Önsöz

Uzun yol koşucularına…

Prolog
Kalkolitik Çağ klasörünün önsözünde söze “tam 5 yıl oldu...” diye başlamışız. Şimdi ise, bu
dev gibi iki İlk Tunç Çağı klasörünün yayınlandığı aşamada, “10. yıla ramak kaldı” diye
sürdürüyoruz sözümüzü... Bu klasörün içerisinde sunduğumuz “TAY Evrim Ağacı” sayfası,
bir yandan TAY Projesi’nin 2009 yılına kadarki prog ramını sizlerle paylaşırken, diğer yandan
da bir ihtirasın değil ama, bir bilimsel tutkunun, geçmişe sahip çıkmanın, paylaşımcılığın, titizliğin
ve inadın öyküsünü sergiliyor...

Basılı Ortam
1993 yılında yola çıkan TAY Projesi, Türkiye arkeolojik yerleşmelerinin envanterini oluşturmak
için sistematik biçimde çalışmalarını sürdüyor. Bu elinizdeki İlk Tunç Çağı klasörleriyle, Trakya
ve Anadolu’nun, 1800’lerden bugüne kadar tesbit edilmiş tarihöncesi yerleşmelerinin veritabanı
tamamlanmış oldu. İlk Tunç Çağı’nın internet üzerinden yayınına ise —İn gilizce çevirisi
tamamlandıktan sonra— 2002 sonbaharında başlamayı planlıyoruz. Sırada, çeşitli uzmanlarca
hazırlıkları sürdürülen, Orta ve Son Tunç Çağı, Demir Çağı, Klasik çağlar ve Bizans Dönemi
yerleşmeleri var. Bu çağlara ait klasörler de hazırlandıkça, kronolojik bir sıra takip etmeksizin
basılı ve elektronik ortamlarda yayınlanacak.

Yeni Bir Veri Grubu
Yerleşme bilgilerinin azlığı nedeniyle, Neolitik Çağ klasöründe başlattığımız ve Kalkolitik Çağ
klasörlerinde de sürdürdüğümüz “Mini Fiş” uy gulamasını, İlk Tunç Çağı klasörlerinde de
devam ettiriyoruz. Ayrıca, İlk Tunç Çağı klasörlerinde yeni bir veri grubu daha devreye soktuk:
“Liste”. Bu veri grubu da, adı dışında hiçbir bilgiye ulaşamadığımız yerleşmelerden oluşuyor.
Bu gruptaki yerleşmeler, daha sonra yapılacak araştırmalarla, bilgileri tamamlandığı oranda
“Büyük Fiş” ya da “Mini Fiş” olarak veri havuzunda yerlerini alacak.

Elektronik Ortam
1998 yılından beri aralıksız yayınını sürdürdüğümüz TAY internet sitesini
(http://tayproject.org) gerekli olduğu zamanlarda g üncelliyoruz. Mali nedenlerden dolayı, gerek
yayın gerekse arazi çalışmalarından derlediğimiz tüm güncellemeleri de bundan böyle internet
sitesinde yapma kararı aldık. İlk Tunç Çağı yerleşmelerinin İn gilizce çevirisi tamamlandıktan
sonra da, TAYEx arazi çalışmalarımız sırasında çektiğimiz tüm yerleşme foto ğraflarını internet
üzerinden yayınlamaya başlayacağız.

TASK ya da Görev
TAY Projesi, 2000 yılının Haziran ayından bu yana “Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını
Koruma Vakfı - TASK“ın altında çalışıyor. Artık TAY’ın da başını sokacağı bir “çatı”sı var:
“Vakıf’ın amacı, ülkemizdeki tarihi, arkeolojik, etno grafik, ekolojik, mimari, sanat sal ve
k ült ürel varlıkların bel gelenmesi, envanterinin çıkarılması, kurtarılması, korunma sı ,
onarılması, tanıtılması; bu alanlarda bilim sel etkinliklerin, sanat sal ve k ült ürel yaratıcılı ğ ın
ve yeni çalışmaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; tarihi, arkeolojik, etno grafik, ekolojik ,
mimari, sanat sal ve kült ürel mirasın gelecek kuşaklara kalabilmesi için her t ürl ü eğitim ve
çalışmanın yapılması; bu amaçlar do ğrultu sunda ulu sal ve ulu slararası kamuoyunun
bil gilendirilmesi , bilinçlendirilmesi ve bu konuda faaliyet g ö steren ulu sal ve ulu slarara sı
kuruluşlar ile işbirli ği içeri sinde kamu yararına hizmet vermektir.“

Amaç maddesinde de açıkça anlatıldığı gibi TASK gerek TAY’a gerekse de birçok projeye
kapılarını açıyor ya da geçmişin geleceğini hazırlıyor...

Teşekkürlerimizle...
Bildiğiniz gibi TAY Projesi çalışmalarını 9 yıldır bağımsız olarak ve çeşitli desteklerle
yürütüyor. Öncelikle bugüne kadar bizi destekleyen ve desteklemeye devam eden National
Geographic Society ve Ege Yayınları’na; ardından da, projenin çeşitli aşamalarında katkılarını
esirgemeyen (alfabetik sıra ile) Bilkom/Apple, BP, Doğuş Otomotiv, Fuji Film, GAP İdaresi,
Graphis Matbaacılık, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İÜ Araştırma Fonu, Koç Allianz
Sigorta, KVK, Linosport, REFO Color, SKY Bilişim ve Multimedia’ya sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Tabiiki isimlerini burada saymamıza olanak olmayan, bize inanmış ve başımızın
sıkıştığı her an yanımızda olan “TAY Dostları”nı da en içten duygularımızla kucaklıyoruz.

Epilog
TAY yoluna devam ediyor, edecek!

Sev gilerimizle...
TAY Projesi Ekibi
Mayıs 2002

