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Stéphanie Mourou-Vikström
ve Bölüm Yazı İşleri Müdürü Stanley Naismith’in katılımıyla, 29 Ocak 2019
tarihinde Daire olarak toplanan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (Ġkinci
Bölüm), 3 Mart 2006 tarihinde yapılan baĢvuruyu, baĢvurunun Türk
Hükümetine (“Hükümet”) bildirilmesine iliĢkin 21 Haziran 2016 tarihli
kararı ve Hükümet tarafından sunulan görüĢler ile bunlara cevaben
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baĢvuranlar tarafından sunulan görüĢleri dikkate alarak, gerçekleĢtirdiği
müzakerelerin ardından aĢağıdaki kararı vermiĢtir:

OLAYLAR
1. Türk vatandaĢı olan beĢ baĢvuran, AyĢe Zeynep Ahunbay,
Abdulkerim Metin Ahunbay, Mehmet OluĢ Arık, Özcan Yüksek ve
Murat Cano,

Batman’da

bulunan

Hasankeyf

arkeolojik

sit

alanı

(“Hasankeyf”) ile ilgili çeĢitli çalıĢma ve projelerde yer almıĢ kiĢilerdir.
BaĢvuranlar ile ilgili bilgiler, ekte yer alan listede özetlenmiĢtir.
BaĢvuran Abdulkerim Metin Ahunbay 25 Aralık 2014 tarihinde hayatını
kaybetmiĢtir. Uygulamaya iliĢkin gerekçeler nedeniyle, mevcut kararda,
merhum Ahunbay -bugün baĢvuran sıfatı, 1 Nisan 2017 tarihinde Mahkeme
önündeki yargılamayı takip etme isteğinde bulunan dul eĢi AyĢe Zeynep
Ahunbay’ınki ile karıĢmasına rağmen- “baĢvuran” olarak anılmaya devam
edilecektir.
2. Ġlgililer, Mahkeme önünde, Ġstanbul Barosuna bağlı Avukat M. Cano
tarafından temsil edilmiĢlerdir. Hükümet kendi görevlisi tarafından temsil
edilmiĢtir.
Dava konusu olaylar, taraflarca ifade edildiği Ģekliyle, aĢağıdaki gibi
özetlenebilir:
1. Ilısu Barajı İnşaat Projesi
3. Devlet Su ĠĢleri (“DSĠ”) 1954 yılında, Dicle Nehri üzerine bir baraj ve
hidroelektrik santrali yapılmasını kapsayan Ilısu projesi ile ilgili çalıĢmalara
(“Proje”) baĢlamıĢtır. Proje, 12.000 yıldan uzun bir süredir arkeolojik ve
kültürel mirasın beĢiği olan Hasankeyf’i tehdit etmekteydi.
4. 14 Nisan 1978 tarihinde, Hasankeyf’teki yüzlerce kalıntı ve anıt,
bölgenin kültürel ve tarihi zenginliğini korumak amacıyla resmi olarak
“birinci derece arkeolojik sit alanı” olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu karar, söz
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konusu yerlerde yeni inĢaat yapılmasını ve Hasankeyf’in özgün halinin
korunmasını amaçlamıĢtır.
5. Hükümet 1982 yılında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamının
kalkınmasına yönelik büyük bir yatırım taslağı (Güneydoğu Anadolu
Projesi) hazırlamıĢtır; söz konusu yatırım, diğerlerinin yanı sıra, Projenin
gerçekleĢtirilmesini kapsamaktaydı. Hasankeyf’teki -görünürde ya da halen
toprak altında olan- eserlerin belirlenmesi, ortaya çıkarılması, nakledilmesi,
geri kazanılması ve korunması amacıyla 1991 yılında, 80 milyon Amerikan
doları tahmini bütçe ayrılmıĢtır.
6. 1998 yılında arkeolojik kazılara baĢlanmıĢtır. 289 sit alanında yapılan
ilk keĢifler, Paleolitik Çağ’dan Orta Çağ’a kadar uzanan bir dönemi
kapsamaktaydı. Tahminlere göre, Hasankeyf’in %80’i sular altında
kalmaktan korunmalıydı. Barajın suları altında kalacak olan anıt eserlerin,
bir milli kültür parkında özgün durumları ve konumlarına göre yeniden bir
araya getirilmeleri amacıyla yerlerinden sökülmeleri ve taĢınmaları
öngörülmekteydi.
7. Projenin finansmanı ile ilgili yapılan görüĢmeler 2005 yılının Mart
ayında

sona

ermiĢtir.

2005

yılının

Mayıs

ayında,

Hasankeyf’te

kamulaĢtırılacak parsellerinin belirlenmesinin ardından, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı yayımlanmıĢtır.
8. 26 Haziran 2006 tarihinde acele kamulaĢtırma kararı verilmiĢ; bu
karar 12 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe konmuĢtur. ĠnĢaat çalıĢmalarına
5 Ağustos 2006 tarihinde baĢlanmıĢtır. Kuru Sepri bölgesi, mülkleri
kamulaĢtırılacak olan bölge sakinleri için Hasankeyf’in yeni yerleĢim yeri
olarak belirlenmiĢtir.
9. Hâlihazırda, baraj inĢaatının % 90’ı tamamlanmıĢ olup, Eyyubi, El
Rızk ve Süleyman Koç Camilerini taĢıma çalıĢmaları eĢ zamanlı olarak
devam etmektedir.
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2. Projenin İptali İçin Açılan İdari Dava
10. BaĢvuran M. Cano 14 Ekim 1999 tarihinde, Projenin iptali istemiyle
ön talepte bulunarak Bakanlar Kuruluna (“Kurul”) baĢvurmuĢtur. Söz
konusu talebe Kurul tarafından yanıt verilmemiĢ; bu da talebin zımnen reddi
anlamına gelmiĢtir.
Bunun üzerine M. Cano, Ankara Ġdare Mahkemesi önünde iptal davası
açmıĢtır. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği 1 Mart 2000
tarihinde, yargılamaya katılmıĢtır.
Yetkili mahkemenin ve Cano’nun dava açma ehliyetinin (locus standi) nihayetinde dava açma ehliyeti tanınmıĢtır- belirlenmesine yönelik bir dizi
önlemin ardından, Diyarbakır Ġdare Mahkemesinin (“DĠM”) yetkili
olduğuna karar verilmiĢtir.
11. DĠM 14 Haziran 2007 tarihinde, DSĠ’nin, Kurul yanında müdahil
olma izni talebini kabul etmiĢtir.
12. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 1
Temmuz 2009 tarihinde, idari inceleme baĢlatmıĢ ve Hasankeyf Bilimsel
DanıĢma

Kurulundan

tehdit

altındaki

eserlerin

taĢınmasının

uygulanabilirliği hakkında bilgi almıĢtır. Hasankeyf’teki bazı eserlerin ve
anıtların rölöve, restitüsyon, konservasyon, restorasyon ve konsolidasyon
projelerinin hukuk ve olgu durumuna uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
13. DĠM 31 Aralık 2009 tarihinde, bilirkiĢiye baĢvurulmasına karar
vermiĢtir. BilirkiĢi kurulu 3 Haziran 2011 tarihinde raporunu sunmuĢtur;
rapor kapsamında, taĢımaya elveriĢli olmayan ve acilen özel kazı ve koruma
önlemleri alınmasını gerektiren 550 yerleĢim yerinden bazıları ile
höyüklerin haricinde, eserlerin ve anıtların taĢınmasının teknik olarak
mümkün olduğu bildirilmiĢtir. BilirkiĢiler, mevcut su akıĢı ile ilgili olarak
yürütülen incelemeler ıĢığında, bu varsayım çerçevesinde, beklenen
üretimin mümkün olan en yüksek olabileceği gerekçesiyle, Hasankeyf’in,
alternatifler arasında en uygunu olduğu kanaatine varmıĢlardır. BilirkiĢiler
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aynı zamanda, Projenin gerçekleĢtirilmesini haklı kılan kamu yararına
yönelik zorlayıcı sebeplerin var olduğu sonucuna varmıĢlardır.
14. DĠM 30 Eylül 2011 tarihinde yetkisizlik kararı vererek, davayı 25
Temmuz 2011 tarihinden itibaren faaliyete geçmiĢ olan yeni Batman Ġdare
Mahkemesine göndermiĢtir.
Batman Ġdare Mahkemesi 28 Mayıs 2012 tarihli kararla, Projenin iptali
istemi yönünden davanın reddine karar vermiĢtir.
15. DanıĢtay, 9 Temmuz 2013 tarihinde, Avukat M. Cano’nun temyiz
baĢvurunu reddetmiĢtir. M. Cano 6 Kasım 2013 tarihinde karar düzeltme
baĢvurusunda bulunmuĢ ve aynı vesileyle, ihtiyati olarak, Batman Ġdare
Mahkemesinin kararının yürütmesinin durdurulması isteminde bulunmuĢtur.
Mahkemeye, bu yargılamanın sonucu hakkında bilgi verilmemiĢtir.

ġĠKÂYETLER
16. BaĢvuranlar, SözleĢme’nin 1, 2, 5, 9, 10, 14. maddeleri ile özü
itibarıyla, SözleĢme’nin 8. maddesine ve 1 No.lu Protokolün 2. maddesine
dayanarak, Hasankeyf’in sonunda yok edilmesi durumunda, tarihsel ve
bilimsel öneminden dolayı, insanlığın geri kalanı gibi, kendilerinin de bu
durumdan bizzat zarar göreceklerini iddia etmektedirler. BaĢvuranlar aynı
zamanda, davayı Mahkeme önüne taĢımak için mağdur sıfatına sahip
oldukları kanısındadırlar.
BaĢvuranlara göre, sürekli olarak çeĢitli türden incelemelere tabi
tutulması gereken binlerce yıllık arkeolojik bir mirasın yok edilmesi,
yalnızca günümüzdeki insanların eğitim hakkını değil, fakat aynı zamanda
gelecek nesillerin de eğitim hakkını ihlal edecektir. BaĢvuranlar, her bireyin
kültürel mirası tanıma ve bilgi edinme hakkı engellenmeksizin, kültürel
bilgiyi özgürce paylaĢma ve sona eren medeniyetler arasındaki değerlerin
aktarılması hakkına sahip olduğunu değerlendirmektedirler.
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17. Hasankeyf’teki bazı anıtları taĢıma projesi ile ilgili olarak,
baĢvuranlar, söz konusu projenin imkânsızlıktan kaynaklandığının ve
uygulanmaması gerektiğinin, hedeflenen kalıntıların büyük bir kısmının bu
tür bir iĢleme elveriĢli olmadığının altını çizmektedirler. Bu bağlamda,
baĢvuranlar bilhassa, 30 Mayıs 2000 tarihinden beri Türkiye’de yürürlükte
olan Arkeolojik Mirasın Korunmasına ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi’ne (La
Valette, 16 Ocak 1992) atıfta bulunmaktadırlar. BaĢvuranlar, söz konusu
SözleĢme’nin, belirli bir bölgenin tarihi boyunca oluĢan ve günümüze kadar
ulaĢan tüm kültürel ifade Ģekillerini temsil eden mirası, söz konusu bölgede,
Ģu veya bu zamanda hüküm süren siyasi bağlamdan bağımsız olarak,
korumak ve bu mirasa değer kazandırmak için evrensel bir ilke
oluĢturduğunu hatırlatmaktadırlar. Bu nedenle, Mahkemeden, Hasankeyf sit
alanı sular altında kalmadan veya anıtlar gereksiz yere taĢınmadan önce
uygun önleyici tedbirleri Hükümetlere bildirmesini dilemektedirler.
18. BaĢvuranlar ayrıca, Projenin, çevre üzerindeki zararlı etkilerinden ve
bilhassa, sit alanının tahrip edilmesinin ve baraj inĢaatının doğa ve bölgenin
manzarası üzerinde yaratacağı geri dönüĢü olmayacak etkilerden Ģikâyet
etmektedirler.

HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME
A. Tarafların Temel İddiaları
19. Hükümet ilk olarak, baĢvurunun SözleĢme hükümleriyle (ratione
materiae)(konu yönünden) bağdaĢmadığını ileri sürmektedir. Hükümete
göre, SözleĢme’nin 32. maddesi bağlamında, Mahkeme, bir baraj inĢaatının
kültürel mirasa ne ölçüde zarar verebileceğini veya verip vermeyeceğini
inceleme hususunda herhangi bir yargı yetkisine sahip değildir. Böyle bir
mirasın

korunması

ve

yönetimi,

Projenin

gerçekleĢtirilmesiyle
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kaybedilebilecek ya da kazanılabilecekler arasında korunması gereken
dengeye karar verme hususunda tek takdir yetkisine sahip olan Türk yetkili
makamlarının münhasır sorumluluğuna bağlıdır. Buna ek olarak, Hükümet,
somut olayda dile getirilen Ģikâyetlerden hiçbirinin, baĢvuranlar tarafından
ileri sürülen maddelerden herhangi birinin, hatta Mahkeme tarafından resen
ileri sürülen, kültürel mirasa eriĢim hakkını güvence altına almayan, 8.
maddenin bile kapsamına girmediğini ileri sürmektedir.
20. BaĢvuranlar, Mahkemenin ratione materiae (konu yönünden)
yetkisinin, insan haklarının türediği Avrupa medeniyetini ve kültürel
mirasın korunmasını amaçlayan uluslararası

normları

göz önünde

bulundurarak, SözleĢme hükümleri ile korunan veya korunması gereken
çerçevenin ıĢığında değerlendirilmesi gerektiği yanıtını vermektedirler.
Kültürel

mirasın

ve

buna

bağlı

değerlerin

insan

hakkı

olarak

değerlendirilmemesi halinde, Avrupa medeniyetinin, kurumlarının ve
bilinçli herkesin bunların akıbeti üzerinde düĢünmesi gerekmektedir.
UNESCO ve Avrupa Konseyi’nin himayelerinde imzalanan uluslararası
antlaĢmalara göre, doktrinde olduğu gibi, kültürel miras “istisnai” ve
“evrensel” bir “veri” tabanı olarak incelenecektir. Ancak kültürel mirasın
zaman içinde ayakta kalması için, mecburi olarak korunması gerekmektedir.
B. Mahkemenin Değerlendirmesi
21. Mahkeme, SözleĢme hükümlerinin, yazıldıkları genel bağlam
dıĢında

yorumlanamayacaklarını

ve

uygulanamayacaklarını

hatırlatmaktadır. Ġnsan haklarının korunmasına yönelik bir belge olma
özelliğine rağmen, SözleĢme, uluslararası kamu hukuku normları ve
ilkelerine uygun olarak ve bilhassa 23 Mayıs 1969 tarihli Viyana
AntlaĢmalar Hukuku SözleĢmesi ıĢığında yorumlanacak bir antlaĢmadır.
Nitekim

Mahkeme,

SözleĢme’nin

hükümlerini,

içerdiği

hak

ve

özgürlüklerin yorumlanması konusunda hiçbir zaman tek çerçeve referans
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olarak değerlendirmemiĢtir. Aksine, söz konusu SözleĢme’nin 31.
maddesinin 3. fıkrasının c) bendi gereğince, bir antlaĢma, insan haklarının
uluslararası korunması ile ilgili olanlar baĢta olmak üzere “taraflar
arasındaki iliĢkilerde uygulanabilir uluslararası hukukun tüm ilgili kuralları”
göz önünde bulundurularak yorumlanmalıdır (bk. örnek olarak, Neulinger
ve Shuruk/İsviçre [BD], No. 41615/07, § 131, AĠHM 2010, Nada/İsviçre
[BD], No. 10593/08, § 169, AĠHM 2012, Magyar Helsinki Bizottság
/Macaristan [BD], No. 18030/11, § 138, 8 Kasım 2016 ve NaïtLiman/İsviçre [BD], No. 51357/07, § 174, 15 Mart 2018).
22. Mahkeme, kültürel mirasın korunması ve kültürel mirasa eriĢime
bağlı değerler konusundaki geliĢen farkındalığının, belirli bir uluslararası
hukuk çerçevesi seviyesine ulaĢmıĢ görünebileceğini ve mevcut davanın, bu
nedenle, geliĢmekte olan bir konu ile ilgili olduğunun düĢünülebileceğini
gözlemlemektedir (bk. mutatis mutandis (gerekli değiĢiklikler yapılmak
koĢuluyla, Bayatyan/Ermenistan [BD], No. 23459/03, § 122, AĠHM 2011,
Hämäläinen/Finlandiya [BD], No. 37359/09, §§ 72-75, AĠHM 2014,
yukarıda anılan Magyar Helsinki Bizottság kararı, § 138 ve yukarıda anılan
Naït-Liman kararı, § 175).
23. Bu bağlamda, bağlayıcı olmamalarına rağmen, uluslararası hukuk
normlarının ortak paydaları ve uluslararası belgeler dikkate alındığında
(Demir ve Baykara /Türkiye [BD], No. 34503/97, §§ 85 ve 86, AĠHM 2008
ve yukarıda anılan Magyar Helsinki Bizottság kararı, § 124), Mahkeme,
kültürel mirasa eriĢim hakkını korumanın gerekliliği konusunda Avrupada
ve uluslararasında görüĢ birliği bulunduğunu değerlendirmeye hazırdır.
Bunun yanı sıra, söz konusu korumanın genel olarak azınlıkların kendi
kültürlerini özgürce kullanma hakkına ve yerli halkların kültürel miraslarını
koruma, denetleme ve koruma hakkına iliĢkin durumları ve düzenlemeleri
hedeflediği tespitinde bulunmak gerekmektedir.
24. Bu nedenle, uluslararası hukukun mevcut durumunda, kültürel
mirasa bağlı haklar, baĢka bir ifadeyle, azınlıkların ve yerli halkların
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haklarının kullanılmasından yararlanan bireylerin özel statülerine özgü
görünmektedir. Bu bağlamda, Mahkeme, SözleĢme’nin 8. maddesi ile
güvence altına alınan haklar bakımından etnik kimliğe zaten önem verdiğini
hatırlatmaktadır (bk. örnek olarak, Chapman/Birleşik Krallık, [BD], No.
27238/95, §§ 76 ve 93 ila 96, AĠHM 2001-I).
25. Öte yandan Mahkeme, bugüne kadar, herhangi bir “Avrupa fikir
birliği” hatta Avrupa Konseyine üye ülkeler arasında söz konusu hakların
kapsamını sorgulamayı gerektirebilecek ya da SözleĢme’nin hükümlerinden,
mevcut baĢvuruda iddia edildiği gibi, herhangi bir kültürel mirasın
korunmasına iliĢkin evrensel kiĢisel hak sonucu çıkarmaya izin veren bir
eğilim gözlemlememiĢtir.
26. Mahkeme, baĢvurunun, SözleĢme hükümleriyle ratione materiae
(konu yönünden) bağdaĢmadığına ve SözleĢme’nin 35. maddesinin 3.
fıkrasının a) bendi ve 4. fıkrası uyarına reddedilmesine karar vermektedir.
Bu gerekçelerle, Mahkeme, oy birliğiyle,
BaĢvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.
ĠĢbu karar, Fransızca dilinde tanzim edilerek, 21 ġubat 2019 tarihinde
yazılı olarak bildirilmiĢtir.

Stanley Naismith

Robert Spano

Yazı ĠĢleri Müdürü

BaĢkan
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BAŞVURANLAR LİSTESİ
1. AyĢe Zeynep Ahunbay 1946 doğumlu olup, Ġstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Profesördür ve Ġstanbul’da ikamet
etmektedir. 1998-2000 yılları arasında, Hasankeyf sit alanındaki kazı ve
restorasyon çalıĢmalarını listelemiĢtir.
2. Abdulkerim Metin Ahunbay 1935 doğumlu olup 2014 yılında hayatını
kaybetmiĢtir; emekli mimar-arkeolog olup, Ġstanbul’da ikamet etmekteydi.
1986-1991 ve 1998-2001 yılları arasında, Hasankeyf sit alanındaki kazı ve
restorasyon çalıĢmalarını listelemiĢtir.
3. Mehmet OluĢ Arık 1934 doğumlu olup, Sanat Tarihi ve Arkeoloji
Profesörüdür; Çanakkale’de ikamet etmektedir. 1985-2003 yılları arasında,
Hasankeyf sit alanındaki keĢif ve kazı çalıĢmalarını düzenlemiĢ ve
yürütmüĢtür.
4. Özcan Yüksek 1963 doğumlu olup, gazetecidir ve Ġstanbul’da ikamet
etmektedir. Atlas isimli coğrafya dergisinin yayın yönetmenidir.
5. Murat Cano 1953 doğumlu olup, Ġstanbul Barosunda, kültürel mirasın
korunması alanında uzman bir avukattır.

