Lahey, 10 Eylül 2010

Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan*,
Avrupa’da Kültürel Mirasın Sesi, Europa Nostra olarak, Bergama yakınlarında Yortanlı Barajı suları
altında kalacak olan benzersiz ve paha biçilmez antik Allianoi kalıntılarının kumla kaplanıyor olduğunu
derin bir endişeyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bugün bu mektubu size cesaretiniz ve Türkiye’nin uzun
vadeli çıkarlarına dair öngörünüz sayesinde böyle bir kültürel trajedinin önüne geçilebileceği
umudunu taşıyarak yazıyorum.
İki yüz elliden fazla sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek, Avrupa kültürel mirasını korumayı
kendine mesele etmiş milyonlarca kişiyi temsil eden Avrupa Kültürel Miras Federasyonu, Europa
Nostra, yaklaşık on yıldır, dünyanın bugüne kadar en iyi şekilde korunmuş en büyük Roma hamamı
olarak bilinen Allianoi’un korunması ve bölgenin turistik potansiyelinin artırılmasını savunmaktadır.
Europa Nostra Yönetim Kurulu Üyesi ve Europa Nostra-Türkiye Koordinatörü Orhan Silier’in şahsınıza
göndermiş olduğu mektupta da ifade edildiği gibi, Allianoi antik hamam kalıntılarının:








uluslararası koruma standartlarına,
Türkiye’nin altında imzası bulunan uluslararası anlaşma ve düzenlemelere,
söz konusu yerin İzmir Bölgesi Birinci Derecede Sit Alanı ilan edilmesine,
İzmir 2 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun bölgenin sular altında
bırakılmasını onaylaması üzerine İzmir İdare Mahkemesi ve Danıştay 6 No.lu Dairesi’nin
yürütmeyi durdurma kararı almalarına,
tarihsel miras konusunda bilgi sahibi Türk ve yabancı uzmanlar ile STK’ların görüşlerine;
ve özellikle, Türkiye ve Avrupa’nın bir bütün olarak uzun vadeli çıkarlarına

rağmen tahrip edildiğini düşünüyoruz.
Europa Nostra’nın, Mart 2007’de, ICOMOS ve Avrupa Arkeologlar Birliği ile birlikte uluslar arası bir
kampanya başlatarak, tehdit altındaki bu önemli arkeolojik alanın korunması için Türkiye’nin en
yüksek mercilerine başvurduğunu hatırlatmak isteriz. O günden bu yana Allianoi kampanyasını
desteklemeyi sürdürmekteyiz.
Europa Nostra, 2010 yıllık kongresini İstanbul’da gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duymaktadır.
Haziran ayında kongre kapsamında düzenlenen etkinlikler ile, Avrupa ve Türkiye’den birçok koruma
uzman ve gönüllüyü kentin çeşitli tarihi mekanlarında bir araya getirerek, İstanbul’un yenilenme
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çalışmaları süren anıtsal yapı ve arkeolojik alanlarını birlikte keşfetme imkanı bulduk. Bu etkinlikler
sırasında, 2010 Avrupa Birliği Kültürel Miras / Europa Nostra Ödül törenine katılmanızdan ve bu
seneki ödülleri sahiplerine, Sayın Turizm ve Kültür Bakanı’nın Avrupa Komisyonu, Eğitim, Kültür,
Çokkültürlülük ve Gençlik Komiseri Androulla Vassiliou ile birlikte sunmuş olmasından büyük mutluluk
duyduk. Sayın Bakanın törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin uzun tarihsel gelişim sürecinin farklı
dönemlerinden kalan kültürel miras unsurlarının korunması konusunda hükümetin üstlendiği
sorumluluğun altını çizmesini takdirle karşıladık.
Sizi, bu ifadeyi ve ileri görüşlü Türkiye vizyonunuzu dikkate alarak, yetkinizi Allianoi antik kalıntılarının
korunması ve tahrip sürecinin durdurulması yönünde alternatif bir çözüm bulmak üzere kullanmaya
çağırıyorum. Europa Nostra, Allianoi’un sular altında kalmasının, bölgenin turizm potansiyeline de
zarar verecek, vahim bir tarihsel hata olacağına inanmaktadır. Bu tahrip süreci, aynı zamanda,
bölgedeki arkeolojik kazıları ve yerel tarihsel araştırmaları sonlandıracaktır. Bu çalışmalar, Avrupa
kıtası halkları arasında bağların kurulması ve ortak bir anlayış oluşturulmasına edecektir.
Europa Nostra, ilerleme ve enerji planlarının doğal ve kültür mirası koruma projeleriyle çeliştiği bir
süreçten geçen Türkiye’ye Allianoi ve benzeri tarihsel alanlar konusunda farklı çareler geliştirmesi
için, deneyim sahibi üye kuruluşların işbirliğiyle yardım etmeye hazırdır.
Lütfen, Türkiye’nin Allianoi gibi tehdit altındaki kültürel değerlerini kurtarma çabamıza destek olun.
Allianoi, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa kültürel mirasının bir parçasıdır.

Saygılarımla,

Denis de Kergorlay
Yürütücü Başkan, Europa Nostra

* Benzer bir mektup Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve Avrupa Birliği ile İlişkilerden
sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış’a da gönderilmiştir.
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