Allianoi’nin su altında kalmasını durdurun!
Allianoi’yi bugün ve gelecek nesiller için koruyun!
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ’NE ULUSLARARASI ORTAK ÇAĞRI
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Aşağıda imzası bulunan bizler; kültürel miras korunması, eğitimi ve yorumlanması ile ilgilenen Avrupalı
ve küresel kuruluşlar –ki toplamda milyonlarca vatandaş ve profesyonel dünyanın fikrini
yansıtmaktayız-, Türkiye’de Bergama yakınlarında bulunan Allianoi adlı olağanüstü öneme sahip,
arkeolojik Roma dönemi termal merkezin altında bulunduğu korkutucu ve yakın tehdit konusunda
endişeliyiz. Birçok Türk uzman, STK ve AB kuruluşlarının önde gelen temsilcileri tarafından da belirtilmiş
olan ve Yortanlı Barajı’nın tamamlanmasıyla su altında kalacağı bildirilen Allianoi için yaygın direnişi
destekliyoruz.
İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun Kasım 2006’da Devlet Su İşleri’nin bölgedeki
kazıları durdurması ve bölgenin baraj suları altında bırakılması ile ilgili önerisini kabul etmesini kınıyoruz.
Bölge Kurulu, bu karar ile bir yıl önce Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulan Özel Bilimsel
Komite’nin önerilerini göz önünde bulundurmamıştır. Bu öneriler, bölgenin muhtemel su baskınından
önce gerçekleştirilebilecek bir dizi alternatif koruma tedbirini içermekteydi. Örneğin, alanın çevresine
toprak bir duvar inşa edilerek korunması veya arkeolojik sitin en önemli strüktürlerinin başka bir yere
taşınması önerilmişti. Bu koruma tedbirlerinin uygulanması için halen zaman olduğuna inanıyoruz.
Allianoi, sıradışı kültürel ve tarihi önem taşıyan, yerel topluluklar, Türkler, Avrupa vatandaşları ve
dünyanın tümünün paylaştığı bir kültürel miras alanıdır. Bu bölgeyi günümüz ve gelecek nesilleri için
koruma sorumluluğu da aynı şekilde paylaşılmalıdır.
Hepimiz, yukarıda belirtilenlerin ışığında, Türk Hükümeti’nin Allianoi’nin su altında kalmasını, buradaki
kazı, bilgi toplanması ve belgelemenin tamamlanmasına kadar ertelemesini teşvik ediyoruz. Ayrıca bu
dönemde, Türk Hükümeti’nin Allianoi’nin kültür ve sağlık turizm merkezi olarak geliştirilmesi
durumunda, içinde bulunduğu geniş bölgeye kazandıracağı sosyal, kültürel ve ekonomik yararlar
üzerine detaylı bir çalışma yaptırmasını öneriyoruz. Bunun, verimli ömrünün 50 yıldan fazla olması
beklenmeyen bir sulama barajının inşasının getireceği yerel ekonomik fayda ile karşılaştırıldığında,
sürdürülebilir ciddi bir gelişme alternatifi olarak dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz. Türk
Hükümeti’nin, bu tür bir fizibilite çalışmasının finansmanı için Avrupa veya uluslararası destek alma
imkanını incelemesini teşvik ediyor, bu tür bir başvuruyu onaylamaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz.
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