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Oğuz ÖZ ∗ 

Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın danışmanlığında Alper Gölbaş’ın Sualtı Arkeolojisinin Gelişim Süreci 
ve Terminoloji Sorunları isimli tez çalışması neticesinde ortaya çıkarak okuyucuyla buluşan Sualtı 
Arkeolojisi, Temel Kavramlar, Yöntemler, Araştırma Tarihçesi kitabı denizcilik ve gemicilik arkeo-
lojileri arasındaki sınırı açık bir şekilde tanımlamayı gaye edinen beş bölümden oluşmaktadır. Kitap 
kapağının hemen iç kısmında kitabın künye bilgileri bulunmaktadır. Ardından Prof. Dr. Mehmet 
Özdoğan’ın yazmış olduğu Sunuş (III-IV) bölümü, Alper Gölbaş’ın yazmış olduğu Önsöz (V-VI) bö-
lümü, İçindekiler (VII-XIII) bölümü, Kısaltmalar Listesi (XV) bölümü ve Giriş (1-3) bölümü yer almak-
tadır. Arkeolojik Araştırmalar (5-78) kitapta birinci bölüm olarak yer alırken Sualtı Arkeolojik Dol-
guların Oluşumu (79-139) ikinci bölüm olarak yer almaktadır. Sualtı Arkeolojisi’nin Gelişim Süreci 
(141-213) başlıklı bölümü kitapta üçüncü bölüm olarak, Önde Gelen Sualtı Arkeolojisi Kurumları ve 
Çalışmaları (215-226) kitapta dördüncü bölüm olarak ve Türkiye’de Yapılan Sualtı Arkeolojisi Ça-
lışmaları ve Yapılmış Olan Çalışmaların Sınıflandırılması (227-235) kitapta beşinci bölüm olarak yer 
almaktadır. Ardından Sonuç (237-244) bölümü, Kaynakça (245-270) bölümü ve son olarak Abst-
ract (271) bölümü bulunmaktadır. Yayında yer alan beş bölüm sırası ile özet şeklinde aşağıda an-
latılmıştır. 

Yayında yer alan Arkeolojik Araştırmalar (5-78) başlıklı birinci bölüm arkeolojinin yüzey araş-
tırması ve kazı gibi yöntemlerle veri değeri olan buluntuları toplayan, ele geçen buluntuları biçim-
sel ve dönemsel özelliklerine göre düzenleyen ve temelde geçmişi yorumlama amaçları güden bir 
bilim olduğu tanımı ile başlamaktadır. Arkeolojinin 16-17. yüzyıl Avrupası’ndaki antika toplayıcılığı 
ile temellendiği ve 20. yüzyılda ortak disiplinlerin yardımıyla tüm dünyada şekillendiğini söyleyen 
yazar, arkeolojinin hem metodolojik hem de kuramsal olarak geliştiğini anlatır. Ardından Klasik 
Arkeoloji yöntemlerinin gelişmesindeki öncü çalışmanın İtalya’da yer alan ve Vezüv Yanardağı’nın 
külleri altında kalan Herculaneum’da başladığı ve 1748 yılında aynı kaderi paylaşan Pompeii ken-
tinde de çalışmalara başlandığı bu çalışmaların Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) tara-
fından yayınlandığı , böylece üsluba dayalı sınıflandırmanın ortaya çıkması ile tarihleme yapılma-
sının mümkün olduğu anlatılmaktadır. Yazar, bölümün devamında havadan karadan veya deniz-
den yapılabilecek arazi taraması yöntemlerini Arkeolojik Yüzey Araştırması olarak tanımlamakta 
ve kazılacak alanın yapılacak işin niteliğine göre hangi yöntemlerle kazılması gerektiğini tarihsel 
süreç ve örneklendirmeler yaparak anlatmaktadır.  Arkeolojide veriler ve buluntular üzerinde yo-
rum, analiz ve tarihlendirmenin yapılması için doğa bilimlerinden faydalanmanın ve interdisipliner 
çalışmalar yapılmasının gerekliliğinden bahsedilir ve neticede arkeoloji ve metrik kelimelerinin bir-
leşiminden meydana gelen tarihleme metotları, buluntu analizleri, matematiksel modelleme ve 
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istatiksel analiz gibi yöntemleri karşılayan arkeometrinin oluşması okuyucuya aktarılır. Tarihleme 
yöntemlerini göreli ve mutlak olarak ikiye ayıran yazar devamında verdiği örneklerle konuyu de-
taylandırmaktadır. Birinci bölümün ikinci kısmında Arkeolojinin yerbilimleri ile İlişkisi ve yerbilim-
lerinin tarihsel süreçteki gelişimi ve değişimi üzerinde durulmaktadır. Ionia Okulu’nun yetiştirdiği 
filozofların Batı dünyasını etkileyecek ilk kişiler olduğunun anlatılmasının ötesinde kronolojik bir 
sıra takip ederek dönemleri itibari ile bilinen dünya üzerindeki doğa filozoflarından da bahsedil-
mektedir. Sualtı Arkeolojisi’ne girilen birinci bölümün üçüncü kısmında yazar sualtı arkeolojisini 
herhangi bir nedenden ötürü sualtında bulunan kalıntıların çeşitli yöntemlerle tespit edilmesi, su-
altına dalış yapılarak yerinde belgelenmesi ve/veya yüzeye çıkartılması işlemlerinin gerçekleştiril-
diği arkeoloji dalı olarak tanımlamaktadır. Ardından sualtı arkeolojisinin alt dallara ayrıldığı belir-
tilmiş ve George Bass’ın konu ile ilgili görüşleri “Sualtında Arkeoloji” kitabından alıntı yapılarak 
aktarılmıştır. Sualtı Arkeolojisi ile İlgili Terimler ve Kavramların incelendiği birinci bölümün dör-
düncü kısmında literatür araştırması yapmak suretiyle veri elde etmenin araştırmalar için sağlaya-
cağı faydalar, Yeni Asur Dönemi’ne tarihlenen kabartmalar üzerindeki Fırat Nehri’nde dalgıçlık ya-
pan askerlerin tasvirleri örneklenerek anlatılmaktadır. Sonrasında ise sahada serbest dalış, tüplü 
dalış, jeofizik ve sonar yardımı ile yapılacak araştırma yöntemlerine dair teknik detaylar çizimler 
yardımıyla okuyuculara aktarılır. En nihayetinde ise uygulanabilecek kazı tekniklerinin anlatımı ile 
ilk bölüm sona ermektedir. 

Yazar, eserin Sualtında Arkeolojik Dolguların Oluşumu (79-139) başlıklı ikinci bölümünü dört 
kısımda okuyucuya aktarmaktadır. Sualtında dolguların oluşumu; su yükselmesi, karanın alçalması 
ve su üzerinde seyreden bir taşıtın ve/veya nesnenin batması gibi sebeplere bağlanmaktadır. Bu 
bağlamda ikinci bölümün birinci kısmı dahilinde dolguların oluşumunda doğal değişimden kaynak-
lanan etkenler incelenmiştir. Tektonik hareketler, volkanizma, akarsu biriktirmesi, iklimsel etken-
ler başlıca tetkik edilen faktörlerdir. Ardından; beşeri etmenlerin bu dolguları oluşturmada ne ka-
dar rol oynadığı üzerinde durulmuştur. 2010 yılında Yenikapı ve Maltepe sahilinde arkeolojik alan-
lara çok yakın mesafede denizi doldurmak suretiyle inşa edilen etkinlik alanları, insan etkeni ile 
oluşturulan dolguya örnek olarak sunulmuştur. Sualtında kalan arkeolojik dolguların anlaşılabil-
mesi için kıyı oluşumlarının ve denizaltı topografyasının iyi bilinmesi ve arkeolojik dolguların olu-
şum sürecinin analiz edilmesi gerektiğinden bahsedilen ikinci bölümün üçüncü kısmında ise kıyı, 
denizaltı topografyası ile sınıflandırmaları ve oluşum biçimleri şekiller yardımıyla tanım ve örnek-
lerle okuyucuya aktarılmıştır. İkinci bölümün dördüncü yani son kısmına gelindiğinde Türkiye kıyı-
larının değişim süreci üzerinde durulmuştur. Bu bölümde Türkiye’nin kıta sahanlığının ortalama 
90-100 m derinliği olduğundan ve kıyılarımızda Paleolitik Çağ’dan Tunç Çağı’na kadar tarihlenen 
yerleşimlerin mevcut olabileceğinden bahsedilmiş akabinde konu Marmara Denizi Avşa Adası Ma-
nastır Mevkii üzerindeki antik yerleşim yeri örneği ile desteklenmiş ve ülkemiz üzerinde yer alan 
göller, nehirler, deltalar ve barajlar incelenerek ikinci bölüm bitirilmiştir. 

 Yayının Sualtı Arkeolojisi’nin Gelişim Süreci (141-213) başlıklı üçüncü bölümüne sualtı arkeo-
lojisi alanının gelişiminin dalış teknolojileri gelişimi ile doğrudan ilişkili olduğu, bu bağlamda tek-
nolojinin yüksek maliyetinden de ötürü bilimsel amaçlı sualtına inilmesinin 1960’lı yıllarda başla-
dığı belirtilerek giriş yapılmaktadır. Üçüncü bölümün ilk kısmında yazar sualtı teknolojileri ve sualtı 
arkeolojisinin dünyadaki gelişim sürecini kronolojik sıra takip ederek okuyucuyla paylaşmıştır. Me-
zopotamya ve Arap Yarımadası’nda yapılan çalışmaların Kalkolitik, Orta ve Geç Neolitik çağlarda 
inci dalıcılığının yapıldığını ardından Troia Savaşı Homeros’un İlyada Destanı, Yeni Asur Kabartma-
ları’ndaki keçi postundan yapılmış içi hava dolu keselerden soluyarak dalış yapan dalıcı örnekleri 
kullanılarak okuyucuya konunun kronolojik bilgisi sunulmuştur. Olay örgüsünün devamında mo-
dern aletli dalış ekipmanlarının icadı ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimleri yer almaktadır. Ar-
dından dünyanın birçok noktasında tarih boyunca ortaya çıkartılan sualtı kültür miraslarına kro-
nolojik sırayla yer verilmiştir. İçerisinde 1853 yılında su seviyesinin düşük olduğu soğuk bir kış gü-
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nünde İsviçre’nin Zürih Gölü’nde ortaya çıkan kazıkların fark edilmesi üzerine yapılan araştırmalar 
sonucu kazıklar üzerine inşa edilen göl evleri, MS 13. yüzyıla ait İlk Türk Sualtı Arkeolojisi Kazısı 
Çamaltı Burnu I Batığı ve 2018’de keşfi gerçekleştirilen Batı Antalya Tunç Çağı Batığı’nın da bulun-
duğu örnekleri barındırmaktadır.  

Önde Gelen Sualtı Arkeolojisi Kurumları ve Çalışmaları (215-227) başlıklı dördüncü bölüm 1964 
yılında kurumsallaşmanın kökenlerinin NAS’ın (Nautical Archaeology Society) kurulması ile ilk ola-
rak Gemicilik Arkeolojisi Konseyi’nin başladığı daha sonra Avrupa ve Amerika’da yeni kuruluşlarla 
çalışmaların sayısının arttığı ve INA’nın (Institute of Nautical Archaeology) ise ülkemiz sınırlarında 
en çok faaliyet gösteren kuruluş olduğu ile başlamaktadır. Ardından dördüncü kısım birinci bö-
lümde yazar 1960 yılında ülkemiz kıyılarında George Bass tarafından Gelidonya batığına yapılan 
dünyadaki ilk bilimsel sualtı kazısının INA’nın kurulmasına öncülük ettiğinden ve günümüze kadar 
gerçekleştirilen sualtı arkeolojisi faaliyetlerinden bahsetmektedir. 

Eserde Türkiye’de Yapılan Sualtı Arkeolojisi Çalışmaları ve Yapılmış Olan Çalışmaların Sınıflan-
dırılması (227-235) başlığı altında yer alan beşinci bölümde ülkemizde 1960 yılından günümüze 
kadar yüzey araştırmaları ve sualtına inilerek gerçekleştirilen keşifler neticesinde tespit edilmiş 
sualtı kültür miraslarının sınıflandırmalarının da yer aldığı envanter çalışmaları yer almaktadır. Sı-
nıflandırmalar için kabul gören sualtı arkeolojisi alt dalları ve onlara ait kısaltmalar yazar tarafından 
verilmiştir. Tablo 2 ile Türkiye’de gerçekleştirilen sualtı kazıları, Tablo 3 ile Türkiye’de yapılan sualtı 
yüzey araştırmalarının gösterilmesi ile bölüm sona ermektedir. 

Yayının Sonuç (237-244) kısmına gelindiğinde ise yazar Türkiye’de sualtı arkeolojisinin 1960 
yılında başladığını ancak bu konuda Türkiye’de yetişmiş insan gücünün azlığı ve maliyet yükünün 
fazlalığı sebebiyle çalışmaların kara arkeolojisine göre yavaş ilerlediğinden bahsetmektedir. Ardın-
dan bu çalışma ile hedeflenen kazanımlar paylaşılmış ve sualtı arkeolojisi alanında önerilen Türkçe 
terimlerin yazılan bu eser ile yaygın olarak kullanılması temennisi ile noktalanmıştır. 

Bibliografya (245-270) ile devam eden eserde sualtı arkeolojisine temel oluşturacak farklı di-
siplinler ve doğrudan sualtı arkeolojisi ile ilgili kullanılan kaynaklar okuyucuya sunulmaktadır. 

Son olarak yayın, Abstract (271) kısmıyla noktalanmaktadır. 
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