Önsöz

İlk kez...
5 Kasım 2004 günü, TAY Projesi ilk kez, “Edirne’den Erzurum’a kadar” uzanan kolektif bir çalışma
için start verdi: Türkiye Demir Çağı Envanteri.
Elinizdeki 3 ciltlik bu dev gibi veri grubunun yayınına kadar geçen 3 yıllık süreçte, Trakya (Edirne),
Ege (İzmir), Anadolu (Eskişehir) ve Atatürk (Erzurum) üniversitelerinden Demir Çağı uzmanları —ya
da kısaca söylersek “bu çağın en yetkinlerinden” bir grup bilim insanı—, tüm akademik/bilimsel
çalışmalarından değerli zamanlar ayırarak, 2400’e yakın yerleşmeyi içeren bu dev külliyatı oluşturdu.
Ve TAY’ın, kültür varlıklarının korunmasına yönelik, 14 yıldır tamamlamak için çabaladığı Türkiye
Arkeolojik Yerleşme Envanteri’nde çok önemli bir gedik daha kapandı...

Mürüvvete giden yol...
Öncelikle Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation) bu envanteri desteklemeye karar verdi
(kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz); sonra, TAY Kokpit’te I. DÇ, II. DÇ, III. DÇ geniş
katılımlı toplantıları yapıldı; kaynakça derlemeleri, veri girişleri, görsellerin toparlanması, yayın
hazırlıkları, editing, haritalar, dizinler, sözlük vd.; İzmir’den, Erzurum’dan, Edirne’den İstanbul’a
geliş-gidişler; “hala düzeltmeler gelmedi”, “yahu kaynakçada eksik var”, “DÇ’yi bitirelim de YunanRoma’yı internette yayına sokalım artık” sızlanmaları; hastalıklar... Ve bitti... 20’nin üzerinde kişinin
yoğun emekleriyle doğan bebeğin mürüvvetini gördük sonunda...
İşte size Geç Hititlerin, Friglerin, Urartuların, Assurluların, Trakların ve diğerlerinin hikayeleri. Şimdi
Yunan-Roma Dönemi Pisidia-Karia Bölgeleri, Bizans-Marmara ve Demir Çağı Envanteri’nin internet
üzerinden yayınını hazırlıyoruz. Tabii Bizans Dönemi Marmara, Yunan-Roma Dönemi Pisidia-Karia
dışındaki bölgeler, Beylikler Dönemi vs. de tezgahta. Tüm bu envanterler de, yavaş yavaş, kültür
varlıklarının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösteren sizlerin kullanımına
sunulacak.

Biraz da matematik...
“Bugün neredeyiz”i görmek için, 1993 yılında ilk tasarımına başladığımız ve 1996 yılında ilk envanter
klasörünü (Paleolitik/Epipaleolitik Çağ) yayınladığımız günden bugüne, kısa bir bilanço yaparsak:
Basılı ortamda, 5000 sayfaya yakın arkeolojik yerleşme verisi yayınlamışız —doğaya verdiğimiz
zarardan dolayı özür dileriz .
Bu klasörler rafta ölçülünce 73 cm ediyor!..
Bu 73 cm içerisinde —ya da bir başka deyişle (17.000 görseli, yazıları vs. düşüp, sadece veri
tabanlarını hesaplarsak) 354 Mb’lık bir dijital havuz içerisinde (ki toplamı 1.25 Gb)— şimdilik,
10.500 yerleşme / mağara araştırıp sizlere sunmuşuz.
Bunların dönemsel/türsel ayırımı ise adet olarak şöyle:
Paleolitik/Epipaleolitik Çağ:

420

Neolitik Çağ:

338

Kalkolitik Çağ:

1147

İlk Tunç Çağı:

2810

Demir Çağı:

2343

Yunan-Roma Dönemi:

555 (Pisidia ve Karia Bölgeleri)

Bizans Dönemi:

431 (Marmara Bölgesi)

Mağara:
14

C:

Sözcük Tabanı:

2445
79
2686

Tüm bu sayılar bize şunu gösteriyor: Daha çoook işimiz var, çok...
Ya size?
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