Önsöz
Türkiy e Arkeolojisi’ni bugünler e g etirmiş ve
yarınlara taşıyacak tüm kuşaklara
saygı ve sevgiyl e…

Tam 1 yıl 2 ay aradan sonra, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) projesinin ikinci klasörü
olan Neolitik’i yayınladık. Yayınlandığı günden itibaren bilim çevresinin (yerli ve yabancı
meslektaşlarımız, tıp doktorları, ekonomistler, mühendisler, sosyal ve fen bilimlerine ait
diğer alanların uzmanları vd.), arkeoloji ve tarih öğrencilerinin, kısaca geçmişe ilgi duyan,
kültürel mirasın araştırılması, korunmasına inanan ve yayının ulaşabildiği tüm insanların
büyük ilgisiyle karşılaştık. Öncelikle, biz “TAYcı”lara güvenen, inanan ve destek olan tüm
dostlarımıza en içten teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz.
İkinci olarak TAY Projesine, gelişmesinin ilk aşamalarında, çok önemli bir destek daha geldi:
Proje, Avrupa’nın en saygın çevre koruma programlarından biri olan ve UNESCO
tarafından da desteklenen, Henry Ford Avrupa Çevre Koruma Ödülleri (Henry Ford
European Conservation Awards) 1996/97 Türkiye Birincisi oldu. Ve de meslektaşlarımızın bize
söylediği kadarıyla bu ödül, Türkiye arkeoloji tarihinde bir arkeolojik projenin aldığı ilk
ödülmüş… Bununla da ayrıca gurur duyduk…
Görüşmediğimiz bir yıl boyunca, her şey gibi TAY da büyüdü: Projenin basılı ortamını
oluşturan klasörlerin İngilizce yayını, CD hazırlanması ve Internet üzerinden tüm dünyaya
ulaştırma çalışmalarımız sürüyor. Yeni gelişme ise TAY Expedition/TAY Keşif Gezisi
(TAYEx): Teknolojik donanımlı araştırma araçlarıyla, tüm Türkiye’nin uluslararası bir
projeyle taranarak koordinat, haritalama, fotoğraf ve film belge çalışmaları yapılmasını,
dolayısıyla TAY “veri havuzu”ndaki mevcut bilgilerin doğrulanmasının yanı sıra, yeni
yerlerin belgelenmesini hedefliyoruz. Ön hazırlıklara başladık bile…
Kapağa dikkat ettiyseniz bir üçüncü isim daha projemize katıldı: Mihriban Özbaşaran.
Çalışma titizliği, bilgisi ve deneyimi sayesinde, “kaşla göz arasında” Neolitik Klasörü’nü
çıkarttık. Darısı Kalkolitik’in başına… (Bu arada bir son dakika haberi: Kalkolitik
Klasörü’nün çalışmaları, daha Neolitik’in kapağı basılmadan başladı…)
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Birinci klasörden edinememiş olanlar için, bu projenin özünü aktarmaya çalıştığımız
önsözünden bir bölümü, çabamızı sizlere bir kez daha aktarabilmek amacıyla, burada
yinelemek istiyoruz:
“Bu çalışmanın amacı Türkiye Arkeolojisini kurgulamak, yorumlamak değildir. Böylesi bir çabanın
şu aşamada gücümüzü ve bu yayının kapsamını aşacağı inancındayız. Bu projeyle gerçekleştirmek
istediğimiz, arkeolojik dönemlere ilişkin buluntu/yerleşme yerlerinin bir envanterini toparlamak ve
bu konuda araştırma yapmak isteyen bilim adamlarına, arkeoloji, tarih gibi alanlarda eğitim gören
öğrencilere ve geçmişe ilgi duyan, araştırılmasına inanan tüm insanlara bir “veri havuzu”
sunmaktır.”

Öncelikle TAY-1 ve 2’nin basımını sağlayan değerli dostumuz ve meslektaşımız Ahmet
Boratav’a (Ege Yayınları), TAY’ın mutfağındaki “yorulmaz öğrenci” Ayşe Orhun’a, yaptığı
araştırmaların sonuçlarını kullanımımıza açan meslektaşlarımız Prof. Dr. Harald
Hauptmann, Prof. Dr. Mehmet Özsait, Doç. Dr. Turan Efe’ye, fikrî desteklerinden ve somut
katkılarından dolayı Doç. Dr. Nüzhet Dalfes’e, Anabilim Dalımız üyelerinden Prof. Dr. Ufuk
Esin, —bizi kırmayarak yazdığı değerlendirme yazısıyla bizi onurlandıran— Doç. Dr. Nur
Balkan-Atlı’ya, Yrd. Doç. Dr. Sevil Gülçur, Ar. Gör. Dr. Aslı Özdoğan ve Ar. Gör. Erhan
Bıçakçı’ya, projenin başlangıcından bu yana bizi gerçekten yüreklendiren Prof. Dr. Halet
Çambel ve Prof. Dr. Güven Arsebük’e, dostlarımız Barış (Pirhasan), Serap - Samim (Egemen
Matbaası) ve Özdemir’e (Graphis Matbaacılık) teşekkürü bir borç biliriz.
Sözün kısası, sizlerin de desteğiyle ve tüm hızımızla “Devam Ediyoruz”…
MOre SHoOTing
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