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Uzerine. • • 

A
nkorOIdOki universitelerin jeoloji muhendisligi b6lu
mO uyeleri iyi bilirler, tonlrlor ibrohim'i. Kendisi esmer, 

karayaglz. gu<;lu kuvvetli bir taj satlcrsl. Ayda bir b6-

lumun onOne sergi o<;:ar, kestigi ta~lan, mineralleri 

bgrencilere, hocalara pazmlar. Tam anlamlyla "ekmegini ta~tan <;1-

karan ' biri. iyi 6grenmi~ mineral adlonnl. Sorarsanlz hemen anlatlL 

hangi ornekleri nereden getirdigini. Korda kl~ta lakot'a, Kastamo

nu'ya, Sivas'a, Elozlg'a gider, 6grendigi arazilerden topladigl, par

<;aladigl kaya ve mineral orneklerini trene kadar sutlnda ta~lr, ken

di evinde keser, parlatlr ve bizlere satar, iyi pazorllkGldlr, Her por<;a

yl satorken, daglordan indirirken Gektigi zahmeti anlatlr, naslrll ele

rini gasterir. Hem saygl duyar. hem iyi bildiginiz fakat gOzel buldu

gunuz 6rnekleri, iGiniz burulorak satin allrslnlz. Bir keresinde bu i§i ya

pan ba§ka orkada§lan vor ml dive sordum, ellerini solladl, doglorda 

kendi ocaklannl gizlemek i<;in bazen egilerek yururmu§. 

ibrahim 6rneQinde ta§lora ve minerallere merakl l Gokmu§ dive 

sevinelim mi? Ooga yagmalanlyor dive uzulelim mi? Bu dog a ilgisi

ni, 'yerbilimi kultUru" ne d6nu~tUrmedikGe hangisini yapsok fo.rk et

mez osllndo. 

$imdilik fos il sotl§1 yok. Onion koleksiyonculor topluyor; merokillo

[I en guzelini bulona kadar yatagl por<;allyor. begendiklerini allp 

g6turuyor, Yer §ekilleri, tektonik ve sedimonter yopl lor ve istifler ise 

bnemlerinin forklno vanlmadlgl iGin kolayco tohrip ediliyorlor. Asllna 

bakllrrso bunlar olduk<;o normal ve olagon. Olagan olmayan biz 

yerbilimcilerin sorumluluklonmlzl slnlrlomomlzdlr. Muteohhide 'Our! 

BuroYI tohrip etme!' dedikte etti mi? Yo do horitoclYo 'yolu buro

dan geyirme, §urodon geyir" dedigimizde kor§1 ml geldi? HOYIr. 

Toplumdo 'Jeolojik Miras' fikrini uyandlrmayan yerbil imcilerin kaba

hati yak mu? Hotta tahribatln 6nemli bir b61umu yerbilimciler eliyle 

olmuyor mu? Lutfen ekteki 'Oigne Bildirgesi"'ni bir kez doha okuyo-

11m, Yerkabugunun evrimini anlatan jeolojik surec;lerin guzel 6rnek

leri her verde bulunmuyor. Bunlann her biri geymi§ olaylann belge

leri. Belgesiz dogoYI anlamamlz mumkun degil. Bu nedenle deger

leri buyuk, bu nedenle 'miras' malzemeleridirler. 



- - -- ~ - - ~- - -- -

Hie; mi bir ~eyler yapmadlk? 
Yerkabugunun evriminin anla~llmoslna yordlm eden 

tipik lokaliteler, g6rsel yanl olan jeolojik OrOnler, kendisi iyi 

bilinen olay veya sOre<;lerin guzel temsilcilerL dog ada 

yak seyrek rostlanon olu~umlar, jeositler, jeoparklar ve 

jeotoplar, "jeolojik miras· 6geleridir. Onemli fosil yotegl, 

tektonik ve sedimanter yapL tip kesit, yer ~ekl i. mineral 

toplulugu, moden yotogl, kayo" vb, olobilir. Bunlar hem 
yerkOrenin 6grenilmesi, hem de yerbilimi egitimi k;in ge

reklidi r, Yak a lmolon durumunda Jeolojik evrimin bir par

<;:OSI, b ir kaydl silinmi§ oluyor. BunJar olmaden yerkOreyi 

anlomok mOmkOn degildir. 

Forklnda olsun veyo olmasln, yerbilimci kayalan ko

nu~turan, onion onloyon ki~idir, Jeolojik mirasln QzolmOSI

no dayanamaz, sesini yOkseltir. Bu sesi duyulur veya du

yulmaz, 0 bo~ko. DOnyodoki geli~imle b irlikte TOrk yerbi

limei ve dogo severlerin goyretiyle, 1956'do C;:lkanlan Or

man Kanunu 'na "Milil Porklor" maddesi eklenmi~ ve bu

rodo 'dogol onltlor"ln korunmoSi geregi belirtilmi,tir 
1983'de Mil li Porklar Yasas!, Orman Kanunu 'ndan aynlin

co, dogol onltlonn korunmosl doho genij yosol doyo
nok bulmujtur. Bunlaro korjln belki dogol onlt kovroml
nln muglak kolmasl nedeniyle, jeolojik miras egeleri ye

terinee sahiplenilmemi§tir. Bunun somut i§areti, 1951 tari

hinde Qlkonlon ve 1973 Yllindo gOncellejtirilen Eski Eserler 
Kanunu'nda doga1 anltlar, korunaeak eserler araslnda 

soylimoktodlL Hollo bugOn Eski Eserler ve Anltlar Kurulu, 
bu konuda yetki sahibidir. Bu tekrar veya yetki b610§OmO 

de jeolojik m irasln pek forklnda olunmadiglnl g6steriyor. 

Jeolojik miras konusunda en eiddi ses, 1970'1i Yillarda 

yOkselmi~tir. TOrkiye Jeoloji Kurumu Oyeleri. hem tekc;e 6r

nekleri tanltarak, hem de koruma Ozerine yazllar yazml§-

lar, komisyonlar kurmu~ ve c;e§itli temaslar yapml~lardir. 

Bu faaliyet lerin b ir klsmlnl 'Yeryuvan ve inson' dergisinin 

c;:e§itli saYllannda g6rOyoruz. En onemlisi T.J.K. taraflndan 

31. TOrkiye Jeolojisi Bilimsel ve Teknik KurultoY '1 (1977) 

ic;:inde dOzenlenen Oogol Anltlar Poneli' dir ve MTA tora

find on kitap holine getirilmi,tir. Bu panel de yopllon ko

nu~malar ve verilen ornekler, ibretlikt ir. Son yirmi Yllda, 01-

kenin ekonomik ve sosyal sorunlan bu konuyu geri p lana 

itmij, aroda ",kon tek tOk sesler, gOrOltOde fozlo duyul
maml§t lr 

Umid ediyoruz, yeni yOzYllda daha fazla yol alaeaglz. 

Mavi Gezegen'in son iki saylsl bu Omidi peki§tiriyor. 

Yurt DI~ l ndak i Ge l i ~meler 

Jeolojik miras Ozerine yurt d§lndaki faaliyetlere ba

klnca, moral bozukluguno ugromomok mOmkOn degiL 

Son on Ylldoki uluslar aroSI kongre ve toplontllonn sOYlsl 
30 'dan fazlo . Kitaplar onlarea , maka leler yOzlerce. Her 

birinde oncekini ikiye 0Ge katlar §ekilde faaliyet g6zleni

yor. Son be~ Yllda "conservationist" adlyla yeni bir meslek 

sahibi yaratmak ic;:in yogun bir egitim ve kulis yapillyor ve 

kamuoyu olu~turuluyor. 'Su durumda peki korumaya ve 

tonltmoyo <;olljtlklon molzeme bizdekiler kodor olso ne 
yapacaklardl acabo? ' sorusu geliyor okla. 

Yurt dI§lndoki jeolojik miras Gah~malannl ki~L Olke, ku

rum Vb, o",lardon ele o lmok olonokllYso do, biz UNESCO 

kararlannl etkileyen sOre<;leri ve ProGeo 'nun ( The Euro

pean Association for the Conservat ion of the Geologi

cal Heritage) kurulujunu doguron gelijmeleri bzet olarok 

verecegiz. 

Yellowstone, ABD, 'de jeotermol koynoklonn ologo-
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nOsto gOzel ~ekiller meydana getirdigi bir bolgedir ve 

burodaki c;okellerin korunmasl ic;in 1872'de 'ozel koru

ma bolgesi' , ' milli park olarak ' ilan edilmi~ ve etratl 

izinsiz giri~lere kar~1 c;evrilmi§tir. Vine ABD.'de BOyOk 

Kanyon ve Kar lsbad Magaralan milli park lion edilinee 

benzer pek <;ok yerin oldugu (6rnegin St. Helens) be

lirtilerek , 1948' de 'Uluslararasl Ooga ve Oogal Kay

naklan Korumo Birligi ' (IUCN)'nin kurulmOSI yoluna gi

dilmi~ti. Bu kurum klsa bir sOre sonra, Birle~mi~ Milletler 

Cemiyeti'nin resmi destegini alml§hr. 1960'dan itiba

ren, gO<;lenen UNESCO konuyu sohiplenrni, ve bu bir

ligin c;all§malonnl bunyesine kC!tml~tlr. OOnya Mira

sl'nln (The World Heritage) listesinin hazlrlanmaya ka

rar verilmesi de Paris Konferansl Kararlan'na dayanlr. 

16 Ekim 1972'de Poris 'te "DOnyo Dogol ve KOltOrel Mi

raslnln Korunmasl Sbzle~mesi ' , bOton Olkeler tarafln

don imzolanml~tlr. Bu tarihten itibaren klsaea "OOnya 

Mirasl' adl veri len bir liste her YII yaYlnlanlr. listeye gi

ren yerleri koruma gorevi, ilgili Olkeye blrakllml~tlr. Us

teye orkeolojik, biyolojik, jeolojik, cogrofik vb. boklm

dan Ender bulunan yerler g irer. Yurdumuzda 1998 lis

tesinde bulunon 8 yer vardlr ve Kapadokya'yla Pa

mukkale travertenleri, jeolojik bzellikleri nedeniyle se

c;ilmi~lerdir. 

ikinci OOnya Sava§1 sonrasl kuru Ian IUCN, Avru

pa'da klsa sOrede <yok taraftar bulmu~ ve hemen bir 

<;ok Olkede temsilcilikleri ve/veya ortok <;al',an grup

Ian dogmu§tur. Bunlann pekc;ogu yerbilimcilerden 

olu§uyordu ve bazl lokalitelerin tiziksel boyutlannln kO

C;OklOgune kar~ln yerbilimleri aC;lslndan 6nemlerinin 

Fasil Yataklanmlz Yak Oluyar", 
Ulkemiz, kOlturel, larlhsel, arkeolollk ve blyolollk zenglnlikleri di

{jer pek 90klarlyla blrlikle umarlZ, korunmaslz. araSllfilmaslz, sessizce 
bekhyor popOler ve medyalik olamayan sesslz zenginliklerimizden
blride losil yalaklanmlz .. 

Sadece bir - iki laneSI koruma (I) aUma almabilmis losil yataklan
mlz, doganm lahrlbalina ve ka91nlmaya a9lk, Ozellikle de Irl omurga
hlara ail olanlan ... Bu losil yataklanndan biri de, Sivas-Haliminhanl yb
resinde 1998 yazlnda stal grubu Ogrenclleriyle lesbit elliglmiz k6klO
ce losil yataGI .. 

KOk!Oce Fosil Yatagl - Sivas 
Subtroplkal ikllm koSullannln egemen oldugu blr orman 19i g61 or

tamlnl isaret eden pliyosen yash k6khjce losil yalaglnda: Hipparlon 
Gracila. Sus Erymanlhlus. Mastodan sp., Cervus sp .. Gr iffa sp " Ga
zella sp._ Rhinoceras sp .. ve bovldae losilieri bol miklarda ve birlikle 
bulunmakladlr. Fosil yatagl atlarm, domuzlarm, lillenn, geyiklerin, ger
gedanlarln , zUrafalann . ke911erin ve ayilarm atalannln b irlikle ya$adIGI, 
"ok zengin blr ya$am yelpazeslnl Isaret eder. 

Gl rdaplar olu~lurarak laskln akan akarsular, ya da sellen meier Ie 
beslenen bu g61 alanmda. tasman malzemenm bmklirilmesiyle; bir 
cinse all tarak keml{jl, di{jer blr clnse all all yene. di{jerlne all tibia ile 
birlikle bu lunarak mOkemmel bir fosil "orbasl olu$lurmakladlf 

BOlgenin korunmaslna y6nelik ba$vurular henOz sonuy vereme
miSlir .. K6klllce losil yala{jlnln sessiz bekleyis devam ediyor. Tlpkl 
Corum. Malatya ve Konya'da bulunan dl{jerleri gibi. 

Durum 
Ulkemiz losil cennelidlr, ama Ulusal Paleonloloji Enslilusu yoklur 

Az saYldaki ara$tlrlClnln blfeysel gayreti. losilienn lesbil ve lan lmlan
maslna yelmez, Ulusal DO{ja Tanhi MOzesi yoktur. Bu nedenle ta$l
yarak koruma mOmkOn olmaz .. Dogada, oldu{ju verde koruma A91k
hava Muzesi i9in ise yelki kimdedlr sorusu yanlislz kallr Oysa a91k ha-
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bOyOklOgO savunuluyordu. OOnya Miras Ustesi bu tOr 

kOc;uk boyutlu 6gelere slcak bokmaYlnca, "jeolojik 

miras' fiKri, kendiliginden geli~ti. Strotigrafik katlara 

isim veren yerler (Devon, Silur. Jura vb.) mineral ve ka

yac;lann ilk tanlmlandlgl ve en iyi g6rOIdOgO saholar, 

tosil yatoklan, magaralar ve diger jeolojik ozelligi alan 

b61geler 'geosite' , "geopark' , 'geotop' gibi yeni kov

ramlar ve terimlerle anllmayo ba§land \. UNESCO'nun 

"OOnya Mirasl listesi ' , giderek kOltDrel yerlere , nesli tD

kenen bitki ve hayvan sahalartna ve yabani hayat 

b61gelerine aglrltk verdi. Bu aroda 6zellikle kOGDk 10-

kalitelerdeki jeo)ojik miras bgeleri tahrip oluyordu. 

1991 'de Fransa'nln Oigne kentinde yapllan ilk Jeolojik 

Koruma Sempozyumunda 6nemli kararlar oltndr ve 

bir bildirge yay,nland!. Dikkat <;ekmek i<;in bildirgeye 

'Yeryuvarlnln haklarl ic;in uluslararasl <yogrt ' ismi veril

mi§ti ve bu, sonraki YIUarda 'Oigne Bildirgesj' adlyla 

an lid I. Vine bu toplanhda klsa adr ProGeo olan jeolo

jik mirasl korumak i<yin Avrupa birligi olu§turuldu. Pro

Geo, ikinei buyOk toplantlslnl MaYls 1996'da, Ro

ma'da yapt!. Bu toplant,da DOnyan,n dogal yaplS,n,n 

bir bOtOn o ldugu, eografik, biyolojik, jeolojik 6gelerinin 

birbirine boglmll bulundugu, dolaYlslyla p lanellann, 

doga severlerin, yerbilimci, mOzeci ve milli parklarla il

gili c;alt§onlann ortak hareket etmesi, oriok projeler ve 

politikalor olu~turmalart gerektigi, bu gerekliligi onlara 

anlatmonln do yerbilimcilere dO~togO ortaya kon

du.I995'deki Sigtuno (Isve<;) toplanhSlndo ana fikri 

olu§turulan bu buyOk konferansta altnan kararlardon 

birisi de Avrupa kttaslnln jeolojik aC;ldan bir bOtOn 010-

Prof. Dr. Nurdan inan. Masin Onil' .. A-liill. Fak. le%ji Miili. 8iil 
nilum@mellgin.cdll.Ir 

va m(izeler inin, MTA Genel MOdOrluGu ve universiteler i$blfligiyle pro
lelendlnlerek olu$turulmaslnda tekni k eleman ve aityapi Imkanlan faz
laslyla mevcutlur 

Bu arada all alan UskOdar' l geger Her yll onlarca yabanci ara$
IlrlC I, araz iden allnacak maleryalln turO, mlktarl, eballan. ana liz. mlk
roskobik ya da makroskoblk laboraluvar 9ahSmalarinda kullanilacak 
olanlann lesbltlyle, tasnlli ve yurtdl~lna sevklennde uyulacak etik kfi
terlerin ayrmtll l olarak be llrtilmed lQI ortak proleter kapsamlnda OIkemi
ze gelir 

Bir yandan mOkemmel Turk misaflfperverllQI sergllenirken, dlQer 
yandan da en guzel jeoloji 6rnekler ine ulastlfllirlar b6ylece ilende 
yaymlanmasl muntemel bir makalede 3 ya da 4. iSlm olabilmek veya 
bir hafta yurldl~lna gidebilmek ad ina, dO{jal de{jerlerimizin ka"mlma
slna olanak yaraillml~ olur. ve, teknololi doGal degerleri salin allL.. tor
balarca brnek yurldl$lna gider. 2863 saYl1i kanunun madde 23 ve 
17/06/1 987 larihli ve 3386 saYl1i kanunla kanunla; degl~ik. korunmasl 
gereken , la$ lnl r kul tOr ve labial varll{j l olan fosilier; tombaklar, kihmler, 
gomOSler ve di{jerleriyle birlikte bir 9lfplda saYlliverdiginden ornekle
rin yurdl~lna "lkl~lnda da yasal blf zorlukla karSlla~ilmaz. 

Oysa kit olsa da elindeki mevcudu koruma - degerlendirme gay
relinde bulunan avrupall , kendi Olkesindeki arazi 9alismalannda, ya
banCI aras tlrmacln ln el brne{ji almaslnl klsltiar, bazen de yasaklar ko
ruma alMa ahnmls olanlara girmek ise , ozel izni gerektirir . 

COzOm 
KurlOr bakanli{jlyla koordineli 9alisacak bir Ulusal Doga Tarlhi 

Muzesi ve bu mOzede faaliyet gOsterecek Ulusal Paleontololi EnstiW
su, gerekli yasal duzenlemeler yapilarak bir an once olu$turulmahdlr 
Kendi OlkemiZln fosil kolleksiyonlannl, ba$ka Olkelerin doga tarihi mO
zelerinde hayranll kla seyretmekten. ancak bu sekilde kurlulabiliriz .. 



rok dO~OnOIOp Avrupo Jeolojik Miros listesinin hozlrlonmo

Sl idi. Bunun i<;:in kom~u Olkelerin verbilimcilerinin bOVDk 

projeler tosorlovorok ortok c;oll§moloro girmeleri 6nerilir. 

Geli~meleri topluca tartl~obilmek i"in duzenli olarak her 
VII bo~ko bir 01kede toplonllmoktodlr. Sonuncusu Prog'do 

idi. 'DOnvo Jeolojik Miros Listesi ' isimli UNESCO projesi Oze

rine hozlrhklor ve geli~meler g6zden ge<;:irilmi~tir. 

GunOmOzde ProGeo'nun bo~konl Bulgoriston 'don 

moden votoklofl uzmanl Prof. Dr. Todor Tudorov, Genel 

Sekreteri ise ingiltere'den paleontolog Dr. William Wimb

ledon'dr. Avrupo Olkeleri jeolojik miras listesini hemen 

hemen tomamloml? durumdolor ve bu konuda TOrki

ye'nin de katkisl beklenmektedir. IESCA-2000 (izmir) top
lantlSlnda TUrkiye 'nin katklSl tekrar dile getirilmi~tir. (2002 
Yllinda irlanda 'da yapllacak 3. ProGeo buyuk toplantlSl 
na TOrk yerbilimcileri beklenmektedir). 

Geli~meler, baz!lan a~aglda verilen kaynaklardan 

daha ayrlntlh olarak izlenilebilir. Bu YOYlnlarda deg inilen 

kaynaklara bakllinca ne kadar "ok "alljma yaplldlgl ve 
be§ YII gibi klsa sOrede kendi listelerini nasll tamamladlk

Ja n anla§lhr. 

Jemirko 
Jemirko, verli Jeolojik Mirasl Koruma Dernegi ' nin klsa 

odi. Gec;tigimiz Arallk aYI i<;:erisinde kurulu§unu tamamla

dl, 06-061-123 SilO numaraSi ile Dernekler MasaSl'na kay

doldu. Tanltlm brqurunde, kurulu~ hikayesi ,6yle anlalll
ml§: • ... Jeolojik Mirasl Koruma Dernegi'nin ba§longlcl, An-

kara Oniversitesi'ndeki Jemirko iSlmli 6grenci toplulugu

no dayanll (Mart, 1997). Bu topluluk egitim seminerleri. 

ki~ileri ve kurumlan ziyaret, IiteratUr ara§tlrmasl ve saha 

gezile ri §eklinde yOruttOgO faaliyetlerinde tlkanlnca, TOr

kiye Jeolojik Miraslnl Ara§tlrma ve Koruma Grubu kurul

maSi gundeme geldi. N. Kazancl, O. Emre , S. SaYIII, imza
lanyla yerbilimleriyle ilgilenen tum 6gretim ve kamu ku

rumlanna <;:agn yaplldl ve 27 MaYls 1999'da 77 ki§inin ko

tilimlyia co§kulu bir tanl§ma toplantlsl ger<;:ekle§tirildi. KOI

tOr Bakanhgt. giri§ime temsilci g6ndererek destek vermi§

lir. A. Ko"yigit, F. $aroglu, G. Sara", O. Emre, M. Gurler , 
H. inaner, N. Kozanci ve S. SOYIIl, ge<;:ici yurotme kurulu 

olarak g6revlendirilmi~, fokat araya giren 1999 deprem 

felaketleri oktif c;:o h§mo olanogl blrakmoml§tlr. 

Uzun bir arodon sonra, Arahk 2000' de dernek halini 

alan giri~im, 2001 Ylllnin ilk altl ayl i<; inde 1. Olagan Genel 

Kurul toplantlslnl yapmayl planlamaktadlf. Dernegin 

omael ve faaliyet alanlan, vine aynl bro§Orde §6yle tarif 

edilmi~tir;. 'TOrkiye'deki yerbilimleri a<;:lslndan 6neme sa

hip bulunon jeolojik miras konumundoki yer, kayo<;: fosi!. 

yapl, yer §ekli, Maden, mineral Vb. o lu§umlann ara§tml

mast. korunmasl. komuoyuna tonltlJmosl ve gelecek ne

sHlere aktanlmaslnl soglamak' . 

Jeolojik mirosl koruma k:;in daha 6nce anlatlldlgl gi

bL 6nemli giri§imler o lmu§, ancak 6rgOtsOziOkten delaYI 

yeterli sonu<;: ohnamaml§tlr. Artlk bu konuyo d6nOk <;:0-

bolon bOtOnle§tirebilecek, ge<;: kalml§ olso da yurt d§1 10-

oliyetleri izleyecek, herkesin kotlhmlno a <;: lk, iddiaslz bir 

g6nuliOIer kurulu~u, JEMiRKO. yerbilimcilerin yalnlzca iyi 
dileklerini degil, akti! desteklerini de beklemektedir. 

"Jeolojik Miras" Ne i~e Yarar? 
Buradoki jeoloji kelimesinin, yerbilimlerini en geni§ 

tarzda kapsayacak ~ekilde kullanlldlgl a",ktll. Oyle ki. 
gOnOmuzOn (recent) jeolojik zomonlonn bir par<;:osl oldu

gu, dolaYlSlyla bugunku olu~umla"n do (yer ~ekli. tortul 
cogrofyo por<;:alorl Vb.) bu kopsomdo jeolojik mires ic;:in

de oldugu bOtOn yerli yabonci koynoklardo vurgulon

maktadir. Pamukkole en iyi 6rnektir . Luzumsuz gelebile

cek bu hotlrlatmonln sebebi. a§oglda verilecek 'koru

mo" gerek<;:elerine hozlrllktir . 

Ankara-Adana Karayolunun "makas' olarok ani Ian 

Konya yolu oynmlndaki d inlenme tesislerinde durursonlz, 

IOtten buradan Kapadokya 'ya gidip gelen tur otobusle

rini saYln. Yo do doho kolaYlnl yaplp i§letme personeline 

sordug unuzda alacaglnlz cevaplar sizi hem memnun 

edecek, hem de ~a'lrtacaktil. Biraz daha doguda, 20 
km kadar Adana yolunda, Tuz G61u klYlSlna inen patika

vori bir yolda, tur otobOslerinin, durdugu ve beyaz tuzlo

rln Ozerinde ~o§klnllk ve hoyronltklo YOruyen insonlor g6-

rOrsOnUz. Burodoki hediyelik e~yo satan kulObenin akllh 

sahibine sorun, gOnde ka c;: otobOsOn bu k6tO yolo girdi

ginL "Tek o mae; Tuz G610'nO ve tuz olu§umunu izlemek. 
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seyretmek" . 

Birkac; YII once aniden ortaya C;lkan kamuoyunu 

gOnlerce me~gul eden 'Van GolO Canavan" nl herkes 

hatlrlar. Klsa sOre sonra canavann gorOnme amaclnln 

dikkat <;ekmek oldugu anla,lldl. Amay anla,lllnca ilgi 
kayboldu. $imdi 0 heyecanl yaratmak ic;in canavar 

ailesi gerek. Bunun verine, hemen golun klYlslnda 

olan 'Nemrut Kraterini ve krater golO" nO etrafa tanl

tabilseydik, cyok buyOk b ir turizm potansiyelimiz o lurdu. 

Benzetme gerekirse, elindeki antika hallYI pas pas ya

pip duvannl renkli susleyen ev sahibini hatlrlatlYoruz. 

Burada turizm iiletmecilerine kendi menfaatlerine 

olacak bir hatlrlatma yapmak isteriz. Tur rehberlerine 

jeolojik miras ve bir miktar yer bilimi ogretsinler. Doha 

iyisi bu tur elemanlannl yerbilimciler araslndan sec;sin

ler. Boylece daha zengin bir gezi program I yapabilir

ler. Aynl ,ekilde yerel yonetimler, etraflanndaki zen
ginlikleri fark edip korusunlar. Jeolojik miras 6gelerinin 

baklm masrafl yoktur, tahrip olmalanna g6z yumma

mak yeter. 

Vazlnln ba,lIgl olan sorunun cevab,n,n oncelikle 

'turizm' oldugu gorOIOyor. Verilen iki ornek, bunu farkl

no vanldiglnl , bilindigini gosteriyor. Ama i~in ash oyle 

degiL Hem Tuz GolO hem de Nemrut, <;evre Bakanll
gl'nca 'ozel c;evre koruma bolgesi ' ilan edilmi~tir. Bu

no kar~lIlk son iki Ylldir Tuz GolO pespembe ve kirlilik yu

zOnden beyaz tuz kobuk izlenemiyor. Nemrut Krater 

G6lu'nOn klYlslndaki piknike;ilerin atlklan ve suva b lrak

t lklan deterjan a~ln yosun Oremesine neden olmu~tur. 

Bir sOre sonra hepten elden e;lkacaklar ve vaziyetimiz, 

pas pas yaphgl hallYI eskiciye satarken memnun, sat

tlglnln c;ok klymetli oldugunu sonradan ogrenip dovu

nen ev sahibine benzeyecek. Yanllmak Omidiyle 

TOrkiye'deki yerbHimi 6gretimi tarihinin eskiligine 

ragmen, toplumda yeterli jeoloji kOltOrO olu,tugu soy

lenemez. Bunun en c;:arpici ornekleri ve zararlan, son 

deprem olaYlnda gorOldO. Birinci derecede amae; bu 

degilse de, jeolojik miras ogelerinin topluma ho~ ge

len taraflan (ornegin turizme katkl) ortaya konularak, 

Digne Bildirgesi 

(YerkOrenin Haklanna Ili~kin Uiusiararasl Bildirge) 
_ 1: Insan hayatmln bir kere ya~andlglmn kabul edilmesi gibi . yer

k~re.nln hayatlnm da tek oldugunun kabul edllmesinin zamaO! gel
ml~tlr . 

2. YerkOre ana bizi beslemekte. idame ettirmektedir . Herbirimiz 
ve hepimiz ona baglmhYlz. 0 bizlerin araslndaki bagdlr 

3. Yerklire 4.5 milyar yai?lndadlr ve ya~amln. yenitenmenin ve 
d6nOi?OmOn be~igid i r. Uzun sOren evrimi. yava~ olgun la:?masl ir;: inde 
ya$ad lglmlz r;:evreyi ~ekillend i rmi~ti r . 

4. Bizim tarihimiz ve yu rkerinin tarihi cok yaklndan ilii?ki lid ir. 
Onun ba$langlcl bizim ba~langlclmlz onun tarihi bizim tarihimizdir ve 
onun gelecegi bizim geleceQimiz olacaktlr. 

5. Yerklire bizim r;:evremizi oJu~turur. Bu r;:evre sadece ger;:mi~ 

tekinden farkh degil. gelecektekinden de larkhdlr . Bizler yerkOrenin 
sonu olmayan konuklanndamz. sadece ger;:iyoruz. 

6. Ya$h bir agacm bOyOmesinin ve hayallnln kaYltlannl tutmasl 
gibi, yerkOre de ger;:mi~inin ve anllannln kaydlnl tutar ... Bu kayltlar 
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yerbilim sevgisi, giderek yerbilim kOltOrOnOn dogmasl

nl saglayabilir, Bu konuda tOm sorumluluk yerbilimcile- , 

re du~Oyor. Ozellikle uzun Yillar arazide bu lunmu~, tec

rObelL c;:ok yer g6rmO~, aktif veya emekli yerbilimciler 

tecrubelerini bu yonde degerlendirebilirler ve toplu

ma hizmet etmi~ olurlor. Bu aynl zaman do jeolojik mi

rasa bir katkl olocaktlr. 

Jeolojik Miras Konusunda Bazi Kavramla r 
TOrkc;e literature ve resmi yazlimalaro henuz ";e

olojik miros' kavraml g irmii degildir. 'Oogal an It' , hem 

biyolojik, hem de jeolojik olu~umlarl tonltmok i<;in eski

den beri kullonlllriar. Anlt kelimesinin, daha c;ok yer

den itiboren yOkselen nesneleri hatlrlottlglndon olso 

gerek , bir fosil yotaglnl, bir mineral top!u lugunu veyo 

bir istifi 'dogal ani!' olorak algllamak gO<;tUr. Belki de 

hep buyOk boyutlu olu,umlan tanlmlamak i<;in kulla

nlldiglndon, bu terim jeolojik miros ile ozde~ saYllma

ml,tlr. Zaten 'Anillor VOksek Kurulu' ,imdiye kador hi<;:

bir jeolojik olu,um hokklnda korumo koran olmoml" 
aynl ~ekilde KOltur Bakanilgl'nln 'KOltUr ve Dogo Varllk

Ianni Koruma Genel MOdOrIOgO", bOfun tosarrufunu 

kOltUrel olonlaro y6neltmi~, ve dogal onltlar konusunu 

'milll parklor'a lerk elmi, gozOkmekledir. Mill pork lor 

ise dogal hayala donOk olarak yapllandlrllml,llr. 
Ozetle belirtilmek istenen, jeolojik mires konusunun sa-

hem yOzeyinde hem derinliklerinded ir , kayalarda ve klrlardad lr, bu 
kaYl tiar okunabi lir ve dilimize r;:evri leb ilir 

7. anllanmlzl yani kOltOr miraslmlzl korumak gerekliginin her za
man bilincinde olduk. ~imdi dogal miras olan <;evreyi korumamlzln 
zamam geldi . YerkOrenin ger;:mi~i insanhglnkinden daha az Onemti 
degildir. ~jmdi onu korumaYI Ogrenmenin. blzden r;:ok once yazllml~ 
olan bu kltabl okumamn zamanldlr. Bu bize kalan jeolojik mirastlr. 

8. Biz ve yerkOre ortak miraSlmlZI payla~maktaYl z_ Biz ve hOkO
metier bu mirasln koruyucusuyuz . Teker teker her insan bilmelidir ki 
en ufak tahribat onu bozmakta. yok etmekte yerine konulamaz kaYlp
lara ugratmaktadlr. Her tOr geli~me bu mirasln e~siz ve tek olui?una 
saygl g6s termelld lr 

9. Jeolojik miraslmlzln korunmasl konulu 1. Uluslararasl sem· 
pozyuma delege olarak kalilan otuzdan lazla Olkenin yOzden lazla 
uzmanl , ulusal ve uluslararasl merCllerden. gerekli tOm yaslJ, parasal 
ve OrgOlsel Onlemleri alarak bu mirasl Onemsemesini ve kOfumaslnl 
acilen istemektedir. 

(Bu bildirge TOrkr;:e'ye Franslzca'dan r;:evrilmi:?tir ve 13 Haziran 
1991'de yaylnlanmli?tlr. Bu bildirgeyi 30'dan lazla Olke kabul elmi~tlr,) 
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hipsiz oldugu ve hi<;bir ~ekilde gundeme giremedigid ir. 

Bu yOzden yabanci literatOrde uzun sOredir var olan ba

ZI terim ve kovramlonn kor~lIlgl Turkc;e'de yoktur. A~agl

do tanltllan lar, yabanci dillerde kullanllan terimlerin TOrk

y6 okunu~lonnl ic;ermekte o lup yazlnln omOCI, terimler

den yok kavramlarl tanltmaktlr. 

Jeosit (=geosite): Holk aroslndo "sit alanl' kovraml lyi, 

bilinc;1i ve genellikle korkuylo anilir. (OnkO 'sit alanl" ilan 

edil mi~ yerler hal kin faaliyetlerine kopotllml§t lr. Jeosit, bu 

anlamda jeolojik sit alanl demek degildir. Jeosit, jeolojik 

bir bzelligi temsil eden, bu bzelligi gbrmek, bgrenmek is

teyenlerin ziyaret edebllecekleri, 6zellikle jeoloji 6grenci

lerine ilgili olu§umu kolayca onlotmok i<;in kullanl lan 'yer 

veya lokalite ' anlomlndadlr. Boyut slnm yoktur. (ok ku

e;uk olobilecegi g ibi e;ok geni§ a lan Ion do kapsoyobilir. 

Dar alanda iki veya daha fazla jeosit tanlmlanamoz. Je

olojik oIay, suree;, urun en iyi hongisiyle temsil ediliyorso 0 

lokolite 'jeosit"'tir. Bir olondo birden fozlo ozellik varso, 

artlk ozellik degil ama alan, bolge, yore "jeosit" kabul 

edilir. 

Jeopark (=geopark): Jeolojik park kelimesinin klSaltll~ 

m l§ hall olon bu kavram, birden fazla ozelligi bir aroda 

bulunduran sahonln odldlr. Her jeopark, b ir anlamda 'je

osit"'tir. Burado vurgulanan, bir olonda aynl veyo fark ll 

turlerden b irka<;: jeolojik ozelligin bir aroda olmosldlr. 01-

e;usu belirtilmemi§se de boyut Slnlrl vardlr. Ornegin birkoe; 

m 2'lik jeopark olmaz. Boyle yerler "jeosit"tir. Bununla be

rober jeopark ile jeosit kovramlannln anlam slnlrlonnl 9iz

mek bazen gU9 olobilir , 9unku e;ogu kez birbirlerinin ye

rine kullanl liriar. Yon yona jeoparklar tanlmlanomaz. Bu 

durumda hepsi birden tek jeopark o lu§turur. Bir ulkede 

jeosit ve jeopark belirlerken uyulmasl gereken kriterler 

ProGeo'nun 1998 Romo Buyuk Konferonslndo belirlen

mi§ ve uyulmosl onerilmi§tir. 

Jeotop (=geotop): bir Olkede her hangl bir yer bilimi 

ozelliginin en tipik, en iyi, en tanlmsol §eklinde temsil edil

digi yerdir. Bir baklma benzerleri araslndon see;ilmi§ 'gu

zel 'dir. Uygulomodo, tonlmlonmosl ve/veyo "jeotop'o 

koror verilmesi gue;tur. (unku boyle b ir koror ki§iye gore 

olacaglndan 6znel kalacaktrr, Bu ned en Ie jeotop, ba,

ka ornegin olmadlgl durumlarda tanlmlanabilir. Yurdu

muzdo nelerin ne kodor var veyo yok oldugu soptono

madlglndon, jeotop, §imdilik orneklerinden b irini ovmek 

iyin kullanllabi lecektir. 

Avrupa "Jeolojik Miras" Listesinde 
Ana Ba~llklar 
ProGeo kapsamlnda her YII yapllan toplantl lar, sonu~ 

cu bazl konularda, ornegin jeosit. jeopark, jeotop tanlm

lonndo, korumo strotejilerinde fiki r birligi olu§mu§tur. Du

§uncelerden biri de her ulkenin kendisinin olu§turocogl lis

teye soygl gosterilmesidir. Bunlordo bo§koslnln degi§iklik 

onermesi soz konusu degildir. Ancak ulusal gruplonn liste-

yi fikir b irligi ile meydona getirmesi esastlr. Listenin uluslar 

orOSI yOyln ve kurulu§loro belirli bir suzgec;ten gec;tikten 

sonro ilet ilmesi istenmektedir. Bu nedenle jeolojik miros 

yalr,malarl herkese aylktrr, Yurt iy inde birden yok kurulu, 

var ise bunlar daha ust bir birlik §emsiyesi a lt lnda toplan

molldlr. Ancok boyle bir anloYI§ ie;inde "Avrupo Jeolojik 

Miras Listesi" nin hazlrlanabilecegi ve UNESCO destekli 

'DOnya Jeoloji Mirasl ' projesinin yOrOyebllecegi 'UNE

CO/lUGS Geosites and Geoparks: a new programme for 

conservation and development' isimli Progeo onerisinin 

tonltlmlndo (ProGeo'98) ae;lke;o vurgulanml§tlr. Butun 

bun lora kor§ln onerilen jeolojik miros ogelerinin c;e§itliligi, 

homojen b ir listenin yopllmaslnl gO<;: le§tirmektedir. GOnkO 

bazl ogeler birden fozlo grubo girmekte, liste dOzenleyici

leri zorlanmaktadir. Ulkelerden toplonon listeler ProGeo 

sekreteryosl toroflndon kesin o lmoyon, fokot bugOne ko

dar do c iddi b ir ele§tiri a lmoyon a§ogldoki alt bo§llklarda 

toplonml§tlr. Jeolojik miros konusuno hongi elemonlonn 

girdigini onlotmosl baklmlndon jeositler ilgine; olobilir. 

ProGeo sekreteryosl toroflndon bu tOr bir Avrupo lis

tesinin hazlrlanlp yaYlnlonmaslndaki dolayll ama<;, oneri

len oge ve lokoliteierin ulusal gruplarco tortl§111P bunlar

dan hangisine sokulacaglnln do belirtilmesi, onerilerin 

boyle bir liste oltlndo YOYlnlanmasldlr. Eldeki listede en az 

6gesi olan Makedonya'dan 10, daha iyi ara,trrllml, i tal~ 
ya'dan 240 jeosit adr yer a lmaktadrr, Listedeki her b ir oge 

ic;in c;ok sOYldo c;oll§mo yoplldlgl d ikkote o llnlrso , yurtdl§ln

do jeolojik miroso ne kodor fozla sahip e;lklldigl anla§lla

caktrr, TOrkiye'de geryeklesecegi Omidi lie, 
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