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Yayın hayatına 2014 yılında başlayan TINA Denizcilik 

Arkeolojisi Dergisi, dokuzuncu sayı itibariyle hakemli süreli 
yayın olarak serüvenine devam edecek. Dergimizin yeni sü-
reçteki akademik niteliğinin “denizcilik arkeolojisi” alanına 
katkıda bulunması en büyük dileğimizdir. Bu sayıyla birlikte 
Türkiye dergilerinde sıklıkla rastlanmayan bir konuyu sayfa-
larımıza taşıyoruz. Dokuzuncu sayımız Türkiye çevresindeki 
denizlerde prehistorik ve protohistorik denizcilik etkinlik-
lerini anlatan, alanında yetkin uzmanlarca yazılmış özgün 
makalelere ayrılacaktır. Bu yazıları literatüre kazandırmak-
taki hedefimiz Türkiye çevresindeki denizlerde etkin olmuş 
prehistorik ve protohistorik toplumların denizle olan çok 
yönlü ilişkilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanmasına im-
kân sağlamaktır. 

Tematik olarak tasarlanmış olan sayıların ilkinde Doğu Ak-
deniz ve Ege Neolitik toplumlarının yaşantısında denizin nasıl 
bir rol oynamış olabileceğini inceleyen dört makaleye yer ver-
dik. Bu sayıdaki yazılar denizin ilk çiftçi toplumlar açısından 
ne ifade etmiş olabileceğini kültürel, sosyal, ekonomik ve ide-
olojik yönleriyle tartışmaya açmaktadır. Müge Şevketoğlu, 
arkeolojik kanıtlardan hareketle Kıbrıs Neolitik toplumlarının 
denizle kurduğu ilişkilerin niteliğini ve yoğunluğunu değer-
lendirdi. Nikos Efstratiou, Agios Petros’ta sadece karada 
tespit edilen arkeolojik kanıtlarla değil, aynı zamanda sual-
tında tespit edilmiş kalıntılardan da yola çıkarak Ege Neolitik 
toplumlarında ada yaşamı ve deniz yollarının etkin kullanı-
mının sosyal ve ekonomik yaşam içindeki yerini sorguladı. 
Çiler Çilingiroğlu ve Canan Çakırlar Ege tarih öncesi 
toplumlarında balıkçılık etkinliklerinin niteliğini arkeolo-
jik ve zooarkeolojik verilerden hareketle yorumlayarak, 
balıkçılığın toplumsal tarih açısından oynadığı rolü ince-
lediler. Nilhan Kızıldağ ve Harun Özdaş’ın kaleme aldığı 
makalede ise sualtında kalmış prehistorik alanların tespitine 
yönelik Türkiye’de pek örneği bulunmayan yeni bir araştırma 
stratejisi tanıtıldı. Çanakkale kıyılarında uygulanması planla-
nan bu çalışmada eski kıyı çizgileri hesaplanarak haritaların 
oluşturulması ve jeofizik, uzaktan algılama ve yanal taramalı 
sonar tarama yöntemleri aracılığıyla sualtında kalmış Neolitik 
Dönem yerleşme alanlarının tespit edilmesi planlanmaktadır. 

Bu sayıda ayrıca meslektaşımız ve yazarımız Canan Çakır-
lar’ın yardımıyla Hollanda’daki Drents Müzesi’nde sergile-
nen ve Mezolitik Döneme tarihlenen dünyanın en eski oyma 
ahşap kayığını tanıtan bir yazıya yer veriyoruz. Drents Müze-
si çalışanı Sanne Verhagen tarafından kaleme alınan yazıyla 
Türkiye literatüründe ilk defa prehistorik deniz arkeolojisi 
açısından büyük öneme sahip bu arkeolojik buluntuyu tanıt-
mış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Yazılarıyla bu sayıya katkı sunan tüm yazarlara ve yazıla-
rın hakemliğini üstlenen tüm meslektaşlarımıza emekleri için 
teşekkür ederiz.

Bu sayıyla birlikte başladığımız hakemli süreli yayın 
sürecimizde başta Anadolu kıyılarında ve iç sularında çalışma 
yapan meslektaşlarımız olmak üzere, dünyada bu alanda 
çalışan tüm meslektaşlarımızı dergimize davet ediyoruz. 

 The publishing adventure of the TINA Maritime Archaeol-
ogy Periodical, which has started in 2014, will now continue 
as a peer-reviewed periodical as of the ninth issue. It is our 
greatest wish that the new feature of our scholarly periodical 
will contribute further to the field of maritime archaeology. 
With this issue, we introduce a topic that has been rarely dis-
cussed in Turkish journals. Thus, the ninth issue has been 
devoted to original articles written by competent experts de-
scribing prehistoric and protohistoric seafaring activities in 
the seas surrounding Turkey. Our objective is to contribute to 
the literature, allowing evaluation and interpretation of ver-
satile relations of prehistoric and protohistoric societies that 
were active in the seas around Turkey with the sea. 

In this first issue with a thematic design, we have four arti-
cles which examined the potential role of sea in daily life of 
the East Mediterranean and Aegean Neolithic communities. 
The articles in this issue bring up the cultural, social, eco-
nomic and ideological aspects of what the sea might have 
meant for the first farmer societies for discussion. Müge 
Şevketoğlu evaluates the nature and intensity of the rela-
tionship the Cypriot Neolithic communities had with the sea 
based on available archaeological evidence. Nikos Efstra-
tiou examines the role of island life and active use of sea 
routes in the social and economic life of the Aegean Neo-
lithic communities depending not only on the terrestial ar-
chaeological remains, but also on the submerged remains that 
have been discovered in Agios Petros. Çiler Çilingiroğlu 
and Canan Çakırlar interprete the role of fishing in social 
history taking archaeological and zooarchaeological records 
into consideration in order to evaluate the intensity and na-
ture of fishing activities in prehistoric Aegean communities. 
Nilhan Kızıldağ and Harun Özdaş introduce a new survey 
strategy, which is not well-known in Turkey, to detect sub-
merged prehistoric areas. The survey, which is planned to be 
used on Çanakkale coasts, includes calculation and mapping 
of former coastal lines and detection of submerged Neolithic 
settlements through use of geophysical,  remote-sensing and 
side-scan sonar techniques. 

We also have an article introducing the world’s oldest 
known logboat dating to the Mesolithic Period, which has 
been displayed in the Drents Museum, the Netherlands with 
the contribution of our colleague and writer, Ms. Canan 
Çakırlar. With a script written by Sanne Verhagen, an em-
ployee of the Drents Museum, we are pleased to introduce 
this archaeological find of great importance for prehistoric 
maritime archaeology into Turkish literature. 

Starting from this issue, we invite all of our colleagues 
working in this field, especially those who study Anatolian 
coasts and inland waters to contribute to our peer-reviewed 
publication. 

We would like to thank to all our colleagues who have con-
tributed to this issue by their articles and as a referee for their 
efforts.
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