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Palimpsest yeniden kullanım için üzerindeki yazıları 
silinen bir el yazması anlamına geliyor. Silinen yazının 
sayfadaki varlığı yenisi ile karışır, bütünleşir. 
Zamanında ihtiyaçtan dolayı tercih edilen bu teknik 
sayesinde zamanlar, kavramlar, fikirler zaman zaman 
birbirinden bağımsız katmanlar olabilse de aynı yüzeyde 
buluşur. Peki bu birlikte-oluş olgusu Bergama gibi 
kadim bir şehirde görünür olabilir mi? 
Duvarlar bir sınırı tanımladığı gibi birden fazla 
zamanında gözlemlenebildiği bir yüzeyi sergiliyor. 
Üzerlerindeki yazılar ise Antik Roma ve Yunan’dan gelen 
bir gelenek. Şimdiki döneme ait ya da bazen de geçmişten 
kalma bir beyanat. İnsan’ın ömrü kısa. Geride 
bıraktıkları bir tık daha uzun.Palimpsest yeniden 
kullanım için üzerindeki yazıları silinen bir el yazması 
anlamına geliyor. Silinen yazının sayfadaki varlığı 
yenisi ile karışır, bütünleşir. Zamanında ihtiyaçtan 
dolayı tercih edilen bu teknik sayesinde zamanlar, 
kavramlar, fikirler zaman zaman birbirinden bağımsız 
katmanlar olabilse de aynı yüzeyde buluşur. Peki bu 
birlikte-oluş olgusu Bergama gibi kadim bir şehirde 
görünür olabilir mi?Duvarlar bir sınırı tanımladığı gibi 
birden fazla zamanında gözlemlenebildiği bir yüzeyi 
sergiliyor. Üzerlerindeki yazılar ise Antik Roma ve 
Yunan’dan gelen bir gelenek. Şimdiki döneme ait ya da 
bazen de geçmişten kalma bir beyanat. İnsan’ın ömrü 
kısa. Geride bıraktıkları bir tık daha uzuPalimpsest 
yeniden kullanım için üzerindeki yazıları silinen bir el 
yazması anlamına geliyor. Silinen yazının sayfadaki 
varlığı yenisi ile karışır, bütünleşir. Zamanında 
ihtiyaçtan dolayı tercih edilen bu teknik sayesinde 
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Duvarlar bir sınırı tanımladığı gibi birden fazla zamanın da gözlemlenebildiği bir yüzeyi 
sergiliyor. Antik Roma ve Yunan’dan gelen duvarlara yazı yazma geleneği, bazen geçmişten 
kalma bir beyanat ya da bugüne dair bir iz gibi. 
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Palimpsest yeniden kullanım için üzerindeki yazıları 
silinen bir el yazması anlamına geliyor. Silinen yazının 
sayfadaki varlığı yenisi ile karışır, bütünleşir. 
Zamanında ihtiyaçtan dolayı tercih edilen bu teknik 
sayesinde zamanlar, kavramlar, fikirler zaman zaman 
birbirinden bağımsız katmanlar olabilse de aynı yüzeyde 
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