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Adlamanın Öncülü: Jeolojik Çeşitlilik ve Jeolojik Miras  
Yerküredeki jeoloji, toprak, su, hava ve tüm canlı nesneleri kapsayan doğal varlıklar birikimi/stoğu doğal sermaye olarak 
tanımlanmıştır1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Tabiat Varlıkları adıyla jeolojik devirlerle tarih 
öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli olan yer 
üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerler olarak tanımlanmıştır.  

 

Doğanın çeşitliliği 
 
Doğal sermayenin canlı olmayan bileşeni jeolojik çeşitlilik (jeo-çeşitlilik), buradaki “jeoloji” sözcüğü en geniş anlamında 
kullanılarak yerkürenin tamamını ya da bir parçasını oluşturan çeşitli malzemeler, biçimler ve süreçlerdir. Jeolojik çeşitlilik, 
ekosistemin üzerinde kurulduğu temel altlık olduğundan biyolojik çeşitlilikle doğrudan bağlantılıdır2. Gelecek nesillere miras 
bırakacağımızdan korumamız gereken çevresel/doğal ve kültürel değerler kadar jeo-çeşitlilik de bu anlamda önem taşır. Bu 
tanımlamalar, jeo-çeşitliliği oluşturan malzemelere hiç dokunulmayacak anlamına gelmemektedir. İnsanlar inşaat, enerji, 
sanayi hammaddeleri olarak jeo-çeşitliliği oluşturan malzemelerden yararlanırlar. Jeo-çeşitliliğin bu unsurları, BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (2015-Ajanda 2030) ulaşmada esas olan doğal kaynaklar arasında bulunur3. Jeo-çeşitlilik 
aynı zamanda, planlama bakış açısıyla, doğa korumayı sürdürülebilir arazi yönetimiyle bütünleştirmeye yardımcı olur4. 
 
Bilim, eğitim, kültür ya da estetik bakımından önemli görülen jeo-çeşitlilik unsurlarıysa Jeolojik Mirası (jeo-miras) oluşturur5.  
Bunlar, bilim insanları için yerkürenin tarihini yeniden kurmada önem taşır ya da önem taşıma potansiyeline sahiptirler1 ve 
bulundukları yerler Jeosit olarak adlandırılır6. 2863 sayılı yasadaysa Doğal (tabii) Sit, jeolojik devirlere ait olup ender 
bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer altında ya da su altında bulunan korunması gerekli alanlar 
biçiminde tanımlanmıştır. Tarihsel, arkeolojik yerler gibi jeo-miras varlıkları kadar jeo-çeşitliliği oluşturan süreçler, işlevler ve 
özellikler de koruma altına alınır. Jeo-miras, insan tarafından tüketilen doğaya dikkat çeker ve doğa koruma fikrini aşılamaya 
çalışır7. 
 
Doğal olarak enderliği, temsil ediciliği veya estetik kalitesi veya kültürel değeri açısından önemi nedeni ile alışılmamış veya 
sıra dışı değere sahip olan bir veya daha çok sayıda özel doğal yapıyı içeren alan ise Doğal anıt olarak adlandırılır8. 19/2/2012 
tarih ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik’e göre, ulusal park esasları kapsamında korunan doğa parçasıdır. IUCN (Dünya Doğayı Koruma Birliği), bir doğal 
yapının doğal anıt/özellik olarak sınıflandırılması için jeolojik ya da jeomorfolojik özellik, kültürel olarak etkilenmiş doğal 
özellik, doğal kültürel yer ya da ekolojiyle ilişkili kültürel yer kapsaması gerektiğini belirtir9. 
 
Bir ya da birden çok jeositi kapsayan ve turistik amaçla kullanılmaya uygun alanlaraysa Jeopark adı verilir6. BM’nin eğitim, 
bilim ve kültür kuruluşu UNESCO’nun koyduğu kurallara uygun olduğu kabul edilen jeo-miras alanları Dünya Mirası Listesi’ne 
alınır; belirlenen ilkeler doğrultusunda gelişen ulusal jeoparklar da Küresel Jeopark Ağı’na katılır10. 
 
1 Gray, M., 2019, Geodiversity, Geoheritage and Geoconservation for Society, International Journal of Geoheritage and Parks, c. 7, sf. 226–236. 
2 Santucci, V.L., 2005, Geodiversity and Geoconservation Historical Perspectives on Biodiversity and Geodiversity, The George Wright Forum, c. 22, no 

3, sf. 29-34. 
3 Gill, J.C., 2017, Geology and the Sustainable Development Goals, Episodes, c. 40, no 1, sf. 70-76. 
4 Serrano, E., 2007, Geodiversity. A Theoretical and Applied Concept, Geographica Helvetica, c. 62, no 3, sf. 140-147. 
5 Crofts, R. ve Gordon, E.J., 2014, Geoconservation in Protected Areas, Parks, c. 20, no 2, sf. 61-76. 
6 ProGeo, 2011, Conservıng our Shared Geoherıtage – A Protocol on Geoconservatıon Prıncıples, Sustaınable Sıte 
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne jeolojik-jeomorfolojk özellikleri bakımından yurdumuzdan Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya 
Kaya Sitleri ile Pamukkale girmiştir11. Karain Mağarası, Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Koruma Alanı, Kayseri-Koramaz 
Vadisi ile Tuz Gölü Özel Çevresel Koruma Alanı da geçici listededir. Ülkemizde çok sayıda jeolojik miras ögesi bulunmasına 
karşın, bunların çoğunun tescil edilmediği/edilemediği bilinmektedir12. Türkiye’den sadece, jeopark olarak tescil edilen 
Manisa Kula volkanitleri UNESCO’nun Küresel Jeopark Ağı’nda yer almaktadır. Bu listeye aday üye olarak alınabilecek ilk beş 
alan, sırasıyla, Konya Karapınar bölgesi, Nevşehir Kapadokya, Denizli Pamukkale, Küre Dağları Ulusal Parkı ve Kızılcahamam-
Çamlıdere fosil ormanı olarak belirlenmiştir. 
 
Yirminci yüzyılın son çeyreğinden bu yana, gezginler salt yabancı ülkeleri, kentleri, tarihsel mirası, doğal güzellikleri görmekle 
yetinmeyerek özel konulu geziler yapmaya başladılar. Kültür turizmi, din turizmi gibi bir yerin jeo-çeşitliliği hakkında bilgi 
edinmek ve anlamak amacıyla estetik değerlendirmenin ötesinde yapılan jeoloji turizmi (jeo-turizm)13 giderek önem kazandı. 
Böylece 21 inci yüzyılın başından bu yana, jeo-turizmi teşvik amacıyla jeo-çeşitlilik korunarak jeo-sitler ve doğal anıtlar öne 
çıktı. 
 
Jeolojik Miras ve Madencilik 
Öncelikle, Dünya Mirası bulunan yerlerde ya da yakınında madencilik çalışması (aramadan işletmeye kadar) yapılmasının bu 
yerlere zarar vereceği konusunda haklı bir endişe vardır. Bu konuda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile Dünya 
Koruması İzleme Merkezi (WCMC) birlikte bir rapor yayımlamış14 ve Uluslararası Madencilik ve Metaller Konseyi (ICMM) de 
üyelerine, ÇED raporlarında olumsuz etkiyi azaltacak önlemler olsa bile buralarda çalışma yapmamalarının gerektiğini bir 
durum açıklamasıyla bildirmiş ve bu çalışmalara finansman sağlayan kuruluşları uyarmıştır15. 7/12/2019 tarih ve 30971 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile 
ülkemizde de doğal sit alanlarında madencilik yapılması yasaklanmıştır. 
 
Yerküredeki jeo-çeşitliliğin bir unsuru olan minerallerin yararlı bir hammadde olarak kullanılması neredeyse uygarlık tarihiyle 
özdeştir. Hatta insanlığın gelişiminde köşe taşlarını oluşturan belirli minerallerin bu süreçteki devasa katkılarından dolayı 
uygarlık tarihinin belirli dönemlerine adları verilmiştir: Yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç (bronz) ve demir çağı gibi. Uygarlık 
tarihinde belirleyici olan minerallerin elde edildiği madenler de gerek bu minerallerin oluşum süreçlerine ışık tutmaları 
gerekse bunların yer kabuğundan çıkarılmaları ve bünyelerindeki metalin elde edilmesi tekniklerinin tarihçesini temsil 
etmeleri açısından bütün dünyada madencilik mirası olarak kabul edilir ve bulundukları maden sahaları da jeo-sit olarak 
önemli görülmektedir. Bir maden sahasındaki jeolojik ve madencilik unsurlar o kadar iç içe bulunurlar ki çoğunlukla 
birbirlerinden ayırtlanamazlar16 ve öte yandan da tarih, arkeoloji, mimari, sanayi, teknoloji bağlamında kültürel mirasla da 
bağlantılıdır17. 
 
Bir maden sahası, ancak orada işletme çalışmaları bittikten sonra miras olarak değer kazanır. Madencilikle ilgili olarak maden 
ocakları, kullanılan yapılar, içlerindeki eşyalar ve aletler kadar madencilik tarihçesine ışık tutan arazi biçimleri, maden 
oluşumuna ilişkin jeolojik yapılar, yüzeylemeler, üretim kalıntıları, vb bu mirası oluşturur. Bu somut madencilik mirasının yanı 
sıra soyut olan teknikler ile gelişim süreçleri, madenci gelenekleri ve alışkanlıkları da yer alır. Bu eski madencilik sahaları ve 
mirası, kültür turizminin ve jeo-turizmin bir parçası olarak maden turizmine açılmak üzere maden müzesi, maden parkı, gezi 
yolları, yeraltı çalışma yerlerine ziyaret, vb biçiminde düzenlenirler. Son çeyrek yüzyıldaki kütlesel turizmden kaçarak daha 
bireysel deneyimlere ve kültür turizmine olan yönelim18 sonucunda maden turizmi Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya’da 
çok ilgi görmektedir. Bütün AB ülkelerinde maden turizmi için kullanılan 364 eski maden vardır16. Yılda, her birini ortalama 
yüz bin kişi ziyaret eder ve maden müzelerinin en ünlüsü olan Polonya’daki Wieliczka tuz madeninin yıllık ziyaretçisi bir milyon 
kişiden fazladır. 
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Dünyadan Madencilik Mirası Örnekleri 
UNECO’nun dünya mirası listesinde19 çok sayıda antik maden sahası yer almakta ve buralarda yoğun biçimde maden turizmi 
yapılmaktadır.  
 
Erzgebirge/Krušnohoří Madencilik Bölgesi 
Almanya’nın güneydoğusundaki Saksonya bölgesinden Çekya’nın kuzeybatısına kadar uzanır. Saksonyalı Agricola, dünyanın 
bilinen ilk madencilik kitabı olan De Re Metallica libri XII (Madencilik Üzerine 12 Kitap) kitabını buradaki madenleri inceleyerek 
1550’de tamamlamış fakat 1555’te ölümünden sonra basılmıştır20. Orta Çağ’dan başlayarak işletilen çok çeşitli metal 
zenginliğine sahip Erzgebirge bölgesi 1560 yılına kadar Avrupa’nın en önemli gümüş kaynağı olmuştur. Kalay, tarihsel olarak 
bölgede üretilen ve işlenen ikinci metaldir. Bölge, 19’uncu yüzyıl sonunda en büyük uranyum üreticisidir. Erzgebirge Cevher 
Dağları, 12 ile 20’nci yüzyıllar arasında 800 yıl boyunca madencilik kültürüyle yoğun bir biçimde yoğrulmuştur. 
 
Almaden-İspanya Cıva Madeni 
Roma öncesinde üretimin başladığı madende işletme 2001’de ve cıva üretimiyse 2003’te son bulmuştur. Kültür, eğitim ve 
turizm amacıyla 2008’te galeriler, tesisler, idare binası (Gewerkenegg Şatosu, 1533), maden okulu (1785), madenci mahalleleri 
ile kilise, hastane (1773), arena (1755) gibi sosyal merkezlerden yararlanılmaya başlanmıştır. 
 

Falun- İsveç Büyük Bakır Dağı 
Falun’daki Büyük Bakır Dağı’nda üretim 13’üncü yüzyılda başlamıştır. Madenciliğe ilişkin ilk belge 1288 yılına ait olup madenin 
tarihinin 8 ve 9’uncu yüzyıla kadar indiği bilinmektedir. Falun, 17’nci yüzyılda planlı olarak inşa edilmiş bir madenci kasabasıdır. 
Bakır madeni 400 m derine kadar çok sayıda galerilerle işletilmişken 1687’de oluşan bir heyelanla 300*350 m boyutlarında ve 
90 m derinliğinde bir açık ocak ortaya çıkmıştır. Büyük Bakır Dağı’nda, 17’nci yüzyılda, kalıntıları bütün alanda görülen 140 
kadar bakır ergitme fırını olduğu bilinmektedir. 
 
Cornwall ve Batı Devon-İngiltere Madencilik Bölgesi 
Cornwall ve Batı Devon’daki çok geniş madencilik arazisi İngiltere’nin güneybatı ucundaki çıkıntıyı kaplar. Madenciliğin öncüsü 
olan bakır ve kalay madenciliğinin hızla büyümesiyle 18 ve 19’uncu yüzyıl başlarında bugünkü biçimini almıştır. Bölge, 19’uncu 
yüzyıl başlarında dünya bakır arzının üçte ikisini karşılamaktadır. Derin yeraltı işletmeleri, makine binaları, izabehaneler, 
madenci kasabaları, iskele ve limanlar gibi kalıntılar bölgenin Sanayi Devrimi’ne katkısını ve teknolojisini hızla yayarak dünya 
madenciliğine yaptığı etkiyi kanıtlar. Bu bölgenin tamamında, kendine has bir dile (Cornish) sahip bütünleşik ve özel bir kültür 
dikkat çeker. 
 
Nord-Pas de Calais-Fransa Maden Havzası 
Kuzeybatı Avrupa büyük kömür damarının Fransız kısmını oluşturan havza 1700’den 1900’lerin son çeyreğine kadar kömür 
üretimi yapılan 1200 km2 üzerindeki bir alana yayılan 109 ayrı bileşenden oluşur. Önemli ve iyi korunmuş bir kömür 
madenciliği örneğini kendine özgü yerleşim yeri planlamasıyla temsil eder. Maden tesisleri, bazısı 0,9 km2 boyutunda ve 140 
m’den daha yüksek cüruf yığınları, demiryolu ve istasyonlar, madenci köyleri, okullar, dinsel yapılar, sağlık ve sosyal tesisler, 
idare binaları, patron ve yönetici evleri, vb yapılarıyla maden çalışanlarının yaşam biçimini yansıtır. Geniş bir ova düzlüğünde, 
bazen 120 km boyunca sürekli ve türdeş belirgin bir kültürel yapı görülür. Kömür üretimine bağlı olarak atık yığınları, 
çöküntülerin oluşturduğu göllenmeler ve ormanlar değişik bir arazi yapısı oluşturur. 
 
Wieliczka-Polonya Tuz Madeni 
Türünün Avrupa’da en eskisi olan Wieliczka tuz madeni 13’üncü yüzyıldan başlayarak işletilmiş olduğundan Avrupa’daki 
madencilik tekniklerinin gelişimine ilişkin tarihsel evreleri temsil eder. Büyük derinliklere ulaşan yüzlerce km uzunluğundaki 
galeriler, tarihi boyunca kullanılan araç ve makinalar, günümüze dek iyi korunmuş olan tuzdan yontulmuş yeraltı kiliseleri ve 
heykeller geçmişe büyüleyici yolculuk sağlar. Bir yeraltı gezi yolu 19’uncu yüzyılın başından beri vardır.  
 
Krzemionski-Polonya Tarih Öncesi Çakmaktaşı Maden Sahası 
Mükemmel korunmuş oyuklarıyla, maden çukurlarıyla, atık yığınlarıyla 5000 yıl öncesine ait tarih öncesi dönemin madencilik 
tekniklerini anlatan değerli anıtlardan birisidir. Üretim, balta ve keski yapımı için çakmaktaşı çıkarılması ve işlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. MÖ üçüncü binin ilk yarısında, üretilen çakmaktaşları madenden 660 km uzağa gitmiştir. 78,5 ha büyüklüğündeki 
bir alana yayılmış olan sahada 4000 kadar maden işletmesi vardır. İşletmenin derinliğine ve çalışma yöntemine bakarak dört 
ayrı tür madencilik sistemi ayırtlanmıştır. En yaygın olanı, 9 m derinliğe ulaşan ve birkaç yüz m2’lik alana yayılan oyuk yüksekliği 
55-120 cm olan karmaşık maden odaları sistemidir. Neolitik dönem çakmaktaşı madenlerini görmek için 1950’de turistler 
gelmeye başlamıştır. 
 

 
 
19 https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaP 
20 Agricola, G., 1950, De Re Metallica 1556, Latince ilk baskıdan çev. Hoover, H.C. ve Hoover, L.H., Dover Publ. Inc., New York, 638 sf. 
 
 



Ülkemizde Madencilik Mirasının Durumu 
Yerkürede madenciliğin başladığı ilk yerlerden olan Anadolu zengin bir madencilik tarihçesine sahiptir21. Fakat bu kültürel 
zenginlik yakın zamana kadar göz ardı edildiğinden tarihin en önemli madencilik miraslarından çoğu ne yazık ki yok olmuştur. 
 
MTA Tabiat Tarihi Müzesi 
MTA çalışmaları sırasında antik maden ocaklarında bulunan madencilik mirası unsurları o yerlerle ilgili madencilik arkeolojisi 
çalışması yapılarak Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir. Müzenin ikinci katında “Türkiye Madencilik Tarihi Bölümü’nde” 
insanın sosyal ve kültürel gelişimiyle paralel madenciliğin gelişmesine tanıklık eden buluntular ile “Küpelasyon” ve 
“Sementasyon” canlandırma alanları ve “Tunç Çağında Madencilik Maketi” yer almaktadır. 
 
Zonguldak Taşkömürü Müzesi 
Ülkemizin günümüzdeki en eski yeraltı maden işletmesi olan Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 2016’da bir 
maden müzesi açılmış ve bahçesinde sergi alanı oluşturulmuştur22. Yeraltındaki maden üretim çalışmaları bu müzede 
canlandırılmıştır. Ne yazık ki maden sahasında bir maden turizmi gezi yolu ve günümüzde kullanılmayan bir yeraltı ocağında 
turizme yönelik restorasyon yoktur. 
 
Çankırı Tuz Mağarası Müzesi 
Çankırı Kaya Tuzu Mağarası, Türkiye'nin en büyük kaya tuzu rezervlerinin bulunduğu bir yerdir. Buradaki yeraltı kaya tuzu 
işletmesinin Hititler zamanından bu yana, yaklaşık 5000 yıldır kullanıldığı tahmin edilmektedir. Uzunluğu giderek artan ve 
bugünlerde 16 km’ye ulaşan tünellerin yaz kış 15-17 derecelerde sabit hava sıcaklığı nedeniyle önce soğuk hava deposu olarak 
kullanılması düşünülmüş, askerlerin önerisi sığınak yapmak olmuş. Konuya çok farklı bir yaklaşım getiren valilikse Polonya- 
Wieliczka Tuz Madeni Müzesi’ni örnek alarak içinde otel, restoran, müze ve tematik sanat galerilerinin yer alacağı bir proje 
tasarlamıştır. Hatta mağara içinde astım hastalarının tedavi edileceği bir hastane yapılması da gündemdeki projeler arasında. 
Tuz Mağarası’nın içerisindeki devasa boyutlu oda biçimli galerilerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.  
 
Yarın İçin Öneriler 
Dünya Mirası Listesi’ne girebilmek çok güç, jeosit ya da jeopark olarak tanınmak güç iken bugünden yarına bir madencilik 
mirasının böyle bir ün kazanmasını beklemek hayalcilik olur. Yapılacak olan bu hedefi amaçlayarak daha fazla zaman ve var 
olan madencilik mirasını yitirmeden çalışmalara başlamak olmalıdır. Örgütsüz bir çalışma sonuç vermeyeceğinden belki 
TMMOB Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odaları ortak bir çalışma komisyonu kurar, buraya kendi üyeleri dışından konuda 
uzman olanları da çağırarak bir hazırlık çalışması başlatabilirler.  
 
Başta MTA’nınkiler olmak üzere madencilik kayıtları taranarak aday yerler listesi çıkarılır ve buralar hakkında envanter 
dosyaları hazırlanır. Neredeyse hazır olanlar için tanıtım dosyaları kotarılır. Anadolu’nun Hititlerden kalma en eski madencilik 
mirası olan Çorum-Alacahöyük Metal İşliği, MÖ 6’ncı yüzyılda dünyada ilk altın paranın basıldığı Salihli-Sart Altın Atölyesi, antik 
dönemlerde ve Osmanlı’da işletilmiş Söğüt-Korudanlık yeraltı altın madeni bunların ilk örnekleri olabilir. Komisyonun ön 
incelemesinden sonra bu liste kuşkusuz kabaracaktır. Madencilik mirası değerlerimiz daha fazla yitmeden ülkemizin kültürel 
zenginliğini çeşitlendirecek ve çoğaltacak bu çalışmaya başlayalım. 
 
 
21  Oygür, A.V., 2021, Altın Madenciliğinin Anadolu Öyküsü, KTÜ Maden Müh. Bölümü, Nefeslik, Sayı 6, sf. 18-23. 
22 https://zonguldak.ktb.gov.tr/TR-186810/zonguldak-maden-muzesi.html 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


