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 Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi mesleki 
hakların yanı sıra arkeolog olarak çalıştığımız/
yaşadığımız alanların, kültürel ve arkeolojik 
mirasın korunması için de çalışan bir meslek 
örgütü olarak, 1994 yılından bu yana varlık gös-
termektedir.
 Bu bağlamda öncelikli sorumluluk alanımızı 
oluşturan İstanbul kenti, Türkiye’de yaşam alan-
larını doğrudan etkileyen değişimden de en çok 
nasibini alan yerlerden biridir. Kentsel dönüşüm 
çerçevesinde, merkezinden başlayarak halka 
halka ilerleyen değişim rüzgarı, eski İstanbul’u 
hızla alıp götürmekte ve yerini dünyanın her-
hangi bir yerinde karşılaşılabilecek, dolayısıyla 
çok da özgün olmayan parçalardan oluşan yeni 
bütünlüğüyle başka bir kente bırakmaktadır. 
Bu süreçten en çok etkilenenler ise kuşkusuz 
tarihi dokusunu koruyan semtler ile henüz 
hiç araştırılmamış ancak hızla iskana açılan 
yeni yerleşim alanlarıdır. Oysa İstanbul tar-
ihsel kimliği ile bir dünya kentidir ve burayı 
dünyanın başka gelişmiş,  modern kentlerin-
den farklı kılan da sahip olduğu bu uzun 
geçmiştir. Eski semt dokusu, tarihi yapılar ve 
anıtlar ortadan kalktıkça, ehil olmayan ellerde 
başka yapılara dönüştükçe ya da gökdelenlerin 
gölgesine gömüldükçe kentin sosyal değerler-
inin de hızla kaybolduğunu, sıradanlaştığını 
görmekteyiz. İstanbul’un tarihsel kimliğine 
yönelik bu tahribatın önlenmesi, aza indirgen-
mesi kuşkusuz daha bilinçli ve örgütlü bir du-
yarlılıkla mümkündür. Arkeologlar Derneği 
İstanbul Şubesi bu bilince katkıda bulunmak, 
özellikle üyeleri arasında iletişimi arttırmak ve 
dernek faaliyetlerinden haberdar etmek amacı 
ile bülten yayımlamaya karar vermiştir. Kuşku-
suz bültenin zenginleştirilmesi, dernek ile ilgili 
diğer konularda olduğu gibi katkılarınızla doğ-
ru orantılıdır.

Saygılarımızla

Kentsel Tarım Belleğimizden Bir Parça: Yedikule Bostanları 

Geçtiğimiz Temmuz ayı başında tarihi Yedikule bostanlarıbir kent 
parkı inşa etmek üzere iş makinaları ile tahrip edildi. Surların 
dibinde denetimsiz kazı yapılarak arkeolojik dolguların bir bölümü 
belgelenemeden kaybedildi

5 Temmuz’da, Yedikulekapı ile Belgradkapı arasında kara sur-
larının iç tarafında ve kent içinde koruna gelmiş en büyük bostan 
alanlarından biri olan Yedikule bostanları, bir kent parkı oluştur-
mak üzere ürünlerin toplanmasına bile müsade edilmeden iş 
makinaları ile moloza gömüldü. Tarihçi, Aleksandar Şopov’un 
deyişiyle bu bostanlar “Antik bir şehir bölgesi içinde mevcut 
dünyanın en eski tarım alanı” olarak kentin önemli bir kültür 
varlığı.  Dahası ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmek için dünyada 
henüz fark edilen kentsel tarımın tarihsel bir örneği.
Kara surlarının çevresinde günümüze kadar koruna gelmiş bu 
bostanlar, aynı zamanda UNESCO dünya mirası listesindeki 
surların tarihsel peyzajının bir parçası. MS. 6. yüzyılda yazılmış 
Geoponika adlı metinden Bizans Devri’nde de bölgede tarım 
yapıldığını,  öğreniyoruz. Thedosius Kanunnamesi’nde de iç 
duvardaki kulelerin alt katlarındaki mekanların tarım aletleri 
ve ürünlerinin depolanması için tahsis edildiğini belirtiyordu.  
Bu bilgi anıtsal bir savunma yapısı olarak surların çevresindeki 
tarımsal üretim ile kurduğu ilişkiyi göstermektedir. Dolayısıyla 
bostanların günümüzde surların çevresinde varlıklarını sürdüre-
bilmelerinin  surların tarihsel peyzajıyla birlikte korunması 
anlamına gelmektedir ki, bu İstanbul gibi yaşayan bir kent için az 
bulunur bir şanstır.
Tarihçi Aleksandar Şopov ve Ayhan Han’ın Osmanlı arşivlerindeki 
çalışmalar ise bölgedeki tarımsal üretimin Osmanlı Dönemi’nde 
de devam ettiğini en erkeni 17.yy’a ait vakfiyelerde ve J. B. Chava-
lier’in 1786 tarihli haritalarında görebiliyoruz.  Harita ve vakfiyel-
erden okuyabildiğimiz kadarıyla bu bostanlar İsmail Paşa, Sadra-
zam Bayram Paşa ve Panagia Rum Kilisesi’ne ait.

w
w

w.
t2

4.
co

m
.tr

BÜLTENİ

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi / 15 Kasım 2013



kurumlarından yanıt verilmemiş, Kurul tarafından da işlem 
yapılmamıştır. Derneğimizin bu durumu hatırlatarak, tekrar 
başvurması üzerine Kurul, 21 Ekim tarihli yazısıyla İBB ve 
Fatih Belediyesi’nden tekrar bilgi istemiştir.
Şubemiz Yedikule Bostanları’nın korunmasına yönelik 
çalışmalarını Yedikule Bostanları’nı Koruma Girişimi ile 
iletişim halinde sürdürmektedir. Girişim ile birlikte bostanlar 
tahrip edilmeye başladığı andan itibaren bölgede mücadele 
edilmiş, tahribatın yanı sıra tehlike altındaki kültür varlıkları 
sarnıç, kuyu ve su kanalları, seki, müştemilat yapıları fotoğraf 
ve GPS ile belgelenmiş, tescil başvurularına katkıda bulunul-
muştur.
Yorum: “Sur çevresindeki her türlü müdahale müze deneti-
minde yapılmalı. Kurul kepçeyle kazı yapıldığının kanıtı fo-
toğrafları görmesine, gazete haberlerine rağmen belediyele-
rden bilgi talep etmiş. Bilgi istemesi usulen doğru ama belli 
ki taraf olmak istemiyor. Kurulun görevi denetimsiz kazıya 
anında müdahale etmektir. İş işten geçtikten sonra bilgi-belge 
istenmesi anlamlı değil” dedi. Karul, belediyelerin görüşleri 
alındıktan sonra kurulun vereceği kararı beklediklerini söyle-
di.” Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. 
Necmi Karul http://www.radikal.com.tr/hayat/kuruldan_
belediyeyeyedikulede_hassasiyet_gosterin-1145061

İlgili Yazılarımız ve haberler: 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/bostanda__arkeolojik_tahribat_
uyarisi-1142401
http://www.radikal.com.tr/hayat/kuruldan_belediyeyeyedikulede_has-
sasiyet_gosterin-1145061
http://www.radikal.com.tr/turkiye/bostandan_3_plan_cikti-1146869
http://www.radikal.com.tr/turkiye/bostan_cevresi_kamu_yarari_icin_
imara_acildi-1147050
http://www.radikal.com.tr/turkiye/bostan_saldirgani_fatih_belediye-
si_basin_danismani_cikti-1144930
http://www.radikal.com.tr/turkiye/bostanda_alti_soru-1150201
http://t24.com.tr/haber/yedikule-bostanlari-yok-ediliyor-neler-yasani-
yor-kim-ne-istiyor/235944
www.bianet.org/bianet/toplum/148909-saldirgan-fatih-belediyesi-ba-
sin-danismani-mi
http://t24.com.tr/haber/yedikule-bostanlarinda-yikim-ve-ders/235789
http : / / w w w. c or nu c opi a . ne t / e ve nt s / archa e ob ot any - work -
shop-with-chantel-white-phd
http://www.yesilgazete.org/blog/2013/08/19/yedikule-bostaniyla-gu-
zel-bostanlar-da-yerinde-guzel-beste-bal/
Daha fazla bilgi için: http://yedikulebostanlari.tumblr.com/

Bostanlardaki tarımsal üretimin mimari kalıntıları da mev-
cut. Çapları 5 metreyi bulan taş örgü su kuyuları, kanal ve 
sarnıçlar ile müştemilat yapıları Osmanlı ziraat teknolojisinin 
günümüze ulaşabilmiş örnekleri olarak tarım tarihi açısından 
önemli birer veri kaynağı.
Yedikule Bostanlarını Koruma Girişimi’nin Arkeobotani 
uzmanı Chantel White ile yaptığı atölye çalışmasında ise 
bostanlarda şu an ekilmeyen ama yeraltı filizlenmesi hala 
varlığını sürdüren türler olduğu fark edildi. Bu türlerin bir 
kısmı günümüzde çevresel ortamdaki olumsuz değişimlerden 
dolayı bostancılar tarafından yetiştirilemiyor, bir kısmının 
ekilmesi ise ekonomik nedenlerle tercih edilmiyor. Fakat yer-
altı filizlenmesi fark edilmesi sayesinde geçmişte bu alanda 
ekilen türler hakkında bilgi sahibi olunabiliniyor. 
Bugün birer kültür varlığı olarak önemini aktarmaya 
çalıştığımız bostanlar, Fatih Belediyesi’nin “Yedikule – 
Belgradkapı Arası Rekreasyon Projesi” adlı projesi ile bir par-
ka dönüştürülmek üzere yok edilmek istenmektedir. Proje, 
İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Uygulaması 
Kutup Planlama tarafından hazırlanmış park projesinde tar-
ihi bostanların yerinde  yapay su kanalları, otopark ve kafe-
terya binaları ile sur çevresinde ciddi oranda bir yapılaşma 
öngörmektedir. Avan projeye göre ise Belgradkapı’daki Pa-
nagia Rum Kilisesi’nin bostanıyla birlikte alanın çevresi imara 
açılmaktadır. Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin (İBB) bu projelerin uygulaması sürecinde 5 Temmuz-
da bostanlara iş makinlara ile girerek 1 – 1,50 metre moloz-
la doldurdu. Ayrıca alanın sur dibindeki bölümlerini de kot 
eşitleyebilmek için kepçelerle müze denetimi dışında kazıldı. 
Şubemiz bu konuda bir rapor hazırlayarak sur dibindeki 
arkeolojik tahribat hakkında İstanbul II Nolu Yenileme ku-
ruluna bilgi vererek, ilgililer hakkında işlem yapmasını ve söz 
konusu projenin hem bostanların hem kara surlarının hem 
de bölgedeki arkeolojik dolgunun korunabilmesi için bir en-
gel olduğunu iletti. Bunun üzerine Kurul, İBB ve Fatih Bele-
diyesi’nden “1/1000 Koruma amaçlı imar planı hükümlerine 
uygun hareket edilmesi ve uygulama alanı ile çevresinde bu-
lunan korunması gerekli kültür varlıklarının zarar görmeme-
si için gerekli hassayetin gösterilmesi” şeklinde bir uyarıda 
bulunmuş, sur dibindeki kazı hakkında bilgi istemiştir. 24 
Temmuz tarihli yazıya KUDEB, kot eşitlemesi yapılmıştır 
şeklinde yanıt verirken İBB ya da Fatih Belediyesi’nin ilgili 
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Yedikule Bostanları’nın korunmasına yönelik çalışmalar sırasında Yedikule’de bir de arkeobotanik semineri düzenlendi



Bünyesinde Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık gibi bölümler bu-
lunduran bir üniversiteden arkeolojik alana inşaat projesi…

Bir zamanlar Tophane’deki silah fabrikaları kompleksi içinde 
yer alan ve ‘Menderes döneminde’ yol açmak için yıkılan, 19. 
yüzyıl yapısı İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafında yeniden ‘ihya edilmek’ 
istenmekte.  Mimar Halil Onur tarafından hazırlanan proje 

için Kurul’un, arkeolojik kazı yapılmasını istemesi üzerine 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde yapılan kazılarda, 
M.S. 6.-7. yüzyıla tarihlenen kalıntılara ulaşılmıştır. Bir yapı 
kompleksinin parçası olabilecek hamama ait kalıntılar, mer-
mer bir lahit, çok sayıda sikke ve kandil gbi buluntular açığa 
çıkarıldığı bilinmektedir. Kent içerisinde yerine korunagelmiş 
ve mekansal olarak arkeolojik bütünlüğe sahip kalıntıların 
tespit edildiği görülen bu alanın korunabilmesi için Üniversite 

yıkıldığını, kalan bölümlerin tescillenerek koruma altına 
alındığı belirtiliyordu.

İlgili haberler: 
http://www.radikal.com.tr/turkiye/sur_dibinde_kepcelerle_kacak_
kazi-1141566
http://www.radikal.com.tr/turkiye/gormedik_duymadik_bilmiy-
oruz-1142580

Tokludede

Tokludede’de Altınboynuz İnşaat’ın kepçeleri kazı 
yaparak açığa çıkan duvar kalıntılarının önemli bir 
bölümünü tahrip etti. 

Osmanlı sivil mimarisinin ahşap örneklerini barındıran tarihi 
Tokludede Mahallesi 2005 yılında “Kentsel Yenileme Alanı” 
ilan edilmişti. Yenileme projesi nedeniyle mahalleli evlerini 
satmaları yönünde yoğun baskıya dayanamamış ve çoğu ma-
halleyi terk etmiştir. 70 haneli mahalleden geriye bugün sa-
dece 2 hane kalırken Altınboynuz inşaat tarafından ofis, otel 
ve lüks konutlar inşaa etmek üzere mevcut yapılar yıkılmış ve 
inşaat çalışmalarında sona yaklaşılmıştır.
9 Temmuz’da derneğe gelen bir ihbar üzerine mahalleye git-
tiğimizde kepçelerin müze denetimi dışında kazı yaptıklarını 
bu esnada bir duvar kalıntısının açığa çıkarıldığını ve 
çıkarıldığı anda da bir bölümünün yok edildiğini belgele-
dik. İstanbul Arkeoloji Müzeleri yetkililerinin alanda tutuğu 
raporun ilgili II Numaralı Yenileme Alanlarını Koruma Bölge 
Kurulu’na sevk edilmesi ile kurul müdüriyeti geçici olarak in-
şaat çalışmalarını durdurdu. Derneğimiz tahribatın fotoğra-
flarını ilgili kurula ileterek sorumlular hakkında yasal işlem 
yapılıp yapılmadığını sordu ve mevcut durum hakkında bilgi 
istedi. Bölgedeki yapılacak her türlü kazı çalışmasının müze 
denetiminde yapılması gerektiğini hatırlattı. İlgili kurulun, 
derneğimize verdiği yanıtta söz konusu kalıntıların toprak 
kayması ile açığa çıktığını ve yine bir toprak kayması ile de 
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Tokludede’de toprak kayması idddası ile iş makinleri ile arkeolojik 
kalıntıların tahrip edildiği görüntülendi.

İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi’nin Yeniden İhyası 



yönetiminin tarihi taklit etmek anlamına gelen ihya projesin-
den vaz geçip ortaya çıkan kalıntıların koruma önlemlerini 
alan, bilimsel araştırmalarını yapan ve alanı kamunun kul-
lanımını açan bir proje geliştirmesi gerektiğini düşünmektey-
iz. Derneğimiz geçtiğimiz Ağustos ayında konuyla ilgili aşağı-
daki basın açıklamasını yapmıştır. 

BASIN AÇIKLAMASI: 
İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi projesindeki gelişmeler 
derneğimizin açıklama yapmasını gerektirmiştir.

19. yy yapısı olan İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi, Meclis-i 
Mebusan Caddesi’nin batı kenarındaki eğimli araziye Mimar 
Sinan Üniversitesi yönetimi tarafından yeniden inşa edilmek 
istenmektedir. Söz konusu mektep binası 1957 yılında yol 
açma çalışmalarında yıkılmıştır, bina kısmen Meclis-i Mebu-
san Caddesi’nin geçtiği yerde, kısmen de caddenin batısında-
ki eğimli arazide bulunmaktaydı. Bu durumda günümüzde 
binanın tümüyle yeniden yapılması imkansızdır, çünkü yeter-
li arazi kalmamıştır. Ayrıca geçerli olan imar planında alan 
“arkeolojik park” olarak gösterilmiştir.
Semavi Eyice “Bizans Devri’nde Boğaziçi” kitabında söz 
konusu arazide Bizans kalıntısı olabileceğine işaret etmek-
tedir. Bunun üzerine Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Yalçın 
Karayağız da Taraf Gazetesi’ne verdiği mülakatında, “Semavi 
Eyice orada bir Bizans Kilisesi’nin kalıntılarının olabileceğini 
ifade ediyor. Burada bir soru işareti var. Resimde görülen 19. 
yüzyıl İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi’nin tonoz temelleridir. 
Orada Bizans kalıntısı yok, oradan çıkabilecek tek şey Tophane 
Lüleleri olacaktır.” demiştir. Öncelikle Prof. Karayağız’ın ken-
di alanı dışındaki bilimsel bir konuda yukarıdaki açıklamayı 
yapması büyük bir talihsizliktir.  
Nitekim, bu açıklamaların ardından İstanbul Arkeoloji Mü-
zeleri denetiminde başlatılan kazılarda, M.S. 6.-7. yüzyıllara 
tarihlenen buluntular belgelenmiştir. Söz konusu buluntular 
arasında olasılıkla bir yapı kompleksinin parçası olabilecek 
bir hamama ait kalıntılar, mermer bir lahit, çok sayıda sikke 
ve kandil açığa çıkarılmıştır. Henüz alanın büyük bir kısmı 
kazılmadığı halde şu ana kadar ele geçenler, tarihini çok az 
bildiğimiz İstanbul için son derece önemli birer veri kay-
nağı niteliğindedir. Çünkü, kent içinde üzerinde yapı stoğu 
bulunmayan ve arkeolojik dolgu içeren, dolayısıyla o kentin 
geçmişi üzerine arkeolojik yöntemlerle bilgi elde edilebilecek 

bu türden araziler pek azdır.
İmalat-ı Harbiye Usta Mektebi’nin, kent arkeolojisi için son 
derece önemli bu alana inşa edilmek istenmesi, meslek etiği 
açısından da kabul edilebilir değildir. Bünyesinde Arkeoloji, 
Sanat Tarihi, Mimarlık gibi ilgili bölümleri bulunduran Mi-
mar Sinan Üniversite’si arkeolojik alan üzerinde inşaat yap-
an, kültür varlıklarını tahrip eden bir kurum olarak değil, bu 
alanlarda bilimsel araştırmalar yapan, koruma önlemlerini 
alan ve ortaya çıkan kültür varlıklarını ilgili bilimsel araştır-
maların sonuçları ile birlikte toplumun kullanımına açan bir 
üniversite olarak varlığını sürdürmelidir.

         Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
 
                                                                     23 Temmuz 2013

İlgili haberler: 

http://www.radikal.com.tr/turkiye/tophane_ihyasinda_son_soz_uni-
versitede-1144687
http://www.arkitera.com/etiket/index/detay/imalat-i-harbiye-usta-me-
ktebi/20909
http://www.bianet.org/bianet/kent/148685-imalat-i-harbiye-usta-mek-
tebi-nin-yeri-arkeolojik-park
http://taraf.com.tr/haber/tophane-den-bizans-cikti.htm
http://dipnot.hypotheses.org/298

Tekel’in özelleştirilmesi ile, 2009 yılında Kartal –Cevizli Siga-
ra Fabrikası, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan Şehir 
Üniversitesi’ne 49 yıllığına tahsis edilmişti.  Tekel alanı III. 
Derece doğal sit alanıdır, içinde tescilli endüstriyel yapılar da 
bulunmaktadır. Bu alana komşu 207 parsel ise arkeolojik sit 
alanı. Arkeolojik sit alanı içinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
denetiminde ve Kartal Belediyesi himayesinde sürdürülen 
kazı çalışmalarında Erken Bizans Dönemi’nden Orta Bizans 
Dönemi’ne kadar bir süreçte kullanıldığı anlaşılan bir hamam, 
kilise ve büyük mekan kalıntıları açığa çıkarıldı. Derneğimiz 
şu ana kadar açığa çıkarılan kalıntıların çevre parsellerde de 
devam edebileceği, bu nedenle Şehir Üniversitesi Kampüs 
İnşaatı da dahil çevrede yapılacak tüm inşaat çalışmalarında 
müze denetiminin sağlanması hususunda Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul V Numaralı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu. Kurul, 
13 Eylül tarihli toplantısında 237 parselde (Şehir Üniversi-
tesi) yapılacak inşaat çalışmalarında müze denetimine gerek 
görmeyerek başvurumuzu redederek; halihazırda yasal bir 
zorunluluk olan kültür varlığıyla karşılaşılması halinde kuru-
la ve müze müdürlüğüne haber verilmesi kararını aldı. Ayrıca, 
Kurul’un aynı tarih ve sayılı kararında tescilli 7 adet tütün de-
posu, Buhar Üretim Merkezi ve Soğutma Merkezi’nin koru-
ma gurubunun II. Derece olarak belirlenmesini, 7 adet tütün 
deposunun statik sorunlardan dolayı yıkılıp, rekonstrüksiy-
onlarının yapılmasını karara bağladı.

İlgili Yazı:
Haber:http://www.baskahaber.org/2013/07/cevizlideki-tekel-arazisi-
nin-sehir.html

Tophane’deki kazı çalışmalarında Erken Bizans Dönemi bi r lahit 
açığa çıkarıldı.

Kartal - Cevizli Tekel Fabrikası Kampüsü
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Çanakkale, Karabiga’daki Priapos Antik Kenti surlarının 
hemen ardındaki arazide Alarko Holding ve Cengiz Ener-
ji ortaklığı; CENAL Elektrik Üretim A.Ş tarafından Termik 
Santral (CENAL Enerji Santrali, Limanı, Kül Depolama Sa-
hası ve Derin Deniz Projesi)yapılmak istenmektedir.  CENAL 
Elektrik Üretim A.Ş tarafından Arkeolog Coşkun BİLGİ, 
Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (İnşaat Yüksek Mühendisi), Prof.
Dr. Turan KARADENİZ (Ziraat Yüksek Mühendisi), Yrd. 
Doç.Dr. Osman ÜÇÜNCÜ (İnşaat Yüksek Mühendisi) ve 
Hikmet TARAKÇI’ya (Çevre Mühendisi)  hazırlatılan onay-
lanmış ÇED raporuna göre santralin Priapos Antik Kenti’ni  
ve kalıntılarını, çevresindeki tarımsal alanları olmusuz yönde 
etkilemeyecektir. ÇED raporuna itiraz eden Madra Dağı ve 
Kaz Dağı Belediyeler Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri 
Odası Çanakkale Şubesi ve Biga Çevre Derneği yürütmeyi 
durdurma istemli dava açmıştır. Çanakkale İdare Mahkeme-
si’nde görülen dava sonucu Termik Santralin çevreye olum-
suz etkileri olacağına, ÇED raporunun bu olumsuz etikileri 
ön görmediğine bu nedenlede yürütmenin durdurulmasına 
karar verdi. Ancak, derneğimize gelen ihbarlar yürütmeyi 
durdurma kararına rağmen termik santral alanında zaman 
zaman inşaatın devam ettiği yönündedir.
Mahkeme kararında ÇED raporundaki Priapos Antik Kenti’ni 
ve kalıntılarını olumsuz yönde etkilemeyecektir ifadesine 
karşı bir itiraz olmasa da, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu’na Priapos surlarının hemen dışında yürüt-
meyi durdurma kararı tebliğ edilene kadar yapılan derin kazı, 
moloz dökme vb. hafriyat işlemlerinin müze denetiminde mi 
yapıldığı, denetim altında yapılmadıysa tahribatın belgelenip 
belgelenmediği, santral tamamlanıp, çalışır duruma geçerse 
meydana gelecek kimyasal salınımlardan Priapos Antik Kenti 
kalıntılarının nasıl etkileneceği hakkında bir tespitin yapılıp 
yapılmadığı sorulmuştur. Proje alanı ve çevresindeki koruma 
alanları ve tescilli kültür varlıkları hakkında bilgi istenmiştir.

İlgili haberler: 

Haberler: http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/bereket-tanrisi-man-
zarali-termik-santral-haberi-71815
http://www.radikal.com.tr/turkiye/kaz_daglarinda_termik_santrala__
gecit_yok-1145399

Günümüz dünyasının birçok büyük kentinin geçmişi çok es-
kilere uzanır ve bu kentlerin varlığı, kimliği uzun geçmişleri 
ile şekillenir. İstanbul’da bu yerlerden biridir, tarihi yarıma-
da yaşayan bir höyüktür. Kuşkusuz Marmaray ile sadece bir 
ulaşım projesine şahitlik etmedik, bu sayede kentin uzak 
geçmişine açılan bir kapıdan da içeri girme fırsatı bulduk. 
Marmaray ile yerleşik yaşamın başlangıç aşamasına, başka 
bir deyişle Marmara Bölgesi’ndeki Neolitik dönem topluluk-
larına ait eşsiz bilgiler elde edildi. Deniz seviyesinin altında, 
oksijensiz ortam sayesinde organik malzemelerden yapılmış 
eşyalar dahi oldukça iyi korunmuş halde günümüze ulaştı. 
Sadece Neolitik dönem için değil, Erken Bizans Dönemi The-
odosius Limanı’nda kimileri kargosuyla birlikte 37 batık açığa 
çıkarıldı. 4.-11. yüzyıllar arasına tarihlenen, aralarında 30 
yelkenli ticaret gemisi ile beş kürekli kadırga bulunan batıklar 
eski dünyanın bu büyük limanında yaşananların, ticaretin 
kayıtlarını bize ulaştırdı.
1990’lı yıllarda Yarımburgaz Mağarası İstanbul’daki yaşamın 
izlerini 800 bin yıl kadar öncesine taşımış; 60’lı yıllarda 
Fikirtepe ve Pendik’teki kazılarda yine Neolitik topluluklar 
ile karşılaşılmışken bunların hiçbiri Yenikapı’nın keşfi kadar 
etkili olmamıştı. Yenikapı sayesinde İstanbul’daki yerleşik 
yaşamın en azından 8500 yıl kadar önce başladığı kabul edilir 
oldu, farkındalığımız arttı.
Marmaray sayesinde kent arkeolojisi ya da ‘serbest arkeoloji’ 
gibi kavramlar ile de tanıştık. Büyük bir metropolün içinde, 
defalarca hedef gösterilmelerine rağmen arkeologların, İs-
tanbul Arkeoloji Müzelerinin başarı ile yürüttüğü kurtar-
ma kazıları gerçekleştirildi. 20. yy başından itibaren Avrupa 
kentleri, arkeolojik, kültürel ve doğal miraslarıyla bütünleşik 
planlamalar dahilinde büyürken, İstanbul bununla Marmaray 
kazıları sayesinde tanışmış oldu.
Bugün modernizm ne yazık ki ülkemizde özellikle teknolojik 
gelişmişlikle ölçülürken, Marmaray Projesinin iki ayağından 
biri olan arkeolojinin bugün olmasa da gelecekte keyfini çı-
karan bir toplum oluruz belki de.

Evrensel, 29.10.2013
Necmi Karul/ Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı

İlgili Haber: http://www.evrensel.net/haber/70939/marmara-
yin-gorunmeyen-yuzu-emekcileri.html#.Um_J7oX0OOU
http://webtv.hurriyet.com.tr/2/56170/0/1/marmaray-kazisin-
daki-tarihi-eserler.aspx

Marmaray Projesi kapsamında Yenikapı’da bugüne kadar 
37 batık açığa çıkarıldı.

Priapos’a Termik Santral - MARMARAY -
TARİHİ YARIMADA YAŞAYAN BİR HÖYÜKTÜR
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Arkeologlar Derneği Genel Merkezi 
8 Haziran 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı so-
nucunda seçilen Arkeologlar Derneği Genel Merkezi Yönetim, 
Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyeleri: 

 YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ 
1 - Dr. Soner ATEŞOĞULLARI (Başkan)
2 - Binnur ÇELEBİ (Başkan Yardımcısı)
3 - Günay ÖZTÜRK (Genel Sekreter)
4 - H. Uğur DAĞ (Sayman)
5 - M. And ATASOY (Üye)
6 - Aynur TALAAKAR (Üye)
7 - Tolga ÇELİK (Üye)
 YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 
1 - Bülent GÖNÜLTAŞ
2 - Gökhan MUSTAFAOĞLU
3 - İsmail SARIPINAR
4 - Nilüfer BABACAN
5 - Tuna AKÇAY
6 - Canan CAŞTABAN
7 - Yusuf KIRAÇ
DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ                                  
1 - Kubilay ÖZKUL
2 - Ahmet A. TIRPAN
3 - Yıldırım KAYA
 DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1 - Yalçın KAMIŞ
2 - Güvenay SÜSLÜ
3 - Nesrin DEMİRHAN
 DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYELERİ                                        
1 - Emine AYNUR
2 - Nilgün ŞENTÜRK
3 - Mehmet SÖYLEMEZ
 DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ                                        
1 - Dr. Atakan AKÇAY
2 - Meral GÜNGÖRDÜ
3 - Aliye YAMANCI

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi

http://www.arkeologlardernegist.org/
Facebook: ArkeologlarDernegiIstanbulSubesi 
Twitter:     @ArkeoDerIst

Arkeologlar Derneği Genel Merkezi

http://www.arkeologlardernegi.org/
Facebook: ArkeologlarDernegiGenelMerkezi
Twitter: @ArkeologlarDer

Arkeologlar Derneği Konya Şubesi
Facebook: konya.arkeologlar.dernegi

Duyuru

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Üyelik 
aidatlarının ödenmesi için mobil aidat sistemine 
geçmiştir. Kişisel bilgilerinizi paylaşmak zorunda 
kalmadan, cep telefonunuza gelecek sms bilgilendirmesi 
ile aidatlarınızı düzenli biçimde ödemenizi sağlayacak 
bu sistem hakkında üyelerimize e-posta yoluyla 
daha ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.

09 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısı so-
nucunda seçilen Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Yöne-
tim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyeleri:

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ 
1 - Necmi KARUL (Başkan)
2 - Sevil GÜLÇUR (Başkan Yardımcısı)
3 - Müjde PEKER (Sekreter)
4 - Bekir KÖŞKER (Sayman)
5 - Yiğit OZAR (Üye)

 YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 
1 - Aksel TİBET
2 - Nilüfer ATAKAN
3 - Mehmet ALTUN
4 - Filiz YALÇINDAĞ
5 - Yasemin YILMAZ

DENETİM KURULU ASIL ÜYELERİ                                  
1 - Gülbahar BARAN ÇELİK
2 - Mustafa Cevdet ASLAN
3 - Sırrı ÇÖLMEKÇİ

 DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1 - Eylem ÖZDOĞAN
2 - Orkun Hamza KAYCI
3 - Sinan YİĞİT

Genel Kurul Sonuçları

4


