MUDURNU UNESCO DÜNYA MİRASI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR: ADAYLIK DOSYASI
HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Basın Bildirisi, 6 Mart 2017

2015 yılında Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren ‘Mudurnu Tarihi Ahi Kenti’ için Asıl Liste’ye
girmek üzere Dünya Mirası Adaylık Dosyası hazırlıkları başladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Miras
Alanları Şubesi’nin teşvik ve desteği ile hazırlanmaya başlayan dosya, Bakanlığın 2018 Ocak ayı sonunda Paris’teki
UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne ülkemiz adına teslim edeceği dosyalardan biri olarak seçildiği takdirde,
önümüzdeki birkaç yıl içinde Dünya Miras Komitesi’nce Liste’ye alınmak üzere değerlendirilecek. Bu sayede,
Türkiye’nin halihazırda 16 adet olan Dünya Miras Alanları arasına katılacak ve Mudurnu ‘Üstün Evrensel Değer’e
sahip bir kent olarak tüm dünyaca tanınacak.
Mudurnu’nun Üstün Evrensel Değeri nedir?
Kendine özgü kimliğini yitirmeden ve karakteri bozulmadan günümüze gelebilmiş olan Mudurnu tarihi kent
dokusunun, dünyanın kültürel zenginliğine eşsiz katkıda bulunan bir miras olduğuna inanıyoruz. Özellikle 700
yıldır süren Ahilik geleneği ve İbn-i Battuta seyahatnamesinde de adı geçen, 1980'lere kadar bölgesel önemli bir
ticaret merkezi olan Mudurnu Arastası, hazırlamaya başladığımız Adaylık Dosyasının odağında sunmayı
hedeflediğimiz temalar. Geçici Liste dosyamızda ifade edildiği üzere:
“Tarihi İpek Yolu ve diğer önemli yolların kavşağında bir ticaret merkezi ve askeri menzil olarak gelişen Mudurnu,
Erken Osmanlı döneminin önemli bir Ahilik-esnaf kenti ve kültür merkezi olarak yükselmiş ve 20. yüzyılın yurtsever
bir Cumhuriyet şehri olmuştur. Mudurnu Çayı vadisinde, kayalık-ormanlık tepeler arasında uzanan sık dokulu
yerleşim, doğal topoğrafya ve kentsel sit dokusu arasında uyumlu bir birliktelik, eşine az rastlanır, dramatik bir
morfoloji ve korunmuş bir tarihi kentsel peyzaj sunmaktadır. Osmanlı ticaret ve zanaat mirası, hoşgörü ve adil
paylaşım felsefesine dayanan Ahilik geleneği, Ahilik ile gelişen ticaret birikiminin yarattığı zengin anıtsal ve sivil
mimarisi, gerek Osmanlı Devletinin gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine katkısı, bu peyzaj bütününün
öne çıkan değerleridir. Bir Erken Osmanlı dini felsefesi olarak Ahilik Anadolu’ya özgü bir gelenektir ve Anadolu’da
Türk egemenliğinin ve kültürünün gelişme sürecinde kilit rol oynamıştır. 14. yüzyıldan bu yana Mudurnu’nun sosyal
ve fiziksel dokusunda yaşamakta olan Ahilik geleneğinin kentsel çevredeki yansıması açıkça izlenebilmektedir.”
Mudurnu’da yıllardır süren bilinçli bir koruma çabası ve birikimi bulunuyor
250’ye yakın tescilli kültür varlığı, kentsel ve arkeolojik sit alanları ile, tarihi ve kültürel öğelerin yoğunlukta olduğu
Mudurnu’nun korunarak sürdürülebilir turizm yoluyla kalkınması için on yılı aşkın bir süredir yerel yöneticilerin,
sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların önderliğinde çalışmalar gerçekleşiyor. Bunlar arasında birçok tarihi
yapının restorasyonu, sokak sağlıklaştırmaları, bilinçlendirme çalışmaları, 2014 yılında onaylanan 'Mudurnu
Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı’ ve Arasta’da kurulmakta olan Ahilik Müzesi bulunmakta. Devam eden Alan
Yönetim çalışmaları kapsamında, Mudurnu’nun değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere miras
bırakabilmek amacıyla UNESCO Dünya Miras Alanı adaylık süreci başlatıldı. Mudurnu’nun onaylı ve uygulanan bir
alan yönetim planına sahip olması, adaylık sürecinde önemli bir şartın yerine getirilmiş olması sayesinde bizi bir
adım öne taşımış durumda. UNESCO sürecinde il ve bölge genelindeki tüm kişi ve kuruluşlarla birlikte hareket
etmemiz bizi daha güçlü kılacak ve başarıya ulaştıracaktır.
‘Mudurnu Tarihi Ahi Kenti’ (‘Historic Guild Town of Mudurnu’) için UNESCO web sitesinde ayrılan sayfaya
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6038/, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesindeki sayfaya ise
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,137905/mudurnu-tarihi-ahi-kenti-bolu-2015.html linkinden ulaşabilirsiniz.
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