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Bültenimizin dördüncü sayısı Haziran, 
Temmuz, Ağustos 2015 gündeminden ar-
keoloji ve arkeologlara dair konularda şu-
bemizin girişimlerini içermekte. 7 Haziran 
seçimleri öncesi dev pankartlar ile tahrip 
edilen Valens Su Kemeri, Yassıada ve Sivria-
da’nın “torba yasa” ile imara açılması, Silivri 
Fener Köyü’nde ortaya çıkarılan arkeolojik 
alanın RES tehlikesi ile karşı karşıya kalma-
sı, Ordu’daki Kuşnefak Kalesi’nin sitten dü-
şürülmesi ve taş ocağı ruhsatı verilmesi bu 
gündemden başlıklar. 

Ne yazık ki Temmuz ayında Suruç’ta 32 
kişinin öldüğü bir patlamayla başlayan sü-
reçte pek çok kaybımız oldu. Suruç’taki 32 
kişiden biri de iki yıl önce Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin İmalat-ı 
Harbiye Usta Mektebi’ni inşa etmek istedi-
ği arazideki arkeolojik kalıntıları korumak 
için MSGSÜ’nün Sanat Tarihi ve Arkeolojii 
öğrencilerinin yaptığı eyleme katılan, basın 

açıklmasını tokuyan Sanat Tarihi öğrencisi 
Ezgi Saadet idi. Ezgi Saadet ve arkadaşları, 
IŞİD’in yakıp yıktığı Kobane’nin yeniden 
inşaası için yola çıkmıştı. Bir diğer acı haber 
ise hayatını adadığı Palmyra’yı korumak için 
mücadele eden meslektaşımız Halil Esad’ın 
IŞİD tarafından idam edilmesi oldu. İnsan-
lığın ve insanlık üretimi kültürün düşmanı 
IŞİD gibi odakların olmadığı bir bir dünya-
nin hayalini kaybetmeden,   cinayetleri in-
sanlık ve meslek adına kınıyoruz.

Üyelerimizle bilgi paylaşımını artırmak, 
tartışmak amacıyla düzenlediğimiz üç top-
lantıyı geride bıraktık. İlk iki toplantıda 
“Serbest Arkeolog?” başlığında arkeoloji ve 
taşeronlaşma konusun tartışılması oldu. 
Üçüncü toplantımız ise “Kentsel Arkeoloji 
Bağlamında Galata” başlığıyla yapıldı. Üye-
lerimizin karar alma sürecine katılımını 
sağlamak için de yönetim kurulu toplantı-
larımızı tüm üyelerimize açtığımızı bu nok-
tada tekrar hatırlatmak isteriz.

Genel Merkez XII. Olağan Genel Kurul’u 
13 Haziran 2015 tarihinde yapıldı. Genel 
kurul sonuçları ve yeni döneme dair genel 
kurula ilettiğimiz temennileri de bültende 
sizlerle paylaşıyoruz.  

Arkeologlar Derneği Konya Şubemizin 
kendini feshettiğini ne yazık ki genel kurul-
da öğrendik. Öte yandan Bursa şubemizin 
kurulması bizi umutlandırdı. Şubenin Ku-
rucu Yönetim Kurulu Başkanı Nurgül Işık 
Çetin, 2. Başkan Prof. Dr. Mustafa Şahin ve 
Sekreter Doç. Dr. Derya Şahin’e bu gayret-
lerinden dolayı teşekkür ederiz.

(fotoğraf kaynak: http://www.theguardian.com/world/2015/
aug/25/islamic-state-images-destructiotn-palmyra-temple-ba-
al-shamin-isis)

http://www.theguardian.com/world/2015/aug/25/islamic-state-images-destruction-palmyra-temple-baal-sh
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/25/islamic-state-images-destruction-palmyra-temple-baal-sh
http://www.theguardian.com/world/2015/aug/25/islamic-state-images-destruction-palmyra-temple-baal-sh
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V a l e n s  S u  K e m e r i ’ n e  D e v  P a n k a r t

7 Haziran 2015 tarihli seçim öncesi İstanbul’un dört 
bir yanı siyasi partiler tarafından pankartlarla donatılır-
ken, Valens (Bozdoğan) Su Kemeri de nasibini aldı. “Pa-
leoberkay Archaeology Pages”de yayımlanan fotoğraflar 
üzerine Valens Su Kemeri’ni yerinde incelediğimizde; su 
kemerinin iki cephesini neredeyse tamamen kapatan iki 
dev pankartın yapıya çok sayıda çivi/vida ile sabitlen-
diğini ve söz konusu onlarca çivi/vidanın doğrudan taş 
bloklar üzerine çakılmasıyla yapının tahrip edildiğini 
belgeledik.

Sosyal medya sayfalarımız üzerinden “Pankart yapı 
üzerinde fiziksel olarak tahribata neden olduğu gibi, 
kentin kültürel mirasının önemli bir parçasını da örte-
rek gizlemekte, kültür varlığının algılanmasını olumsuz 
etkilemektedir. Üstelik her kültür varlığı gibi evrensel 
bir değer olan ve kamuya ait Valens Su Kemeri’ni propa-
ganda aracına dönüştürmektedir. Bu konuda ilgili ko-
ruma bölge kurulu, Fatih İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne gerekli başvuruyu yaptığımızı 
belirtir. Kültür varlıklarının korunmasına dair beklenen 
hassasiyetin seçim sürecinde de geçerli olduğunu tüm 
siyasi partilere hatırlatırız.” açıklamasıyla paylaştığımız 
tespitlerimizi ilgili kurumlara bildirerek  pankartların 
kaldırılmasını talep ettik. Kısa sürede büyük bir kamo-
yu tepkisine neden olan pankartlar 22.05.2015 tarihinde 
kaldırıldıysa da yerine daha küçük pankartlar asıldı.

Anıt eser olarak tescilli su kemerinde yapılan afişle-
me 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanuna göre 
suç teşkil ettiği gibi aynı zamanda İBB Reklam, İlan ve 
Tanıtım Yönetmeliği’ne de aykırı bir uygulamadır.

Umarız, kanunlar, yönetmelikler bir yana bir kül-
tür varlığının çiviler ve vidalarla tahrip edilmeden dahi 
reklam panosu gibi kullanılamaması gerektiği, kültür 
varlıklarının gündelik yaşantı içinde engelsizce ulaşı-
labilen, algılanabilen değer olarak varlığını göstermesi 
gerektiği biraz olsun anlaşılabilmiştir.

Madde 4:

(9) Kentin siluetini bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılan-
masını engelleyecek şekilde uygulama yapılamaz.

(10) Tarihi eser, sivil mimarlık örneği olarak nitelendirilmiş bi-
nalar ve tescilli yapılar ile komşuluk ilişkisi olan yapıların cep-
heleri reklam alanı olarak kullanılamaz. Tarihi ve tescilli olarak   
nitelendirilmiş binalara tanıtım uygulamalarının konulmasına 
ise ilgili İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü görüşü doğrultusunda izin verilir.

(kaynak: İBB Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği)

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Documents/haber/ekim2014/17102014_reklam_ilan_tanitim_yonetmeligi2014.pdf
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O r d u -
K u ş n e f a k  K a l e s i / K a y a s ı

Ordu İli, Kumru İlçesi Akçadere Köyü sınırları 
içerisinde “Dekoratif Taş Kalker Ocağı ve Kırma Eleme 
Tesisi” projelendirilmesi ile bölgedeki mevcut kültür 
varlıklarının zarar göreceğine dair bilgi Arkeologlar 
Derneği İstanbul Şubesine ihbar edilmiştir. Söz konusu 
proje hakkında bilgi edinilmesi amacıyla Arkeologlar 
Derneği İstanbul Şubesi üyelerinden Arkeolog Ediz 
Boynikoğlu ve Ahmet Aslan, proje alanında inceleme ve 
görüşmelerde bulunmuştur.

Kuşnefak Kalesi, Ambarkaya Mevkii olarak adlandırılan 
yerde Prof. Dr. Mehmet Özsait tarafından 1999-2000 
yılları arasında gerçekleştirilen ve sonuçları yayımlanan 
yüzey araştırmasına göre Kuşnefak Kalesi ve çevresi 
Erken Tunç Çağı’ndan itibaren iskân görmüştür.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak üyele-
rimizin bölgede derlediği bilgi ve Prof. Dr. Mehmet 
Özsait’in yüzey araştırmalarına atıfla, Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne Kuşnefak Ka-
yası ve çevresine dair alınmış bir koruma kararı olup  
olmadığı sorulmuştur. Kurul cevaben, söz konusu ala-
nın 28.03.2013 tarih ve 1235 sayılı kararında “… Ordu İli, 
Kumru İlçesi, Akçadere Köyü, Kuşnefak Kayası Mev-
kiin’de, G38B4 paftasında kurulması pzlanlanan II-A 
Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisine konu alanda 2863 
sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 
herhangi bir buluntuya rastlanmadığından tesciline 
uygun olmadığı…” sonucuna vardığını bildirmiştir. Ka-
rara teşkil eden ve kurul üyesi  Arkeolog Yrd. Doç. Dr. 
Atilla Türker tarafından  hazırlanan yerinde inceleme 
raporunda;

“… Tarafımızdan yerinde yapılan incelemede; dep-
rem ve erezyona bağlı olarak alanda kitlesel kay-
malar olduğu, kayaçların büyük bloklar halinde 
kırıldığı, büyük ve geniş aralıklı yarıkların oluştu-
ğu görülmüştür. Bugün fundalık ve fındıklık olarak 
kullanılan alanın incelemesinde mevsim şartlarının 
elverişliliği, mevcut bitki örtüsü görüş alanını kısıt-
layıcı bir etkide bulunmasını engellemiştir. Alanın 
üzerinde, yamaçlarında ve çevresinde yapılan ince-
lemelerde dağınık halde çanak çömlek parçaları ile 
konglomera harç kırıklarına rastlanmışsa da, yoğun 
değildir ve çok dağınıktır. Kaya üzeri ve bedenlerinde, 
alanın genelinde yerleşim dokusuna işaret edebilecek 
herhangi bir mimari kalıntı ve doku gözlenmemiştir. 
Özsait tarafından işaret edilen kalabalık kitlenin ba-
rınabileceği büyüklükte ne bir mağaraya, ne de daha 
küçük mağara benzeri bir unsura rastlanmamıştır.

S i l i v r i -
F e n e r  K ö y ü

Radikal gazetesinde 9 Temmuz 2015 tarihli Ömer 
Erbil haberinde Silivri Fener Köyü’nde Silivri Enerji 
A.Ş’ye ait olan ve üzerine RES kurulmak istenen arazi-
de İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yapılan arke-
olojik kazılarda, alanın 1. derece arkeolojik sit alanı ilan 
edilmesini gerektiren mimari kalıntıların ve Bizans 
Dönemi’ne tarihlenen mezarların açığa çıkarıldığı ifa-
de edilmiş ve söz konusu alanda RES inşaa edilebilmek 
için arkeolojik katmanın üzerine beton dökülmesinin 
tartışıldığı aktarılmıştır.

Şubemiz, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’na başvurarak, söz konusu ala-
nın koruma altına alınmasını ve alana dair alınan kurul 
kararları hakkında bilgilendirilmeyi talep etmiştir.

https://www.google.com.tr/search?q=2863+Say%C4%B1l%C4%B1+K%C3%BClt%C3%BCr+ve+Tabiat+Varl%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1+Koruma+Kanunu&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-m8OVoCMJsuysQH5oKjYCQ
http://www.radikal.com.tr/cevre/koruma_kurulunun_karari_bekleniyor_tarih_mi_ruzgar_santrali_mi-1393831
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Yerinde yaptığım inceleme sonucu; Kuşnefak Kaya-
lığı Mevkiinde incelenmesi istenilen alanada 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında taşınır ve taşınmaz kültür varlığı po-
tansiyeli olmadığı, aynı kanunun tanımladığı öl-
çütlerde arkeolojik sit alanı olmadığı ve tescil değeri 
bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 27.08.2015”

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak ilgili ku-
rulun taş ocağı açılması için sit kararını düşürdüğü Kuş-
nefak Kayası ve çevresindeki mevcut kültür varlıkları-
nın ve doğal yaşamın korunması için konunun takipçisi 
olmaya devam edeceğiz.

(fotoğraf kaynak: http://orduburda.com/tr-TR/alt-sayfalar/221/kaleler)

“ Y a s s ı a d a  v e  S i v r i a d a ’ y a  D o k u n m a ,
B ı r a k  I s s ı z  K a l s ı n ! ”

Her ikisi de arkeolojik sit olan Yassıada ve Sivriada 
özel kanunlarla ile tüm mevzuattan muaf tutularak ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne devredilerek ima-
ra açılmıştır.  Yassıada ve Sivriada’da inşaatın başlaması 
üzerine 13 Temmuz tarihinde bir basın açıklaması ya-
yınladık. 3 Ağustos tarihinde Adalar Savunması, Mimar-
lar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası tem-
silcileri, İBB  CHP meclis üyeleri, CHP İstanbul Millet-
vekili Onursal Adıgüzel, HDP İstanbul Milletvekili Prof.
Dr.Beyza Üstün ve 1998 yılında adalarda yüzey araştır-
ması yapan Prof.Dr. Erendiz Özbayoğlu ile birlikte bir 
inceleme gezisi düzenleyerek Yassıada’daki tahribatı ye-
rinde inceledik. İncelemede 3. Derece arkeolojik sit olan 

Yassıada’da iş makinaları ve dinamit kullanılarak kazılar 
yapıldığı, Bizans dönemi hücreli yapının üst örtüsünün 
bir bölümünün yıkıldığı ve yapının içinde defineci çu-
kuru açıldığını belgeledik.  İnceleme gezisindeki tespit-
lerimizi geziye katılan tüm kurumların tespitlerini içe-
ren bir rapor aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak. 

28 Ağustos ve 4 Eylül tarihlerinde Açık Radyo’da Ci-
han Baysal’ın hazırlayıp sunduğu kentin tozu progra-
mına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden 
Mücella Yapıcı, Adalar Savunması’ndan Ömer Süvari ve 
şubemizden Yiğit Ozar’ın katılımı ile projeye dair eleş-
tirilerimiz kültürel miras, planlama, çevre, hukuk gibi 
farklı boyutları ile aktarıldı. 

http://ia601504.us.archive.org/14/items/KentinTozu20150828/KentinTozu20150828.mp3
http://ia601503.us.archive.org/13/items/KentinTozu20150904/KentinTozu20150904.mp3
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Basın Açık laması

Bir süre önce AKP hükümeti tarafından turizm ve kongre merkezine dönüştürme 
“vesilesiyle” imara açılan Yassıada ve Sivriada’da otel, marina vb. yapıların inşaatı 
için iş makinelerinin faaliyete geçtiği tespit edilmiştir. Her iki adanın arkeolojik 
veriler içermesi nedeniyle Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak açıklama 
yapma gereği duyulmuştur.

Bizans Dönemi’nde inziva ve sürgün yeri olarak kullanılan her iki adada birer 
manastır olduğu, yüzeyde günümüze kadar korunagelmiş kalıntılardan ve antik 
kaynaklardan bilinmektedir. Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu’nun 1998 yılında ger-
çekleştirdiği yüzey araştırmaları ile Sivriada’da (antik adı Okseia), Bizans Döne-
mi’ne tarihlenen mendirek kalıntısı, sarnıç ve gözetleme kulesi kalıntıları; Plate/
Plateia adıyla da bilinen Yassıada’da ise sarnıç kalıntıları ve olasılıkla manastırın 
çilehanesi ya da hapishane olarak kullanıldığı düşünülen hücreli bir yapı kalıntısı 
belgelenmiştir. Ayrıca, antik kaynaklardan varlığı bilinen ancak henüz yeri tespit 
edilememiş yapıların varlığı da bilinmektedir. Yassıada’yı 19. yy ortalarında İngiliz 
elçisi Sir Henry Bulwer satın alıp ortaçağ görüntülü şato yapıları, seralar ve bir 
takım hizmet yapıları inşa ettirmiştir. Ada daha sonra Hidiv’lerin ailesi tarafından 
satın alındıysa da pek oturan olmamıştır. Adada 1960’da Yassıada yargılamalarının 
yapıldığı spor salonunun da arasında bulunduğu tescilli yapılar da vardır.

Yassıada 1. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanı, Sivriada 2. derece do-
ğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır. Ancak, 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. maddesi ile 3996 sayılı kanuna 
eklenen Ek 2. maddede “Yassıada ve Sivriada’da yapılacak olan planlama, imar ve 
inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Ka-
nunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi de-
ğildir” denilerek, doğal ve arkeolojik sit alanı olan her iki ada da 2863 sayılı Kültür 
Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamından çıkarılmış ve arkeolojik katmanların 
mevzuat üzerinden korunması engellenmiştir. 3. derece arkeolojik sit alanlarında 
ancak arkeolojik kazı ve sondajlar yapıldıktan sonra, uygun görüldüğü takdirde 
inşaat yapılabilecekken Yassıada ve Sivriada’daki inşaat çalışmaları söz konusu dü-
zenleme ile bu zorunluluktan muaf tutulmuştur. Aynı şekilde her iki adadaki tes-
cilli yapıların restorasyon projelerinin koruma kurulu onayından ve denetiminden 
geçmesi zorunluluğu da bu düzenleme ile ortadan kaldırılmıştır.

14 Mayıs 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı temel atma tö-
reni ile MESA İnşaat tarafından inşaat çalışmaları başlatılmıştır ve o günden beri 
Yassıada’da arkeolojik katmanlar üzerinde iş makineleri ile çalışıldığı görülmek-
tedir. Arkeoloji biliminin yöntemleri kullanılmadan yapılan bu kazılar, adanın ar-
keolojik dolgularının belgelenmeden yitirilmesine neden olacaktır. Üstelik torba 
yasayla her iki adanın 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamından 
çıkarılarak tarihsel tüm katmanların devlet eliyle korumasız bırakılması, devletin 
anayasal görevini yerine getirmemesi anlamına gelmektedir. Siyasal rant ve inşaat 
projeleri karşısında koruma mevzuatının etkisizleştirilerek bilimsel kritelerin yok 
sayılması, denetimin engellenmesi etik olarak da kabul edilemez bir uygulamadır.

Sivriadanın ve Yassıada’nın doğal ve tarihsel zenginlikleri ile, Yassıada’nın 1960 
idamlarıyla beraber toplumsal hafızanın içinde önemli bir yer tutması gerekirken 
böyle hoyrat bir biçimde harcanması kabul edilemez bir durumdur.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak, her iki adanın tüm tarihsel katmanla-
rını, doğal çeşitliliğini yok sayan inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını, Yas-
sıada ve Sivriada’nın kültür varlıklarının tekrar korumaya alınmasını talep ediyor, 
tüm İstanbul halkını ve sivil toplum kuruluşlarını bu kültürel yok edişe ve kasıtlı 
hafıza kaybına karşı durmaya çağırıyoruz.

“Yassıada ve Sivriada’ya Dokunma, Bırak Issız Kalsın!”

13.07.2015

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130418-1.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3996.pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3621.pdf
https://www.google.com.tr/search?q=2863+Say%C4%B1l%C4%B1+K%C3%BClt%C3%BCr+ve+Tabiat+Varl%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1+Koruma+Kanunu&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=-m8OVoCMJsuysQH5oKjYCQ
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Fo r u m :  K e n t s e l  A r ke o l o j i  B a ğ l a m ı ’ n d a  G a l a t a

Sohbet ve bilgi paylaşımı mantığı ile derneğimizde 
aralıklarla herkese açık  düzenlediğimiz toplantıların 
üçüncüsü “Kentsel Arkeoloji Bağlamında Galata” oldu. 

Galata bölgesi üzerine çok disiplinli bir çalışmanın 
“biçimi, kapsamı veya çerçevesi ne olabilir”  deyince, 
sohbeti yürütmek için üç konuk çağırdık. Konferans for-
matında değil biraz panel gibi olsun istedik ve 10-15’er 
dakikalık iki tur konuşmalar yapıldı. Aralarda sorular 
soruldu ve konuşmacılar da kendi aralarında fikirlerini 
geliştirdiler. Toplantı Galata Derneği’nin kurucuların-
dan ve Galata’da yerleşik olan Mimar Mete Göktuğ’un 
önayak olmasıyla gerçekleştiği için  ilk konuşmacı Mete 
Göktuğ oldu. Yıllarca Mimarlar Odası’nda görev almış 
olan Göktuğ,  Galata’da yangınlar ve mimari değişimler-
den dolayı baskın mimari karakterin 19. yüzyıl yapıları 
olduğunu vurgularken,  özellikle Haliç sahiline yakın 
Tersane Caddesi çevresindeki alanların arkeolojik açı-
dan çok enteresan araştırma sonuçları getirebileceğini 
öne sürdü.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi programın-
dan Doç. Dr. Aygül Ağır İstanbul’daki Latinler üzerine 
uzun yıllardır çalışıyor olması nedeniyle, bu bağlamda 
Galata bölgesinin araştırma potansiyelinden etraflıca 
bahsetti.  Hem Mete Göktuğ hem de Aygül Ağır, bölge-
deki Kurşunlu Han’ın önemini vurguladılar ve bölgede 
çalışmaların çok az olmasından kaynaklanan bilgi ek-
siklerinden bahsettiler.

İtalyan İşçi Derneği (Societa Operaia) Murahhas 
Üyesi Sanat Tarihçisi Dr. Sedat Bornovalı ise, derneğin 
Beyoğlu’nda bulunan merkez binası Casa Garibaldi ile 
ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Deva Çıkmazı Sokağı’n-
daki İtalyan İşçi Derneği’nin merkezi Casa Garibaldi’de 
bir süredir hem restorasyon yapılarak bina ayağa kaldı-

rılıyor hem de bodrum katında ortaya çıkartılan ve Geç 
Antik Dönem / Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen in 
situ mezarlarda arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor. 
Projenin organizasyonunu yürüten Sedat Bornovalı her 
ne kadar ısrarla  “Galata’dan değil, Pera’dan geliyorum” 
demiş olsa da burada yapılanlar, bütün bölge için önem-
li, üzerinde çok yönlü tartışılması gereken bir çalışma. 
Geç Antik Dönem mezarları, Ortaçağ sgrafito seramik-
leri ve yakın çağlarda ithal edilmiş lazımlıklar, buluntu 
skalasında enteresan uçları teşkil ediyor. İstanbul Arke-
oloji Müzeleri denetiminde yapılan kazı çalışmaları so-
nuçlarının, bir terslik olmazsa Casa Garibaldi binasın-
daki özgün yerlerinde sergileneceği umuluyor.

Konu ve belki de yeni toplantı formatı ilgi çekmiş 
olmalı ki, masa etrafında bir kaç kişilik sohbet olarak 
düşündüğümüz toplantıya derneğimizin tüm oturma 
kapasitesini patlatacak bir dinleyici kitlesi geldi. Top-
lantının ortasında da sıkılıp gitmeyen kalabalık, toplan-
tıdan memnun olduğu izlenimi veriyordu.

Bundan sonra atılacak adımlar ortaya çıkmamış olsa 
da Galata ile ilgili bir projede gönüllü olarak çalışmak 
isteyen birçok kişi adını bıraktı.

Ancak toplantı sonunda net olan bir gerçek var ki, 
Galata’da yapılacak olan herhangi bir ciddi çalışma pro-
jesi, interdisipliner bir kadro ve yaklaşımla yeni tekno-
lojilerin kullanımıyla gerçekleştirilmesi gereğini göster-
miştir.

Galata’nın Arkeolojik Topografyası,
İsaak Miltiadis Nomidis & Alfons Maria Schneider, 1944 
(kaynak: http://www.obarsiv.com/dokumantasyon/planlar/topograf_harita-
cilar.html)

http://www.obarsiv.com/dokumantasyon/planlar/topograf_haritacilar.html
http://www.obarsiv.com/dokumantasyon/planlar/topograf_haritacilar.html


s.7A r k e o l o g l a r  D e r n e ğ i  İ s t a n b u l  Ş u b e s i  * B ü l t e n  # 0 4

Forum: Taşeronda Çalışan Arkeolog / 
“Serbest Arkeolog!”

Türkiye’de arkeolojik çalışmalardaki taşeronlaşma 
sorunu daha önce de derneğimizde gündeme gelmiş ve 
30 Mayıs 2014 tarihinde dernek sitesinde “Arkeoloji ve 
Taşeronlaşma” başlığıyla bir basın açıklaması yapılmış-
tır. Bu basın açıklamasında, taşeron sisteminin neden 
arkeolojik çalışmalarda uygulanamayacağı yasal mev-
zuata ve etik kaygılara dayandırılarak açıklanmıştır. 
Fakat gerek taşeron sisteminin giderek yaygınlaşması, 
gerekse taşeron şirketler üzerinden yapılan arkeolojik 
kazılarda çalışan arkeolog sayısının giderek artması, 
ortaya yeni problemler çıkarmaya devam etmiştir. 

Kazı ve yüzey araştırmalarının sürdürülmesindeki 
zorluklar, önlenemeyen tahribatlar, yetersiz kadrolar, 
kadro bekleyen arkeologlar, taşeronlaşma ve güven-
cesizleştirme bağlamında her an işsiz kalmayla yüz 
yüze çalışan “serbest arkeologlar”ın yaşadıkları sorun-
lar yetmezmiş gibi, arkeoloji biliminin ve arkeologluk 
mesleğinin değersizleştirilmesi de giderek büyüyen ve 
kanıksanan sorunlarımıza eşlik etmektedir. Buna rağ-
men akademisyen, müze uzmanı, “serbest arkeolog?”, 
işsiz arkeolog, öğrenci vb. gibi farklı zeminlerde var-
lığını sürdüren meslektaşların ise birbirlerinden ha-
berdar olmadıkları, yaşadıkları sorunların çözümüne 
dair farklı görüşleri savundukları da bir gerçektir. Bu 
farklı görüşleri bir araya getirerek ortaklaştırabilmek 
için düzenlediğimiz toplantıların ilkini “Serbest Arke-
olog?” olarak belirledik. Toplantı 11 Haziran 2015 ta-
rihinde Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nde ger-
çekleştirilmiş ve ilk toplantıya 50 kişinin üzerinde bir 
katılım sağlanmıştır. 

Toplantılar sonucunda, ivedilikle çalışma grupları 
oluşturulmasına, taşeronda çalışan arkeologlar konu-
sunda farkındalığın artırılması amacı ile ayrıntılı bir 
metinin hazırlanıp medya, siyasi örgütler ve ilgili ba-
kanlıklar gibi paydaşlarla bu metnin paylaşılmasına 
karar verilmiştir. 

Destekçilerimize Teşekkür…

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak, dernek çalışmalarımıza destek veren çeşitli kişi ve kuruluşlara 09.06.2015 
günü İstanbul Arkeoloji Müzeleri kütüphanesinde düzenlediğimiz bir törenle teşekkürlerimizi sunduk. Yüksel Dede 
tarafından yapılmış pişmiş toprak Ana Tanrıça heykelciklerinin sunulduğu törende TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy, 
FEST Travel Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin, Sabancı Müzesi Müdiresi Dr.Nazan Ölçer, Sanat Tarihçisi-Arke-
olog Dr.Vera Bulgurlu, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Mütevellisi Dr. İzel Levi Coşkun ve Sadberk Hanım Müzesi 
Müdiresi Hülya Bilgi’ye ve kapanan Sanat Tarihi Derneği’nin bütçesini şubemize devreden son yönetim kuruluna 
(Nazan Atasoy, Dr. Sedat Bornavalı, Dr.H. Banu Konyar, Hülya Navdar, Hayri Fehmi Yılmaz) teşekkür edildi.

Arkeologlar Derneği Genel Merkezi
XII. Olağan Genel Kurulu

Arkeologlar Derneği Genel Merkezi’nin XII. Ola-
ğan Genel Kurulu, 13 Haziran 2015 tarihinde Ankara 
– Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. İstanbul Şubemiz üyelerinin 
merkez genel kuruluna katılımını kolaylaştırabil-
mek için otobüs sağlandı. Genel kurulda arkeolo-
jide taşeronlaşmaya karşı tavır alınması ve şubeler 
arası bilgi paylaşımına yönelik periyodik ortak top-
lantılar düzenlenmesi önerileri sunduk. 

GENEL MERKEZ

 - Genel Kurul Sonuçları -

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

1. Dr. Soner ATEŞOĞULLARI / Başkan
2. M. And ATASOY / Başkan Yardımcısı
3. Mehmet AKALIN / Genel Sekreter
4. Aynur TALAAKAR / Sayman
5. Murat Yalkın ÜLKER / Üye
6. Yalçın KAMIŞ / Üye
7. H. Uğur DAĞ / Üye

DENETİM KURULU ÜYELERİ

1. Ahmet A. TIRPAN
2. Kubilay ÖZKUL
3. Doğu MERMERCİ

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

1. Turgut BATUR
2. Zülküf YILMAZ
3. Yiğit OZAR

http://www.arkeologlardernegist.org/index.php/duyurular/item/49-arkeoloji-ve-taseronlasma
http://www.arkeologlardernegist.org/index.php/duyurular/item/49-arkeoloji-ve-taseronlasma
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Y a ş a m  S a v u n u c u l a r ı n ı
D i r e n i ş e  Ç a ğ ı r ı y o r u z !

Doğayı ve yaşamı, eşitliği ve kardeşliği, özgürlüğü ve “barışı,
meydan meydan, sokak sokak, ev ev savunacağız!

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde İstanbul Kent Savunması’nın çağ-
rısıyla meslek örgütleri ve kent hareketleri ile bir araya gelerek 
ortak yayınladığımız basın açıklaması:

Varlığımıza kast eden topyekun bir savaşın hedefiyiz. Yaşamı-
mızın her alanını teslim almak isteyen kanlı ve kibirli bir sermaye 
iktidarı, kendi suretinden bir iç savaş toplumu yaratıyor. Sıradan 
yağmanın iktidarı savaşı, diktatörlüğü ve baskıyı sıradanlaştırarak 
varlığını sürdürmeye çalışıyor. Kentlerin meydanlarını; nehirleri, 
ormanları ve yaşam alanlarını; tarım arazilerini ve kırsal alanla-
rı; parkları, bostanları ve maden ocaklarıyla şantiye alanlarında 
emeği, bir cinnetin yangınıyla sürüp giden yağmaya, talana ve en 
bencilce çıkarlara boyun eğdirmeye çalışıyor. Sinop’tan Mersin’e 
Artvin’den İstanbul’a, Dersim’den Hakkari’ye tüm varlığımız; do-
ğamız, kentlerimiz, emeğimiz, çocuklarımız ve tüm yaşamımız 
varlığına kölece kurban olsun istiyor.

Hepimiz biliyoruz! Bugün savaş, hangi adla ve hangi biçimde 
karşımıza çıkarsa çıksın, tek bir şeyi amaçlıyor: Paranın ve zorbalı-
ğın iktidarına karşı yükselen direnişimizi kırmak; birbirimize uza-
nan ellerimizi kırmak; yağmayı ve talanı sonsuza kadar sürdürmek! 
Ve direniş de bugün, hangi adla ve hangi biçimde ortaya çıkarsa 
çıksın, tek bir şeyi amaçlıyor: Yaşamımızı, yaşam alanlarımızı, in-
sanlık onurumuzu yağmaya, talana, kırıma, barbarlığa; doğanın, 
emeğin, yaşamın ve halkların düşmanlarına karşı savunmak!

Hepimiz yaşıyoruz: Bugün savaş, kentlerin ve köylerin yağma-
sıdır; riskli alan ilanıdır; katil projelerdir; doğa talanıdır. Yaşam 
alanlarımızdan meydanlarımıza; tohumlarımızdan toprağımıza; 
suyumuzdan gıdamıza; eğitimimizden sağlığımıza; haklarımızdan 
canımıza; kanımızdan onurumuza her şeyimizi elimizden alıp, 
her şeyi mal olarak bize satmak isteyenlerin açgözlü saldırgan-
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lıklarıdır. İş cinayetlerine kurban edilen binlerce işçi; kadın düş-
manlığıyla katledilen kadınlar; nefret cinayetlerine hedef yapılan 
LGBTİ’lerdir. Bugün savaş, bunca yağmanın ve talanın hesabı hiç 
bir zaman sorulmasın diye utanmazca sürdürülen iktidar gaspı; iç 
güvenlik yasası; sansür; bombalı katliamlar; barbarlara gönderilen 
TIR’lar; savaş çığırtkanlığı; baskınlar, operasyonlar; kardeşi karde-
şe kırdırtmak isteyen yalanlardır. Bugün savaş, kalkınma yalanıyla 
sürüp giden kırım; eşitlik yalanıyla sürüp giden işsizlik; demokrasi 
yalanıyla sürüp giden algı operasyonları; özgürlük yalanıyla sürüp 
giden ötekileştirme, ırkçılık, korku ve nefret dalgasıdır.

Hepimiz görüyoruz: Kirli ve gayrı meşru bir iktidarı sürdüre-
bilmek; kente, doğaya ve bu ülkenin evlatlarına karşı işlediğiniz 
suçları örtbas edebilmek için, ülkeyi bir cinnetin içine attınız. 
Hepimiz görüyoruz: Kentlerimizi ve nehirlerimizi yağmalayan-
larla Karadeniz yaylalarında teyzelerimizi yerlerde sürükleyenler; 
asırlık zeytin ağaçlarımızı kesenlerle İstanbul’un nefesi Kuzey Or-
manları’nı katletmek isteyenler; Haydarpaşa Garı’nı yakanlarla 
Cudi’den Dersim’e Antalya’dan Hakkari’ye dağları, ormanları ateşe 
atanlar; bir ve aynıdır. Börtü böceği ve kuşları; denizde balıkları ve 
Gezi’den bugüne çocukları acımasızca öldürenler bir ve aynıdır. Bu 
çok yüzlü ve çok yönlü savaş; yaşama, bize, tüm yaşam savunucu-
larına karşı açılmıştır.

Yağmayla, kanla, katliamla iktidar olmaya çalışanlara sesleni-
yoruz: Yalanlarınıza inanmayı reddediyoruz; bizim hakikatimiz 
yaşam kadar sade ve basit; yalanlarınızı yaşamı savunduğumuz her 
alanda hakikate dönüştüreceğiz. Nefretle beslenen dilinizi redde-
diyoruz: Savaş çığırtkanı dilinizin; yağmayı, talanı ve katliamlara 
karşı yükselen direnişimizi görünmezleştirmesine, bastırmasına 
izin vermeyeceğiz; yağmanın, kırımın, talanın olduğu her yerde 
direnişi inatla devam ettireceğiz. Marmara’dan Yırca’ya, Karade-
niz’den Alakır’a, Yozgat’tan Perisuyu’na birbirimize uzanan elle-
rimizi kardeş kanıyla boyamanıza; yaşam savunuculuğu kardeş-
liğimizin ırkçılık zehiriyle bozulmasına izin vermeyeceğiz! Yaşam 
alanlarımıza sahip çıkma mücadelemizi barış mücadelesiyle inatla 
birleştirmeye devam edeceğiz.

Siz, bize ait olmayan kirli savaşınızı ülkemize, evimize, yanıba-
şımıza getirerek tüm topluma savaş ilan ettiniz; biz bu savaşa kar-
şı sesimizi bütün mücadele alanlarımızdan yükselteceğiz. Savaşla 
örtmek, kapatmak istediğiniz ayıpların, suçların üzerini mücade-
lemizle bir bir açacak, görünür kılacağız. İktidarın ve sermayenin 
tehdidi ve baskısı altındaki her bir yaşam alanı aynı zamanda bir 
kavga meydanıdır.

Onurumuzu; yaşama sevincimizi; eşitlik, kardeşlik, özgürlük ve 
barış düşlerimizi, baskı yasalarıyla boğmanıza izin vermeyeceğiz; 
baskı ve yalan aygıtlarınıza inat; Gezi’den bu yana yitirdiğimiz tüm 
canlarımıza, kardeşlerimize, evlatlarımıza verdiğimiz sözü tutaca-
ğız; bu ülkede Gezi’den bu yana yeşeren umut gerçek olana kadar, 
direnişin bayrağını elden ele dik tutacağız. Varlığımızı size kurban 
etmeyi reddediyoruz: Birleşeceğiz, direneceğiz ve eşitliğin, özgür-
lüğün ve barışın türküsünü bu ülkenin en büyük meydanlarında 
her dilden, her cinsten, her inançtan kardeşlerimizle elele, hep bir-
likte söyleyeceğiz.

Hepimiz biliyoruz: Birliğimizden korkuyorsunuz, çünkü biz 
birleşince, kirli iktidarınız imkansız oluyor! Hepimiz biliyoruz: Di-
renişimizden korkuyorsunuz, çünkü biz direnince, parayla, rantla, 
yalanla kirlettiğiniz kentler, meydanlar ve sokaklar özgürlükle ve 
kardeşlikle temizleniyor. Biz direnince bu ülke para ve kan değil, 
yaşamak kokuyor.

Hepimiz bir kez daha tekrarlıyoruz: Bu kentin ve ülkenin mey-
danlarını; doğasını ve yaşamı; kardeşliğini, özgürlüğünü ve barışı-
nı meydan meydan; sokak sokak; ev ev savunacağız.

Siz yenileceksiniz!
Biz hep beraber yaşamı kazanacağız!

İSTANBUL KENT SAVUNMASI
KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI
ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
AMED EKOLOJİ MECLİSİ
BAKIRKÖY KENT SAVUNMASI
BEŞİKTAŞ KENT DAYANIŞMASI
BEYOĞLU KENT SAVUNMASI
BTS (BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI)

İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE
CİHANGİR PARK FORUMU
DÖRT AYAKLI ŞEHİR
EMEK BİZİM İSTANBUL BİZİM
ENGELLİ HAKLARI FORUMU
GÖZTEPE DAYANIŞMASI
HAYVAN HAKLARI İZLEME KOMİTESİ (HAKİM)
HALİÇ DAYANIŞMASI
İMECE TOPLUMUN ŞEHİRCİLİK HAREKETİ
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
İSTANBUL KENT VE BARINMA HAKKI MECLİSİ
KADIKÖY KENT DAYANIŞMASI
KAMP ARMEN DAYANIŞMASI
KUZGUNCUKLULAR DERNEĞİ
LAMBDA İSTANBUL LGBTİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
MEZOPOTAMYA EKOLOJİ HAREKETİ
MÜŞTEREKLERİMİZ
OKUMA GRUBU
ORUÇ BABA PARKI GÖNÜLLÜLERİ
PANGEA EKOLOJİ
POLİTEKNİK
VALİDEBAĞ SAVUNMASI
YEDİKULE BOSTANLARINI KORUMA GİRİŞİMİ
SARIYER KENT DAYANIŞMASI
SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ
ŞİŞLİ MERKEZ MAHALLESİ FORUMU
TAKSİM GEZİ PARKI KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

(TODAP)

(Güncelleme – 1 Eylül 2015)
İlustrasyon: Zeynep Alkış
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S a y g ı y l a  A n ı y o r u z

Ezgi  Saadet
(Sanat  Tar ihi  Öğrencis i )

Hal i l  Esad
(Arkeolog)


