyorum. Oralara su ve elekt
rik çekseniz bunlarda n daha iy i olur. Hiç değilse sıcağa ve soğuğa kar
şı korunaklıdır. 

Devlet eliyle mağa radan indirildiler ve tam da SİT olan harabenin 
üstüne oturtuldular. O insanlar ellerini yıkadıkları zaman tarihe zarar 
veriyorlar. Za rar vermeye mahkfrmlar, elini yıkama diyemezsiniz. Bu 
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keyfiilere bir yer bulmak için gayet uyduruk bir toplanh yapıldı. Her
kes birbirine ath tuttu ve bir sonuç çıkmadan herkes dağı ldı gitti. 

Gerek belediye başkanı, gerek Hasankcyfliler benim canım ci ğerim
d ir. Sizler, bu konuda fikir beyan eden düşünürlerimiz de benim çok 
saygı gösterdiğim insanlarsınız. Kolay kolay kimse bu saatte Batman'a 
gelip de bunları konuşmaz. Hasankeyfiileri yerinde korumak çok ha
masi bir lafhr. Ne münasebetle Hasankeyfiileri yerind e koruyorsunuz? 
Baraj faktörünü bir an için unu tu n. Elinizle tutup da SiT a lanı üstüne in
san yerleştirilir mi? Foseptik çukurundan, her türlü sıhhi ihtiyacına, 

gündelik yaşayışma kadar her şeyiyle tarihe zarar vermek zorunluluğu 
yaratılır mı? 

Ne demek yerinde tutmak, yerinde korumak halkı. O halka komşu 
bir yerde en sağlıklı, en iyi bir biçimde uygun bir yer bulmalısınız ve ev
lerini orada yapmalısınız. İnsanlar orada durdukları müddetçe d urma
dan tarihe bir zarar vermekteler ve buna mahkı1mlar. Üstelik de SiT ol
duğu için evlerini iyileştirmeleri amacıyla herhangi bir şeye izin de ve
remezsiniz. 

Oradaki halk devlet eliyle, düşünülmeden verilmiş kararlarla dört 
yönlü, beş yönlü açmazlar içine sokulmuştur. Böyle bir moralsizlikle o 
halk -yanlış anlamayın ve gücenmeyin- açıkça kaçakçılığa kadar yöne
lebilmektedir. Orada her şeyi kurcalıyor, tabii alh harabe, üstü harabe 
ve durmadan bir şeyler sahyor oradan gelip geçen birkaç zibidi turiste. 
Siz o insanlan iliyorsunuz, zorluyorsunuz buna. Böyle bir durumdayız 
maalesef. 

Gerek Nurnan Tuna, gerek başka dostlarımız değindiler, Hasan
keyfte şu andaki tahribat, hiç baraja filan gerek bırakmıyor. Bu durum 
bütün Türkiye çapında aynıdır, bu da doğru. Bakınız, Birinci Kapı'nın 

çöküşünden bahsediyoruz. Çalışmalara yeni başlad.ığım, elimizde üç 
kuruş olduğu sırada bir gece güm diye çöktü. Hasankeyfliler yerlerin
den sıçradı. 

Bugün Orta Kapı da hakikaten göçrnek üzeredir. Orta Kapı'yı resto
re etmek, kurtarmak projesi falan yapmaya kalkarsanız nelerle karşıla
şırsmız hiç düşündünüz mü? Oradaki gazino bir mağara, ikram yeri. 
Çok da güzel kebap yapıyor Ramazan, fakat Hasankeyf e en büyük za
rarı veren adamdır. Onun bütün abk suları Orta Kapı'ya işlemektedir 

ve tek başına, başka faktör olmasa bile onu göçertecek tir. Ne yapacak
sıruz? Başka yere git diyemezsiniz. Adam orada -legal, illegal- bir ya-
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şam kurmuşnır. öır hcaretyapıyor, keba ı guzel yapıyor, rta apı'nın 

canma d a okuyor. Hasankeyf'in en anıtsa l varlıklanndan biri O rta Ka
pı. Ama ne yapacaksınız, ne yapabilirsiniz? Hang i yüzle o adama, g it 
buradan diyeceksiniz. O adaının ailesi za ten bütün kalenin canına oku
yor. Kalenin ü zerine kurulduğu o m asif kütleyi bizim jeologlanmız in
celemiş, sağlamlaşhracak ve su gelse de yok olmamasını sağlayacak ön
lemler bulabilirlermiş! 

Hasankeyf' i onun üstüne taşırsa k bir ö lçüde yerinde korumuş olabi
liriz gibi yaklaşımlar, düşünceler, hayaller var. Yok öyle bir şey. Bugün 
o kaya durduğu yerde gidiyor. Kurt yemiş peynir gibi delik deşik her 
tarafı. Mağaralarla dolu, ayrışmaya başlamış, çözüşmeye başlamış ar
hk. 530 metre mi, 510 metre mi göl aynası bu irtifaya yükseldiğinde su 
Küçük Saray denilen ve köprü yü kontro l eden gözcü kulesinin eşiğine 
kadar geliyor demektir. İki sene içinde la pa olur orası. 

İşte bunlar romantiktir. On dakika içinde düşüncelerinizi söyleyin, 
ne yapacaksanız yapm, gidin diyorsunuz. Çare bulamayız, çözümsüz
lükler içinde kalınz diye düşünüyorum. Karamsar konuştum ama biraz 
böyle dobra dobra konuşma.k lazım . Özür dilerim. 

ORHAN SiLiER 
Toplantının şimdiye kadarki bölümünde, bu konudaki görüşler ta

rihi koruma konusuna önem vermeme, buna tünıüyle duyarsız olma 
ucundan daha fa rklı bir yerde bulunduğumuzu gösteriyor. Bir diğer 
deyişle, ne D evlet Su İşleri yetkilileri, ne d e devlet yetkilileri tarihi mi
rası korumaya lım, sular alhnda kalırsa. kalsın, bize elektrik lazını diyor
lar. Diğer taraftan baraj yapınunın yalnızca ene~i sorununu çözme, yal
nızca istihdam sorwıu çözme girişimi olarak ele alınamayacağı konu
sınıda görüş birliğimiz var. Ne var ki, "Biz tarihi mirasın korunmasın
dan yanayız" sözü eğer bir somutluğa oturmazsa, boş bir söz o larak ka
lacağı gibi, enerji projelerini tümüyle ortadan kaldıracak bir çevre a nla
yışı da dünyaıun ilkesel olarak kabul edebileceği bir anlayış değildir. 
Demek ki anlayış farklılıklarımızı daha dar, daha somut bir alanda tar
tışmak lazım . 

Sam yorum sorulan sorular bizi bu konuda belli bir alana yöneltiyor. 
Sorulardan biri şöylece özetlenebilir: Son 40 yılda dünyadaki değişirıJ
ler, alhna imza atılan uluslararası hukuk kuralla!l,1'iirki e'de e 
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önümüzd e durmaktadır. Sanıyorum başta DST ve GAP İdaresi olmak 
üzere projeyi gelişti ren ve u ygula m a sürecinde olan kurumlarımız, 
ödedikleri vergilerle çalışmalarını yürüttükleri yurttaşların onla ra sor
d uğu bu sorulara cevap vermelidir. 

İkinci bir konu doğrudan doğruya daha dar bir alanda kendini belli 
ediyor. Bu alanda çeşitli çevre, mimarlık ve tarih kuruluşları ile Hasan
keyfi koruma amacıyla kurulmuş gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetim 
kuruluşları projeyi geliştiren ve uygulayacak olan kuruluşlara "Siz pro
jenin teknik hazırlığını yaparken, salt bir enerji ve sulama projesi olma
run ötesinde boyutları olan bu projenin optimizasyonu için konuyu al- -

'terı afiflerle birlikte ele alıp çalışbruz mı?" diye sormaktadır. Eğer ilgili 
kw=uıuşlar "Hayır, sadece teknik açıdan yaklaşmadık, sad ece en düşiık 
~asal maliyetle, en yüksek enerji ve sulama kapasitesine nasıl ulaşırız 

diye bakmadık, bunun ötesinde kültürel varlıkları, yaşam kalitesini, ta
rihi ve do~vrenin devamlılığını da içeren bi~timiza~n proble:...., 
mi üzerinde çalıştık" diyorlarsa, "Bu geniş kapsamlı optimizasyon prob
lemı uzerindeki çalışmalarınızı biz de görmek istiyoruz" diyorlar. "Biz 
bu alanda çalışbk, ama başka alternatif bulamadık" diyebilmek için üze
rinde çalışılmış öteki alternatifler konusunda kamuoyunun bilgilendiril
mesi gerekir. Bir diğer deyişle, burada sözü edilen kod düşürmenin ma
liyetleri nedir, bu bir optimizasyon un parçası mıdır? Barajı, Cizre Bara
jı'yla birlikte, toplam ekonomik kaybı büyütmeyecek biçimd e parçalara 
ayırma alternatif projesi üzerinde somut olarak çalışılrruş mıdır? Çalışıl

mışsa kamuoyu bunun sonuçları ha~ilgi istemektedir. 
Eğer bunl~ılmadıysa, bu bilgiler, bu raporla~eğilse o 

zaman ~ndirilmemiş bir proje karşısındayız d~ektir.:..§_tkilene
cek tüm unsurlarla, uluslararası hukuk ve ıilusal mevzuatta ki değişikli -

_lı:r d ikkate alınma~ iSe iyi ._E!OjelendirTIIDern§ bir prote süre.çiyle karşı 
karş!Xa~ demektir. Konu iyi projelendirilmiş ama bilgisi kamuoyuna 
yeterince yansıblamamış ise o zaman kamuoyuyla, ilgili kuruluşlarla bir 
iletişim kurulmasıru, bu konuda bir bilgilendirme, bir karşılıklı ikna sü
recinin çalıştırılmasını gerektiren bir durumla karşı karşıyayız. 

Üzerinde durmamız gereken üçüncü bir konu, Hasankeyf in doğru
dan doğruya barajla ilgili olnıayan kentleşme, sulama sis temleri, diğer 
imar projeleri, yanlış yerleşimler, turizm gibi nedenlerle d e zarar gör
m ekte olmasıdır. Bu zarar görme süreçleri baraj konusundaki tarhşma
nın dışında da sorumluluklar doğurmaktadır. 

Burada Ayşıl Yavuz arkadaşımın sözlerine referans vermek istiyo-
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terna tif baraj projeleri a ranışı içindeyse ve bu aranışının yurt ve dünya
da ciddiye alınmasını istiyorsa, belediye o larak kendine düşen sorum
lulukları da yerine getirmek zorundadır. Eğer bu sorumluluklarını ye
rine getirmez, konuyu sadece bir baraj yeri konusu yahut su kodu ko
nusu o larak düşünürse bu da yeterince bütünsel o lmayan bir yaklaşım 
demektir ve böyle bir yaklaşımla kamuoyunun ta tmin edilmesi söz ko
nusu olmaz. 

Aynı şekilde konunun diğer aktörleri bakımından da sorumluluklar 
vardır. Bir diğer deyişle eğer bölged eki ba raj projesi nedeniyle yürütü
len tartışmaya taraf olan gönüllü! er, dernekler, tarih kuruluşları, Kültür 
Bakanlığı veya üniversite görevlileri alınabilecek basit tedbirleri almı
yor, Arif Şentek arkadaşınuzın güzel ve özlü ifadesiyle, tarihi eserleri 
koruyormuş gibi yaparak tahribe terk ediyorsa ortada başka sorumlu
luklar da vardır. Dernek bakurundan da sorumluluğu vardır, "Niye 
bekçiyi oraya dikmedin!" derler. Hocam kusura bakmasın, galiba kazı 
ekibi bakımından sorumluluklar da vardır. "Acil bazı önlemleri almak 
için gereken girişimleri niye ya prnadın veya yaptın da sonuç alamad.ıy
san niye bunu kamuoyuna duyurmadın, kamuoyunun desteğini niye 
arkana almadın?" derler. Kebapçı Ramazan'ın ticari faaliyetini denetle
rnek zorunda olan belediye başkanı veya kaymakam bakımından da ta
rihi mirası koruma kanunlarımızın getirdiği sorumluluklar vardır. 
Kimseyi rahatsız edemem diyemezsiniz. "Kebapçı Ramazan'ın tahribi
ne niye seyirci kaldın?" derler. Bugün demezlerse, yarın derler. 
Dolayısıyla konunun sadece bir baraj yeri olarak ele alınlp geri ka

lan yanlışların unu tu lması, dünya ve tarih karşısındaki sorumluluklan
rruz bakırnından kabul edilemez. İşin bu yönünü de bu tartışmarıın 
kapsamı içine almak gerekiyor. 

Belirttiğim dört alan dışında, benim sa ptayabildiğim iki başka konu
da daha görüş belirtildi. Bunlardan biri konunun bir arkeolajik kazı so
runu olarak ele alınıp bir büyük kültürel operasyon olarak ele alınma
ması üzerineydi. Diğer konu ise her kurumun tek tek kendine düşen so
rumluluğu yerine getirmemesinin bir kolektif sorumsuzluğa yol açma
sıydı. Bir diğer deyişle, eğer kıt kaynaklar gerekçesiyle ve herkesin be
nim elimde buna ait yeterli araç gereç, p ersonel yok ne yapayım diye 
düşündüğü ve bürokraside çok rastlanan bir tavırla kendi sorumlulu
ğunu sınıriayıp sonuçta ortadaki genel sorumluluğu zaafa uğrathğı bir 
işleyiş kurulursa, sonuç olarak durum Hasankeyf'in tahribine ortaklaşa 
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seyırcı Karmaya aonuşeceKtır. HatbuKı cıevıet bu Konuda uluslararası 

ve ulusal yasalarla görevlendirilmiştir. 

Devletin seyirci kalma özgürlüğü yoktur. Arif Şentek arkadaşımız 
bu konuda görevlendimıeyi daha da etkili kı labilmek için her sene ya
pılan işin raporlanması zorunluluğunu getirmek gerekir diyor. 

Kısaca, konu Hasankeyf'te kültürel mirasın usulünce korunması so
runudur. Dünyada köfteci Ramazanlar'ın bol bulunduğu, SİT alanları 
üzerinde yeni yerleşme i htiyaçlarının yoğun olduğu, üstelik kaynakla
rın da çok fazla olmadığı bütün arkeolojik alanlar tahrip edilmiyor. Bu 
dünyanın üzerinde çalıştığı, çözümü için öneriler, uygula malar gelişti

rildiği bir alandır. 
Dolayısıyla bu a landa yaptığımız işin, ayırd ığımız kaynakların ye

tersizliğini dünyaya, gelecek nesillere aniatma imkiinımız yoktur. Aynı 
problemle Portekiz'de, Mısır'da, İtalya'da, Ürdün'de karşılaşan grup
lar buna çözüm bulmuşlardır. Biz sorumsuzluğumuzu sözde gerekçe
lerle örtemeyiz. 

Gerekli çözümü bulup uygulamamızı acilleştiren en önemli unsur 
turizmin bölgeye gelmesi ve bö1gedeki ekonomik hareketlenrned.ir. 

1ger mesele bütünsel bir operasyon olarak ele alı~bafaj'konusu 
daıül, bir b ütün içinde ortaya konmazsa ÖnÜmüzaeki yillarda bölgeye 

~ 

gelen her ilave turist ve bu ilave turistin yarattığı beklentı, tahri atı da-
-naa:a artıracaktır. Gelen turistler ise memleketlerine orayı naslrtahTıp 
ettiğımizirı hesabını sormak üzere döneceklerdir. Dolayısıyla turizmin 
korumacılık alanında katkılar sağlayan bir alan olmasının yollarını 

açan, onu daha büyük bir tahribatın aracı kılmayan bir yaklaşım da 
şimdiye kadar konuştıığıırnuz dört konuyla yakından ilişkilidir. Eğer 

bu sağlanmazsa, öyle anlaşılıyor ki, bölge içi bazı rant hesaplarının da 
eklenmesiyle Hasankeyf' i barajdan önce bu süreç tahrip edecektir. 

Bütün bunları söyleyerek, bütünü ifade ederek ana konudan uzak
laşmış olmuyoruz. Biz şu an llısu Barajı ve Hasankeyf konusu üzerinde 
alternatif baraj seçim yerleri yahut kod yükseklikleri üzerinde tartışma
ya devam ediyoruz. Zaten böyle yapmazsak, "Türkiye'nirı her tarafın
da bunlar oluyor, baraja ne gerek var zaten kendi kendine tahrip olu
yor" değerlendirmesi içinde kaybol~atimizi kamusal projel~in 

denetlenmesi a lanından uzaklaşhrmış oluruz. Biz bunu yapmıyoruz, 

dikkatlerimizi barajdan uzaklaştırmıyo~ ana çerçeveyi öyle çizi
yoruz ki çok yönlü bir tahrip süreci karşısında da politikalar geliştirile

bilsin. 
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diği zaman kısıtlamalarının olduğu doğru. Ama bu toplantının tuta
naklarıru, bu toplantı kapsamında değerlendirme yapılsın diye yollan
mış m etinleri yayııılamak, bu konuda ö nümüzdeki günlerde onla rca 
gazeteye, televizyon muhabirine toplantı özetlerini aktarma k gibi ek 
imkanlar olduğu için, zaten isteyen her arkadaşımız görüşlerini daha 
aynntıyla ifade edebilecektir. 

VEDAT ÖZBİLEN 

GAP İdaresi Proje Koordinatörii 

GAP Bölge Kalkınma Planı'nın yenilendiğini biliyorsunuz. Uygula
nan her ülkede bölgesel kalkınma projelerinin hem negatif, hem pozitif 
etkileri vardır. Ülkeler bu sorunu çözmek için uğraşırlar ve hiçbir ülke
de bu konularda yüzde yüzlük bir başarı sağlanmamıştLr. En iyi örnek
lerde bile başarısızlıklar da, başarılar da vardır. Biz devlet olarak Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir proje u yguluyoruz. Bu projenin eko
nomik açıdan bölgeye, ulusal ekonomiye ve Ortadoğu'ya muhakkak 
büyük katkıları olacak. Ama bunun yarunda negatif etkileri de olacak. 
Bir kere doğayı değiştiriyoruz. Fırat-Dicle Havzası'nı kontrol ediyoruz, 
altyapılar inşa ediyoruz. Dolayısıyla doğa değişecek, bunu inkar ed e
meyiz. O halde doğayı en iyi şekilde değiştirmenin yoUarını aramalıyız. 

Devlet de bunu yapıyor. Aynı şeyi kültür konusunda da, diğer konular
da da yapıyor. 

Elirnizde 1989'da yapılmış bir plan var. O zamandan bu yana koşul
larda önemli değişiklikler olmuş, her şeyden önce de dünya değişiyor ta
bü. Değişen dünyada ortaya yeni kavramlar çıkmış ve bwuar bizim ülke
mizide etkiliyor. Birçok akadernisyen, Batı'daki gelişmelerden de etkile
nerek ülkemizde yeni yaklaşll11 arayışlan içine giriyor. Bu yeni yaklaşım
lardan biri d e biri sürdürillebilir kalkıruna yaklaşll11ı. Özellikle 1994'te 
yapmış olduğumuz sosyal eylem planından sonra projemizi, bir toprak 
kaynaklarını geliştirme projesi olmaktan odağı insan olan bir projeye 
doğru değiştirme çabası içine girdik. Proje bölge insanın hayatını değiş
tirmeye yöneliktir, o halde yaklaşımlaruun da değişmesi gerekir. Bu bir 
mühendislik projesi değildir; hem sosya l açıdan, hem de çevre, eğitim, 

sağlık ve iktisadi gelişim açılarından irdelenmesi gereken bir projedir. 
Sonuç olarak GAP İdaresi 1995' te stratejisini değiştirerek GAP Pro

jesi' ni bir sürdürülebilir insani kalkınma projesi olarak adlandırdı ve 
çalışmalarını buna göre yürütmeye başladı. 
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'-'>/'"\r ıudr~ı ;;u <mua ou yenı yaKlaşımın KUltur aıanına, tan hı var
lıklarm korunması alanına nasıl adapte edilebileceği aran ışının içinde. 
Bu konularda acaba devletin halen uygulamakla olduğu strateji doğru 
mu? Öyle görünüyor ki doğru deği l ! O zaman yenilerini a ramamız ge
rekir. Kahlımcı planlama yapmak istiyorsak bu arayışa paydaşlarımızı, 

yani projeden etk.ilenecek olan halkı ortak etmemiz lazım. Ona danış
mamız, onu projeye katmamtz lazım. O halde bunun da yöntemlerini 
aramamız, geliştirmemiz gerekiyor. 

Türkiye'nin bu konuda deneyimi yok. Sadece küçük konularda, 
kentsel gelişme projelerinde denenmiş bu yöntem. Devlet ilk d efa do
kuz ili kapsayan bir alanda kahlımcı planlama yönünde çaba sarf edi
yor. Yani biz projeden etkilenen insanları projeye nastl ka tabili riz, pro
jeyi nastl sahiplendirebiliriz, hükümet dışı kuruluşlara nasıl aktif bir rol 
aldıra biliriz konulannda bir arayış içindeyiz. Dolayısıyla kültür ve tarih 
varlıklarının korunmasında yeni bir s trateji aramaçabamız var. Bu stra
teji sizlere danışarak oluşturulacak. Bu danışma toplanh larıru bu amaç
la yapıyoruz. Tarih Vakfı'ndan bize bu konuda destek olmasını istedik 
İlgili tüm kesimlerin görüşlerini alarak bize bir doküman halinde sun
malarını rica ettik. Bu doküman proje ekibinde irdelenecek. 

Bu çalışmada bölgesel kalkınma çabaları içinde kültür varlıklarının 
nereye oturacağım tespit e tmemiz gerekiyor. Bu bölgede iktisadi kal
kınmayı sağlayacağız, doğayı koruyacağız, çevreyi koruyacağtz, eğitim 
ve sağlık hizmetlerini sağlayacağız. Bunu yapmak için Türkiye'de dev
letin iınkanlannı, insan kapasitesini göz önüne alacağız. 

Yanıtını aradığımız kültürel ve tarihi varlıkların nasıl korımacağı 

m eselesi tüm GAP bölgesine ait bir m esele. Hasankeyf de bu kapsam
da ön plana çıkan bir alan. Bölgedeki kültür ve tarih varlıklannın ko
runmasında stratejirniz, öncelikli projelerimiz ne olmab? Bu öncelikli 
projeleri tespit ettikten sonra içinin d oldurulması gerekiyor. Bir beyefen
di vizyon dokümanına kattldığını, ama somutlama alanlarının boş oldu
ğıınu söyledi. İçini bölge insanı, akademisyenler, sivil toplum örgütleri 
dolduracak. Bu çabşma dizisinden bunu bekliyoruz. Bu danışma toplan
tılarından çıkan ortak görüşleri politikacıların önünde, ilgili kesimlerde 
savunacağız. Başarabildiğimiz kadar başaracağız. Ancak, siz de destek 
olacaksınız. Somut projeler vereceksiniz. Ana stratejimiz bu. 

Bazı konuşmacılar belirtti gerçi, ama sadece baraja, su olayına takıl

maya lım. Kentleşmenin muazzam tahribah var. ODTÜ'den bir hoca
mız Hasankeyf'te 1968'e kıyasla çok büyük bir tahribat olduğıınu söy-



Bunu aşmamız gerekir. Sadece proje ekibiyle kültür ve tarih varlıklan 
ile ilgili s tratejiyi tespit ederdik. Am a böyle yaparsak yanlışa düşebi li
riz. Bu danışma süreçlerini bu nedenle başiatıyoruz ve sizden öneriler 
bekliyoruz. Nasıl koruyacağız? Bunun için devletin kurumlarını nasıl 
dönüştürebiliriz? Kültür Bakanlığı nasıl daha ikna edici olabilir? Bun
larla ilgili öneriler bekliyoruz. Gelmediği müddetçe biz işin bu kısmıy
la ilgili bir şey önermek istemiyoruz. Devletin politikası var bu konuda. 

GAP İdaresi olarak Hasankeyf sorununa nasıl yaklaştığımızı sordu 
bazı arkadaşlar. Alim Bey anlattı, biz Uısu alt bölge planını yapmak is
tiyorıız. İnsarıların barajın yapılmasıyla hem sosyal açıdan, hem kültü
rel açıdan nasıl etkileneceğini tespit etmemiz lazım. Ama barajın yapı

lacağını varsayıyoruz. Yapılmama alternatifi ayrı. Başka alternatiflerin 
de sizden gelmesini bekliyoruz. Mimarlar Odası temsilcisinin söylediği 

gibi niyetler, öncelikler, sorumluluklar önemli. Niyetimizi, öncelikleri
mizi, sorumluluklanmızı iyi çizmeliyiz. 

1997' de kanunumuza eklenen bir maddeyle GAP İdaresi dış kaynak 
bulabiliyor. Ama bunun için ciddi projelerle gitinemiz lazım. Bu damş
ma toplantılarıyla ilişkilerimizi geliştireceğimiz tüm kesimlerden proje 
önerilerinin çıkması !azını. 

JALE VELiBEYOCLU 

ODTÜ, TAÇDAM 

Ben bir Ön Asya arkeoloğuyum, aynı zamanda sivil toplum örgüt
lerinin bölgede yaptığı çalışmalarırun genel değerlendirilmesini yapı
yorum. Bir de ODTÜ TAÇDAM'ın bölge koordinatörüyüm. 

ODTÜ TAÇDAM kazı yapan bir kuruluş değil. Bizim görevimiz ka
zı yapılması gereken yerleri belirleyip, kazmak isteyenlere her türlü lo
jistik desteği sağlamak. Daha sonra da bunları bir toplu yayın haline ge
tirmek, bilim dünyasına tanıtınak. Sivil toplum kapasitesinin artırılma
sı ve yerel aktörlerin güçlendirilmesi de amaçlanmız arasında. 

Ne ad verirseniz veriıı, isterseniz sürdürülebilir lik, isterseniz katılım 
deyin, bölgedeki sivil toplum kapasitesin.i geliştirmediğiniz, yerel ak
törleri güçlendirmectiğiniz sürece durumunuz Hinctistan' daki İngil.izle
rin durumuna benzer. Bu gerçeği bir kere kabul edelim. Şimdiye kadar 
çok şey tartıştık. Artık birlikte bir konsorsi ol turalım · · ik
te bir şeyler yapmaya ça şa ım. Oneelik bölgedeki yerel kapasitenin ar
tırılınasında olmalı. Butü.n kentlerin profilini'Dilıilemiz lazım ki yarın 
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ratılınasının nasıl gerçekleşeceğini bilelim. 
Bölgeyi bilmeden, tammadan, bölgenin ne kadar değerli olduğunu 

bilemezsiniz. Olay Hasankeyf olayı değil, bakhğınız bütün bir llısu. Ha
sankeyf in dışında ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Demek ki ö ncelikle bü

tün GAP böl12esinin kültür env~~rinin ~ anla~a 5!,_l<anlma~~ 
rekiyor. Mardin'i bugün UNESCO dünya kültür mirasına adaya ay ı 

olarak seçtik. Beş yıla kalmaz Mardin kalmayacak. 
Birbirimizin boğazını sıkıp sen beyaz adamsın, sen kötüsü n, sen iyi

sin diyeceğimize nasıl ortak projeler çıkartınz, bunu araştıralım. Yani 
siz GAP'sınız, ben DSİ'yim, sen ODTÜ, sen Dicle'sin değil. Hayır! Or
tak p roje çok kolay. Hasankeyfte prehistoryacılarla birlikte büyük bir 
proje yapılabilir. Buna para da bulunur. Paranın bulunmaması diye bir 
şey olduğuna inanmıyorum. Siz yeter ki projeyi getirin. 

H alet Çambel benim hoca m. En son öğrencisi de benim. O hiçbir şey 
yokken nasıl para bulunur, para bulunmadan da neler yapılır hepimize 
göstermiştir. Bundan sonraki toplan h lara projeyle gelin. Konuşmanın 

sonu yok. Hepimiz eline bir p roje olsun. B~m projem nedir? Burada-
-c---'ki arl<eol<WJ<.J.I"~brma kapasitesinin ge!.i§tirilmesj. O zam an be n onu 

hazırla yayım. Lütfen on beşinci toplan h için para harcamayalı.m . Yirmi 
kişinin geliş gidişi burada 2-3 milyar. Bu 2-3 milyar lirayla ben Batman 
bölgesindeki çok iş yapardırn. 

ALiM ÇoPUROtLU 

Bazı cevaplar hazırlamışbm ama bir bölümüne Vedat Bey cevap ver-
di. Bir bölü mü için de doğrusu polemik yapmanın gereği yok. Tarih 
Vakfı nasıl olsa toplanh sonuçlamu bir değerlendirmeyle b irlikte GAP 
İdaresi'ne verecektir. Orada bunların çok ayrınblı bir şekilde değerlen
dirileceğini, göz önünde alınacağını size söyleyebilirim. Vedat Bey'le 
benim Diyarbakır uçağına yetişmemiz gerekiyor. Onun için Sayın Baş
kan 'd an ve Sayın Valimiz'den izin istiyoruz. İy i akşamlar. 

Adı saptanamayan bir konuşmacı 

Tüm dünya Hasankeyfi bir güneş tuhılmasıyla tanımaya başlad ı . 

Dünyanın d ört bir yerinden gazeteciler, bilimadamları Hasankeyf e ge
lerek güneş tuhılmasını, ama onunla birlik te Mezopotamya'nın en 
önemli kültürel mirasını gördü. İnsanlığın beşiği sayılan bu tarihsel il
çemiz maalesef şu anda unutuldu. Am a bir baraj söz konusu olduğu za-



man hem en herkes Hasankeyf' e yönelmeye başlad ı. ~ınıctıye kadar ne
den bir ça lışma yapılmadı? Neden Hasankeyf için bir kaynak araştır

masına gidilmedi? Neden Hasankeyf' i dünyaya ta nı tamadık? 
Nükleer enerji , insanın sağlığına za ra r verdiği için bazı yerlerde şid

detle kınanıyor. Ama Hasankeyf biz im canlı tarilıimizdir. Canlı tarihi
mizi nasıl yok edelim. Kendimizi yok etmiş sayılırız. Bu insanlargeçim 
sıkınhsı içinde, aynı zamanda depremzedeler; depremzedeler hala ça
dırda yaşıyor. Neden su havzasının yerin i değiştirerek tarihi ve kültü
rel mirasımızı sular alhnda kalmakta n kurtarmıyoruz? 

RECEP KAvuş 

Hasankeyfli/er Denıeği İkinci Başkanı 

On iki senedi r bölgede gazetecilik yapıyorum. Gazeteciliğe ilk baş
ladığun ylllardaydı, Hasankeyf'le ilgili ilk yazımı yazdığım zaman baş
lığını "Hasankeyf e Ağlıyorum" diye atnuştım. Bugüne kad a r Hasan
keyfle ilgili hemen hemen her toplan h ya kahldım. Konuşmacı arkadaş

larım ız sivil toplum örgütleri, yerel yöne timler Hasankeyf e sahip çık
madı dediler. Doğrudur, sahip çıkmadı, ama Hasankeyfi en başta dev
let gözden çıkardı. Sadece sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler 
Hasankeyf' ten sorumlu değ~r. K~Bakanlığı, Turizm Bakanlığı._ 
_çevJ~ A~Y.. us_~ Mü~et..Müdürlüğü ... 

Konunun bütün bu muhatapları nered e? Bu kurumların bu toplan
tıda hazır bulunup Hasankeyf'in önemi konusunda bizden d aha güzel 
konuşmalar yapmaları lazımdı . 

Geçenlerde Kültür Bakanırnız geldi ve "Tlısu Barajı yapılacakhr, !lı

su Barajı bölgenin kalkınması için son derece önemli bir projedir" diye
rek hayal kırıklığı yarattı . Eğer bunu bir Kültür Bakanı söylüyorsa o tu
rup düşünmek lazım. Bu demeçten sonra umudumu daha da yitirdim. 
Asıl tartışmamız_gereken konu Hasankeyfi sul ar altında bırakma

yacak alternatiflerln neler oldu~dur. Ben biraz bu konuda konuşmak 
~tiyorunı. Konunun uzmanı değilim. Proje üretecek kadar da imkanla

rımız yok. Bu konuda en sağlıklı projeyi gerçekleştirecek, en sağlıklı 
araştırmaları yapacak yetenekte olan kurumlar, devletimizin kurumla
ndır; Devlet Su İşleri'dir, GAP İdaresi'dir. Sahip oldukları teknikler, 
araçlar ve mad d i imkanlar bakımından başka çözümleri en kolay bu 
kururnlar bulabilir. Biz üç baraj yapılsın diyoruz. Bu kendi buluşurnuz 
değildir. Elektrik mühendisi, proje mühendisi, harita mühendisi, u z
man profesör veya mühendis arkadaşlarırnızın basma da yansıyan gö-
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bu iki kurum bulur. 
Bir süre önce Alnıanya'ya g ittim. O rada ene~inin sad ece su y la üre

ti lmediği ni gördüm. Biyoenerji , güneş enerjisi, ad ı nı başı rastlad ığı nız 

rüzgar santralleri gibi çözümler d e var. Bunlar niye bizde de olmasın? 
Bölgemiz h em riizgar hem güneş açısından çok elverişli . Coğrafi açıdan 

da çok güzel bir yerdedir. Hem yine sudan yararlanan, ama H asan
keyfi batırmayan çözümler üretilebilir, hem de başka yöntemlerle ener
ji üretecek çözümler üzerinde d urulabilir. 

ÜRHAN SiLtER 

Gökhan Menteş, toplantıya katılamayan ama görüşlerini yazılı ola
rak ileten arkadaşların görüşlerini özetleyecek sizlere. 

GöKHAN MENTEŞ 

Tari/ı Vakfı GAP Daııışma Toplantıları Projesi Koordinatörü 

Metirıler ortalama beş sayfa uzunlukta. Metin sahiplerinden bazıla

rı burada bulunuyor ve görüşlerini sözlü olarak da ifade e ttiler. Ben ya
zılı katkıların başlıkları ve sahiplerini belirteceğinı. Yazarları burada 
bulunmayan metinleri de özetleyeceğirn. 

"Ilısu Barajı ve Hasankeyf" başlıklı, Avukat Yusuf Tanrıseven tara
fından kaleme alınmış bir yazı var. "GAP-Tarilı Vakfı Toplantısına Su
nulacak Hasankeyf İle İlgili Görüşler" başlıklı yazı, Prof .Dr.:... Olu Arık~ 
ait. Sözlü olarak kısmen ifade edebildi zannediyorum. 
~i ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Bağlı_\'e_İlgili Kuruluşlar 
Dairesi B"iŞ~ tarafından bize iletilen bir yazı var. Bu yazıda Hasan
keyf'in sular altında kalmasının önlenmesiyle ilgili görüşler bildiriyor. 
Burada Enerji Bakanlığı temsilcisi bulunmadığı için samyorum bu bir 
buçuk sayfalık yazıyı burada okumakta yarar var. 

Keza Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkan
bğı' nın, Genel Müdür Prof. Doğan Altınbilek'in irnzalad.ığı, "GAP Pro
jesinde Kültür ve Tarilı Varlıkların Korunması, Kurtarı lması, Taıutılıııa

sı ve Değerlendirilmesi" başlıkl ı bir bilgi notu var. Metinde konuda 
yaptıkları çalışmalar özetleniyor. 

"Hasankeyf ve lbsu Barajı" başlıklı bir not Kültür Müdür Vekili Kar
ta! tarafından imzalannıış. "Hasankeyf' in Kurtarılması İçin Altematifle
re Adım Adım" başlıklı bir yazı var. Bu yazıyı da Burhan Zengin imza
lamış, sanıyorum burada kendisi ve biraz önce görüşlerini ifade etti. 
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"ffasankeyf ve Alterna tifler" baş lığıyla yazarı belli olmayan bir metin 
var, ancak geldiği yer Batman Belediye Başkanlığı. 

Bir başka m etin Hasankeyf Gönüllüleri Derneği Başkanı Arif As
Jan'a ait. Sanıyorum burada görüşlerini belirttiler. Sayın Hakan Demir
büken de bir no t göndermiş. Hasankeyf'in rezervuar alanının üstünde 
kurulması gibi bir önerileri olduğu ifade edilmiş, ama ayrıntısına giril
memiş. Aramızda bulunan Hasankeyf Belediye Başkaııı Abdulvahap 
Bey'in üç alternatif önerisi var. Son a nda aldığımız bir yazılı not ise Bat
man Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Mehmet Teymur'a ait. 

ORHAN SiLiER 

Metin! erin özetlenınesi oldukça uzun sürecek anlaşılan. Bence buna 
zamanmuz yok. Ama gerek Ankara ve İstanbul'da, gerek dün Diyarba
kır' da yaptığımız toplantılarda verilmiş yazılı metinler var. Bu metinle
rin hepsini toplantı notlarıyla birlikte yayıma hazırlayacağız ve tartışına 
için yararlı bir malzeme olarak kullanılacak. 

Şimdi önce DSİ temsilcisi arkadaşım.ıza söz vereceğim. Arkasından 
da, bu çalışmayı bundan sonra nasıl sürdürmemiz gerektiği, bir tür or
tak düşünce üretme platformunun ya da görüşlerimizi birbirine daha 
yaklaştıracak, hiç değilse ayrılık noktalarını ortaya koyup bunu azalt
maya çalışacak bir platformun nasıl kurulabileceği konusundaki görüş
lerinizi almaya çalışacağım. Dernin de sözü edildiği gibi, küçük çapta 
da olsa sürdürülebilir ve sürece katkıda bulunabilir bir çalışma örgütle
rnek lazım ki taş taş üzerine, söz söz üzerine koyulsun ve sonuç alına
ya yardımcı olunabilsin. 

HASAN KILIÇ 

Toplantıda baraj alternatifleri konusu sürekli olarak gündeme geldi. 
Konunun teknik açıdan fazla incelenmediği kanısındayım. İlk konuş
mamda dikkat ettiyseniz, Türkiye SOO milyar metreküp yağış alıyor, 

186 milyar m etreküpü akışa geçiyor, diğerleri yok oluyor, bunun 53 
milyar m etreküplük kısmı da bu bölgede dedim. Eğer hidrolik enerji 
peşinde isek, Türkiye'de akarsuların yüzde 33'ü bu bölgede. Kışın Dic
le nehrinden akan bir su var. Akan bu su potansiyel enerjidir, potansi
yel bere kettir, memleketin lıayatıdır. Biz bu suyu biriktirip değerlendi
relim düşüncesiyle harekete geçtik. Burada 11 akarsu üzerinde çalışma 

yapılıyor. Bir barajm yapılma kararı için çok uzun yıllar ça lışma yapılı

yor. H er yerde, her dar vadide bir baraj yapılır diye bir düşünce ola
maz. Bir barajın yapılma karanna ai t etütleri 30-40 kişi yapıyor. Yeraltı-
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nın incelenmesi, toprağının yapısı, cinsi, tüm bunların araştırması yıllar 

sürüyor. llısu Barajı'nın burada yapılabilirliği ta Fırat planlamasından 
bugüne kadar uzanan bir süre içinde e n bilgili teknik eleman ağabeyle

rimiz ve hocalarımız tarafından yapıldı ve buraya getirildi . Bu barajda 
kışın 11,5 milyar metreküp su biriktirebiliyor ve bu su enerjiye ve fay
da ya dönüştürülebiliyor. 

Şimdi ortada bir hasta var ve am eliyat edilmesi gerekiyor. Deriyi 
kesmeyelim, izi kalacak denir mi? Buna mecburuz, suyun birikebilece
ği yer burası. Denilecek şey, ameliyah yaparken iz bırakmamak için ne 
çare aranacağıdır. Biz de şimdi bunu konuşuyoruz. O çareleri arıyoruz. 

Elimizde Genel Müdürümün verdiği bir yazı var, saygıdeğer hoca ve 
arkadaşlamnın verdikleri bilgiler var. Onlar DSİ'nin bu konudaki endi
şe ve düşüncelerini dile getiriyorlar. Biz canla başla bu projede yapılsın 

ve memleketin menfaatine sunulsun diye çabalıyoruz. Çünkü enerjisiz 
eğitim olmaz, enerjisiz sağlık olmaz. H er şey, hayahmız enerjiye bağlı. 

Ama bu arada zarar en asgari düzeye nasıl indirilebilir diye çalışıyoruz. 
İstihdam konusunda da eleş tiriler oldu. Ben Batman Barajı 'nın kont

rol baş mühendisiydim. İlk verdiğim e mir barajda yöre insanlannın ça
lışhrılması oldu. Batman Barajı'nın yapırnına başladığımız vakit, Çatak 
Köprü Köyü yoksul bir köydü, şimdi ise bir ilçeyi andırıyor. Bu baraj ni
ye orada yapıldı diye kimsenin rahatsız olduğunu zannetmiyorum. 

Ilısu Barajı GAP'ın 4. büyük gövdesine sahip olan bir projedir. İnşa
at sırasında yaklaşık 10.000 insan bilfiil çalışacaktır. Bunları a ileleriyle 
birlikte düşünürseniz, sadece inşaatm bile çok büyük bir nüfus parçası
nı olumlu etkileyeceğini görürsünüz. Ayrıca su altında kalacak yerler 
için bugünkü fiyatlarla yaklaşık 600 trilyon lira kamulaşhrma bedeli 
ödenecek. 

DSİ arkeolajik varlıkların kurtanlmasını veya Hasankeyfin taşın
masıru da birlikte yapalım diyor. Gerekli olan araziyi DSİ kamulaştıra
cak, her şeyin oraya taşımasına makinesiyle, parasıyla, imkamy la, yar
dımcı olacak. DSİ ayn bir kurum değil ki, Türkiye'nin bir parçası, hepi
miz biriz. Bizim bir farkımız yok. 

Biraz evvel 11 akarsu üzerinde çalışma yapıldı dedim. Bu akarsular 
her açıdan incelenmiş, en sonunda birinde karar kılınmış. Bir de malu
m un u z bu proje kredi ile yapılacak bir projedir. Bu projeye talip beş ül
ke var. Bu beş ülke bu projenin gereği olan ÇED Raporu dahil her tür
lü araşhrmanın yapılması konusunda bütün adımları atrnışbr. İngiliz
ler, İsviçreliler, İtalyanlar krediyi vermek için birtakım ön koşullar öne 



mız açıktır, hangi konuda bir bilgi talep edilirse, Genel Müdürlüğü
nıüzde m evcuttur. istenmesi halinde verilecektir. 

MURAT GöKDEMiR 

İnşaat Mülıendisleri Odası, 
istanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 

Mesele bir tarafta baraj, diğer tarafta tarihi ve kültürel mirastın ko
runması karşıtlığı biçiminde konulmamalı. Hidrolik sistem e dayalı 

enerji üretimi yapmayı kararlaştırmışsak, doğaldır ki bu baraj yapıla
caktır. Yetki sınırları bölgedeki 9 ili kapsayan GAP İdaresi imar plania
rına vanncaya kadar meselelere müdahale etme yetkisi ve hakkı olan 
bir idaredir. Her türlü yabrım sistemini optimum noktalarda değerlen
dirme i.mkanına sahiptir. 

Teknolojinin çok ileri noktalarda olduğu günümüzde sad ece hidro
lik sistemlere dayalı olarak enerji üretiriz diye bir kayıt yok. Güneydo
ğu Anadolu güneş enerjisinden yararlanarak da aynı düzeyde enerji 
üretebilme imkfınına sahip bir bölgedir. Ama işin bir de sulama yönü 
var. Demek ki daha geniş bir planlama d üziemi içinde her şeyi yerli ye
rine koymanuz gerekiyor. 

DSİ yetkililerine fazla yüklenıneni n bir anlamı yok. Çünkü onlar ka
rar mercii değiller. 

Biliyorsunuz bu proje yap-işlet-devret modeliyle dışarıdan kredi al
mak amacıyla çalışılmış bir projedir. Bununla ilgili olarak kurulan kon
sorsiyum geri çekildi Geri çekilmelerinin birçok nedeni var. Biri kon
sorsiyum üyelerinden İngiliz firmasının ÇED raporunun hazırlanması
m istemesi. Devlet buna, siz projeye müdahale ediyorsunuz, böyle mü
dahalelere hakkınız yok diye cevap verdi. 

GAP İdaresi'nin tarihi ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili olarak 
bugünkü toplantı gibi danışma mekanizmaları oluşturması çok olumlu. 
Gerçekten geldiğimiz bu nokta Türkiye açısından iyi bir yer. 

Taşınabilir varlıkla r götürülüp müzelere koyulabilir, ama Hasan
keyfi yerinde kalmak koşuluyla koruyacağız. Hasankeyf gibi SIT alanı 
oluşturulan bir antik kent muhakkak kendi yerinde korunmalıdıı;. Dev,:... 
Jet ve GAP İdaresi öncelikle buna karar vermek zorwıdadır. 

NUMANTUNA 

Türkiye'de ÇED ile ilgili mevzuat 1990 yılından sonra ortaya çıktı. 
Barajın projele nd.irilmesi daha önce bittiğinden, prensip olarak bu pro-
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bir ÇED çalışması yapılmadı . Ama yabancı firmalar Dünya Bankası 
standartlarına uyuyor. Eğer doğruysa böyle bir ÇED incelemesi yapıl
mış, am a yayınlandığını duymadım. 

KERiME ŞENYÜCEL 

Konuyu 1996'dan beri izleyen bir prodüktör olarak "Halfeti/Suya 
Dönüşen Topraklar" belgeselini çekerken zaman zaman, "ah, vah" de
dim. Yani ağıt yakılacak durumlar da oldu. Ama bu çalışma önemli bir 
belgelerne çalışmasıdır. Keşke ö nümüzdeki yedi yıllık süreç için böyle 
bir arşivleme ve belgesel çalışmasıru Tarih Vakfı, GAP İdaresi ve TRT 
olarak başlatabilsek. 

Bizim 1996'da yaptığımız çalışma Fırat nehrinin 19. yüzyıl sonların
da taşırnacılıkta kullanıldığıru gösteren siyah-beyaz fotoğraflarla başlı

yor.1996 sonrası ise bir betacam arşivi olarak belgelendi. Şu ana kadar 
GAP İdaresi'nin sürdürdüğü, halk katılırıımı temel alan kamulaştırma 
ve ekonomik yönlendirme çalışması ile kültürel, sosyal, tarihi etkilen
me konularında yüz saatlik bir arşivirniz oluştu. Bunun yanında fotoğ
rafçımızın tespitleri de bulunuyor. Bunu buradaki taril1çi, bilimadanu 
arkadaşlarımın bilgisine sunu yorum. TRT bu arşivi eğitim amaçlı kul
lanımlar için çok indirimli bir fiyatlandırmayla açmıştır. 

ÜRHAN SiLİER 

Bu konu bir noktadan sonra tükerırneyen bir konudur. Bu tükenme
yen konu için bir başka platform tanımlayıp, geriye kalan zamanmuzı 

platformun devamlılığını nasıl sağlayacağın1ız konusunda kullanmaz
sak, bugün burada sözlerimiz biter, ama salondan sonuç almadan çıknuş 
oluruz. Sonuç olarak sadece bir toplantı dokümanı elde etmiş oluruz. 
Onun için sizden dileğim, geri kalan dakikalarırnızı bu platform ü zerin
de konuşarak geçirelim Yani bundan sonra Hasankeyf'te alternatifler ko
nusunu değil, bu konuyu ileride nasıl sürdüreceğin1izi konuşacağız. Ha
sankeyf'te, Ankara' da, İstanbul'da devam niteliğinde bir toplantı düzen
lenebilir, konu internet ortamma taşınabilir, orada bazı malzemeyi koru
mak mümkündür. Bu konunun yurtd ışında tartışılıııasından, yurtiçinde 
tartışılması daha doğru bir yöntemdir. Buraya yönelmemiz gereklidir. 

İSA P ARLAK 

Biraz önce konuşan Jale Hanım'ın kullandığı bir ifade dikkatimi çek
tiği için onu d üzeltmek maksadıyla söz aldım. Jale Hanım, bölgesel fak-

333 



törlerin harekete geçirilmesi gerektiğini, geçirilmed iği takdirde duru
mun İngiltere ve Hindis ta n arasındaki bir ilişkiye benzeyeceğini söyle
di. Bu, ta hmin ederim amacını aşan bir benzetme oldu. Ne Türkiye o 
dönemdeki zalim İngi li z ida residir, ne de Batman ha lkı, o dönemdeki 
Hindis ta n halkıdır. Batman Türkiye'nin bir parçasıd ır ve Batmanlılar 

lier'fiirk vatandaşının da olduğu gibTTurl<ıye Cumhurıyetı' nın bırıncı 
sınıf vatandaşıd ır. 

' , 
] ALE VELiBEYOC':LU 

Bunu neden söylediğimi açıklamak isterim. İstanbul'da düşünüp 
burada proje yaptığuruz zaman çok zor oluyor. Ama yerel insan serma
yesinin geliştirilmesi ve kullanılması gerekir. Politikaları İstanbul'dan, 
Ankara'dan belirlediğimiz zaman çok yanlış yapıyoruz. Buradaki katı
lımı sağlayabilmek için d e buradaki tabanı güçlendirmek lazım. Ben 
bıınu söylemek istedim. 

SAFFET ATICI 

Birecik A.Ş. Şaııtiye Müdiirii 

Hasankeyf'in daha çok tartışılması için mümkün mertebe söz alma
maya çalıştım. İsteyen çıkarsa, tecrübelerimiz hakkında bilgi veririm di
ye düşündü m. Sadece şıınu söylemek istiyorum. Bizim barajda maksi
mum d önemde 2500 personel çalıştı. Bunların 80 kadarı Türkiye dışın
dan, Almanya, Avusturya, Fransa ve diğer ülkelerden gelmiş insanlar
dır. Çalışanların yüzde 70'i bu bölgedendir. Bu tür büyük yatırımlar ya
pıldığı zaman yerel unsurların kulla mlmaya çalışılması yapıma firma
lar açısından da son derece avantajlıdır. 

ÜRHA N SiLiER 

Eğer uygun görürseniz -biraz önceki ÇED tartışmasıyla ilgili olarak 
dikkatimi çekti- bu konuyu açıklığa kavuştıırduğu için, DSİ Genel Mü
dürlüğü Etüt ve Proje Daire Başkanlığı tarafından Vakfıımza yazılan 

yazıyı size okumak istiyorum. Kapak yazısında şöyle diyor: 
"Bu, davetiye yazınız ü zerine verdiğim cevaptır. İlgili yazıda, GAP 

Bölgesinde kültür ve tarih varlıklarının korunması, kurtarılması, tanıtıl

ması ve değerlendirilmesi konulu bir çalışmanın tarafıruzca başla tıldı

ğından ve bu kapsamda Ankara, İstanbul'da toplantılar yapılacağından 
ba hsedilmekte ve konuya ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir. Genel 
Müdürlüğümüzce geliştirilmiş olan Güneydoğu Anadolu Projesi kap
samındaki projelerden etkilenen, tarihsel kültür varlıkların belgelenrne-

334 



si ve kurtarılmasına yö nelik olarak, Genel Müdürlüğümüzce destekien
miş ve desteklenme k te o lan projelere ilişkin olarak hazırlanmış olan bil
gi notu ekte sunulmaktadır." 

Bilgi notunu oku yorum: 
"Güneydoğu Anadolu' nun uygarlık tarihinde çok önemli bir yeri 

vardtr. Ancak Güneydoğu Anadolu ülkemizin arkeolajik açıdan en az 
araştmlmış olan yerlerinden b iri durumundadır . Bu bölged eki arkeola
jik çalışmalar diğer bölgelere göre çok geç bir tarihte, ilk o larak 1963 yı

lında Diyarbakır ilinde, İstanbul ve Chicago ünivers itelerinin ortak ça
lışmasıyla başlamıştır. 1965 yılındaysa dönemin ODTÜ Rektörü Kemal 
Kurdaş öncülüğündeki çalışmalar, ilgili kurumların, basının ve halkııı 
geniş katılımıyla, Keban Baraj Gölü alanında buluna n, eski uygarlıkla
ra ait yerleşim yerleri ve anıtların saptanması, mümkün olanların su al
tında kalmaktan kurtanlması amacıyla başlatılmış tır. ODTÜ Restoras
yon Bölümü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Kür
süsü ve Michigan Üniversitesi Antropoloji Müzesi' nin 1966 ve 1967 yıl
larında bölgede yapmış olduğu araşhrmalar sonucunda baraj gölü al
tında kalacak 52 arkeolajik yerleşim yeri ile çok sayıda anıt saptamıştır. 

Ön çalışmaların sonucunda, bölgenin zengin kültür varlıklarına yöne
lik olarak daha kapsamlı araştırma ve kurtarma çalışmalarının yapı lma

sı gerektiği belirtilmiştir. Bu temel düşünceden hareketle Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ve Türk Tarih Kurumu 'nun da katılımıyla 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ve İstanbul Üniversitesi Prehistorya 
Kürsüsü'nün önderliklerinde Kemal Eskilıisarlı' nın kurtarma projesi 
başlablmışhr. Bu dört kuruluşun temsilcilerinden m eydana gelen yöne
tim kurulu, kurtarma işini süratle sağlamak amacıyla, yurtiçinde ve dı
şında uluslararası bir çağrıyla bu arkeolajik kurtarma çalışmalanna yar
duncı olabilecek bütiin bilimsel kuruluşları projeye davet etmiştir. Fi
nansmanı Türk Hükümeti tarafından karşılanan projeye, basın ve hal
kın yardım ve desteği olmuş ve böylece 1968 yılında da Keban Projesi 
uluslararası bir nitelik kazanarak çalışmalarına başlamıştır. Bu proje 
kapsamında 1968-75 yılları arasında Türk ve yabancı arkeolajik bilimsel 
kuruluşlara bağlı ekipler tarafından yaklaşık olarak yirmi yi aşkın yerde 
sistematik kazı ve sondajlar yürütülmüş, tarilıleme, taşuna ve onarım 
çalJŞması yapılmış, binlerce eser Türk müzelerine ve bilim dünyasına 
kaza.ndırılmışhr. Bilim dünyasına tarutılrnak amacıyla bütün bu araşhr
malarının sonuçlarının yaymlanması için çalışmalar başlatılmış ve pek 
çok kitap yayınlanmıştır. 1975 yılından itibaren benzeri çalışmalar Aşa-
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ğı Fıra t Bölgesi'nde yürütü lmüştür. Aşağı Fırat Bölgesi' ndeki arkeolajik 
araşhrma ve arkeolojik ça lışına la rı destekleyen diğer araştırmalar ile 
kültür varlıklarıınızııı kapsamlı bir envanterini çıkaran örnek ça lışma

lar olmuştur. Burada da 14 kadar merkezde Türk ve yabancı bilima
damları tarafından arkeola jik kazılar yapılmış, ça lışma mn sonuçları dü
zenli olarak yayınlanmış ve bilim çevrelerinin bilgilerine sw1ulmuştur. 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Şuna k ilinde yapımı planlanan llısu 
Barajı ile Gaziantep ilinde yapımı s üren Karkamış Barajı göl alanı ve 
çevresindeki her türlü taşuunaz arkeolajik kültür varlıkların b elgelen
ınesi ve kurtarılması amaçlarına yönelik olarak ODTÜ bünyes inde bu
lunan Tarilisel Çevre Değerlerini Araşhrnıa Merkezi (T AÇDAM) ile 
DSİ Genel Müdürlüğü arasında 3 ayrı rotokol i;ı;z;;-la br. Protoko
lün 22 Temmuz anmasıyla birlikte Kültür Bakanlı
ğı'nın denetiminde DSİ Genel Müdürlüğü'nün desteği ve ODTÜ'nün 
eşgüdürnüyle başlahlan çalışmalar kapsanıında Türk ve yabancı bilim 
kuruluşlarına kurtarma çalışmalarına katılmaları için çağrı yapılmış, 

kurtarma çalışmalanna kablmak isteyen ekiplerin, çalışacaklan yerleri 
seçebilmeleri için Haziran ve Ekim 1998 tarihlerinde bölgeye çalışma 
gezileri düzenlenmiş, DSİ Genel Müdürlüğü' nün kurtarma çalışmala
rıyla ilgili giderlerin bir kısmını sağlaması için anlaşma yapılrnışhr. 

llısu Baraj Projesi kapsamındaki arkeolajik kültür varlıklarrrw1 kur
tarılmasına yönelik olarak proje bütçesinden sağlanan kaynaklar ile Ilı
su Baraj Gölü mevkii alanında arkeolajik araştırmalar yapılması plan
lanmış ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1998 yılı içinde 39.5 milyar 
ve 1999 yılı içinde 200 milya.r TL aktarılmışbr. 2000 yılı için de 385 mil
yar TL ödenek aynlmışhr. Böylece etkilenme bölgesinde a rkeolojik kül
tür varlıkl.arın yüzey araştumalan ve kazılar la belgelenmesi ve kurtarıl
ması çalışmaları başlahlnıış durumdadır. Dolayısıyla 1992 yılında Mal
ta'da aralarında Türkiye' nin d e bulunduğu üye ülkelerce imzalanan 
Avrupa Arkeolajik Kültür Mirasını Koruma Sözleşmesi hükümlerinde 

__ik al~ bü~-~~laşunına go re büF- erojele~~ 
· lanlnaslila'ilbelgeleyerek ko ruma ilk~göz önüne alınmışb?"Proje kap

sruronda yurufiilecek, belgelerne çalışmal~u;ı;arası arkeolajik 
mirasm korunma ve yönetimine ilişkin ilke ve esaslara göre yürütülme
sinde gerekli verimlilik ve işgücünün sağlanması için, proje örgütlenme 
ve altyapı programı lıazırlık çalışmalarının yapılması öngörülmektedir. 
Bu bağlamda proje en çalışmaları olarak llısu Barajı etkilenme bölgesi
nin belirlenerek bugüne kadar yapılmış araşbrmalardan derlenen bir 
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arkeolojik veri tabanının oluşturulması ve barajın su tutmaya başlama

sına kadar o lan yedi yıllık süre içinde a lt projeler itibariyle öngörülen 
işlerin programlanması amaçlanmaktadır. Halen is tanbul, Ankara Üni· 
versitelerinde ikişer, Hacettepe, Bilkent, Eskişehir Ünive rsitelerinde bi
rer olmak üzere ülkemizin seçkin bilim kuruluşla rının yanı sıra Ameri
ka Birleşik Devletleri, İtalya ve Almanya'nın seçkin üniversite ve ilgili 
kuruluşlarının, ayrıca Fransız Anadolu Araştırma ları Enstitüsü gibi ül
kemizde çalışan yabancı bilim kururnlarının d a katılımı sağlanmıştır. 

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak olan ve tarihi, arkeolajik ve mimari açı· 

dan önemi haiz Hasankeyf'te Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Oluş Arık tarafından kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Di
ğer ekipler 1998 yılında gerekli hazırlığı yapmış olup, kurtarma kazıla

rıyla, gerekli yerlerde tarama çalışmalarına 1999 yılı haziran ayı içinde 
başlanmıştır ve halen çalışmalar devam etmektedir . Türkiye ve ulusla
rarası bilim kurumları tarafından bu proje çerçevesinde Gaziantep, Ur
fa ve Diyarbakır'da Karkamış Ba raj Gölü alanındaki çeşitli höyüklerde, 
Ilısu Baraj bölgesinde ise önceki yıllarda başlayan Hasankeyf'ten ayrı 

olarak çeşitli merkezler seçilerek, esnek bir yönetim yapısı içinde 1998 
yılı sezonunda arkeelejik araştırma ve kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Proje kapsamında Karkamış Ba raj Gölü etkilenme bö lgesinde arkeelo
jik kurtarma kazısı plarılanan m erkezlerde de topografik haritaların ha
zırlanma çalışmaları yapılmıştır. 27 Aralık 1998 tarihinde Karkamış-llı
s u Baraj Bölgesi etkilenme a lanlan yüzey araştırma çalışma larının ilk 
etabı gerçekleştirilmiş. 1999'da beş ayrı alan içinde yüzey araştırma ça
lışmalan tamamlarımıştır. 2000 yılında da bölgedeki kurtarma çalışma
ları Hasankeyf' e ağırlık verilerek devam etmektedir." 

Şu nokta ÇED'i ilgilendiriyor. Bütün bu yazıyı biraz buraya gelmek 
için okumuş oldum: 

"Alman baraj göllerinin etkilenme alanları itibariy le CIS, yani Coğ
rafik Bilgilendirme Sistemi veri tabanı işletim sistemi kurulmuş ve ar
keolojik ÇED yapılmış, bu arkeolajik ÇED bilgisinin ilgili kururnlara 
dağıtırnıyla kullanımının sağlanması için GlS veri tabanı CD-ROM or
tamına aktarılmışhr. Proje çalışmalarının daha etkili yürütülmesi bilim 
dünyası ve kamuoyuna projeyle ilgili bilgi akışmın sağlanınasma yöne
lik olarak web sayfası düzenlenmiştir . En son olarak d a proje çalışma

larını özetleyen raporun basunı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

proje kapsamında kazı ve araştırmalann bilimsel sonuçlarının Aralık 
1999 tarihinde basımı sağlanmış, 28 Ocak 2000 tarihinde An kara Hilton 
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Oteli 'nde yapılan bir tanıtımla ilgililere dağıtımı gerçekleştiri lmiştir . 

Kurtarma kaz ısı proje önerileri, gerekli izinler için Kültür Baka nlığı ' na 

olumlu görüşle 31 Ara lık 1998 tarihi itibariyle sunulmuş olup 5 Şubat 
1999 tarihli Kültür Bakanl ığı Anıtlar ve M üzeler Genel Müdürlüğü yet
kilileri ile yapılan toplantıda bu projeler prensipte olumlu bulunmuş ve 
desteklenmesine karar verilmiştir. 

Ilısu Baraj Projesi kapsamında kalan bölgede araştırılması gerekli 
Dicle nehrinin kollarının uzunluğu 325 km. uzunluğundadır. Bu bölge
yi kapsayan 1/25.000 ölçekli 18 adet topografik harita üzerinde yapılan 
çalışma ve incelemeler sonucunda arkeotojik araştırma yapılması ge
rekli potansiyel alanın 37.750 hektar olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
toplam alan içinde baraj rezerv alanı dışında kalan ancak baraj gölünün 
aşınciırma ve erozyon etkilerine açık alanlar da bulunmaktadır. Bu ça
lışma sonuçlanelığında llısu ve Karkamış baraj göllerincieki arkeotojik 
kültür varlıklarının önemli bir kısmı kurtanımış olacaktır. Yukarıda 

bahsedilen projelere ek olarak DSİ Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu 
dışında tüm proje çalışmalarıyla inşaat kontrollük hizmetleri, göl alanı 
kamulaştırılması işlemleri, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yap-işlet-devret kapsamı içinde yürütülmekte olan Birecik Barajı ve 
Hidroelektrik Santral Projesi de GAP Bölgesinde yer alan önemli proje
lerden biridir. Bilindiği üzere Birecik Barajı'ndan etkilenebilecek önem
li bir tarihi miras alanı da mevcuttur. Projeden etkilenebilecek kültür 
varlıklarınm kurtanlmasına yönelik çalışmalar GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Söz konusu çalışma 
kapsamında o güne kadar ku rtaniabilen eserler sergilenrnek üzere Ga
ziantep M üze Müdürlüğü'ne taşınrruştır." 

Bilgi notu burada bitiyor. 

NUMANTUNA 

Okuduğunuz bilgi notu büyiik o randa bizim hazırladığımız rapor
lara dayanıyor. Bu raporlar kazı izinlerini veren ve yaptığımız işleri de
netleyen Kültür Bakanlığı'na d a veriliyor. Zaten bütün kazılarda da bi
rer baka nlık temsilcisi var. Buluntula r müzelere gidiyor, taşınmasında 
m üzelik değer gözükmeyenler kazı evlerinde veya bizinı merkez irtibat 
bürosunda kalıyor. 

Bu projede bizim yap tığunız ÇED, arkeotojik ÇED değil. Çünkü he
pinizin bildiği gibi proje yaparken, proje aşamasında alternatif oluştu
rırrken ortaya çıkabilecek her etkinin değerlendirildiği çevresel e tki de-
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ğerlendirmesi içinde arkeoloji d e var. Tabii ideali ÇED yapılınadan ön
ce elde bir kültürel envanter olması lazım. Türkiye' nin kültijrel enyan-
~ . 

Bundan böyle projelerde kültürel envanterinin yapı lması, ondan 
sonra değerlendirmede bu verilerin göz önüne alınması gerekiyor. Bi
zim yaptığımız ise son derece kısıtlı bir zamand a arkeolojik kültür mi
rasının korunmasına ve belgele nmesine yönelik bir tür proje yönetimi. 

Bu kısa zaman içinde izinierin alınması çok zor, bunu süratlendirip 
parayı bulmak ve ne kurtarabilirsek kurtarmak yapılacak en akıllıca iş. 
Zaten hepsini kurtaramazsınız . Modern arkeolojide hepsini kurtarma 
vizyonu yoktur. Örnekleme yaparsınız, kültür profilini çı.karırsınız. Ba
zı yerlerde hiçbir şey kazmadan çalışılır. Örneğin İzmir civarındaki 
Tahtalı'da kocaman bir baraj alanında sadece bir yer kazıldı. Kestel Ba
rajı' nda da öyle. Halbuki burada 12 merkez kazıldı. Kazılması gereken 
en önemli merkezlerin hepsi kazıldı. Karkamış'ta, Uısu'da biz böyle bir 
yönetim merkezi olmayı üstlendik. Bir başka deyişle, yaptığımız çalış

ma aslında ÇED değil, herhalde bir şekilde yanlış yazılnuş bilmiyorum. 
Bilgi vermek istedim. 

OLUŞ ARlK 

Nurnan Bey'in bu söyledikleri üzerine bazı noktalara bir dokurınıa 
ihtiyacını hissettim. Ankara'da, her şeyi kazamazsınız diye söylendi 
Doğrudur da, ne kadarını kazacağımıza kim karar verecek? Koordina
törlük adı altında proje mühendisinin yerine geçm ek söz konusu olabi
liyor istemeden de olsa. 

Bakınız demin Jale Haruro da, koordinatörlüğün yaru sıra bazı şey

lere yine de biz karar veriyoruz, belirlemeye ça lışıyoruz dedi. İyi ifade 
edemedi diyelim, ama bir fiili durum var. Jale Haıum'ın özellikle, para 
önemli değil, para bulunur demesi de beni biraz rahatsız etti. 

Para çok önemlidir, para her şeyin başıdır. Bakınız koordinatör pa
ra taksimatını yapıyor. Biz size çok ayrıntılı projeler verdik, ayrıntılı 
bütçe verdik ve diyelim ki sizden SOO kuruş istedik, siz ise 200 kuruş 
verdiniz. E, ne oldu? Demek ki para bulunamazmış. Yani parayı bul
mak çok kolay değil. 

Para çok önemli ve ancak o para olursa tanımlanan iş yapılabilir. Biz 
size bir proje veriyoruz ve bunu kuruşlandırıyoruz. Eğer onun tamamı

nı karşılayamıyorsanız, projeyi değiştirin demek istiyorsunuz. Neticede 
koordinatör tarafından bize iletilen ödenek, bizim projenin kaderini ta-
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yi n ediyor. Bu yıl biz beş yü z kuruş lu k iş yapmayı düşünmüşüz, siz de, 
bunu ne yapacaksın ız, bir de önümüzdeki beş y ıl ne yapacaksınız de
mişsiniz. Bu size özgü bir şey değil, bunu GAP da istiyor, Devlet Su İş
leri de is tiyor, Kültür Bakanlığı d a istiyor, para veren herkes istiyor. 
A ma biz de ina nıp veriyoruz projeyi şunlar yapılacak d iye, o zaman da 
b ütçe verilmiyar ve iş o ka psamda yaptlmıyor. 

Para çok önemli ve bütün projelerde fina nsman birinci derecede rol 
oynuyor, para varsa burad a bu kada r yetişmiş elemanla n z, ne yapaca
ğı.mızı biliyoruz. Eğer koord inatör, çaresiz kalıp benim paramı kısan 

ad amsa, benim yerime karar veriyor, projemi tadilata zorluyor d emek
tir. Yani siz koordinatörlüğü aşabiliyorsunuz. Bence ile rde bir model 
ola rak düşünülecek olursa, en önemli şeylerden biri, koordina törün ko
ordinatö r olarak kalmasının sağlanmasıdır. Yoksa proje müellifini ika
me etmeye başlar, bu da yanlış bir şey olur. 

NUMANTUNA 

H asankeyf ile ilgili somut ipuçları vereceğim. Hocamızın eleştirileri 

iyi oldu, bunu teknik anlamda biraz daha açmak gerekiyor. 
Proje yönetiminde birçok hoca var, yani biz karar vermiyoruz, bu 

kurulda görüşülüyor, gelen teklifle r incelenip elimizd eki paraya göre 
dağıhm yapiliyor. Biz bu sene elimizdeki paranın dörtte birini Hasan
keyf' e ve rdik. Yirmi beş proje var . 

Projesiz para harcayamazsıruz, birçok yerde ve ciddi bilim kuruluş
larında böyledir. Çok ayrıntılı projeler gelir. Yöresel mimarlık belgele
rnesi gibi kimi projeler küçük ve mütevazıdır, ama onlar da ayn n tili ha
zırlanır. 

Biz H asankeyf işine karışamayız, Hasankeyf'te hocamız sorumlu 
Biz yöne tim kurulu olarak, haddimizi aşarak ona tavsiyelerde bulunu
yoruz bazen. 

Ben sadece raportörüm, günlük işleyişi takip ediyorum, onların ge
nel prensiplerine aykırı bir şey yapa mam. Yönetim kurulu dağıtılan pa
ra konusunda uzmanlara dan ışarak karar veriyor, biz de bildiriyoruz il
gili yere. 

Hasankeyf, bütün kamuoyunun ilgisini çeken, bize proje v erilme
mesine rağmen elirni.zdeki kaynağın d örtte birini ayırdığımız bir yer. 

Biz yardımcı olmak maksadıyla İstanbul Teknik Ünivers itesi' nin ge
niş bir ekibinin kendi denetiminde çalışması için hocamıza önerdik. Ha
ritası yoktu Hasankeyf'in, ilk defa ayrıntılı 1/ 500 harita larını yapbk. 
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Bunun üzerine anıtlar işlenerek her şey ona göre yapılacak. Köprünün 
röievesi çı kil _,_ 

Bunlar yapıldı, yani biz hocayayardımcı olma k açısından ve onun 
onayıyla hareket ettik. Hiçbir zamanneresi kazı lacak, ne kadar kazıla

cak konularında bir yönlendirme yapmadık. 
Hoca bize çok büyük bir bütçe verdi. Elimizdeki kaynaktarla karşı

lamamız mümkün değil. Bütün parayı sadece Hasan keyf' e versek, yine 
de yetmezdi. Elimizdeki kaynaklarta ancak dörtte birini verdik. Diğer 
çok ciddi projelerden kıshk. Halbuki onlar da ö nemli, bi lemediğinıiz 

kültürler tamamen kaybolup gidecek ona rağmen biz böyle bir stratejik 
seçim yaptık. 

V AHAP A. KusEN 
Devlet Su İşleri yetkilis i arkadaşımız bu barajın önemini bize izah et

ti. Ülkemizin bu konuda sıkıntısı olduğunu biz d e biliyoruz. Bizim ko
numuz alternatif projelerdi. Kendileri on bir aks üzerinde çalışma yapıl

dığını ve elene elene Ilısu Barajı'nda karar kıldıklarını söyledi. Demek ki 
alternatif projeler var ama en uygun, en ekonomik ola rak bu seçilmiş. 

Hocalanmız Van-Çapak projesiyle birçok baraj yapılabileceğini ve 
H asankeyf'te eksilecek eneıjiy i telafinin mümkün olacağını söylediler. 
Bu konuyu tekrar belirtmek is tiyorum, çünkü İçişleri Bakaruımz, Bur
sa'daki "Tarihi Kentler Birliği" toplanllsında, her şeyin maddiyatla öl
çülemeyeceğini, manevi değerlere de çok önem verilmesi gerektiğini 

söyleyip bize cesaret vermişti. 
Hasankeyf kültiir açısından son derece büyük bir hazine. Ayrıca Ha

sankeyf' le ilgili bir rapordan bahsetmek istiyorum. Bir kuruluş Hasan
keyf te bazı insanlarla görüştü ve "Baraj istiyor musunuz?" şe.klinde ba
zı sorular yöneltildi. Tabii Hasankeyf halkının yüzde 99'u H asankeyf' i 
terk e tmek istemiyor. Ama maalesef anket çarpıtıldı. Baraj istemeyen 
vatandaşlar, ev istiyor musunuz veya iş istiyor musunuz gibi sorula ra 
olumlu yanıt verdiler. Buradan da Hasankeyf bu barajı istiyor gibi bir 
imaj yarallldı. Bu son derece yanlış. 

Toplanbda belediye başkanı olarak korumayla ilgili eleştiriler al
dım. Koruma bugün ortaya çıkrruş bir konu değil maalesef. 1932'de Al
bert Gabriel bölgede araşllrma yapmış, acilen usta işçiler gönderilmesi
ni ve Hasankeyf' teki tarihi değerlerin yok olmanıası için bazı restoras
yon çalışmalarının yapılmasını istemişti. 1967'de med e niyet adı albııda 
mağaradan indirilen halk, ufacık evlerde isk.'in edildi. Belediye olarak 
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biz bugün bırakuı restorasyonu, temizliği yapamayaca k durumdayız. 

Belediyenin güçlendirilmesi lazım. 

AYŞIL YAVUZ 

Hasaııkeyf için ne yaparız sorusunu, yani ayni-nakd i düşünsel ola
rak ne yaparız sorusunu daha fazla soralım kendimize. 

Sayın Belediye Başkanımız "Ben çöpünü bile temizleyemiyorum" 
diyor. Ben biliyorum, birçok köy ve kasahada ilkokulun çevre dersi çer
çevesinde çöp toplama işleri yapılıyor ve bu son derece bilinç geliştiren 

bir uygulama olabiliyor. Yani bir sürü şey katıluncılıkla yapılabilir. 
Dolayısıyla bu Hasankeyf toplantısının ana fikri kaynak yaratmak 

olabilir, ama bu kaynak her zaman akçasal kaynak olmayabilir. Bence 
Hasankeyf için bir kaynak yaratma toplantısı yapılmalıdır. 

Ayrıca yine Hasankeyf için taşınma altematifinin sorunları irdelen
melidir. Ben Keban' daki, Pertek'teki anıtlar la ilgili bir çalışmada yer al
mıştım. İki kilise, iki cami, bir köprüden sadece iki caminin yüzde otu
zu ya taşındı, ya taşınamadı. Hasankeyf'in anıtlannın çok daha ciddi 
sorunlan var. Dolayısıyla Hasankeyf için, taşıma kararı vermeden önce, 
taşıma altemati.flerinde yaklaşımlar ne olmalı, teklifler ne olmalı konu
sunda teknik düzeyde küçük bir toplantı yapılmalıdu. 

HASAN Kıuç 

Sayın Başkanımız, emin olun Hasankeyf' i sizin kadar biz de seviyo
ruz. Ancak ben on aks araştırılınca, en ekonomik olan seçildi demedim. 
Baraja en uygun olaruseçildi dedim. Eğer hidrolik enerji isteniyorsa, bu 
baraj yapılacak şeklinde düşünüp Hasankeyf'in nasıl kurtarılacağuu in
celemek lazım. Eğer baraj yapılmayacaksa, Hasankeyf nasıl kurtulur 
sorusu yine sorulınası gereken bir sorudur. 

SEVİM ŞİRVANC! 

Önce, "Alternatifler var mı?" d edik. Doğrusu, bizim imkanlarmuz 
çok kısıtlı. Milyon dolarlar is teyen bir çalışmada alterna tif üretmek bi
ze düşmez. Fakat biz alternatif proje üretilrnek üzere yurtiçinden ve 
yurtdışından bütün ilgili kuruluşları toplayarak ciddi bilimsel bir çalış
m a yaptırabiliriz. Buna tarım d a girebilir, kültürel, sosyal, ekonomik 
değerler d e girebilir. Bu DPT'nin yaptığı planlar gibi ciddi bir planlama, 
ciddi bir çalışmadır. Bu danışma toplantıları gibi olmaması, başka türlü 
örgütlenmesi ve sivil toplum örgütlerinin daha çok temsili lazun. 

Zannediyorum, flısu Barajı'nm sağlayacağı enerji için 1200 m egavat 
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dediler. Sanırım bu Türkiye ihtiyacının yüzde l O' unu karşı lıyor. Zaten 
bi zim enerji kaçaklarmuz y üzd e 20. Biz, önce enerji kaçaklarını önlcyin, 
böylece yüzde 20'yi elde e din, o ndan sonra enerji açığı neyse ona göre 
karar verelim diyonı z. 

Bir de biz kazılara karşı değiliz. Kurtarma esprisine karşıy ız. Tabii 
biz bilinçlenmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz ama kurtarmak demek 
bir yangından mal kurtarmak an lamına geliyor. Kurtarma kazısı başka 

bir şeydir, kazı başka bir şeydir. Biz kurtarma kazısına karşıyız, yoksa 
kazıya karşı değiliz. Gene bilinçlenelim, ama kurtarma adı a ltında olun
ca başka bir anlam taşıyor, bu anlam da çok hoş olmuyor. 

Türkiye olarak imzaladığımız Malta Sözleşmesi üç tür koruma ta
nımlar. Hasankeyf'te her tarafta anıtlar var, ama görülmeyenler de var; 
farkına bile varmazsıruz, h er taraf arkeolajik kalın b dolu. Bunların hep
sinin korunması demek, yeriniz den kıpırdayamazsınız demektir. Kıpır

darsanız bir şekilde tahrip etmeniz lazım. 
Malta Sözleşmesi, "Tahrip e tme, önce belgele, projeniçin en az za

rarlı optimum çözümü bul, ona göre yap" diyor. Yani ön ce belgelene
cek, ona göre en az zararlı proje yapılacak. Biz ne yapıyoruz? Kurtarma 
kazısı yapıyoruz. Belgeleyeceğiz zaten. Arkeolojik kazı, biliriz ki tahrip
tir! KazarsınJZ, tabakayı kaldınrsınız, kazarsınız kaldırırsınız. Sonunda 
bazı şeyleri in situ tutarsınız, in sit u demek, yerinde koruma d emek. Ya
ni tapınağın bir bölümü kalır ama yandaki başka şey zayıftı.r, onu kal
dınrsınız. Bu ikinci tür koruma. Üçüncü tür korumada hiç kazdırmaz
lar. Bunlar da rezerv alan. Diyor ki "Kazı bile tahrip zaten, bir de belki 
yanlış kazılıyor." Bunlar da gelecek yüzyıllarda kazılsın, arkeolajik 
park yeri olarak saklansın . 

Kurtarma kazısı olur ama, bu tür durumlarda ÇED yaparsın. Bizim 
ülkemizde çok eskiden beri baraj kazıla rı yapılır, bir de hiç kazılmadan 
barajlar, karayollan, kentsel gelişmelerle tahrip olan yerler var. En iyi 
bildiğimiz yerler yine de bu baraj kazılan, kurtarma yapılan yerler. 

ÇED raporuyla ilgili bir şey söylendi. Benim bildiğim kadarıyla bir 
ÇED raporu yapıldı, fakat ne kadarı tamamlandı bilmiyorum. Bu ÇED 
raporunw1 hazırlanışında Senegaili bir uzman çalışh ve Senegaili uz
man bu ba.rajın yapılmaması yönünde bir rapor yerdi, fakat o rapor hiL_ 
elimize ulaşmadı ve saklan ıyor. ÇED de tamamlanmamış durumda. 

ARiF ŞENTEK 

Taparlayıcı bir konuşma olmasına çalışacağım . Tarih Vakfı'nın, 

STK' ların ortak çalışmasında dikka t edilecek etik kurallar diye bir ufa k 
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kitabı vardı, ben ondan çok yara riand ını. Ka tılını gibi konularda bizim 
kamu kuruluşlarıyla ya da yönetici sorum luluğu olan kurumlarla il iş

kilerimiz için de etik kuralla r lazım . 

Eğer ka mu kuruluşları ve sorunları çözmeye niyetlenmiş kurumlar, 
kendi ya pb klarını değil de yapama d ıkiarını söylerlerse, bizim katkım ız 
daha fazla olacak. Burada Devlet Su İşleri'nin arkeolajik etütler konu
sundaki açıklamasını diniediğim vakit çok şeyin yapıldığın ı zannettim. 
Ama önümde de ne yapıl~eksiklerin neler oldu~na dair bir tab
lo yok. H erhalde bu kadar çok şey yapLlmış olsaydı, bizim bu rada top
lanmanuza gerek yoktu. 

H abitat toplantılannda öğrendiğimiz bir kavram var. Bir meselenin 
tarafları anlamında aktörleri kullanılıyor. Aktörlüğü kabul ediyoruz da 
figüran olmak istemiyoruz. 

GöKHAN MENTEŞ 

Tarih Vakfı'nın davetine icabet ederek buraya gelen herkese teşek
kürlerinüzi bir kere daha sunuyoruz. Sanıyorum bu toplan b teknik ko
nula rda sonuç alınması beklenen bir toplan b değildi. Tarihi ve kültürel 
mirasın nasLI korunacağı konusunda başlatılan danışma toplantılann
dan birini daha bitirdik. Bu danışma toplantılarından ayrı olarak Ha
sankeyf konusundaki çalışmalarm da süreceği umudunu koruyorum 
ve önümüzdeki aylarda Hasankeyf için somut adımiann ahlabileceğini 

sanıyorum. 

İzninizle ben özellikle yahnmcı kuruluşa bir dileğimizi aktıırarak bu 
toplanbya son vermek istiyorum. Bu toplanbda en önemli vurgu nok
talarmdan biri dünyada son kırk yılda meydana gelen olan gelişmeler

le, kırk yıl önce hazırlanmış bir baraj projesi arasındaki uyumsuzluğu 
ilişkindi . 

Daha önce üzerinde ça lışılan alternatifler son on-yirmi yılda gelişen 

çevreci, sürdürülebilir kalkınma anlayışının hesaba katıldığı alternatif
ler değildi . Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bundan sonra ki ça
lışmalarını bu tür boyutları da gözeterek yapacağını bilm ekle birlikte, 
aci l bir m üdahale durumuyla karşı karşıya olunan llısu Barajı e tkilen
me a lanı için Devlet Su İşle ri' nin, en yetkili teknik örgüt olarak bu ko
nuda araşhrmalara devam etmesi umudunu korumak istiyorum. 

Belki de şu anda i.hale ça lışmalarının sonuçlanmamış olmasını bir ta
rihi hrsat o larak değerlendirmek d e mümkündür. İzninizle görüşmeleri 
kapa b yorum. 
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BİRİNCİ OTURUM 

GöKHAN MENTEŞ 

Tarih Vakfı GAP Danışma Toplalllı/arı Proje Koordinatörü 

Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Yöneticiler, Sayın Mardinliler, Tarih 
Dostları, 

Ben Tarih Vakfı'nın Güneydoğu Anadolu'da tarihi ve kültürel mira
sın korunması konusunda yürüttüğü projenin koordinatörüyüm. Bildi
ğiniz gibi, Taril1 Vakfı Türkiye' deki tarihi ve kültürel mirasın korunma
sı amacıyla geniş kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarda ilk 
olarak büyük ölçüde İstanbul' u ele aldık. Daha sonra 13 kentte yerel ta
rih grupları oluşturarak b u kentlerin tarihine ilişkin çalışmalar yapma
ya başlaclık. Mardin de yerel tarih grubu çalışmalan yapan ve bu konu
da ürünler veren bir kentimiz. 

Tarih Vakfı Güneydoğu Anad olu'ya özel bir ilgi gösteren çalışmalar 
yürütüyor. Bu çalışmalar sürerken GAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş
kanlığı bizden bir talepte bulundu. GAP İdaresi 1989 yılında hazırlan
mış olan GAP master planının revizyonu için yürüttüğü çalışmalarda 

insan unsurunu kalkınma anlayışının merkezine oturtan yeni bir anla
yışı uygulamaya başladı. Bu anlayışta katılımalık birinci derecede rol 
oynuyor. Plan revizyonu çalışmalarında, bölgenin tüm kentlerindeki si
vil top lum kuruluşları, uzmanla r ve konuyla ilgili kişilerle yoğun bir 
iletişim kurulmaya çalışılıyor. Planlamayla ilgili çalışmanın alt başlıkla
rından biri bölgede tarihi ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin. 

GAP'ın Tarih Vakfı'ndan talep ettiği raporun hazırlığı için önce An
kara ve İstanbul'da iki danışma toplantısı yaptık. Daha sonra bu toplan
tıları GAP bölgesine taşıdık. Toplantılarda sorunlar tespit ediliyor, çö
züm yolları, öneriler geliştiriliyor. Yerel toplantılar tamamlanınca so
nuçlarına ilişkin olarak bir ra por hazırlayacağız ve bu raporu tüm böl
ge illerinden katılın1 la Gaziantep' te yapılacak toplantı öncesinde katı
lımcılara sw1acağız. Bu rapor Gaziantep toplantısında tartışılacak, eleş

tirile r ışığında düzeltilecek ve GAP İdaresi'ne sunula cak. 
Kısaca, GAP İda resi'nin u zman ve yöneticileriyle birlikte 16 

Ekinı' den itibaren yoğun bir çalışma temposu içinde b u toplantıları dü-
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zenlemekteyiz. Bölgedeki ilk toplantımızı 6 Kasım'da Urfa'da yaptık. 
Bu toplantıyı Ad ıyaman, Diyarbakır ve Batınan toplantıları izledi. Bu
gün de Mardin topla ntısı yapılıyor. Sözünü ettiğimiz genişletilmiş da
ıuşma toplantısı, şu a ndaki belirlemelerimize göre 2-3 Aralık tarihlerin
de Gaziantep'te iki g ü nlük bir toplantı olarak planlanmıştır. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi 1989 tarihli GAP master planını gün
celleştirmeyi amaçlıyor demişti m. Söz konusu p la n, 2005 yılı erimli en
tegre bir plandı. Yani ulaştırma, sanayi, kırsa l ve kentsel altyapı gibi bo
yutları içeren bir ekonomik kalkınma projesiyd i. Bu master plan fizik
sel hedefleri olan, sosyal hedefleri bakımından zayıf; kültürel ve tarihi 
mirasın korunması boyutu ise var olmayan bir plandı. Planın fiziksel 
hedefleri kısmen gerçekleşmiştir. Özell ikle sulama alanında hedeflerin 
gerisindedir. Ancak, 1989'dan bu yana hem b ir d eneyim kazaru l mıştır, 

hem de plandaki bazı eksikliklerin bil incine varılmışhr. 1989 Planı sa
dece telınik yaklaşum olan bir plan olarak nitelenmiştir. Sosyal içeriği 

zayıftır. Hazırlanırken halkın katılımı alı nmadığı için uygulamada bir
çok problemle karş ılaşılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda 
şimdi GAP İdaresi, aldığı talimat doğrultuswıda 2010 yılı erimli yeni 
bir çalışma başlatmıştır. İd a re bu amaçla kendi bünyesinde bir sosyal 
planlama grubu oluşturmuştur. Plan hazırlığı ti.im bölge illerinde halka 
danış.ırak yürütülmektedir. Nisan aymdan eylül ayının sonuna kadar 
bölgedeki dokuz ilde iki tur toplantı düzenlenmiştir. 

Tarih Vakfı adına yürüttüğümüz topla ntıların konusu kültürel ve 
tarihi mirasın korurunasıdrr. Bu toplantıların gerçekleşmesiyle ilerleyen 
süreçte üç görevi yerine getirmeye çalışacağız: Konuyla ilgili sivil, res
mi, yerel, ulusal veya uluslararası tarafların belirlerunesi; olanaklann ve 
araçların saptanması, yani kültürel ve tarihi mirasın korunmasında ne 
tür olanak ve araçlara sahibiz, bunun araştırılması; son olarak da bir 
stratejinin belirlenmesi ve somut proje önerilerinin yapılması. 

Toplantılarda sunacağıruz görüşler GAP İdaresi'ne teslim edeceği
miz raporun temelini oluşturacaktır. 15 Kasım'a kadar görüşlerinizi ya
zılı olarak da bize iletebilirsiniz. 

Bundan önce yapılan toplan tılarda konuşulan ana konuları luzla 
özetlemeye çalış.ıcağım. İlk toplaııbmız İstanbul'da yapıldı. Toplantıda 
GAP İdaresi'nin yeni vizyonu ve hedefleri genel hatlarıyla olumlu bu
lundu. Ancak, katılımcılar bunun uygulanmasında ciddi sorunlarla 
karşılaşılabileceği konusunda da uyarı lar yaptılar. Bölgede sivilleşme
nin henüz gerçekleşti rilemediği, merkeziyetçi devlet anlayışının mutla-
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ka son bulması gerektiği konusunda eleştiriler yapıl dı. Türkiye'nin ye
rinden yönetim anlayışına işlerlik kazand ırması halinde her konuda ka
tılımın kendiliğinden oluşacağı ifade edildi. 

Tüm toplantılarda ü zerinde durulan bir konu, korunacak tarihi ve 
kültürel mirasın ne olduğunu yeterince bilıned iğiınizdi. Dolayısıyla ön
ce bunların bir envanterinin çıkarılınasının şart old uğu belirtildi. Bu en
vanteri n maddesel ve maddesel olmayan, taşınabilir ve taşınamaz bü
tün öğeleri kapsaması gerektiği ü zerinde duruldu . 

Bö lgede özellik arz eden bir konu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü'nün özellikle baraj yapımiarı nedeniyle genel e tki leme alanı altında 

bıraktığı arkeolajik kalıntılar ve orada yaşayanların yeniden iskanı so
runuydu. Konuşmacıların büyük çoğunluğu bu genel müdürlüğü yete
rince katılımcı olmamakla eleştirdiler. 

Toplantılara yatırırncı veya yatırıma olmayan tüm devlet kuruluşları, 

sivil toplum kuruluşları te msilcile.ri, konuyla ilgili araştırmacılar davet 
edildi. Dünyanın ilk kentlerinin bu yörede oluşması bu tarihsel mirasa 
uluslararası bir sahiplerune zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. 

Biliyorsunuz yurdumuzda Zeugnıa antik kentiyle ilgili olarak yıllar
dır koruma çalışmala rı yürüten kişiler şimdiye kadar yeterince sesleri
ni duyuramazken, New York Times gazetesinin ekinde Zeugma'yla il
gili bir haber yer alınca kamuoyunun konuyu sahiplenmesi hızla büyü
dü. Bu bakımdan bölged eki tarilli mirasın korunması için uluslararası 

ilginin artırılması da çok ö nemli. 
Tarilli mirasın korunmasmda en önemli sorunlardan biri finansman 

ilitiyacıdır. Şimdiye kadar yapılan toplantılardaki önerilerden biri de 
bunun için bir fon oluşturum1ası ve hidroelektrik santralleri ile elektrik 
üreten şirke tlere konulaca k özel bir verginin bu fona aktarılmasıydı. 

Ayrıca, yöneticiler, yani vallier, emniyet ınüdürleri, kaymakamlar, 
belediye başkanları, janda rma komutanları ve benzeri devlet göreville
ri için de tarilli mirasm korunınasma ilişkin bir eğitim programı uygu
lanması önerildi. Kendi uzmanlıkları içinde bu tür bir eğitim almamış 
olan yönetici lerin konferans, seminer ve benzeri ça lışmalarla bu konu
da bilgilendirilmelerinin son derece önemli olduğu vurgulandı. 

Dile getirilen bir başka husus, tarihi mirasın yok oluşunda baraj göl
lerinin sadece faktörlerden biri olduğıı, kentleşme nedeniyle oluşan 
tahribatın çok daha büyük olduğuydu. Yıllar önce bölgede yüzey araş
tırması yapan bir grup bugün aynı araştırınayı yaptığında söz konusu 
tarihi varlıkla rın yarısınm yirmi yıl içinde ortadan kalktığı anlaşıldı. 
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Koruma sorununun bölgedeki halkııı gelir dü zeyinin çok düşük ol
ması nedeniyle büyi.idi.iği.i d e toplantılarda dile getirile n önemli görüş
le rden biriydi. 

Arkeologlar kazı için gerekli izinlerde büyük zorluklarla karşılaştık

l arını ve Kültür Bakanlığı'nın izin işleminin çok u zun sürdüğünü belirt
tiler. Merkezi yönetim yerine yerinden yönetim modellerinin geliştiril
mesi gerektiği ileri sürülerek bölgede korumayla ilgil i yetkili bir kuru
mun oluşturulması önerildi. Hatta GAP İdaresi ' nin bu konuda belirli 
yetkilerle donatılarak, söz konusu varlıkların saptanması ve korunma
sı konusunda sorumluluk üs tlenmes i gerektiği belirtildi. 

YusuF YıLDIZ 

Serbest Bölge Miidiirii 

Bizim alanımız ekonomi, ticaret ama biz yerli ve yabancı sermaye
nin Mardin' e çekilmesinde kültürel ve tarihi mirasın lokomotif olacağı
na inanıyoruz. Bundan her şeye ekonomik gözlük! e baktığınuz sonucu
nu çıkarmayın. Kalıcı kurumsal yapılar sorunun çözümünde çok önem
lidir. Sivil inisiyatiflere yapılan vurgu da doğru. Yalnız bunların yerel 
yönetimlerle, resmi kurumlarla çok iyi diyaloglar kurma ları gerekir. 
Korumayla ilgili yere l grupların süratle oluşturulması lazım. Bu grup
lardaki insaniann eğitimi de çok önemlidir. Tekrar ediyorum, tüm bun
ların kurumsal bir kimlik kazanması, kurumsal bir yapıya kavuşturul
ması çok önemlidir. 

Bir başka önemli konu Mardin' de ilgili kaynaklara ulaşınanın zorlu
ğu, adeta i..mkansızlığıdır. Bir Mardinlinin veya GAP bölgesinden biri
nin konuyla ilgili kitaplara erişmesi çok zor. Yurtdışında, yurtiçinde bu 
konuda yapılmış çalışmalar var, ama yerel kütüphanelerde bulunmu
yor. Bu nedenle sad ece bölgedeki kültür varlıklarının değil, bilgi kay
naklarının, teorik kaynakların da bir envanterini çıkartmak ve erişilebi
lir olmalarını sağlamak lazım. 

Mardin çok tahrip olmuştur, bunlann kurtarılması gerekir. Bölgede 
yirmi yıl önce çok miktarda arkeolajik kazı yapıl ıyordu; maalesef terör 
nedeniyle bunlar kesintiye uğradı. İnşallah bundan böyle kazılar hızla
nır ve daha bilinçli, daha sistematik gider. 

GöKHAN MENTEŞ 

İlk oturumumuzu Mardin' in kültürel ve tarill i miras konusuyla ilgili 
sorunlarının ortaya koyulması ve GAP İdaresi'nin size de ilettiğimiz ye
ni vizyonunun değerlendirilmesi için kullanalım. Öğleden sonraki otu-
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rumda ise somut stratejilere ve proje önerilerine geçeli m. Aksi takdirde 
konuJar birbirine karışacak ve be lirli bir s istenıa tikle götü remeyeceğiz. 

SoNGÜL CEYLAN BALA 

MardiliMiize Miidiirii 

Bölge arkeolojik yönden -gerek fiziksel yapılar, taşınmaz kültür var
lıkJan olsun, gerekse de taşınır kültür varlıkla rı olsun- gerçekten çok 
zengin bir bölge. YakJaşık bir yıla yakın bir süredir burada çalışıyorum, 
daha önce dokuz yıl Şanlıurfa bölgesinde görev yaptım . Bu nedenle 
bölgeyi çok iyi biliyorum. 

Biz Atatürk Barajı yapılınadan önce yüzey araştırmasına çıkıp hö
yüklerin ve taşınnıaz küJtür varlıkJarının tespitini yapmıştık. Halen Şan

lıurfa bölgesinde, bildiğim kadarıyla 25 kazı devam ediyor. Biz Mardin 
olarak bu şansa sahip değiliz. Belirttiğiniz gibi bu bölgede bir an önce 
~ envanterinin çıkanlması gerek~. Yalnız bunun için biz yeterli 

değiliz, sadece bir araştırmaa arkadaşım var. Bir aracımız da yok. 
Mardin' i sizler de biliyorsunuz, tamamen SİT alanı ve biz ilçeler de 

dahil olmak üzere her yere bakmak zorundayız. Bunun yanı sıra bölge
de taşınır kültür varlığı kaçakçılığı da çok oluyor. Bir arkadaşımızı sü
rekli mahkemelere gönd ermek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden dışanya 
açılamıyoruz, yani envanter yapma olanağımiZ şu an yok. 

Bunun yanı sıra müzed e de yoğun işlerimiz var. Geçen hafta Nusay
bin' de, abartısız söylüyorun1 yakJaşık beş bine yakın eser yakalandı. 

Geçen haftadan beri onların tasnifini yapıyorum. Bu durumda biz ken
di görevlerirnizi tanı yapamıyoruz, başka işlere nasıl yönelelim. 

Bir süre önce genel müdürlükten bir yazı geldi, bu yazıda genellik
le arkeolojik kazılann, yüzey araştırmalarının Ege ve Akdeniz Bölge
si'nde yapıldığı ve Güneydoğu'da yetersiz olduğu belirtiliyor ve yeni 
bir kazı politikası oluşturuJacağı için bölgede nerelerde araşb.rma yapa
biliriz konusunda bizden bilgi is teniyordu. Bir rapor hazırlayarak Ge
nel Müdürlüğünıüze gönderdik. Önümüzdeki sezon, Mardin'de kazı 
ve yüzey araştırmaları başlayacaktır sanıyorum. 

ŞEYHMUS DiNÇER 

Mimar 

Geride yirmi yıllık bir süreç var. Siyasi istikrarsızlığın, ekonomik sı
kıntıların hat safhaya vardığı bir süreç. Bu süreçte kent sevdalısı, bu işe 
gönül vermiş insanlar bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalıştılar. 
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Sizin de belirttiğin i z gib i finansma n olmada n bu i şler olmaz. Kent 
sevdalısı da olsanız, gönüllüs ü de olsa nızaltından kalkamazsınız. Şu an 
bırakın envanter çıkarmay ı, envantere aday o la n yerle r i saymaya kalk
sak on toplanhda bitiremeyiz. 

Böyle bir yerde ancak sivi l inisiyatifierin bir araya g elip az da olsa, 
adım adım da olsa, kısa vadede yapı labi lecek şeyler üzerinde çalışma

lan gerekiyor. Bizim Mardin' de yerel tarih rub ola ra l mal ımız 

var. Elimizden geldiği kada r bir envanter oıı.emaya çalışıyol",)E_. Bu 
g rubun içinde birçok öğrenci arkadaşımız var, ke nt sevda lısı a rkadaşı

mız var, yerel tarih grubumuza önemli bir katılım sağlayabildik. Sözlü 
ta rih çalışmaları yapıyoruz. 

AYŞE l<ARAoAi:; 

Derik Belediye Başkanı 

Gavat Kalesi' nin, Hitler harabelerin~, Derins~~mi~ağara
~arcircus Manastırı'nın korunması gereklid ir. Görüşlerimi ya
zılı oTai-ak ileteceğim. 

ÖNDER METİN 
Cizre Belediyesi Basm ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Şu an Cizre bölgesinde s ürdürmekle olduğumuz birtakım onarım, 

restorasyon çalışmalarımız var. Biz bu çalışma lanmızı Diyarbakır Kültiir 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izinler doğrultusunda 
ÇEKÜL Vakfı ile yürütmekteyiz. Çalışmaların finansmanını ise Cizre 
Kaymakamlığı karşılamaktadır. Finarısman açısından değilse de işleri 

düzenli bir rotaya sokacak teknik personel konusunda sıkıntınuz var. Be
nim öncelikli talebim ~~ne! konus.J:!!!d bizu~ıma o~a
sıdır. Gerekli bütün finansmanı Cizre Raynıakarnlığı ve Cizre Belediye 
Baş~ı'nın karşılayacağını belirtmek istiyornın:-şu an1<iimızı rvfedre
se'nin kazı çalışnıa1arı bitmiş durumda. llerde yapmayı düşündüğümüz 

üç projemiz var, bunlar Ulu Cami, Sarayburnu ve İç Kale projeleri . Top
lantıya yazılı bir raporla geldim; size aktarayıil\7vaktinizi almayayım. 

Güneydoğu Anad olu Bölgesi'nde en büyük sıkıntırnız çarpık yapı

taşma. Bu yapılaşmanın tarihi ve kül türel varlıklara çok zaran var . Be
lediye faaliyetlerinde imar planına uyulması çok ön emlidir. Bu faaliyet
ler imar planiarına uygun yapıldığı takdirde hem günüm üz açısından, 

hem geleceğimiz açısından olumlu sonuçlar alınacak, kültürel ve tarihi 
rnirasımızı koruma konusunda ileride yeni sıkıntıla r yaşanmayacaktır . 
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Ruı-ıi KURTULUŞ 

Mardin Esnaf ve Sauatknrlar Odas1 Başknm 

Venedik' i gördüm. Şehir çok güzel koruma alhna alınmış. Bir kere 
zaten şehrin içine hiçbir vasıta girmiyor. Mardin Venedik ve Kudüs 
aya rında bir tarihi şehir. Bugüne kadar yaphğımız tahriba t yeter. En 
azmdan bundan sonra bunu durdurmak için ne yapmamız gerekiyor? 
Zaman içinde yavaş yavaş Mardin' i eski hal ine getirmemiz lazım. Mar
din' in içindeki tarihi binaları korumak için, bu binaların a rasındaki be
tonları alıp temizlemek gerekiyor . Eski şehrin girişi olan Diyarbakır Ka
pısı' ndan eski hükümet konağına kadar şehre araç sokulmasının engel
lenmesini talep ediyorum. 

FüsuN KARABoGA 

GAP GİDEM Temsilcisi 
Tarihi ve kültürel mirastan söz ediyoruz, ancak Ma rdin'de bilimsel 

kaynaklara ulaşmakta çok güçlük çekiyoruz. Çeşitli araşhrmalar yapılı

yor, yerel tarih grubunun da şu an sürmek te olan araşhrmalan var. An
cak, her şey dağınık vaziyette. Mardin'de bir bilgi-belge merkezinin ku
rulması gerekiyor. Kültür Bakanlığı' nın da böyle bir düşüncesi var, an
cak tabii henüz düşünce aşamasmda. Bu bilgi-belge m erkezinin hem 
koruma çalışmalannda, hem de kurduğumuz sivil inisiyatifin çal ışma

larmda çok faydalı olacağına inanıyorum. 

ŞEYHMUS SüRER 
Sürgiicii Belediye Başkam 
Güneydoğu Anadolu tarihi ve kültiirü mirasını koruma danışma 

toplanhsını bizim için tarihi bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Mar
d in, ilçeleri, köyleri ve beldeleriyle tarihi mirasunızm çok önemli bir 
merkezi. Ama b'! tarihi eserler hakkında çok sınırlı bilg:Wr. Belediye 
başkanı olduktan sonra bu konuda bir şeyler öğrenmek istedim, ne il 
bazında, ne Türkiye çapmda bu bölgelerle ilgili hiçbir bilgi bulamadım. 
Bir Mardin YıUığı hazırlamışlar, inceleyince çok yetersiz olduğu hemen 
anlaşılıyor. GAP İdaresi'nin finansman açısından zayıf olduğunu bili
yoruz . Şu anda yerel yönetimlerle ilişkisi d e zayıflanuş durumda. Yerel 
yönetimlerle tekrar yakın ilişkiler kurmasını ve hızla e.nvanterin gılış
rnalarına giri_lilmesini temenni ediyorum. Mardin merkez olarak sit ala-

• m, an cak çevresinde, mesela Savur, Sürgücü'de yü zlerce mağara var. 
Buraları da sit alanı içine girmeli. 
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SADl K ÇELi K 

Şırızak İl Kiiltiir M iidiirii 

İlimiz sınırla rı içinde tespit edilmemiş onla rca tarihi eser bulunuyor. 
Bu nedenle bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarının tespit edilmesinde 
büyük fayda vard ı r. Ta rihi ve kültürel mirasın korunmas ıyla ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlan ile bu konuda duyarlı sivil toplwn kuruluşlarının 

birbirinden kopuk hareket ettikleri kanısındayım . Bugüne kadar sağlıklı 

b~r envanteri_henüz çıkarılamamıştır. Bu konuda duyarlı sivil top
lu m örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının birbirinden haberdar ol
maları ve birlikte çalışmalannın fayda lı olacağı ka nısındayım. 

KAzıM KARKAN 
Mardin Valiliği Planlama Uzmnm 

Takriben SO yıl önce çekilmiş bir Mardin fotoğrafına bakıyorurn ve 
b irçok tarihi binanın yok olduğunu görüyorum. Ne yazık ki mahalli 
idareler bu tarihi varlıkların korunması konusunda yeter H bir bilinç dü
zeyine ulaşamamış. Pla nlama uzmanıyım, bütün o layla ra ekonomik bir 
gözle bakmaya çalışuım. 

Burada toplantılar yapılıyor. Yapılması da çok güzel, ama finans
ma ndan yoksun her toplantı sadece sözde ka lacaktır. Kültür ve Turizm 
Bakanlıklannın bütçesi çok küçük ise bu sorunlar aşı lam az. 

Güneydoğu'da asıl problem ekononıiktir. Bugün yapılan araşbrma

lard a kişi başına gelir bakımından Mardin, herhal de Türkiye sıra lama

sında üçüncü ya da dördüncü en fakir ilimizdir. Kişi başına gelirin son 
derece düşük olduğu bir yerde tarih ve kültiirel yapıyı korumak da son 
d erece güçtür. Fizyolojik ihtiyaçlan karşılanmadığı sürece irısanların 
kültiirel ihtiyaçlara yönelmesi mümkün değild ir. Toplantıdaki kablım

cıla rın çoğu çeşitli kuruluşların temsilcisi, sade vatandaş burada yok. 
Kişi başına gelirin çok düşük olduğu yerlerde insanlar bu gibi alanlara 
ilgi duymuyor. 

Ö te yandan ekonomik gelişmede her yaptığıruzın mu tlaka bir alter
na tifi vardır. Fakat kültürel ya da tarihi bir yaRllll!'..!!!,ernatifi ola maz. 
Bugün siz barajı burada değil de şurada yapabi li rsiniz, ama Hasan
keyf i kaybettikten sonra laboratuvar şa rtlarında yeni bir H asankeyf ya
ra tmak mümkün değildir. Kültürel varlıklara şu a nda bölge halkının 
değil, merkezi idarenin salıip çıkmasında fayda görüyorum. 

Aziz VESKE 
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Mardin Belediyesi Fen işleri Miidiirlı'iğii 

M ardin'de kaçak inşaa tların başında kamu kuruluşları geliyor. Bele
diye ruhsat vermiyor bunlara. Tescilli yapılar tahrip o luyor ve salıiple
ri bize geliyor, biz de Anıtlar Kurulu'na gönderiyoruz, ama Anıtlar Ku
rulu işi zamana bırakıyor. Vatandaş da kaça k ya pıyor. Ardından bir de 

"' imar affı geliyor. 

SoNGÜL CEYLAN BALA 

Belediye göreyjni yapmıy,91. Anıtlar Kurulu'na başvuru yok. Çünkü 
kurul iki ayda bir toplanıyor. Kaçak inşaatları da durduramıyorlar. 
loooo ...... 

GöKHAN MENTEŞ 

Bütün sorun, gelişmeyle korumayı dengeleyebilmek ve bunun de
netim mekanizmalarını oluşturmak. Bölge halkının ciddi ekonomik so
runları var. Ama sizin de belirttiğiniz gibi yanlışlar yapıldığında kültü
rel ve tarihi miras açısından geri dönüşü yok. Dolayısıyla, önce biz eko
nomik olarak bir gelişelim, kültürel ve tarihi varlıkları da ileriki bir ta
rihte düşünürüz diyebilme şansına da sahip değiliz. Hem ekonomirni
zi düzelteceğiz, hem de kültürüroüze ve tarihimize sahip çıkacağız. Bu 
ikisini nasıl dengeleyerek götüreceğiz, problem budur. 

Burada merkez-yerel tartışmasını belediye veya Ankara diye görme
yelim. Aslında halkın sahiplenmesi çok önemli. Halk sahiplendiğinde be
lediye de saltipleniyor. Mardin kenti sahiplenme bilincinin diğer kentlere 
göre gene de yüksek olduğu bir kenttir. Gelir seviyesi en düşük illerden 
birisidir; ama sosyal kapitali yüksek bir kenttir. Bu, Mardinillerin Ankara, 
İstanbul ve Avrupa'da bazı sivil toplum kuruluşlarına sahip olmasından 
da belli değil mi? Bunun geliştirilmemesi için hiçbir neden yok. 

Yerel yönetim denince bugünkü mevzuatta sadece belediyeyi anlı
yoruz. Çünkü yerel yönetimler aslında yeterince yerel değildir, sokak 
düzeyinden, mahalle düzeyinden başlaması gereken yerel yönetim an
layışıyla eklemlenmemişlerdir. Bütün kentin hesabı, yetkili bir belediye 
başkanı ve biraz değişik şekilde oluşturulabilen bir belediye meclisin
den sorulursa bir netice almak mümkün olmaz. 

İnsanlar bir zamanlar sırf Ankara'dan beklerdi, şimdi de sırf bele
diyeden bekliyor. Daha tabandan sahiplenmenin zorunlu olduğu artık 
apaçık ortada. Bunun mekanizmaları şimdi yeni yeni sivil toplum ör
gütleri üzerinden oluşturulmaya çalışılıyor. Maalesef Türkiye'nin bü
tün sorunlarını bu toplantılarda çözmek şansıııa sahip değiliz. Bu ne-
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d e nle konuyu belirl i ö rgü tle rin yetersizliğinden şikayet etmek yerine, 
acaba sorunları nasıl aşabi l i riz, ne tür yeni mekanizma lar oluşturabi li
riz, biz ne yapabiliriz biçiminde ele a lmak lazım. 

Herkes kendi yapabi leceğini ortaya koymalı ö nce. Kaynaksız koru
macılık nasıl olacak? Bu kaynağı nasıl ya ratacağız? Özel sektör katkısıy
la mı, halkın katkılarıyla mı, yoksa çok iyi bir p roje oluşturu p -Mar
din'in böyle bir şans ı var- uluslararası topluluğu arkamıza mı a lacağız? 

Biz Tarih Vakfı olara k bu tür dış kuruluşlarla ilişkileri olan bir kurulu
şuz, GAP İdaresi de sürekli dış ilişkiler içinde bulu nan b ir idare. Bu iliş
kilerin kurulmasında yardımcı olabiliriz, ama talebin burada, yerel dü
zeyde oluşması lazım. Projelerin gerçekten iyi o lması ha linde uygulama 
şansı da vardır. Bu konuda kimse umudunu kaybetmesin, iyi proje uy
gulanıyor. 

CEMAL ARTIK 

Mardin Barosu Başkaııı 

Doğrusu acımasız bir toplum olduk, gerçekten birbirimizi yıpra t

ma kta çok mahiriz. Bazı yanlışlıkla r var, ama doğru yapılan işler de var. 
Önce sevindirici bir haber vermek istiyorum sizlere. Kısa bir süre önce 
Mardin'de bir kent konseyi oluştu. Bu kuruluşta olan arkadaşların bir 
bö lümü de şu anda aramızda bulunuyor. Sanıyorum bunların sayısı ar
tabilir ileride. 

Şimdi izniniz olursa bazı izlenirnlere dokunmak is tiyorum. Yasa
nın adını unutmuşum, 2863 sayılı Yasa eski eserleri koruma ile ilg ili bir 
yasadır. Geçmişte bu yasa işletilmiştir ve eğer işletilmemiş olsaydı şu 

an da Mardin'de gördüğünüz o güzelim binaların büyük bir bölümü 
mevcut olmayacaktı. M ardin' in bundan 40 yıl önceki halini habrlıyo
rum ve habrlayınca da heyecanlanıyorum ve duygulanıyorum. Bu 
tahribab kimler ya ph sorusunun bir tek cevabı var: Bu tahribab hepi
miz yapbk. Eğer burad a suçlu an yorsak, bu tahribatta her birimizin 
payı mevcuttur. Dev le tin kusuru var, belediyelerin kusuru var, vatan
daşın kusuru var, valilerin kusuru var. Özetle geçmişten bugüne ka
dar herkesin kusuru var. Ben d e en az onlar kad ar sorumlu yum, en az 
onlar kadar kusurlu yum. 

Örneğin telefon binasının n e şe.ki lde boyandığı belli; b unun için her
han gi bir şey yapıldı mı? Eğer siz bu binayla ilgili olarak belediye o lsun, 
müze olsun, Kültür ve Tabia t Varlıklan Koruma Kurulu olsun, bir di
lekçeyle başvurmuş olsaydınız, bu işi yapanların yargılanma yeri Mar-
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din Ağır Ceza Mahkemeleri o lurdu. O nedenle bu rada birbirimizi acı
masızca eleştirmeyi bıraka l ım, bugünden itibaren ne yapabili rizona ba
kalıın. Ama bundan sonra görevlerini yapınayan kuruluşlar kent kon
seyi tarafından uyarılacak lardır. 

Bir noktayı vurgulamadan geçemeyeceğim. Bunun niçin böyle oldu
ğunu da anlayabilmiş deği lim . Değerli hocam ız dedi ki, Zeugma çok 
önem li bir yer, ancak Avru pa' daki bir gazetede veya bir medya kurulu
şunda bu haberin çıkması üzerine bu kez dünya buraya yığıldı, devle
tin ilgili kurumlan gerekli ilgiyi göstermeye başlad ı, belki Tarih Vakfı 

da ilgi göstermeye başladı, belki diğer kuruluşlar da. Bizim gerçekten 
çok büyük zenginliklerimiz var, bu zenginliklere öncelikle bizim sahip 
çıkmamız lazım. Birileri bizi uyarmadan bizim bunları görmemiz la
zım, uyardıktan sonra değil. Ma rdin gerçekten tarihiyle, kültürüyle her 
şeyiyle oldukça zengin bir kent. Onun için başkala rı bizi u yarmadan bi
zim kendi kentimize sahip çıkmamız lazım. 

l KBAL ÜRUNDAŞ 

Mardiıı Valiliği İl Planlama Müdürü 

Planda katılırncılığın önemsenmesi beni son derece mutlu etti, katı
lımcılıkla uygu lamanın çok daha başanlı olacağına inanıyorum. Yerel 
Tarih Çalışma Grubu üyesiyim. Bu grup toplumda tarih bilincinin ve 
duyarlılığının artırılması amacında. Mardin'le ilgili birçok yazılı eser ol
duğunu biliyoruz, bunların bir araya getirilip istiJadeye sunulmasını is
tiyoruz. Grup olarak bir arşiv kurmaya çalışıyoruz. 

Mardin ilinde o kadar çok mimari eser var ki, bir eylem planı oluş
turmak şarttır. Eylem planının uygulama kolaylığı için aşamalara bö
lünm esi lazın1. Finansal boyutunun da adının konu lması, nasıl karşıla

nacağının saptanması lazım. Yere l Tarih Çalışma Gru bu insan gücü ola
rak bu koruma sürecine yardıma olacaktır. Grup olarak 30-35 kişi ka
darız. Başka arkadaşlar da katı.labilir, çünkü bu insanlar hakikaten Mar
din sevdalısı. 

Mardin merkezin eski kısmında eski evlerde yaşıyoruz. Evi kullanı

labilir duruma getirebilmek için tabii ki belirli şeyler yapma zorunlulu
ğu duyuyoruz. Keşke yılla r önce insanlar kendi evlerine eklemeler yap
tığı sırada bir model geliş tirilebilseydi de, nasıl yap ı.! ması gerektiği öğ

renilseydi. 
Baro Başkanı arkadaşıma katılıyorum; bizler sahip çıkma dık, biz sa

hip çıkmazsak kimse sahip çıkamaz. Mardin'in korunması çabaları için 
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Mardiniiierin de bir finansal katkı sağlanıası gerektiğini biliyoruz. Biz 
korumak is tiyorsak maddi anlamda da bir katkımız olacak. Düşünsel 
anlamda da katılabiliriz, maddi anlamda da katılabiliriz. Dilerim bura
ya katılan bütün arkadaşlarım da ay nı şeyleri düşünüyordur. Biz Mar
din' in kurtarılmasında, korunınasında da kara rlıyız. 

GABRiYEL AKYÜZ 

Kırklar Kilisesi Pnpazı 

Halkın bilinçlendirilmesi gerekli. Bir program yapılabilir bunun için. 

KEMAL AıcrüRK 

Mardin TEMA Vakfı Başka111 

Sayın Baro Başkanı'nın konuşmalarına katılmamak mümkün değil . 

İki gün önce Sayın Orm an Bakanı ile Tema Vakfı Başkanı Sayın Hayret
tın Karaca Mardin'deydiler. Birkaç köy dolaştık, öyle büyük bir çevre 
tahribatı yapılmış ki. Bu tahribatın en büyük suçlularından biri de biz
leriz. Daha önce bu kadar sivil toplum örgütünün bir araya gelmemesi, 
bu olaya sahip çıkmaması bizim için büyük bir kayıp oldu. Tabii şu an
d a o kaybı telafi etmenin çalışması içerisindeyiz. O kadar çok ormanı

mız yok edilmiş ki. Tabii bu tahribatm nedeni yine orada yaşayan köy
lülerin ekonomik koşu!lan. Şu anda gündem tarih; tabii ki Mardin'in ta

rihi yapılanı:za, şehrin tarihi dokusuna sahip çıkm~ekli. Bundan 
sonra yapılacak tahribata karşı çıkmamız, tahrip edilmiş olanları da ge
ri kazanmamız gerekecek. 

YusUF YILDIZ 
Bu planın oluşma süreci yaklaşık bir yıl sürecek. Eğer biz bu bir yılı 

plan bitsin diye geçirirsek çok zaman kaybederiz. Şüphesiz arkadaşla
rımız, sivil inisiyatifler, yerel yönetimler yine kendi çalışmalarmı sür
düreceklerdir, ama madem biz bir araya geldik planın hazırlanmasım 

beklemeden o doğrultuda bir şeyler yapmamız lazım. 

GöKHAN MENTEŞ 

Daha önce verdiğim program çerçevesinde, 11 Aralık tarihinde sizle
rin görüşlerini bir senteze ulaştırarak ve belirli bir yorum çerçevesine 
oturtarak İdare'ye sunacağız. İdare de muhtemelen 2001 )lllının ilk ayla
rında plan metni ni eline almış olacak. idare farklı konularda birçok fark
lı grupla çalışıyor ve bunların h epsinde katılıma bir yaklaşm1 izleniyor. 
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Ancak plan revizyonu tamam lanıncaya kadar hiç iş yapılınıyor değil, bi
liyorsunuz halen 1989 Planı çerçevesinde çalışınalar yürütülüyor. 

FüsuN I<ARABOGA 

Tarih Vakfı olarak bir rapor swıacaksınız GAP İdaresi' ne . Bu rapor
da Vakfm iller bazmda çeşi tli görüş ve önerileri olacak mı? 

GöKHAN MENTEŞ 
Tarih Vakfı'nm bu bölgeye ili şkin iller ayrıntısında politikaları yok. 

Hele de Türkiye'de ilk d efa katılınıcı yöntemle hazırlanan böyle bir böl
ge planıyla ilgili olarak ... Dolayısıyla bizim sunacağımız rapor aslında 
sizlerin bize aktardığmız görüşler çerçevesinde şekillenecek. Ayrıca d o
kuz ilin her biri için on veya on beş gün içinde projeler geliştirip GAP 
İdaresi'ne vermek de gerçe kçi o lmayan bir yaklaşun. Dolayısıyla ancak 
çok acil müdahale erektiren bazı özel ro"eler konusunda öneri ·· tü-

- rece!2z;. u projelerin öncelikli olduğunu belirteceğiz, ama sistematik 
olarak her biri için ayrıntılı bir plan yapma gibi bir yaklaşımımız, bu sı
nırlı süre içinde mümkün olamaz. En acil dunmılardan biri de baraj e t
kilenme alanında kalan bazı yerlerin kurtarılması. 

Bir de envanter konusu var: Eğer bunu çıkartmazsanız, bu tespitleri 
yapmazsanız hangi mirası koruyacağınızı da bilemiyorsun uz. Önce mi
ras neymiş onu bir görelim, sonra da koruyalun. Bu acil. Bu gibi konu
ları ö ncelikle önereceğiz. İl bazındaki projelerde bir il ayruncılığı söz 
konusu değil. Diyarbakır surları mı öncelikle onarılnıalı, yoksa Mardin 
evleri mi meselesinde bölge için konsensusun bulunması lazım . Ayrıca 

herkes kendi kaynağını yaratma yoluna da gitmelidir. Konu bir merke
z~n~ dağıtılınİsı değil, herkesin kendi ro"esini iletmesidir; bu
nu ozellı e kaydede im. 

Konu merkezi kaynaklardan pay alma konusu değildir. Koruma so
rwıuna nasıl yaklaşmalıyız? Para ve insan kaynakları bakımından dev
letin, özel kuruluşların, vatandaşın, sivil toplum kuruluşlarının inıkan
ları nasıl bir araya getirilebilir? Konunun çözümüne yönelik adımlar 
nasıl atı labilir? Konu budur. 

Adı Sllpta ııamayaıı bir katılımcı 

Eğer halkın ve yerel yönetirrılerin şevkini artırmayı, onların daha 
çok proje üretmesini, şehirlerini korumalarını istiyorsanız ilk eylem pla
nında mutlaka her il için bir proje belirtmek zonındasınız. 
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NUMAN T UNA 

ODTÜ Öğretilll Üyesi, TAÇDAM Bnşkaııı 

Burada akıl verecek değilim, dışardan akıl veren bir beyaz adam ol
ma durumuna düşmek istemiyorum. Ama biraz önce söz alan konuş
macının endişesi çok önemlidir. Hepimizin bildiği gibi uzun vadeli 
planlar yapılırken veri toplanır ve veri toplamak uzun bir iştir. Gerçi 
Mardin için çalışınalar var, a ma bunların bir kısmı da yok olup gitm iş

tir. Belki elimizdeki ve rilerle çok süra tli, orta vadeli, kısa vadeli, uzun 
vadeli bir eylem planı yapmak mümkün olabilir. 

Koruma konusunda Mardin için belirtilen endişeler başka yerler için 
d e geçerli. Belki ilk defa Mardin'de başarılı bir model kurmayı becere
biliriz. Mardin' e bir ilgi var, değişik u luslararası kaynaklardan paralar 
aktanlmak üzere bu şehre. Yaratıcı çözümlere ihtiyaç var. Bürokratik 
koruma planlaması çözmüyor işi ne yazık. Planlama kurumu zaten 
çöktü Türkiye'de. YaratıCı bir şeyler bulmamız lazım. Belki burada bir 
~u oluşturulabilü. Burada uzmanlar bulunur, her zaman 

gelmesi mümkün olmayan uz manlar da 15-20 günde bir gelebilirler. Bi
naların bakımıyla ilgili ihtiyaçlar daha kolay karşılanabilir, ama büyük 
onarunlar için tabii da ha zor bir süreç var. Çünkü bizim koruma ve 
imar yasalarımız bu işleri yavaşlatıyor. Bunları süratlendirecek çözüm
lerle kurumlar arası ilişkileri çözecek özel bir ya pılandırnıa modelini 
Mardin için kuralım . Şu andan itibaren küçük paralad a yapılacak kü
çük bir şeyden başlayalım. Küçük bir sokak veya meydandan başlaya
lım. Bir yandan da Mardiri için korunması gerekli stratejik alaru--tai'if 
edelim. Bu alanda, hayatı durduranıayız, ama bazı büyük operasyonla
rı askıya alalım. hke olar ak tarihi bölgelerde hayatı kolaylaştıracak gün
lük, basit çözümler uygularur, ama büyük projeler uygulanmaz. 

Özetle şunu diyorum: Mard.in için bir strat~ik alan tanımiaya lım, bu 
~ - ,. 

alanda büyük yatınmları durduralım, buna karşılık vatan aşın, KOru-
nacak eserlerin sorunlarını çözecek operasyonları büyütelim. Bir yan
dan da küçük bir alanda, şansı olan bir yerde bir pilot proje uygulaya
lım. Bunun için de özel, yapıcı, çapraz ilişkileri çözen bir mahalli büro 
kuralım. Bu arada planlama çalışması da klasik yöntemlerle yürür. 

Eğer tarihi bir eviniz varsa zor durumdasınız. Çünkü evinizin bir ta
rafı aksa bir restorasyon projesi hazırlayacaksıruz ve kurula götüreceksi
niz, kurul ona bakacak, şurası eksik olmuş diyecek, tekrar gideceksiniz. 
Kurul toplandı, toplanınad ı iki yıl geçecek En azından bunun için ne ya
pabiliriz? Üç-dört mimarla, planlamacıyla burada yaşayanlara destek 
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vermeyeçalışan birekip kurulabilir. Bu en önemli adım. Ayrıca bu insan
lara para da bulmak gerekir. Belediyeden, vilayetten des tek alınabilir. 

En önemlisi de enva nte rdir: Sokak sokak yıkılmış, yarı yıkılmış kaç 
ev var, bunlarda kaç kişi yaşıyor, yaşayanların cinsiyetle rı, okuma- az
ma oran arı, iş sahibi olanların oran arı ... Böylece şu a ndaki eski kentin 

'-profilim elde edebıl.ınz ve bu profıle uygun planla rı geliştirebiliriz. 
Ama bu arada belediye asla tarihi alanda imar izni vermesin. 

CEMALARTIK 

Daha önce söylediğim gibi biz bir kent konseyi kurma aşamasına 
geldile Bunun içinde mimarlar, mühendisler var, a ma Mardin için üç 
kişinin bir araya geleceğine ve böyle bir çalışma yapacağına inanmıyo
rum. Peki siz böyle bir çalışma yaphğınız zaman katılımcılığı nasıl sağ
layacaksınız? 

NUMAN T UNA 

Yanlış anlıyorsunuz. Siz kent konseyinizi kurun, ona itiraz ehniyo
rum. Ancak, diyelim ki ben evirni restore etmek istiyonım. M ardin için
de bir Idigir evim var, ne yapacağım şimdi? Bana nasıl yardım edebilir
siniz? Bana kim yard ım edebilir? Bana restorasyon plaruru çıkaracak ve 
beni kuruldan çabuk geçirecek bir mimar yardım edebilir. Bunlar yapıl
maya başladığı zaman bakın kahlım nasıl gelişecek Katılımcılık böyle
dir, katılımcılık eylemin kendisidir, bir kere deneyin göreceksiniz. 

Adı Sllplanamaymı bir katılımcı 

Mardin' in ekonomik d urumunun iyi olmadığı çok iyi biliyorsunuz. 
Mardin'de bir ev sahibinin tek başına çıkıp da resto rasyon çalışması 
yapacağını diyeceğini düşünemiyorum . Açıkçası böyle bir şey hiç 
duymadını. 

NUMANTUNA 

Yanlış anlaşılınala rı engellemek için bazı terimleri açmak lazım. Ba
kınız bu kent konseyi işin başlangıcı, bunsuz olmaz tabü. Birçok kentte 
de kuruldu. Örneğin İzmit'te. Ama izmit'te kurıılan kent konseyinin 
ömrü üç yıldır toplanhla rda geçiyor. Bir yerden işe başlayamıyorlar. 

Bilgili toplum olmayınca katılım da olmaz, demokrasi de olmaz. Top
lum bilgilenene kadar, d em okrasiye yönelik kanalları açık bir toplum
da bazı inisiyatifler yüklenilecek gruplara ihtiyaç var. Teped en inme ol-
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m ak zorunda. Cumhuriyetin kuruluşu da öyle. Dolayısıyla burada bir 
ke nt konseyi şart. Bw1un ötesinde genel bir vizyonumuz olacak. 

Mardin'de bir başka öne mli sorW1 şehrin hiçbir yerinde tam korun
muş bir dokunun bulunmamasıdır. Mesela Safra nbolu korunmuş bir 
d oku gibi görünüyor. Safra nbolu evlerinin hepsi aynı a nda mı yapıldı? 
Elbette hayır, bunlar bir süreç içinde, birkaç yüzyıl içinde oluşmuş ev
ler. O zaman imar yasası da yoktu. Sadece bir gele nek vardı. İşte bütün 
mesele oradaki ritmi, müziği yakalamak. Farkl ı tarihle rde yapılmaları

na rağmen bu binala r nasıl birbiriyle uyum içinde oldular? Bunun şif
resini Mardin için de anlarsak o zaman boş parsellere yeni yapılacak bi
naJarın tanımını da getirebiliriz . Bakınız ülkemizd e çok iyi restaratörler 
va r, eski yapıları çok güzel onarırlar. Ama boş pa rselle re nasıl bir yapı 
yapacağırnızı bir türlü bilemiyoruz. 

İKBAL 0RUNDAŞ 
Ben de bu görüşlere katılıyorum. Bütün olarak kurta rma şansı hem 

az, hem de bu zaman alır. O süreci beklememek için pilo t projelerin uy
gulanması tara ftarıyım . Biz zaten kurduğumuz platformda bunu yap
m aya çalışıyoruz. Mimarlar Odası'ndaki arkadaşlarım ız şu an kendile
rine bir ev arıyorlar. Ö rnek bir ev olacak, onu resto re ed ecekler. Sanıyo
rum merkezden, Odala r Birliği'nden bir yardım alacaklar. Biz zaten 
parça parça bunu yapm aya çalışıyoruz. Bu çalışmaların hızlandınlınası 

için ne yapılabilir bunun arayışı içindeyiz. Kültür Bakanlığı da Mar
din' de bir evi kamulaştırıyor. Sanıyorum Dünya Bankası restorasyon un 
finansmanı için yardım edecek. Bu da önemli bir gelişme. 

GöKHAN MENTEŞ 
Güneydoğu Anadolu'da Ta rihi ve Kültürel Mirasın Korunması Da

nışma Toplantısı'nı Mardin m erkezli ama Şırnak katılırnlı yapıyoruz. 

Sabah bW1u belirtmeyi W1Uttuğum için özür dilerim. Dolayısıyla bu 
ikinci oturwnda sözü Şırnak temsilcisine vermek istiyorwn. Bu otu
rumda tarihi ve kültürel mirasın korW1masına yöne lik a lternatif yakla
şımlar neler olabilir, genel strateji ne olmalıdır, somut proje önerileri ne
ler olabilir, bu amaçla kullanılabilecek araçlar, 1<.-ıynaklar, fırsa tlar neler 
olabilir konularında düşünceleri ntizi dile getireceğiz. 

İHSAN GöREN 

Şırnak ÇEKÜL Temsilcisi 

GAP bölgesinde tarih ve kültür varlıklarının kurtarılması, tanıtılma-
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sı, değerlendirilmesiyle ilg ili danışına ön toplantısının bu bölümünde 
a lternatif yaklaşımlar ve somut proje önerileriyle ilg ili olarak hazırlad ı

ğı m bir raporu sunmaya çalışacağım. 

Bölgemizde tarih ve kültür varlıklarının korunması, kurtarılması, ta
nıtılması ve değerlendirilmesi ülkemizin bu yöndeki gene l sorunuyla 
bir bütünlük arz eder. Ancak bölgemiz için bu konuda öncelikli sorun
ların tespit edilmesi ve bunlar için bölge koşullarında bazı tedbirlerin 
alınması kaçınılmazd ır. Bunlar, yerel birimlerin oluşturulması, alt böl
geler bazında konuya duyarlı gönüllü kişilerin ve uzmanların katıldığı 

yetkili yerel birimlerin oluşturulmasıdır. 
~ ....... 

Bu anlamda: 
• Bu birimlere resmi nitelik kazandınlmalı, bu kapsamda yerel mül

ki idare amirleriyle gere kli koordinasyon Tarih Vakh ve GAP İdare
si'nce sağlanmalıdır. 

• Oluşturulacak yerel birim görevlileri teşvik edilmeli, gerekli çalış

mayı yapmaları için araç gereç desteği verilmelidir. 
• Bu görevlilere bölgelerinde gerekli çalışma ve araştırınayı yapma

ları için mülki idare amirleri ve güvenlik birimlerinden destek sağlan

malıdır; çünkü tarihi ve kültürel değeri yüksek olan, gerçekten görül
meye değer yerlerimizden bazılarına güvenlik nedeniyle ulaşılarna

maktadır. 

Ayrıca aşağıdaki hususları dikkatinize sunuyorum: 
1) Binlerce yıllık tarihiyle bölgemizin kavimterin ve med eniyetlerin 

beşiği olduğu bilinmektedir. Bu n edenle yerel birim çalışanları öncelik
le bu medeniyetlerden kalma tarih ve kültür varlıklarının envanterini 
çıkartacak ve bunu yaparken uzmiUiların desteğini alacaktır. 

2) Bölgemizin ilk insa le inılerine ait olduğu bilinen tarihi var-
lıkları araştırılmalı , bu ~nuda birinılerce uzman estegi sağlanmalıdır. 

- 3) KaYtiolmaya yü z tutmuş v~tansiyel değeri olan el sanatları 
canJandmlınalıdır. Diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapılarak açıla

cak kurslar sayesinde el sanatlarının yaşatılma:!:Jaygınlaştırılması sağ

lanmalıdır. 

4) Alt bölgeler ölçeğinde folklorik zenginiikierin sergisi ya~, 
bunla r toplumun hizmettne sunulmalıdır. 

S) Tahrip olınuş tarihi ve kültürel varlıklann sergi.si.,yapılarak GAP 
"--ve m erkezi idarece sağlanacak des tek ilU~OJllsyonları sağlanmalıdır. 

6) Çeşitli nedenlerle kamu ve diğer devlet birimlerinin kullanrmla-

364 



rında bulunan tarihi ve kültürel yapıla r restorasyondan geçirilerek yer
li ve yabancı turistlerin ziyar~ne a_çı]malıdır. 

~IWerdifzeyinde müzeaçılması desteklenmelidir. Vatanda
şın elinde bulunan a ntik eserler bu müzelerce toplanma !ıdır. 

8) Alt bölgelerde yerleşinıe özgü geleneksel ev ler tespit edjhp aslına... 
uygun biçimde onarılnıalı veziyarete açılma lıd ı r. 
~rek kalkmma yatırımlarından gerekse fiziksel a ltyapı projele

rinden olumsuz etkilenen tarihi ve kültürel yapıların kurtarılması için 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

10) Alt bölgeler bazında tarihi, kültürel, etnoğra fik ve folklorik zen
ginliklerle il@_i k~oglıı~~I?ılmalı ve bunlar bölge düzeyinde bi.r
leştirilerei< b~e envanteri oluşturu lmalıd;. Aynı şekilde görsel yayın
la kitlelere ulaşh.rılması sağlanmalıdır. Bu konuda ulusal televizyonlar
dan destek istenmelidir. 

11) Kültür \le silllitl: etkinlikleri düzenlenmeli ve d esteklenmelidir. 
12)-çilişmaların başanya ulaşması için kamu kurum ve kuruluşla

rıyla olduğu gibi bu alanda faaliyet gösteren ÇEKÜL Vakfı gibi vakıf
lada da işbi.rliği yapılmalı ve bunların desteğinden isti fade edilmelidir. 

13) Bölgedeki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapılarak tarihi ve kültü-
rel varlıklarm önemi çocuklarımıza anlatılmalıdJr. 

14) Bölge içinde yerel birim çalışanları karşılıklı geziler düzerıleme

lidir, bu geziler yaygınlaştırılarak diğer bölgelerden konuya duyarlı ku
rum ve kişiler bölgeye davet edilmelidir. 

15) Bölge içinde konuya duyarlı, gönüllü kişilerden oluşan tarilı ve 
kültür varlıklarını koruma komiteleri kurulmalı ve desteklenmelidir. - ŞEYHMUS DiNÇER 

Kentsel tasarın1 açısından Mardin' e baktığınızda binlerce yıldJr din, 
dil, ırk farklılığı olan birçok insanı bir arada yaşatmış bir şehir olduğu

nu görüyorsunuz. Bir mimar olarak kentsel tasarımın bu bir arada ya
şama olgusu üzerinde büyük bir etkisi olduğu karusmdayım. Var olan 
güzel örneklerden yararlanılarak yirmi yıldır yaşadığımız bazı sıkınh

ların önüne geçilebilirdi diye düşünmek de mümkün. 
Bizim ilk etapta çok somu t şeyler yapmamız lazım. Bir kent konseyi 

oluşturduğumuzu baro başkanımız da söyledi. İstanbul Teknik Üniver
sitesi' nden Atilla Yücel hocamızın denetinıinde burada oluşturıılacak 
bir g ruba, 18 aylık bir süreç içinde Mard~ yön~-J~eler üretmesi _ 
için bir fon sağlanacak. Ama paranın geliş amacı ne ir yerı restore et--------- -
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rnek, ne bir yerin rölövesini çıkartmak, ne de restorasyon u yapmak. Bu 
para sadece ve sadece proje geliştirmek için. Ama sabahki oturumda 
bazı arkadaş ların da dediği gibi bizim toplumumuz gördüğü şeye ina
nır. Bu arada tipik bir Ma rdin evinin alınıp rölövesinin çıkartılması ve 
restorasyonunun yapılınası için de önemli bir pa ranın aktarılacağı du
yumunu aldık. Bu güzel bir o lay. L1sanlarımız da sonuç itibariyle so
mut o larak bir çalışmanın yapılacağını görmüş olacaklar. Bu proje bi
zim için büyük bir fırsa t. Bu noktada bizim, Mimarlar Odası'nın da bir 
çalışması var. Odamız d a bir ev alacak ve restore edecek. 

Bu süreç içinde Mardin' in çok büyük avantajı var: Mardin' in Anka
ra' da, İstanbul'da, Avrupa'da ve Amerika'daki lobileri. Amerika'da 
uçak mühendisi olan amcamm oğlu, Mardin'den göç edip 30 yıldır 
Amerika'da yaşayan 40-50 Mardinli ailenin Mardin geleneklerini sür
dürdüklerini ve Mardin özlemi çektiklerini, Mardin'in eski dokusuna 
tekrar kavuşabilrnesi için ellerind en geleni yapmaya hazır olduklarını 
söylüyor. Böyle bir lobimizin olınası çok önemli, bu lobiyi canlandırma
mız gerekiyor. Yeni oluşturduğun1uz sivil inisiyatifle ülke içindeki ve 
dışmdaki lobilerimizi ha rekete geçirip buraya finans ve proje desteği 
sağlamamız gerekiyor. 

Ayrıca Mardin'deki Yerel Tarili Grubu , M~tim'den özel 
bir programın uygulanması talebımız olacak. Bu program şehirdeki ilko
kul öğrencilerine Mardin' in tarihi mekanlarını sevdirmeye hedefleyecek. 

Bu evlerin turizm açısından ailelere büyük bir katkı sağlayacağını da 
öngörmek, ev pansiyoncuJuğunu geliştirmek gerekiyor. Eski zanaatla
rın tekrar canlandınlması, el sanatlan çarşısı gibi bazı mekanların ku
rulınası gibi projelerimiz d e var. 

Tabii bunların hepsinin yapılabilmesi için önce envanter çıkartılma
sı gerekiyor. Mardin' i sekiz bölgeye ayırdık ve tarihi değeri olan 273 ya
pı tespit ettik. Bunların büyük bir kısmı Mardin' in bir yamaç kent olu
şundan dolayı doğa l olarak korunmuş. Suranın bir avantajı da bu. Biri
nin terası, diğerinin avlusu olduğu iç.in bir tadila t veya yıkım gerekti
ğinde üç evden izin a lınanız lazım. Bu da zor olduğu için bir tür koru
ma sağlanmış oluyor. Hala geriye bu kadar ev kalınasındaki en büyük 
etken de bu . 

FLORANS ÜRUNDAŞ 

Mardiıı Halk Eğitim Md. Yrd. 

Şehrin girişini, merkezini veya çıkışını koruyalım dedik. Eski ticaret -366 



merkezini canlandırma lı . Et..?anatları, inanç turj:ııni (kilise-cami-havra), 
pansiyonculuk,_1öresel yeınekler, kurs açılarak el sana tlarının canlandı-

----ri'ıması ... Hepsi canlandırıla bilir. -

HULUSİ KURTULUŞ 

Mardin Esnaf ve Sanatkiir/ar Odası Başkaıli 

Kültür yalnız binalarla sınırlı değil. Mesela çarşılanmızı gezdiğimiz 

zaman kasaplar çarşısı, kuyumcular çarşısı, kunduracılar çarşısı gibi 
bölümlere rastlarız. Bunlar bir zamanların ahi esnaf odalarının Mar
din' deki izleri. Şehrin m erkezinde han olarak kulland ığımiZ bir yer va r. 
Esasen konaklama hanı olarak yapılmış, şu an garaj olarak kullanılıyor. 

Bu hanın zemin katında o güzelim el sanatlarımızı ziyaretçilere sunabi
liriz. Tüm modern ihtiyaçları yerine getirerek alt ka tlarda el sanatların ı 

sergileyip üst katları d a bir otel haline geti re biliriz. 

İKBAL ÜRUNDAŞ 

Bölge illerini kapsayacak bir öneri: 
• Bölge illerini kapsayacak planda her ili ayru derecede kullanmak 

doğru değil. Her ilin farklı potansiyeli var. 
~anter yafılırken kimlik bilgileri detaylı abnsın ki başka çalış

malarda da kullanıla bilsin. 
• Hem ulusal hem uluslararası iyi bir tanıtım hazırlanmalıdır (kata

log, cd vb). 
• Konaklama gereksinimleri karşılansm. Pansiy:o~elişti

rilebilir. 
• Planda illerle ilgili hedefler konulurken her il için bu özelleştirile

bilir. 

YusUF YILoız 
Biz gerek proje oluşturmada, gerek bunun finansmaıu için nerelere 

başvurulacağı konusunda bilgi sahibi değiliz. Demin Tarih Vakfı'nın bir 
köprü olabileceği söylendi. Yani biz Tarih Vakfı'na danışabilir miyiz? 

GÖKHAN MENTEŞ 

Acil ihtiyaçlanmiZ için doğrudan doğruya Tarih Vakfı Genel Sekre
terliği'ne başvurabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışırlar. Eğer onların 

da bilmediği bir konuysa daha uzman kişilere sorarak cevabıru elde 
ed ebilirler. Hem burada Tarih Vakfı'nın yerel temsilcisi de var. 
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YusuF YıLoız 
Belki bize Tarih Vakh'nın çalışmaları hakkında biraz daha bilgi ver

seniz, biz de hangi konula rda yardım alabiliriz an lardık. 

GöKHAN ME!I.'TEŞ 

Toplantının Tarih Vakfı'nın tanıtım toplantısına dönüşmemesi için 
çok özetle söyleyeceğim. Doğrudan ihtiyacmız olan konuyla ilgili ola
rak söyleyeyim. Biz şu anda GAP İdaresi'yle işbirliği içinde Avru
pa'dan ve dünyadan ne tür kültür fonları sağlanabileceği konusunda 
bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma tamamlandığında zaten herkesin 
kullanımına açılacaktır diye düşünüyorum. 

İkbal Hanım, siz doğrudan doğruya Tarih Vakfı'nın buradaki tem
silcisi, ayrıca da vakıf üyesisiniz. Dolayısıyla bu toplantı dışında da ar
kadaşlannızı Tarih Vakfı hakkında bilgilendirebilirsiniz. 

YusUF YILDIZ 

Görüyorsunuz, Mardin' e kim gelse bize başıruzın çaresine bakacak
sınız diyor. Madem iş bize düşüyor, o halde bizim her şeyden önce eği
time ihtiyacımız yar. Nerelere başvunılur, nasıl çalışılır, bizim bu konu

larda eğitilnıemiz lazım ve olayı çok iyi arılamanuz lazım. M uhatap ola-
cağımız kişileri, kurumlan tanımak zorundayız. 

FLORANS ÜRUNDAŞ 

Bu projeye başladığırniZ sırada İstanbul'da tesadüfen Profesör Atil
la Yücel ile tanıştık. Atilla Bey 15 yıl önce Mardin' e gelmiş, burada bir 
Mardin evinde misafir kalmış, Mardin' e aşık bir insan. Neler yapabili
riz diye konuşunca, konuyu bir de Fransız Anadolu Medeniyetleri 
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Stefan Yerasimos'a açalım dedi. 
Dah a sonra Stefan Bey' i de Mardin' e davet ettik. Stefan Bey burayı gö
rünce İstanbul Fatih' teki modeli uygulayabileceklerini söyledi. Bu yar
dım amaçlı bağış anlamında bir olanakmış. "Tarihsel mirası ne kadar 
kurta rabilirsek kfırdır . Bu b ir kültür hazinesidir" dedi. Türkiye'deki ça
lışma süresi bi tiyorınuş, "Fransa' ya gidiyorum ama sizleri destekleye
ceğim, hedeflerinize u laşınanız için çalışacağıın" dedi. Tarih Vakh'na 
bizi öneren de odur. Yani Tarih Vakfı'nın araya girişi böyle o ldu. Tarih 
Vakfı da hem burada çok ö nemli bir kitap çalışması yaptı, hem de bi
zinı yerel tarih çalışına grubu nu oluştıırdu. 

14 yıldır çalışıyoruz, buraya kadar geldik. Yolun yarısından çoğunu 
aştık d iye düşünüyorum. Çünkü Mardin hakkında bir ilgi oluştıı. 
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AııDURRAHMAN UNCU 

Elektrik Mii/ıendisleri Odası Temsilcisi 

P'IT, Belediye Camisi karşısında bir binanın res torasyonunu çok gü
zel yaptı. Her devlet kuruluşu bir binayı restore ederse o zaman Mar
din' in manzarası çok daha değişik olur. Şimdi ad ını hatırlayamadığım 

bir holding de medreseyi onaracakmış. Ama bazen böyle haberlerin ar
kası gelmiyor. Vakıflar Bankası'nın karşısında Beyaz Kaya Pasajıda çok 
güzel bir çalışma. Şehrin mimarisine uygun taştan yapı lma güzel bir ör
nek. Bunun gibi çalışmalar hızlaııdırıJı.rsa, mesela işadamları bir binayı 

böyle yaptımsa, şehrimizdeki boru fabrikasıdır, çimento fabrikasıdır on
lar da benzer bir restorasyon ça lışması yaparlarsa Mardin hızla değişir. 

Şu dikkatimi çekti: Kiliselerde paratoner yok, halbuki camilere ko
nulmuş. Papazlara, şimdiye kadar herhalde duala rla vaziyeti idare etti
niz dedim. 

Bir ara İstanbul' dan o tobüsle geliyordum. O tobüste 20-30 turist var
dı ve bunlar Midyat'a kadar gideceklerdi. Bu insa nlar 1500 km' lik yol
da kameralarıru hiç çalıştı.rmadıJar. Ne zaman ki Mard in' e girdik, mete
orolojinin olduğu yerden itibaren her biri en az yirmi kere fotoğraf çek
ti. Mardin' in nasıl bir etki bıraktığıru o zaman anladım. Demek ki ger
çekten güzel bir manzara. Daha sonra gelen misafirleri biz hep oraya 
götürüp "İşte şehrin en güzel göründüğü yer!" dedik. 2-3 yıl a radan 
sonra bir geldim baktım oraya bir bina dikmişler ve o marıza ra tama
men bozulmuş. Biz burada konuşurken bile belki Mardin'de böyle 
planlar yapanlar var. 

SELAHATTİN BiLiRER 
Avukat 

Mardin'de tarihi ve kültürel miras olarak çeşitl i dinlere ait mabetler 
var. Eğitim kurumlarırnız, manastırlannuz, medreselerimiz, kaleleri
miz evlerimiz, kral yolurnuz, bahçe mirnarirniz, arkeolojik alanlarımız 
var. Bir de şehrin günlük hayatındakullandığımız müziğimiz var. Ye
rel adetlerirniz, ölüm merasirnlerimiz, mahalli sana tlarmuz var. Bütün 
bunların da korunması gerekiyor. 

Fakat öyle tahmin ediyorum ki bu toplantıda a maç mimari eserlerin 
korunmas ı veya restoras on yoluyla ticari bir değere dönüştürü lebilme

si. SanKılıer es bÖylesin e sınırlı bir ;maç için konuştu gibi geldi ba na. 
Madem böyle, o zaman ben de bu konuda birkaç söz söyleyeyim. 

Güneydoğu Anadolu şeh irleri içinde kültürel ve tarihi eserleri koru-
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ma işinde Mardin önceli kli bir il. Çü nkü Mardin'de bu saydığımız mi
mari eserlerin önemli bir kısmı şu anda ayakta ve sosyal işlev lerini 

görm eye devam ediyor. Bu sosyal işlevlerinigördükleri içi n de yıpra
nıyorlar. Onarılamadıkla rı için de yok olma tehli kesi a ltmdalar. Bu 
mimari eserler öncelikle evlerdir, bunu mabetler, m edreseler, manas
tırlar izler. Bence bunların içinde en öncelikli konu yaşayan mabetler 
ile yaşayan evlerdir. Bunların bir an önce koruma altına alınmaları la
zım. Bunlara öncelik verilirse h em genel manada şehrin kendisi kur
tulmuş olur, hem de bunların bir an önce ticari değere dönüşmesi im
kam vardır. Bu şekilde şehrin e konomik hayatına d a önemli bir katkı 
sağlanabilir. 

Arkadaşlar bu işlerin yapılmasında hep mahalli oluşumlarm veya 
sivil oluşumların rolü üzerinde durdular. Bu sivil inisiyatif dediğimiz 
şey aslında sosyolojik olarak bizim başvurabileceğinı.iz bir araç değil, 

çünkü sivil inisiyatif, s ivil oluşum ya da sivil toplum sanayi ötesi top
lumun ürünüdür. Biz daha sanayileşmedik. Bir üçüncü dünya ülkesi
nin taşra şehrinin insanlarıyız. Kendimizi gerçekten ağırlığı olan, ger
çekten yaphrım gücü o lan bir inisiyatif, bir sivil kuruluş halinde göre
meyiz. Bu abartılı olur. Burada d evletin, uluslararası kuruluşların, ye
rel idareterin ve kültürel müesseselerin desteği esashr. Ondan sonra 
benim gibi bir sade vatandaş gelir, böyle bir toplantıda kendi fikrini 
söyler. Ne kadar göz önüne alınacağıını bilmiyorum. Ama muhakkak 
gerekli olan bir şey var. M ardin mutlaka önce yaıayan eserleriyle ko-
ruma altına alınmalıdır. .....--

GöKHAN MENTEŞ 

Bir düzeltıı.ı.e yapmak istiyorum. Biz bu miras olaymda yalnız mad
di varlıklara ve taşınmaz varlıklarla kısıtlı değiliz, böyle bir kısıtımız 
yok. Maddi olmayan veya taşınabilir öğeler de bizim koruma amaçlan
mızın içine giriyor. Ama şu anla mda haklısmız; tartışmalarm büyük bir 
çoğunluğu gözle görülebilir, elle tutulabilir mirasa doğru kayıyor. 

FLORANS ÜRUNDAŞ 

Bir gün manastırda n geri dönerken keşke bu Mardin yolunun iki şe
ridine de küçük küçük odalar yapılsa, dükkan veya pansiyon türü bir 
şey olsa hem şehrin eteklerindeki o çirkin görüntü engellenmiş olur, 
hem d e gelecek vaat eder diye düşündüm. İnsanlar orada konakladık
ları veya bir işyeri olara k kullandıkları zaman ufku görür, ufku geniş
ler. Bu da daha değişik bir eğitim tarzı. 
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SoNGÜL CEYLAN BALA 

Söz alan arkadaşlarıının hepsi, haklı olarak örnek bir restorasyon ça
lışması görmek isted iklerini söylüyorlar. Kültür Bakanlığı Mardin'de 
ilk 1988'de bir örnek uygulama yapmıştı. Bizim mi.ize binamız 1895 yı

lında Si.iryani Patrikhanesi olarak ~apılmış ve daha sonraki yıllarda tu

gay "binası, sağlık ocağı gibi çok farklı am;çlarla kullanılmış. Bina 
1988'de kamulaştırıJdı ve 1995'te demüze olarak açıld ı. İki ay önce Sa
yın Kültür Bakanı İstemihan Talay'ın Mardin' i ziyare tinin arkasından 
yine sevindirici bir olay gerçekleşti. Üç evin kamulaşhrılması için bize 
talimat verildi. Şu anda bu evler tespit edildi. Tokmaklar'ın evi, Cevi 
Can'ın evi ve Mimar Loni'nin evi. Bunlar özell ikle otel ihtiyacını karşı
lamak üzere kamulaştırıJacak ve kültür merkezine dönüştürülecek. 
Mardin' de, şimdi bize başvurular var. Güzel eski evi olan vatandaşlar 
bize başvurup evlerini nası l değerlendirebileceklerini sormaya başladı
lar. Kimisi pansiyon yapmak istiyorum, kimisi yerel yemekler yapan 
bir lokanta açmak istiyorum diyor. Son iki ayda böyle güzel gelişmeler 

oldu ve umuyorum daha da olacak. 

HALiL KösESOY 
feofizik Mülıendisi 

Mardin'de belki de şehrin dar sokakları arasında kaybolan, dikkatimi
zi çekmeyen birçok tarihi ~merniz var. Bunlar 20-25 yıl öncesine kadar 
Mardin'in suyun~Jit)uyük bir ~karşılıyordu. Şu anda üç beş çeş
me hariç hemen hemen hepsi kullanılamayacak durumda; ya çökme olu
yor, ya mernbalarına ka nalizasyon karışıyor ya da memba kısmına inşaat 
yapıldığı için, yeterince beslenemediğinden kuruyor. Bu çeşmeler sanki 
Mardin'in mozayiğini yansıtıyor. Mesela Yahudi Çeşmesi...yar. Hıristiyan 
adlarıyla anılan çeşmeler de var. Bunlar~da kurtarılması gerekir. 

ABDURRAHMAN UNCU 

Eğer bir gün Mardin'in ayrılmaz bir parçası olan Hasankeyf suyun al
tında kalacak olursa Hasankeyf Ulu Camii yenid~ inşa edilsin isterim. 

YusuF YILDIZ 
Maddi olmayan bir kültür mirasını söylemeyi unutmuştum. Çocuk

luğumuzcia bizim en büyük sermayemiz köy odalarırnızdı. Güneydo
ğuda, hele de ova köylerinin köy odalarında masaJJar, meseller anlatı
lır, kıssadan hisse çıkartılırdı. Bunlar maalesef kayboldu. Belki hala yaş
lılarla konuşarak tespit etmek mümkün olabilir. Tarih Vakfı'ndan rica 
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ediyorum, bu parasal bir kaynak gerekti rnıiyor. Bir kasettir, teyptir ne
ticede. Evet, tabii bunu bizim Yerel Tarih Grubu da yapabil ir, haklısı

nız. Pek çok insanımızı yitirıneden, onlar öbür dünyaya göç etmeden 
bunu yapmamız lazım. 

HULUSİ KURTULUŞ 

Mardin Esnaf Sanatkiir/ar Odası Başka m 

Yok olmaya )'ÜZ tutan meslek dalları va unlar için KOBİ kredisi 
gibi esnafa kredi ver' emez mi? 

KERiM ÇALlŞ 
Mali Müşavir 

Bölgemizde sükunetin sağlanmasıyla birlikte ekonomik, sosyal, si
yasal ve kültürel anlamda bu tür toplanhlar yapılmaya başladı. Bunla
rın yapılması bizler için fevkalade umut vericidir. Bütün alanlarda ol
duğu gibi kültür alanında da bana göre eksiğimiz örgütçülüktür. Biz ör
gütlenemiyorıız. ÖrgütlenemediğimlZTçin de Mardin' e gelen her kişiyi 
devlet olarak görüyoruz. Sivil inisiyatifin anlamını, önemini bugiine ka
dar çeşitli sebeplerden dolayı kavrayamadık. Biz aslında bLınun zorlu
ğunu çekiyoruz bana göre. Bir kültür mirasının korunması ve geliştiril

mesi için temel olan şey bizim örgütçülüğümüz ve bizim o işle ilgili ça
lışma azmimizdir. Eğer bunların hepsi varsa bence para bulmak o ka
dar zor değildir. 

Bunu bir örnekle de açıklamak istiyorum. Florans arkadaşmuz İsveç 
Elçiliği'yle yaphğı bir görüşmede Mardin'le ilgili geliştirdiği bir projeyi 
takdim etmiş ve çok kısa bir sürede 350 bin dolar gibi bir rakamla cevap 
vermişler kendisine. Eğer bu anlamda biraz daha örgütlü bir çalışma 
içine girersek gerek Mardin için, gerek bölgemiz iç.in çok daha iyi adım
lar atabileceğimize inaıuyorum. 

Avukat arkadaşım tarihi ve kültürel varlıklarm değerlendirilmesiy

le ilgili olarak genelde olayın maddi yönünün ele alındığını söylediler. 
Bu tespite kablıyorum. Çeşitli rantçılar da çıkabilir bu arada. Buna da 
çok dikkat etmek gerekir. Tarihi değerlerin korunması için rantçılara 
fırsat verilmemesi gerekir. 

Son olarak Mardin'de yapılarda kullanılan taşa değinmek isterim. 
Belediyenin yapılarda bu taşın ku11anılmasını zorunlu hale getirmesi la
zım . Betonarme yapı yapanlar bile kaplama olarak bu taşı kullanırlarsa 

Mardin'in görünüşü bozulmayacaktır. Bu taş ekonomik olarak da çok 
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u ygundu r. Kullanılınası teşvik edilirse Mard in'de büyük bir iş hacmi 
de doğacakhr. Madem Mardin' e "Taşın ve inancın Şi iri" diyoruz, niye 
taşa sahip çıkmayalıın! Serbest bölge müdürü o la rak bölgede i nşa edi
len fabrikaların en azından bir cephesini bu taşla ya pma zorunluluğu
nu getirdim. Bu müthiş bir estetik görüntü verir. 

YusuF YILDIZ 
Yeni yapılandırmada da Mardin taşı niçin kullanılmasın, en azından 

ön cephede; madem "taşın inancı Mardin" diyoruz. Güncel hayatta da 
bu tarihi ve kültürel varliğımızı değerlendirelim. 

ŞEYHMUS DiNÇER 

Belediye arşivlerine göre 1954-1965 arasında tüm evlerde taş kapla
ma zorunluluğu vardır. Gerçekten o dönemde, hatta 1966'da yapılan 

evlerin hemen tamamında taş kaplama vard ır. Zorunluluğu belediye 
getirmiş, ama maalesef bu karar 1966'da kaldırılnuş. 

lKBAL ÜRUNDAŞ 

~ruma~ n ının pm eelleştirilmesi için bir ça lışma başlahlacak 

diye biliyoruz. Koruma planı yenlleiiineebu taş kaplama zorunluluğu 
yeniden konulsun. 

FLORANS ÜRUNOAŞ 

~t Kaymakamı taş işçiliğine ve taş işlemesine büyük çapta ihti
yaç olacağını düşünerek ve Halk Eğitim'den yararlanarak bir taş işleme 
a tölyesi açtırdı. Biz Mardin Müzesi ve Kültür ve Tabiat Varlıkların~ 
ruma Yaşatma Derneği'yle işbirliği içinde Mardin merkezine girişte bir 
ta~ işlemeciliği atölyesi kuruyoruz. Böyle teklifler var, değerlendim1ey; 
çalışıyoruz. 

ALi ÖZKABA 

Yenişehir'in oluşmasından sonra hemşerilerirniz ora daki binaların 

maliyeti ucuz olduğundan Yenişehir'e yerleşmeye başladı. Taş kapla
ma maliyeti arttınr. O zaman ne yapacaklar? İster istem ez kaçak da ol
sa, onları hapse de a tsak, yasal olmayan yollara başvurarak betonanne 
binaları d.ikecekler. Çünkü be tonarme daha ucuza geliyo r. Üstelik ha
len bu taşın kimyas.:-ı l ve fiziksel özellikleri analiz edilmemiştir. Daha 
pek çok eksiğimiz var, kabul edelim. 
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FLORANS ÜRUNDAŞ 

Taş kaplamaııın maliyeti artırnıadığını belirtmek is tiyorum. GAP 
İdaresi, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri' ni (ÇATOM) oluşturmak için 
Mardin bölgesinde bir bina arıyordu . Emniyet Müdürlüğü'nün eski bi
nası sadece kullanım hakkıyla GAP'a geçti. GAP Daire Başkanı, bu bi
nanm bir cephesine eski Mardin taş evlerini andıracak bir kaplama yap
tırmak istiyorum ded i. O zaman Midyat'ta böyle taşocağı yoktu. H e
sapla dediler. Siliken boyadan daha ucuza mal oluyordu. Sağ olsunlar, 
destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü Mardin'in böyle 
bir şeye ihtiyacı vardı. H esaba d öktü insanlar; mima r arkadaşlarımız 10 
cm kalığmda olursa maliyet ne olur, 5 cm kalınlığında olursa ne olur di
ye hesaplar yapblar. 

KERiM ÇALlŞ 
Bir Mardinli olarak tarihi dokurnla uyum içinde güncel ihtiyaçlaruna 

cevap verecek bir yapılaşma i ·n b tan yararlanılması orum . 
Bunu bir kültür olarak istiyorum. Bunu, Mardin'in bir geleceği olsun di
ye istiyorum. Teknik düzeyde bir analiz yapılırsa biz bu malzememiz
den ihraç da ederiz. Para da kazanınz. Bu konu planlarda yer alsın, ıs
rarlıyım. İ mar planiarına girsin, kullanıını zorunlu hale getirilsin, beledi
yeyi de bağlayıcı olsun. GAP İdaresi kurulduğu zaman, Mardin Erkek 
Sanat Okulu bünyesinde Mardin taş işçiliği ve Mardin usulü tavan bağ
lama bölümü kurulsun derniştinı . Çünkü tarihi eserlerimizin tamamın
da tavanlar kemer kubbe ve çekme tarzmda bağlanmıştır. Burada ahşap 
kullanılma mıştır. Kullanılan yapı malzemesi sadece taş, toprak ve kireç
tir. Bu konuda diploma sahibi bir teknik eleman bulunmadığı için yapa
nuyoruz diye resmi bir gerekçeyle meseleyi savuşturdular. Daha sonra 
organize sanayi bölgesinin çıraklık okulunda böyle bir bölüm ün aç.ılnıa

sı için çaba sarf ettim. Ne yazık ki o da olmadı. Şimdi tekrar bu teklifi ya
pıyorum ve göz önünde bulundurulmasıru rica ediyorum. 

GöKHAN MENTEŞ 

Bu toplan b bana göre diğer bütün toplantılardan çok farklı özellik
ler taşıdı. Bu sizin kentsel geçmişiniz, kentsel kimliğiniz ve korumaya 
ola n düşkünlüğünüzle yakından ilintili. Siz burada kendi aranızda ga
yet güzel örgütlenmişsiniz. Bu ö rgütlenmenin ürünlerini d e hem kent 
kinıliğini geliştirme anlamında, h em Mardin' e dünyanın ilgisini çekme 
anlamında alacaksınız. Mardinliler bunu hak ediyor. İzninizle toplantı
yı kapatınak istiyorum ve kabldığmız için çok çok teşekkür ediyorum. 
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KA YA YAŞINOK 

GAP idaresi, Başkan Yardımcısı 

Önce bu toplantıda bulunmayı çok arzu eden, ça lışma programını 
da buna göre düzenlemiş ola n, a ma ani rahatsızlığı nedeniy le aramıza 
katılamayan başkanımızın özürlerini size iletmek is tiyorum . 

Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma Planı kapsamında yaptığı

mız çalışmalardan biri bugünkü toplantımızııı konusu olacak. Daha ön
ce hepinizi bu çalışma lar hakkında detaylı olarak bilgilendirmiştik. Sür
dürülebilir insani gelişmey i des tekleyen ka tılımcı p lanlama yaklaşımı 

çerçevesinde çalışmak genel perspektifimizi oluşturuyor. İlgili bütün 
tarafların katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Bu tarafla r sivil toplum ku
ruluşları, kamu kuruluşları ve doğrudan, paydaşlar dediğimiz halk 
oluyor. GAP kalkınma plaru kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların 

yaklaşık 24 konusunu, 24 ayrı kuruluşa d elege etmiş bu lunuyoruz. Her 
sektö re, her alana yayılan çalışmalar bunlar. Bunlarda n biri d e "Güney
doğu Anadolu Bölgesinde Kültür ve Tarih Varlıklarının Korunması, 

Kurtanlması ve Değerlendirilmesi" konusu. Bu konu, maste r plana ve
ya kalkınma planına girdi sağlayacak hazırlıldan yapmak üzere Türki
ye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'na delege edildi. Vakıf şimdiye 
kad ar yaptığı çalışmaların sonuçlarını bu toplantıda bize sunacak. Bil
diğim kadarıyla Vakfın raporu h erkese dağıtıldı, elinizde var. 

İLHAN TEKELi 

Tari/ı Vakfı Yönetim Kurulıı Başkan ı 

Konuyla ilgili çalışmaları bölgedeki beş ilde ve bölge dışında Anka
ra v e İstanbul'da sürdürdük. Toplantılara katılan 300 kişiyi düşünür
sek, hepsinin ortak rahatsızlık konusu, çok zengin bir kültürel ve tarihi 
birikimi barındıran topraklarda oturmamıza rağmen, bunları yeterince 
koruyamıyor, tanıtamıyor ve geliştiremiyor olmamızdı. Yani aslında 
hepimiz bir sorumluluk duyuyoruz. Bu sorumluluk bu işi yeterince ya
pıp hayata geçirememenin sorumluluğu . Tabii bunun birçok nedeni 
olabilir. Kaynak yetersizliği, bilgi yetersizliği ya da az bilgi yoğıınluğu 
olabilir. 

Galiba da ha önemli bir ned en, bütün bu yeters izliklere rağmen işi 

ele alış biçimimizin, yetersiz likleri giderecek deği l , a rhraca.k biçimde ol
masmdan doğuyor. Yani biz, bu işe gönülden inanmış, ilg i duymuş ki
şiler bir araya gelip kaynakları, bilgilerimizi ve yetkilerimizi birbirini 
destekleyen şekilde kullanarak performansımızı geliştiremiyoruz. As-
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!ında bu raporun çözm eye çalışacağı ve önümüzd eki d önemde bizim 
çöz meye çalışmamız gereke n temel sorun bu . Bu alanda ki performan
sımızı nasıl geliştirebiliri z? Bir başka deyişl e, sosyal ka pitalimizi, yani 
tek tek potansiyellerimizi birlikte iş yapabilme po ta ns iyeline dönüştü r

me yeteneğimizi nas ı l artırabiliriz? İşte bu raporun teme lde başarmaya 
ça l ıştığı şey, "Küçük çekişmeleri bir tarafa bırakıp bir a raya gelerek hiç
b irimizin tek başına becercmeyeceği şeyleri nasıl beceririz?" sorusuna 
yanıt aramak. Sanıyorum ki raporun ayrınhla rına girdiğiniz zaman bu 
kaygıları göreceksiniz. 

Rapor burada ta rtışıldıktan ve görüşler alındıktan sonra yeniden göz
d en geçirilerek İdare'ye sunulacak. Ama her ne olu rsa olswı, rapora ne 
girerse girsin ya da raporda ne eksik olursa olsun, san ıyorum ki temel 
m esele bu sosyal kapitali oluşturma becerisini göste rebilmek. Eğer bunu 
gösteremezsek raporda hangi kelime, hangi cümle bulunursa bulunsun 
çok anlamlı sonuç olmayacaktır. O takdirde bu işin gerçek leşmesi bakı

mından her birimiz, diğerimizin engeli haline gelebiliriz . Şimdilik böyle 
bir giriş yapıp sözü arkadaşlarırnıza bırakmak istiyorum. 

O RHAN SiLİER 

Tari/ı Vakfı Genel Sekreteri 

Önce raporun elinizde bulunan bölümü dışmdaki bütünü üzerine 
bilgi vereyim. Doğal olarak 300 kişiye iletilen bir m etnin yaratacağı ile
tişim sorunları ve maddi ned enler yüzünden, hem de ra porun hazırla

tıcısı olan GAP İdaresi'nin rapordaki bilgileri, hiç olmazsa kısa dönem
de kendisi için kullanmak isteyebileceğini düşünerek raporun tümünü 
s izlere dağıtma olanağı.mız olmadı. 

Rapor ay sonunda GAP İdaresi'ne teslim edildiğinde elinizdeki me
tin dışında dört ayrı eki kapsıyor olacak. Bunlarda n biri GAP Bölge
s i' nin tarih ve kültür varlıkla rı konusunda, bu kısa zama n aralığında 
saptanabilen belli başlı kaynakları içeren bir ön bibliyografik çalışma. 

Yani konuyla ilgili kitapları, makaleleri ve tezleri listeleyen bir metin. 
İkinci ek, GAP bölgesinde tarih ve kültür varlıklarm m korurırnasıy

la ilgili kuruluşların adları, bunların posta ve elektronik posta adresle
ri, faks ve telefon numara ları ve görev bilgilerini içeren b ir tü r bilgi ban
kası. Bunun içinde s ivil toplum kuruluşlarına, d ev let dairelerine, mer
kezi yönetimin bölged eki birimlerine ve yerel yönetime kuruluşlarına 
ait bilgiler de yer alacak. 

Üçüncüsü, belki d e en zoru, Türkiye ile smırlı ka lanıayacak çapta 
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koruma çaba larında, yani koruma işinin uluslararası bir operasyon ola
ra k e le alınması gereken durumlarda, özellikle Avrupa ve Amerika'da 
başvuru la bilecek kurumların bir lis tesi. Başka bir ifadeyle, hangi tür ku
rumla rın bu türden bir yaklaşımı potansiyel olarak u ygun bulup bizim
le birlikte çaba gösterebilecekleri konusunda bir liste ve nihayet, elde 
son d erece kısıtlı kaynakla r bulunduğu başlangıç koşullarında bile han
gi projelere öncelik verilebilir, ilk birkaç başlangıç projesi ne ler olabilir 
konusunda bazı öneriler. Ra por böylece, ekleriyle birlikte yaklaşık 150 
sayfa civarında bir metin o lacak. 

Metin sizlere daha önce iletilmiş bulunduğundan ve okuma zamanı 
bırakmak için toplanh tarihi 7 Aralık' tan, 11 Aralık'a ertelenmiş oldu
ğundan metni özetlerneyi d e doğru bulmuyorum. Değerli zamanınızı 

tek taraflı değil çift taraflı bir iletişime, hatta mümkün olduğu kadar ra
por üzerine yoğunlaşan iletişimJere ayırmaktayarar var. 

Son 40-4.5 günlük süreçte tarbşmalara katkıda bulunma konusunda 
büyük bir istekillik olduğunu gözledik. Demek ki İU1an Tekeli'nin 
önemli negatif faktörlerden biri olarak açıkladığı bir ilgi açığ1yla karşı 

karşıya değiliz. Ülkenin değişik bölgelerinden ve toplumun değişik ke
simlerinden, değişik mesleklerinden insanlar konu ü zerinde görüşleri
ni belirbnek istiyorlar. Altmışa ulaşan yazılı katkıyla, 250'ye yakın insa
nın sözlü katkılarını 28 Ek.im-15 Kasım arasındaki d ar bir süreçte orta
ya koymalan bunu ortaya çıkarbyor. Raporumuzun İlhan Tekeli'nin 
sözünü ettiği bileşim özelliği, bir yandan Tarili Vakfı'nın bu konuya ku
rum olarak bakışının, yaklaşımının ana çizgileriyle, toplanblara kabl
mış kişilerin görüşlerinin ana çizgilerini birleştirme özelliği, aslında 

Türkiye'de çok sık denenmiş bir pratik değil. Hahrla rsaruz buna benzer 
en büyük çalışma Habitat sürecinde, yaklaşık 800 kişi ve kurumu, yak
laşık bir veya bir buçuk yıllık bir dönemde, toplan h lar la ve tarhşma or
tam larıyla işin içine katan bir d enemeydi. Bu daha küçük, ama aynı 
doğrultuda bir deneme. 

Ra porun "içindekiler" bölümünde yer alan genel yaklaşım, ilkeler 
ve ö neriler kasten başlıklar halinde değil cümleler halinde ifade edil
miştir. Size bunlar hakkında kısaca bir bilgi verip bu sunuşu 5-6 dakika 
içinde tamamlamak istiyorum. 

Genel yaklaşım, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nde kültür ve tarih 
varlıklarının korunması, kurtarılması ve de~rlendirilmesi alanında 

hayli ıasastrrede önemli sonuçlar alınabilecek büyük çaplı bir projenin 
uygulanması olanakJ ıdır" saptaması ile başlıyor. Eğer, şu an Türki-
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ye' nin, bölgenin, kurumların verili koşulları içinde ve dünya ile iletişi

mimizin bu düzeyinde, böylesi büyük çaplı bir projeyi gerçekleştirmek 
mümkün değildir noktasında hkanınıyor ve bu saptamada birleşebili

yorsak, samyorum geri kalan tüm öteki yaklaşım ve önerilerde uzlaş

mak mümkündür. Bir başka deyişle 21. yüzyılın başında, Güneydoğu 
Anadolu bölgesi gibi insanlık bakımından özel önem taşıyan bir bölge
de uluslararası kuruluşlar, Türkiye'deki kurumsal ilişki ve güç denge
leri, insan potansiyelleri yan yana getirildiğinde, bu bölgede Türki
ye'nin diğer bölgelerine de örnek olabilecek bir sıçrama yapılması ola
naklıdır saptaması, bir iddiadır. Bu iddia, önemli bir yaklaşım unsuru 
olarak ifade ediliyor. Bu iddianın dayandığı bazı durum değerlendir
meleri ve geleceğe bakış unsurla rı da var. Eğer Türkiye u yumlu, uygar 
bir toplumsal yaşamı hak etmiş bir ülke ise, kültüre ve tarihe, kaynağı

na bakmadan ve bütün özellikleri içinde sahip çıkacak olgunluktadır. 

Bu olgunluğa son yılların gelişmeleri ve dersleriyle gelmiştir. Bu çok te
mel bir varsayırnımızdır. 

Türkiye'de bunun başanlamayacağı üzerine kurulu varsayımlar, 

yapılar, ilişkiler, planlar aşılabilir. Rapor böyle bir çağdaş kimliğin etkin 
bir korum~lığıı._bu korumacılığın önemli unsurları olarak uluslararası 

standartbrda bir belgeleme ve araşhrma çalışması gerektirdiğini~
yıp, yaşadığımız dünyada bunun hem beşeri, hem maH kaynakları ol
duğunu iddia ediyor. Bu iddia elbette Türkiye' nin gerçeklerini bir yana 
atmıyor. "Eğer dediğiniz yapılabilir idiyse şimdiye kadar niye yapılma
dı?" sorusu her zaman sorulabilir. Nitekim, örneğin bu raporu incele
yen ve eleştirilerini ifade ede n kişilerden Saym Doğan Kuban raporun 
Türkiye bağlamında ele almak yerine, daha çok bir özel bölge olayı ola
rak ele alıp bunların Türkiye çapında bir değişime değil, bölgede yeni 
bir anlayışla, ilk defa ortak bir şeyler yapmaya yönelmesi halinde 
GAP'ta başarı şansı olduğunu ifade ettiler. Buna benzer başka eleştiri

ler de aldık. Ancak biz, toplantılarda da genel o larak ifade edilen şöyle 
bir yaklaşıma sahibiz. Eğitim sistemimizde, araştırma s istemimizde, 
belgeleme sistemimizde, kültür turizmi kavrayışımııda Güneydoğu !ili 
"sorun alam" olmaktan, bir "fırsat alanı" olmaya, bir önemli deneme
nin yaPilma yerı olmaya döntlşebllır mi? Bu soruya "e~t'' diye cevap 
vermek önemlidir. Bu kapsamda, kuşkusuzGAP'ın kendi plan revizyo
nu çalışmasmda pek seyrek rastlanan, tebrik edilmesi gereken bir açık 
yüreklilikle ifade ettiği gibi ekonomik ve teknik gelişmeyi tek başına ele 
ala n, insan unsuru üzerinde yeterince durmayan, teknik yanlan vurgu-
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la yan geçmiş 11 yıldan farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Kültürel ve 
tarihi mirası da ekonomik gelişme, enerji sorunu, sulama sorunu gibi 
bir değer olarak ele ala n ve bunu daha ilk projelendirme aşamasından 

itibaren kahtı nıcı bir yöntemle yapan bir anlayış önemli bir dönüşüm 
kapasitesine sahiptir. 

Bu ise bir toplumsal meşruiyet sorununu gündemimize getiriyor. 
Çağımızda, dünyamızcia ve Türkiye'ınizde toplumsal meşruiyeti sağ

lanmayan büyük projeler çağdaş bir toplumun uygulamaları olarak ya
şama geçirilemez. Dolayısıyla kültür ve tarihi mirasa sahip çıkmaya 
ilişkin tüm süreçler, aynı zamanda bölgedeki feoda l-yarı feodal ilişkile
ri, var olan çıkar ağlarını, kimi beklentileri de hesaba katarak, bu tür bir 
toplumsal meşruiyeti de sağlamalıdır. Bunun sağlarıması konusunda, 
GAP İdaresi tarafından atılmış katılımc.ı yaklaşım yönelimi sonuna ka
dar götürülrnelidir. Bu sonuna götürmede birçok aktöre önemli bir rol 
düşüyor. Bu aktörlerin şu sıra bir politik yelpazede, Büyük Millet Mec
lisi' nde, belediye yönetimlerinde o lup olmamaları açısından büyük bir 
dağınıklık göstermesi birlikte çalışma fırsatına dönüştürülebilir. 

Neticede bu iş taşınıa suyla dönmeyecektir. Güneydoğu Anado
lu'da tarilli mirasm korunması sonuçta başarılacaksa, bunun bölgedeki 
üniversitelerden yerel yönetimlerin sorunlarına, bölgede tümüyle bit
memiş gerginliklere kadar birçok w1suru gözden kaybetmed en, ama bu 
bölge insanının, bölge ensti tülerinin, bölge üniversitelerinin aktif rol 
a lacağı, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının büyük pay sahibi olup 
çaba göstereceği, dolayısıyla merkezi yönetimin işlevinin büyük ölçüde 
bu kurumları yapabilir kılmaya, oradaki üniversiteleri, enstitüleri, uz
manlık kuruluşlarmı, odaları, s ivil örgü tleri, benzeri kurumları, var 
olan örneklerden yola çıkarak yerel tarilı gruplarıru yapabilir kılmaya 
ve m ü zeleri özel olarak geliştirmeye dayanacağını düşünüyorum. 

Bundan sonra bir dizi öneri ortaya atılıyor. Bu temel öneTilerin yal
nızca başlıklarını okumak istiyorum: 

- Acil, Özel Bir Büyük Projeye Dayanan Köklü Düzenlemeler Gerekli
dir 

-GAP İdaresi Koruma Alanındaki Yeni Açılımmı Sürdürmelidir 
-Bölgede En kısa Süred e Yeni Bir Örgütlenme-Katılun Modeli Ger-

çekleştirilmelid ir 
- Bölgede Kültü rel Mirasa İlişkin Temel Verilerin Toplanmasıyla 

Hızla Bir Kültür Envanterinin Hazırlanması Öncelikli İhtiyaçtır 
-Güneydoğu Anadolu'yu Konu Alan Kültür ve Tarih Araştırmaları 

Desteklenmelidir 
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-Bölgeye İl işkin Yatırım Süreçlerinde İnceleme-Plan lama- Projelen
dirme-Yapıın Adımlannın Korumacılığı Olanaklı Kı lması Sağla nınalı

dır 

- Kurtarma Faaliyetleri İçin Etkin Bir Örgütlenm~in Geliştirilmesi 
Zorunludur 

- Taşmmaz Kültür Varlıkları, Taşmabilir Kültür Varlıklan, Maddi 
Olmayan Kültür Varlıkları İçin Özel Alt Pr.,2ieler Geliştirilmelid ir 

-Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Için Büyük Çaplı Ek Finans
man Kaynakları Aranmalı ve Var Olanlar Harekete Geçirilmelidir 

.:JSi!le Eğitimi ve Özel Eğitim Koruma Seferberliğinin Ayrılmaz Bi
rer Parçasıdırlar 

-Doğru Planlanmış ve Doğru Kavramlarla Yürütülen Bir Turizm ve 
Tanıtım Çalışması Korumayı Tamamlayabilir, Destekleyebilir 

En son bölümde de bu büyük çaplı projede herkesin özel bir iddia 
taşıyabileceği, aynı zamanda dünya çapında bir kültür projesinin ortak
lan olarak davranma larını sağlayacak bir örgütlenme modeli için de ba
zı öneriler getiriliyor. Bu metin bir uzlaşma metni, bir arayış metni, bir 
denemeye çağrı metni, "şimdiye kadar yapılmadı, de mek ki yapıla

maz" anlayışına karşı bir meydan okuma me tnidir. Eğer bu meydan 
okumada, arayışta birleşebilirsek, metnin eksikleri gedikleri de tarnam
lanabilir sanıyorum. 

UFUK EsiN 
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 

İstanbul'dan katılıyorum. Önce bu çalışmayı sürdüren başta GAP 
İdaresi olmak üzere l~rkesi kutluyoiüm. Ga.}'et ayrıntılı ve her şeyi 
kapsamaya çalışmış bir çalışma. Okudum, değerlen """ffieye ôe çaliŞ
tım. Ayrıntıcia kalan bazı noktalara sonra değineceğim. Mesela bazı 
coğrafi terirnlerde hatalar var, bunların düzeltilmesi lazım . 

Esas nokta şu: Metinde nelerin yapılması gerektiği söyleniyor, ama 
_,.!las~ılnıası gerektiği yok. Modeller nedir, modelleri nasıl oluştııra

cağız? Bu konuda önerilere ihtiyaç var zannediyorum. Burada çok de
ne yimli hocalarımızı görüyorum. Sinerjik bir çalışma olacak anladığun 

kadarıyla, yani birçok bilim dalının enerjisi, ins.:m kaynağı birleştirile

rek birtakım oluşumlar, birtakım modeller geliştirilecek Bu model ge
liştirme meselesinin çok önemli olduğunu zannediyorum. Ama bu mo
d el içinde görev almaya kimlerin katılacağı da önemli . Bir çağn yapıl
masını önermek istiyorum. Bütün üniversitelere, şu şu a lanlar var, siz 
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hang i alanlarda katkıda bulunabilirsiniz, insan kaynaklarınız nelerdir 
şeklinde bir çağrı yollanma !ıdır. 

İkinci öneri m eğitiıne ilişkindir. Birçok genç insan bu a raştırmalara 
ka'fiıacaı<tır. Bu'i'iların eğitilmesi lazımdır. Bu eğitimin içeriği, nerede, 
nasıl yapılacağı gibi konuların aydmlatılması gerektiğine inanıyorum. 

Beni m azur görün, GAP İdaresi' nin çalışmaları hakkında çok büyük bir 
fikrim yok. Mesela burada toprak etütleri, jeofizik etütleri yapılmış mı? 
H erhalde yapıldı ama, bütün bölge için yapılmış mı? Bir başka mesele 
rant m eselesi. Bu konu ne ö lçüde ele alınıyor, burada kentlerin gelişme 

s üreci nasıl ilerleyec~ veya yapı~ma ne şekilde ele 'alınacak? I abii bü
~ilef'ın A:'aan Z'ye ıaidar ÇikarJUlası ve hazırlan
ması gerekiyor. Bu arada belki bazı kentler, mesela İtalya'daki gibi ko
runması gereken örnek kentler o larak seçilebilir. Mesela İtalya'da bir 
barok kent olduğu gibı korwmyor ve b"utün Avrupa akın akın burayı 
görmeye geliyor. Bizim d e Güneydoğu Anadolu' da böyle kentlerimiz 
var. Bunları bu şekilde, belki çekirdek olarak koruma altına almak ve 
kentsel planlamayı da buna göre yapmak mümkün. 

ALPAY PASİNLİ 

Kültür Bakanlığı A ıııtlar ve M üzeler Genel Miidürü 

Bir eleştiri olarak söylemiyorum, ama konunun birinci derecede mu
hatabının Kültür Bakanlığı olması nedeniyle bu 150 sayfalık raporun ta
mamının bize ile · ı n I e t .. · · i dile e tire im. Aynntılı gö
r .. lerinıizi ancak o zama n oluşturabiliriz. Bir de rapor hazırlanırken 
kimlerin, hangi meslek a n ış erin görev aldıklarını öğren
mek istiyorum. Bir seyaha tten dün dönmüş olmam n edeniyle raporu 
okumadan geldim buraya. Ayrıntılı bir görüşü an cak o 150 sayfalık ra
poru inceledikten sonra bildireceğirn. 

Tarih ve kültür varlıkları veya bizim yasalarımızda olan şekliyle 
kültür ve tabiat varlı kları ile ilgili öneriler geliştirilirke~evcut yasal!: 
rı mutlaka gQ.? önünde bulundurmak gerekir. Ben bana verilen notları 
okudum, raporda bazı yetki devirlerincren;;z ediliyormuş. Ama bu, 
yasalara uygun mu, deği l mi? Bunun bir irdelenmesinin yararlı olacağı

nı düşünüyorum . 

KAYA YAŞıNOK 

Bu rapor şimdi oluşma safhasuıda. Herhalde ay sonunda bitmiş ola
cak. Daha önce, raporu ü.re tirken görüş alalım istedik. Ama gerekirse 
ekleri de verebiliriz diye dü.şü.nü.yorwıı. 
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ÜRHAN Si LİER 

Bu revizyon veya yenilem e çalışınası sırasında demin Kaya Bey'in 
d e belirttiği gibi birçok alanda eş zamanlı ve kısıtlı ola naklarla bir ope
rasyon yapmak mümkündü. Bu rapor toplam d ört kişili k bir grup ve üç 
danışmanla, GAP İdaresi'nin bize sağ layabildiği tarhşma materyalin
d en ve bölgeye ilişkin diğer materyallerden yararlanarak hazırlanmış

hT. Bu dört kişinin ikisi tarihçi, ikisi bölge planlamacısıdır. Yedi danış
ma toplantısından yararlamlarak hazırlanmıştır. 150 sayfalık meb1in 
içeriğiyle bu metin içeriği arasında sanıyorum, bir tartışma bakımından 

çok fazla fark olmayacaktır. Önümüzdeki günlerde metin taslak halden 
çıkmadan önce bu metni ok uyup eleştirilerinizi ile tebilirseniz büyük 
yarar sağlar. Çünkü sözünü ettiğim diğer ekler esas olarak uzun bilgi 
notlanndan ibarettir. Politika önerisi niteliğincieki m etin elinizde bulu
nan mernin son haline getirilmesiyle oluşacaktır. 

ALPAY PASİNLİ 

Bu raporun hazırlanmasında iki tarihçi, üç danışman d ediniz. Arke
olog yok muydu? 

ORHAN SiLiER 

Mehmet Özdoğan arkadaşımız arkeoloji danışmanınıızdı. Sanıyo
rum toplanblara kahlanlar 230-240 kişiydi ve bunun -yuvarlak bir ra
kam söylüyorum- 30-40'ı arkeologdu. 

VEDAT ÖZBİLEN 
Belki katılımcılara biraz bilgi vermek gerekiyor. Bakanlar Kurulu 

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin 2010 yılında bi tirilmesi konusunda bir 
karar aldı ve plarılama açısından da GAP İdaresi'ni görevlendirdi. GAP 
İdaresi 1989' da yapılmış olan master plan nedeniyle, merkezi otoritenin 
diğer uygulayıcı kuruluşlanyla birlikte 10-12 yıldır bölgede çalışan bir 
kuruluşhır. İşe başlarken bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. 
1989 master planı neyi öngörüyordu, bu öngörülenler içinde neleri ba
şardık, neleri başaramadık, uygulamadaki sıkıntılar neydi. Sonra da 
2010 yılına kadar neleri hangi öncelikler altında gerçekleştirebileceği

ınizi ortaya koymamız lazımdı. 

Tabü bu çıkış noktamız, planın yeniden ele alınmasında bizi farklı 
bir yaklaşıma getirdi. Önceki p lan daha çok teknisyenierin hazırlamış 
olduğu bir plandı. Bölgedeki on yıllık çalışmamız sırasında projeden et
kilenen kesimin bizi sürekli olarak eleştirdiğine taruk olduk. Bizim gö-
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rüşümüzü hiç sornıadan bu planı hazırladınız, bundan bizim haberi
miz yok dedi ler ve planın uygulanmasında bize genellikle d estek ver
mediler. GAP İdaresi'nin kazanmış olduğu deneyimler, bölgeden gelen 
bu eleştiriler ve dünyada son 10 yılda ortaya çıkan gelişmeler yeni bir 
planlama anlayışını gündeme getirmemize neden oldu. 

Sürdürülebilir insani kalkınma anlayışı diyebileceğimiz bu yeni yak
laşımı GAP İdaresi olarak daha ö nce küçük projeler bazmda gerçekleş
tirmiştik. Bu yaklaşımı ilk defa bölgesel ölçekte denem ek istedik. Böyle
ce projeden etkilenen her kesime danışarak yeni bir planlama sürecini 
başlattık. Sosyal planlama grubumuz, katılımcı yönterrıler konusunda 
bize yol gösterdi. Öngörülen beş yöntem şunlardı: bilgilendirme, danış
ma, ortak çalışma, delegasyon ve yönetişim. Güneydoğu Anadolu Proje
si bir ulusal proje olarak sadece bölgede yaşayan insanları ilgilendirmi
yordu . Dolayısıyla ulusal birikimi de buraya aktarmamız gerekiyordu. 
Bu birikimi plana aktarmak için kullandığımız yöntemlerden biri dele
gasyon yöntemiydi. Proje ekibirnizin belirlemiş olduğu bazı proje ve ça
lışma konuları vardı. Bunları biz üretmeyelim, ilgili kuruluşlara delege 
edelim dedik. Delege edeceğimiz kurum bir sivil toplum örgütü, bir ka
mu kuruluşu veya bunların dışında bir başka birim olabilirdi. 

Çalışma konulanndan biri kültür ve tabiat varlıklarıydı. Bu çok 
önemli konuya, bölge kültür ve tabiat varlıklan açısından çok zengin 
olduğu halde daha önceki 1989 master plaıunda pek değinilmemişti. 

Kültür ve tabiat varlı.klarırun korurunasuıda, değerlendirilmesinde ve 
dünyaya sunulmasında katılırncı yöntemi nasıl uygulayabiliriz? Kültür 
varlıklarını korun1akta, değerlendirmekte kanunlarımız ye terli mi? Ye
terli değilse bunu nasıl aşabiliriz? Yükü sadece merkezi otoritenin yük
lenmesi durumunu nas ıl değiştirebiliriz? Kültiir ve tabiat varlıklarının 
korunması sadece devle tin işi olmamalı, bu işte özel sektör de, projeden 
etkilenen hal kesimi de rol almalı. 

Bu yaklaşın1ı sadece kültür konulannda değil eğitimde de, sağlıkta 
da, diğer konularda da deniyoruz. Burada yaptığımız çalışmaya benzer 
çalışmalar diğer sektörlerde de yapılıyor. Proje ekibimiz bunlardan ge
len çıktıları değerlendirip planı oluşturacak ve hükümete sunacak. 

Şimdi bu raporda dört kişi çalıştı görü nüyor, ama burada yazılanlar 

Tarih Vakfı'nın görüşleri değil, bölgede yaptığımız toplantılardan sü
zülen görüşler bunlar. Yani arkada o dört kişiyi yönlendiren bir buz da
ğının boyutları var. 

Bölgede kültür ve tabiat varlıklanru iyi koruyamadığımız belli. Bu 
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konudaki sı kı ntılanmız kültür politik."lmız mı, yoksa organizasyon mu, 
yoksa yeni bakış açısı eksikl iği mi? Plan aracılığ ıyla kültür politikanıızı 
da gözden geçirebilir miyiz? Çünkü bölge potans iyeli yüksek, ama biz 
bu potansiyeli değerlendiremiyonız. Değcrlendiremiyorsak kabahat 
bizde, bunun yeni yollarını aramamız lazım . Bu yeni yollar eski sistem
le mi olacak, yoksa yeni bir örgütlenme modeli, yeni bir bakış açısıyla 

mı olacak? Bunların tümü için politika önerileri geliştirip s iyaset adam
larının önüne alternatifler halinde getirmemiz lazım. 

ÜLUŞ ARıK 

Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi 

Daha evvel çeşitli vesilelerle GAP İdaresi ' ni hem tebrik etmiştim, 
hem de kendilerine teşekkür etmiştim . GAP İdaresi ülkemizde nadir 
rastlanabilen kunımlardan biri. Ayrıca bu konuyu Ta rih Vakfı'na dele
ge etmekte de isabet etmiş. Çünkü bu konularda deneyimli ve en kıv
rak şekilde sonuca ulaşabilecek antrenrnana sahip bir kuruluşumuz. 

Anladığım kadarıyla 2010'da Güneydoğu Anadolu ' nun ka lkınmış 

olması isteniyor. İnşallah 2010 yılında bölge kalkınmış olur ve bize de 
yapacak bir şey kalmaz. Ama herhalde böyle olmaz. Bu nasıl bir zaman 
boyutu ben anlamadırn. 

Şimdi doğrudan doğruya metin üzerinde bir iki şey söylemek istiyo
rum. Metinde yer alan bir ifadeyi anlarruyorum: "Birincisi belgelerne ilk 
koşuldur, yeterli değildir, kurtarma kazısı sırasında ortaya çıkan nesne
ler ve hatta taşınabilir yapı parçaları müzelere taşınacaktır. Doğal ola
rak karşılaşılan tarihsel bulgunun niteliğine göre projelerin gözden ge
çirilrnesine gidilebilecektir". Burada ne denmek istiyor anlarnadım. Bir 
de b fıkrasında var: "Tarihi varlıklar biblo gibi değil, sosyal içerikleri ile 
korunmalıdır". Bundan da hiçbir şey arılamadım. Yani bir tekkeyi, tari
katıyla, dervişleriyle mi koruyacağız? Bu bizden çıktı ysa, bize de aşk ol
sun demek lazım. 

Genel yaklaşım ve ilkeler bölümünd~ğu Anado~a k~~ 
~ merkezyerel denges~ğ~h~ orta uzw1 dönemde yere 
~kurulu_şlarını ve sivil örgütleri Y.!Pabi lir kılmaya dayan~ 

ilişki sistemi geliştirilrnelidir" alt başlıgı göze~u benim Orta 
Doğu Teknik Universitesindeki toplantıda bir ham fikir olarak ortaya 
athğım GAP'ın bölgesel bir üst yönetim rolü üstlenrnesi önerisiyle biraz 
örtüşmüyor mu? Bir ayağ1 me rkezde, bir ayağı yörede o larak en dene
yimli kuruluşumuz GAP' tır . 
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Bu metinde dile getirilen pek çok etki nliğe yerel toplulukların sami
mi olarak katılması uzun süre gerçekleşemez. Merkezi o la naklarla yol 
göste ricilik etmek en iyi GAP tarahndan gerçekleşebilir, bu bakımdan 
GAP İdaresi'nin korumada n, eğitime kadar her alanda bölgede bir üst 
yönetim haline gelmesi, bölge valiliğinden daha başarılı bir çözüm olur. 
Bu yönde bir model oluşturulup savunulm.asını öneriri m. 
Toplantılarda özellikle mima r üyelerin biraz ihmal etti ği kazı ve 

ara hrmanın belgelemen in ön şartı oldu · u er e· i metinde d e göz ardı 

edilmiş gibi görü üyor. Tamamı ortaya çıkarılanıamış b ir mirasın nesi
ni belgeleyeceksin.iz, toprak üstünde göründüğü kadarııu mı? 

Yine genel yaklaşım ve ilkeler olan başlıklı bölümde, ''bölgenin 
önemli bir bölümü kentsel yaşamın gerektirdiği çeşitlilik içinde yaşama 
alışkanlıklanna, geleneklerine sahiptir" ibaresi var. Konumuzu doğru
dan ilgilendirmese de bunun tam geçerli olmadığını işaret etmek iste
rim. c ·· ebe aşiretlerinin azlığı nedeniyle bazı Kürt a ire_ili;riyle ile bir,:. 
~yaşayan göçebe ezidiler o lgusu b.!!l.ba~ <!est~@dir . ..bncak, 
~~un en ka~teristik özelliklerinden birini oluLturan Sür

yan.i kiiltü~kSeri:i'refki zleriiiOei'rtvfid"iiha baskı ve as 
~n son 50 e e e ası da ka ıt ir örnektir. 

Yan.i birlikte yaşama geleneğine sahip olma iddiasınm tam geçerli ol
madığı kanısındayım. 

Sonuç metninde 16 maddenin 2.2.2 paragrafında ''Kurtarma kazıla
rı birçok dururnda sadece kazı aşamasını içermekte, belgeme, taşıma ve 
genel anlamda koruma uygulamalarını yeterince kapsamamaktadır" 
şeklinde bir pasaj var . Türkiye genelinde değil de, GAP bölgesi üzerin
de dunıluyorsa, hangi örnekler kastediliyor? Söz konusu bölgede koru
ma uygulamasına geçilebilecek kadar ilerlemiş olduğu halde bunu yap
mamış hangi çalışma var? 

Sonuç metinde şöyle bir pasaj daha yer almakta: "H asankeyf sınırlı 
bir kazı alanı değil, bütün olarak bir tarihi-kültürel miras bölgesi ilan 
edilip kasahaya ilişkin önlemler bu bütünün yönetimi biçiminde ger
çekleştirilnıelidir. Bu kasaba m erkezindeki rölöve, envanter, kazı ve 
araştırma ça lışmalanna halen var olandan çok daha büyük, çok yönlü 
ve bölgede sürekli çalışacak bir ekiple devanı edilmesi sağlanmalıdır." 
Yani yapılan topla ntılarda benim kurduğunı ekip aziedilerek yeni bir 
ekip kurulmasına mı karar verilmiş? Buna kim karar vermiş? Bu da an
Jaşılmıyor. Neyse, benim aklıma takılanları arz ediyorum, siz gözden 
geçirirsiniz. 
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Bir de toplantı lar esnasında sözü edilen, şimdi okuduğum metne de 
yansıyan bir genel tutum var. Her şey kazıdan ibaret değildir, her şey 
pa ra ile olmaz, biraz gönü l ve aşkla bu iş lere yakJaşmak lazım gibi şey
ler söyleniyor. Ben ancak gönül ve aşkJa yapılabilecek girişimlerle dolu 
olarak görüyorum kendi yaşamımı. Fakat böyle sübjektif temeller üze
rine bilimsel ve teknik projeler kurulamaz, konuştuğumuz işler son de
rece profesyonel konulardır. Bu bağlaında örgütleme, programlama, 
projelendirme ve yaklaşım konu ve sorunları tartışılnıaktadır. Böyle 
duygusal değerlendirme ve beklentileri araya sokmak çalışmayı saptı
rır diye düşünüyorum. 

UFUK EsiN 
Yanlış aniaşılmaması için önce bize büyük b ir çerçeve sağlayan bu 

metni beğendiğimi söyleyeyim. Fakat Oluş Bey ile ben uygulaınacıyız, 
yani biz ayaklarımızı somut basmak isteriz. Al pay Bey de değindi, bu 
işin sahibi Kültür Bakanlığı. Herhalde kimse on.un elinden ~a
yacak. Bunun yerine birlikte ne yapı labilir konusu irdelenecek. Benim 
bu ılleıinden ecfindiğinı fikir de bu. Ama burada yardımcı olmak isteni
yor gibi geliyor bana. Bir de zannediyorum ki Hasankeyf'te çok uzun 
süre çalışamazsınız; kışın aralık ayından sonra herhalde orada pek çalı
şılmaz. Yani iklim sorurılan da vardır, çok zordur; mesela ben Keban'da 
çamurda çalıştım. 

İLHAN TEKELi 

Şimdiye kadarki tartışmalarda dile getirilen model oluşturma dü
şüncesi çok önemli. Eğer biz mevcut duruma bakıp bir model önersek, 
bu büyük ölçüde gerçekçi olmayaCiilctü-.Tlalbuki amaçlar ve ilkeler üs
tünde uzlaşb.ktan ve önceli.k.!i.e_rojeleri saptadıkhtn ~nra, bu projele;;
g'erÇel<leŞtirilmesi sırasında Türkiye'nin olanaktan ve uluslararası işbir
liğinin biçimine göre bazı örnekler oluşacaktır. O örnekleri model hali
ne getirmek bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. 

Belki model konusunda buraya, "Öncelik verilen alarılardaki proje
lerin aynı zamanda bir model geliştirme işlevi yükleneceği de düşünül
mektedir" diye yazsak daha doğru olacak. Bu modeller pratik içinde 
gerçekleşeceği için hayali de olmayacaktır. Aksi takdirde soyut, yani ol
mayan bir şeyin yetki tartışması, para tartışması, bilgi tartışması gibi bir 
yola sapanz ki, herhalde o zaman ortaya çok gerçekçi bir tartışma çık
nıayacakhr. Somut örneklerin bkmod~eliz~te kulJanıJacağ~ek
linde yola Çikmii'itbe"nce en doğrusu. 
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ÜLUŞ ARlK 

İlhan Bey, bunlar manhken hep doğru şeyler. Başka larının adına ko
nuşma yayım, fakat ben uygulama meselesini kavrayamad ığımı söyle
miştim. Hasankeyf 1986' dan beri gelişmekte olan bir proje, o lanaklar ol
duğu zaman yürüyor. Projede her şey düşünülmüş, olanak olmadığı 
için yapılmamış şeyler var, olana k oldu mlı onlar da yapılıyor. Şimdi 

böyle bir proje için 14 yıl sonra oturup sizin bir mod el gel iştirmenizi mi 
bekleyeceğiz? 

İLHAN TEKELi 

H aytr, öyle bir şey yok. Başarılı yürüyen yürüyecek. Mesela TAÇ
DAM diye başarılı bir uygulama var. Bu rapor onlara müdahale etme 
metni değil. Yeni olanakları geliştirmeyle ilgili bir metin. 

ABDÜSSELAM ULUÇAM 

Van 100. Yıl Üııiu. , Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan ı 

Elimizdeki metin beni gerçekten duygulandı.rdı. Teşekkür ederim, 
tebrik ederim. İçindeki bölümlerin tek tek ne kusuru bulunursa bulun
sun, Güne do· u Anadolu Bölgesi'ndekı'""l<iiltür varlikları ve tarihi mi--
ras u zenne a sanı ı ir ÇC! ma yı ilk defa karşLrn.ızô.a uk. Bölgede-

a rkeolojik kazılarda, yüzey araştLrnıa an n a ve restorasyon çalışma

lannda gönülle, aşkla, şev kle, rüyalarımıza girerek 20 yıldır çalışıyoruz. 

Ama Oluş Arık'ın çok güzel ve isabetle belirttiği ü zere bir konunun bi
tirilmesi, siz ne kadar gönüllü olursanız olun, paraya bağlı. 

Devlet Planlama T_;şkilah envanter çalı~ması konusundaki araştır
mayı Türk Tarih Kurumu'na vermiş, bu kuruluşumuz da Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bölgelerinde ki envanter çalışmalarını bize hava le et
ti~Diya!akır bitmek !lzere, Urfa yarı xarıva bjtjrildi_vıt_Doğu Anadolu 
Bö gesi nın de ytizde SO' i ta~amla~ı. Elimde örnekler var. Metinde sö":' 

z u edıfeh uluslararası standartia ra uygunluğu konusunu kestiremeye
ceğim, çünkü bu standartların ne olduğunu pek bilmiyoruz. Eğer öde
nek temin edilebilirse yürüttüğümüz çalışmalar çok kısa zamanda bit:i
rilecektir 

Sayın Pasinli'nin söyledikle rine kablıyorum. 2860 sayılı yasa bağla

yıcıdtr, bu yasada bir değişiklik yapmadan, bizinı g ibi gönüllü kuruluş
larm bu tü.r ça lışınaya yaklaşması, üzeriııde çalışması söz konusu değil
dir. Ama daha çıkbğı günden beri bu yasanın kısır olduğunu, kültür 
varlıklarunıza, kültürel po ta nsiyelimize cevap verebilecek nitelikte ol
madığı, yeni baştan gözd en geçirilmesi gerektiğini de hep söylüyoruz. 
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Vurgulamak istediğim bir nokta da Güneydoğu Anadolu Bölge
s i'nde yaşaya n insanla ilg ilidir. Tarihi ve kültürel miras halkın hiç u mu

, rrmda değild ir. lik etapta bunu sağlanıamı~m. R'aporda da gTizelce 
yer venlmış""bukonuya. Çalışmalara eğitimden b-;şlayarak bölge insanı 
bilinçlendirmemiz lazım. 

Çok deneyler yaş.id'ık. Biz yapıyoruz, onlar yıkıyorlar . Kazı ça lışma
Ian sırasında biz akşama kadar çalışıyoruz, sabaha kadar kazıya onlar 
devam ediyorlar. Ya da bizim akşama kadar yapmaya çalıştığırnızı, sa
baha kadar onlar yıkıyorlar. Bu iki iki dört, her yerde böyle. 

İstediğiniz kadar kurtarın, istediğiniz kadar em ek ver in yörenin in
sam bu çalışmaya katkıda bulunmadığı sürece bunun yaşatılması ve 
korunması mümkün de~. Eğitim ça lış~a hız verip, çok kısa za
manda bu işi halkla beraber yapmak..zorundayız.-- ERCAN TAPACA 

İçişleri Bakımlığı, Malınili İd . Gen. Miidiirliiğii, Şube Müdiirii 

Bölgede dört yıl kaymakamlık yapan biri ola rak gördüğüm bazı hu
susları kurula aktarmarun yararlı olacağını tahmin ediyorum. Ama ön
ce raporda bölgede yapılacak çalışmalar sırasında m erkezi idarenin taş
radaki uzantısı olan va li ve kaymakamlarla ilgili d e tay h bir husus göre
mediğimi belirteyim. Çalışmanın başarılı olabilmesi için vali ve kayma
kamiann bir şekilde bu çalışmalara monte edilmesi mutlaka gereklidir. 
Vali ve kaymakamların çalışmayla ilişkilendirilmesi, beyefendinin gün
d e me getirdiği, yapma-yıkma sorununu da ortadan kaldıracakbr. Kül
türel değerlerin tespiti konusunda da, yurt düzeyinde örgütlenmiş bü
tün birimlerin kullanılmasında fayda var. Aynı şekilde Kültür Bakanlı
ğı'nın ilçelerdeki teşkilatlarının da bu örgütlenme içind e bulunmasında 
yarar görüyorum. 

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dört yıl çalıştım. Bö lgede tarihi de
ğerlerin bulunduğu yerlere gittiğimde hep hüzünlenmişimdir. Örneğin 

~rat' m Bağdat seferin e giderken yaptırdı~ bir ha n _yar, şu anda 
Çemtik' in Karaka.xa Köyü'nde ahır olarak kullanılıyor. Yine IV. Mu
rat'ın Fırat üzerincie'" yaptirdığı il<il<opru var, ancak baraj nedeniyle 
ayakla rı sular altında kaldığı için yıkılmış. Şehir m erkezinde de birçok 
tarihi eser, tarihi ev ler, camiler var. Orada çalıştığım süre boyunca bun
ların korunması için ne Ankara'dan bir talimat, ne de mevcutların tes
piti konusunda bir çalışma gördüm. Tarihi eserle r tamamen oradaki in
sanların inisiyatifi ne, oradaki yöneticilerin takdirine bırakılmış bir du-
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rumda . Bunların da bir a n ö nce tespit ed ilmesi gerekiyor. Ra porda bu 
hede fi görifnce gerçekten çok sevındım. -

Özellikle örg ütlenme konusunda beyefendinin söyled iği hususa ka
tılıyorum. Meseleler Anka ra'd an planlanıp, programlanıp karara bağ
landıktan sonra taşra ayağında sahipsiz kalabiliyor. Bu boyutu da çok 
iyi ele almak gerekir. 

Arkadaşlarımız bu ça lışma iç in Başbakanlık' ın GAP ida resi'ni gö
revlendirdiğini izah ettile r. Ancak 2863 sayılı Yasa göz ö nüne alındığın

da bu sürece Kültür Bakanlığı ' nın, hatta İçişleri Bakanlığı' mn da dah il 
edilmesi gerekir. Bu işin üniversite lerimizle birlikte b ir dörtlü sacayağı 
halinde yürütülmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim. 

SEYHAN LiVANELİOGLU 

Kiiltii r Bakanlığı J-lalk Kültı"irleri Araştırma ve Geliş tirme 

Genel Miidürii 

Genel müdürü olduğum birimin çalışmaları hakkında kısaca bilgi ver
mek istiyorum. Türkiye'de d evle tin yaptığı araştırmaların önemli bir bö
lümü genel müdürlüğümüz tarafından yapılır. Çok da zengin bir arşivi

miz vardır. Kalkınma~ baları gele neksel kültürün.üzerine oturtularak ya
pılırsa, hem hızlı gelişmeyle ortaya çıkan kültürel yozlaşma olmuyor, hem 
de yöre jnsanlarının sürece katılma-lı kolaylaşıyor. Genel müdürlük ola
rak bu konuda GAP Idaresi'ne verdiğimiz raporda bunun en güzel şekli-

hava müzeleri le er e.kl bilec •· · bel" · tik. Sanıyorum 
projede e yer a , ama bunun biraz daha fazla vurgulanması gerekti
ğine inanıyorum. Zaten hepinizin çok iyi bildiği gibi özellikle İskandinav 
ülkelerinde bu açık hava müzeleri hem ülkenin tanıtımı, hem de kalkın
mada çok önemli bir rol oynuyor. Kültür Bakanlığı'nda bu işi araştıran, bi
len birim olarak elimizden gelen katkıyı yapmaya da çok hevesliyiz. 

AYŞıL YAVUZ 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 

Taşınmaz kültür varlıkları, taşınabilir ve madd i olmayan kültür var
lıklanyla ilgili kuruluşların çok ciddi koordine edilmesi gerekiyor. Eğer 

bunla r bağımsız yürürse hem ça lışmalar bütünleşmez, hem d e müker
rer olabilir. Eğitim çabala rı ile koruma seferberliğinin birbirinin ayrıl
maz parçası olnıasmda ve bunların yerel inisiyatife bağlaıımasında ya
rar var. Yerel inisiyatifin d e, her şeyin merkezden beklenınesi düşünce

sinin tersine çevrilmesi için ciddi bir çaba göstermesi gerek. 

392 



10 Kasım'da eski Mi lli Eğitim Bakanı ODTÜ'de bir konuşma yaptı. 
Bu konuşmada o kadar çarpıcı rakamlar verdi ki, tüyle rimiz diken di
ke n oldu. Mesela ABC'si olmayan nüfusun % 76'sı kadın. Siz herhalde 
bu rakamları çok iyi biliyorsunuz, ama bana çok çarpıcı geldi. Bu ABC 
eğitimi eğer GAP'ın parçası haline gelmezse ileride daha ciddi bir sorun 
olarak ortaya çıkacak. Bu kalkınma hareketinin bir parçası olarak bence 
öncelikli hedefler arasında yer almalı. Ben maddi veya elle turulmayan 
bir kültür varlığını derlerneye gittiğim zaman, nasıl ve kiminle diyaJog 
kuracağım? Bu tabii sizin başka bir sektördeki çalışmanız, ama bence 
mutlaka bu sektörün amaçlarıyla irtibatland ırılmalıdır. 

Koruma çalışmalarıyla ilişkili olarak kademe li bir eğitim sorwıu
muz var. Biz bir defa oradıı.Qelirli bir kadro eğiteceğiz, ondan sonr~ 
kadronun doğrudan halkla yürüteceği bir eğitim çabası olacak. Bu ne
denJe bei~AP'ın orada bir eğitim merkezi olu turması gerekebilir. 
Bunu kolaylaştırmak için belirli kuruluşlardan eğitim paketleri de is
tenmesinde yarar var. Örneğin Abdüsselam Bey'in envanter çalışma
smda de aynı sorun var. Türk Tarih Kurumu belirli kişilere, belirli grup
lara tarihi ve killtürel varlıkları belgelerneleri için görev verdi. Ama bu 
çeşitli grupların belgelerne için aynı yöntemleri kullandığından bile 
emin değilim. Bunu Yusuf Bey' e de söyledin1, belgeme için belirli yön
temlerin, belirli bilgilerin çalışmayı yürüteceklere verilmesi lazım. Çi
niyle uğraşan sanat tarihçisi ile mimariyle uğraşan sanat tarihçisi ara
smda fark var. Dolayısıyla bunların işi nasıl götürecekleri konusunda 
aynı eğitim zemininde olması gerek. İşte bu ned enJe, hem yerel eğitim 
bazında, hem de oradaki üniversiteler bazında farklı eği tim paketleri
nin devreye sokulrnası gerektiğini düşünüyorum. 

Bizdeki varlıklarm aynı zamanda dünya kültür varlıklan olduğıı 
için dünyanın da sahip çıkması bölümünün yanma ünJem işareti koy
dum. Böyle bir hayale kaptırmayalırn kendimizi. Dünya killtürü, dün
ya mirası diye ilan edildiği zaman akçasal destek gelmiyor, sadece bir 
denetleme mekanizması geliyor. Tam tabiriyle bir bumunu soknıa ola
yı geliyor. Dünya kültür mirasılistesine alınnuş varlıklarımız hakkında 

yazılması gereken raporları bile yazmıyoruz, yazamıyoruz. Ondan son
ra d a tehdit edilen bir dünya kültür varlığı haline geldiği zaman da üze
rimizdeki baskılar çoğalıyor. Bazı bilinıadamlarımızuı UNESCO veya 
ICQMOS'la ilgili şapkalarını içerde siyasilere karşı iyi kullanabilirsek 
ne iyi. Yoksa bu şapkalar dışarıdan bir maddi katkı getirmeye yaramı

yor. Bunu çok açık seçik bilmemiz gerek. 
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Bir de koruma kavramı için çok genel bir şey söylem ek is te rim. Otuz 
küsur yıllık bu işle ilgilenen bir insa n olarak koruma lafının negatif bir 
reaks iyon yarattığını biliyo rum. Bu nedenle bu raporda "kü ltür varlık
larınm devamlıhğı", "kültür mirasımızın devamlılığı" g ibi terimler kul
lanal un. "Devamlılık" kavramı bence koruma kavramından ok a 
o lumlu bii1Cii'Vramdır . oruma"da var ola n ondurma, engelleme gi
bi olumsuz anlam yüklem elerini d evreden çıkarıyor ve ha kikaten de 
pozitif bir hale getiriyor. 

Abecenin yanında bir d e dil sorunumuz var. Bu ned enle orada çalı
şacak ilk kadronun bir temel dil o ryantasyonundan geçmesi gerektiği

ni düşünüyorum. Hakikaten bazı diyalogları kurabilmeleri için bu kad
roda çalışacakların bir kısmının Ara a, bir kısmın d a ürt e bilinesi 
gerek. u orumaya iliş · egitim programına kurtarma kazıJanna dö-
~ bir eğitim programı da eklenirse sanıyorum çok olumlu olur. 

FiLiz Do~ANAY 

Sosyal Antropolog, GAP İdaresi Damşmmıı 

Ben konuya biraz daha planlama yaklaşımı açısından bakmak isti
yorum. Metni okudum, bu süreçte gerçekleştirilen tüm toplanhlara da 
katıldım. Alandaki görüşleri de dinleyerek öğrendim. Hazulanan bu 
raporun felsefi bir metin olduğu görüşüne önemli ölçüde katılıyorum. 

Ama plan grubu olarak beklentimiz bu felsefi metinden somut projeler 
çıkanlması ve hazırlanmakta olan bölge planın ilgili bölümlerine bu so
mut projelerin eklenmes i. 

Bölgede yapılan toplantılarda karşımıza en önemli somut sıkıntı ola
rak elimizde b ir en vanterin bulunrnayışı çıktı. Daha sonra d a tescil ola
yının çok önemli bir sorun olarak göriildüğünü hissettik. Bölgede yaşa
yan insanlar bu şekilde ifad e ettile r. Uzmanlar ve biliminsarılanmız da 
bu sorunu karşımıza getird i. Bu iki konuda daha som u t eylem plarıları 

ve alt projelerin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 

M esele siyasi karar organla rının önüne gi ttiğinde, özellikle envan
ter, tescil ve belgeleme işlemleri ile eğitim programlarının or tak bir ana 
plan çerçevesinde sunulmasınm gerekli olduğu na inanıyoruz. Ama 
önemli olan uygu layıcı kuruluşun bu konudaki yaklaşunı. Plan çerçe
vesinde böyle bir somut eylem planı bekleniyor. 

Devletin bu alandaki yatırırrıları büyük ölçüde Kültür Bakanlığı ka
nalı ile yapılıyor: Vakıflar Genel Müdürlüğü ve bazı sivil toplum kuru
luşları tarafindan da bölged e bazı uygulamalar yapılıyor, p rojeler uy-
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gulanıyor ve bölgeye bir mikta r para akıtılıyor. Bunları da bu plan ekin
de görmek istiyoruz. Böylelikle boşlukların neler olduğu, nelerin proje
lendirilmiş, nelerin projelendiriliyor olduğu anlaş ılabilecektir. Kültür 
Bakanlığı' nın yürütmekte olduğu, planladığı projelerin varlığı da bilini
yor . Yeniden hazırlanmakta o lan bölge planında tarihi ve kültürel var
lıkların korunmasına ilişkin bölümde bütün bunların ve buradaki boş
lukların belirlenmesi ve işlerin bölgede Kültür Bakanlığ ı ile birlikte bir 
ana eylem planı içinde görülm esi gerektiğine ina nıyoruz. 

ÜLUŞ AR1K 

Projenin 2010 yılında tamamlanması gibi bir sınır konulmuşsa, bu 
işin kaderini belirleyecek olan hükümettir, eninde sonunda, bitirdim 
der biter. Oysa bizim bu yaptığımız çal ışma, hayır şunlar 2010 yılında 
bitmez, deme anlamını da taşıyacak değil mi? 

Konunun bir başka tarafına da değinmek istiyorum izin verirseniz. 
Sevsek de sevmesek de yasal mevzuatın içindeyiz, bir tarafa bırakama

yız. Ama birtakım fizik gerçekler de var. Aynı siyasi otorite kopan bütün 
kıyametlere rağmen Ilısu Barajı'ndan vazgeçtim d em edi. Sizin vazifeniz, 
yani Devlet Su İşleri'nin vazifesi, bu kurumdaki insanların inançları, dü
şüncele.ri ne olursa olsun, öyle veya böyle bu barajı gerçekleştirmek ve 
Hasankeyf' i ve diğer bütün SİT alanlarını suya gömmek. Gömmek için 
yapmıyor bu işi ama neticede ortaya çıkan durum bu. Devlet resmen, 
icap ederse dışandan yardım almadan da, Türkiye'nin kendi olanakla
rıyla bu işi yapar, bitirir diyor. Son söz buydu. Bundan daha yeni bir söz 
yok. Ama bizler akıl yürütüyoruz, şimdi İngilizler elini çektiğine göre, 
şöyle, böyle olduğuna göre bu iş daha yirmi sene gerçekleşmez diye tah
minlerde bulunuyoruz. Önümüzde dokuz sene varken, yirmi sene ka
zandık diye seviniyoruz. Şimdi kim bunun gerçek ismini koyacak? Biz 
akıntıya mı kürek çekiyoruz, kaçmış birtrenimi kova lıyoruz? 

Buradaki toplantının !.sas amacı koruma konusunda plana girec_;,k 
bir fikir oluşturmamızdı. Eğer önümüzde yirmi sene varsa bir şeyler 
olabilir, ama dokuz sene kalmışsa bütün konuştuklarmuz biraz ham ha
yaldir. Biz oturup önce ortaya fikirler atılsın, onda n sonra olgunlaştırıl

sın, daha sonra bunlardan doğru dürüst bir eylem planı oluşturulsun 

diyenekadar dokuz sene geçer zaten. 
Bir de halkın eğitimi, halkın desteği, katılımcılık filan ne demek? 

Hangi halk? Halk sizi satar. Böyle bir şey yoktur, bunlar hep soyut kav
ramlardır. Bütün bu soyut şeyleri bir yana bırakıp, hakikaten somut 
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olara k neler yapabiliriz, acil bir p rogram oluşturab ili r miy iz, bunlara 
balanak la zım . Bunla rı da yine soyut kavrarnlara otu rtulmuş örgütlen
meled e yapamayız. 

Hep demiyor musunuz bu işler gönülle, aşkla olur diye? İşte gönül
lü, aşklı filan, birtakını enayiler çıkmış ortaya hasbel kader. Nasıl olmuş
sa, Türkiye'de kolay rastlanır bir şey değil, GAP idares i gib i bir kurum 
d a şeytanın hacağını kırmış, bu konulara itibar göstermeye başlamış ve 
koruma çalışmalarına cid di b içimde yardım etmiş. Şimdi bu gibi im
kfuıları değerlendirerek başlamış şeyleri doğru dürüst yürütebilnıenin 
çarelerini bulmak ve başlama m ış olanları da böyle tam teşekküllü ekip
ler haline getirmek gerekir. 

Almanya veya Avrupa ü niversitelerinde kanunla r hiç tartışılnııyor 
mu? Orada her şey güllük gülistanlık rru? İnsanlar orada da birbirleri
nin gözünü oymuyor mu, birbirini kıskanmıyor mu? İnsandan doğan 
proble m orada da var. Ama bir yandan da tıkır tıkır işleyen bir hayat 
var . İnsanlar bir şeyler yapıyorlar, ama işi genellikle öncülere, o işi ya
pacağı zaten belli olmuş kimselere bırakıyorla r. Yani hocaların bir par
ça krallıkları var orada. Türkiye'd e ise bunlar kmlıp döküldü, her şey 
tek bir yasaya, düzene uydurolmaya çalışıldı ve üniversite bir memur
lar ordusuna dönüştürüldü. 

Şimdi tutup bir yığın ilkeler, yasalar, kan unlar, kurallar koymak ye
rine, zaten uygulanmaya başlamış bir sistemi güçlendirmek d aha doğ
ru değil mi? TAÇDAM'ın organiza törlüğü düşünülmüş, Kültür Bakan
lığı d a buna imza atmış olduğuna göre, organizatörlük sınırını aşma

mak şartıyla bırakın üstüne düşeni yapsın, bölgede onun vasıtasıyla iş 

üstlen ecek olana, çalışmak is teyen ek.iplere bir an evvel olanak sağlan

sın. Kararları kim verir, nasıl verir, ne zaman kim kime müdahale eder 
gibi m eseleleri kısa zamanda halledip böyle ekipleri acilen, gerilla gibi 
bölgeye sevk etmek lazım . 

Zeugma isteyen beğensin, is teyen beğenmesin güzel bir girişimdir. 

Yani bir yığın yabancıyı gerilla gibi oraya gönderdiler, bizd en de ka tı

lanla r oldu. Çok tenkit edilecektir ama çok da verimli oldu. Çok kısa za
manda muazzam sonuçla r e lde e ttiler. Bunun giJ&.girişimleri, örgütlen-~ 

emeleri birbiri~:Je kavga etnıeyecek şekilde örtrütleyjp bölgeye yöneltme-.. 
, nin çarelerini a ramal!J!Z· Yoksa.f!_u iş öyle eğitimle, halkı uyandırmak;_ 

_ la olmaz. Zaten halk tamamen uykuda da değil sizin kendisine karşı 

ikiyü zlü olduğunuzu düşünüyor ve o da size karşı ikiyüzlü davramyor. 
Halkın ikiyüzlülükten başka silahı kalmamıştır. 
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Düşünün ki bir yandan Hasankeyf' i bir anda SİT alanı ilan ediyor
sun uz, ama bir yandan da adamları dağdan ind irip, harabenin üstüne 
oturtuyorsunuz. Üstüne de ilçe merkezi yapıyorsunuz. Masallardaki 
dev gibi iyi geçinmeye gönlü yok. Ne yapsanız kesecek yiyecek sizi. Bu 
adamlar size samimi davranır mı? içyüzünü gösterir mi? Yani halkı bi
linçlendirmek gibi şeylere kendimizi kaphrmayabm. Halka yol göster
mek için biraz uğraşalım, tamam. Bu konuda da GAP İdaresi çok iyi bir 
organizatör olabilir kanısındayım. 

ALPAY PASİNLİ 

Her şeyden önce GAP böyle bir raporu düzenietebilir ve bizlere de 
sormayabilirdi. Meseleyi kendi idari usulleri içinde hayata geçirebiJirdi. 
Bir defa bu incelik için teşekkür ediyoruz. Bizleri bir araya getirdiniz ve 

dinlediniz. Sizinle Kültür Bakanlığı arasındaki ilişkiler biraz daha eski
ye dayanıyor. GAP bölgesindeki kültür varlıklarının belgelenmesi ko
nusunda da GAP Başkanı ve bizim müsteşarımızla yaptığımız toplanh
da, daha bu konu gündemde değilken işbirliği yapma konusunda pren
sip olarak anlaşmaya varmış, bunun çok iyi olacağını söylemiştik. Öyle 
de oldu. 

Bütün konuşmalarda, kurtarma kazısı, belgeleme, tescil vesaire, hep 
bizim konuları konuşuyorsunuz. Kültür Bakanlığı olarak aman yetki
miz elimizden gider diye bir tedirginliğimiz kesinlikle yok. Zaten git
mez, onu da söyleyeyim . Yasa ile tanınmış bir konu bu. Yani böyle bir 
kuşku taşımıyoruz. Her aşamada, her kesimle manbklı, yapılabilir ve 
sürdürülebilir bir işbirliğine Kültür Bakanlığı olarak, içten söylüyorum 
açığız. Örneklerini de Zeugma'da verdik. Bazı bürokratik zorunluluk
ların dışına çıkma elastikiyetini de gösterme kabiliyetindeyiz. İki taraf 
olarak, üç taraf olarak, beş tarai olarak bir araya gelmekten mutlu olu
ruz. Bazı şeyler yanlış biliniyor. Bütün kültür varlıkları Kültür Bakanlı
ğı'na ait değil. Mesela medreseler Vakıfların sorumluluk alanında. 

Adı saptanamayan bir konuşmacı 

Mal sahibi onlar ama son sözü hep Kültür Bakanlığı veriyor. 

ALPAY PASİNLİ 

Siz öyle zannediyorsunuz ama değil, son kararı da kendileri veriyor
lar. Ben arzu ederdim ki, bölgenin özelliği açısından, raporun hazırlan

masında mutlaka bir klasik arkeolog, bir Bizans uzmanı, bir mimarlık 
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tarilıç.isi. ve sana t tariheisi buluns un. Bunlar olmadan o lmaz. Arkadaşı

mız Mehmet Özdoğan prehistoryac~dır. 
Rap orda kent arkeoloğundan da bahsedi liyor. Böyle bir kavram 

yok. Kent arkeeloğu diye bir şey yok. Sonra yine o ra porda, belgeleme, 
araştırma, korunma konusunda ilk yıllarda inisiyatifin bölge dışından 
gelen kuruluş ve uzmanla rda olması kaçmı lmazdır deniliyor. Bunlar 
p ratikte olamayacak şeyler. Dediğim gibi, yasanın dışına çıkamıyoruz. 

Elastikiyet göstersek de mutlaka mevcut düzenleme içinde kalmamız 

lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Size görüşlerinlizi yazılı olarak 
da bildireceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ve işbirliğine 
memnuniyetle hazır olduğumuzu tekrarlıyorum. 

MEHMET SARITAŞ 

DPT 
Elimizdeki metnin felsefi bir boyut taşıması bence bu onun olumlu 

taraflarından bi.ri. Bu me tin proje, plan, program oluştururken tekrar 
tekrar dönüp bakabileceğimiz zenginlikte veri ve yaklaşım içeren, bize 
bir çerçeve sağlayan bir nitelikte. Ama öte yandan rapora ulusal politi
kalann eklenmesi önem ta ı or. 

Halkıri um konusu sık sık tartışıldı. Bu gerçekten de tartışmalı 
bir konu. İçinde yaşadığımız bu küreselleşme döneminde halk katıluru 
konusu yeniden gündem e geleli. Halk katılımı bir kere soyut bir kav
ram, bilimsel bir çalışmaya temel oluşturacak bir kavram değil. Ama 
küreselleşme döneminde bütün çalışmaların esası da bu. İşte bu neden
le çalışmaya hangi anlamı verdiğimizi mutlaka belirlem emiz gerekiyor. 
Halk katılımının nasıl olması gerekti. ini belirlememiz erekiyor. Veri 

~ top anır, u veri er esasa ara k plan, proje yapılır. Sonuçta a bu şe
kilde ça lışmaya katılmış olur. Bir de herhangi bir çalışma sırf halk katı
lımı açısından değerlendirilemez, bu çalışma bir plan çalışmasıdır ve 
halk katılımı bu çalışmanın sadece bir boyutudur. Var olanı korumak 
görevi vardır, mutlaka değiştirilmesi gereken şeyler vardır. Yani Cum
huriyet'in özellikle ilk yıllarında halk kavramı ve halkçılık dediğimiz 
konu bugün bu projenin kapsamJilda yeniden gündemimizdedir diye 
düşünüyorum. 

ÜRHANSİÜER 

H erhalde toplantının bu noktasında bir iki ana bilgiyi dikkate sun
maya ihtiyaç var. Bu metin, kısa ama yoğun bir tartışma d öneminden 
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sonra, üstelik geçmiş yılla rın birikimiyle yazmaya ça l ıştığımız bir taslak 
elbe tte. Ve tarhşmanm herha ngi bir noktasında bu bütünlüğü düşün

mekte yarar var. Örneğin, hocaının haklı bir duyarlılıkla dile geti rmeye 
çalıştığı Hasankeyf konusunu, kendisi de lıahrlarsa, saa tlerce ta rtıştık . 

Tartışmalarda kazı a lanmın dışından gelen bir dizi sürecin etkileri de 
ifade edildi. Önce Ayşıl Yavuz hocamızın dile getirdiği, birçok başka 
konuşmacının da desteklediği bir saptamayla konunun bugünkü ola
naklardan çok daha geniş olanaklar ve yetkileri e ele alınmasınm zorun
lu olduğu ifade edildi. Burada belirtilen de budur. Yalnız Hasankeyf 
için değil, Güneydoğu Anadolu' da birçok SİT alanmda da benzer bir ih
tiyaç vardır. 

Ben üzerinde görüş birliği içinde olduğumuz birkaç konuya d ikkat 
çekmek istiyorum. Burada hepimizin, toplantıya katılan kurumların, 
bakanlığın, üniversitenin, meslek çevresinin temsilcileri olma dışında 

bir kimliğimiz daha var. Kültürel boyut, kültürel süreklilik, bunun ge
liştirilerek korunması konusunda taşıdığımız sorumluluklardan, kaygı

lardan oluşan bir kimlik bu. Eğer burada UNESCO, Dünya Bankası, 

Avrupa Birliği temsilcisi olsa ve tartışmaya onlar da kur umsal kinılik

lerirıin ötesinde bir kimlikle katılsalard ı, Güneydoğu Anadolu ve kültü
rel tarihi mirasın korunması, kurtarılması değerlendirilmesi konusu 
dünya yurttaşı kimlikleriyle de tartışılan bir konu olurdu. Dolayısıyla 
tüm ulusal, uluslararası kuruluşlar, meslekler, en temel kimlik içinde iş
levli olduklan, buradaki görevlerini yerine getirdikleri, bunun için si
nerji oluştıırdukları oranda, tıpkı bir vücııdun birbiriyle uyunı içindeki 
parçaları gibi ortak bir amaca daha iyi katkıda bulunurlar. Şu ya da bu 
kurum, şu ya bu meslek dalı, şu ya da bu olanaklar veya olanaksızlık

lar sonucunda belirli işlevleri yerine getiriyorlar. Amaç bu görevlerin 
yeniden ve özel bir biçimde tarumından sonra bizi yan yana getiren bu 
nokta etrafında bir temeli yeniden kurmak olmalı. Eğer bu amaç ve bu 
kimlikten daha dar kurumsal kimlikler ve o kurumsal işlevler ta rtışma

sına gelirsek sanıyorum çıkış noktamıza dönmüş oluruz. Eğer burada 
bu sorunu tartışıyorsak bu biraz da dünyanın da rahatsız olduğu bir ko
ruyamarna, bir belgeleyememe, bir tahribat, bir değerlendirememe du
rumu olduğu için de değil mi? Hepimiz söz konusu sıkıntı yı paylaştığı

mız için burada olduğumuza göre, dünyanın desteği, ulusal destek, 
bölgesel destek için kurumsal kimliklerin ötesindeki temel kimliğimize 
dönmeye ve buradan hareket etmeye ihtiyaç var. 

Bu, yalnızca bir kimlik sorunu ve bir işlev sorunu olarak değil, Sayın 
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Abdüssel.aın Uluç.aın'ııı dikk.atiınize haklı olarak sunduğu maddi kay
nak sağlama bakımından da gerekli. 21. yüzyılın düııyasında herhangi 
bir büyük çaplı projenin ortaya koyuluşunda, eğer böyle bir projeyi baş
latma k ve gerçekleştirmek is tiyorsak, oyunun kuralları var. Dolayısıyla 
bu oyunun kurallarına göre oynarsak arkasında bulunan kuruluşlar, 

güçler, uzmanlık kadroları, popüler destek yeterliyse, gerek yurtiçi, ge
rekse yurtdışı kaynaklar ha rekete geçirilebilir. 2010'un, 2020'nin Türki
ye'sine geldiğimizde bugün tartıştığımız birçok sorun, şu an Türkiye için 
henüz çok etkin olmayan kaynaklarla, kamuoyu ağırlıkları ve mekaniz
malarıyla zaten büyük ölçüde çözüm yoluna girmiş olacak. Sorun, zama
na direnen değil, zamanı kullanan ve zamanla birlikte yapılabilir işlerin 

bir bölümünü yapan bir mekanizmaYl kurmak. 
Sayın Oluş Ank'a tamamen katılıyorum; yaparu bozarak değil, ya

pıyı iyileştirerek ve onu belli bir bütünlük içinde ele almak üzerine dü
şünmek gerekiyor. 

Hukuki metinler, ister vakıf senetleri olsun, ister kanunlar olsun ya
şamda bir karşılık buluyorlarsa güçlü metinler oluyor. Değilse bunların 
tarumlarının tekrar tekrar yeniden yaratılması gerekiyor. Ben doğrudan 
doğruya Tarih Vakfı'nın tecrübelerinden biliyorum. Çok konuşulan en
vanter konusunda bu yasa metinlerinin aynen yerinde durduğu koşul

larda Türkiye'nin tüm üniversitelerinden uzmanları yan yana getir
mek, bu 112man çevresinde başka bir 112man grubu kurmak, Kültür Ba
kanlığı'nın onaYl ve talebiyle Kuruçeşme ile Bebek arasında tanımlan
mış yedi yüz küsür kültür varlığının envanter çalışmasını başanyla so
nuçlandırmak mümkün oldu. Aynı örnek sanıyorum TAÇDAM için de 
geçerli. Niyet olduğunda, hepimizi birleştiren ihtiyaçlardan hareket 
edebildiğimizde yetki sorunları, hukuk sorunları çok kolay çözülebili
yor. Ama şu gerçeği de saptamamız lazım: Değişen dünya, değişen top
lum, değişen Türkiye ve değişen bölge, bizden eski alışkanlıklarımıı
dan ve mekanizmalardan farklı verimlilik, hız, üretkeniilik ve sorumlu
luk bekliyor. 

NUMAN T UNA 

ODTÜ Öğretim Üyesi 
Biz gelecek hafta projeyle ilgili olarak bu toplantıya katılmış olan ku

rumların kimi temsilcileriyle yertiden bir araya geleceğiz. Sunulan ra
poru bir genel yaklaşım olarak herkesin paylaşmaması mümkün değil. 
Ama kimi konularda belki bu bağlamda gerekmeyecek şekilde ayrıntı-
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b ö neriler veya değerlendirmeler var. Özellikle de a rkeoloji konusu çok 
dikkat çekici. Belki bunları daha geniş bir kalılımla tarhşınakta yarar 
var. Sayın Genel Müdürümüz bu konuda önerile rde bulundular. 

Burada bir şey gözü me çarptı ve rahatsız oldum. GAP İdaresi' ne bu 
konuda bazı yetkiler verilmesi önerisi var. Mesela imar haklarının bu 
bölgede GAP İdaresi'ne verilmesi daha ını iyi oldu, daha mı kötü oldu 
değerlendirmek gerekiyor. Bir defa yasa uygun değil. Ama bence mev
cut olanaklarla ilişkilend irme konusunda rapor zayıf kalmış. Mesela 
Kültür Bakanlığı'nın burada müzeleri var. Bunlar çok büyük potansiyel. 

Bölgedeki kurumların çok yetkili olmad ığı g ibi eleştiriler bizim pro
jede geçerli olmad ı. Örneğin bölgede, bu projeyle ilgili olarak Kültür 
Bakanlığı'yla, Devlet Su İşleri'yle ve buradaki idari yetkililerle ilişkide 
hiçbir sorun olmadı. Çok büyük destek aldı!<. Ta bii bu bölgede bazı özel 
koşullar var, ayrıca Türkiye genelindeki sorunlar burad a da yaşaıuyor. 

Kurumlar arasında bir geçirnsizlik sorunu var. Bu bizi sıkıntıya düşür
dü. Ama zaten biz orada bir işieve sahip olduğumuz için varız. Koordi
nasyonu sağlamak için varız. Her şey düzgün çalışsaydı bize ihtiyaç da 
olmazdı. 

GAP İdaresi'nin bu çalışmalarda bir rolü olabilir. Bizim pratikte 
edindiğimiz bazı deneyimlerden yararlanılabilir. Şimdi burada bu tar
tışma kapsamında dile getirmek çok zor. Gelecek hafta ki tarhşmalarda 
GAP İdaresi'nin temsilcisi de olacak, Kültür Bakanlığı'ndan herhalde 
Genel Müdürüınüz de gelecek. Bu rol nasıl olabilir? Kültür Bakanlı

ğı'nın 2863 sayılı Yasa kapsarıunda yetkileri vardır, ama GAP İdaresi 
Zeugma örneğindekine benzer bir rol oynayabilir. Bir protokol söz ko
nusu olabilir, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde adımlar atılabilir. Bu 
belki Sayın İlhan Tekeli'nin önerdiği üzere somutta çözümlenecek bir 
m eseledir. Zaten raporda da var, ama onun genel konteksti içinde kay
bolmuş, öne çıkmıyor. Belki rapor bu bakımdan da yeniden topadarur
sa gereksiz her şey daha anlaşılır hale gelebilir. Bazı somut projelerle 
yol alarak yeni önerilere doğru açılımlar sağlayan bir programlama ya
pılabilir. Şimdi oturup haydi burada bir bölgesel ö rgüt kuralım tartış
masına, yasada değişiklik yapalım tartışmasına girrnek daha büyük sı
kıntılara yol açacak. Zaten uygulaması da çok zor. Bu hiçbir şekilde de 
sosyal sermayeyi artırıcı olmaz. 

U FUK EsiN 
Anladığım kadarıyla bazı noktalarda birleşme var. Bu noktalardan en 
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önemlis i Kültür Bakanhğı 'nın her türlü işbirliğine açık olduğu konuswl
daki açıklaması. Bu çok önemli, çünkü yapı lacak her şey oradan gelecek 
izin le olacaktır. Bu izin olmayınca hiç kimse yerinden kıpırdayamaz. 

Şimdi önemli olan projelerin ve saptanması. Bunu ikiye ayırabiliriz. 

Bir yanda, Hasankeyf gibi TAÇDAM'ın önderliğinde yürümekte olan 
projeler var. Yeni projeler alanında ise bence bölge ölçeği çok geniş. Ye
ni bir proje için daha dar bir alanın seçilmesi ve orada katılımın sağlan

ması gerekir. Ben tabii Ayşıl Yavuz'un önerisine katılıyorum. Kadını 
eğitmezseniz, kadınla işbirliği yapmazsanız o iş yürümez. Eğittiğiniz 
kadınlar başkalarını da eğitiyor, b en bunu yaşadım. Bizim kurtarma ka
zısını yaptığımız bir yerde köyün hanımiarına sürekli bilgi verdik. Bun
dan çok memnun kaldılar, bütün düğün davetlilerini kazıyı görmeye 
çağırdılar ve bizim kazımızı onlar korudular; çocuklan kazı yerine git
medi, bir şeyler karıştırmadı. O köyün halkına çok müteşekkirim. Ka
dın m eselesi aslında çok önemli, çünkü halk sanatı veya halk kültürle
riyle ilgili çok önemli bilgiler kadınlardan toplanıyor. 

Böyle bir bölgede acaba hangi insan kaynakları var ve kimler onları 
öneriyor, bu işe nasıl başlayabiliriz? Burada bir noktayı öğrenmek isti
yorum. GAP İdaresi'nin para kullanımı kolay mı, zor mu? Hatırlıyorum 
Keban projesi zamanında ortada bir para vardı, fakat kimse ona el değ
diremiyordu. Önce bunu halletmek lazım. Bu konuda özel sektörden 
yardım isteniyor, ama bu hiç çare değil. İnsan kaynaklan konusunda 
mezun ettiğimiz çok yetenekli öğrencilerimiz var; hepsini mobilize et
mek lazllll. Bu öğrenciler kısa süreli eğitimiere de tabi hıtulabilir, bu 
projede mobil ekipler halinde yer alabilirler. Ben artık böyle somut öne
rilere geçmeyi öneriyorum. 

ÜRHAN SiLİ'ER, ILHA N T EKELi 

Yararlı bir topla ntı yaptığımızı sanıyorum. Arkadaşlarırnız not aldı
lar, buradaki değerlendirmeler sonuçlara yansıyacaktır. Toplantının so
nuna geldiğimizde şöy le bir şey düşündüm. Toplumumuzda şimdiye 
kadar bu işlere sahip çıkan yetkili, bilgili aktörler ve bunların ortaya koy
dukları, yürüttükleri bir p erformans var. Bu performans bizi çok fazla 
doyurmuyor. Diyoruz ki, bu aktörlerin kendi aralarındaki ilişkileri de
ğiştirsek acaba farklı bir noktaya getirebilir miyiz? Tabii bu bir olanak. 

Ama galiba bugün buradaki toplantıda, bunun dışında iki olanaktan 
daha söz ediliyor. Bu iki farklı olanağın yeterince gözler önüne serilme
diğini sanıyorum. Biraz açmaya çalışacağım ama önce ben bunu niye is-
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tiyorum? Yani bu iki fa rkl.ı olanağı harekete getire rek bu performansı 
niye sıçratmak istiyorum? Tarihi sevmenin, kültürel devamlılığın öte
sin de her birimiz için böyle bir pratik zaruret var. Bunu hissed iyoruz. 

Biz yeni dünyada yaşıyoruz v~#enj dün.j@_da saygı göreıLinsanlar 

olarak yaşamak istiyoruz. Eğer toplumumuzun bazı konularda perfor-
...-mansı iyi değilse, bunun nedeninin devletin kaynak ayırınamasına ya 

da başka bir sebebe yüklemek bizi kurtarnııyor. Yani biz o utancı yaşı

yoruz gene. Eğer performansırruz o noktaya gelmedi ise bize her ulus
lararası toplantıda yaptıkları eleştirileri işitmek istemiyoruz. İşte bu ne
denle bir şeyler yapmak, bir yere sıçramak istiyoruz. 

Mevcut aktörlerin dışında, sanıyorum bu raporda iki yeni ele alış, iki 
yeni aktör biçimi ortaya çıkıyor. Yani bir anlamda bu performansı iki ta
raftan sıçratma arayışı var. Biri, uluslararası düzeyden yükseltmek. 
Eğer onlar eleştirme hakkına sahip oluyorlarsa, be ni m de, "Kardeşim, 

eğer bu dünya mirası ise elini cebine sok!" deme hakkına sahip olmam 
gerekir. Bu hakkı kullanabilmek için de dünya platformuna, dünya 
standartlarında proje üretmiş olmam gerekir. "Şöyle bir proje var, gelin 
hep beraber yapalım, bir dünya mirası bu, bunu ben tek başıma kaldı

ra mam" diyebilmeliyim. Benim gelir düzeyim belli. Demek ki benin1 
uluslararası düzeyde söz söyleyebilmek, o yüzü yerde insan olmaktan 
kurtulabilmek için proje üreten bir aktör olmam gerekiyor. 

Farz edelim Mardin' i, demin söz edildiği gibi bir ortaçağ şehri ola
rak koruyacağım. Eğer bu konuda dört başı marnur bir proje ürettiy
sem, bunun arkasına ciddi bir fikir emeği koyduysarn ve bunu ulusla
rarası piyasaya götürebiliyorsam, sadece devlet, s ivil toplum örgütü ya 
da üniversite olarak değil, hep birlikte götürebiliyorsam, bunun etrafın
da bir saygınlık oluşabiliyorsa o zaman benim yüzüm yerde olmaz. Gö
revimi yerine getirmiş olurum, devlet olarak da yüzüm yerde olmaz, 
akadernisyen olarak da, vatandaş olarak da. Dem ek ki bizim bu faali
yetlerde yetki meselesinden veya paranın olup olmamasından önce bir 
yaratıcılık, bir proje geliştirme ve bunu platforma s unabilme meselemiz 
var. Tabii projeyi geliştirmek de, platforma sunabilmek para istiyor. 
Ama bunu yapacak cehdi ve çabayı da gösterm ek gerekiyor. Sanıyo
rum bu raporun getirdiği noktalardan biri böyle bir talebi ortaya koy
m a k. Benim vatandaş olarak böyle bir talebim var. Tarili ile ilgili olarak 
değil, vatandaş olara k bir talebirn var. 

Birinci sıkıştırma biçimi b öyle uluslararası a la nda güçlü bir sıkıştır

m a biçimi, ikincisi ise yerel bir sıkıştırma biçimi. Eğer yerelde bilinçten-
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meyi, sahip çıkmayı arhrabilirsem bunun sonuçlan o lacakbr. Bir örnek 
vereyim. Tarih Vakfı lisele r arasında bir tarih yarışması yaptı . Çok iyi 
yazılar geldi. Bu yazılarm koruma bakımından da çok önemli bir fonk
siyonu vardı. Örneğin Batman Lisesi' nden bir öğrenci maha llesinin ta
rihini yazdığı zaman, o alan onun için aynı zamanda korunacak bir yer 
haline geliyor. Çünkü o tarihe geçmiş, fark edilmiş bir değer oluyor. Üs
tünde konuşulan bir şey oluyor. Kendisiyle özdeşleştiği için onun ko
runması bir devlet sorunu değil arbk onun için. Kendi kimliği ile doğ
rudan ilişkili bir sorunla karşı karşıya. 

Aslında bu kadernelerin hepsinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. 
Yerel örgütlenme, bilinçlendirme, mevcut aktörlerin ve yetkililerin 
u u ışması ve un pıyasasuıa ç'i:1<iiitiib1leceğimiz yarabcı, 
önemliprojeler.-Bun1ar yuzlerce olmayacaK, EiiŞJamakiçin iki-üç iyi 

prC;je yeter. Bunu gösterebilmemiz lazım. Biz bunu gösteremiyorsak, bu 
ne yetki sorunudur, ne d e başka bir şey. Bu tamamen kendi kaderine ra
zı olma sorunudur. Buna razı olmayalım. 

Planlama meselesini d e şöyle görmek eğilirnindeyim : Planlama dü
şüncesi sabit kalmıyor, her şey devamlı değişiyor. Biz geçmişte şöyle bir 
şey yapardık Elimizde şu kadar kaynak var, bunu en etkin olarak nasıl 

kullarunz? Hangi projeler arasında dağıbnz? Bu manbk yanlış mı? De
ğil ama hem gerçekçi bir mantık değil, hem de planlamanın önünü b
kayıcı bir manbk. Halbuki günümüz bakımından şöyle bir manbk da
ha önemli: Diyelim ki bir proje yaptım. Bu bir başlangıç adımıdır. Ama 
her yeni yarablan düşünce üstünde sağlanan uzlaşma o programa ekle
nebilir. Yani program azamiyi değil asgari yi ortaya koymalıdır ve başa

rısıyla alaıunı sürekli genişleten, kaynağını büyüten bir anlayışla yapıl
malıdır. Böyle bir anlayış sürekli yarabcılık ister. Öteki anlayışta planı 
yaphğınızda yara tıcılık biter. H albuki burada her a n yaraba olmak zo
rundasınız, her an yeni proje üretmek, yeni konsensüsler sağlamak, ye
ni heyecanları taşımak zorundasınız. Böyle bir planlama yaklaşımı da, 
sanıyorum bu raporun felsefesi içinde, uzlaşma arayışı içinde var. 

V EDAT ÖzeiLEN 
Bu raporda iki şeyi çok beğendim. Kanımca bunların ü zerinde git

memiz gerekiyor. Hükümete swmlacak bir planda neler olmalı d iye 
düşünüyorum. Bunlarda n biri dünya çapında bir kültür ve turizm mer
kezi oluşturma önerisidir. Eğer bunda hemfikirsek plana girmesi ve bu 
hed efe uygun çalışmalann yapılması lazım. Çünkü bu stratejik bir ka-
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rard ır. Lkincisi, benim ü zerinde durduğum ve burada d a geçtiği üzere 
katıluncıhk, belirli kuralla rı olan, güç, ancak çok verimli bir sü reçtir. 
Proje ekibi olarak katıhmcılığı henüz yeterince tanımlayamadık, ama 
ben katılımcılığı kendi açımdan bir danışma süreci olarak algılıyorum. 
Projeden etkilenen alandaki kesimlere daııışarak ortak bir fikir oluştur
manın ilk adımlarını attık zaten. Türkiye' ınizin getirm iş olduğu planla
ma sisteminin merkeziyetçi anlayışı nedeniyle Kültür Bakanlığı ve ilgi
li bakanlıklar benim için önemli. Çünkü uygulayıcı kuruluşla r onlar 
olacak. Bu plana bazı hedefler koyacağız, eğer onlar sahip çıkanıazsa 
u ygulama şansı yok. Onları da ikna etmek zorundayım. Buraya iki ge
nel müdürümüz geldi. Onların fikirleri benim için önemli ama biz on
lara bir başka perspektif de sunuyoruz. Bizim şöyle bir arıJayışınıız var, 
gelin bunu ortaklaşa yapalım diyoruz. Kendilerine buraya katıldıkları 

için de ayrıca teşekkür ediyorum. Katılımcılığı karşı lıkl ı birbirimizi an
lama süreci olarak da tanımlayabiliriz. Bu anla ma sürecini de geliştir

mek istiyoruz. 
Gerek Tarih Vakfı, gerekse biz tüm katılımcıların görüşlerini çok iyi 

değerlendireceğiz ve GAP İdaresi olarak uygulayıcı kuruluşlarla birlikte 
en uygun biçimde plana sokmaya çalışacağız. H epinize teşekkür ederiz. 
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24 CELAL BAŞLANGlÇ Radikal Cautei Yazar cbtilan~ıkalcom tr IsTANBUL 

25 CEM ÖZSÜER GAP İdaresi &şbnlı~ı Aı-.'KARA 

26 CENCiZ BEKTAŞ &kta.ş Mımarlık Mimar IsTANBUL 
27 CENCIZ ER UZUN MSU ÖğretimÜlesi ISTANBUL u 



28 CEYLAN ORHUN Anakültür Boşkan ISTANBUL 

29 CHRISTOPII NEUMANN rru Öğretim Üyesi nt'UmannGitu edu tr ISTANBUL u 
3IJ ÇACATAY ANADOL Tarih Vakfı Yayınlar KoordiMtörü C1nadul0t:ırihvnk(ı .orp.tr İSTANBUL s 
31 ÇACLAR KEYDER Boğuiçi Ü. Öğret im Uyesi keyd~un.edu . tr ISTANBUL u 
32 çi CD EM TÜZUN DEİK Koordinatör ctuzunOdrik.org.ır İSTANBUL R 

33 DINÇ ÜNER Milliyri ICT.l Kurulu &şkan Yrd ISTANBUL 

34 OOCAN KUBAN İTÜ ÖğretimUyesi ISTANBUL u 
3S EKREM OZOECIRMENCI GAP Idaresi Başbnlığı R 

36 EMRE KONGAR Yıkhz Teknik O. Öğmim Üyesi emrr kongarOr.ıksnC"Lcom.ır ISTANBUL 

37 ENIS BATUR Yapa Kredi Kültür Sanat Yay. Murilhhas Au ykkulturOy\ı:.ku lıur.oom.tr ISTANBUL 

38 El\1SR!ZA SAKıZLI VTR Belg~l FLim Yapıınruı vtrtdirilturk.nrt ISTANBUL 

39 ERGL~ ONMEN Avuk.-.t ISTANBUL .., ERIC JEAN Arkeol 

41 ERSlN ÖZINCE ~Bankası Genel Mudur enin.oılnc:tGisb.,nk.com. ır ISTANBUL 

42 ERSlN SALMAN Hıılkb lli.Jkiler Uzmanı enlnMlmınQturk.nri ISTANBUL 

43 ESRA EKMEKÇI ı.tanbul O. ÖğmimUyesl ISTA!\'BUL u 
.ı>- 44 ESRA ÖZDEN Bar.tıjlar ve Kültiitfl Miras Genel Sekreter esraoıdenthupt'f'Online.com ISTANBUL o 
00 İzleme Kurulu 

45 FADIME GÖK Boğ..ıç; O. Öğretiın Üyesi gokHJbourudu tr İSTANBUL u 

•• FARUK ECZAClBAŞI Ecz.xsb,a.şı Holding YKÜyni r•rukOec::ucibasl.com.ır ISTANBUL B 

47 FERHUNDE ÖZBAY Boğntçi O. ÖğmimÜyei o:ıbııyfOboun.fdu tr ISTANBUL u 
48 FERZAN YILDiltiM WALD Gftle.IMudür fnunttibm.ntt ISTANBUL 

49 FiXRrr TOKSÖZ Mırm.ar.ı ve Boğ;u1ır Genel Sekreter ınabbtıı4hupnonline.com ISTANBUL 

Brled.i eler Birliği 

so FiUZ ooCANAY GAP Idaresi Başbnlığı Dana.şman ANKARA 

sı FÜSUN ERTUC Arkeolog fntug!lttglob.ll Mf; ISTANBUL 

52 CÖRKEM KIZILKAYAK ÇEKÜL Temsilci uye ttkutottkulv•kfi.org.tr ISTANBUL 
S3 GÜN KUT Boğaz.içi Ü. ~.-.timOy..ı lrutOboun.rdu.lr ISTANBUL u 
S4 GÜNOAC KAYADCLU Yayıncı, Yazar kAyaoşluCbrti nettr ISTANBUL 

ss CÜNKUT AKIN İTÜ Ö$-retim Üyesi nurgunkuMhuf'!"ronli~.com ISTANBUL u 
S6 GÜREL TÜZÜN Ana Yayınalık ~net Yayın Koord. gu~ltuıunOturlc.ncı ISTANBUL B 
S7 HAKAN ACAR TOFAŞ Stroııejik lıttişlm Koordt HAbnAc:Otof.uoto.com.lr ISTANBUL 

58 HALfT ÇAMBEL Emekli Öğretim Üyesi ISTANBUL 



59 HA Lls AYDINTAŞBAŞ AI·Hucb Inşaat Genel Mudur ISTA'IBUL 

60 HASAN KAYA Uz.man ISTANBUL 

61 HASAN BULENTKAHRAMAN S.b.ına U. Ö$retim Uyrsi lahr.ım.ınOs.ıb.ıncıunıv edu ISTANBUL u 
62 HASAN HAYRI ALKAN Uzman ISTANBUL s 
63 HAYiın"TlN KARACA TEMA YK Başkanı ISTANBUL 

64 HUSAME"TTIN KA VI iso Başkan ISTANBUL 

65 HUSAME"TTIN KOÇAN M.ııırınan ll ÖğretimUyesi hloaınOm.ırun ~u . tr ISTANBUL u 
66 IBRAHIM OZLEN MA REV &,kan ISTANBUL s 
67 JAN NAHUM TOFAŞ Murahhas Au ).ı.nnOtofucom tr ISTANBUL B 

68 KEMAL ıaıuşçl Boğmçl iJ. Oğmim Üyesi ISTANBUL u 
(h KENAN AKIN Turliy~ Gazetesi Gn\el Yayın Muduru ~nan•lınOıhlas net ır ISTANBUL B 

70 LEYLA NEYZI S..OOnct U. Öl;rrlim Üyesi nf')'ues.ıNnounı\'.«!u iSTANBUl u 
71 MAKBULE TERZI GAP !da..,., 8oıkanbıı Uz.man ANKARA 

n MEHMET ALPER ISTANBUL 

73 MEHMET BAYilAN Yıldız Td . .ni.kÜ. Oğnıtim Uyöl NytuınOyddı.ı..«<u.ır ISTANBUL u 
74 MEil\tET GENÇ bı.nbul o. Öğrriim Uyesı ISTANBUl 

""" 75 ME}L\IET KABASAKAL ıso Gft\e:ISf:krtter ISTANBUL o 
\0 76 MEHMET OZOOCAN lsı.nbuiO. OıretimUyesl mozdc6tlu nH ır ISTANBUL u 

77 MEIL\tET lHSAN TIJNA Y lsı.nbuiO. Op.t;,n uy ... ISTANBUl o 
78 MEil\tET ZIYAOKTAY MklyatlılarSosyal Yardım~rN YK Uyesi ISTANBUL 

"" Kültur 

79 MELEK UlA CA Y (TA YLANl Hmlnkl Y\l.ftbtbr Oırrrw$i YKOy..ı hyd - hcatr4rlupHOnl.ırw.com ISTA~'BUL s 
110 MERAl KORZAY Botn'çt U. ÖğretimÜyesi konayObouudu.ı r ISTANBUL u 
81 METE TUNÇAY Bilgi O. Öğretim Uyesl tu,gy!ibun.fdu ır ISTANBUL (J 

82 METIN AHUNBAY tru ÖJretimUyesı ISTANBUL u 
83 METIN sOZEN ÇEKUL S., kan c.»kulv&UiOiuP!fOnlıne.com isTANBUL 
84 MUHSIN KIZJLKAYA Yazar ISTANBUL B 
ss MURAT BELGE Bılgi U. ~...ıımuy .. l ISTANBUL o 
86 MURAT CANO Avuknt lawymano20supe-ronline.com ISTANBUL 
87 MURAT GOKOEMIR İnp.at Mühendiskri OWsı Yönetim Kurulu Üyesi imoeirnoı.stıınbul org tr ISTANBUL 
88 MURATHAN MUNGAN y ... , iSTANBUL 
89 MÜ NIR KILiMCI Resim MatNaalôc YK Başkanı iSTANBUL 
90 NADIRE MA TER IPS Turkiye Tf'mSılcisi naıdırdkurk.ıwt iSTANBUL 



91 N EP HAN SARAN E~k.li Öğrtotim Uy~i ISTANBUl 

92 NERGiS YAZGAN DHKD YK Uyesi keLıynakOdhkdorg ISTANBUL 

93 NEŞE ÖZGEN Ege Ün. Sosyoloji Böl. Öğretim Üyi!Si nozgen@turk.nt't !ZMIR u 
94 NEV RA NECII'OCLU Bo$aziçi U. O$retim Üyesi ntapogiOboun fdu Ir ISTANBUL u 
95 NEZIH BAŞGELEN Arkeoloji&:S.n.;ıt Dergisi Editör nnikbugeWnOsupnonlineo.com ISTANBUL s 
96 NUR AKIN !TU Öğretim Üyesi ISTANBUL u 
'f7 NURDANE ÇACLAR U UM n ISTANBUL 

98 NUŞIN ASGARI Wkli Müze Müdiinı ISTANBUl 

99 NUKHET SIRMAN 8o$Wçl o. Öğrrlim Üyai ISTANBUL u 
100 oeuz TEKIN lsı.nbul O. Öğrriim Üyesi ISTANBUl u 
101 OKAN TAPAN DHKD Jloıkan ISTANBUL 

102 ORHAN KOLOCLU Torihçi ISTANBUL B 

103 ORHAN PAMUK Yu.u ISTANBUL B 

11>1 ORYAL GÖKDEM IR Doktor ISTANBUL 

105 OSMAN KA V AU. I<Avala ipcb.mı ISTANBUL 

106 OYA KÖYMEN Bo$Wçi O. Öjrriim Üyesi koymm!)boun..rdu tr ISTANBUL u 

~ 107 ÖMER MADRA Açık Radyo ~Y6~n ISTANBUL 

o 108 ÖNAY BitciN Medyıı Holding YKOyosı ISTANBUL B 

109 ÖNDER Kl.JÇOKERMAN MSO ÖğmimÜyHi ISTANBUL u 
110 ÖZDEN SANBERK TES EV OU.ktör ~00nk0test"V.Of'&.tJ ISTANBUL 

lll PERAL BEYAZ ISTANBUL 

112 RA GIP ZARAKOLU c.ut.a ISTANBUL 

113 SAFIYE AKDAC YK Uyesi ISTANBUL 
114 SEÇKIN TÜRESAY Hürriy~ Gautesl Yau.r ISTANBUL 

115 SELAHATTL'I YILDIRIM Uluslar.ır.ıJı Yn-el Jloıkan ISTANBUL 
Yönetimler Birli i 

11 6 SELÇUK EREZ Istanbul Ü. Ö$rttim Üyesi sernOturk..nri ISTANBUL 
117 SEMA ER DER Marmara O. Öğretim Üyesi ISTANBUL o 
ll B SEMIHA BABAN HalkY lı~ kil« U:ımaru ~nGsuf)ft'Onlint.com ISTANBUL 
119 SEMRA SOMERSAN Antrapolog iSTANBUL 
120 SEMSA OZAR Boğ;ozlçi U. ÖğretimÜyesi ISTANBUL u 
121 SEVIM Ş!RVANCI Has..'\nkeyf Kurtam\a Komite5i Ba.şbn ISTANBUL s 
122 SOLI ÖZEL BilgiÜ. ~rttimÜyesl ISTANBUL o 



123 ŞERIF MARDIN Sab.ına U. ÖğrdımUy~ı smard.ın&.JNnounı\· t'du ISTANBUl u 
124 ŞEVKET PAMUK Bo$ndçi U. Rd.ıur Yrd. P"muk6boun t'\lu ır ISTANDUl u 
125 ŞUKRAN SONER Cumhuriyet Cautesi y.,., ISTANBUl 

126 TAHA PARI.A 8oğulç!U. Öğretimüyesi f":tLAOboun Nu tr ISTANBUL u 
127 TARlKZlYA EKINCI Esh MıU.etnklli ISTANBUl 

12B TAVIT K0LETAVIT0CW AıLu Proir S.,k.on atLupro,eQsupntınlıne.com ISTANBUl 

129 TUNCA BENCIN Mılliyet ISTANBUl 

130 UFUK ESI tst.nbul U. Ö§.f'l'tım Üyesi ISTANBUl u 
131 UCUR TANVELI Yıldaz Teknilr: U. MirNrlık ÖiretimÜy~l gunyftı01tu «<u ır ISTANBUl u 

Tarihi Böl 

132 UMUR TAW Millıyet Gaznesi y.,., umur t.luOmıllıyrt rom. tr ISTANBUL 

133 UM IT SEROAROCLU Beybnt li. Mima.rlık füuhesi Bolum Başkanı ~odu ISTANBUl u 
134 ÜNAL EROOCAN Ounya &.ra!ar Komittsi ISTANBUL 

135 VECOi SAYAR Cumhuriyet C.zetesi y.,., ISTANBUl 

136 VEDAT OZBlLEN GAP IW.""I llatk.>nh$> Pro,rKoord. oı.bilm!g;ııpgoYtı ANKARA 

137 VELI SEVIN Çanakkale 18 Mart Univemt~ o.ı..n vtltwvın!yahoo_com ÇANAKKALE u 

~ 138 YALÇIN OOCAN M iUiyet y,,., ISTANBUL B 
...... 139 YAŞAR KEMAL You' ISTANBUL 

140 YAVUZ BAYDAR Milliyet Cantesi y.,., yboyd>,.."'-... ISTANBUL 

141 YILDIZ SEV iTU Op«tmÜy..ı M)'!bnf!-rTUnutu tdu tr ISTANBUL u 
142 YÜCEL SAYMAN btanbul Barosu s.,k.on ISTANBUL R 
143 ZAFER TOPRAK Boğaziçi O. Oğmim Üyesi ıoprtıkı:eboun Nu tr ISTANBUL u 
144 ZEYNEP AIIUNBAY iTU Öirdim Üyesi ISTANBUL u 
145 ZEYNEP OIIAL Milliyet Gazetesi y.,., uynrp.oraiOdo.rwttr ISTANBUL B 

Ankara 
2 . 11. 2000 

ADNAN AKÇAY ODTÜ Ö$rt"tim Üyesi aM:ııy!mriu edu lt ANKARA u 
AHMET ÖZEL Menin O. Öj!!tomOy..ı MERSIN u 
AHMET YAŞAR OCAK ı-ı.c.u.,.o. OyttımÜyei oca\;eudyuıc:.hun.edu...tr ANKARA u 
AKIN ATA UZ Uzmon aatAuı.!y.ııhoo.rom ANKARA 



AKJN IZMIRLIOCW Devid Pbnbıma Tqkilaıı Mu~ Musteşar ANKARA 

Al.fRIDO WITSCHI.wt ARI BırJetmiş Mill d ler Daııni Tftn. Koordınator ANKARA 

AU KANTUR TrpeHoklıng em~ı KoordıMior ANKARA 

AU YICIT EWktrik MuMnchs&en Q.b.sı Boşkon ANKARA 

AUM ÇOPUROCLU GAP ld.o..sl llotl.>nbf Özel Pr.,.ı.. Koonl ANKARA 

ı o ALIŞAN IŞIK Kultur Bak. HACEM AR.llırmaa ANKARA 

ll ALPARSLAN SANTUR KUltür &k. HACB-t Şub<Md. ANKARA R 

12 ALP AY PASINLI KB AnıtLar ve Muul~ GenelMudur ANKARA 

c.n.ı Md. 

13 ARIF ŞENTEK Ankara Mimarlar OıdAJı Boşbn •nl..lft\tel"'Omıııklty.com ANKARA s 
14 ARMACAN ERKANAL ı ı.c.tt<p< O. Öğm:imUyt'Si ANKARA u 
ıs AY MELEK ÖZER OOTU OydimUyHi •ymdri:Onwt\udu.tr ANKARA u 
16 AYGUL FAZUOCI.U GAP •nui-IUgııp FO'f ır ANKARA R 

17 AYLA EFEOCLU OSIGn.Md. Çevre Y..Muh. ayladolel1thotm.ıılcom ANKARA R 

18 AYLA IIEKL\IOCLU GAP icb.nsi BaflanlıtJ Uzman •r~·hGgııpı;ovtr ANKARA R 

19 AYLIN ÖNEYTAN World &nk Danışman ~k.mı.edu.tr ANKARA 

~ 20 AYŞIL YAVUZ ODTÜ ÖğmimUyt"Si yya~..fdutr ANKARA u 
N 21 BAHAmN AKŞIT ODTÜ O!mimUym ANKARA u 

22 BOZKURT GüVENÇ Emekli O$retim Üyesi ANKARA 

23 BURAK ÖZTÜRK Turiun Bak. Şrhir Pl Ukiz.958y•hoo.com ANKARA R 

24 CEM ÖZSUER. GAP ld.o...ı llotkonb$ı ANKARA R 
25 CEVAT ER. DER. ODTU Öj.retim Uyesl ANKARA ü 
26 CLAIRE VAN DER VAER.EN UNDP Dıaimi Tftn5Uci Yrd ala.ire.van.Mr ~ndp.org ANkARA 
27 DOCAN ALTINBILEJ( En<!ji ve Tabii Kaynü!M &k. GenelMudur ANKARA R 
28 DOCANAY ÇEVIK FAV Folklorik Al'llŞbnN Valır.h Boşkon ANKARA s 
29 oocu ER.Gil TOSAM Boşkon ıos.ıımet~orı ANKARA 

d itohoımıil.com" 

30 EKREM ÖZDECIRMENCI GAP ldar~i ~ kaniıKı ANKARA 
31 EMRE MADRAN ODTÜ Oğretim Üyesi ANKARA u 
32 ENGIN ÖZGEN ~tqııeÜ. ÖŞretimÜyöi ANKARA ü 
33 ERDUHAN BAYlNDlR Ata inşaat Yönetici ŞANUURFA B 
34 ER HAN ACAR ODTÜ Öğretim Üyesi Naıe.rch.mmudu.tr ANKARA ü 
35 FA TMA YI LMAZER Kultür n Tabi.at Varlıl.lannı ANKARA 



Konıma YukML Kurulu ~ı... 

36 FERAY SA U. IAN Avrup."' Birlı$ı Turl..t)·~ Tt:mS. U UN n ANKARA 

37 FIKRI SACLAR ANKARA 

38 FILIZ OOCANAY GAP Idaresi Başlanlığı [);ıntŞm."'n ANKARA 

39 FILIZ YENIŞ[HIRLioCW Hamt~peU. Öı;mim Üyesı fılll)'!ncortrwt.com ANKARA u 
40 RJSUN ORALALP Mulkiy~lıla- Bı ri S.,kan cnlalp!g~p ~OV tr ANKARA 

41 GÖNUL TANKUT ooru ÖğmimÜyesı ANKARA u 
42 GVL ASATEKIN ooru ÖğretımÜyesı ANKARA ü 
43 GUNER SAYGIU Köy Hlzmet~ri ~nd Mud. ~I Müdur ANKARA .. GÜNSEL RENDA 1-lacottT'U. Ö!mimÜyei ıunwMtNctttf]M' .du tr ANKARA u 
4S GURBUZ ERGIN ER Ankaröll U. OptımUyai şuıbuznıınnilhotmaıl..com ANKARA u 
46 GUROL ERGIN laraat Mulwndblfti C>d.sı S., kan ANKARA s 
47 HALDUN OZEN Tarih Vakh MUhmdis haldunozen!y•hoo.com ANKARA 

48 HALUK AKAR Turizm &kanlıtı YatınmLır Cmd Mudur ANKARA 

G<n<IMd. 

49 HASAN DURSUN KOy Hizm. Gn. Md. ZirMt Y.Müh. ANKARA 

~ so HAYAT ERKANAL Ankara Ü. Öğ..tim üy ... ANKARA ü 
w S1 I IURICIHAN L'IAN Sabancı ü. Öğm.ım Uya:l hunoNıMkabanauruv.«<u ISTANBUL 

S2 I~ÜRKAN ÇELEBI Ank.ııım U. Öğrrtim Üyesi ANKARA u 
53 HUSEYIN ERKAN Harran Ü. Öğrttim Üyesi ŞANLIURFA u 
54 HÜSEYIN ili.Kü H.arit~ MuMnı:hslm W.U. S.,kan ANKARA 
ss HÜS'-'ll GÜMÜŞ Tanılına Cmıel Md. Gmei Müdur ANKARA 

56 IBRAHIM AYSOY MA REV &~b n ANKARA 
S7 IBRAHIM BırriL v~niçaf; Danttm."'nlık S., kan briiMiturk.nıtt ISTANBUL B 
58 ILBER ORTAYLI Ankara O. Öğmım Üyesi omylr!polıtics .. anbrudu tr ANKARA u 
59 IOANNA KIJÇURADI Hacettepe O. Öğmun Uyesl ANKARA u 
60 lsMET EROOCAN AKKAV Bl1b n ANKARA s 
61 IŞIK AKSULU Gazi Ünv. Mim. Fo1 k. Öğrttim Üyeşl abutuemikasiı.mml pU edu.tr ANKARA u 
62 IŞIN SUN Turiz.m Bak. Şube Md ANKARA 
63 )ALE VELIBEYOCLU ODTü Oğmım üyesl ANKARA u .. KA REN RlGG Avrupa BirlıAi Turl..iye Ttm. Tf.ımlld ANKARA 
65 KAYA GOVENç ANKARA 
66 KERIM E ŞENYÜCEL TRT Genel MüdUrluğü Produktör Jmyuttl8ada.ncl.tr ANKARA 



Bel ee:l Ya ıml.u Daıröı 

67 KOR EL COYMEN Esli Tunzm Bakanı ANKARA 

68 ~MEHDI il.HAN OOnJTarih Bulumu Prof O. mllhan&mriu tdu tr ANKARA u 
69 MAKBUL[ TERZI GAP Idaresi Başkanlıği U una n ANKARA R 

70 MEHMET KALPAKU Btlkalt U. ÖğmimUyesi blpü.lıObıiMnt fdu tr ANKARA u 
71 MEHMET özooCAN lstnnbul U. Öğmim Uyesi mozdoOatLu.ntt tr ISTANBUL u 
72 MEHMET ÖZEL KB Güıd Sanatl-u Cmd Mud Gen~l Mudur ANKARA R 

73 MEHMET NAZIFGÜNAL MNGHokting YK Başkanı ANKARA 

74 MEHMET NURI SACAKSlZ lÜRSAB CAPBaşbnı GAZIANTEP 

75 MELEK OEULBAŞI Ankara U. o.bn ~rl.tlbııısıehurNnıty.anUını Klu.tr ANKARA u 
76 MEUK ERMAN A.T.Turkly~ Tftmı.lolı$ı Projır:Mudurü mdtk.nnwınedtokur .c«. N ı nt ANKARA R 

n MESlJT YECEN ODTÜ Sosyolop Bolu mu Ö§n:timÜyesi mMmOmriu edu tr ANKARA u 
78 METIN Al> 'O Eınd.Ji Öğntim Uyesi ANKARA 

79 MUHARREM ÇEKEN Ankara U. Anış.Gbr. muharrem c~Mn!yahoo com ANKARA u 
80 MUSA ÇADlR O Ankara U. ÖintimÜyesi mcad.ırdrncendJaıpt".com ANKARA u 
81 MUSTAFA AKJ'OLAT Haıc:ettepeU. OptimÜyesi maottekOhotmaılcom ANKARA u 

~ 82 MUZAFFER TUNÇAC inşaat Mu hmetısieri Oda.sı S.,l:an ANKARA 

"" 83 MUMTAZ TUFAN DSIGn.Md. Gn. Md. Ynd. ANKARA 

84 N Ad KUlLAY Avukat ANKARA 
8S NADIR E AVO KB Kültur v~ Tabiat Vartıklmnı Konuna Gmel Md. CmdMudur ANKARA 

86 NECAT ERDER ODTÜ Ojr!timÜyHI neaterrwtu ~u.tr ANKARA u 
87 NECDET TEYMUR ODTÜ ()p.t;mÜy<SI ANKARA u 
88 NERIMAN ŞAHIN GUÇHAN ODTÜ öptımOy .. ı nmmane.rc:h.rnttu.tdu tr ANKARA u 
89 NIHAL KADIOCW ÇEVIK FAV FoJJdonk Anıştır-TM VaUl ~ fav!pnuom.tr ANKARA s 
90 NUMAN TUNA ODTÜ Op.t;m Üyesi tnurnanftrmetu..edu.tr ANKARA o 
9 1 NUR ÖNSOY Avrue Topluluğu T urkif! Tftn. Proje Koord. nur .onsoy!c!rltur.~eu int ANKARA 
92 NURETTIN YARDlMCI VakıAarGeıvl Mudürlu~ ~Müdür ANKARA 
93 oc uz OYAN c.zıO. O$rrtim Üyesi ANKARA 
94 OKTAY ÖZEL Bilkrnt O. Öğrflim U yesi ANKARA u 
95 OLUŞ ARlK Ankara U. Öğmim Uyesi arikehumanity.anbrudu tr ANKARA u 
96 ÖZER ERGENÇ Ankara Ü. ÖğmimUyesl O!!Jftdhurnanlty.aWIO\ Klu.lr ANKARA u 
97 ÖZGEN ACAR Cumhuriyrt Gaze1~ y.,., worihuJ'ft'Onlınuom ANKARA 
98 RACI BADEM Ll ODTÜ O$mimÜyesl ANKARA u 



99 REFET ERIM TUBrTAK Omd~me &şkanı ANKARA 

100 RUŞEN KELEŞ Anlo.ar.ıO. ~n.>tımÜyesi ANKARA u 
101 SAFFET ATlK GAP Mastn- Ploln Burosu &Ise Plancısı ANKARA 

102 SALIM FAK10CLU OSI C n. Md. Şub<Md ANKARA 

103 SELDA PAYDAK Avrup;ı Komisyonu MEDATAT Medya ve HaiUıı lltŞk.l ler l.piyd.Ak8rned.it•t org ANKARA 

Elm\ilnı 

"'' SENI HI KrTAPÇl Şehir P'L1nc:ıYn Oduı S., Lo n ANKARA 

105 SEVIM ŞIRVANO Hasankeyf Kurtarma Konutesi S., Lo n ISTANBUL 

106 SEYHAN UV ANELioCLU KB Halk Kulturtmni Araşttnnıı Crne-1 Mudur ANKARA 

ve Celiştirme Genel Md 

107 S1DDIKM. ENSARI MA REV Ybn. Kur. Üyesi ANKARA 

108 SINA AKŞIN Ankara O. ögetimÜyesi ANKARA u 
109 SOlMAZ KARABAŞAK FAV Folklorik Anış~ Vakh AAjtınnaa bv!pnx.coın..tr ANKARA 

110 SUAV1 AYDIN HaoottrpoO. Oj,mim UyHI IWıYı8h.lcdtqxtdutr ANKARA u 
111 SUNAY DEMIKCAN GAP-DHKD Ç.V..O.rupnan surı~yd!g;ap.sov tr ANKARA 

112 ŞEVKET BESANOCLU T•nhl' ANKARA 

~ 113 ŞUKRÜ AŞÇI GAP-Bıd KoordiMIÖt' sulıua!şap.~ov ır ANKARA 

\11 114 TALAT HAI.J..t.AN Bilkent O. O$mim Üyesi ANKARA u 
11S TANER TL\IUR AnbnıO. OtmımUyHi timur!polibcs.anUrudu tr ANKARA u 
116 TAYFUN ATAY Hactttrpr o. ÖjrdimUyesi ANKARA u 
117 TUNÇ TAYANÇ ESDA ~uf"!"'!'!ı.Mcom ANKARA 

118 TURGAY YENIDUNYA TÜRSAB Kap!dolı.yil BYK S.,k.on turı;•n«:arnet.ntt NEVŞEHIK s 
119 UYGUR KOCABAŞ0CLU ODTü Ta rih Bolu mü O$rttim Cörn-lisl uyşureım..t\udu ır ANKARA u 
120 ÜLKÜ OZEN Tarih Vakf1 AniaraT enulldsl ANKARA s 
121 ONAL NALBANTOCLU ODTÜ O$rttim Uyesi ANKARA o 
122 VAHIT MACrTTE<lNAI.P Hacettepe Onv. O$mimGôr. maatt~klhotmailcom ANKARA u 
123 VEDAT OZBILEN CAP idol.resi &şbnb~ı l'!ofKoood. oıbi5m!pr gov tr ANKARA R 
124 YALlN ERTURK ODTÜ Öiz<tim Uy<SI lo~edu.tr ANKARA o 
125 YAVUZ ONEN ANKARA 
126 YEŞIM ORUÇ B.M. Kalkınma Prog. ANKARA 
127 YICIT COLOKSOZ T~rlh Vakfı Yön. Kurulu Öyt'SI gulobuı!yenlyap_comlr ANKARA 
128 YILDIZ OTO KEN Haceıtepe O. ÖJrriim Oy~i ANKARA u 
129 YILMAZ KARAKOYUNLU TB~ iM MıJietvekili ANKARA 



130 ZEKI ONURLU TüRSAB Ank. Başkan ANKARA 

131 ZEYNEP N. OZBÖREKÇICÖL FAV Folklorik Ar.ıştım"~a Vakfı Yön. Kur. Üyesi ANKARA 

Şanlıurfa (Gaziantep, Kilis) 
6.11.2000 

ABDULLAH OACBAŞI ŞURKAV !~ı Teknikeri URFA 

ABDÜLKAOIRG0UL0oCLU Mim3rlar odası Mimar URFA 

ABDÜLKADIROCAL ŞURKAV Mimu URFA 

AHMET BAI-JÇJVAN Urfa Btolediyesi Urf<~ Be:lediye Başkanı URFA 

AHMET DURNA ll Kültür Mudurlüğü h KültürMıldüril KILIS 

AU ÇINAR Birecik Kaymakamlığı Ka)'!NIIkam URFA 

AU SA KAR Yavuz~i EW~iyei Yavuuli ~l«liyr Batkanı G.ANTEP 

AYFER UNSAL G.Antep Yemek Kültun.ı \·t utwıl&alpha.bim.ganı~.Kiu. ır G.ANTEP 

~ Tarihi 

a- BAKlR CAMBAZLAR ŞURKAV Yön. Kunılu Üyesi URFA s 
ı o BÜLENT ÇUKUROVA Cazbnlep O. Öğrrtim Üyesi C .ANTEP u 
11 CELAL 00CAN Ga:ı.i.3ntep Belediyesi Gaziantep Belediye &şbnı C .ANTEP 

12 CEVHER IUlAN C~her Mi~rtık Mim.ı.r URFA 

13 OHAT KÜRKç0oCLU 1-tai'Toln Ün. · ÇEKÜL H.ıımn Ün. Öğ.ntim Cörevli.sl.çEKUL Tmui.ldsl URFA u 
14 COŞKUN ÖZKAYA Nizip Belediy~i Niı.ip Belediye BaşkaN G.ANTEP 
ı s 00CAN OZDiNÇ MimarlarOd.ıısı dolayins.wtehotm~U.com G.ANTEP 

16 EKREM ÇETIN Kilis Bek-diyei Kilis Bdtdiye &şkanı KILIS 
17 EMRULLAH d Viraf\1ehir Selediyei Viranşehir &lediye Başkanı URFA 
18 ENVER KEST ANUOCLU Mimarlar ()dası KILIS s 
19 ERDAL CEYHAN Ga.z'"'nlep Ü. ÖğretimÜyei G.ANTEP u 
20 ERDAL M. KARAOAC Vakıfla r Şube Müdürlüğü Val.ıl'\.ır Şu br MüdUru URFA 
21 ER00CAN BACCJ DSI Bölg" Müdürlüğü URFA 
22 RLIZ 00CANAY GAP idar~i &şbnlığı D.ınışman ANKARA 
23 FUAT RASTGELDi DSI ıs Bölge MüdUrlüğü APKŞub<Md. URFA 
24 HALIL IBRAHIM AKŞIT Hamn Kayrnabmh$1 Hamn Kııym.-.kamı URFA 



25 HALUK COŞKUN Urfa JXole<Hyesi ~k.>n Y.d URFA 

ı• HAMZA CULLUCE Muu Müdurluğu Arkft>log URFA 

27 HANIF1 OKsUZ Harita Mühe:rdisle-ri OJası C ANTEP 

28 HARUN SARIFAKIOCULLARI Halleti Kaymakambğ.ı Kaymakam URFA 

29 HARUN SOYDAN GAP !damı ~kanlığı Şdıır Planası URFA 

30 HASAN ELIAÇIK b Kültiir Mudurlüğü lı Kultür M ueluru C.ANTEP 

3 1 HASAN SARI lsbhiye Beledıyesi lsahiye Bekodıye Başbnı C ANTEP 

32 IDRAHiM BAUJ Vinıntdllr Kaymakamlığa Kaym.ııkam URFA 

33 IDRAHIM ISlAM Harnn O. Tarih Bölumü ~karu URFA 

34 IDRAHIM OFI.AZOCW D Turizm Mudurlüğu ll Tunzm Mudun.ı KILIS 

35 IDRAIIIM ÖZVAVUZ Harran Belediyesi H..rnn Bcokdiye Başkanı URFA 

3& U ISAN ŞENOCAK Harran üniversitesi OpgimUyöl URFA u 
37 İHSAN ŞENOCAK Harnın üniversalesi ÖirrtımUyesi URFA u 
38 lSA ASLAN Harr.ın Belediyesi Mmıur URFA R 
39 KADRI ÇITINER Turizm İ1 Müdürlüğü Turizm ll Mudurü URFA 

40 KEMAL M SERTOK Muze Müdurlüğü MUu Müd. Yrd., Arktolog bmol.:!yahoo.com C ANTEP R 

~ 41 MAIIMlJT MİRKELAM Bi.recik &lftiiyesi Birteil Bcoledlye Başbnı URFA R 
-..ı 42 MAK DU LE TERZI GAP ldn~l ~kanlı&ı u ..... ANKARA 

43 MEHMET OOCAN U Turiım Müdüro ltTuriz:m MOduril C.ANTEP .. MEHMET ERDEM ŞURKAV Yönttim Kurulu Oyu l URFA 
4S MEHMET OYMAK ŞURKAV-Valilik URFA .. MEHMET SÖYLEM EZ Kültür Bakanlıp ArutLn n URFA 

Müıe.l~ Genel Mildürtu ~ 

47 MEHMET S!TKI DAYRAKTAR ll Kultür Müdür Yrd. ~140253 KI Us 
48 MEI IMET ULUSU 0CAL Gautod URFA 
49 MUHLIS SAUHOCLU Kilis Kültür~ ~ı... KIUS 
so MURTAZA TAŞ Vakıflar Bölge Müdurtup C.Anl!p Vakiflar Sö~~ Muduni C ANTEP 
sı MUSTAFA COMuş ŞURKAV URFA 
sı MOSLUM AKAUN DSP ·Avubt. DSP ll &Jlanı· URFA 
53 NACl IPEK ŞURKAV URFA 
54 NF.CMETIIN BAYKAL Inşaat Mühendisleri Od~ı C. ANTEP 
ss NECMETTIN BAYKAL lnş.aat Mühendisleri Ocbsı KILIS 
56 NI:VIN CULWOCLU ll Kültür Müdürlüğü IIKOitürMUdürfl URFA 



57 ÖMER ÖZYAVUZ l·Luran Be-ledıyes. FmMd URFA 

S8 RIF AT ERGENÇ Gazıantep Un. n Tanh Vakfı OğMımUynı ff1«4tganl~ edu tr GANTEPS 

Ytrrl T•rih Çalılma Grubu 

S9 SABRI ÇEPIK &ro&şkanı B.aro~Mnı URFA 

60 SABRI KURKÇ\JOCW HaımtınUnv.- ŞURKAV Oi.r!timCO~vhsi URFA u 
61 SEMIH I'OLAT ŞURKAV Yon. Kurulu Uyesi URFA 

62 SERDAR UYGUR Intaat Miihendlsleri Od4UI GANTEP 

63 SERVET YICrr Ar.at-n Belfttiydi A.RNn Beledıye B&Jkanı G.ANTEP 

64 SIDIKA BEBEKOCLU MııNr sbebt-logluOy•hoo.com KILIS 

6S SITKI SEVEROCLU C,.z.iantep Turizm l?ı!rn$i &ı un G.ANTEP 

66 SONER GULACAa inş.a.at Muhmdlslnı Cld.u l~t MüMndısı URFA 

67 ŞAHIN KUŞARI 0 Kultur MüdUrluğU lı Kultur Mudurlu~ Şu~ Muduru C .ANTEP 

68 TAHA AKSOY Gnlantep Klubu Gui.ııntep Klubü &fkanı GANTEP 

~ UCUR BEYAZGUL MiıNırLu Od.ası Yonetim Kurulu Üyesi ugurbeyazGhotTNılcom URFA 
71) VEDAT ÖZBII..EN GAP ldarei ~bnhğı Pnı,tKoord. ozbilm!pp.r;:ov tr ANKARA 

71 YAVUZSELIMAV Şehır PL' ncdan Odası G.ANTEP 

~ 72 YENER AKAY Şehir Pıancılan Od.ası Şft\irl'l.lnası Y!nrteurfa.pp gov tT URFA 
00 73 YUSUF DEMIRKOL ŞURKAV lJy< URFA s 

74 ZUHAL KARAl-IAN KARA 1-!on->n 0 . öp.timüy .. l dc.arAhlneh.amııurıdu tr URFA u 
7S MUZAFFER DILEK Ş4nburb Ili Kültu r. Eıtfun. &ıkan URFA 

SJınat ve Alafbnna Vakfi (ŞURKA V) 

76 MEHMET GöKÇEK 1-!ollotllld«<iy..ı Halhb Bel«<ıye Başbnı URFA 

Adıyaman 
7.11.2000 

ABDÜLKADIR KIRMIZI Adıyaman Stled.iyrsi AdıyJım..'\n &l«<ıye Başk.ını ADIYAMAN 
AHMET TURAN U Kaht.l Belediyesi. KahtJ Belediye Başkanı ADIYAMAN 
ERDEM YilDIZ MırNrlar Odası &Jbn-Mım:~r rrdftnyUdiz020hotrMıl..com ADIYAMAN 
FEHMI ER ASLAN lı Turizm Müdurlügü- h Tunım Muduru - Muze Müduru ADıYAMAN 

Müze Müd ürlü 



BLIZ llOCANAY GAP ldan~si &şk.anlı~ı ~n~Jm.ın ANKARA 

HA USE DIREK 1-bnta Muhendı.slni Odö~ ADIYAMA \i 

IDRAHiM AOPAYAM IUo IMktaşı VPlı Kulturunu Uy• ADIYAMA'\ 

Araştı on."\ ve Y~tma 

!SMAIL SALMAN Adıuw Kultur \'e Tabbt Mudur ADANA 

Varlıı..ı.rınnı Konıma KuruN 

KAZL\.1 ACAR Hacı !Mir.t-a.ıı Veli Kultun.ınu Boıbn AOJYAMA'\ 

Araş.tınna ve Y~t~ 

ı o KEMAL ERTURK ll Kultur Muduıiuğu tl Kultur Mudunı ADIYAMAN 

ll MAHMVT ARSLAN Turizm Ilçe Mudurlutu 1 K.ht. Tunz.m Mudun.ı ...,.,_>""'""" ADIYAMAN 

K.ahQ- Nflnnıl Vakfı 

12 MAHMUT C EZEN l laa S.ktaıi Vfti Kultun.ınu Crnçllk Komisyonu ADIYAMAN 

Araştırmil ve Yaptma Dırrnrti 

13 MAHMVT KARAKUŞ Tut84!'&edıynı Tut Bdedıye &..fluını ADIYAMAN 

14 MAKBULE TERZI GAP ldarel ~bnhp u,.,. n ANKARA 

ıs MEHMET AYKANAT Kultur Mudurluğü Kultur Müdüru ADIYAMAN 

~ 16 MUSTAFA ORUÇOCLU Besni ~edıyesı Besni Bdedıye l»şbnı ADIYAMAN -o 
17 NUSRET uç Hacı lk-l~ ANdolu Ybndun Kurulu U)"'Si ADIYAMAN 

Kultur V•kfı 

18 ÖMER YILMAZ lnpat MOhendisleri Odası l~tMuhmdlsl ADIYAMAN 

19 SIRlll OZEN CAP !do,.., O.,kanbt ANKARA 

20 TAMER COK AdaM KUltur ve Tabbt Boıun ADANA 

Varhlannı Koruma Kurulu 

21 VEDAT OZBILEN GAP İdaresi Başkanlığı ""'i' Koont. ozbUmOs•e gov tr ANKARA 
22 ZAFER ERSOY Adıyan\ôlln Tk. V~ Sanayi Od Boıbn ADlYAMAN 
23 ZEYNEL BAKlR lnş.aat Muhendislfti Orduı ADlYAMAN 
24 ZEYNEL ABiDiN VARAN Şehir Pıınalıın Od.uı AOlYAMAN 



... 
N 
o 

Diyarbakıi (Batman, Siiit) 
13.11.2000 

ABOUU..AH AKIN Batman Be:l~ıyei 

ABOUIJ..AH KAYAN Valofl.ıır Bölge MudurluğU 

ABO\JLRAHİM KARASU 

ABOULSEL\M ULUCAM Van IOO.Yıl O. - Ataturlc Dil ve 

Tarih Yüksek Kurulu 

AHMET 8UI.OUK iı Turizm Mudürliiğü 

AHMET SALTIK CAP Idaresi &şbnbğJ 

AKIN ATA UZ GAP-BKİ-UNDP 

BARIA. KARHAN Minıoırlar Od.uı 

BEHÇET KAVUN Aydınlar Belediyesi 

ı o BEHRUN AYCÖREN Okle Belediyesi 

ll BERivAN 0ZBUDAK Dicle Onv. Mim. Fak. 

Batman Selediy~: &şk.aru 

Valatlar Bolge Mı.iduru 

Baykan Belediydi Baykan Beledıyt ~nı 

FU:ülte Debnı- A~turk OTYuWl KunJiu Ttmsıkisi 

b Turizm Mudunt 

Cnıp Yöneticisi ahmet_saltıUtlıgmm ır 

Pro;!Do'lnı.şmanı a.ııtAuı!yahoo.com 

S.,kan bıhrilartun!y.ııhoo.mm 

Aydınbr Bdediye &şkAnı 

Dicle &e-lediye Ba.şbnı 

Arattııma Cörevlisi bbucbl1td.M:W fdu Ir 

12 CANKUT YAKUT Büyü~hir Belediyesi lrNr If~ Dııi~ Boaşbnlı$ı 

13 DEMET ÇETİN Dk:le Ü. OgmimÜyHi fdcttinOdkfe «tu.ır 

14 EMiNE OACTEKIN Dicle O. ôtntım Goreviisi ftnin«tllgtddnOhotmaılcom 

ıs ENVER AKIN Dlcl• O. Öj;retlm Görevlisi 

16 FA IT SANCAR b VabfL·u Müdürlüğü ll Vakıflar MüdUrü 

17 FERIDUN ÇELiK CAP Bc:lediyekr BiriiSi - Birllti Bşk.-S.kdly• S,k. 
D.Bakır Belediy~i 

18 FERIDUN 50HA ŞAHIN Dicle Ü. Ö$m.lm Görevllsl fl"ridunsuhaftsuptronlı~.com 

19 FEVZI ÇELiK lJa. fk:JediyHi tb Belediye Ba.,k.tnı 
20 FiLiz 00CANAY GAP İd:ıresi Başbnhf D.ını.Jn'lan 

21 HADI BILEN PeTYari Belediyesi Perv;ari Bele!d iy~ &fbnı 

22 HA !.ET ÇAMBEL Emtkli Ö$rrlim Üyrsl 
23 HALIL DECERTEKIN Diy:ırOOkır T:ınıtma, Kültur Vf' 

Yardımlaşm."' Vakh 

24 HASAN KILIÇ Oiyarb.'kır DSI B6lge Müd. 

2S İBRAHiM YAVUZ EMO Şub. Mudürü 

26 IHSAN BIÇİCI S.·matseverler ve Edebiyttçılar Ş.,ir, Avukat, Ynzar 

Oernt!ği 

BATMAN 

D BAKlR 

SIIRT 

VAN u 

BATMAN 

ANKARA R 

D.BAKIR R 

DDAKIR 

SIIRT 

D BAKlR R 

D.BAKIR o 
D.BAKIR 

D.BAKIR u 
D.BAKIR o 
D. BAKlR u 
SİlRT 

D.BAKIR R 

ANKARA u 
D. BAKlR 

O.BAKJR 

SIJRT 

ISTANBUL 

D.BAKIR 

D.BAKIR 

D. BAKlR 

O.BAKJR 



V KADRIYE ADAY GAP ld.artsi 8.-ıtUnlıŞl Uımon bd.ıy!g.ıp ŞV\' tr D BAKlR R 

28 KAMURAN SA\ 11 o.cı~o. Öj;rt'tım Cor~vhsı U.m..ı ıclt> tdu tr D BAKlR u 
29 KEMAL B. MADENCI A .. tu,ı.çu Duşu""' Omwp Dıti"Ml B.ışkanı ANKARA 

30 MAHMUT AYDINOI. OKieU. Bolu m S.şl..anı CProO D BAKlR u 
31 MAHMUT ZENGIN KulpWılftl Kulp Belrdıyil' Başlurını D BAKlR 

32 MAKBULE TERZi GAP lda~i &lkanlı&ı U ıman D. BAKlR R 

33 M EDI HA l\IAMOCLU GAP ld.uuı &.fUnlıtı Uıınıın med ıN _tOpr to'· ır ISTA"'BUL 

Mıutrr PlAn 8u.r'OSU 

34 MEHMET AU '1\JNÇ ı,...ı Mutwndislft'i Odası BATMAN 

35 MEIIMET El>tL''I AKKA$ MimularOrd.ası D BAKlR 

36 MEHMETSW.\1 ÖZALP Siırt Beltd.ıyesi Sürt Bt!fttıyr &şUnı SIIRT 

37 MERAL HAUFtOCLU Oidil'U. Ö$rHım CiJrn-lısı D BAKlR u 
38 METIN SOZEN ÇEKÜL ~ı.. n cel"Uinlfi81uf!"'"IıM.com ISTA>.'BUL 

39 MEVLÜT BOZKUR Gaut<ri mboıl:u~m.ıilrom DBAKJR 

40 MUSTAFA TEKDaiiR ll Kultur MUdiirluğu Mudur Yard. D BAKlR R 
41 MUSTAFA OCIJZ SINEMIUJOCW Ş.hl' 1'\onal.>n w.,, Şdür PLana OINIWINH.Udr Nu ır DDAKIR 

"'" 42 MÜ)CAN BOZYEL Buyu"*hir Belediyt'SilıNr Mimar DBAKJR R 
~ Lşım IAire Satkanb ı 

43 N Ad Ta1ELTA$ Ekktrik MGMndblfti Od.a.sı Yon. Kur Üyfti MOetmrnob O!J!.ll DDAKIR .. NECDET IN AL Muu Md. MuuMüdun.ı D BAKlR 
45 NESLIHAN DALKJUÇ Dicle U. A~tı.nn.Jı Goreviisi ....ıı.ı.l&dkludu.n D.BAKIR u .. NEVL~ SOYUKARA Muu Mudürlut;ü • Çn n! ve Arleolog - VakıfTenuildli (ÇEKUL) ISTANBUL R 

Kültür Dtjrrkrini Koruma ve Tarutma V.1kh 

47 ORHAN CEZMI TUNCER Diyarbakır Kü ltür ve Tabi.ıt Kurul Başkanı D.BAKIR 
Vartlk!.nru Konmuıı KwuJu 

48 OYA SAN Dicle O. Yard. Doç. Dr. oyüanOhotmaitcom DBAKJR o 
49 RAB lA ucuz Mımarlar Odası nıbUı~pmınlıne.com BATMAN 
so RACIP ZARAKOLU Gazeteci ISTANBUL 
SI RE.\1Zl TANRlVERDI GAP-UNDP-TESK Prof Koord. rmu.ıtanrivmtı!yahoo d~ D. BAKlR 
52 SEViM ŞIRVANO Hnsankeyr Kurtarnwı Komitesi ~b n D.BAKJR 
S3 SÜREYYA IŞIK Muu Demeğt Drmek Ba~kanı-Tarih ötmmml D BAKlR 

S4 ŞEIIMUZ OAC İl Kültur Müdurlü~ h Kültü r Mudun1 SIIRT R 



S5 ŞEHMUZ DiKER Ouyu~hır Bclediy~l· Bu yukşehir Bel~ıynı Beledıye &şkan Oanışn\oını ANKARA 

~1\ll~verkr ve Ed~ıy~\llar I?ıenw$i. 

56 ŞEHMUZ KART AL 11 Kultur Mudurluğii ll Kültur Muduru BATMAN 

57 ŞEMSETTIN OSMAN0CLU Dicle U. Öğretim Uyesi D.BAKJR u 
58 ŞEREF KARADEMIR b Jand;ı,nna Komut.ınlığt Temsilci DBAKJR R 

59 TEVFIK ARfT1JRK ll Kultür Mudurlüğü ll Kültur Muduru DBAKJR 

60 VAHAPk KUSEN Hasankryf Bdedıyesi Hua.nkeyf Beledıye Başbnı BATMAN 

61 VECIHI 0 ZKAYA Dicle U. 6tmim Uyesl D BAKlR u 
62 VEDAT ÖZBILEN GAP ldo,..l ~bnhf Projo Koonl. ozbdmOpp şov Ir D BAKJR 

63 YAŞAR BARAN ll Turizm Mudurluğii ll Turizm Mudun.ı SIIRT 

bl ZEYNEL ABiDIN 0ZTURK Harita Mu hendisleri Odası h Temsildsi D BAKlR 

65 ZOI.KÜF KARATEKIN ln.pat Muhmdlskri 0cWa Şube~bnı D BAKJR 

66 [;)oSU ve Cuneydoğv ~ Vakfı D BAKJR 

"" Hasankeyf 
~ 14 .. 11.2000 

ABDUu.AH TARHAN 1-bsanbyf Se:\ediyni Ç~Kor. Md.. BATMAN 

AHMET BULDUK it Turizm MUdürlü$ü ll Turizm Müduru BATMAN 
AHMET YILDIZ ll Sa~lık MudurlüğU Müdür BATMAN 

AKIN ATA UZ u,.,. n D.BAKJR R 

ALiM ÇOPUROCLU 
ARiF ARSLAN 1-Wankeyf i Kurtanna Ce.miyeti, Ynı ~lm Müdurü BATMAN 

Ça daş Cautesi 

ARIF ŞENTEK Mimarlar Odası emel Mıt. ~kan mbnar~pnonline.com ANKARA 
AY MELEK ÖZER ODTÜ-TAÇDAM Öğretim Üyesi aytM!ekemdu.tdu ır ANKARA u 
AYDA AREL &Mkli ötretlm Üyesi isTANBUL 

10 AYNUR DURUKAN tıynurdurubnltıxlr.com ISTANBUL B 
11 AYŞIL YAVUZ ODTÜ· TAÇDAM Öğretim Üy~i rr• vuzG.trch.mttu.«<u.tr ANKARA u 
12 BEHÇET DEMIR DSI Bölge Müdürlüğü Şub< M Gd G<il anUdorukeixlr.com D.BAKJR 

Kamu \aştırma Şube Md.lu -



13 BIRSEN GÖK ÇE Hacettq>e U./ Turkıye Bölüm Başkanı-Prof./ Oem~k !Uı~ki'lnı ANKARA u 
Sos oloji C>ımıeği 

•• BURHAN ZENGiN Hasankeyf Gönulluleri ~ • Aruıdolu Lisni Demek Uyesi-Öğretmm BATMAN 

ıs CELAL BAŞLANGlÇ Radikal CııutHi ISTANBUL 

16 CEMAL GÖKÇE lnş."\at Mührndisleri ()d.uı Gmel Merkzi ISTANBUL 

17 CEVAT ERDER ODTÜ- T AÇOAM ÖğrrtimÜyei ANKARA u 
18 ÇELIK CU LERSOY Türic.iye Turing ve Otomobil Kurumu Boşkan ISTANBUL s 
19 OOCAN ALTINBILEK OSi Genel Mudurlü~ Cenel Müdur ANKARA R 

20 00CAN KUBAN ITU ÖğrriimÜyesi ISTANBUL u 
21 ESRA OZDEN Barajlar ve Tarihi Mins İzlene Kun.ıtu Genel 5M!kret·er tSr.ozdenftsupt'TOnline.com ISTANBUL 

22 EŞREF TANRlVERDI Oiyarbıkır Esnaf ve S.natbrlar Odalin Birtip &~kan D.BAKIR 

23 FAYSAL KART AL Çevre Müdürlüğü Müdür Muavini BATMAN 

24 FERHAT MALGIR NOV Mu~bir BATMAN 

25 FERYAL TURAN Ankan Onivusit·esi Dil Tııınh Bölum Başkanı l'ftur;anO;ııntt.ntUr / ANKARA u 
Coğrafya Fakültesi ffty•l-rittıotmaılcom 

26 FERZAN YJLOLRIM WAW Cenel Müdür ISTANBUL 
,ı:. 27 Fiılz oaCANA V GAP fdanosi Başkanlığı D.lmşman ANKARA 
N 
VJ 28 GONUL TANKl!T ODTÜ- TAÇDAM ÖğretimÜyöi ANKARA u 

29 GULBAHAR TüZUN HasanbyfGönüUülm~ Oy e ISTANBUL s 
30 GUNER SAYGIU Ankara Köy Hizmetkriemd Müd. Ce.nel Müdür ANKARA 

31 GÜNKUT AKIN istanbul Tt'knik Ünivft'Sitf':Si Öğretim Üyesi lSTANBUl u 
32 H ALET ÇAMBEL Em611 ÖJretim Üyesi ISTANBUL 
33 HALiL DECERTEKIN Diya~kır Kültür ve Tanıtmıı Vakfı D. BAKlR 
34 HAM IT TEKIN Milli Eğitim Şube> Müdurlüğü ŞubeMüdilrii BATMAN 
35 HANDAN OZTURK Yazar, Yönetmen handan_ozturl!yahoo.com 
37 HARUN SOYDAN ANKARA 
38 HASAN ERTAŞ & tm.'\.n Havadis Gautesl Muh3bir BATMAN 
39 HASAN KILIÇ Diyarbakır DSi Bölge Mudürlü$'1 MOdür Muavini O.BAKIR 
40 ILHAN AVCI iTO İOJMI Fak. Hidrolik Böl. ISTANBUL o 
41 iLKER KALKAN Bianco Turizm D. BAKlR B 
42 ILKNUR ÖNER Fır.1t Ü niversitesi Fen-EddMynt Arnş. Gör. ELAZIC o 

Filkültei Sos oloji Böl 

43 iRFAN TAPAN B.-.tman Gazetesi Muhııblr BATMAN 



« ISA PARLAK &trnoınV•Iılı@.i &tnu,nVıılisi BATMAN 

4S !SMAIL KAYCISIZ HuAnkıtyf Kaymab.mlı~ı .W..nMyf K.aıytmıbıiN BATMAN 

46 tzct NIZAMETTIN Su. ,.~TK. Odası Yon. Kur. Uyel BATMAN 

47 )ALE ÖZCENTURK SurCurtesi ISTANBUL 

48 )ALE VELIBEY OC LU 00!\J- TAÇDAM Ö$mım Üyesi ANKARA u 
49 KADRIYE ADAY CAP ld.uesl ~bnbp Uzmon Uday!rtp 5ov.ır ANKARA 

50 KERIM E ŞENYUCEL TRT Cnı~l Mudurtuıu ~lged TV Belgnel Prod wn~ntlre ANKARA 
y, luOai~ı 

sı MAKBULE TERZI GAP ı.ı. .... ı ~bnbj\ı u ..... ANKARA 

S2 MEDt HA IMAMCICW CAP ldarf'SI Başkantıp M.ast~ ~n Bur. Uı.man me!dıha_l!vp gov .Ir ANKARA 

Sl MEHMET OzooCAN ı....ı..ıo. O$mımÜyesı mozdoe.ıı..s. net tr ISTANBUL u 
54 MEHMET TEYMuıt &.ıtman Tlcıtım ve Sıın.ayi Oıd.asa Boş w BATMAN 

ss MEHMET AU TUM; lnp.t MuMndislni Odası Boşı..n BATMAN 
56 MEHMET SALiH EROL Ymi Cundftn Cautesl Muhabir ... ııhftvllı:urkport nt't BATMAN 

S7 METIN AHIDillAY nu· ICOMOS T urlıy~ T artS&kui Ö$""mUy"' ISTANBUL u 
58 METIN SOZEN ÇEKUL ıı.,ı..n cekulvıılf....,.pl"!'Onluw.com ISTANBUL s 

ol> 59 MURAT ÇACol EınnlynMUdürlütp1 G6rnliMemur BATMAN 
N 
ol> 60 MURAT GÖKDEMIR ın,..ı Muhendbleri ru ... Ylkwtun Kunılu Oyesi ~~lorş.tr ISTANBUL 

61 MUSA KURAKUKAYA &tı:rwın Valili!i v.uvrd. BATMAN 

62 MUSTAFA ŞAHIN hbuıld. • ..ı Mudur Muavini BATMAN 
63 MUMTAZ 8AYRM'\ t:si Gn. Md.lü§ü Kamulaşbnn.ı ve lskan Daimi Dair. S.ŞUnı ANKARA 
64 MÜMTAZ TUFAN C61~ Müdürtut-ı Cmd Mudür V ard. ANKARA 
65 NAO SAPAN CUıwydoJu Cauteciln" Cnni)'t'tı u., ı.. n D BAKlR 
66 NECDET TEYMÜR OO'!Ü- TAÇDAM ~rdimÜyesl ANKARA u 
67 NEDIM YEŞIL C61 Gn. Müdürlü~ Mühmdas Md.ımymılhotnwl.com ANKARA R 
68 NERIMAN ŞAHIN G()ÇHAN OO'!Ü OtrttimUyesi nmman8arth mdu «<u ır ANKARA o 
lfl NEŞE ÖZGEN CAP-BKİ Bölge Planbma Grubu O$rttimÜyt:Si noıgtn16turl..n~ !ZMIR 
70 N EVIN SOYUKAYA ÇE.KÜL • Muıe Müdürluğu · Ark~ Çekul Temsilcisi D BAKlR 

Çrv~ ve Kültür D$erlerini Koruma \"e Tanıtma Vakfı 
71 NEZIH KUu;vN SEMOR ANKARA 
n NUMAN TUNA OO'!Ü -TAÇDAM Ö$rttimUyesi tnumarı4tnwtu edu.ır ANKARA u 
73 OKAN TAPAN DHKD Boş ı.. n ISTANBUL 
74 OKTAY EKI~'Ct Mimıırbr Odası bı. Şb. B.a~Un ISTANBUL 



75 OLUŞ ARlK ArıUra Uruvnsııesı ÖfirttımUyei ANKARA u 
76 OR IlAN TURAN Kan.ıl72 TV Muh.ıbır SATMA" 6 

71 ORHAN CEZMI TUNCER Oiy.arNkır Kültur v~ Tab~t Kurul~nı D BAKlR 

V.arhklannı KonıTN Kurulu 

78 OSMAN BATIBAY b Dain\1 EncürMnli$ı """""" BATMAN 

79 ÖZGEN ACAR Cumtıurly~ Gautöi y.,.. oaaıre.upm>nJuw com ANKARA 

110 RAB lA IJC\JZ Mımarlar Odası S.,lon n~bYucu~~nlırw mm BATMAN 

81 RA GIP ZARAKOCLU ISTANBUL 

82 RECEP KAVUŞ H.as.nleyf Cönullulfti Drm. S.tman Domti.Cn.Sokr. S.tman ~neı.otm..l«>m BATMAN 

Bd. S.S.n-H.oll<b liqldı..- Md Pcıstd Yazan 

83 RECEP O~'UYUC\J Balll\lın Günaol CazetC!Si Muhabir BATMAN 

84 REŞAT YEis &trn.an Oııdat Cautesi Gautod BATMAN 

llS SABIH ATAÇ S.tınan S.rosu BııroB.a.ıbnı •vsııb.ehotınaılcom BAlMAN 

86 SAFFET ATICI Bin<i~ A.Ş. Ş.nti~ Mudunı uffeuOtupmmbrw com C.ANTEP 

87 SAMI OZTURK H.ıvadt$ Cautesl Muhabit BATMAN 

88 SERDAR KAHRAMAN 8wtco Tunz.m D BAKlR 
-1> 89 SEVIM ŞIRVAı"'lO H.a.sankeyf Ku.rttırma Komitesi S.,lon ISTANBUL 
N 
(J1 90 SEVFETTlN ŞEN Habcr 72 Muhabir BAlMAN 

9 1 SUPH I ÖZER GAP Ithresi ~luınlığı ANKARA 

92 ŞEHMUZ DIKER Buyukfe_hlr Bd«lıynl - SaNıbf"\·ffler Buyuk.fehir Belediye 9athn Oal\lfiNJ\1 D BAKlR 

93 ŞEHMUZ KART AL ll Kı11türMudurü karu.tı..retH.YJ\..CDiftlr BATMAN 

94 ŞENAY OZGOLER Diyıırb..'\kır Ç~ Gönüllü~ V.akfı Jloıbn D BAKlR 
95 ŞERAFETTlN HAMIDI CAP Idaresi &şluınhğı GAPid.môJltk. Yod. sty_midı!J;.ap.gov.tr BATMAN 
96 ŞERIF YA~DIRAN ll P1.ınlama ve Koord. Müdurtütü Müdı1rVekUi BATMAN 

97 TAYLAN ATAKAN lnguı ... BüyuUJçiB$' Ebnorni ve r.c:aret At* Yrd. ANKARA 
98 UFUK ESIN Turldye Bilimler Abdnntsi <TUBA) O#;mı.mUyai ISTANBUL 
99 UNAL ER~ AN Eleklrik Mühendi.s~ri Odası WMI Merkezi 1 Ounya BaraJlar Komllesl ISTANBUL 
100 ÜNAL Ozlş Dokuz EylUl O. Öj.rttım Görev Us i İZMIR u 
10 1 VAHAPA. KilSEN Hasankeyf Belediyn:i Bdtd~ Başkanı BATMAN 
102 VEDAT 0ZBİLEN GAP İdaresi Başkanlığı Pnıj< Koonl. ozbilen8S'*P·Fov.tr ANKARA 
103 YILMAZ EKINCI Yurt HAber Aj.lnsı B.ltıNn T~mJUcisl BATMAN 
104 YUSUF TANRlSEVEN Gn. Yayın Yon., Avukat, TIDAŞ Hukuk MUJv. ytse'V~,ahoo.com BATMAN 



lOS ZEKI EKMEN Boro Avubt BATMAr\ 

106 ZEKI GUN lhLu l t.bn Aj.lnsı Muhabir 

107 ZEYNEP AIIUNBAY trü · ICOMOS Turkıy~ Tmuikisl Öğn:tim Uy..ı ISTANBUL u 
108 &ıman Ç~ D Mudurtu~ ~UMudunı BATMAN 

109 &tman Koy Hwnedm ll Muduıiuğu Köy Hizmederi ll Muduru BATMAN 

Mardin (Şırnak) 
15.11.2000 

ABOUIJ.AII YASIN Öğ..ım.n Com 

ABOURilAit\IAN UNCU Maırdm Elrktrik Muhmdı:ürri Ord..ue FJddrik Muhmdisi .tbdum.hmanuncuehotmail.com MARDIN 

ABOULCELI ÇEUK Cökı;e Bdtdiy~ Batkan MARDiN 

AIIOOLKAııiRTUTAŞI Mardln Bftrdiyesi Batkan MARDIN 

ADNAN AVUKA G.utod MARDIN 

"" AYŞE KARAOAC Drmk Bf~iyei Batkan MARDIN 
N 

"' AZIZ AKBAşoCLU So5y•l Hiımriln ll Mudürtüğü İl MüdUru MARDIN 

AZIZ VESKE Mardin Bekdıyei Fm ~ Md.lu$ü i~tMuh. MARDiN R 

BAHATTIN AıcruC Guçtukonol< B.ı.doy..ı Güçlül<onok Bdodoy• ıı.ıı..o. ŞIRNAK 

ID CELAL YILDIZ b Muftututü DMilltii>O MARDIN 

ll CEMAL ARTIK Mardin Barosu Boro Botkaru MARDiN 

12 OHAN SiNCAR KızıltepeWiyai Batkan MARDiN 
ll OUYGU ÖZBACDAT Mn-din Dnıisl YK &Jk. Bat b n MARDIN .. EROL KARAÖMEROCW kıll Ka)'m'bmlof ldU Kaymaboru ŞIRNAK 

ıs EŞREF AYAZ Sa vur Be&rdiyei Batkan MARDIN 
16 FASlll DiR iM H-lk E&ltim MHkni MdJuğü Müdür MARDiN 
17 FETIIULLAII IlliYAR Mimarbr Odası Mi.m.iıır fduy&n!hotmaU.com MARDIN 
18 Fiılz 00CANAY CAP ldami ~bnlığı Danqmaın ANKARA 
19 Fl.ORANS OR UNO AŞ M.udin Mrk. Halk Egitim MüdüriUt"ü 1 Müdür Yrd. 1 [)rıpmek Batkanı MARDiN 

~rdin Muzesi Kultur v• Tabiat Varlıkl. Kor. ve Yaş. Drn'n. 
20 FÜSUN KARABOCA GAP CIOD.i (Gi~imci Otstekk>me ve GAP GIDEM T ""'lkW ıMrpdnn8iuperonllne.com MARDiN 

Yönlmduınt Mn-k.) 



21 GABRIYEL AKYUZ Kır-Idar Kilıseı KırUar K.ıiUotSi P~ıpw pbn~·N .. vuıeu~ nd MARDI'I 

22 IlALEr ÇAMBEL Em~Uı Ö$rt'tım Uyrs.ı ISTANBIJL 

2J HALiL KÖSESOY Jeofıı.lk MutwncHslni QJ...s.ı jeofiz.a._ MuMndU& .tbJunıthnwnuncuahotmaıl com MARDIN 

24 IlASAN ALTINOAC Omertı StkdJlesl ~ı..n MARDIN 

25 IlASAN DEMIR Kızıh!f! Btlırdı)·esi B.l.fUnYard. M ARDII'. 

26 HAYRETTlN DEMIR Y~ilU Beltdıyesl ~k. n MARDIN 

V HULUSI KURTULUŞ Esnaf Sal\lltbrl;u Odası ~un MARDIN 

2B IIU5EYIN BAŞKAYA ŞınuıliU ,.e İlçe~nı Ctbştımw ŞIRNAK 

Vakh <ŞIRGEV) 

29 ll\JSNU TUR Mauda&ıı.ı..t;y..ı Ba~kan MARDiN 

:ıo lllSAN GÖREN ÇEKUL • Şunak Milli q,ı;m ÇEKUL Tmu:ilcisi-Ştmd.Mıllı[lıtım ŞulM-Mudun.ı ŞIRNAK 

Şub<Mudurlu 

31 IKBAL OR UNO AŞ Mardin Valilip U Pl&nl.a.ma Mudürlu~ Plan.la.ına Mudunı ıUırıılorund.uehotmaıl com 1 MARDIN 

ılr.bıılonınd~mx 

32 i LHAN IŞIK b Kultur Mudurlutü ş.ı MARDIN R 

33 JALE VELIBEY O('; LU OOTU ~mımUyöi ANKARA u 
.ı:- 34 KADRIYE ADAY ANKARA 
N 
-..:ı 3S KAZlM KARKAN Valilik Pla~maUDNnı llirUnecom.tr MARDIN R 

36 KEMAL AKTURK TOMAValdı ~kan MARDiN s 
37 KEMAL OUMENU hO..tı.ı...Müdurlup Mudur MARDIN 

311 KERIMAN ÇAUŞ Mali Mu.pıvır MARDIN 
39 KER!MAN OZTURKAN h O.oiJda,.. Mildurlu &U MüdurYardımc::ı:st MARDiN 

40 MAKBULE TERZI CAP ldami &aşk&nhJı Unn.on ANKARA 
41 MEDiHA L\IAMoCLU ANKARA 

42 MEHMET ÇELIK h Basın 1lalldo IU.ı.n.. Müdurluğu Müdur MARDIN 
43 MEHMET TANHAN Nusaybin &tl«iiyel ~kan MARDIN .. MEHMET YILDIZ OmffiıBd«tiyesi ~kan MARDiN 
4S METL'I sOZEN ÇEKUL ~ı.. n MuMkfi-.oP'ft'O!llıne.com ISTANBUL ... MUHUs HAMIDI h Turizm MUdurluSU Mudu. MARDiN 
47 MURAT DAlMIŞ klil&e:l«<ıyöi ldil ~kd iye &aşLıını ŞIRNAK R 
48 MURAT ENSARI Organiu Bolg• Mudurlut;u Bölge Mudunı MARDIN R 
49 MURAT SOYUKARA ÇEKUL ÇEKOL Tonu.ıa.ı cw. 
so NESLIHAN OAl.KIUÇ Dicle Unv.M1marhk F.ıı l""Uhesi A~tırma Gônovlisi neslidlıta:t~«tutr O. BAKlR u 



sı NUMAN TUNA OOTU ötrttım UyH.ı tnum.ınOmriu ,...-lu ır A'I.Jti.ARA u 
52 ORHAN CEZMI TUNCER Dıyarbıııkır Kultur VI' Tabiaı Kurul 8.-ı~lanı DBMJR R 

Varlılr.Lınnı ti.onırna Kun.ılu 

53 0'\'DEJt METI"' Cıırt! Brirdl)'fSI S..Sın ,-~ 1-UUJ.ıı Mudur \iARDI' 

lhşkd ... Mdko 

54 OZCUR GUNGöR Mim.ar MARDIN 

55 RIOVAN BULCAK l~t t-.·luhndıslm Od.uı MARDIN 

56 SABRI ZEYBEK 11 Tunzm MudurtuKu ll Turızm Mudunı ŞIRNAK 

S7 SADlK M ÇELIK D Kultur Mudurtuğu ll Kultur Mudunı ŞIRNA~ 

58 SA tr NAMDAR Şırnak lkl4'dıyt:~l Şırnııık Be-lediye B.ışlo.an.ı ŞIRNAK 

59 SEBAIIA ITIN KA YA Ömerlı Bftcdı)'Ui F~Mrmun.ı \tARD!\J 

60 sa.AHA m.' BILIRER Avubı MARDIN 

61 sa.AHATTtN Effi AvuUt M ARDII'-

62 SONGUL CEYLAN BALA MuuMudurtu~ MMthn Muze Mudunı MARDI.'I.J 

63 SOI.EYMAN YILDIRIM <:iın Bfttd?'esi Clue lki«<Jyt' Batbru Clı.rt' 

64 ŞAKİR NOHO l(abolo ıı.ı.ı,..ı S., un MAR()( N 

""' 65 ŞEYH.\! US DiNÇER ç.ğdaş ~hmarlık·Muh.. 1.Jd Mimar MARDIN 
N 
00 66 ŞEYHMUS NASIROCLU Midy01t BdNıyei &ş Un MARDIN 

61 ŞEYH.\! US SORER Surgucu BNdryeı S., b n MARDIN 

68 YilMAZ ALTINOAC MimarLuOdua MARDIN 

fR YUSUF AYDIN D Kultur Mudurtutu ll Kultur Mudunı MARDIN 
70 YUSUF YILDIZ ~Bolge Serböl Bölge Mudunı :M'I'bftlblg41ttrwtnettr MARDIN 

71 YUSUF ZIYA ELDEM M..-don 1?!!pi YK S.,k. Mrrdın O!rg.M YK ~ ~IARDIN 

n YliKseL TO!' AL Valıll'- Vali Yard MARDI"' 
73 KARABOCA Cuncydog,u S..Nıykilft'i w Başkan MARDIN 

IJ>damlan ·,; 

74 Mudın E$itım Vakfı (MAREV) MAR Dil\ 

75 Mu n ııın Val& MARDIN 

76 ÇEKUL ÇEKOL Trmslkisl MARDIN 



EK 2: DANIŞMA TOPLANTlLARI AŞAMASlNDA GÖRÜŞLERİNİ YAZILI 

OLARAK BİLDİRE LER 

Haluk Akar (Turizm Bakanlığı, Yatırımlar Genel Müdürü), Prof. Dr. Günkut 

Akın {İTÜ), Doğan Altınbi lek (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSİ Genel 

Müdürü), Oluş Arık (Hasankeyf Kazı ve Kurtarma Projesi Başkanı), Arif 

Arslan (Hasankeyf Gönüllüle ri Derneği Bşk.), Mahmut Arslan (Kahta Turizm 

Danışma Müdürü), M. Sa bi h Ataç, Akın Ata uz (GAP-BKi-UNDP Proje 

Danışmaru), hhan Avcı (İTÜ), Şerif Eşref Ayaz (Savur Belediye Bşk.), Ayfer 

Bartu (Koç Üniversitesi), Mehmet Sıtkı Bayraktar (Kilis İl Kültür Müdür 

Vekili ), Sıdıka Bebekoğlu (Mimar), Cengiz Bektaş (Mimar), Mehmet Ali 

Bozkına (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü), Eyüp 

Bucak (Şanlıurfa Müze Müd ürü), Cizre İl Kültür Müdürlüğü, Sadık Çelik 

(Şırnak İl Kültür Müdürü), Sabri Çepik (Av.), Kadri Çetiner (Şanlıurfa İl 

Turiz m Müdürü), Emine Dağtekin (Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi), 

Celal Doğan (Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı), Dr. Tank Ziya 

Ekinci, Ünal Erdoğan (Dünya Barajla r Komitesi), Falklor Araştırmacılan 
Vakfı, Doç. Dr. Neriman Şahin-Güçhan (ODTÜ), Hamza Güllüce (Şanlıurfa 

Müzesi Arkeoloğu), Nevin Güllüoğlu (Şanlıurfa İl Kültür Müdürü), Necdet 

İnal (Diyarbakır Müze Müdürü), Ayşe Karadağ (Derik Belediye Başkaru), 

Şeyhmus Karta! (Batman Kültür Müdür Vekili), Recep Kavuş (Batman 

Belediyesi Basın ve Halkla hişkiler Müdürii), Hasan Kaya, Orhan Koloğlu 

(Bizim Gazete), Abdulvahap Kusen (Hasankeyf Belediye Başkanı), Seyhan 

Livanelioğlu (Kültür Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme 

Gene l Müdürlüğü), İbrahim Oflazoğlu (Kilis İl Turizm Müdürü), Mehmet 
Oymak (Harran Üniversitesi), Ned ret Özel (GAP Bölge Kalkınma İdaresi, 

jeolo ji Mühendisi), Ahmet Özer (Mersin Üniversitesi), Vecihi Özkaya (Dicle 
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü), Ahmet Özsağır (Adıyaman İl 

Kül tür Müdürü), Alparslan Şantur (Kültür Bakanlığı, Halk Kültürle rini 

Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü), İhsan Şenocak (Harra n 

Üniversitesi), YusufTanrıseven (Avukat), Melek Taylan (Helsinki Yurttaşla r 
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Derneği), Mehmet Tcyn,ur (Batman Tic.ırcı ve Sa rınyi Odası Yö n etim Kurulu 

Başk., nı), Ali Tunç (TMMOB inşa ilt Muhendisleri Odası Batman il 
Temsilciliği), Feryal Turan (Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi), 
Hüseyin Ülkü (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı), 

Yurdakul Yiğitgüden (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan lığı), Burhan Zengin 
(Araştırmacı-Yazar). 

TASLAK METIN ÜZERİNDE GÖRÜŞ BiLDiRENLER' 

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay (iTÜ), Prof. Dr. Günkut Akın (iT Ü), Prof. Dr. Ayda 

Are!, Prof. Dr. Oluş Arık (Ankara Üniversitesi), Akın Ata uz (GAP-BKİ-UNDP 
Proje Danışmanı), N. Tevfik Budak (Savur-Sürgücü Belediyesi Başkan Vekili), 

Prof. Dr. Aynur Durukan, Mehmet Erdem (ŞURKA V), Dr. Füsun Ertuğ, Prof. 

Dr. Talat Halman, Prof. Dr. Doğan Kuban, Seyhan Livanelioğlu (Kültür 

Bakanlığı, Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü), 

Mardin Yerel Çalışma Grubu, Ceylan Orhun (Ana Kültü r), Prof. Dr. Ayla 

Öde kan, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi), Dr. Haldun Özen 
(Tarih Vakfı), Prof. Dr. Oğuz Tekin (istanbul Üniversitesi), Doç. Dr. Nurnan 

Tuna(ODTÜ - TAÇDANO. 

• Bu metinter Tarih Vakfı arşivindcdir. 
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E K 3: GAP BÖLGESI'NDE T ESCiLLI KULTUR VE TABIAT VARLlKLARl N l N 
iLLERE GÖRE OACI LIM I 

N O IL ILS:E AD YER TOR ADET 

Adılama n Merkez Co~~ ml 

Adıram.ln Mft"ka Kil lK" 

Adıram.ın M...-ka Konut 

Adır.un.ın Merkn K~ 
Adır~mllln Mer._n Pınn MaA.ıral.ın Pınn Koru ~iıı&u• 

Adırama n Merk n Ka~,, Ml'Z•rlım llnJM,,n Koru K111r:• Meun 
Adıraman Meılez Turuı K.-.~·.ı Mcı.arlan Tunı;: ~·r• Meun 

Adır111m.ın Merkez Sur s: Burs t(oyu Burs: 
Adıy.am.1n M er la M.ıl~ııur t....ıv.1 Aruh Maii:!Nf MrzuıSI ~}·.aArub 

lO Adılarnan Merln O>ul 
ll Adıraman Merln Ç,alo.al ll.uabesı N~< n Ko~ u ltar.ı~ 

12 Adır.ımo1n Merkez Tum. 12 

13 Adıram.ın Mn kez ıtard.uan K.ıra Anıtı T.aitjedık (1 t.ırdar.ınl Kor:u K.ar.aAruh ı 

14 Adır.ım.ın Merkez ll.amam 

ıs Adı am.ın Mfd.n Id an 

16 Adıyamo1n Merkn Çukuro~~ıl t..ut-ık~ya Koyu Çukurağıt Yen 

M('\ lu 

17 Adır.ım:m Me. ku Adır:am.ın llor:u ... (AS) Höruı.. 

18 Adıranun Metkft Karo1eın.u ttor:uı.. (AS) K.au~rar M.ıh•lleı H~~ 
19 AdıroliNn Merla Fırlu Ho~uk (AS) Mrt.ı.r.Kor:u H~~ 

20 Adır:Anu.n Mftl.n Ku laf Hoiuk (AS) Kubf Kor:u Ho~uk 

21 Adı~Aman Merkn &ttAIIIoluk Hor:Uk 
22 Adır:amıın Mft"kez Tunıi Ku~k 1 loluk (AS) Turuı Kör: u Hôr:ılk 

23 Adır.aıNn M .. m Tunıı Ho~ k (AS) Tu~Köt:u H~ 
24 AdılllnAn Me.ku Boz.llöt:Uk (AS) Ho~&. 

25 Adı~.an Me.ku Kanı ll oluk (AS) Karallör:uı... H oru&. 
26 Ad ıraman Merkez Yusı l loiuk (AS) Kanı IU~luı... lior:uk 
27 Adı~aman Merkez 1 no'lu Tumulus (AS) MrlollKöiı.i TumUlUs 
28 Ad ıraman Merm 2. no•ıu TUmulUs (AS) Fuln Köiu TUmUlus 
29 Adıramarı Medrz 3. no' lu Tumulus (AS) FırLuKöiu Tumulus 
30 Adıranw\ Me.ku 4 no') u TumUlUs (AS) Fsrl&ıKor:u TUmulus 
3 1 Adır~"" Medrz 5. no'lu Tumulus (AS) Mrlaı.Kot:U Tumulus 
32 Adır&m&n Merk<% 6. no' lu TumulUs (AS) FLtluKö~ Tumulua 
33 Adı~aman Merkn Kızıko1hO~l Tumulı.i.U (AS) Kaıılaıhö~uk 

34 Adıroırnan Mttkn Bclbren Y«!gl"l\61 (AS) Akf!!l\lt Buca&ı 
35 Adı aman Medrz Palanlı Ma aı-u~ Pat.nlıK il 
36 Adır:am011n Med,. n Yrn (AS) 
37 Adır:.li1Uiın Mttka. 
38 Adıyaman Meri<a 
39 Meda 
40 
41 

42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 

Me.ır.uı 

49 Adıl"""'" Merkn Oren Yeri (ASI) ();;u Maha llesi <S;en Yeri 
so Adıl•l1\4n Mer._n Dl.idere l lör:u&O (ASI) ll~nb.ndi Kölü Oı.izdere Hö~k 

~ievkli 
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52 Adır•m•n .... ,, 
SJ Adır~m•n 

....,, 
54 Adıyounan ....,, 
ss Adıyaman ıı..n; 

56 Adıy.ıırn.1n &sn i 

57 Adıy•man O...d 
58 Adıyaman ~sn i 
59 Adayanun ıı.snı 

60 Adıy.ım.~n ıı.snı 

61 Adıy.1m.ın ıı.sn. 

62 Adıyaman ıı.sn; 

63 Adıy•rrun ıı.snı 

64 ıı.snı 

65 ıı.sn; 

66 ıı.sn. 

67 ıı..ru 

68 ıı.snı 

(fl Besnl 
70 
71 

n 
73 
74 ıı.sn; 

7S Besnl 

76 ıı..ru 

n ıı.snı 

78 

79 

80 

81 Adıy~ ıı..nı 

82 Adıyamıın Kaht'ıı 

83 Adıyaman Koh .. 
84 Adıyaman Kahuı 

85 Adıy.aman Kohı. 

86 Adıyam.ın Kahta 

ffl Adıy.1man Kohto 
88 Adıyaman Kaht-a 

89 Adıyaman Koh .. 
90 Adıyaman Kahta 

91 Adıyaman J<.ht.ı 

92 Adıyaman Kahta 
93 Adıyaman Kaht<l 

94 Adıyaman Kah t.ı 

95 K.ıhta 

96 Ko h ta 

97 Kahta 

96 Kahtil 

99 

101 Adıyaman 

102 Adıyaman 

103 Adıyaman 
10< Adıyaman 

Sesônk (Oildliıaz) 
Yeıikby Mezarlan 
llesul Kalesi 

Bgyol 1-töyüAu CAS) 
floyuk (ASI) 

F~llloyuk (AS) 

lznik lloyuk (AS) 

Tek.ıı&aç t-löyuk (AS) 

Nu.nkbl lloyuk (AS) 

KÖıse<'eli H Oyuk (AS) 

Hoyuk Höyilğu (AS) 

Şımbayat H öyüAu (AS) 

HftMnbl H öyük (AS) 

llu.rul.. H öyuk (AS) 

Zu.ollöyuk (AS) 

Ta\'as Hoyuk (AS) 

•lı Hö uk:(AS) 

Höyuk (AS) 
W.C. H6yuk (AS) 

Çakır Höyuk (A52) 

Hoıgit Höyük (AS) 

Yuk•nsôAiltlil Hoyü&il (ASI) 
Dxnu.z.dercsi Harabcleri 

Aetı Kilya H;.u;ıb8i 

Aelı Rgit Harabni 
HmlU Harabesl 
Hııllan Hanıbeleri 

Su.rıın Harabesl 
Cendere Kö prüsu 
Oorik Koleol 
1. Hereon l l. Herean ve 

Tibii Ha rolbesi 

lbn 
Hamam 

Arsemia'dakl Yaz.ıt 

Ymikale 

Esldkale (Arscmla) 
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c.unl 
Tu rtı. 

K6pru 

Yeniköy Dikil ı~! 
Yenl~öy Kay .. Mevırı 
Et.ki~nl Kale 

ltamam 
l-löyuk 
ıtoyuk 

llôyulo. 

Hoyuk 

lloyuk 

Hoyuk 
lloyuk 

H oyu ı.. 

lloyuk 

H oyu k 

llöyuk 
Höyuk 

Hoyuk 
Hb uk 

Höyuk 

HOyuk 
116yuk 
Höyuk 

Meu.., 
ÇomU K6yü (Höyuk Meuası)()n,n Yeri 
Sofraz K6yü 
SohnK6yü 
lznlk Kıl 

Mezrası 

Yukono6tuthl Köyü 
Belenli K6yu Hallan Mttr.1.sı 

Eolot>JK6yü(Ancoz) 
Esklı.t Köyü (Ancn) 
ükitaı KOyü (Ar'IOI!z) 

Be:lenli K6yü llall.1n Mez.~SI 

Oluklu OUr.tıÇ!f) Köyü 

Yubn KarıkınKöyu 

Yukan Kartkın Köyü 
Ya t Grubu 

Şeyhb.aba K6yil Tibil Meu.nı 

O.mlaok Köyü 
Doluca Köyu 

"Koçhb"' (E>Idkohı.) 
K6yU' nün guneydoAu5unda· 
Kocahisar KOyü 

Esklkaht..ı Köyil 

Karadut Köyu 

K.aratilbe KöyU Cirik Mevkli 
Kosan Köyü 

Ulupınar (MelgOç) Aktaş 

'"'"''"' 

Tumülus 

H ö yuk: 
H arabesi 

H arAbesi 

Har01ıbesl 

ltar01ıbesi 

H arabesi 

H arAbesi 
Köprü 
Kale 
Mabct 

llarabe 

l-l an 

Hamam 
Yazıt 

Kale 

Kale 

l·löyük 
llö yük 
ArkeolojikSit 



""' Adıy•nun K.h t• llori•k•l" (AS) A•~-luıok &u 
106 Adır•moıın C...« r..1urfMa~hn M -tu 
107 Adıyanuın c.qı., Cers.er K.Les.i """ ""' Adıv•man c..ıı« Gerser K..l"'ııd~l.J lUoy.a Anıtı KAv• Anıh 
109 Adıva~n c..,; .. Tu .... 
110 Adl\·;ım.ın c..,; ... Kılise o;;ny~ri (AS) !Kııepe Koyu Orm'ı~n 

lll Adıy;ınwn Qjj""' Alhnlı Kopru Yolb.tl (Kou.aınaAııır•) Koyu 

112 Adıy.aTNn s. .... ı ll.ııuıbe 

113 Adıy.ınuın s. .... ı Tu me 

114 Adıy;ıman s. .... ı Samsat Su Yolu Ftr.at V.dısi he Sıımwı Ar .. ~ı Su yolu 

115 Adıy.ım.an Sams.ıl KOy Meı.ı rlı lı Tq>OOnu (Ccvnk Koyu) Mf'Uırlık 

116 Adıv.ım.an S.""" ı Kınnızıh.-pe lloyuAu (AS) Golı.ırlıı Koyu Aynu Ml'zr.uı l lovuk 

117 Adıy•m.an ~ms.ıı Kınnıı:ıt'-ye DuL Yetk]ml"'' (AS)(;olt.ul.ı Koyu Aynu M~u.uı Ort"nYl'n 

118 Adıy.ıım;ın S. msı ı Bırictk Hoyu~ (AS) B.ıyırh (Zurn.tı ) Koyu Bircil tlovuı.. 

M~u.sı 

119 Adır•man S. msı ı Gınşantc:pc; Tumulusu (AS) B.ağol.ır (Konı.ua) Koyu Tumulus 

120 Adıy.ım.an S. msı ı Cırl!"Mnvtepe Tumulusu (AS) Bı&al.u (Kont.aroa) Kovu Tumulus 

121 Adıyaman ~~· R.ımustC}?:! Tumulusu (AS) Kumluc.a (~llıral) Koyu TumuiU5 

122 Adıy.tnWl S&mwt Ummulh.ııyır CUz Y~lgımı (AS) Colt.ıtb Koyu Ummulh.ııyır OfmYe-n 
~itır.uı 

123 AdıyarNn s.,.,., Aynu Duz Ye1'letımı (AS) Colı.ırla Koyu Aynu Mez.r.u. OrmYıon 

124 Adıyam.an S.msot Uççilled.1r Du ı. Yerll'Şimı (AS) Mıroğlu Koyu Uççılledar or;;; Yen 
Mevkıı 

125 Adıyam.an Çelıkhan Zerban Kalesı Ören Yen (AS) J~ıurb.ışı Kasaba5t ören Yeri 
126 &ıman liua~yf Kopru ı 

127 &ıman Has.aru.eyf Yapı K.ahntw C• m. 5 

128 &ıman Huankyf Medrese Kalıntu-ı 
129 o. .... Huank.tvf Meurlık Ma.aıiık 

130 o. .... H ... nbyf Tume 
131 &ıman H.,.nl.eyf Duk.Unlar 
132 &ıman ıı ... nı:.yı Kale Kapısı 
133 &ıman lluankry! Küçük Sar.w Saray 
134 &ıman Huanleyf Bilyuk ~ray Kahnhsı Kalıntı 

135 O.ım.n ıı ... nı..yı Ma&arı.lar 

136 o. .... H.,.nJ..yf Arkeotojik Sit Alanı 1 Veli Orr!-rece Ar~eolojik 

SetALanı 

137 o. .... M mn <?y!NttJ Kôyu Kılıs< 

138 &ıman Merkn Curuk H6yuk Oymo"fl<öyu lloyuk 
139 O.ım.n M~krı. &!pınar HöyüAu Baırnu (Cirbinn) Kbyı.i lloyuk 
140 o. .... Kozluk 'Taşi~ llole KöyU Ahçlı Kc>pru 

KöyuKOpnob&f Mevl.il" 
141 &ıman Kozluk c.m; 
142 o. .... Kozluk Kozluk Kolesi ıu.ı. 

143 o. .... Kozluk TümOiut Oop.ncık Mcv~ll Arkeolopk 
SitAlanı 

144 S.tımn Kozluk Girhavik llöyük Tlllf!ıdere Hole Köyu Arkeolajik 
SttAWu 

145 &tma n Kozluk Hallan Çrm.l Tepesi (ASO Koletep< (Dohlik) Köyu Arkoolojik 
SitALanı 

146 S. tma n C..cilf Eski Hı.ikurMt Kona&ı Idari 
147 S. tma n Bgiri Memikan KbprüsU Köprü 

148 Dıy.UW.ltr M..-m Çık CY•ytaJ) Köyu At.oç 
149 Dıy..,W,kır Merkn Avludere Çın.ırAA.Kı 

150 Diyarbakır Merkn Gu7.elköy llöyuAu (ASI) Güı.ell6y lludutları HOyılk 

ısı Diyarbakır Merk n Battattepe llöyıl&u (ASI) Mudems Köy O l löyük 
152 Di yariMkır Merkn Gcyiktepe (ASI) Ceyiktepe KöyO Höyiik 
153 Diyarb.kır Merkez Tur;ımarlcpc Kaya 
154 Diyarbakır Merkez Mezarlık Alıını Ceyiktı:pe Köyu Ark.eolopk Sit 

155 Diyıırb.ıkır Merkez A"'-ı~ı Eldnclke KöyO 1-15yUAü Geyikttp@ Köyü Höyük 
(ASI.J) 
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156 DıyariNıbr Mer .. ~ 
151 O.r.ıorb.>okıt M-._>rkeı: 

160 Diyarbakır Merkez 
16 1 Diy.arb•kır Merkez 

166 

171 Oiyarb.kır Merkez 

173 Oiyarbolkır Merkn 

174 Dııya.rbabr Merkez 

175 DiyarW.kır Merbz 

178 Diyarbakır Merkn 
179 DiyarlMıkır Merkeı. 

T•pro lu 1 föyu&U CASU 
TIJ.ıılo 1 l t:wu&u CAS) 
Sırim 1 JdyuAu CAS) 
P.aynı 1 lö yugu (AS) 
Kör-tepe: 1-16ruAfi CAS) 

180 Diyarbakır Merkez. Atıturl Kötkü (Karıırsah) 
181 OiyarbUu Merkez 
182 DiyarbAkır Ma-k.n 
183 Diyarbakır Merkeı HüküiTIC!t KonaAt 
184 Diyarbakır Merkez 
ISS Diyarbakır Merkez. P1T 

186 Diyari».kır Merku 

188 Oiyari».lar Merkez 

189 Diyarbakır M~kez. 

190 Diyarbakır Merkn 

192 Diyarbakır Merbı: 

193 Diyarbakır Merkez 

194 Diyarbakır Merkez 

195 Diyarbakır M«kez 

196 Diyarbakır Merkez 

19'7 Diyarb~kır Merkez. 
198 Diyarbakır Merkez 
199 Diy.ırbakır Merkez 
200 Diyarbalar Merkez 
201 Diyarbakır Merkez 

202 Diya rbakır Mcrk~L 

203 Dı.yarbakır Merki."Z 

205 Diyarbakır Merkez 

206 Diyarbakır Merkez 
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Topyolu (Doıh~i~ K byu 
K.ııt!f•h KöVu 
Cc5mmftar eMri m.) KöyU 

ı luyu~ 

Jtövulı. 

Jlovülı. 

IIOyulı. 

ltovuk ı 

Konut 157 
Cami 39 
Turbe 27 
lta rT\o1.m ll 

Çgme 19 

Su• 
Zıy.ıret 

Abdestlı._ 

Mescit 

Tek~~ 

Konak 
Ilan 

Kilise ll 
Med,_ 7 
Ş.dırv•n 

Çarıı 

Minare 

Hazi re l l 

KötJ< 
Kotk 
Kopru 
Muu 
Idari 

Otcl 
Okul 
Me:urhk 

K.ar.akol 
Teıo.l S.hfjb 
Ce:z.aevi 
Komutıınltk 

Bina.sa 
Resmi BiN 

AdliyeBirwsa 
Levazım 

Amir'li i Binasa 
Oiyar~kır 

Hazine Avukatiılı 
Tapul.una 1 
Mahkemesi 

Gar Bin35ı 
Namazgah 
Hamamhar.ııbesi 

Katı nh 

Kale (15kal<) 
Tekel s.., 
Müdürluk Binası 

Arhıkotull;ıın 

Sara ı 

Zıyaret Bankası 1 
Bınası 

Şehitlik 

Kış hı 

TanmOrman 
Müd. Binasa 
TaşınmAz 



200 Oiy•rlMkır M«k..-& 
209 Diyarbakır Metkt!:L Çqnu, K.pı Kap• 
210 Diy.ubakır M'"'"ko.oz. Buld•y P at-an 

211 Diy•rb:ıkır E?iııını Kl!pN 

2 12 Diyarbakır Erg.ıni Zulkufıl P.eyg.rın,lx!r oaıı (,'ıNır At•çloln 
w. V ıi Alııınlııır 

213 Diyıırbiakır Ergani Buyuk S."'rnı5 
214 Diyari» kır Erı;..ını Zulkufil Peygamber T urbe-si Zulkufil Peygam ber Oa&ı Tur~ 

215 Diyarbakır Erg.ını Meryem Anot Kilisesi Zul kufıl Peysamber D.lğı Kd OS< 

2 16 Diyubakır Ergani Çayönu Tepesi Me,•kiı {ASI) Ses\·ercn l"ı. n.u K oyu Arkeoıoıık Sıl 

2 17 Diyarbakır Ergani Gölçiftlik (P.ıp.usolu) ıtOyuk 

110 U u (ASl) 

218 Diy.arbakır Erg.mı llıl.u llarabeleri ve K.yalıkl.ın S.."'S\ eren Pınoır Koyu Ar'-eolopk• 
(ASI, ll.(DSI) Dojoli S. ı 

219 Oiy.tırbikır Çermik t.;.,u•kay.ı Koyu Ilan 

220 Diyarbakır Çermık Ulucami Cımi 

221 Di.y.trbakır Çermık llabunnan Koprusu Karıı~ay• Koyu Kopru 

222 Diyarbakır Çermık A&ashan Koyu Çgme 

223 Oiy.ubakır Çmnık Tentul Kııplıc.ı.la r (052) Doğal Sit 

224 Diyarbakır Sılv.ın Ataturk Evi Konut 

225 Oiy.arb.ııkır Sıl\'.an Kule 

226 Oiy.arNkır s.ıv.an Şeh.ir Sineması 

227 Oiy...,.N_kır Sdv.ıın C. mo 

228 Diy.arb.akır Silvıın Kllpno 
229 DiyMNkır Sılv.an Konu ı 

230 DiyarNk.ır Siln n Okul 
231 Diy.ııırNk.ır Sılv•n Bu.ç 
232 DiyarNkır Silv•n Kent Surlan 

233 DirarNkır Sıl v•n GirhArap Hoyu&ü (AS) Cunduk Mahallesi li6yuk 

234 Oiy.~ıblkır Sılv•n Hassuni ~h$aralan (AS1) (1)51) Mııı&ı~r.a 

235 Diy•rNkır E&il Tilri>e 
236 Di yarbolkır Et ol Biuns Hamarnı ı 

237 Diyarblkır E$il K• IUn Köyu K.aJkan Köyu H•nı l 

238 DiyMb.tıkır E$il KalUn Köyu Ç ifte Kumbeller ı 

239 Diy.arb.akır E&ol Kalkan Köyü Hö yu&u (ASI. 3) KalU.n Köyu Hövuk 
240 Diyarbakır E$il E&l Kalai (ASI) Kal~ Mevkii Kal< 
241 Diyarbakır Çmor Güzelşeyh Kasn <Aimsu Köyu !Wor 
242 Di .arb.akır Akte Minaresi All K u 

243 Diy.arbakır Çın.u Pir rahim Köprüsü Çukurbatı Köyü 
244 Diy.arbakır Çın.ar Oilaver Köprüşii 

245 Di yarbilkır Çınar Parmak llöyü&ü (ASJ) 
246 Diyarboııkır Çınar Mezarlık Tepe HöyüAü (ASI) 
247 Diyarb.IJor Çı nar Hıısanviran HöyüSü (AS) 

248 Diyarbakır Çınar Pir İbrahim Höyüğü (AS) 

249 Di ıub.akır Oemirte liö ü ü (AS) 

250 Diyarbakır Çınar kizoluk HöruSü (AS) 
25 1 DiyarNkır Kulp P.ısur·Udk Mevkii 
252 Diyarb.akır Ku Ip Göndcrml Köprüs ü T aşkOprü Köyü 
253 Diyo~rNkır GüngUf 
254 Diyarbakır Günsuı Man.asbr 
255 Diyarbakır Güngli.J DaNkhane 
256 Diyarbakır Bismil KöprU Köyü Köpn1 

257 Diyııırbakır O ismi! Höyük (AS) Aluı KOyü (K .. uaok Mah) Iiliyuk 
258 Diyarbakır Bismil Yapılar llöyük Aluz M"hallesl Höyük 
259 Oiynrbıı.kır Oismil Clri( Höyük (AS) YuUn S.ı.lat Köyü Ci rif Höyük 

Mezrası 

260 Diyarbakır Bismil Ciridimsc Hörük (AS) Höyük 
261 Dilarbakır Sismil Höyiik (AS) Kurm~!uk Kö~ü liöı:!!k 
262 Dirnrbakır Sismil ikiz H ölü k (AS) Tlfeh.in TI!J:-ılıim Malı. Hö~k 
263 Dilarbakır Sismil 1-föli.ik (AS) Te~~ Mıı,d rne Mcvkii f-lö~k 
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264 Oiy.:~rb.akır IJııuıul Yukolon Salar 1 lbyuı. (ASI) Yukarı S..l.o~ı Köyü l t örıJk 

265 Dt~•rb.ıl.ır Bu~-mll Zıvi 1 16yllk CAS) Zivl Köru lföyUk 
266 Dir•rboıkır Outmil lJstııpe H öyügu (ASI ve J) l51cpoı Köyıı Mevkll llöyuk 
267 Diyaıb.d,ır 8ısmil Ç•yırlıkıepc llöyUAıJ CA51) Koru k~ Koyü Çayırlıtt!'pc IIOyül 

Mc,• Lll 

268 Dı.rarb.alur Sismil Gridimse Tee!!l C ASI) Ko~rulı.ö~ Arkeolofk SH 

269 Di~arb.lkır Sismil H;ııne:!zan Hö,ru&u (ASI) J-bn~~nK.o~u Hoı::uk 

270 Oiyarbal.ır Bısmil Tr~ Höt:üAu (AS) Te~ K~U 1-tö l::Uk 

271 Dit:arb.ll.ır Bısmil Ae&ıdarlı 1-föt:U&ıl (ASI) Af:•&ıdıırlı (Turkdarlı) Köı::u Hc>t:ük 
272 Dit:arNku Bismıl Ç•vu~&hı Hö.ru&u (A51) Çi1\'Ui!U Kô~ JIOt:ük 
273 Dilarbakır Bismil AeS• Horoz.lu t-töru&u (ASl Ae&ı llorozlu KbrU H oru k 

274 Dirarbakır Hismil K~kli liö rü&u (ASI) K~kli (Ell•s;!ll Köru Horük 

275 Dirarbalur Sismil Diklef!.llöru&u (A51) Dikte~ Kö~ı.i Höruk 
276 Dir.ub.lkır LK-o Antık Köerusu ~NJuır• (Anuk Koru> 
277 Dirarbakır U« T~k liölü&u (AS) Budak (Haımu) Koru ııarük 

278 Dilarbakır Docle ~ Horu&u (Kobderi) (AS) ~eTÇ&nk Hö~k 

279 Dirarbakır Docle T~~Ko~ Tilrbe 2 

280 Wıi.an!!f Merkez Konut 329 

2111 Ca.zlan!!f: M«kn Cami 30 

282 Gaziani!J?: Merkrz Han 17 

283 Carian~ Merkn Turi>e 

284 Caz.ianl!f: Merkez. ~e 
285 Caziante.e Merkez. li amam 13 

286 Gn.ionl!f! Merkez Meadt 

ıKI C..zian~ M..t.ez Konut+!ntri 
288 Gazian Merkez !jim 
289 Cazunt~ Merkez Pazar 
290 Cazian~ M<rkn Bedestm 

291 Cazian~ M<rkn Arul 

292 Guian!!f M«kez Kale 
293 Cazlon!!f Merkez Taşuunaz 

294 Ga:tian!;!E Merkez Klli.se 

295 Ca:dan~ M« kez Okul 
296 Cazianl!f: Merkez KöE 
7!n Cazian~ Merkez Kaba Ib 

298 Gazian~ Merkez Tt~~di ~hal>r~dl Dük:ko:mb.r 

299 Caziant!E Merkez Tekelilinası 

300 Caz.lantep Mttkez. Askeri Menrtık ı 

301 Gaziantep Merkrz. Eski Belediye Bin. 1 
302. Gaziantep Merkez M üze ı 

303 Gaziantep Merkez Amerikan Hut. ı 

304 Gaziantep Merkez Ammk.aHast. 
to· Binası. 

305 Gaziant.!p Mcrkn Kalın b 
306 GuJnntcp Merkez Su Yolu 
3f11 Cnlantep Merkez. Kahvehane 
308 Gaziantep Merkeı Otel 
309 Gazi:;ınte Merkez Halk E itim Merk. l 
310 Ga:danlep Merktoz darl Bina ı 

311 Cnlantep Merkez Küçük Kızılhisar Höyüiil (AS) Höyük 
312 Ga:tiante.p Merkez. Almalı HörüAu (ASl) Almalı Köyil Höyük 
3 13 Gaziantep Merk n Zeytinli llôyü&u (ASI) Zeytinli Köyil Höyük 
314 Cadantep Merkc-ı Bggôı llöyu&u (ASI) Beısöz KoyU l löyük 
315 Cuhıınt<'p Merkez Çaı»lı Höyii&U (ASI) Çapalı Kôyt1 Höyük 
316 Caziontep Merkez Yavuzeli Hö yuS,u (ASI) Ynvuull Köyü Höyük 
31? Cu.iantep Merk cı HOmıınlı. HöyGk (ASI) Höyi.ik 
318 C.,z.iantep Merkeı Cansız 1-löyük (ASI) Nurganııı (Ygtlkent) Köyli Höyük 
319 Gniantep Merkeı Arı! Höyuk (ASI) Ani Köyü Höyük 
320 Gaziantep Merkeı Mltmiı. llöyü&ü (ASI) Deredüıü (~1\mlz) Köyü Höyük 
321 Caz.iantep Merkex &tall löyuk (ASI) Höyuk 
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322 CA&i&nı,..p Mowl.n K!s'!-b•ı H oyuk (AS) YıAnwl<!ı- Köy u lloruı. 
32.3 Caı.Ynt:rp M""- K.oz.ı"-.h 1-IO)'"Uiı.. (AS) Küıı.JıKQyu l ld)'-.a.. 
324 C.ui.tınııep Mı...,..ı..u Çulı..ur l-lbyulu (ASI) Yıt.m.ı.ee Köyu llöyul.. 

325 CazJ.anıep M tork n Kebvr T epesi (ASI) Duhlk Kbyu Ar\..eok,ı\ı. SH 
326 Gaziantep Merl.u Du luk Ot-en Yer-I (AS) Oı.iluı.. Köy u OrenYt>ri 

327 Cuiantep Şahınbey Konut 
328 Cıırl.antep Şahınbey Inm 
329 Gıızlııntep Ş:lhın~ lbn 

330 Gaziantep Şahınbey C.mt 

331 Gamnıep Ş.hınbey Tıırnmu 

332 Gazuntep Ş:ıhınbey Ol.u1 

333 Cuıantep Ş:lhınbrv Turn. 

334 G~ntep Ş.hınb.y Çrşmr 

335 c~nıep Hıım.tm 

336 Cuiantep M'""t 
337 Caz.ı.ıınıep ~·luze 

338 CuYntep s. nı.. 
339 G~ntep tuvıı Mnaın 

340 Cuiııntep Kentsel Sıl Alanı MerMı. KftltsıtiS&t 

341 Cariantep Antık Su Yolu (ASl) Sanıııllım KOyu Antık Su Yolu 
342 Cazi.anlep Muc•hir Osmıın t-loyulu (AS) Muc.ıhır Osman Koyu Hoyul 

343 Caı.ıillnlep Ekin h 1 loyutu (ASI, 3) &ınlı Koyu H oyu k 
344 Culııntep Unıntul Hoyu$u (ASI) AkpıNır Koyu Hbyul 
345 CazW\'!P Han (Baıkent) f-iöyu&u (AS} San~f:lk Koyu H oyu k 
346 Guunı.p Akınyolu Horu&u (A51) Alanyolu Koyu, Korisı Mevlo.ıı tiöyuk 
347 GaziAntep Burç HOyu&u (ASI. 3) Burç KOyu I<Jıleb.1&1 Mevkii HoyUl. 

348 Cuiı.ntep Tilhunus (ASI) K.ı\]l.l. KöyU Tilhunus Mevki.! Höyul. 

349 Cazıantıtp Tu1bent Hoytl&tl (ASI) Ufaak Köyu, f lôyuk Mevkii Höyuk 

350 Guiııntrp Çubukdıken tlöyulü (ASI) Çubuk Koyu Hoyıık 

351 Gaziı.ntep Bu yuk KOr (A51) Yı&nui!JM! KöyU Hoyııl. 

352 Cubntıtp Yt&motepe 11oyil&u (ASI) Yı&mı.tq>e Köyli Höytll. 
l53 Guiııntep Yam.~5~ llöyU&ü (ASJ) Yaınaçkp! KöyU HOyuk 
354 Caı:Yntrp Akdeı-e Yft'Lefm Yeri (AS) Ooiw• Köyll Aıo:t-epe M..-vkiı Ye-~m V «i 
355 Gaziantep Körkun Hôyu&u (AS) Kötkun Kasabu-ı Höyıık 

356 c..ı.nı.p Soar H6yu&u (AS) s..ıu..lbm Köyu Höyuk 
357 Guunı.p Ş.h M•hk H6vulu (AS) TaJita Köyu H'>)"' k 
358 CaU.ntırp Mt"Uırhk 

359 Gaziantep 

360 Cazia.nttp 

361 Cui.lnl!p 

362 Caziı.nt!P 

363 Gazbınttp 

364 G.ui.1ntep 

365 G..ı.nı.p 

366 GaWnt 

367 Gubntq? 

368 Gaı:i.lnl!f 

369 Gaı.iıın 

370 Cazbntep 

371 Gazi.ınt!p 

3n Canantep 

373 C azilıni 

374 Gaziantep Yeri 

375 Cazl.tntep Niı.ıp Rumkale Kale 

Ar"' 
376 Gaziantep Nlz.ip Kllt.c Rumkale 

377 Cadantep Nlz.ip Tarihi Mezarlık Alanlan Çayiann Kesitti Al Noktııda 
378 Gaziantep Nlz.ip Uluyahr Beld'-"Si M42llrhk 
379 Gaziantep NbJp Uluyahr Beldesi Minare 
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380 Caz.i.ıonıep Nizıp 

381 Cnziollllol'p N izip 
382 Gazianı .. p Nizip 
J8J Gaziantep Nlzip 
384 Gaziantep Nizip 
385 Ga ziantep Nizip 
386 Gaziantep Nizip 

387 Gaziantep Nizip 
388 Gaziantep Nizip 

389 Gaziantep Nizip 

390 Gaziantep Nizip 

391 Gaziantep Nizip 
392 Gaziantep NWp 

393 Gaziantep Nizip 
394 Gaziantep Ni.tip 

395 Gaziantep Nizip 
396 Gaziantep Nizip 
397 Gaziantep Nı.ıip 

398 Wziantep Nizip 
399 Gaziantry Nizip 
400 Gaziantep Nizip 

401 Cuiantep Niıip 

402 Gaziantep Niz.ip 

403 Gaziantep Nizip 
404 Gaziantep İsl.ahiye 
405 Caz.:iantep i.Siah.iye 
-106 Goıziantep lshıhiye 

407 Gaziantep Islahiye 
408 Gaziantep Islahiye 
409 Gaziantep ISlahiye 

410 Gaziantep Islahiye 

411 Gaziantep 
412 Gaziante 
413 Gaziantep 

414 Gaziantep 

415 C.-z.iantcp 
416 Gaziantep 
417 Gaziantep 
418 Caziante 
419 Gaziantep 
420 Gaziantep 
421 Gaziantep 
422 Gaziante 
423 Caziante 
424 Gaziııntc 

425 Caz.lantep 

426 Gaziantep 
42.7 Gaziantep 
42.8 Gaziantep Araba n 
429 Gaziantep Araban 
430 Gaziantep Auban 
431 Gaziantep AraN n 

Kftlot Köpruıııl 
K.ıva "'lczıırları 

S../kıs Ören Yeri (AS J) 
Höyük 
Kııçııkçekmece Höyügü (ASI) 

Günaltı H öyük (ASI) 

!forum H öyuk Urimaı 

Antik Kenti (ASI) 

Murııtlı H öyOAü CAS) 
Antik Kilise (AS 1) 

Yukmçardak H öyü&ü (AS) 

Anhk Taş Oaıgı 

Ne-kropol Alanı (ASI, 3) 

Sananlı Höyü&il (ASI) 

COkçeli liöyü&ü (ASI) 

~re HöyüAü CASl) 

Kuruca HöyüAü CASU 
Camiioku H öyüiü CASJ) 

Kırkiı: l·löroeo cAsn 
ÇirkiJin H öyü&ii (ASI, 2) 

Govıır HöyilBil (ASI) 
Yahyayuz.u (Miz.irin) 

Yanmlepe Höyük (AS) 

Taıoaıtı Veya Aslanlar Tepai 
<mn Yeri (ASI) 

Elbisun HöyüAü (AS1) 

Ku.ııbıısan Höyük (ASI, 3) 

Kuskun Höyük (AS1,3) 

ÔktU~ Minare ve Kapı 
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Nlzlp-B.tır.ıık Yolu K öera 
Salkım KörU Kır.ııslık "'hw l..ll Kavıa,"'.1t>un 

Salkım Köyü Kıtft51ık M,...vkll Ca mf 
Salkım Köyü Kıraslı k M evki/ Köprü 
Kıwunlu Köyü H Byük 
OO:ı.bayır Köyü H öyuk 
Önculcr Köyü Ku çuk Çeş-mc t-föyük 

Meu.uı 

Cünaltı Köyü llöyuk 

H öyuk 

ElifoAiu Koyu Höyuk 

Salkım Kas;ıb.ısı Dogaltcpe Kilise 
Üıerinde 
Yukançardıık Köyu H öyuk 

Cilmüşg6n Köyu Kesme Ta,O..ğı 

~l<vkil (AS) Ark4..'0)ojikSit 

~lkım K.as.b.ı5l Höyük 

S..manh Köyu H öyuk 

Cökçe_li Köyü Höyük 

Suboyu Köyü Höyük 

Kun.ıca Höyuk KOyu Höyük 

V atmuralan Köyu llöyuk 
Kumla Köyü Höyük 

Yo&çah Köyü Höyük 

Stkili J<asab.ısı H öyük 

Ya&mur.ılan Koyu Höyuk 
Hö u ü (ASI) 

Ap&ıb.yındır Köyu Höyilk 
Türbe 
Kale 

Yesemek Köyü ôi:nveri Zindrli Köyii 

Fevzlpae Boaıtı Höyük 
~kçagözü Buc.ığı Höyük 

~iestM ük K 

Höyük 

Türbe 

Cami 
Büyükküttah Mahnllcs! Minare 



432 C~iantep A r ..W n """"' 433 G•zi.a ntep Arab;ın Muraıh llöyüj\u (AS) Murath Köyu lttloyu\.. 
434 C.n.ian ıep Ar.ab.ın ~ (Cec) lfoyuk (AS) Oıı&doS•na\.. Kövu ll&yuk 
435 G aziantep Arab.ln Arab~n l löyük (AS) D.lAdoAanak KöyU llöyilk 
436 Gaı.uınlcp Ar.ıban Alaca (Ard il) H oyuk (AS) KOl..lu~ Köy u l loyulı. 

437 Garl.1ntep A raban Eski Alhntaş H öyuk (AS) Kör H:ıcıob;'l5ı Koyu ıtoyuk 

438 Gaziantep Arab.ın lçkiMZ llöyUf\U (AS)) F.ıkılı Koyu ıtoyuk 

439 Gaziantep NurdııAı ! l urşit Ağa KaraAı 5-ıkç.ıısoı.u IX!Id~l Kon.ü. 
440 Gaziantep Nurdmgı Okk(!Şiye Turbesi Durmuııar KOyu Tu.W 
441 Gaziantep Nurdağı Ağa5lı 1-toyuğu (ASI) Ouc.ak Koyu HOyuk 

442 Gaziantep Nurdağı Arpalı lloyugu (ASI) lf\C:'!Sedık Koyu lloyuk 
443 Ga.tiantep Nurd.ığı 5.-ıkarat Hoyuğu (ASI) Enurlt-r Köyu Hoyu~ 

444 Gaziantep Nurdagı Murtobaba IIOyutu (ASI) Em.ırltr Koyu lle 6.-ıyramgaZJ Höyuk 
Ko lerı Arasında 

445 Cazi.ıntep Y.ıvuuh Dotmenler K.ır.ıda$ Tepesi Dotmen 
446 Gaziantep Yavuzeli Akdeğirmen KOpnı.su B.ıllık.Oyu Merı.ımen Çayı Koprtı 

447 Gazi.ıntep Yavuuli Hoyuk (AS) K.ır.ıbeyköyu Karapınar Mev Hoyuk 
448 Gaziantep Yıııvuuli Ta~akları (ASl. 2) Karapınar Mevkii Ta~.ıkları 

Arl.eolo ık Sit 
449 Ga:Wıntep Oğuzeli Köpnı Ygildere Kıt$.1bası Köpru 
450 Gazi.ıntep Oğuzeli Kastellloyu&u (AS) Su~JıMah H oyu k 
451 Gaziantep Oğuzeli Karahasan IIOyuğu (ASI) Taşlı Koyu Höyuk 
452 Gaziantep Oğuuh Çatalsu I-IOyUğı.i (ASI. 2) Ç.ıı.ılsu KoyU liGyuk 
453 CWantep Oğuzeli Seylan l-löyuk (ASl) HOyUk 
454 Ga:t.bntep O#;uuh Taşyıız.ı H oyu k (ASJ) Taşy.ııı Koyu Hoyük 
455 Gaziantep Oğuuli Yana Hoyuk (ASJ) DoA.ınpınar Buagı Yana K. Höyuk 
456 Gaziantep Ot;uuli TIIba.şar 1-foyu.._ (ASl) Cundotdu Köyu llöyuk 
457 Gaziantep Oğuzeli Tılbapr Kalesi (ASI) Cundotdu Köyu Ka~ Arkeolopk Sitl 
458 Gaz.i.ıntep oıuuıı Tilhalıt Hoyuk (ASI) Cundotdu Kôyu Höyuk ı 

459 Gaz.i.ıntep quuı; Sugın Höyuk (AS I) ~ıgın Köyu Höyuk 
4(,() Gaz.iantıep Ot;uulı Akça Ht:ıyUk (ASI) KAJyolu Köyu Akçaht:ıyuk Höyuk 

Meır.uı 

461 Gaziantep quuı; Dibecik Hoyuk (AS) Oıbmk Köyu Hoyük 
402 Gaziantep Qtu.ıdi Kumsu run HoyuAü (AS1,3) Elbtyli Na.hlyesi Cserli Köyu Höyuk 
463 Caıiantep quuı; Yenice Höyı.iğu (AS) Kaşyo!u Köyü Höyuk 
464 G aziantep Oğuuli Taşlıb.ık.ar Höyı.i~ü Çevresi Elbeyli N.ıhiyesi T•şlıb.ıkıır llöyük (Su 

Köyil 0\J\'arbn,. 
Antikyol. Antik 
Kahnttlar) 

465 Gaziantep Kızıl Höyuk (ASI) Ya&ızk6y Höyuk 
466 Gaziantep SubaAı 1-föyüAu (ASI) Suba&ı Köyu Höyuk 
467 Gaziantep Cidevir Höyü&ü (ASI) Aks.ı Köyü Höyük 
468 Caz.ia.ntep Bqk.ılıç J-löyü&ü (ASl) Betkıl!5 Köyü H6yük 
469 G aziAntep Ayyıld ız Höyü&ü (ASI) Ayyıldız Köyü Höyük 
470 C azianl!J> Yazır HöyüQü (ASI) Ynır Köyü Höyük 
471 Gaziantey Çiftlik HöyO&G (AS 1) ÇlltJik KlSyü Höyuk 
•n Gaziant ra Hö u u (ASI) Kel~kli Kö u Hö ~k 

473 Cazian~ en Ye ri (ASI) Yeri 
474 Kilis 

475 Kilis Merkez 
476 Kilis Merkez 18 
477 Kilis Merkeı Hamam 
478 Kilis Merkez Minare 
479 Kilis Merkez Tekke 

M evievi hanesi 
480 Kilis Merkeı Hükümet Kona&ı 1 
481 Kilis Merkez Konui\'C 2 

T icarethane 
482 Kilis Merkez Tekke Mah. Cumh. Mcyd. Tekke 

(Na ibtmdi) 
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. ., Klll• Afftrk~ Konur 

••• Kili• A·fo:'f'k t"2 Okul ... KjJi!f M._.rkez Turbır -Kili:f Mc..-kez Anıt 

487 Kilis Merk~ Toııınmu 

488 Kilis Merkez Kbe:rv 
489 Kilis Merkez Ku Ilir! 
490 Kil hı M~bz ~liıHoı::üau o;;cüeın.ır Kıır.ıı::olu Arkooloıik Sit 

491 Kil b: Merkez Ol:lum Hoı::uk Oı::Jum Koru Arkeolo~k Sit 
492 Kilis Merkez Kumludere 1-fö~Ul Kumludc~ Kolu Arkeoloıik Sit 
493 Kilis Merkez Çörten llöı::Uk Çörıen Kölıl Arkeolajik Sit 
494 Kilis Merkez Kulecik lloı::ük Kuletik Ko)!U Arkeoloıik Sh 

49S Kilis M nk n. Sinıu~ Ho)!Utu (AS 1-2) Ac.ın KO)!U Arholo pkSit 
496 Kilis Merkez. Pol.ııber lloı::u&u Polatbe)! KO)!u Arkeoloıik Sit 
497 Kilis M..ıtn KMıımehk 1-i<>ru&u (AS 1-2) K.n.ıTtıtlık~u ArkeoloJık Sit 

496 Kilis Merkn Belmt!E! 1 t6~&u a.Jonı~~ Arkeol~k Sıt 

499 Kilis Merkez H~ k Murat H~uk Koru Arkeoloıık Sı ı 

500 Kilis Merkez Rnmda Kak!si (AS 1-2} ~sozuKo~ KaleA~kS.tl 

SOl Kilis Muwber,U Munıt Hoı::u&u (AS 1·2) Beh.·nsöı.u KiSt!! KAle Ar~k Sı tl 

502 Mardin Merkez Konut 252 

503 Mardin M•rkoz Kilise ll 

504 Mardin Merkez F~hri~~ K~kü Mansurir:• Kölu K~ k 
505 Mardin Mrrkıtt Siln~ Hanı Han 

506 Mardin Mft"ka. Taıınınu 

507 Mardin Merkez JUr:.aMnarlım 2_tw: (Dan) K6ru Kala MeurLın 
508 Ma.rdin Mrrkn Medrese 
509 Mardin M.,.m C. ml 25 
s1o ~brdin ~ı.r~<c Z.viye 
S ll Mardin Merkez Okul 
S12 Mardin Merkez Turbe 
su Mardin M..ıtn Mesdt 
514 Mardin Merkez Kmtsıel SH Alanı (KS) M<rku KftltRI Sıt 
SIS Mardin Merkeı Oğuı(Dara) (ASI) tlarabeleri Olu~ (Dar.a) K6yü ArkeolojıkSit 

Sl6 Mardin Merkez Hö)'Uk (ASI) Ortaköy Höyük 
Sl7 Mardin Merkez Hamam 
S18 Mardin Merk n Kôprii 
Sl9 Mardin Merkez Ke:rvan5ol~f 

520 ~brdin Merkez. f71T Binoua 
521 Mardin Mtrkn T•kke 
S ll Mardin M ... ~<c lueri 
S23 Mardin Merkez. Hukürnet KoNılı 1 
S24 Mardin Meı-kn Jandanna ı 

Komutanlı ı 

525 Mardin Merk u Çeımc 
S26 Mardin Merkez. Milıe (Eski Paırlkhane) Cumhurir:et Meldam M üze 
S27 Mardin Merkez. Kayserine Bcdestenl Bed es ten 
S28 Mardin Merkez Çarıı 
S29 Mardin Merkez Eminedd ln Kültir:eil Emineddin M.ahallesi Küllile 
530 Mardin Merkt'2. Çınar A&asian Firdevs K6fku &hS'-~ At"5 
531 Mardin Merkeı Halk Eğitim Mer. 1 
532 Mardin Merkez KaleSur 
533 Mardin M~rkez GençJik \·e 

Kültür Merkezi 
534 Mardin Merkeı ll. And. Ala . Km. Alk. Cazlno Di arbakır Ka ı Mahallesi Caı.ino 
53S Mardin Merkez 1. )ıınd. Alay. Km. Atk. Ko&uı Diyarbakır Kapı Mahalles i Askeri Koğuf 
536 Mardin Merka Kahvehane 
537 Mardin Merkeı. Sinema 
538 Mardin Merkez AbtG.rk Evi Şcl\ldir:e Mahalle$~ AtatürkEvi 
539 Mardin Mld~at Ma&ar.ı.lar Aarlı Beldesi Mağara 14 
540 Mardin Midyat Tı.ırbt:Wr AarhBt':ldesi Tilrbe 3 
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.... Mardın Mldy•t K•y• M(.'241.rl.ıton AnılıU..Id.,..l KayaMOI':ırArl 

542 M:ıırdin Midr•' A&as:lorır Anılı~ld-l "lı~ 
543 Mu d ın Mıdy.at Kutul Al.ıın Aarlı Beldesi KulNI Alan .... Mardın Mıdv.ııt ı. Dcr~ Arkeolopk S.ı Al•nı Aculı&ldöl Aıleo\oııl S.t 

545 Mu d ın s.wur Konut " 
546 Mardin s.wur Konu ttKabaltı 1 
547 Moırdin ~vur Cami 

548 Mardin S.vuı Kat. 
549 Mardin S.vuı S.owur Kales-ı Ço~!NfrhJıne 

550 Mardin Sa vur K('ntsel Sıt Alanı KmtsftS.t 

551 Mardin S.vuı Arkt.>olork Sıt Alanı Arlooloıı._Sıt 

552 Mardin Kızıltepe UluC.amı C. ml 

553 Mardın Kızılı'Y! Klipıu 

554 Mardın Kızıltepe Tuıbo 

555 Mıırdin Kızıltepe Kızıleybın Lyareh llol .. •lı KOyu Zı.r•~tgah 

556 Mardın Kızıltepe Kızıltepe 1 toyuAu (AS) lloyuk 

557 Mardın Kızıltepe Kılaybın I IOyuğu (AS3) llalkııh KOyu Hoyuk 

558 Mardın o.ugeçıt Roma 1 hunam KalıniHII llısu Koyd l lıco1 Mahallc.'Si H.ımı.m Kalıntıst 1 
559 Mardin l':us.ıybin C. mı 
560 M ard m 1\ius.ıybtn Cimavuz lloyuğu (ASI) Çal!Jtr KôyU Hoyulı. 

561 Mardin Maı.whı&ı C.mi 

562 Mardin Muıdil&ı Tu ıbo 

563 Mardin Mazıdağı Telli A&a Kasn K"' 
564 Siirt M~ı..u Köprü 
565 Siirt M~lı.u Şclu~ık 

566 Sıirt M~kft. Nf'?tlldere KOyu Etlence 

Meuuı 

567 Siirt Merkn. Çemitcvhi Hanı H•n 
568 Siirt Meorkn Kilise 

569 Siirt Merl.ez Saat Kulesi 
570 Siirt Me'kn. C. ml 

571 Siirt M~lez Tu ıbo 15 
572 Siirt Merkez AynSalipÇgl'l'WSi Çgmo 1 
573 Siirt Merkez H•zln 
574 Siirt Meri<tt M<Z>< 
575 Sürt Me'kez M ....tık 
576 Siirt M ...m Konu ı 

sn Siirt Merkez Medretoe 

578 Siirt Meri<n Bakır Höyuk Aktat KöyU Bakır Mahal ArbolotikSit 
579 Siirt Meri<ez Pınarcil l löyü&U Pınarcil (Kucr) Köyu Aık~kSil 

580 Siirt En> h ~nı 
581 Siirt En> h H m 
582 Siirt En>h Kilise K&hntıs& 

583 Siirt Baykan &ylu.n Surt Yolu Tü~ 

584 Siirt Baykan Knrr ÇaY! Uzerindc K~K~rüsu 
585 Siirt Kurblan Kilise 

566 Siirt K urLılan K~ru 
587 Siirt ~ırvan ~ O.ıra KlliSHi Kilıso 

588 Siirt ~irv.1n M..U... 
589 Siirt Aydınlar T ürbe 
590 Siirt Aydınlar Sultan Meınduh Türbe ve Cami Türbe+C.1ıni 

591 Siirt Kurtal.an ÇatteE! llöyUk 8a81.a B. Ç,a tt~ Köyu Ar~kSit 

592 Siirt Kurtı.ıılan ~n lloyu k ~P!Nr Buaı&ı &pn Kbr!! Ark~kS.ı 

593 Siirl Ml'fkez: ~mat.ar &ki Yerle!! m Yeri Yardıma Buc.a&ı Ya,&mur K A Tkeolofk Sit 
59l Siirt Metkeı. lloleplib•ho;e 2. Derece 

A rkeolojik\"t" 
Do al Sit 

595 Sii rt Merkez. Tarihi S it Alanı Vefa-Caılıınt~ Karayolunun TarihiSit 
12-14 km'lt:ri AroııS~nda 

596 Siirt Merkrı. Karahis.ır Kalesi Ve ÇcvTesl Karahls.ır Köyü ı . Derece 
A rkeolo ık SH Alanı 
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597 Siirt M eri. ez Nckropo l A 1.-.ıu KanıhlurMoıvlo.ll J . ()ren_oıc.r 

Ark~ ~SııAianı 

S98 Stirt H .ımı n Konut 3 
S99 Siirl ll.ırran T Urbe- ı 

600 Siirt Harran Su• 
601 Siirt Harr.ın Cami 

602 Siirt Harran Mez..ırlık 

603 Siirt Jlo~rran H oın-c!l & ru r Kervans.a ravı COktı. K- il KervansuJ 

604 Siir t i larra n Höyukler (1-föylik .simleri l'.ıfta Höyuk 93 
Ut.('rinde Verilmi t i r.) 

605 Sı iri 8ırecik ll~ Merkezi Konut 

606 Siirt Bı red k iı~Merknl Hamam 
(f.1l Siirt Birecik lls:!; Mi!rkeıı Konak 
liQl Siirt Bın!'dk llS! Merltti Turi>e 

609 Snrt Bı.recik l!s!Me.kni Cami 

610 Siirt Bueok Bu&d;ıı~ P.u.an l!s!Me.WI H• n 

611 Siirt Bireak l!s!Me.Wi Kö~ 
612 Siirt Birecik l!s!Me.lııl 5Jıbunh.1rw 

613 Siirt BirKik lls:!; Merkezi Mesdt 
614 Siirt Birecik '!s! ~ieo-kezi K.abalb 

6 15 Siirt Birecik '!s!-lııl Konut-Kalwıltı 

616 Siirt Birecik l !s!Mcı-kezi K. le 

617 Siirt Birecik ı Me.lııl De innen 

618 Siirt Bi,..<! k ~ieo-kezi K. ı 

619 Siirt Birecik !s!Me.lııl Kae:ı 

620 Siirt BiNa k Bdedır:e Bı na.sa l!s! M-.kezi s.ı. 8inuı 

621 Siirt BU-tdk Sr.nc.ık Kentsel Sit Alanı '!s! ~ieo-kezi KentseiSıt 

622 Siirt ilın<ik ~..ıSıt !!s!~- ~alSrıt 

623 Siirt Baretik NHro~l Alımı (1. Orr. Ark. Sil) Ç!s!,kal&n ~ A.keo~kSil 

624 54.1rt Birecik Putın.a Hölu&y Aka~~Kövı> Arkeo~Sit 

625 Siirt Buedk Coıt Holuk Aluı~;ııl~ Arkoo~kSH 

626 Siirt Btreak Aluı!S:al l-l6lük Aluır~;ııl~u A.keoloj!kSit 
627 Siirt Bi red k Vınk Hö l Uk Aluı5al K6lü Arkooloj!k Sit 
628 Siirt m...dk ~vı Hö~uk ~vil<li~Q Arkeo~kSit 
629 Siirt S&redk 0•11• Hö~Gk Mara~O Arkeoloj!kS.t 
630 Siirt BirKi k Ttlbllat Hölük M .. n~ Arkeolofk S.t 
631 Siirt Birecik Surt!f! H6~k Sıu!!e: I<ll~ A.keo~Sil 
632 Siirt Birecik ~tinlibah5! Hö~ük Mur·~ü Arkeolo!k Sit ı 

633 Siirt Baredk Tihu HölOk. nı\u~ A.keolo~kSit ı 

634 ~nhurb Merkn Konut 302 
635 Ş.nlıurb - kez H• mam 
636 ŞanlıurfA Mn kez. Kaba tb 
637 Şanlıurfa Merkez H•n 10 
638 ŞAnlıurfa Merkez Misafirhane 2 
639 Ş:ınhurf.a Merkez Otel 
640 Şı.-\ nlıurf.ı Merkez Endüstriyel "e 

Ticari Al.ınbr 

641 ŞanlıurfA Merkez Çarşı 

642 Şanhurl.ıı Merkez Taşınmaı 

643 Ş;ınhurf.a Merkez TarihiT.a.ş 

OcakJan 
644 ŞanJıurfa Merkez Konak 
645 Ş:ınlıu rf• Merkez MaAaza 
646 Şanlıurfa Merkez. Sıımıçlar 

647 Şanlıurfa Merkez Kuyular 
648 ŞanlıurfA Merkez Antik Yollar 
649 Ş...nlıurfa Merkez 
650 nh urfA Mn bı 
651 ŞanJıurfa Merkez 
652 Şanlıurfa Merke-z C. mi 31 
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653 ~nhı.ırf;ıı Mer-l.ez Tco._lı..ı 

654 ~nlıurf;ıı MeTl.eı T u•be 
655 ~nlıurf.ı Meı-l.ez. M~rftoC' 

656 ~nlıurf.ı Mer-l.n Ernwnı ~~~~~~ ~· ... 
657 ~nlıurf.ı Meri.eı Justin~m Su IX•ndı Su Bond o 

658 ~nhurf;ı Meri..t'Z Ku.ııl.o~un Su Kcnwn Su ~men 

659 ~nlıurf.ıı Merkt'ı Alı S.ıı~ Be~ (Millet) Kemen Jı.;.tmer -~nlıurfa Mer~t'1 ll<d<>ten 

661 ~nlıurfa Med. n Mesdt 

662 ~nlıurf.ıı Merlu K• k 

663 ~nlıurf.ı Merltt Pnu 

664 ~nhurf.ı Merln &kı llul.umet Bınası ld.ınl 

665 ~nlıurf.ı Merlu Meur 

666 ~nlıurf;ı Merkez ~lt lll 
667 ~nlıurfa Merkez Ku~u 

668 ~ niturfa Merkez Konut+ Kobaltı ı 

669 ~nhurf.ı Mt'rket S:!i""' ı 

670 Şanlıurf.ıı Merkn Antıl Ed~ Kenti K..tyaMeuırl.ın 273 
Nelro 1 Alanında 

671 ~nlıurf.ı Mftkn Hazıne 

6n ~nlıurfa Merkez Mevlevıh.ane Me\•k!\·ihanc 

673 ~nlıurfa Merkt"Z K~ru 
674 ~nlıurf.ıı Merlrı. Kule 

675 ~nlıurf.ıı Merkn idare 
676 ~nlıurf.ıı Merlr.n Antık Eel~ Kenti ~ai+Tarih1+Arke.+Kentsel Sıı 

677 Şanlıurf.ıı Mmn Nekropolk< Nelropo1 
(Arkeol ık Sit) 

678 ~nh url• Merl.n Kentsri Sit Alanı KmbeiSit 

679 Şanlıurfa Me<ln Hoyuk Y.ıırdımo Buc.ııı Seksenören ı o. .... 
K~u {100 Yıl At.lturk) 

680 Şanlıurfa Birecik Tilobur H öyuk Tilobur (Cf.çııtqw) Köy u 

681 Ş.nlıuıf• Bir«ii.. Tilmusa Höyuk Tilmuw (l<al.ı~) KöyU 
Sit 

682 Şanlıurf;ıı Bır«ik Tilb<t Hoyuk Tilmus.ıı (Kf.slona!) Köyu 

Sit 

683 Şanlıurl.ıı Birecik nıaue Höyuk Tilnu (Kavaklıca) Köyü 

684 Şanlıurf.ı Bireci~ Ilacınebi DUt; YerletmesJ Haantbl Köyu 
Sıt 

685 
686 
687 
688 evrt"Si 

689 Siverek llükumet Bin.:ıg ı 

690 Siverek Abdala a Hamomu H•nwn 
691 Sivc.orek C.r:iEe lkokulu Okul 

692 Sh• erek Cort':t. Köyil Anbk Kalınhlln ı. o..... 
M Sit 

693 ~nhurf.ıı Siverek IW..ıı~u Ark~ Sit 
694 ~nlıurf.ıı Sıvere~ Kazo Kölu Ar~kSit 

695 ~anlıurfıı Siverek Yu kan TII111~ım Kolu Arkoolo~kSit 
696 Ş:anlıurfa Siverek Yuk:ın Tillmkıın KOi:Ü Arkoolo~k Sit 
697 ~nlıurfa H il van Aki.ııvir.ın Köi:U Ar~oolofk Sıt 
698 ~nlıurf.ı liilvan Aks.ıvir.ın Kö~ıl Arkcolo!~ Sil 

699 ~nlıurfa Hilva n Aki.ııvir.ın Ko~u A rkcolofkSit 
700 ~nhurf.ı 1-lilv•n Ak~\ir.ıın Çevresı A r keoaojik Sil 
701 nh urfa Hilv.ıın Ambar K6 ~ M koo 'ik Sil 

702 Ş:anhurfa 1-l ilvan Ambar Kölu A rkeolojik Sit 
703 Şnnhurb Hilvnn Miraz:im Köyü A rkeolajik Sit 
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"" Ş111tlıurf.a Hi/v<1n 
;>05 Şvlrılıurfa llilv.ın 

706 Şanlıurfa f lilvan 
;>07 Ş:ınlıurf.ı Jlilvan 

708 Ş.1nlıurfa Iliivan 

709 Şanlıurb H !lv .ın 

710 ş.,nlıurfa Sunı5 
711 Şanlıurfa Su ruç 

712 Şanlıurb Suru5 

713 Şanlıurfa Viranşehir 

714 ;, 
715 Şanlıurfa 

716 $.'ın1ıurhı 

717 Şanhurfa 

718 Ş:lnlıurf.a 

719 Şanlıurfa 

7Zll Şanlıurfa 

nı Şanlıurfa Bozova 

722 Şanlıurfa Bozova 

723 Şanlıurf-a llozovo 

n• Ş;ınlıurfa Benova 

725 Ş;ı nJıurfa Boıova 

726 Şanlıurfa Bozova 

727 Şanlıurfa Boıova 

728 Şanlıurfa Bozova 
729 Şanlıurfa Bozova 
73() Şanlıurf.a Bozov• 
731 Ş.. nh urfa Bozova 
732 Şanlıurfa Bozova 

733 Şanlıurf.a Bozo,•a 
734 Şanlıurfa llozov• 
735 Şanlıurfa Halfeti 

736 Şanlıurfa Halfeti 
737 Şanlıurfa Halfeti 

738 Şanlıurfa Halfeti 

739 Şanlıurfa Halfeti 

740 Şanlıurfil Halfeti 

741 Şomhurfa Halfeti 
742 $•-ınlı urfa Halfeti 
743 Şanlıurfa Ak5ak.1le 
744 Şırnak Clv. 
745 Şırnak C itre 
746 Şırnnk Ozre 
747 ırnak Cizre 
748 Şırnnk Cizre 
749 Şirnak Cizre 
750 Şirnak Ciz.re 
751 •=k Cizre 
752 Şırnak Cizre 
753 Şırnak Ci:tre 
754 mn k Cizre 
755 $ırnak d ıl 
756 Şirnak Merkez 

Ambar 1 fa ra~ (Du z Yerlglm) M irnim K8yı1 Arlo.:~lojikSit 

Sıil~yman ll ar. (Dliz YcrlgimJ SDitıymanbey Köyd A rkoolofk Sit 

Meyan l löyuk Meyan K6yıı Arkoolojik St ı 
Ne\• ali Çori llöyük Kantı~ra Kôyu Arkoolojik Si t 

Harali ;ı 1 laratx-.si (Düz Yerleşim) Ko lik KOvı1 Çevresi Arkooloıık St ı 
Torçik Mevkii (Düz Yerleşim) Kollk Köyu Arkoolojik Sı ı 

Köprü 

YurtçiçcAi Höyugu Soıygın Köyii Arkoolojik Sit 
llöyük S.ıygın Köyü Ark'-oolojikSit 
Kilisenin DulunduAu Alan lı~ Mcrkeıi.Cölbaşı M h. 1.2.3 Derece 

Dikmeler Yôr. Arkeolajik Sı ı 
ll Merkn i Türbe 

ssur Kalıntılan Içe Merkezi 
Eski Bel. Binası IlçeMerkezi Idari 

Ilçe Merkezi Ca mi 

lls-e Merkezi Konak 

Ko le Eskikale KöyU Kale 

H.cımelik Türbesi UdarKöyu Tü rbe 
Kôpru 

Udar Höyuk Udar Köyü Arkeolajik Sil 

lndrlllepe Höyütü Arapkantıu {Ceçitba§ı) Köyü Arkeolajik Si t 
Geçitbaşı HöyUk Arapkant.mı (Geçitbaşı) Köyü Arkeolajik Sit 

Torçtepe HöyUtü Ar.&pbntııu (Gc:çitbaşı) Köyü Arkeolajik Sit 
De\·tUk Mewii (Dılı.yerlgnw) Arapkant<ua {Gc:çitb.ışı) Köyü Arkeolajik Sit 
$aşkan Büyüktepe Höyülıl Şaıluon Köy\! 

i<oçt•rla.sa Höyülü Şaşluon K6yG 
Ott.innm H.oırabesi Safkan Köyü 
Kurbom Höyük CimdmeK6yu 
Hasimerte Bat lan Höyük Aplı Çata.k Köyü 
Hasimerle Daıtan Snh Aloı• Ç•ı.k Kayu 
(OOı ert me) 

Tat.ır l·löyük Ta~r Höyük KOyü 
Kirli Mevlcii (Düzyerlgme) Tatar llöyiik Köyü 
Su Samıçlannın Bulunduğu AlAn Soıyla.kkaya Köyu 

Arkoolo"'kSit 

Yukangöktü Höyü&O 
Yukangöklü Tunç Çaıı 

Nekropolü 
111 Numar;th Helenik Nekropol 

Yukangökhi Bfldesi 
Yukangöklü Beldesi 
Arkoolopk Sil 
Yukangöklü Beldesi 

IV Numaralı Bitekyolu NekropolüYu.kangöldü Beldesi 

V Numaralı Bi tek Roma 
Nekropolü 

Kınnız.ı Medrese 
Belediye Dinası 

fJmn!l Ebuli:ı El Ce:wti Türbesi 

Mthmet·l Ala·! Sor Kasn 
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Yukangöklu Bcldesi 

Kantruma K6yii 
Kantıınna KöyU 

Ş.ıh (ÇııAlnyan) Köyü rh (ÇaQlay•n) Köyü 
ll M~kezl 

Içe Mcrkezi+Çarıı M3h. 
Ilçe Merkezi 
Ilçe Merkezi 
ll e Merkezi 

ll Merke:ıi 

Bapk Köyii 

Arkoolojik Sit 
Arkeolojik Sit 
Arkeolajik Sit 
Arkeolajik Si t 
ArkoolojikSit 
ArkeolojikSit 

Arkook>fk Sil 
Arkeotojik Sil 
1. Ve 2. Derece 

Arkeotojik Sit 
1. Dcrect!: 

1. Derece 
Arkeolo"ik Sit 
1. Derece 
Arkeolo'ik Sit 
1. Derece 
Arkeotojik Sit 
Yapı Kahnbsı 

Cami 

Köprü 
Köprü 
Kale l<a)?IS! 
Kaya Kabartması ı 

Cami 3 
Kayseriye Kapısı ı 

Medrese ı 

Kent Surlan Idari ı 

Tııınmaz ı 

Harabe 2 
Türbc 
Ya br 
Taşınmaz 

KilSır 



EK 4: GAP BÖLGESİ'NDE TESCi LLi KÜLTÜR VE TABİAT 
VARLl KLARINlN TÜRE GÖRE DAGILIMI 

TÜR To laın 

1. Derece Arkeotojik Sit 11 

2 1. Derece Arkeotojik Sit Alanı 
3 1. Ve 2. Derece Arkeotojik Sit 

4 1.2.3. Derece Arkeotojik Sit 

5 2. Derece Arkeotojik ve Doğal Si t 
6 Alxlestlik 
7 Adli e Binası 

8 Aa 12 
9 Amerika Hast. Loj. B inası 

10 Amerikan Hastanesi 
11 Anıt 

12 AnıtMezar 

13 Antik Su Yolu 
14 Antik Yollar 
15 Arkeotojik Sit n 
16 Arkeotojik Sit Alanı 
17 Arkeolojik+Doğal Sit 
18 Artukoğulları Sarayı 

19 Askeri Koğuş 
20 Askeri Mezarlık 

21 Atatürk Evi 
22 Banka 
23 Bedeste n 
24 Bel. Binası 

25 Bizans Hamarnı 
26 Buğday Pazarı 

27 B ur 
28 Büyük Sarnıç 

29 Cami 188 
30 Cezaevi 
31 Çamaşırha ne 

32 
33 e me 46 
34 Çifte Kümbetler 
35 Çınar Ağacı 

36 Çınar Ağaçları ve Yeşil A lanlar 
37 Da bakhane 
38 Değirmen 

39 Dikili ta 
40 Diyarbakır Hazine Avukatlığı 

41 Do al Sit 
42 Doğal+ Tarihi+Arke.+Kentsel Sit 
43 Do! men 
44 Dükkanlar 
45 Endüstriyel ve Ticari Alanlar 
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46 Eski Belediye Binası 

47 Gar Binası 

48 Gazi no 
49 Gençlik Ve Külıiir Merkezi 
50 Halk Eğilim Merkezi 2 
sı Hamam S3 

S2 Hamam Kalınıısı 

S3 Hamamhambesi 
54 Han 43 
ss Harabe s 
56 Ha rabesi 6 
S7 Hazine 3 
58 Hazi re 17 

S9 Hö .. k 283 
60 Höyük (Su Duvarlan, Antikyol, Antik Kalıntılar) 

6ı Hükümet Binası 
62 Hükümet Konağı 
63 İdare ı 

64 İdari s 
65 İdari Bina 
66 İdari! ı 

67 I eri s 
68 Jandarma Komutanlığı 
69 Kaba Ib 12 
70 Kahvehane 2 
71 Kale ı8 

72 Kale (İçkale) 
73 Kale Arkeolajik Sit 3 
74 Kale Ka ısı 

7S KaleSur 
76 Kalın h 3 
77 Kalkan Köyü Hanı 
78 Ka ı 

79 Karakol 
80 Ka sır 
81 Kasr 
82 Ka a 
83 Ka a Anıtı 
84 Kaya Kabartması 
85 Kaya Mezarı 
86 Kaya Mezarlan 274 
87 Kayseriye Kapısı 
88 Kemer 
89 Kent Surla n 
90 Kent Surları İdari 
9ı Kentsel Sit 
92 Kervansaray 
93 Kezcr Köprüsü 
94 Kilise 34 
9S Kilise Kalıntısı 
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96 Kl la 
97 Komutanlık Binası 

98 Ko nak 12 
99 Konut 1071 
100 Konut ve Ticarethane 2 
101 Konut+ Işyeri 5 
102 Konul+Kaballı 

103 Konul+Koballı ı 

104 Konut·Kabaltı 2 
105 Kö nı 67 
106 Kök 7 
107 Kule 2 
108 
109 
110 
111 5 
112 Levazım Arnirliği Binası ı 

113 Ma bel 
114 Ma ... ara 17 
115 Ma"'aralar 
116 Mağaza 

117 Manastır 2 
118 Medrese 20 
119 Moscil 18 
120 Mcvlevitı.ne 1 
121 Mezar 5 
122 Mezarlık l O 
123 Minare 7 
124 Misafirtı.ne 2 
125 M üze 5 
126 Namazgah 
127 Nekro ı 

128 Nekropol (Arkeo1ojik Sit) 
129 Okul ıs 

130 Otel s 
131 Ören Yeri 26 
132 Pazar ll 
133 P1T Binası 
134 Resmi Bina 
135 Saat Kulesi 
136 S.ıbunh.ıne 

137 S..ıra 

138 S.ımı lar 
139 Sinema 
140 Su Bendi 
141 Su Kemeri 

142 Su Yolu 
143 Sur 3 
144 Su olu 6 
14S Şadırvon 2 
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146 Şehir Sin('ması 

147 hitlik 
ı48 Tapulama Mahkemesi 
ı49 Tarihi Sit 
ı so Tarihi Taş Oc..ıkla rı 

ısı TanmOrman Müd. Bi nas ı 

ıs2 Taş Ocağı Arkeolajik Sit ı 

ı53 Ta ınmaz 29 
ı54 Taşocakları Arkeolajik Sit 
ı55 Tekel Baş Mudurlük Binası 

ı56 Tekel Binası 
ı57 Tekel Satış Şubesi 
ı ss Tekkc 
159 Tekke (Nakşib<>ndi) 

160 Tekke Mcvlcvihanesi 
161 Te 
162 Tümülüs 14 
163 Türbe 121 
164 Türbe+Cami 
165 Yapı Kalıniısı 

166 Ya tır 
167 Yazıt 

168 Yerleşim Yeri 
169 
170 
171 
172 ı 

2m 
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EK 5: BÖLGE'DEKi KÜLTÜREL MİRASLA İLGlLİ STK'LAR VE BAZI KAMU KURUMLARJ 

KURUM IL ADRES TEL NO FAKSNO 
Hacı Be~i VeH KulturunU Ar~ıum.a ve Y~tma De.meH:i ADIYAMAN Gölbıııı Cad. Butik Ox~ üstü Eskisanr Karnl<olu ka!l"' 416-216 4J 63 216 9019 
Mill'\olrl.n Odası ADIYAMAN Atatürk Cad. 302 Sok. No:1/ A 416 216 2612 214 S4 80 
~hir I'L>nc~an Odoısı ADIYAMAN s.ruu~ırlık Müdürlüğl! 416-216 19 78 216 24 30 
lllŞ'Iat Mı.ihendisleri Odası ADIYAMAN Hoca Omer Mah. 85 Sok. No:19 416-216 17 67 2J2 26 70 
Harita Muhendisleri OdMı ADIYAMA.'II lstiklal CacL No:26 41 6-216 2830 2163824 
Has.-ınk~fi Kurtarma Cemi,reti, ç:a!daı Gazetesi BATMAN Batman Ç•!d•ş Gazetesi Eski Tekel Cad. No:126/C 438-21315 78 213 7161 
Mim:arl.lr Odası BATMAN Me,rdan Mzh. 2000 !i: Merkezi K."'t 3 No.312 488 213 70 19 213 90 86 
lnş.ıaı Muhcndislcri Odası BATMAN Dir_arbakır Cad. Naz.ıro&lu lşhanı Kat 6 No 603 488-213 90 86 213 90 86 
Balman Güncel Gazetesi BATMAN Yenimahalle 12.cadde 59/4 Batman 488-213 32 40 2139074 
B:ıtman Barosu BATMAN Zir_a Cölcalf: Ma h. Nasırogıu Iı: Merkezi Kat:2 No:201 Batmnn 488-213 19 56 212 37 sı 
Doğu ve Güner,doğu Kalkınma Vakfı D. BAKlR lstasr.on cac. Mevlana 1 A~. 21100 412-221 42 37 
Dir_arbakır Tnnıtmn, KUltUr ve Yardıml.ışm;ı Vakfı D. BAKlR Rizvanasa Sok. Ozhal Ael 16/2 lçof~ 412-228 35 ss 22ll35SS 
S.,n:ıtseverler ve Edebi~at~l:ır DemeSi D.BAKIR Lise Cad. Ça.mlıca Pastanesi üstü Kat 3 No:S 412-221 52 frl 22152, 

.ı:- Mimnrlnr Odası D. BAKlR Ekinciler Cad. Kışla Sok. Aksu n pt. 1/ 17 412 223 25 42 22J 25 42 .ı:-

"' 223 66 70 
~hir Plancıları Odası D.BAKIR 412-248 B4 03 248 8405 
In nı Mı1hendislcri Odası D.BAKIR 412-222 41 67 22J96 43 
Dirarbakır Kültür ve Tarutma Vnkfı D. BAKlR 412-228 35 ss 22835 ss 
Güneydoğu Gllzctecilcr Cemiyet i D. BAKlR 412-223 7218 22J 7218 

Diyarb.ıkır Çevre Gönüllüleri Vakfı D.BAKIR 412-228 37 68 22837 68 

~iy.ırh:ıkır ~r:ı~f "E S.mntk;uh'r Od:ılım Bi rliQi D. BAKlR 412-223 07 62 22176 38 

G<ızı;ınıcr Tilrıhı EM.-rh.•r Ar.-,~ıırm:ı \'C Yaş.ıtma Dı.!meS:ı C .ANTEP 342-230 14 45 

G:uınntep Turizm Derneğı G.ANTEP 342-220 40 40 22Q 40 50 

Mimnrl:ır Odnsı G.ANTEP 342 231 81 19 23006 36 
338 64 44 

~hir Planolıın Odası G.ANTEP Gaziler Cad. Dr.Mecit B:ırlns Pns..,jı B Blok Knt 2 342-232 63 02 2J263 02 

lnş..'lal Mühendisleri Odası G.ANTEP Ineilipınar Mt:h. N nil Bilen Cad. 13 no'lu Sok. 342-232 06 48 2JI 14 96 

Tahtacı İş Mrk. Knt 2 
2J4 33 31 H n rita Muhendisk•ri Odası G.ANTEP Muammer Akso~ Bulvan Yetkin ~kerci IJ:hanı Kat 1 No 106 342-233 30 08 



Adı)·amiln ~ hızesi ADIYAMAN Atahırk Cad. AdıyiDWI 0416 216 29 29 21l\llllitl 
B.ltman ll KUllur MudurluA"U BATMAN 0411821390114 liJijQ &l 

2132106 
Dıyarb.ı.kır ll Kultur Mlidlırlü$ü D.BAKlR 0412 221 00 99 22442 02 

Ziya GOkalp Bulvm Diyarbakır 0412 221 27 !15 ~ 
0412232!15!15 ~ 

Dıy.ubakır Müzesi D.BAK.I.R 
Dıyillhakır Kultur ve Tabiat VarWdaruu Koruma Genel Müd. D.BAKlR 

2212588 
C.Wantep ll ~fudurlu&u G.ANTEP 1131223218 Sil 2.M 0001 
G.uiantep Arkeoloıi MUzesi G.ANTEP l.stısyon Cad. Gazıantep 11312231 ll 71 210 )O 17 

0342 230 47 21 
1131281349 09 81H909 

G.w.ıntep Etnografy.ı MUzesi G.ANTEP EyüboBiu M ah. Ilanilioğlu Sok. Noo64 
KıJı..,ıı KUltur ~1udurlliSU KJUS 
\t.ın.hn ll Kultur Mlidur!Uğti MARDIN 04112 2121852 21211 •ı 

0482 212 1664 
~2232870 223 2170 
0186 216 21) 11'1 21.15<2 
041431201118 JllD1118 
0414313 15 88 3141642 

M.ırdın MUzesl MARDIN Halk Kutilphanesi Binası MeydonNJı 
Sıırt ll KUltur MlidurluSu SIIRT 
Şırnak ll Kullur Mudl.ırlugu ŞIRNAK 

Ş.mlıurfa ll KUltur MudurlüSU URFA 
Ş-lnlıurfil Muzesi URFA Şehitlik Mah. Çaınlık Cad. ş.,nlıurfa 
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