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   Akın TEMÜR* 

 
 

Son yıllardaki sevindirici geli�melerden 
biri de Arkeoloji alanında Türkçe yayınların 
giderek artmasıdır. Tanıtımını yapaca�ımız 
eser de bu alanda ciddi bir eksikli�i giderdi�ini 
dü�ündü�ümüz Mehmet I�IKLI, Erhan 
MUTLUGÜN ve Mine ARTU tarafından 
hazırlanan ve bir foto�raf sergisinin ortaya 
çıkı� hikâyesini anlatan “Geçmi�ten Gelece�e 
Arma�an” kitabıdır. Bu serginin ortaya 
çıkı�ındaki genel amaç seçilen bazı arkeolojik 
eserlerin ı�ı�ında Arkeolojik malzemenin 
özgün kullanım alanlarının ziyaretçiye daha iyi 
bir �ekilde anlatılabilmesidir. Ayrıca eser; salt 
sergi, foto�raf ve resimlerin yer aldı�ı bir kitap 
olmaktan çıkarılıp arkeolojik, co�rafik kültürel 
ve sanatsal metinlerle süslenip 
zenginle�tirilmi�tir. Bu kapsamda 
ö�rencilerden ve ö�retim üyelerinden olu�an 

bir ekiple çalı�ma ortaya konmu�tur. Bu açıdan bakıldı�ında genel anlamda hazırlanan 
önsöz, giri�, sonuç gibi kısımlardan de�il, alanında uzman farklı ki�ilerin yazılarına yer 
verildi�i disiplinler arası bir çalı�ma özelli�i göstermektedir. Bu kitabı önemli kılan �ey 
ve tanıtımının yapılması gerekti�ini dü�ünmemizin sebebi de alanında �u ana kadar 
yazılmı� tek örnek olmasıdır.  

Dokuz ayrı metinden olu�an kitabın ilk yazısını Atatürk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Co�rafya Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Halil HADIMLI’nın “Erzurum Bölge 
Co�rafyasına Farklı Bir Bakı�” adlı yazısı olu�turur.  Lirik bir anlatımla yazılan makale 
Erzurum’un ya�anılası zor co�rafik yapısını kısaca özetler. Erzurum’a daha önce hiç 
ayak basmayan bir okuyucu için, bölgenin genel yapısını zihninde canlandırmayı 
hedefleyen yazı, devrik cümlelerle olu�turulmu� lirik üslubuyla okuyucuya farklı bir 
haz verir ki bu üslup dipnotlarla a�ırla�tırılmı� ve sadece alanında uzman ki�ilerin 
anlayabilece�i bilimsel yazılardan çok öte bir anlayı� ortaya koyar.  

�kinci yazı kitabın hazırlanmasında çok büyük emekleri olan ve çalı�manın fikir 
babası sayılan aynı üniversitenin Arkeoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
I�IKLI’nın kaleme aldı�ı “Erzurum Bölgesi’nin Arkeolojik Geçmi�inin Ana Hatları” 
adlı yazısıdır. Bölgenin özellikle prehistorik dönemlerini konu alan çalı�mada, giri� 
kısmında Arkeolojik dönemler hakkında kısa bir literatür bilgisi verildikten sonra, 
Kalkolitik Ça�’la birlikte ba�layan ve Urartu Devleti’nin yıkılı�ına kadar olan dönemler 
anlatılmı�tır.  Resimler ve çizimlerle de desteklenen bu çalı�ma Erzurum merkezli ama 
aynı zamanda genel Do�u Anadolu bölgesinin Arkeolojisi hakkında okuyucuya öz 
ama doyurucu bilgiler sunar.   
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 “Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinde Erzurum ve Çevresi” konulu 
üçüncü yazı yine Arkeoloji bölümünden Yrd. Doç. Dr. Birol CAN tarafından kaleme 
alınmı�tır. I�IKLI’nın yazısının devamı niteli�indeki çalı�ma Urartu Devleti’nin 
yıkılı�ından 1071 Malazgirt Sava�ı’ndan sonra Erzurum merkezli kurulan Saltuklu 
Beyli�i’nin egemenli�ine girdi�i döneme kadar ki bölümünü konu alır. Gerek 
I�IKLI’nın gerekse CAN’ın makaleleri daha bilimsel bir üslup gösterir. Devamında 
Melbourne Üniversitesi’nden Prof. Dr. Antonio SAGONA’nın kazısını yaptı�ı “Sos 
Höyük” hakkında yazısına yer verilir ki bu ba�tan itibaren gelen kronolojik anlatıma 
uygun dü�meyen bir durum ortaya koyar. Bununla birlikte bölgedeki çalı�maları 
tarihleme açısından oldukça önem ta�ıyan SAGONA’nın yazısına yer verilmemi� 
olması dü�ünülemez. Ancak e�er bir kronoloji takip ediliyorsa bu yazının CAN’ın 
yazısından önce olması gerekti�i kanaatindeyim.  Di�er bir ele�tirebilece�imiz durum 
ise bölgenin Arkeolojik geçmi�inin ele alındı�ı bu üç yazıdan sonra direk Müze 
Müdürü Mustafa ERKMEN’in yazısına yer verilmi� olmasıdır. Oysaki bölge Arkeolojik 
unsurların yanında Sanat Tarihi açısından da oldukça önemli bir merkezdir. Her ne 
kadar bu kitap Erzurum Müzesi’ndeki Arkeolojik eserlerden yola çıkılarak hazırlanmı� 
olsa da birçok disiplinin bir araya getirilerek hazırlandı�ı anla�ılan böyle bir kitapta 
bölgenin Sanat Tarihçileri tarafından de�erlendirilmi� bir yazıya yer verilmemi� olması 
kitap için bir eksiklik olarak görülebilir. 

Be�inci ve ana konuyu olu�turan Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürü Mustafa 
ERKMEN’in “Erzurum Arkeoloji Müzesi’nin Tarihsel Geçmi�i ve Bölge Arkeolojisinin 
Geli�imindeki Rolü” yazısı Erzurum Arkeoloji Müzesi’nin kurulu�undan günümüze 
dek geçen geli�i�im evrelerini konu alır. Müzeyle ilgili olarak yazılmı� ikinci yazı müze 
ara�tırmacılarından Gül�ah ALTUNKAYNAK’ın kaleme aldı�ı “Erzurum Arkeoloji 
Müzesi Seksiyonlar, Eserler ve Sergi” konulu yazısıdır. Yazının temasını müzede 
bulunan eserler, bunların dönemleri ve geli� yerleri olu�tur. ALTUNKAYNAK’ın 
makalesi kabaca bir envanter dökümünü içermektedir. Bu dökümde de görülece�i 
üzere eserlerin ço�unu Prehistorik dönemlere ait eserler olu�turmakta olup Grek ve 
Roma dönemlerinin görsel yönden daha zengin bir izlenim bırakan eserlerinin sayıca 
az oldu�u görülmektedir. Bu durumda özellikle foto�rafik yeniden canlandırmalar 
daha da önem kazanır. Zira foto�rafik tasvirler insan zihninde bu malzemelerin o 
dönemde nasıl kullanılmı� oldu�unu açıklamada oldukça önem te�kil eder. I�IKLI’nın 
“Arkeolojik eserler alı�agelmi�in dı�ında farklı kompozisyonda foto�raflanacaktı” 
ifadesi de kitaba ismini veren bu foto�raf sergisinin amacını ortaya koymaktadır. 
Foto�raf Bölümü’nden Ar�.Gör. Erhan MUTLUGÜN’ün “Tarihin Uzak Gerçekleri ve 
Foto�rafik Zenginlikleri” adlı yazısı bu foto�raf sergisinin amacını, a�amalarını bir 
foto�rafçı gözüyle ortaya koyar. MUTLUGÜN’ün “Sanat öyle güçlü bir argümandır ki, 
bir hayalin gerçekle�mi� gibi algılanmasını sa�layarak toplumlara güç ve yön 
verebilir” ifadesi foto�rafın önemini ve bugün hemen hemen herkesin sahip oldu�u 
foto�raf makinelerinin gerekti�i �ekilde kullanıldı�ı takdirde bir toplumun belle�inde 
ne tür de�i�iklikler yapabilece�ini ortaya koyar. Foto�rafın insan belle�i üzerindeki bu 
etkisinin yanı sıra çalı�mada özellikle canlı modellerle arkeolojik buluntuların yeniden 
canlandırılarak foto�raflanması, müzelere gelen uzmanı dı�ındaki ziyaretçilerin 
sıkılmalarını azaltmak için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu proje bu yönüyle bir ilki 
olu�turmaktadır. Sadece Müzeler Haftası’nda ön plana çıkarılan müzelerin, 
toplumumuzda çok da ilgi çekici yerler olmadıkları oldukça a�ikârdır. Ba�ka 
toplumların hayal bile edemeyece�i sayıda medeniyetler ve bu medeniyetlere ait 
eserler, kazılar sonrasında sadece alanında uzman ki�iler tarafından çalı�ılmakta ve 
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daha sonra yer bulabilenler müzelerin vitrinlerinin ardına, ço�unlu�u ise gün yüzü 
görmeden depolarda tozlu raflara terk edilmektedir ki, bu malzemeleri çalı�manın ne 
denli zor oldu�unu Arkeologlar çok iyi bilmektedirler. Bunun neticesinde Avrupalılar 
kendilerine ait olmayan tarihi zenginlikleri kendilerininmi� gibi algılatarak müzelerine 
milyonlarca turist çekmelerine kar�ın bizim müzelerimizin hali içler acısıdır. Büyük 
�ehirlerdeki müzeler dı�ında di�er illerdeki müzelerimiz birer kamu kurulu�u 
olmaktan öteye geçememektedir. Bu çalı�ma bir nebze de olsa bu anlayı�ı yıkmaya 
çalı�ması açısından oldukça önemlidir. Ressam Fatih AKPINAR’ın “Çizgilerle 
Arkeoloji” temalı çalı�ması da AKPINAR’ın ifadesiyle “tarih boyunca parçalanmı� 
imgelerin yan yana getirilip geçmi�teki bütününü görme çabası” olarak görülmektedir. 
Çizimlerde özellikle bölgeye damgasını vuran “Karaz Kültürü” ön planda tutulmu� ve 
bu kültüre ait gündelik ya�am, seramik yapımı, avcılık, toplayıcılık, tarım gibi 
ya�amsal faaliyetler karakalem çizimlerle hayat bulmu�tur. Böylelikle çizimler 
sayesinde bölgenin arkeolojik geçmi�i bir nebzede olsa ziyaretçiler için daha anla�ılır 
bir hale getirilirken, özellikle çocukların Arkeoloji ve Tarih e�itiminde foto�raf ve 
çizim gibi zihinlerde daha kolay yer eden argümanların kullanılması daha kalıcı bir 
e�itimi ortaya koymaktadır.  

“Arkeolojide Yeni Bir Model Yeni Bir Anlayı�” bölümünün yazarı Okan 
Üniversitesi Görsel ��itsel Teknikler ve Medya Yapımcılı�ı Bölümü Ö�r. Gör. Mine 
ARTU ise, “Bir kentin tarihsel geli�iminin izlenmesi, kültürlerine ait katmanların birer 
birer çözülmesi, gözlemlenmesi ve anla�ılması ile mümkündür. Açıktır ki, izler sadece 
kentin geçirdi�i evrelerin tanımlanmasını de�il zamanla olgunla�an bu büyük 
dönü�ümün çözümlenmesini de sa�layacaktır ve böylelikle kentin sahipleri nasıl bir 
geçmi� üzerinde yarınlarını in�a ettiklerini kavrayacaktır. Bu manada arkeoloji insanın 
kendini tanıma ve anlama çabasından ba�ka bir �ey de�ildir ve tarih ço�u zaman bir 
ta�ın so�uklu�unda ve ta�ıyaca�ımız a�rılı�ında gizlenir” diyerek Arkeolojinin en 
güzel tanımlarından birini ortaya koyarken, Arkeolojinin bir toplum için ne kadar 
önemli oldu�unu da vurgular.    

Bu tür çalı�malar Arkeolojik buluntuların görsel hafızayla desteklenerek daha 
kalıcı bir hale gelmesine katkı sa�layaca�ı gibi hem bölgeye dikkat çekilmesin de hem 
de Müzelerin daha i�levsel bir �ekilde kullanılmasında oldukça önemli bir rol 
oynayacaktır. Bilim çevreleri de Arkeolojinin geli�mesi ve toplumda gereken önemin 
kazanabilmesi için yeni yöntem arayı�larına girerek farklı disiplinler arası 
etkile�imlerle bu hedefi gerçekle�tirmeye çalı�maktadırlar. Bu kitap, I�IKLI’nın bu 
konudaki yöntem arayı�larının bir sonucu olarak ortaya çıkmı�tır, denilebilir. 

Farklı doktrinleri bir araya getiren bu çalı�mayı Arkeoloji camiasına sunan 
ba�ta Mehmet I�IKLI olmak üzere eme�i geçen herkese ve bu çalı�mayı bizlerle 
bulu�turan Atatürk Üniversitesi’ne te�ekkür eder, bu alandaki çalı�maların sayısının 
daha da artmasını temenni ederiz. 

 

 


