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E. M. CHAMPION, Virtual Heritage: A Guide. London 2021. Ubiquity 

Press, 179 sayfa (21 görsel ile). ISBN: 9781914481024 

Eren NACAK 

Yıllardır çeşitli araştırmalar ve projeler ile disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenerek değerlendiri-

len kültürel mirasta dijitalleşme ve sanal efektlerin, animasyonların, görselleştirmelerin, deneyim 

yönetimi ve oyunlaştırmanın bu süreçte oynayabileceği roller bu eserde farklı yazarlar tarafından 

hazırlanan bölümlerle ortaya konulmuştur. Eser Ubiquity Press web sitesinden açık olarak erişime 

sunulmuş, ePUB ve PDF gibi uzantılar başta olmak üzere çeşitli indirme seçenekleri sağlanmıştır.  

Eserin ilk bölümünde bu konularla ilgili hazırlanan yazıların odak noktaları ve genel olarak 

Glasgow School of Art’tan Stuart Jeffrey tarafından “Foreword” (8-10) aktarılmıştır. Hemen arka-

sından Erik Malcolm Champion tarafından hazırlanan “Virtual Heritage: From Archives to Joys-

ticks” (11-19) başlığı ile, VR medyumunun bazen faydalı bir araç olmasına rağmen tam anlamı ile 

bir koruma aracı olarak kullanılmaması yönünde fikirlerini belirtir. Sanal miras konusunda gerçek-

leştirilen projelerin genelinin bir devamlılığa sahip olmayışı bu alanda büyük bir soruna sebebiyet 

vermektedir. Genel itibaryla geliştirilen projelerin çok hızlı bir şekilde gelişen teknolojik yaklaşım-

lara da yetişmesi ile araştırma sonuçlarına yeterli erişimin olmaması veya hazırlanmadıkları ger-

çeği bir başka zorluğu da ortaya koyar. Bu nedenle hazırlanan eserin neden ücretsiz bir şekilde 

açık erişimle sunulduğunu Champion bu bölümde kısaca açıklar. Sonraki bölümlerde ölçüm, etki-

leşim, etik ve değerlendirmeler konusunda hazırlanan makaleler yer almaktadır.  

I. Bölüm R. P. Barratt’ın “Speculating the Past: 3D Reconstruction in Archeology” (20-49) 3B 

yaklaşımların genelini ele alarak basit 2B görüntüler, oyun yazılımları sayesinde alınabilecek po-

tansiyel çıktılar, 3B simülasyonlar ve arkeolojik bağlamların yorumlanmasında bunların rollerini 

ele aldığı kısmı oluşturmaktadır. Barratt temel olarak sanallaştırmayı “tarama tabanlı” ve “rekonst-

rüksiyon tabanlı” olmak üzere ikiye ayırmakta, ikisi arasındaki farkları açıklamakta ve güncel ör-

nekleri görsellerle aktarmaktadır. Bununla birlikte tutarlılık ve bu konuda eleştiriler ile yine litera-

türde bulunan çözüm önerileri, kapsayıcılık, yorumlama konusunda en iyi sistemlerin değerlendi-

rilmesi ve bu sistemlerin eğitim, bilimsel araştırma gibi durumlarda kullanımı durumunda sağlaya-

bilecekleri kolaylıklar değerlendirilmiştir. Unity, Unreal Engine gibi grafik motorlarının verimliliği, 

3B hareketlendirme ve manipülasyonun ilk yıllarından beri miras ile dijitalleşmeyi barındıran öne 

çıkan yansımaları, metadata ve paradata’nın kullanımı ayrıca ele alınmıştır. Deneysel araştırma-

larda 3B rekonstrüksiyonların kullanımı ve yorumlama mekanizmalarının geliştirilmesi ile verinin 

ortaya konuş şeklinin geliştirilmesi gelecekte bu yöntemlerin hem daha popüler olmasını sağlaya-

cak hem de araştırmacılara sağlayacağı kolaylıkların yanında kamuya sunumun, turizm gibi sektör-

lerde kullanımı dahilinde yeni ve heyecanlandırıcı ilerlemelerin disiplinlerarası bilgi akışı ile önünü 

açacaktır. 
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II. Bölüm “Photogrammetry: What, How and Where” (34-50) Hafizur Rahaman özellikle pan-

demi döneminde “hafıza kurumlarının” yenilikçi yaklaşımlara olan araştırma-geliştirme talepleri-

nin artışına yönelik bilgiler sunmakta ve fotogrametri uygulamalarının kullanımını kısa bir şekilde 

anlatarak etkin araçların güncel tarama yöntemlerinde sağlayabilecekleri verimlilikleri değerlen-

direrek bazı rötuşlama programları önerileri sunmaktadır. En yaygın kullanılan kaplama ve mani-

pülasyon araçlarından Maya, Blender, 3D Studio Max gibi uygulamalar burada önerilir. Yazar Li-

DAR (Light Detection and Ranging)’ın verimliliği konusunda bazı tartışmalara yer vererek maliyet 

ve uygulanabilirlik açısından şimdilik yetersiz olduğu görüşündedir. Image-based modelling (IBM), 

yani görsel tabanlı modelleme için açık kaynak kodlu uygulamalara örnek olarak Regard3D, Col-

map, VisualSfm ve Python Photogrammetry Toolbox önerilmiştir. Bunun yanında MeshRoom gibi 

öne çıkan daha güncel ve ara yüzü kullanıcı dostu kabul edilen uygulamaların öneriler arasında 

yer edinmediği görünmektedir.  Struction from Motion (SfM) görsellerin ve uzaysal alanda nokta 

kümelerinin konumlarının eşleştirilmesi ile elde edilen modellerin oluşturulmasında en yaygın kul-

lanılan yöntemlerden biridir. Küçük objeler veya envanterlerden daha büyük binalar, alanlar gibi 

yüksek işlemci gücü gerektiren tamalar için bazı öneriler ise Autodesk ReCap Pro, Get3D, 

Pix4Dcoud ve ARC 3D Webservice hizmetlerinden oluşmakta, cloud-based işleme için ise kiralana-

bilir Amazon Web Service, Microsoft Azure ve Google Cloud listelenmektedir. Akıllı cihazlar üze-

rinden de bir noktaya kadar gerçekleştirilebilen tarama işlemlerinin yardımcısı olabilecek bazı uy-

gulamalar Qlone, Scandy Pro, Scann3D, Capture:3D Scan Anything, Trino ve Sony 3D Creator şek-

linde belirtilmiştir. Spesifik 3B tarama cihazlarından daha düşük kalitede sonuçlar verebilmelerine 

rağmen küçük çaplı projelerde uygulanabilirlik ve maliyet açısından tercih edilmektedirler. Occipi-

tal Structure Sensor iPad üzerinden 3B tarama, işleme ve çıkarma yaparak ücretsiz bir şekilde ben-

zer sonuçlara ulaşılabilmektedir. 3B rekonstrüksiyonlar Rahaman tarafından bu noktada veri top-

lama ve veri işleme olarak ikiye ayrılmıştır. Regard3D, Aspect3D, Metashape, 3D Som Pro, 3DF 

Zephyr gibi uygulamalar ise lokal makineler üzerinde işlem yapmak için önerilebilen yazılımlar ola-

rak sıralanır. Fotogrametri yönteminin diğer yüksek maliyetli ve çok geleneksel kalan lazer tarama 

yöntemlerine göre daha verimli olduğunu belirten yazar, nokta kümelerinin oluşması için gereken 

önerilen fotoğraf sayısı ve arka planda sistemin nasıl işlediğine dair bilgiler verir. Arkeoloji ve kül-

türel miras fotogrametri ile ilişkili yöntemleri yoğun bir şekilde kullanmaktadır.  CARARE, Europe-

ana, Smithsonian, TurboSquid, Sketchfab gibi oluşumlar hem devlet hem de özel projelerin des-

teği ile önemli ölçüde verinin bir araya getirilerek kütüphaneleştirilmesine katkı sağlar. Ayrıca Sha-

reCG, Turbo Squid, Blendswap ve MyMiniFactory gibi ticari amaçlı fakat bu nedenle de en çok 

veriyi çekmeyi başaran örnekler de mevcuttur ve yazar tarafından örneklendirilir.  

III. Bölüm “Animating Past Worlds” (51-70) William Michael Carter “geçmiş dünyaların tekrar 

yaratılışı” konusunda miras yorumlama temellerine dayalı geliştirmelerin VFX, deep fake, hyper-

reality gibi animasyon tekniklerinin potansiyelini bir dijital görselleştirme perspektifinden aktar-

makta, değerlendirmektedir. Carter bölümün ilk kısımlarında tartışmalı olarak Chauvet Mağara-

ları çizimlerinin arkeolojik açıdan ilk hareketlendirme örnekleri olabileceğini belirtmektedir. Daha 

sonrasında zoetrope, aynı zamanda “hayat tekerleği” şeklinde adlandırılan ve William George ta-

rafından 1834 yılında icat edilen film silindirinden bahsedilir. İlerleyen kısımlarda animasyonun 

tarihinden bahsedilmiş, dijital kültürel miras konusunda uzmanların animasyon konusunda bilgi 

sahibi olması gerekliliğinin nedenini açıklamaya çalışmıştır. Yapılış aşaması haricinde ayrıca ortaya 

konulan sonucun izleyicilerin zihninde ne gibi etkilere neden olacağını da detaylı düşünmek gere-

kir. Genel itibari ile yazarın filmlerde 3B, sanal gerçeklik ve etkileşimli oyunlar üzerine yoğunlaştığı 

söylenebilir. Modelleme, doku oluşturma/gölgelendirme, aydınlatma, işleme, birleştirme ve VFX 

konusunda ayrı ayrı bilgiler verilirken fotogrametri ve diğer 3B tarama yöntemlerinin statik, ma-

nipülasyona kapalı doğalarına karşın anime edilebilecek 3B varlıkların yapım aşamasından kulla-

nım noktasına kadar farklı olduğu anlaşılır. Bunların yanında gerekli işlemci gücünün pahalılığı ile 
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ilgili değerlendirmeler yapılarak LithodomosVR, Experience Heritage gibi oluşum ve uygulamalar-

dan bahseder. Ubisoft’un geliştirdiği Assasin’s Creed: Odyssey tam olarak dijital kültürel miras 

eseri sayılmasa da içinde barındırdığı veri ve 3B varlıklar nedeni ile oldukça değerli olduğundan 

kendine yer bulmuştur. Carter son olarak AC: Odyssey gibi oyunlarda yansıtılan tarihin gelecekte 

güncellenmesi durumunda foto gerçekçi yansımaların gerçek imgeler olarak kabul edilmesi duru-

munda esas mirasın değerlerinin zedelenebileceğini belirtmektedir. Bununla ilgili olarak dijital kül-

türel miras uzmanlarının ve bu konu üzerine çalışan tüm kişilerin bu hususta görevlerinin ne oldu-

ğunu sorgular.  

IV. Bölüm Anna Foka, David A. McMeekin, Kyriaki Konstantinidou, Nasrin Mostofian, Elton 

Baker, O. Cenk Demiroglu, Ethan Chiew, Brady Kiesling ve Linda Talatas tarafından hazırlanan 

“Mapping Ancient Heritage Narratives with Digital Tools” (71-84) başlığı altında Pausanias’ın Pe-

riegesis Hellados eseri gibi kaynaklardan faydalanarak uzaysal alanda hikayelerden yola çıkarak 

mirasın nasıl yorumlanabileceğini aktarmaktadır. Uzaysal alana örnek olarak ise ilk GIS detaylan-

dırmalarından Akdeniz Dünyası'na dair geliştirilen Barrington Atlas verilmiştir. Coğrafi bilgilen-

dirme sistemlerinin miras alanlarında ve haritalandırmada kullanılmasına yönelik bazı arkeolog-

lardan gelen itirazları ve değerlendirmeleri de referanslarıyla birlikte yerleştirmiştir yazarlar. Pau-

sanias’ın buradaki rolü tarihi bilginin bilgisayar işlemci gücü ile çıkarılmasına yönelik hazırlanan 

kısımda bazı mekân ve anlatı önemini öne çıkarıcı açıklamalara yer verilmiştir. Recogito uygula-

ması sayesinde semantik bağların çözümlenerek metin içi madencilik yapma, hareket, alan ve ha-

fıza arasındaki ilişkilerin birbirinden ayrılarak incelenmesi bölümde ilgi çekici yenilikçi bir yaklaşımı 

temsil eder. PeriodO ve Trismegistus adında iki metin çözümleyici ve yorumlayıcı hizmet dışında 

Umea Üniversitesinin tanımlı veri tabanına Pausanias’ın on adet kitabı yüklenmiş, Pleiades, Topos-

text, Judith Binders Art History Gazetteer, German Archeological Institute Gazetteer alternatif se-

çenekler olarak önerilmiştir. Dilbilimcilerin fark etmesi gereken ve bilgisayar bilimcilerin kolayca 

fark edemeyeceği detaylardan bir tanesi de corpus metnin hangi dilde olduğu, bilingual merhaba 

in beslenecek ise tanımlamalarının yapılaral eşleştirme amaçlı bir algoritma eklentisine daha gerek 

olduğu önemle belirtilir.  

V. Bölüm “Hybrid Interactions in Museums: Why Materiality Still Matters” (85-102) Luigiana 

Ciolfi’nin sadece görselleştirmenin ötesinde bir alanı yorumlamak için gerekli olan diğer sensöriyel 

etkenleri de hesaba katmak gerektiğini örneklerle açıkladığı kısımdır. Burada yazar daha fazla kay-

nağın bir arada kullanılarak daha etkileyici deneyimler ve hafızalar oluşturulabileceğini düşünerek 

öneriler verir. Fiziksel ve sanal dünyaları birleştirip hybrid bir etkileşim ortamı yaratmak için gerekli 

olan bileşenler tanımlanmaya çalışılmış, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan CORDIS projele-

rinden bir tanesi olan H2020 CultureLabs dahilinde gerçekleştirilen çalışmaların da düşüncesel bir 

özeti niteliğindeki yazı daha çok potansiyel kullanımlar üzerine görüşler bildirerek dikkat edilmesi 

gereken noktalara örnekler vererek ışık tutar.  

VI. Bölüm “Video Games as Concepts and Experiences of the Past” (103-118) bilgisayar oyun-

larının kültür mirasını dijitalleştirme konusunda gerçekleştirilen çalışmaların ve bu uygulamaların 

öneminin artık öne çıktığını göstermesi açısından kitap içerisinde ayrı bir yer tutmaktadır. Aris Po-

litopoulos tarafından hazırlanan bölüm filmlerden ve belki de görsel hafıza açısından kitaplardan 

ziyade artık insanların üzerinde tarihe ve arkeolojik veriye dair belirli etkileri bırakan en büyük 

etkenlerden olan oyunlar dijital kültür içerisinde archeogaming alt-kültürünün ve “yaklaşımının” 

oluşmasını sağlamıştır. Archeogaming teriminin tam anlamıyla sağlam bir zemine oturmayışı ve 

oyun içi arkeolojik veriye odaklandığının belirtilmesi nedeni ile geçersiz sayılabileceği gerçeği ke-

nara koyulduğunda, bilimsel açıdan değerlendirmeye tabi tutulması gereken bir konu olduğu ba-

rizdir. Arkeolojik veriyi yoğun şekilde kullanan oyunlara örnek olarak Assassin’s Creed serisi, Never 

Alone, RoMeinCraft, No Man’s Sky: Archaeological Survey, Civilization, Battlefield verilmiştir. Poli-
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topoulos dünya çapında 2 milyar oyuncu arasında ortalama kaç tanesinin bu tarih ve kültür yüklü 

oyunları oynadığını keşfedebilmek adına Steam uygulaması üzerinden bir script ile çekilmiş etiket-

leme verilerini semantic ağ üzerinde incelediği görülür. Netice olarak oyunlar üç kategoriye ayrıl-

mış; strateji, FPS ve aksiyon/macera altında eğilimli oldukları taraflar özetlenmiştir. Yazar Civiliza-

tion’un yaratıcısı Firaxis tarafından bildirilen 2010-2016 yılları arasını kapsayan 1,2 milyar saatlik 

toplam oyun süresinin dünyanın en bilgi yoğun müzesinde geçirilebilecek süreden çok daha fazla 

olduğunun altını çizerek potansiyeli vurgulamaktadır.       

VII. Bölüm “Mixed Reality: A Bridge or a Fusion in Between Two Worlds?” (119-133) Mafkere-

seb Kassahun Bekele’nin virtual reality (VR [sanal gerçeklik]) ve augmented reality (AR [artırılmış 

gerçeklik]) birleşimimnden oluşan mixed reality (MxR [karışık/hibrit gerçeklik]) hakkında bilgiler 

vererek birbirlerinden ne kadar farklı olduklarını ve ne kadar hangi noktada benzeşerek uygulana-

bilir bir sistem yaratılabileceğini açıklamaya çalıştığı kısmı oluşturmaktadır. Spatiotemporal zaman 

– mekân senkronizasyonu ve fiziki ortamdan kopuş ile bir süreliğine sanal mekâna geçerek immer-

sive yani kapsayıcı/sürükleyici deneyimler yaşamak için mixed reality araçlarının kullanımının öne-

mini altını çizerek anlatmaktadır yazar. Ancak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik araçlarının ger-

çek ve sanal dünyalar arasında bir köprüden daha çok birleştirici konumu olduğunu da ayrıca be-

lirtmiştir. Son olarak geneli head mounted display (HMD) olarak geçen bu araçların maddesel ve 

uygulamada ortaya koyduğu sınırlılıklar değerlendirilerek bunlara yakın gelecekte sunulacak ve 

sunulabilecek çözüm önerileri sıralanmıştır.  

VIII. Bölüm ilk bakışta “Getting It Right and Getting It Wrong in Digital Archaeology Ethics” 

(134-156) başlığı ve ilk sayfalarındaki girişi ile L. Meghan Dennis tarafından elde edilen arkeolojik 

verinin tam olarak nasıl dağıtılması gerektiği ve bu tanıtım, yorumlama ve dağıtım konularında bir 

arkeoloğun görevinin tanımlanmasındaki eksiklikleri dile getirmek amacıyla hazırlanmış görün-

mektedir. Örneğin kazılardan elde edilen verinin QGIS ve R ortamlarına aktarımları durumunda 

kara kutu sisteminin kullanılarak açık kaynak kodlu yazılımları bile aktif şekilde değerlendiren ar-

keologların çıktılarını anlayamayacağı sistemleri kullanmasının arkeolojide dijitalleşme açısından 

ortaya koyduğu sınırlılıklar tartışılmaktadır.  

IX. Bölüm başlığı “Evaluation in Virtual Heritage” (147-160) olarak belirlenmiştir. Panayiotis 

Koutsabasis bu bölümde daha da özelleştirilmiş bir konu olarak kullanıcı ara yüzü, insan bilgisayar 

etkileşimi ve etkileşim tasarımı gibi konulara değinmektedir. Araştırmanın boyutlarını daha da de-

taylandırmak üzere kullanıcı deneyimi, kullanılabilirlik, algılanan kullanılabilirlik, ilgi çekicilik ve öğ-

renme konularında yapılan çalışmaların toplam çalışmalara oranla yoğunlukları yüzdelerle veril-

miştir.   

X. Bölüm “Preserving Authenticity in Virtual Heritage” (161- Erik Champion küratörlük eksikli-

ğinden kaynaklanan bir 3B varlık kaybının olduğunu düşünmekte ve otantisite üzerine gerçekleş-

tirilen çalışmaların azlığı ile bu konuya pek fazla değinilmemesi üzerine gitmektedir. Yaygın olarak 

kullanılan formatların aslında hiçbirinin platformlar arası geçerliliği olmadığı üzerine görüşler bil-

dirdikten sonra bazı örnekler vererek gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya koyulan sonuçların ar-

şivlenememesi, hatta daha sonraki çalışmalarda bile tekrar kullanılmaması ve unutulması dijital 

miras kopyalarının yok olmasına neden olmaktadır. Yazarın belirttiğine göre sayısal anlamda de-

ğerlendirildiğinde fiziksel mirasın kopyası kendisi kaybolmadan çok daha önce hızlı bir şekilde yok 

olmakta, unutulmaktadır. Smithsonian X3D beta, ARIADNE, 3D Icons, CARARE ve EU Epoch araş-

tırma fonlarından faydalanarak devamlılık sağlamış, ancak yine de Sketchfab benzeri akademik 

görüş gerektirmeyen kütüphanelere bu konularda pek de yaklaşamamıştır.   

 




