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Neolitik Dönem denizcilik hareketleri son sayımızın baş-

lığını oluşturuyor. Son derece ilginç ve çok değerli katkı 
sağlayan bilim insanlarının makaleleriyle bu başlığın çok 
ilginç bulunacağını düşünüyoruz. Yayınımız çıkartılma-
ya başladığından bu yana sürekli farklı konuları gündeme 
getirme başarısını gösteren Editörümüz Mehmet Bezdan’ı 
bu vesileyle kutlamamız gerekiyor. Yayının sürekliliği-sür-
dürülebilir olmasının önemi kadar bu husus da fevkalade 
önem arz ediyor yayın hayatında.

Beşinci yıl cilt kapağını 2018 yılının son aylarında olağa-
nüstü bir keşfin Türkiye karasularında yer almasına tahsis 
ettik. Doç. Dr. Hakan Öniz’in Antalya yakınlarında keşfet-
tiği MÖ 16-15. yüzyıl batığı dünyada bulunan en eski batık 
olma özelliğine sahip. Bu heyecan verici keşif bir kez daha 
Türkiye’nin sahip olduğu sualtı kültür mirası zenginliğini 
gözler önüne sermektedir. Bu keşifle, her zaman vurguladı-
ğımız gibi, sualtı arkeolojisi açısından Türkiye’nin ne ka-
dar önemli bir ülke olduğunu bir kez daha görmek mümkün 
olmuştur.

Sualtı arkeolojisinin bilimsel temelleri Türkiye’de atıl-
mıştır. Dünya’da sualtı arkeolojisinin babası olarak bilinen 
Prof. Dr. George Bass Türkiye karasularında 60 yıla yakın 
hizmet verirken şu anda yerine en önemli arkeolog olarak 
saygı duyulan Prof. Dr. Cemal Pulak’ı, bir Türk arkeoloğu 
da yetiştirmiştir. Sualtı Arkeoloji Enstitüsü INA 60 yıldır 
Türkiye’de bu bilim dalının gelişmesine öncülük etmiştir. 
Bu önemli kurum Türkiye’nin en etkin reklamını yaparken, 
kültür turizmine de katkıda bulunmuştur. Dünya’nın en 
eski ahşap kadırgası da Türkiye’de sergilenmektedir. Yuka-
rıdaki satırlarda paylaştığım son keşifle birlikte daha önce 
yine Türkiye kıyılarında bulunan diğer Tunç Çağı batıkları 
Uluburun ve Gelidonya ile birlikte dünyanın en eski batık-
ları bu sularda bulunmuş, bilimsel araştırması yapılmış ve 
bilim dünyasına sunulmuştur. 

Bu özellikleriyle Türkiye hem çok değişik dönemlere ait 
hem de en eski örnekleri sualtında barındıran bir ülke olma 
konumundadır. Sualtı arkeolojisi konusunda aynı zaman-
da çok değerli bilim adamlarıyla dünyada saygın bir yere 
sahiptir. Bunları en iyi şekilde yansıtacak müzeleri de be-
raberinde ön plana alması Türkiye’yi emsalsiz bir konuma 
taşıyacaktır.

 The title of our latest issue is about the maritime activi-
ties during the Neolithic Period. We believe that this inte-
resting title is fair for the captivating articles by scientists 
who provide us with their priceless contributions. We are 
much obliged to Mehmet Bezdan, our Editor who made 
sure that various topics were discussed in each issue since 
our starting date. This matter is as much important in the 
lifetime of a periodical, as are its continuity and sustaina-
bility. 

We dedicated the cover of the 5th-year-issue to an extra-
ordinary finding in Turkish waters in late 2018. The disco-
very of a shipwreck that belongs to the 16th – 15th centuries 
BC by Asst. Prof. Hakan Öniz near Antalya is the earliest 
ever known throughout the world. This exciting discovery 
once again reflects abundancy of cultural heritage in Tur-
kish waters. With this discovery, as we kept emphasizing in 
the past, it couldn’t have become more obvious how signi-
ficant Turkey is for underwater archaeology. 

The scientific foundations of the underwater archaeology 
was first built in Turkey. Recognized as the father of un-
derwater archaeology, Prof. George Bass spent around 60 
years surveying and excavating in Turkish waters, and now 
a most respected Turkish archaeologist, Prof. Cemal Pu-
lak, who follows his discipline, is his successor. INA, the 
Institute of Nautical Archaeology has pioneered in impro-
vement of this science in Turkey for 60 years. This outstan-
ding institution not only efficiently publicized Turkey, but 
also contributed to the cultural tourism of the country. The 
oldest known galley is currently being displayed in Turkey. 
In addition to the recent discovery that I mentioned above, 
the Uluburun and Gelidonya shipwrecks from Bronze Age 
found in Turkish shores represent three of the oldest shipw-
recks discovered around the world, that were scientifically 
studied and introduced to the world of science. 

With all these features, Turkey is a country that contains 
the shipwrecks both from diverse periods and their oldest 
examples. Along with its invaluable scientists, it has a very 
special, and very respected role in the world of underwater 
archaeology. Turkey could be placed in an unmatched sta-
tus when priority is given to museums to reflect all these 
features.
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