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KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME: MUDURNU TARİHİ AHİ KENTİ’NİN UNESCO DÜNYA MİRAS ADAYLIĞI
Tarihi İpek Yolu üzerinde konumlanmış önemli bir Osmanlı ticaret kenti olan, Bolu ili- Mudurnu ilçesinde, 2014 yılından
bu yana devam etmekte olan Kültürel Miras Alan Yönetimi çalışmalarımızın bir parçası olarak, ‘Mudurnu Tarihi Ahi
Kenti: Ahiliği Tanıkları’ başlıklı UNESCO Dünya Mirası adaylık dosyası hazırlanmış, bu sene Dünya Miras
Komitesi’nce (DMK) karara bağlamak üzere Dünya Miras Merkezi’ne 2018 Ocak ayında sunulmuştur. Azerbaycan’ın
başkenti Bakü’de 30 Haziran-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan DMK 43. Oturumu öncesinde ise, T.C.
Dışişleri Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca temsil edilen Taraf Devlet Türkiye tarafından, dosyanın bu
oturumda görüşülmeyip geri çekilmesi kararlaştırılmıştır.
Dünya Miras Sözleşmesi’nin kültürel alanlara ilişkin Danışma Organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
(ICOMOS)’un dosyaya ilişkin değerlendirmesi sonucunda, dosyanın Üstün Evrensel Değer gerekçelendirmesinde ve
ilçenin tarihi dokusunun korunma durumunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle, olumsuz bir tavsiye kararı vermiştir. Bu
eksikliklerin giderilmesi için, dosyanın yeniden çalışılmasına ve daha başarılı bir değerlendirme edinecek düzeye
gelinmesine imkan vermek adına, dosyanın bu sene karara bağlanmamasının daha doğru bir yaklaşım olacağı konusunda,
Dışişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile Alan Başkanlığı arasında mutabık kalınmıştır.
1985-1998 yılları arasındaki ilk dokuz varlığımızdan sonra, 2011 yılında başlayan yeni dalga ile hemen her sene Dünya
Miras Listesi’ne Anadolu’nun eşsiz kültür birikimini yansıtan önemli miras alanlarımızı ekleme başarısını gösteren
Türkiye’nin, bu sene gerek Mudurnu’nun, gerek ilk doğal alanımız olacak olması açısından heyecan uyandıran, Samsun
ilindeki Kızılırmak Kuş Deltası’nın dosyalarını geri çekmesi, bizi doğal olarak üzmüştür. Diğer yandan, DM Listesi’ne
acele etmeden, bilimsel danışma organlarının kararlarına saygı göstererek, daha iyi hazırlanmış bir şekilde girme yolunu
seçmiş olmanın huzurunu yaşamaktayız.
Mudurnu’nun kültürel ve doğal değerlerinin korunarak yaşatılmasına ve sürdürülebilir turizm odaklı kalkınmasına yönelik
vizyonumuz halen geçerlidir. 2014 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hazırlanan Mudurnu Kültürel
Miras Alan Yönetim Planı yakında güncellenecektir. Mudurnu, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne
girmiş olup halen bu listedeki yerini korumaktadır. Mudurnu Tarihi Ahi Kenti’nin, adaylık dosyasında tanımlanan Üstün
Evrensel Değer’e sahip olduğunu hala savunmaktayız: “Türklerden başka millette görülmeyen Ahilik, manevi ilkeleri el
sanatlarıyla birleştirmiş, işi bir ibadet şekli olarak görerek Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında toplumsal adalet ve
bütünlük sağlamıştır. Bu yaşam biçiminin kök saldığı Anadolu kentlerinden biri olan Mudurnu, hem korunmuş fiziksel doku
hem de yaşayan bir gelenek olarak Ahilik mirasının en canlı ve en uzun süredir ayakta kaldığı yerleşim yeridir.”
Bilindiği gibi, Dünya Miras Listesi’ne girmek, dünya çapında tanınırlık ve prestij getirmesinin yanında, bizlere bu alanları
koruma yolunda büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Mudurnu ilçesi uzun bir süredir ekonomik sıkıntılar çekmekte,
kültür turizmi yoluyla ekonomisini canlandırma çabaları göstermektedir. Bozulmadan özgünlüğünü koruyabilmiş olan bu
özel tarihi ilçemizde, tarihi konak ve anıtların korunması ve onarılması, ortak alanlarda çevre düzenlemelerinin
tamamlanması, turizm ve tanıtım altyapısının geliştirilmesi için daha fazla kaynak sağlanması ve yatırım yapılması
gerekmektedir. ICOMOS’un raporunda da ifade edildiği gibi, bu acil sorunları aşmak için gerek özel sektörden gerekse
kamu kurumlarından daha fazla destek beklemekteyiz!
Umuyoruz ki gerekli desteği bularak, önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir dosya ile yeniden adaylığımızı hazırlayabilecek
ve başarılı bir sonuca ulaşabileceğiz. Saygılarımızla duyurulur.
Mudurnu Kültürel Miras Alan Başkanlığı
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PUBLIC ANNOUNCEMENT: WORLD HERITAGE CANDIDACY OF HISTORIC GUILD TOWN OF MUDURNU
Since 2014, a cultural heritage management system has officially been operational in Mudurnu (Bolu province), which
is an important Ottoman trading town situated on the historic Silk Road. As part of this process, a UNESCO World
Heritage nomination file was prepared for the ‘Historic Guild Town of Mudurnu: Testimonies of Akhism’ and
submitted to the World Heritage Centre in January 2018, for review by the WH Committee this year. Shortly before the
43rd Session of the WH Committee scheduled to be held between 30 June-10 July 2019 in Baku, Azerbaijan, the State
Party of Turkey, represented by the Turkish Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Culture and Tourism, decided
to withdraw the nomination file, which means that a decision will not be made by the Committee on the file in this session.
The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), as Advisory Body of the World Heritage Convention for
evaluation of cultural sites, made a negative recommendation for the site, citing deficiencies identified in the proposed
Outstanding Universal Value and in the state of conservation of the town. In response to this recommendation, the Ministry
of Foreign Affairs, the Ministry of Culture and Tourism and the Mudurnu Site Management Directorate reached a
consensus that it would be the most appropriate approach for the file not to be reviewed this year, so as to enable further
work to be undertaken to address these deficiencies, and to strengthen the file to ensure a better evaluation in the
future.
After the first nine properties inscribed between 1985-1998, the new wave of inscriptions starting in 2011 saw Turkey
succeeding, almost every year, to inscribe on the World Heritage List, many important heritage sites reflecting the unique
cultural history of Anatolia. In this context, this year’s withdrawal of both files, those of Mudurnu and of Kızılırmak Delta
Wetland and Bird Sanctuary (Samsun province), which excited many as our first would-be natural site on the List, has
naturally disappointed us. On the other hand, there is a certain peace of mind in taking a path of World Heritage candidacy
that is not rushed, respects the scientific advisory bodies’ recommendations, and ensures that the site is generally better
prepared for the WH List.
Our vision for Mudurnu, i.e. for the protection of Mudurnu’s cultural and natural values while affording its prosperity
through sustainable tourism, still holds. The Cultural Heritage Management Plan, prepared in 2014 with funding from the
East Marmara Development Agency, is set to be updated soon. Inscribed in 2015 on the World Heritage Tentative List of
Turkey, Mudurnu continues to be included in this list. We also still believe that the Historic Guild Town of Mudurnu
possesses the Outstanding Universal Value defined in the nomination file: “Observed uniquely in Turkish communities,
Akhism combined moral manners with arts and crafts, considering work as a form of worship and providing social justice
and cohesion to Seljuk and Ottoman society. This way of life took root in Anatolian towns like Mudurnu, where its legacy
survives in the most intact and long-standing manner, both as a living tradition and in the physical milieu.”
It is widely established that World Heritage status, while bringing worldwide recognition and prestige to sites, also places a
great burden of responsibility on us to protect them. The district of Mudurnu has been struggling economically for many
years, and making efforts to revitalize its economy through cultural tourism. This very special town, whose authentic
character has been preserved, sheltered from degenerative market forces until now, needs more resources and investments
for its historic mansions and monuments to be conserved and repaired, for public realm improvements to be completed, and
for an adequate tourism infrastructure to be developed. To overcome these urgent problems, which were also pointed
out in ICOMOS’ report, we are calling on both the private sector and public institutions to lend us more support!
We hope that we will find the necessary means to re-submit our nomination in the coming years with a stronger file and
achieve the desired goal of Mudurnu’s recognition as World Heritage.
Respectfully,
Mudurnu Cultural Heritage Site Management
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