
 
 
 

Önsöz 
 
 
 
 

“’93 Kasım’ında, bir öğlenden sonra, Prehistorya Seminer Kitaplığı’nda, Savaş’la beraber 
[Savaş Harmankaya-Oğuz Tanındı] bu projeyi ilk kez hayal ederken, içinden çıkıp-
çıkamayacağımız konusundaki şüphelerimiz düşlerimiz kadar büyüktü. Daha sonra, 
konuşmanın ilerleyen aşamalarında, böyle bir proje için, özellikle Savaş’ın yıllardır bir pul 
koleksiyoncusu hassaslığıyla oluşturduğu birikimin ne derece değerli olduğu ortaya çıkmaya 
başladı. İşte o andan itibaren düşüncelerimiz, envanter, “feuille volante”, bilgisayar ortamı, her 
dönem için bir cilt, sponsor bulmak, multimedia CD hazırlığı, nasıl bir koordinat sistemi gibi 
gerekli-gereksiz ayrıntılarla, kitaplığın raflarına doğru uçuşmaya başladı. Arasıra da olsa bu 
uçuşan düşünceleri, sağdan soldan bulabildiğimiz iki tarafı da dolu 3. hamur kağıtların 
kenarına/köşesine sabitlemeye çalışıyor, sistematik düşünmenin çok uzaklarındaki 
heyecanımızı dizginleyememenin sıkıntısıyla birbirimize kesintisiz öneriler fırlatıyorduk. Bu 
kaos 2.5-3 saat kadar sürdü. Bu süre sonunda kendimize gelmeye başladığımızda, birlikte bir iş 
yapabilecek olmanın sevinci, ortak çalışmanın —özellikle akademik dünyada— ne kadar 
meşakkatlı olduğu konusundaki tedirginliğimize karıştı ama “işbaşı düdüğü”nü çalmamızı da 
hiçbir şey engelleyemedi. (…)” 
(’95 Ağustos – Paleolitik-Epipaleolitik Klasörü’nün “Geçmişin Uçuşan Yaprakları…” başlıklı 
önsözünden.) 

 
Yukarıda okuduğunuz alıntı, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri – TAY Projesi’nin 1993 yılında 
başlayan çalışmalarının ilk aşamasını oluşuran, Anadolu ve Trakya’nın Paleolitik-Epipaleolitik Çağ 
yerleşme envanteri klasörünün başında yer alıyor ve “Evet! Bu iş bize kaldı...” cümlesiyle sona 
eriyordu... 
 
Bir ay sonra 22. yaşımızı bitirip, 23’den gün alıyoruz. Ve TAY Projesi hâlâ, şu “az şey bilip çok yer 
kaplayanların ülkesinde”, “(...) ilgilendiği, görev edindiği, sorumluluk duyduğu bir işin peşini 
bırakmama hali”ni, yani “fikri takip”i sürdürüyor. Arada gedikler olmasına rağmen, Paleolitik 
Çağ’dan Bizans Dönemi sonuna kadarki yerleşmeleri/yapıları envanterlemeye, bunları yerlerinde 
kontrol etmeye, kapsamlı bir görsel arşiv oluşturmaya, değişiklikleri güncellemeye, Coğrafi Bilgi 
Sistemi haritalarına eklemeye devam ediyor. Ve edecek... 
 
Elinizde tuttuğunuz 3 yıllık bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkmış olan “Bizans Dönemi İç 
Anadolu Bölgesi Yapı Envanteri” —şimdilik— 622 yapı / yerleşme / yeraltı şehri içeriyor. Tüm çağ / 
dönem klasörlerimizde ve web sitemizde olduğu gibi büyük fişler, mini fişler, liste, dizin, kaynakça, 
kısaltmalar, meraklısına mini Bizans sözlüğü ve yerleşme / yapı haritalarından oluşuyor. En geç 
2015’in ortalarına doğru da, TAY web sitesindeki Bizans Dönemi Marmara Yapı Envanteri’nin 
yanındaki (http://tayproject.org) yerini alacak. 
 



Bu envanter, iç kapakta da isimlerini göreceğiniz üzere, çeşitli üniversitelerden özverili sanat tarihçisi 
bir ekibin ve diğer alanların uzmanlarının, yoğun emek harcayarak oluşturduğu bir çalışma. Bu 
çalışmaya önemli bir desteği de The J.M. Kaplan Fund, Ken Lustbader ve Scott Redford verdi. 
 
Kültür varlıklarının korunmasına yönelik bu çabamıza karşılıksız katkılarıyla destek veren tüm kişi ve 
kurumlara en derin saygılarımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
 
 
Neredeeen nereye!.. 
(22. yıl istatistikleri) 
 
Bu aşağıda okuyacaklarınız, 22 yıllık bir “açık kaynak”lı projenin elle tutulur biriktirdikleri, ürettikleri 
ve paylaştıklarıdır: 
 
 

 8.905 arkeolojik yerleşme / yapı 
 2.710 doğal mağara 
 11.615 envanterdeki nokta sayısı (yerleşme+yapı+mağara) 
 
 4.273 coğrafi bilgi sistemi noktası 
 29.886 arkeoloji / sanat tarihi / mağara kaynakçası 
 2.969 arkeoloji / sanat tarihi / mağara terminolojisi 
 1.244 radyokarbon tarihi 
 
 23 çağlara / dönemlere ilişkin makale 
 13 klasör 
 19 yıllık web sitesi 
 19 güncelleme 
 
 6 yıllık arazi çalışması 
 108.676 km yol 
 8 tahribat raporu 
 
 912 / 106 kazılar / yayınlar listesi 
 ≈ 45 haftalık haber sayısı 
 26.377 arşivlenmiş haber (2005’den bu yana) 
 65.436 fotoğraf 
 6.571 çizim 
 188 saatlik film 
 2 web fotoğraf sergisi 
 1.362 ihbar 
 178 TAY'cı 
 16 kültür bakanı 
  türkçe ve ingilizce… 
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