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Özet
Günümüzde halen daha “kent bilincinin” tartışıldığını görmekteyiz. Bunun en
önemli nedenlerinin başında, devlet kurum ve kuruluşlarının, kent bilimcilerinin
yapmış olduğu kent bilinci tanımını ve kent bilincinin oluşumu için ortaya
koydukları temel önerileri yeteri kadar dikkate almadan yapmış oldukları
stratejik hatalardır.
Bazan da kentin herhangi bir bölgesinde özellikle de kentin eski yerleşim
bölgesinde yapılan stratejik hatalar, tüm kent halkını olumsuz biçimde
etkilemektedir. Kıbrıs’ın başkenti olan Lefkoşa kenti bize bu konuda tipik bir
örnektir.
Anahtar Kelimeler: Lefkoşa, Kent, Kimlik,Strateji,Yasalar.

Urban Consciousness and Laws
Abstract
Today the city conscience is being discussed. One of the most important
reasons behind this, is the strategic mistakes that the state institutions and
organizations have made without taking into consideration the city's well-known
definition of urban scientists and the basic competence they have put forth for
the formation of urban consciousness. Sometimes, strategic mistakes that have
been made in any part of the city, especially in the old settlement of the city, is
effecting negatively the whole city. The Nicosia city, the capital city of Cyprus, is
a typical example for this issue.
Keywords: Nicosia, City, Identity, Strategy, Laws.
Giriş
Lefkoşa Kenti, M.Ö.VII yy.’ da ‘Lidra’ ismi ile kurulmuştur. M.Ö. 312-285 yılında
Mısırlı Ptolemy Soter I’in oğlu Levkon (Levkos), yıkılan Lidra kentinin bulunduğu
alana yeni bir kent inşa etmiş ve adını da Lefkotheon (Levkonteon) koymuştur.
Kente Ledra da denilmekteydi. Bazı tarihciler ise Levkentheon kelimesinin
zamanla Lefkosia’ya dönüşmesiyle adının Lefkoşa olarak ortaya çıktığını
yazmaktadırlar. Türkler Lefkoşa kelimesi yanı sıra kente Şeher de demişlerdir.
Kent, Bizans Dönemi’nin sonlarından (10.yy) günümüze kadar Kıbrıs’ın hep
başkenti olarak kalmıştır. Ayrıca Roma medeniyeti ile başlayan “Castrum”
kavramı Bizans Dönemi’nde “Kaleye” dönüşmüştür [Gürkan, 1986:6,7].
Günümüzde ise dünyada bölünmüş olarak duran tek başkentidir. Özellikle
Roma Dönemi’nden başlayan ve tarihsel süreç içinde gelişen kent bilinci son
süreçte yapılan stratejik hatalar ile sekteye ugramıştır. Ancak günümüzde devlet
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kurum ve kuruluşlarının yaptığı bazı doğru stratejik uygulamalar tekrar kent
bilincinin oluşumunu hızlandırmıştır.
Bu stratejik hatalar 1963 yılında ikiye bölünen ve halen daha dünyanın
bölünmüş olan tek başkentinin her iki tarafında da yapılır.
Bu stratejik hataların yapılmasının en başında devlet kurum ve kuruluşlarının
bilimsel araştırma yapıp kenti tanımadan veya bazı gerçekler bilinmesine
rağmen aldıkları yanlış kararlardır.
Lefkoşa kenti, dünyadaki diğer tarihi kentler gibi, kentin surlar içinde önceleri
idari mekanizma ve zenginler yaşarken, süreç içinde kent varoşlarına
taşınmışlardır. Kent merkezlerine ise bir kısım ekonomik seviyesi düşük olan
aileler girmiştir. Genel anlamdaki tarihi kentlerdeki insan hareketleri süreci,
Lefkoşa kentinde iki toplum arasındaki savaşlar nedeni ile çok hızlı ve değişken
olmuştur.
İnsan hareketleri yanı sıra Lefkoşa kenti kuzey kısmında surlar içi binalarının
büyük bir çoğunluğu Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne bağlıdır. Güney
kısmında ise binaların yaklaşık dörtte biri kiliseye aittir. Kuzey kısmındaki
binalar iki türlü Vakıf İdaresi’ne bağlıdır. Birincisi, Mazbut Vakıflar: Vakıflar
idaresine hayır amaçlı verilen bağışlar. Ancak Vakıflar İdaresi, Vakfiyenin hangi
amaç için bağış yapmışsa, bu amaç dışında işlem yapamaz.
Mevcut veya sonradan yapılan binaların bakım ve idamesi Vakıflar Örgütü ve
Din İşleri Dairesi’ne aittir.
İkincisi, Mülhak Vakıflar: Özel vakıflar olup, arazi veya binaların idaresi
vakfiyeye göre varislere aittir. Vakıflar İdaresi sadece denetim görevi yapar.
Mevcut veya sonradan yapılan binaların bakım ve idamesi mal sahiplerine aittir
[Sayılı:73/1991, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma
Esaaları) Yasanın İç Düzeni. Madde 1. Tanımlar].
Lefkoşa surlar içinde yapılan bu hatalar, tüm kent halkını kente yabancılaştırdı
diyebiliriz.
Halbuki Kent bilimcileri, kentlilik bilincini, “kentte yaşayan bireylerin (örgütsel
yapıların) kente özgü tutum ve davranışlar sergilemeleri, birer kentli birey / aktör
/ paydaş olduklarının farkında olmaları ve buna uygun davranmaları anlamına
gelir, olarak tanımlamaktadırlar. Kentlilik bilinci oluşumunun başlıca koşulunu
ise bireylerin yaşadıkları kent ile (kentteki diğer bireyler, kurumlar ve kuruluşlar
ile) anlamlı, güçlü ve sürdürülebilir bağlar kurabilmeleri ve kendilerini yaşadıkları
kentin bir parçası gibi hissetmelerine bağlamaktadırlar. Kentlilik bilincinin
oluşumu için ise üç temel yaklaşımı öngörmektedirler: 1- Kentin tarihi ve kültürel
değerlerinin farkına varmak, 2- Kentin fiziksel, kültürel ve sosyal (sürdürülebilir)
dönüşümünü gerçekleştirmek, 3- Kente aidiyet duygusunu hissederek kenti
sahiplenip korumak olarak tanımlamaktadırlar [Banger, 2017].
Kıbrıs Bina Yasa ve Tüzükleri
Bilindiği üzere Kıbrıs günümüzde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs
Cumhuriyeti olarak 1974 yılında ikiye bölünmüştür. Lefkoşa kenti ise 1963
yılında ikiye bölünmüş olup, her iki tarafın da başkentidir. Bundan ötürü başta
genel olarak Kıbrıs daha sonra ise,
iki tarafın yasa ve tüzükleri ayrı
incelenmiştir.
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Lefkoşa surlariçi ile ilgili ilk çalışma 1927 yılında İngiliz Sömürge yönetimi
döneminde yollarda çekiliş haritası ile karşımıza çıkar [Eski eserler ve Müzeler
Dairesi. Haritalar].
1 Eylül 1946’da Fasıl (Bölüm) 96 Yollar ve Binalar Yasası (Street and Building
Regilation
Law) yürürlüğe girer. Bu yasanın 19/1 maddeleri uyarınca
14/10/1954 yılında Yollar ve Binalar Tüzüğü yapılır.
Tüzüğün IV. Kısım (Binalar Hakkında Yükseklik ve Alan) 7. Madde 2.
Fıkrasında; binanın yüksekliği, bina cephesiyle binanın hudut olduğu yolun karşı
tarafındaki kenarı arasında ölçüldüğünde bulunan yatay mesafenin altıda
dördünden fazla olmamalıdır. Böyle bir yol dış kenar bulunması halinde azami
yükseklik yetkili makamca tayin edilir.
Ancak a ve b bentlerinde;
Bir yoldan fazla yollara hududu olan bir köşe arası üzerinde yapılan binanın
yüksekliği, bu yolların en geniş olanına göre düzenlenir ve bu gibi yolların en
darı üzerinde olan binanın yüksekliği de en geniş yoldan 45 ft’den (13.71m)
daha uzakta olmayan bir mesafeye kadar en geniş yol üzerindeki binanın
yüksekliğine eşit olabilir.
Kule, kubbe ve diğer mimari özelliklerle süsler, bina için müsade edilen
yükseklikten daha yükseğe çıkabilir ancak her durumda yetkili makamın özel
onayına tabidirler ve yetkili makam onayı vermek için uygun göreceği şartları da
koyabilir yazmaktadır [Capter 96. Of The Laws. Cyprus “Street and Building”
1956. 5. Kısım, 7.Madde. 2.Fıkra].
Fasıl (Bölüm) 96 yasasında ilk olarak 1959 yılında kapsamlı değişik yapılır.
Yasanın 24. Maddesi, bu yasanın hiçbir kuralı Eski Eserler Yasası’nın 11.
maddesinin veya o yasayı değiştiren veya onun yerini alan herhangi bir yasanın
uygulamasını etkilemez ve bu yasa uyarınca verilen bu ruhsat, Eski Eserler
Yasası’nın 11. Maddesi uyarınca bir ruhsat alınmadıkça ve alınana kadar
geçerli olmaz şeklindedir.
1959 yılında çıkarılan Fasıl (Bölüm) 31 Eski Eserler Yasası (Antiquities law) 11
Maddesi; (1) Yönetim, korunması gereken tarihi yapı ve müştemilatının
çevresindeki yapıların yükseklik ve görünümünün, tarihi eser karakteri ve stili ile
uyumlu olmasını garanti altına alınması için gerekli duyuru (Resmi Gazetede)
yapılır ve tarihi yapı çevresinde ilgili Komisyonun (üst düzey yöneticisinin)
önceden yazılı izni alınmadan yeni inşaat, tamirat, bakım onarım ve ağaç kesimi
yapılamaz.
(2) Bu başlık altında izin verilmeden önce, komisyon talepte bulunandan
komisyonun ve yöneticinin (direktörün) dikkatine sunulmak üzere uygulama
planı, plan bölümleri, ve çizimleri ister ve sunulan bu dokümanların komisyon ve
direktör tarafından incelenmesi sonucu, tarihi eser karakterinin ve stilinin
korunmasını garanti edecek değişikleri ister ve izni buna göre düzenler.
(3) Bu kapsamda, komisyonun onayladığı izini hatalı bulan herhangi bir kişi,
iznin veriliş tarihinden en geç bir ay içerisinde mülki amire itirazda bulunabilir ve
mülki amirin (Vali) kararı kesinlik kazanır ve itiraz hakkı yoktur.
(4) Herhangi bir şahıs
(a) paragraf (1) de belirtilenler aykırı inşaat yapar, yenileme inşası veya tamirat
yapması halinde,
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(b) veya inşaat, yenileme inşası veya tamiratın onaylanan plandan sapması
halinde on £ (pandu) geçmeyen para cezasına çarptırılır ve mahkeme kararı ile
izne aykırı yapılan tüm inşaatın durdurulup belirlenen süre içerisinde yıkılması
ve orijinal haline döndürülmesi gerekir.
Mahkeme kararını herhangi bir şekilde uygulamayan veya uygulatmayan kişi,
daha önceki cezasına ek olarak, gerekli düzeltme işlemlerini yapması gereken
tarih itibarı ile her gün için beşyüz milsi geçmeyen para cezasına çarptırılır ve
ayrıca tarihi eser ve çevresinin orijinal görünümüne kavuşması için gerekli işler
komisyon ve/veya direktör tarafından yapılır ve tüm giderleri mahkeme kararına
uymayandan tahsil edilir diye yazmaktadır [Capter 31 of The Laws. Cyprus
“ANTIQUITIES” 1959. 7. Madde ].
Bu yasanın yanı sıra, başta da belirtildiği gibi Kıbrıs 1974’ de, Lefkoşa kenti ise
1963’de iki ayrı idareye bölünmesine rağmen, 1981 yılında kent için İki tarafın
belediyeleri öncülüğünde ortak İmar Planı yapılır. Ancak bu plan KKTC’de
uygulanmaz.
KKTC Bina Yasa ve Tüzükleri
Fasıl (Bölüm) 96 Yollar ve Binalar Yasası ile tüzüğünün bazı maddeleri
değiştirilerek halen daha kullanılmaktadır [Fasıl 96. Yollar ve Binalar Yasası.
Değiştirilmiş Şekliyle].
1980-1981 yılarında, 1927 yılında çizilen haritalar üzerinde tekrar yol çekilişleri
yapılır. Yine 1981 yılından başlayarak Lefkoşa surlariçindeki eski eserler tespit
edilip Resmi Gazetede yayınlanır.
Lefkoşa Türk Belediyesi, Şehir Planlama Dairesi ve Eski Eserler ve Müzeler
Dairesi tarafından Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturulur.
Yasaların yanı sıra 2001 yılında İmar Planı yapılır. Plana göre Lefkoşa surlariçi
binaları iki katla sınırlandırılır.
2008 Yılında Lefkoşa Surlariçi, “Surlar ve Hendeklerini Kapsayan Alanı İzleme
Koordinasyon ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulur. Kuruluşun amacı, konutunu
veya iş yerini tamir ve bakımını yapacak kullanıcıların Turizm Teşvik Priminden
yararlanmasıdır. Bu kurul Lefkoşa surlariçini üç ayrı bölgeye ayırarak çalışma
yapar ve Maliye Bakanlığı’nda bir fon oluşturulur [KKTC Şehir Planlama
Dairesi].
1980-1981 yılında yapılan eski eserler tesbit çalışması iyi bir çalışmaydı
diyebiliriz. Ancak aynı yılda yapılan yol çekilişi, hiç düşünülmeden yapılan bir
çalışmaydı. Aynı sokak içindeki tarihi binalar yıkılamaycağına göre, bazı sokak
sülietleri bozulmuş olur. Daha sonra ise bu hatadan vazgeçilir.
Yine aynı yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, Şehir Planlama Dairesi ve Eski Eserler ve
Müzeler Dairesi tarafından Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturulur. Anıtlar Yüksek
Kurulu oluşturulurken
Fasıl (Bölüm) 96 Yollar ve Binalar Tüzüğü
değiştirilmeden veya ilgili maddesine ek yapılmadan Anıtlar Yüksek Kurulu
oluşturulduğu için, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun aldığı bazı kararlar, eski eserler
tespit edilip resmi gazetede yayınlanmasına rağmen yargı tarfından geçersiz
sayılır [ KKTC Şehir Planlama Dairesi].
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun resmiyet kazanabilmesi için, ancak 1994 yılında fasıl
( Bölüm) 96 Yollar ve Binalar Yasasının 24. Maddesinde 11yerine 10 yazılır ve
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aynı maddenin yanına, Eski Eserler Yasası uyarınca verilen ruhsatlar 60/1994
kelimesi eklenerek resmiyet kazandırılır [Fasıl 96. Yollar ve Binalar Yasasının
24. Madde].
Böylelikle 1994 yılında, Sayı 60/1994 Eski Eserler Yasası
yürürlüğe girer.
Yasanın 10. Maddesi; 1,2,3,4,5 ve 6 cı bentlerinde, kısaca mülkiyetine
bakılmaksızın bu yasa kapsamına giren taşınmaz eski eserler ve doğa
varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli karar ve önlemleri alma, aldırma
ve bunların her türlü denetimini yapma ve yapılmasını sağlama, alınan kararları
uygulama ve/veya işlem yapma yetkisi Müdürlüğe aittir. Bu konuda Müdürlük,
Planlama Makamı, Anıtlar Yüksek Kurulu, Belediyeler ve ilgili diğer kuruluşlar ile
eşgüdüm içinde çalışır. İmar Yasası uyarınca hazırlanmış herhangi bir plan olsa
bile Anıtlar Yüksek Kurulundan izin alınması esastır. Anıtlar Yüksek Kurulunca,
bölgenin karakteri, yapıların tarzı, özellikleri, yükseklikleri, mimari yapı
malzemesi açısından uyumu, görsel, çevreden algılama ve benzer hususlar göz
önünde bulundurulur yazmaktadır. Ayrıca Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarına
uyulmadığı taktirde proje veya yapılara Nihai Onay Belgesi verilmediği
belirtilmektedir [Sayı 60/1994 Eski Eserler Yasası. 24. Madde].
2001 Yılında yapılan İmar Planı da sorun yaratır. Çünkü yapılan çalışma tam
anlamıyla imar Planı yerine Nazım İmar Planı diyebileceğmiz bir çalışmaydı.
Ayrıca plandan çok Emirnamelerle hareket edildi. En önemlisi ise ülke Fiziksel
Planı yapılmadan böyle bir çalışmaya gidilir. Ayrıca başta, İmar planına hakim
olan temel ilkeler denilen, toplumun İmar Planını anlaybilmesi veya
kabullenebilmesi için temel ilkelere uyulmak istenmez.
Bu da toplumda büyük bir sorun yaratır, yapılan eleştiriler sonunda temel
ilkelere uyulur. Ülke Fiziksel Planı ise daha sonra yapılır.
Bence en doğru çalışma 2008 yılında Lefkoşa Surlar ve Hendekleri Kapsayan
Alanı İzleme Kordinasyon ve Yönlendirme Kurulu’nun oluşturulması. Ayrıca bu
kurulun denetiminde konutunu veya iş yerini tamir ve bakımını yapacak
kullanıcıların Turizm Teşvik Priminden yararlanması çalışmasıydı. Bu kurul
Lefkoşa surlariçini üç ayrı bölgeye ayırarak, Maliye Bakanlığı’nda bir fon
oluşturulur. Çok az kullanıcı yararlanabilir. Çünkü bir sure sonra hükümetler bu
fona para aktarmaktan vazgeçer.
Kıbrıs Rum Yönetimi Bina Yasa ve Tüzükleri
Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası tüzüğünün bazı maddeleri değiştirilerek
(KKTC’ deki gibi) halen daha kullanılmaktadır.
1981 yılında kent için İki tarafın belediyeleri öncülüğünde ortak yapılan İmar
Planı uygulanır.
1990 Yılında Kent Planlama yasasını çıkarır. Bu yasa kentlerde fasıl 96
Yasasını yürürlükten kaldırmış olur.
Kent Yasası ile bir çok bina, tarihi ve mimari değerlerine göre eski eser olarak
ilan edilir. Eski eser olarak ilan edilen bina hangi nedenle yıkılırsa yıkılsın, mal
sahibi eskisinin aynısını yapmakla yükümlüdür. Eskisinin aynısını yapmadığı
takdirde para cezasına çarptırılır. Para cezası, maddesi 2011 yılında yeniden
düzenlenir. Yeni düzenlemeye göre, yasayı ihlal eden kişi 3400€ (üçbindörtyüz
euro) kadar para cezası alır. Gerekli düzenleme yapılmaması halinde günde
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340€ ek ceza uygulanır. Yasayı ihlal eden, şirket ise ceza 17000€’dur. Eski eser
ilan edilen binaların tümünün rölöve çalışması yapılmıştır. Eski eser ilan
edilmeyen binalar belediyeden izin almak kaydıyla yıkılabilinir. Eski eser ilan
edilen binaların tadilatına devlet, harcanan miktarın %40 kullanıcıya
ödemektedir. Ödenenin doğru harcanıp harcanmadığı kontrolünü belediye
yapar. Ayrıca belediye %40’ın üzerinde harcanan meblağ için vergi indirimi de
yapmaktadır [ Planning. Moi.gov.cy].
1981 yılında kent için İki tarafın belediyeleri öncülüğünde ortak yapılan İmar
Planı, özelikle Lefkoşa surlariçi’nde K.K.T.C’ ndeki gibi bir miktar kaosa neden
olur. Çünkü yine aynı hatalar Rum kesiminde (Güney Lefkoşa) de yapılır.
Bunun yanı sıra Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası, yollar ve binalar için Kıbrıs’ın
en üst yasasıdır. Dolayısıyle bu yasa ve tüzüklerinin herhangi bir maddesini
değiştirmeden veya ek yapmadan, başka bir yasa çıkarılsa bile Kıbrıs’ın
genelinde fasıl 96 yasası geçerlidir. Kısaca Fasıl 96 tüzüğüne dayanılarak yasal
boşluklardan yararlanıldığını fark eden yetkililer 1990 yılında Kent Planlama
yasasını çıkarır. Bu yasa kentlerde fasıl 96 yasa ve tüzüğünü yürürlükten
kaldırmış olur. 1990 yılında çıkarılan Kent Yasasının iyi tarfı eski eser olarak
ilan edilen binaların rölöve çalışmasının yapılması ve tadilatını yapacak bina
kullanıcılarına yeterli olmasa bile devletin ekonomik katkıda bulunmasıdır.
Kuzey Lefkoşa’da olduğu gibi Güney Lefkoşa’ da 1981-1990 yıları arasındaki
süreçte en azından surlar dışında oluşmaya başlayan kent bilinci sekteye uğrar.
Lefkoşa Kenti genelinde, mozaik yapının bozulmasındaki temel nedenler 1974
savaş sonrası hızlanmıştır. Tüm bunlara rağmen, en azından Lefkoşa surlar
dışında oluşmaya başlayan kent bilinci, 1980-1991 yılları arasında sekteye
uğratılmıştır diyebiliriz. Bunun en önemli nedeni, kentin herhangi bir bölgesine
veya özellikle eski kente yapılacak hataların tüm kenti nasıl etkileyceği
düşünülmeden hareket edilmesi. Ayrıca kent bilimcilerinin, kent bilinci tanımı ile
kent bilinci oluşumu için koydukları ilkeleri göz ardı etmemiz yanı sıra, herşeyi
yasalarla çözeceğmizi sanmamızdan kaynaklanmaktadır. Elbette ki yasalar da
gereklidir. Ancak yasalar yapılırken, kente bilimsel araştırma yapıp, tüm kurum
ve kuruluşlar iyi düşünerek ortak hareket etmelidir.
Sonuç
Kent bilinci, toplumsal kurum ve kuruluşların bilimsel yöntemlerle çalışmaları
yanı sıra bu çalışmaları doğru yorumlayıp eğtim çalışmaları ile oluşur.
Elbette bunun yanı sıra, yasal önlemler de alınmalı ve yasalar caydırıcı
olmalıdır. Ancak yasa ve tüzükler de bilimsel çalışma sonucu tüm kurum ve
kuruluşlar tarafından tartışılarak oluşturulmalıdır. Özellikle bu yasalar kentin
bazı bölgelerinde yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü genellikle kentin
eski yerleşim bölgesi veya bazen de bir başka bölgesi kent kullanıcıları
tarfından kentin kalbi gibi algılanabilir. Ayrıca iyice tartışılmadan veya gerekli
kurum ve kuruluşlardan fikir alınmadan yapılan yasalar da yasal boşlukların
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. En önemlisi ise unutulmamalıdır ki
yasalarla belli bir yere kadar gidilebilinir.
Asıl olan kent bilincinin oluşturulmasıdır. Bunun için de devlet kurum ve
kuruluşları, kent bilimcilerinin kent bilinci tanımını ve kent bilincinin oluşumu için
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önerdikleri temel yaklaşımları iyi tahlil edip alınacak bilimsel stratejik kararlarla
süreç hızlandırılmalıdır.
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