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Editörden
Yaratıcı Drama Dergisi’nin “Müze Özel Sayısı” olarak hazırlanan 12. cilt 2. sayısı ile sizlerle buluşmanın
sevincini yaşıyoruz. Yaratıcı Drama Dergisi’nin en önemli işlevi, alanda yapılan tüm akademik üretimlerin bir
tür buluşma ve tartışma ortamı olmasıdır. Bu nedenle dergimizin bu sayısında Çağdaş Drama Derneği ve Bursa
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen “Yaşayan Müze” temalı
27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nde sunulan bildirilere yer verilmiştir.
Müzeler, temel işlevlerinden olan toplamak, depolamak, nesnelerin bakımını sağlamak gibi amaçların yanı
sıra sahip olduğu objeler çerçevesinde günümüzde eğitime de doğrudan katkıda bulunmaktadırlar. Müzeler bu
nedenle yaratıcı drama çalışmaları için önemli çalışma mekânları olarak görülmektedir. Müzelerin yaratıcı drama
açısından mekânsal öneminin yanı sıra, yaratıcı drama yöntemi de müzeler açısından ziyaretçi ve nesneler arasında
birebir iletişim kurmada etkili bir yöntem olarak değerlendirilir. Bu nedenle Türkiye’de müze eğitiminin gelişmesinde
yaratıcı drama çalışmalarının çok önemli bir etkisi vardır. Yaratıcı drama alanının her boyutunda yeni projeler ve
özgün makalelere yer veren dergimiz böylelikle bu sayısıyla yaratıcı drama ve müze eğitimi alanlarındaki çalışmaları
paylaşarak alanın gelişimine katkı sağlamaktadır.
Dergimizin bu sayısında; Kadriye Tezcan Akmehmet’in Yaşayan Müze Kavramı Üzerine Bir İnceleme,
Yaşare Aktaş Arnas’ın Oyun, Öğrenme ve Deneyimin Birleşimi: Çocuk Müzeleri, Erdem Erem’in Okul Öncesi
Öğretmenliği Öğretim Programında Yer Alan Seçmeli Müze Eğitimi Dersinin Gerekliliğine İlişkin Öğrenci
Görüşlerinin İncelenmesi, Gökhan Karaosmanoğlu’nun Yaratıcı Drama ile Müzede Öğrenme Deneyimi: İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Örneği,, Dilek Yıldız Karakaş ve Aynur Eğitmen’in Bursa Kent Müzesi’nde 6 Yaş Çocukları
İle Bursa’nın Kaybolan Mesleklerinin Yaratıcı Drama Yöntemiyle İşlenmesi, Nami Eren Beştepe’nin Resim
İş Öğretmenliği Programında Müze Eğitimi ve Uygulamaları Dersinin İşlevi, Ayşe Okvuran’ın Aileyle Müze
Ziyaretinin Değeri, Ayşe Çakır İlhan’ın Müze Eğitimi Alanında Yapılmış Tezler, Ali Akın Akyol ve Aysel Köksal
Akyol’un Müzelerde ve Arkeolojik Alanlarda Drama Uygulamaları, Serap Buyurgan’ın Yaşayan ve Yaşatan
Müze ve Özlem Kaf ’ın Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama ve Müze başlıklı makalelerini okuyacaksınız.
Dergimizin 12. cilt 2. sayısını “Müze Özel Sayısı” olarak “müze” ve “yaratıcı drama” alanları açısından
değerlendireceğinizi umuyor ve yayınlarımızı takip etmenizi diliyoruz. Bu sayımızı çalışmalarıyla destekleyen
yazarlarımıza, titizlikle değerlendirme yapan hakemlerimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, sizlerin de
çabamıza ortak olmanızı bekliyoruz. Yaratıcı drama alanına katkı sağlamak amacıyla yapılacak yeni araştırma ve
projelerin yer alacağı 2018 yılının ilk sayısında buluşmak dileğiyle...

Dr. Ferah Burgul Adıgüzel
Editör

v

Editorial
We are happy to meet with you in Creative Drama Journal’s 12th volume, 2nd issue, particularly prepared as
‘Museum Special Issue’. The most important function of Creative Drama Journal is that it is a meeting and discussion
environment where all academic productions in the field come together. Consequently, this issue compiles declarations presented in 27th International Congress on Creative Drama in Education in Bursa, whose theme was ‘Living
Museum’ which was held between 2-5 May, 2017 with cooperation of Contemporary Drama Association and Bursa
Metropolitan Municipality.
Today, museums directly contributes to education with objects they have as well as their aims such as gathering,
archiving, and taking care of objects, which are classified as their basic functions. That’s why, museums are seen as
significant working places for creative drama works. In addition to museums’ spatial importance in creative drama,
creative drama method is considered as an effective method in setting one-to-one communication between visitors
and objects in museums. Therefore, creative drama works have great importance in development of museum education in Turkey. With this issue, our journal, which always includes new projects and unique articles in every level of
creative drama, contributes to the development of field by sharing works in creative drama and museum education.
In this issue of our journal, you will be able to read articles such as An Analysis of the Concept of Living Museum by Kadriye Tezcan Akmehmet, Integration of Play, Learning and Experience: Children Museums by Yaşare
Aktaş Arnas, Exploring Views of Prospective Early Childhood Teachers on The Importance of The Elective Museum Education Course in The Early Childhood Education Curriculum by Erdem Erem, Learning Experience in
the Museum by Creative Drama: Istanbul Archeology Museums Example by Gökhan Karaosmanoğlu, A Study
On Bursa’s Old Professions with 6 Year-Old Kids At Bursa City Museum by Dilek Yıldız Karakaş and Aynur
Eğitmen The Role and Purpose of Museum Practices and Education Course in Arts Teacher Training Program
by Nami Eren Beştepe, The Value of Family Visits to Museums by Ayşe Okvuran, Thesis in the Field of Museum
Education by Ayşe Çakır İlhan, Drama Practices in Museums and Archaeological Sites by Ali Akın Akyol and
Aysel Köksal Akyol, Live Museums Keeping Us Alive by Serap Buyurgan, Creative Drama and Museum in Social
Studies Teaching by Özlem Kaf.
We hope that you will evaluate our journal’s 12th volume-2nd issue – “Museum Special Issue” – in terms of
“museum” and “creative drama” fields and we wish you follow our publications. We would like to sincerely thank our
authors who have supported this issue with their works, judges who have studiously evaluated, and those who have
contributed and we expect you to participate in our efforts. We hope to meet again in the first issue of 2018, where
new researches and projects to be made for contributing into creative drama field will take place…

PhD. Ferah Burgul Adıgüzel
Editor
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Yaşayan Müze Kavramı Üzerine Bir İnceleme
Kadriye Tezcan Akmehmet11
Makale Bilgisi

Öz
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Müzecilik alanyazınında ‘yaşayan müze’ kavramı farklı anlamlarda kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, ‘yaşayan müze’ kavramının kullanımlarını incelemek ve
müzebilim alanındaki terminoloji çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Çalışmada,
alanyazında ‘yaşayan müze’ kavramına olan yaklaşımlar doküman incelemesi
yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi ICOM (Uluslararası Müzeler
Konseyi) tarafından yayınlanan ‘Museum International’ dergisidir. Derginin 20002016 yılları arasındaki sayıları ‘living museum’ anahtar kelimesi ile taranmış, içinde
‘yaşayan müze’ kavramı geçen makaleler tespit edilmiştir. Bu makalelerde ‘yaşayan
müze’ kavramının nasıl ele alındığı öncelikle tek tek incelenmiş; daha sonra tüm
makaleler için toplu bir değerlendirme yapılmıştır. Tüm bu çalışmaların yaşayan
müze kavramını hangi anlamda kullandıklarını değerlendirdiğimizde yaşayan
müze kavramına olan yaklaşımlarının ‘müze türleri ile ilgili olan’ ve ‘müze iletişim
yöntemleri ile ilgili olan’ olarak iki temel gruba ayrılabileceği sonucuna varılmıştır.
Tespit edilen makalelerden üç tanesi ‘yaşayan müze’nin bir türü ile ilgilidir. Diğer dört
makale ise müze iletişimi yöntemleri açısından ele alınmakta; ‘nesne merkezli’ ya da
‘durağan müze’ kavramının karşıtı olarak, etkinliklerini ‘etkileşim’, ‘katılım’, ‘yorum’
ve ‘kapsayıcılık’ gibi kavramlarla ilişkili ve aktif izleyici anlayışı ile biçimlendiren
müzeler için kullanılmaktadır.
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The concept of ‘living museum’ has been used in different meanings in the field
of museology. The aim of this study is to examine the use of the concept of ‘living
museum’ and to contribute to current museological terminology . In the study,
approaches to the concept of ‘living museum’ were examined by document analysis
method in the literatur. The sample of the study is ‘Museum International’ Journal
that pulished by ICOM (International Council of Museums). The articles that
refer to the concept of ‘living museum’ have been determined in the issues of the
journal between 2000-2016. In these articles, the way in which the concept of ‘living
museum’ is addressed is examined firstly for each article and then a general view
was put forward. The study suggests that the approaches to the concept of ‘living
museum’ could be divided into two basic groups as ‘related to museum types’ and
‘related to museum communication methods’. Three of the identified articles are
related to a type of ‘living museum’. In the other four studies, the ‘living museum’
is used as opposite to the concept of ‘object-centered’ or ‘stationary museum and it
is addressed for museums organizing their activities on the basis of active audience
approach related to museum communication methods.
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Giriş
Günümüzde müzelerin temel sorumluluğu ‘nesne’ merkezli yaklaşımdan ‘insan ve toplum’
merkezli yaklaşıma yönelmiştir. Müzecilikte artık müzelerin kamusal boyutu ve toplumun somut ve
somut olmayan kültürel mirasa erişimi ile ilişkili konular önem kazanmaktadır. Bu anlayış müzenin
nesne merkezli sergilerin yanında etkinlikleriyle varolmasını ve bir hazine/depodan çok atölye gibi
işlemesini; hatta çekici ve eğitsel deneyimler ve yorumlar sunmasını gerektirmektedir. ‘Yaşayan
müze’ bu anlayış içinde müzecilikte en önemli kavramlardan biri olarak önem kazanmaktadır.
Alanla ilgili çalışmalarda ‘Yaşayan müze’ kavramının farklı anlamlarda kullanıldığı
görülmektedir. ‘Müze’ kavramı gibi müzecilik terminolojisi de oldukça karışıktır. Avrupa müzeciliğinin
önemli aktörlerinden Kenneth Hudson, “Museum Refuses to Stand Still/Müzeler Yerinde Saymayı
Reddediyor” adlı makalesinde (1998, s.45), katıldığı bir konferansta bir konuşmacının şunu
aktardığını ifade eder: ‘Küçük bir çocukken bir müze gördüğüm zaman onun bir müze olduğunu
anlıyordum; ancak şimdi her zaman emin olamıyorum.’ Ardından ICOM’un Hollanda’da 5 Eylül
1986’da toplanan Genel Kurulunda benimsenen ve Norveç’te 7 Temmuz 1995’te toplanan 18. ICOM
Genel Kurulunda yeniden düzenlenerek kabul edilen bildirgenin 2. maddesi de (1.a şıkkında) müzenin
sınırlarının tanımlamasının da müze uygulamalarının kavranmasına yardımcı olmadığını ekler:
•

Toplum ve çevresi ile ilgili malzemeyi sunan, koruyan ve toplayan müze karekterindeki
sit alanları ve tarihi anıtlar, doğal, arkeolojik ve etnografik anıtlar ve sitler,

•

Yaşayan bitki ve hayvan türleri ile ilgili koleksiyonları bünyesinde barındıran botanik
ve zooloji bahçeleri, akvaryumlar,

•

Bilim merkezleri ve planeteryumlar,

•

Arşivler ve kütüphaneler tarafından sürekli olarak tutulan sergilemeler, konservasyon
enstitüleri,

•

Doğal rezerv alanları,

•

Bir sonraki maddedeki tanımlara uygun müzelerden sorumlu uluslararası, ulusal,
bölgesel ya da yerel müze organizasyonları, bakanlıklar, bölümler, müdürlükler,

•

Müzeler ve müzebilim ile ilgili araştırma, eğitim, öğretim, belgeleme ve diğer
etkinlikleri yürüten, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, benzeri yapılanmalar.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO), 1972 yılında hazırladığı
Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Sözleşmesi’yle, yaşayan kültürlerin korunması yaklaşımının
benimsenmesi de müzecilik çalışmalarını etkilemiş; klasik müzecilik anlayışında olduğu gibi,
nesneleri bir binanın sınırları içindeki kapalı mekânlarda sergilemek yerine farklı sergileme biçimleri
müze kapsamında kabul edilmiştir. Hudson (1998, s.6) o dönem için, bir hayvanat bahçesi ya da bilim
merkezinin müze sayılabilmesinin ve bir bitki, balık ya da hayvana ‘nesne’ demenin pek çok insan
için kabul edilebilir bir fikir olmadığını ifade etmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi yaşayan
bitki ve hayvan türlerini barındıran ve topluma sunan botanik ve zooloji bahçeleri ile arkeolojik hatta
doğal sit alanları müze olarak kabul edilmektedir.
UNESCO tarafından (2003) miras kelimesinin kapsamının genişletilmesi de müze tanımını
etkilemiştir. Nesli tükenmekte olan diller, sözlü miras, geleneksel müzik ve performans biçimleri,
gümrük, törenler, folklor, topluluklar ile grupların somut olmayan ve yaşayan mirasları da kültürel
miras tanımına dahil edilmiş; ardından müze tanımının kapsamı da Seul’de düzenlenen 21. ICOM
2

Yaşayan Müze Kavramı Üzerine Bir İnceleme

Genel Kurulu’nda şu şekilde genişletilmiştir: “Müze, toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka
açık, insana ve yaşadığı çevreye dair tanıklık eden somut ve somut olmayan malzemeler üzerine
araştırma yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve inceleme, eğitim ve zevk alma amacıyla
sergileyen, kâr amacı gütmeyen, sürekliliği olan bir kurumdur.” 2003’te UNESCO Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin imzalanmasından bu yana, somut olmayan mirasın
giderek önem kazanmasıyla müzeler, koleksiyonlarında ve sergilerinde, yaşayan kültürlerini temsil
ettikleri topluluklarla çalışmanın ve yorumlayıcı çalışmaların öneminin farkına varmışlardır. Bu
nedenle özellikle 2003 yılı sonrasında ‘yaşayan müze’kavramı da giderek önem kazanmıştır.
Yaşayan Müzenin Anlamı ve Amacı
Yaşayan müzenin ne olduğu konusunda çeşitli yayınlarda farklı kullanımlar görülmektedir.
Genellikle halk mirası veya yöresel kültürel miras ile ilişkilendirilen yaşayan müzeler, toplumsal
tarihi ve geleneksel yaşam biçimlerini temsil etmeyi amaçlamaktadırlar. Uluslararası Müzeler
Konseyi (2008) yaşayan müzeyi açık hava müzesi ile eş anlamlı kullanmış; koleksiyonlarını
kapılarının dışında/dış mekânda sergileyen ayrı bir müze türü olarak bu tanımla ilişkili müzeleri;
açık hava müzeleri, binalar müzesi, çiftlik müzeleri, yaşayan tarih müzesi ve halk müzeleri olarak
örneklendirimiştir (Sukmataji, 2010, s.11). Letsebe (2012) ise müze ortamını anlamlandırmada en
etkili yolun yaşayan müzeler aracılığıyla olduğunu belirtmekte, sanayi (örneğin madencilik) müzeleri,
tarihi savaş canlandırmaları, canlı aktörlerin (bazen hayvanlarla) gerçekleştirdiği el sanatları sergileri
gibi birçok bağlamda ve perspektifte yaşayan müzelerin görüldüğünü ifade etmektedir.
ICOM’a bağlı olarak çalışan Avrupa Açık Hava Müzeleri açık hava müzelerini şöyle
tanımlar: ‘yapısal ve işlevsel varlıklar olarak yerleşim şekillerini, konutları, ekonomiyi ve teknolojiyi
gösteren çeşitli yapıların/kuruluşların açık havadaki bilimsel koleksiyonları’ (AEOM, 2017a).
AEOM (2017b)’e göre günümüzde açık hava müzeleri çok çeşitlidir. Her müze farklıdır, yaşam
biçimi, gelenekler, yapı kültürü ve belirli bir bölgenin veya ülkenin tarihinin anahtarıdır. Açık hava
müzeleri aynı zamanda benzerdir. Bilgilendirme ve sunma, üç boyutlu ve birebir ölçeğe göre sunma,
ve birçok ziyaretçiye ve farklı hedef gruba ulaşma konusunda güçlü bir yeteneğe sahiptir. Açık hava
müzelerinin çoğu yeri değiştirilmiş/taşınmış bina ve yapılardan oluşur; ancak bazı müzeler yapıları
orijinal konumunda da değerlendirebilmektedir.
Yaşayan müzenin ne anlama geldiği konusunda farklı çalışmalarda farklı sınıflandırmalar
yapılmaktadır. Chinatown’un geleneksel Çin kültürünü sergileyerek bir yaşayan müze işlevi gören
Kültürel Temsiliyet ve Müzeler: Şikago Çin Mahallesinde Etnik Kimliğin Oluşturulması (Cultural
Representations and Museums: The Construction of Ethnic Identity in Chicago’s Chinatown) adlı
makalesinde Ko (2011) yaşayan müzenin iki farklı kurum için kullanıldığını belirtmektedir: Botanik
bahçeleri ve yaşayan tarih müzeleri. Birmingham ve National Mall’daki botanik bahçelerini örnek
vererek yaşayan bitki koleksiyonu olması nedeni ile yaşayan müze olarak değerlendirmektedir.
İkinci tip olarak da yaşayan müzenin ikinci türü, sahnelenen performansları içeren tarihi yeniden
yaplandırmalarla bağlantılıdır. Yaşayan müzeler, ‘açık hava müzeleri’ ve ‘yaşayan tarih müzeleri”
ile örtüşen özelliklere sahiptir. Scott Magelssen yaşayan tarih müzelerini ‘tarihi sergileri canlı
kostümlü performansla birleştiren kültür kurumları’ olarak tanımlamaktadır. Bu terimin, eğitsel
amaçlarla ‘yeniden yapılandırılmış veya restore edilmiş bölgelerde kostümlü bir şekilde yorumlama
yapmak ve tarihi tasvir etmek’ için kullanıldığından bahsetmektedir. Çalışmasında, yaşayan müze ile
özgün yapılara ya da tarihsel yeniden yapılandırmalara, yaşam biçiminin yeniden yaratılmasına ve
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sahnelenen performanslara atıfta bulunmakta; Chicago’nun Çin Mahallesini, yaşayan bir müzenin
özelliklerine sahip olduğu için bir yaşayan müze olarak görmektedir. Tipik bir açık hava müzesi
gibi ziyaretçilerinin farklı bir etnik çevreye girmeleri ve günlük hayatı gösteren otantik kültürel
bir deneyim edinmeleri; ziyaretçilerin bölgenin gerçek sakinleri ile etkileşim kurarak değişen
dinamikleri ve fırsatları deneyimlemelerinin yanı sıra etnik lokantalarda yemek yemeleri ve diğer
kültürel olayları deneyimlemeleri nedeniyle bu yaşayan müzenin, açık hava müzelerine benzer
işlevlere sahip olduğunu söyler (Ko, 2011, s.214).
Galangau-Quérat ve Girault (2012), geleneksel değerleri ifade etmeyi amaçlayan yaşayan
müzelerin kurulmasının, ‘somut ve somut olmayan kültürel mirasın envanteri ve korunması ve
geleneksel nesnelerin sergilenmesinin belirli bir yolu olduğu ve bu müzelerin çeşitli kültürel eylemler
yürüttüğü’ tespitinde bulunmaktadır. Dürrschmidt (2012) yaşayan müzeler kuran kırsal toplumların
ana hedefinin, kültürel inançları ve geleneksel becerilerini yaşatmak olduğunu; bir yaşayan müzenin
sürdürülebilirliğini sağlamanın yolunun, ziyaretçilere geleneksel kültürün bir parçası olabilecekleri
interaktif programlar sunmak olduğunu belirtmektedir. Namibya Yaşayan Kültür Vakfı’nın kültürel
kimliğin kaybolma sürecinin Namibya’da desteklenen ‘yaşayan müzeler’ kavramıyla tersine
çevrilebileceği varsayımını sunmakta; yaşayan müzenin, her şeyden önce, bir topluluğun çocuklarının
kültürel geçmişlerini anlamaları için geleneksel bir okul ve geleneksel bilginin dağıtılabileceği bir
yer olarak görüldüğünü ve burada kültürel belleğin yeniden üretilebileceğini ifade etmektedir. Açık
hava müzelerinde dönemin durağan ve nesne merkezli müzecilik anlayışına göre düzenlenmiş kapalı
mekân müzelerinden farklı olarak, farklı müze deneyimlerinin yaşanabileceği ve paylaşılabileceği
atmosferler yaratılmıştır.
Wilks ve Kelly’e göre (2008, s.129) geçmişte belli bir dönemin tarihinin durdurulmuş olduğu
müzelere ‘yaşayan’ kelimesinin eklemlenmesi, ironik olarak görülmektedir. Yaşayan müzelerin,
tarihi, geçmiş çağın dondurulmuş mükemmel fotoğrafı olarak sunduğunu ve miras deneyimi
sağlayarak ziyaretçinin duygularıyla bireysel düzeyde etkileşime girmesine imkân sağladığını;
hem kendi duygularını keşfettiğini, hem de tarihsel bir deneyim kazandıklarını belirtmektedirler.
‘Nesne’ mirasından ‘özne’ mirasına hareket etmeyi sağlayan deneyimler, hem temsil edilen hem
de yorumlayan halkın kültürel ilgilerin merkezinde görülmesi, yaşayan müze fikrinin ayrılmaz
bir parçasıdır (Wilks ve Kelly, 2008, s.129). Hooper-Greenhill’in aktif katılım olarak adlandırdığı
gösterimler, canlı yorumlamalar ve atölye çalışmaları ile sağlanacak kişilerarası iletişim yöntemleri
(1994), geleneksel sanatlar ya da endüstriyel üretimler gibi somut olmayan etkinlikler yaşayan
müzeler için mutlaka gereklidir. Bu tür müzelerde, ziyaretçilerin pasif ziyaretçiler olmaları yerine ve
serginin bir parçası haline gelmeleri için fırsat tanınır (Aktaran Wilks ve Kelly, 2008, s.132). Wilk ve
Kelly’e göre yaşayan müzelerin başarısı ziyaretçilerin somut olmayan miras etkinlikleri/ folklor ile
etkileşime girmesini sağlayacak veya kendi hikayesini anlatacak karakterleri kullanmasıdır.
Yaşayan Müzelerin Gelişimi ve Türleri
Yaşayan müzelerin ilk örnekleri olarak açık hava müzeleri kabul edilmektedir. Bu müzelerin
pek çoğunun kuruluş amaçları, koleksiyonları ve sergi mekânı tasarımları birbirine oldukça benzerdir.
Açık hava müzeleri aynı çağda sayıları gittikçe artan ulusal sanat ve tarih müzelerinde olduğu
gibi yüksek sanat eserlerinin gösterildiği bir mekân olarak tasarlanmamıştır. Açık hava müzeleri
Burke’nin değerlendirmesiyle (1996) resmi tarih yerine, halkların tarihinin yazılmaya başlanması ile
halk hareketinin bir uzantısı; resmi bir tarihi dayatan otoriter kurumlara bir başkaldırı; bir taraftan da
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Endüstri Devriminin geleneksel kırsal yaşam tarzları üzerinde algılanan tehdidine yanıt olarak kabul
edilmektedir (Demir, 2013, s.152). Bir başka görüşe göre de bu tür faaliyetlerle insanlar arasında bir
akrabalık duygusu oluşturmak ve kuşaklararası iletişimi sağlamak amaçlanmıştır (Rentzhog 2007).
Açık hava müzelerinin doğuşuna, oluşum sürecine ilişkin fikrî temeller Avrupa’nın uluslaşma hareketi
ile de ilişkilendirilmektedir. Açık hava müzelerini doğuran bir başka etken de turizmdir (Demir,
2013, s.151). Açık hava müzeleri ülkelere göre faklı anlamlar da taşımayabilmektedirler. Demir’in
de (2013, s.149) vurguladığı gibi, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri için endüstrileşmenin atıl kıldığı
yaşantıyı çağrıştırırken, Japonya için kültür emperyalizminin yok ettiği geleneksel değerler olarak
algılanabilir.
İsveç Stockholm’de Skansen tepesinde İsveç kültürel mirasını koruma temel fikriyle 1891
yılında açılan Skansen Açık Hava Müzesi, ilk açık hava müzesidir. Kurucusu Hazelius’un amaçlarının
‘kendini tanı’ sloganı ile yaşayan bir müze kurmak olduğunu ifade etmektedir (Kron, 2012, s.217).
Hazelius’un 1873’te kurduğu Nordiska Müzesi ile İskandinav dilinin konuşulduğu kırsal yaşam,
mizansenler ve nesnelerle tanıtılmış; sıradan insanlar tarafından kullanılan günlük yaşam nesneleri
toplanmaya başlanmış ve bu nesnelerle Skansen Müzesi Nordiska Müzesi’nin bir parçası olarak
kurulmuş, sıradan insanların, köylülerin, kasabalıların, fakir ve evsizlerin tarihi kucaklanmıştır
(Rentzog 2007). Bugün, değişik mesleklerin ve geleneklerin sergilendiği ülkenin dört bir yanından
getirilmiş çiftlikler, atölyeler, ahırlar vardır. Burada ziyaretçiler, çakmak taşıyla ateş yakma,
yün eğirme, eski moda yemekler pişirme, kısa yataklarda dinlenme gibi geçmiş zamanın günlük
yaşamının parçaları olan pek çok etkinliği yerine getirebilmektedirler. Günümüzde de ciddiyetin,
eğlenmenin, bilgi ve hayalgücünün, huzurun ve dramanın karışımı olarak tüm duyular için duyguların
ve düşüncenin çalıştırıldığı bir deneyim ortamı ve hergün bir ‘yaşayan müze’ yaratılmak istendiği
belirtilmektedir (Kron, 2012).
Skansen Avrupa’da özellikle Nordik şehirlerde yeni açıkhava müzeleri açılmasına öncü
olmuş; 1897’de Kopenhag’da, 1902’de Oslo’da ve 1909’da Helsinki’de açıkhava müzeleri açılmıştır.
(Rentzog, 2007). Daha sonra yoğun olarak 1890-1920 ile İkinci Dünya Savaşı sonrasında 19601970 yılları arasında Avrupa’da kurulmuş; 1920 ve 1930’larda Avrupa dışında da Amerika Birleş̧ik
Devletlerinde, Rusya ve Uzak Doğu’da da yaygınlaştırılmışlardır (AEOM, 2007c).
Avrupa’da ilk kurulan çoğu açık hava müzesi, kırsal alanlardaki binalara ve kırsal kültüre
odaklanmıştır. 1909’den itibaren ise kent kültürüne odaklanan müzeler de kurulmaya başlanmıştır.
1914’te Danimarka’nın Aarhus’ta kurulan Eski Kent’i (de Gamble by/The Old Town) bunun bir
örneğidir (Rentzog, 2007). 1960’lı yıllardan itibaren ise açık hava müzeleri endüstriyel kültüre
doğru genişletilmiştir. Örneğin İngiltere’de Ironbridge Gorge Müzeleri Vakfı tarafından yönetilen
Ironbridge Gorge Müzeleri bunlardan biridir. 1967’de İngiliz endüstrisinin doğduğu yer olarak
belirlenmiş olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan müze topluluğu, 10 müzeden
ve 35 tarihi sit alanından oluşmakta; Endüstri Devrimi’nin kalıntılarını koruma ve yorumlamayı
amaçlamaktadır. Ironbridge Gorge’un müze kompleksinin bir parçası olan Blists Hill Victorian Town,
1967’de Endüstri Devrimi’nin kalıntılarını korumak ve yorumlamak için kurulmuştur. Blists Hill,
endüstriyel binalardan oluşan bir karışım sunan yeniden inşa edilmiş köy ve Shropshire bölgesindeki
diğer yerlerden taşınan binalardan oluşmakta; endüstriyel bir müze olarak sınıflandırılmasına rağmen,
dönemin günlük ev yaşamı üzerinde de durmaktadır. On dokuzuncu yüzyıla ait bir ‘tipik’ Shropshire
kasabasını temsil eden müzede geleneksel uygulamalar ve el sanatları, 19. yüzyılın tarihsel yaşamını
yorumlayan ve hayat hikayeleri anlatan kostümlü personel tarafından sergilenmektedir.
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Farklı bir anlayış sergileyen bir başka yaşayan müze, İngiltere’deki Big Pit Ulusal Kömür
Müzesi’dir. 1980’de kömür endüstrisindeki düşüşe bağlı olarak kapanana kadar çalışır durumda
olan kömür madeni, 1983’te açık hava müzesi/yaşayan müze olarak yeniden açılmıştır (Wales
Underground, 2006). Big Pit’i yorumlayan kişiler fiziksel olarak tüm binaları restore ederek
sitenin tüm geçmişini tasvir edip geçmişten bir bağlantı oluşturmuştur. Müzenin ana odak noktası
eski madencilerin liderliğinde bir yeraltı turudur ve bu tarihten beri Galler için ulusal madencilik
müzesi olarak belirlenmiş ve finanse edilmiştir (Thompson, 2005). Diğer pek çok açıkhava
müzesi, karakterleri varsayım ve ikincil verilere dayanan kostümlü yorumcular kullanırken Big Pit,
tercümanlar ve kılavuzlar için gerçek kömür madencilerini kullanmakta, kişisel deneyimlerinden
yola çıkarak ağır endüstrinin gerçekleri hakkında otantik mesaj içeren bir deneyim sunmaktadır.
Avrupa’da pek çok ‘arkeolojik açıkhava müzesi’ de bulunmaktadır. Paardekooper (2012,
s.45), arkeolojik açık hava müzelerinde deneyimin ve deneysel arkeolojinin önemini vurgulayarak
müzenin ziyaretçileri ile bilim arasında bir köprü oluşturduğunu söyler ve bilimle aktif bir ilişki içinde
olan bir müzenin gerçek bir yaşayan müze olduğunu, yaşayan tarih aktörlerinin pekçok arkeolojik
açıkhava müzesinin temel ögelerinden biri olduğunu, onların geçmişin gösterimini yaptıklarını belirtir
(Paardekooper, 2012, s.62). Paardekooper (2012, s.56) arkeolojik açıkhava müzelerini şöyle sınıflar:
Vitrin Müzeleri (alanda veya başka biryerde sergileme/ören yeri müzeleri), arkeolojik veya tarihsel
sit alanları, geleneksel/etnografik açık hava müzeleri/tarihi evler, doğal parklar ve kültürel peyzajlar,
yeniden yapılandırılmış gemiler, yaşayan tarih müzeleri, hayvan çiftlikleri ve tema parkları.
Yaşayan Tarih Müzeleri (Living History Museum) yaşayan müze kavramı ile en yaygın
ilişkilendirilen müze türlerinden biridir. Avrupa ülkelerinde açık hava müzelerinde geçmiş yaşantıları
canlandıran, o dönemin giysilerini giymiş aktörler uygulaması Amerika’da daha da geliştirilerek
yeni bir müze türünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu müzeler ‘Yaşayan Tarih Müzeleri’ olarak
adlandırılmaktadırlar. Magellsen (2007), yaşayan tarih müzelerini ‘yeniden inşa edilmiş ya da restore
edilmiş alanlarda eğitsel amaçlarla tarihin belli bir döneminin kostümlü olarak yorumlanması’
olarak tanılamaktadır. Bu müzelerin ilk örneğini Henry Ford tarafından Dearborn, Michigan’da
Greenfield Köyü’nde 1928 yılında kurulmuştur. 1969’da açılan Kolonyal Williamsburg, müze
geliştirme konusunda Kuzey Amerika’da daha büyük bir etkiye sahip olmuş; Mystic Liman, Plimoth
Plantation ve Louisbourg Kalesi gibi projeleri etkilemiştir. Çiftlik müzeleri de bu kapsamda oldukça
yaygındır (Anderson, 1982). Kuzey Amerikayı Avrupa modelinden ayıran eğilim, yorumlamaya olan
yaklaşımı olmuştur. Avrupa’da eğilim genellikle binalar üzerinde yoğunlaşırken, Kuzey Amerika’da
birçok açık hava müzesinde dönemin kıyafetlerini giyen ve el işlerini ve gündelik işlerini icra eden
tercümanlar olmuştur (Hudson, 1987). Yaşayan tarih müzesi, gerçek insan ve nesnelerle geçtiği
mekan içinde tarihi yeniden yaratma pratiği, izleyicilerine tarihi dönemleri yeniden canlandırarak
deneysel bir yorumlama olanağı sunan tipte bir müzecilik anlayışıdır. Bu anlayışla bir taraftan
koleksiyonun yaşama getirilmesi sağlanırken; diğer taraftan katılımcı yöntemlerle izleyicilerin aktif
olarak daha iyi öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bu yönüyle yaşayan tarih müzeleri sadece geçmişi
temsil etmez, izleyicileri için tarihi gerçekler yaratır; tarihi bir film, konferans veya kitap gibi tarihi
üretir (Magelssen, xii, Introduction).
Yaşayan tarih, insanlar tarafından geçmişte, başka zamandaki hayatı canlandırma girişimi
olarak tanımlanabilir. Bunun üç temel nedeni Anderson (1982) tarafından şu şekilde açıklanmaktadır:
Madde kültürünü daha etkin bir şekilde yaşayan müzede yorumlamak, bir arkeoloji tezini test etmek
veya tarihsel etnografiler için veri üretmek ve öğrenme deneyimi olan keyifli bir eğlence etkinliğine
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katılmak. Drama ilk açık hava müzelerinin kuruluşundan başlayarak bu sürecin önemli bir parçası
olmuştur ancak yaşayan tarih müzeleri, drama uygulamasının en yaygın kullanıldığı müzelerdir.
Yaşayan tarih müzelerinde en yaygın kullanılan drama karakter tipleri birinci kişi rolü ve üçüncü kişi
rolüdür. Birinci kişi izleniminde canlandırıcı, tarihi karakterin rolü ve karakterine bürünür. Üçüncü
kişi yorumu ile ise dönem rolünün kişiliğini özümsemeksizin, bireylere ilişkin bilgiler verilir ve
müze sergilemesi ile ilişkili insanların yaşamları yorumlanır (Ata, 2002; Magelssen, 2007).
Ekomüzeler de tarihi bölgelerin korunmasında ve yenilenmesinde bir teori ve yöntem
olarak görülen yaşayan müze kavramı ile bağdaştırılmaktadırlar. 1960’lardan sonra gelişen toplum
merkezli yeni müzecilik anlayışının ve kültürel çalışmaların etkileri ile yeni bir müze türü olarak
ortaya çıkan ekomüze, bir tür açık hava müzesi ve yaşayan müze olarak değerlendirilmektedir. (Pan,
He ve Shi, 2012). Ekomüze kavramı, 1971 yılında Georges-Henri Rivière ve Hugues de Varine
tarafından, Fransa Çevre Bakanlığı ile miras korumasını çevreyle ilişkilendirmek amacıyla ortaya
atılmış, Rivière bu terimi on yıl içinde üç kez yeniden tanımlamıştır. 1980’lerdeki tanımı şöyledir:
‘Bir kamusal otorite ve yerel bir nüfus tarafından ortaklaşa tasarlanan, moda edilen ve yönetilen bir
alet ... insan ve doğanın bir ifadesi... zaman ifadesi ... uzayın yorumlanması ... bir laboratuar ... bir
koruma merkezi ... bir okul.
Ekomüze, ‘ev’ ya da ‘yaşam alanı’ anlamına gelen Yunan kökü ‘oikos’ ‘dan gelir. Doğal, sosyal
ve kültürel çevrenin bir yansıması olan ekomüze, bir tür açıkhava müzesi olarak değerlendirilmektedir;
ancak geleneksel açık hava müzelerinden farklıdır. Ekomüzelerde, müze ziyaretçileri ile kültür ve
doğa ait olduğu alanında ve düzeninde paylaşılır. Bu tür açık hava müzelerinin kendilerini ekomüze
olarak adlandırmayı tercih etmesinin sebepleri; daha modern ve demokratik olma isteği ve bir müze
biçimi olarak farkedilme ihtiyacı olarak açıklamıştır.
Bir ekomüzede, ‘miras’, ‘katılım’ ve ‘müze’ dengeli ve birbirleriyle ilişki içindedir.
Ekomüzelerin temel hedef kitlesi kendi çevrelerinde yaşayan insanlardır. Ekomüzelerde doğa,
endüstriyel ve kültürel gelenekler de dâhil olmak üzere belirli bir bölgedeki çeşitli miras çeşitlerinin ve
yerel kimliğin korunması, yerel aitlik duygusunu geliştirmesi ve yerel ekonomik gelişme amaçlarını
taşımaktadırlar. Yerel nüfusun katılımıyla bu mirasın yönetimi ve işletilmesi gerçekleştirilmekte; etnik
gruplara odaklanılmakta ve tüm bölgenin sürdürülebilir gelişmesi için bu gruplar desteklenmektedir.
Pan, He ve Shi (2012, s.99), yaşayan müzenin geleneksel mimari kültürün mekânsal
unsurunun orijinalliğinin korunması, geleneksel mimarlık kültürünün kimliği ve mirası, topluluk
katılımı ve ziyaretçilerle etkileşim olmak üzere üç özelliğini vurgulamaktadırlar. Yaşayan müze
kavramını iki açıdan tanımlamaktadırlar: Müzeler açısından ekomüze, aktif ve ve dinamik bir
müze olarak görülmektedir. Ekomüze, koleksiyonları bina duvarlarına sığdırmak yerine kapsam
ve içerik olarak genişleme imkanı sunmaktadır. Ekomüze koleksiyonları da yalnızca somut miras
değil, aynı zamanda geleneksel geleneklerin aktarılabildiği somut olmayan kültürel mirastır. Sergiler
dinamik olarak yerel ortamda korunmakta; zaman ve mekân, statik ve dinamik olarak ustaca biraraya
getirilmektedir. Öte yandan, turistlerin ziyaret kalitesini arttırmak için yerel sakinlerin yaşam biçimi
ve ritmini özgün bir şekilde korumaya çalışmakta; ziyaretçiler için ‘katılım’ ve ‘deneyim’ ortamı
oluşturarak daha derin bir anlam taşımaktadırlar. Bölgesel kalkınma modelleri açısından ise tarihi
alanların korunması ve yenilenmesi üzerine bir teoridir. Eko müzeler, yerel toplulukların gelişmesinde
ve ihtiyaçlarını dile getirmede önemli rol oynar. Ak-Chin Hint topluluğu ekomüze projesinde Nancy
Fuller topluluğun güçlendirilmesinde teknikler sağlamıştır (Fuller, 2013).
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Galla da (2005) ekomüzelerin şu özelliklerine dikkat çekmektedir:
•

Çevresel eğitim ilkesi olan yerli tarihi, yerel kültürleri, dinsel ve ekolojik çeşitliliği
yeniden ortaya çıkarmak, tanımak, saygı göstermek ve bunlardan yararlanmak
konusunda oldukça uygun mekanlardır,

•

Kamunun kabul gördüğü kurumlar ve yerel sakinler tarafından tasarlanırlar. Ortaklaşa
sürdürülmeli ve ortak çıkarlar için bir araç olmalıdır,

•

Yerel sakinlerin ve ziyaretçilerin kendi çevreleri ile ilgili olarak kendilerini
görebilecekleri bir aynadır,

•

Doğa ve insanlık arasındaki ilişkinin doğasını göstermektedir,

•

Tarih öncesi çağdan günümüze kadar, tarihin uzun dönemlerine karşı yansımayı
mümkün kılar,

•

Bir süre kalmak isteyen veya sadece ziyaret edenler için ayrıcalıklı alanlar sunar,

•

Bir bölgenin geçmiş ve günümüz çevre araştırmalarına katkıda bulunan
laboratuvarlardır,

•

Doğal kaynakların korunması, konservasyonu ve gelişimi için merkez oluştururlar.

Araştırmanın Amacı
Müzecilik alanyazınında yaşayan müze kavramının farklı şekillerde kullanıldığı
görülmektedir. Bu durum yaşayan müzenin ne olduğu konusunda anlam karmaşasına neden
olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ‘yaşayan müze’ kavramının güncel müzecilik çalışmalarındaki
kullanımlarını incelemektir. Bu inceleme ‘yaşayan müze’ kavramı konusunda anlam karmaşasına
açıklık getirilmesine ve müzebilim alanındaki terminoloji çalışmalarına katkıda bulunacaktır.
Çalışmanın araştırma sorusu şudur: Güncel müzecilik çalışmalarında ‘yaşayan müze’ (living
museum) kavramı hangi anlamlarda kullanılmaktadır?

Yöntem
Araştırma Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Araştırma verileri nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması
hedefenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2006, s.187). Çalışmada ulusal ve uluslararası ortamda ‘yaşayan müze’
kavramına olan müzecilik yaklaşımları ve uygulama örneklerini incelemek için betimsel tarama
yöntemi çerçevesinde ilgili alanyazına yoğunlaşılarak çözümleme yapılmıştır.
Örneklem
Çalışmada müzebilim alanındaki alanyazın evreninde örneklem olarak ICOM’un (International
Council of Museums/Uluslararası Müzeler Konseyi) yayınladığı ‘Museum International’ dergisi
seçilmiştir. 1948’de ICOM’un UNESCO ile birlikte ‘Museum’ adıyla çıkarmaya başladığı, daha
sonra ‘Museum International’ adıyla ICOM’un devam ettiği Art and Humanities Citation Index’te
yer alan bu yayın, uluslararası müzecilik alanında en güvenilir bilimsel bilgilerin paylaşıldığı ve
8
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müzeciliğe bakış konusunda en güncel kavramlar ile uygulamalarının paylaşıldığı dergi olması
nedeni ile belirlenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmada Museum International’ın Yıldız Teknik Üniversitesi kütüphanesinin elektronik
kaynaklarında bulunan 2000-2016 yılları arasındaki sayıları ‘living museum’ anahtar kelimesi ile
taranmıştır. Tarama sonucunda içinde ‘yaşayan müze’ kavramı geçen ve bu kavramı ‘müze’ kurumu
ile ilişkili olarak kullanan makaleler tespit edilmiş; her makalede ‘yaşayan müze’ kavramının nasıl
ele alındığı tek tek incelenmiştir. Daha sonra alayazınla ilişki içinde tüm makalelerle ilişkili olarak
toplu bir değerlendirme yapılmıştır.

Bulgular ve Yorum
Yapılan tarama sonucunda, ‘yaşayan müze’ kavramının bulunduğu yedi makale incelenmiştir.
Öncelikle, bu makalelerde yaşayan müze kavramının ele alınışı 2000’li yıllardan başlayarak tarih
sırasıyla ayrı ayrı incelendikten sonra genel bir değerlendirme yapılmıştır:
•

Museum International’in 205. sayısında (Vol. 52, No. 1, 2000) Greg Van Alstyne’nin
‘www.moma.org’da Sibernetik, Modernizm ve Zevk/Cybernetics, Modernism and
Pleasure in www.moma.org’ adlı makalesinde New York Modern Sanat Müzesi/
MOMA’nın web sitesinin mantığını incelenmektedir. Yazıda öncelikle MOMA’nın
tasarım ilkelerinden söz edilmekte ve bu ilkelere göre web sitesi tasarımını nasıl gerçekleştirdikleri konusunda yaşadıkları zorluklar arasında, yaşayan müzedeki gelgit
ve enerji akışını web sitesinin büyümesi ve gelişmesi için nasıl teşvik ettiği meselesini nasıl çözdüklerini açıklamaktadır. Burada ‘yaşayan müze’den kastedilen MOMA’nın fiziksel sergilemesidir. Yani burada yaşayan müze, iletişimsel açıdan ele alınmış, müze web sitesinin yanında müze ortamındaki canlılık ve hareketlilik ‘yaşayan
müze’ olarak nitelenmiştir.

•

Museum International’ın 213-214. sayısı (Vol. 54, No. 1 & 2, 2002) Angkor sit alanı
özel sayısı olarak yayımlanmıştır. O dönemde UNESCO’nun tehlike altındaki kültürel miras listesinde yer alan ve günümüzde UNESCO Kültürel Miras listesinde bulunan Angkor, bir arkeolojik açık hava müzesidir. Bu sayının editör yazısında Koïchiro
Matsuura, Angkor’un gerçekten bir ‘yaşayan müze’ olduğunu belirtmekte; bu kavram için yeterli gerekçe sağladığını söylemektedir. Daha iyi bir gelecek inşa etmek
için geçmişe verilen önemle, Angkor sit alanının bize miras hakkında derin bir anlam
kazandırdığı, yaşayan bir müze olarak onu yaratan, koruyan ve varlığını devam ettiren insanlığın kaderine açık olduğu belirtilmektedir. Burada Angkor için ‘yaşayan
müze’, arkeolojik açık hava müzesi bağlamında kullanılmaktadır.

•

227. sayıda (Vol. 57, No. 3, 2005) Amareswar Galla, ‘Vietnam’da Ekomüzede Kültürel Çeşitlilik Gelişimi/ Cultural Diversity in Ecomuseum Development in Viet
Nam’ başlıklı yazısında, yerel topluluk paydaş grupları tarafından gerçekleştirilen,
Ha Long koyunun ekomüzeye dönüştürülme projesini açıklamaktadır. Makalede
ekomüze aracılığıyla yerel olarak kendini güçlendirme süreci ile doğal ve kültürel
miras ayırımı olmadan kültürel miras değerlerinin bütüncül bir anlayışla ele alındığı
9
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ifade edilmekte; ekomüze konsepti ile Ha Long koyunun tamamı bir ‘yaşayan müze’
olarak görülmektedir. Ekomüze projesi ile tüm insan ve doğal ekosistem çevresinde yaşayan ve gelişen organizmalar olduğu; insan ve doğal ekosistemin birbirinden
bağımsız olarak soyutlanmış bir alanda korunamayacağı ileri sürülmekte; Ha Long
Koyun’da sürdürülebilir gelişmesi nihai hedefi ile yorumlayıcı bir yaklaşım uygulandığı belirtilmektedir. Burada ‘yaşayan müze’, hem nesne olarak tanımlanan somut ve
somut olmayan kültürel miras, hem de yorumlayıcı etkinlikleriyle ekomüze kavramı
çerçevesinde kullanılmaktadır.

10

•

233-234 sayısının konusu (Vol. 59, No. 1 ⁄ 2, 2007) ‘Göçmenlerin Kültürel Mirası/
The Cultural Heritage of Migrants’dır. Bu sayının editorü Isabelle Vinson yazısında
Fransa’daki Cite´ Nationale de l’histoire de l’immigration/Ulusal Göç Tarihi Sitesi’nin hem teması hem de koruma yaklaşımıyla sadece bir müze değil, kültürel etkinlikler, bir kaynak merkezi, bir eğitim projesi ve ortak bir ağ içeren bir ulusal merkez
olduğunu ifade etmektedir. Müzenin, kültürel etkinlikleri programlayacağı; temanın
farklı yönleri ile ilgili seçimlere dayalı sürekli sergiler sunacağı; çeşitli geçici sergiler
aracılığıyla sadece göç sorunu ile sınırlı olmayıp günümüz toplumlarının ve genel
olarak dünyanın karşı karşıya bulunduğu birçok meseleyi de benimseyeceği ifade
edilmektedir. Sergilerin yanında çağdaş dünyamızı sorgulamaya ve bu konulara duyarlı bir yaklaşım önermeye çalışarak sanatçı rezidansları, küçük ölçekli müze binası
dışı gösterimler, gezici etkinlikler ve atölye çalışmaları ile ‘yaşayan müze’ yaklaşımında olacağı belirtilmektedir. Burada ‘yaşayan müze’, müze dışında sergilemeler
ve bu etkinliklere ek olarak müze binası dışında sunulacak iletişim çalışmaları ile
ilişkili olarak ele alınmaktadır.

•

237–238 (Vol. 60, No. 1–2, 2008) sayılı dergide, Pan Shouyong’un ‘Müzeler ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması/Museums and the Protection of Cultural
Intangible Heritage’ adlı makalesinde, Çin›in somut olmayan kültürel mirasını müzelerde canlı tutmanın yollarının ele alınması gerektiği belirtilmektedir. Bunun yolları
olarak da yerli bölgelerdeki her türlü somut olmayan mirasın dijital ortama aktarılabilmesi için sanal müzelerin kullanılması ve erişilebilir formatlarda halka açık hale
getirilmesi; somut ve somut olmayan mirasın korunması için 22 ekomüze kurulmasının tartışılması; ayrıca yaşayan müze programlarının bir parçası olarak ulusal azınlık
müzelerinin popüler halk sanatçılarının kullanımı için halka açık meydanlar ve dış
mekânlar sağlaması gerektiğini belirtmektedir. Bu makalede yine ‘yaşayan müze’,
halk kültürünün sergilendiği ve popüler halk sanatçılarının dış meknda performanslar
yaptığı açıkhava müzeleri ile bağdaştırılmaktadır.

•

247 sayılı dergide (Vol. 62, No. 3, 2010), Joe¨lle Rostkowski tarafından yazılan ’Ötekilerin Sanatının Sunumu ve Yorumu: Amerika Yerlileri İncelemesi/Presentation and
Interpretation of the Art of Others: the Case of Amerindians’ başlıklı yazısında, etrafındaki resmi anıtların mimarisinin yanında Ulusal Amerika Yerlileri Müzes/National
Museum of American Indian’ın müze binasının kolayca farkediliyor olması, bahçesinin bir etnobotanist tarafından tasarlanması, bahçesinde Yeni Dünya’nın tütün, mısır,
kabak vb. bitkilerinin olması, Amerikan çöl ve orman havasını hissettirmesi, kıtada
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uzun süredir varlığını sürdüren yerlileri simgeleyen ‘büyükbaba’ olarak bilinen taş
blokların olması ile müze mimarisinin etkinliklerle hayata geçirilmesi vurgulanmakta
ve dönemin müdürü Richard West tarafından ‘farklı bir yaşayan müze’ olarak görüldüğü belirtilmektedir. Burada müzenin ait olduğu coğrafyaya özgü çevresel düzenlemelerle bir nevi yaşayan müze olduğu benzetmesi yapılmakta, botanik bahçeleri
ile ilişki kurulmaktadır. Ko’nun (2011) ‘yaşayan müze’ sınıflamasına göre bu bahçe
botanik bahçesi niteliğinde olması nedeni ile yaşayan müze olarak değerlendirilebilir.
Burada yaşayan nesne koleksiyonuna sahip olması nedeni ile bu niteleme yapılmıştır.
•

1971-1977 yılları arasında ICOM başkanlığını yürüten Jan Jelinek’in 1975 yılı’nda
Museum International’ın 28. sayısında yayınlanan Modern, Yaşayan Müze/The Modern, Living Museum başlıklı makalesi, 2014 yılında 261-264. sayıda tekrar yayınlanmıştır. Müzenin genel olarak eğitim potansiyelinin tartışıldığı makalede, müzenin
sadece nesneleri bir sergiyle sunan değil, nesnelerin karekterini, işlevini ve kullanımını açıklayan ve izleyicilerine kişisel katılım olanakları sunan bir müze olması
gerektiği vurgulanmaktadır. Bu görüşle alakalı olarak, bir sergi sistemi olarak temalı
sergilerin yoğun bir şekilde örgütlenmesinin yanı sıra gençler ile birlikte çalışmanın
ve ekolojik, sosyolojik ve çevresel konuları vurgulamanın modern, yaşayan müzenin
karakteristik bir özelliği olması gerektiği vurgulanmaktadır. Burada çevresel konuların ele alınıyor olması nedeniyle ‘yaşayan müze’ kavramıyla ekomüzelerle bağdaştırma yapılmaktadır.

Genel olarak bu çalışmaların yaşayan müze kavramını ele alış biçimlerini değerlendirdiğimizde
yaşayan müze kavramına olan yaklaşımların ‘müze türleri ile ilgili olan’ ve ‘müze iletişim yöntemleri
ile ilgili olan’ olarak iki temel gruba ayrılabileceği sonucuna varılmıştır.
Çalışmada incelenen makalelerden üç tanesinde (%43, Matsuura 2002; Galla, 2005;
Rostkowski, 2010) ‘yaşayan müze’ kavramı, müzelerin ‘hizmet ettikleri alan’ ve ‘koleksiyonlarını
sergileme biçimleri’ temel alınarak sınıflama yapılan müze türleri ile ilişkili olarak ele alınmaktadır.
Aslında bu müzelerin her biri ‘yaşayan müze’ türlerinden biridir. Bir makalede ‘arkeolojik açık hava
müzesi’, bir makalede ‘eko müze’, bir makalede ise ‘botanik bahçesi’ ile ilişkili olarak yaşayan müze
kavramına yer verilmiştir. Bu müzelerde ziyaretçi iletişimi için öncelikle müzenin ait olduğu coğrafya,
fiziksel yerleşimi ile yaşayan kültür örneklerinin de bulunduğu somut kültürel mirası bulunmaktadır.
Daha geniş bağlamda ise izleyicinin de katılımının sağlandığı çeşitli drama tekniklerinin kullanıldığı,
performanslarla ve yorumlayıcı etkinliklerle somut olmayan kültürel mirasın paylaşımı ve yaşam
biçimlerinin canlandırılması yapılmaktadır.
Diğer dört makalede ise (%57, Alstyne, 2000; Vinson 2007, Shouyong, 2008; Jelinek,
2014) müzenin fiziksel ortamındaki canlılık ve hareketlilikle ve ziyaretçileriyle geliştirdikleri
iletişim yöntemleri nedeniyle ‘yaşayan müze’ kavramı ile ilişki kurulmuştur. Bu kavram, müze
iletişimi yöntemleri açışından ve ‘nesne merkezli’ ya da ‘durağan müze’ kavramının karşıtı olarak;
etkinliklerini ‘etkileşim’, ‘katılım’, ‘yorum’ ve ‘kapsayıcılık’ gibi kavramlarla ilişkili ve aktif izleyici
anlayışı ile biçimlendiren müzeler için kullanılmakta, bu müzelerin yaşayan müze gibi olacağı
benzetmesi yapılmaktadır. Yani bu müzelerin kendileri ‘yaşayan müze’ türlerinden biri değildir ancak
‘yaşayan müze’nin izleyici yorumlarına ve katılımına açık olan yönleri nedeniyle (MOMA dışında)
bu müzeler için ‘yaşayan müze’ benzetmesi yapılmaktadır. Alstyne (2000), New York Modern Sanat
Müzesi/MOMA’nın fiziksel ortamındaki canlılık ve hareketliliği ‘yaşayan müze’ olarak nitelemiştir.
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Vinson (2007), Fransa’daki göç müzesinde, yaşam biçimlerinin gösteriminin önemine değinmiş; bu
anlamda müzenin ‘yaşayan müze’ yaklaşımında olacağını belirterek, çeşitli performans gösterileri
yapan ve belli bir hareketin olduğu izleyici merkezli yaklaşıma gönderme yapmıştır. Shouyong
(2008) Çin’in somut olmayan kültürel mirasını müzelerde canlı tutmanın yollarından biri olarak
azınlık müzelerinde popüler halk sanatçıların kullanımı için halka açık meydanlar ve dış mekânlar
sağlanması gerektiğini; bunların ‘yaşayan müze’ programlarının bir parçası olduğunu belirtmekte;
burada yine dış mekânda kültürün sergilenmesi ve yorumu ile ilişkili olarak ‘yaşayan müzenin’ açık
havada performans etkinlikleriyle ilişki kurmaktadır. Jelinek (2014) çalışmasında izleyici merkezli
müzecilik anlayışına gönderme yaparak nesneleri sergilemenin yanında izleyicilerine, nesnelerin
karekterini, işlevini ve kullanımını açıklayan, kişisel katılım olanakları sunan ve ekolojik, sosyolojik
ve çevresel konuları vurgulayan müzenin modern, yaşayan müze olduğunu belirtmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Müzecilik terminolojisinde farklı kullanımları olan kavramlardan biri de ‘yaşayan müze’dir.
Genellikle açık hava müzesi ile eş anlamlı kullanılan ‘yaşayan müze’, halk mirası veya yöresel kültürel
miras ile ilişkilendirilen koleksiyonlarını dış mekânda sergileyen, toplumsal tarihi ve geleneksel
yaşam biçimlerini temsil etmeyi amaçlayan müzelerdir. ‘Yaşayan müze’ kavramı Skansen Açık
Hava Müzesi ile başlayarak halk müzeleri, çiftlik müzeleri, yaşayan tarih müzeleri, ekomüzeler,
botanik bahçeleri gibi farklı müze türleri için de kullanılmıştır.
Henüz müzecilikte nesne merkezli anlayışın hakim olduğu dönemlerde açık hava müzeleri
ile etkinlik göstermeye başlayan ‘yaşayan müzeler’, izleyicileri ile iletişim kurmuşlar; Ambrose ve
Paine’in de vurguladığı gibi (2012) koleksiyonlarını canlandırmak ve ne anlama geldiğini toplumla
paylaşmak için gösterimler ve drama yöntemlerini kullanmışlardır. Açık hava müzelerinden
ekomüzelere müzecilik tarihi içinde gelişen pek çok ‘yaşayan müze’ türünde bu yöntemleri
kullanmışlar ve de kullanmaya devam etmektedirler. Yaşayan müzelerin en belirleyici özelliklerinden
biri, izleyicilerin kültürel miras ile çeşitli miras etkinlikleriyle etkileşime girmesini sağlayacak veya
kendi hikayesini anlatacak karakterleri kullanması ve böylece pasif izleyici’ yerine ‘aktif izleyici’
olmalarını sağlamasıdır.
Bu çalışmada, yaşayan müze’ kavramının güncel müzecilik çalışmalarındaki kullanımlarını
incelemek amaçlanmıştır. Bunun için, doküman incelemesi yöntemiyle, ICOM’un yayınladığı
müzecilik alanında AHCI’e girmiş en güncel kavram ve uygulamaların tartışıldığı ‘Museum
International’ örneklem olarak ele alınmıştır. 2000’li yıllardan başlayarak ‘living museum’ anahtar
kelimesi ile gerçekleştirilen taramada, içinde ‘yaşayan müze’ kavramı geçen 7 makale tespit
edilmiştir. Bu makaleler, ‘güncel müzecilik çalışmalarında ‘yaşayan müze/living museum’ kavramı
hangi anlamlarda kullanılmaktadır?’ araştırma sorusu bağlamında incelenmiştir.
Yapılan inceleme sonucunda, yaşayan müze kavramına olan yaklaşımların ‘müze türleri
ile ilgili olan’ ve ‘müze iletişim yöntemleri ile ilgili olan’ olarak iki temel gruba ayrılabileceği
sonucuna varılmıştır. Çalışmada incelenen makalelerden üç tanesi (Matsuura 2002; Galla, 2005;
Rostkowski, 2010) ‘yaşayan müze’ türüdür. Müzelerin ‘hizmet ettikleri alan’ ve ‘koleksiyonlarını
sergileme biçimleri’ temel alınarak sınıflaması yapılan müze türleridir; bir makalede ‘arkeolojik açık
hava müzesi’, bir makalede ‘eko müze’, bir makalede ise ‘botanik bahçesi’ ‘ile ilişkili olarak ele
alınmışlardır. Diğer dört makalede ise (Alstyne, 2000; Vinson 2007, Shouyong, 2008; Jelinek, 2014)
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müze iletişimi yöntemleri açışından ve ‘nesne merkezli’ ya da ‘durağan müze’ kavramının karşıtı
olarak, etkinliklerini ‘etkileşim’, ‘katılım’, ‘yorum’, ‘kapsayıcılık’ vb. kavramlarla ilişkili aktif
izleyici anlayışı ile biçimlendiren müzeler için kullanılmaktadır. Bu müzelerin yaşayan müze gibi
olacağı benzetmesi yapılmaktadır. Makalelerin yarısından fazlasında, müzenin fiziksel ortamındaki
canlılık ve hareketlilikle ve ziyaretçileriyle geliştirdikleri kişilerarası iletişim yöntemleri nedeniyle
‘yaşayan müze’ kavramı ile ilişki kurulmuştur.
Toplum merkezli müzecilik anlayışının yerleşmesi sonrasında müzelerde iletişim
çalışmalarının önem kazanması ile yaşayan müzelerde kullanılan iletişim ve yorum çalışmaları
diğer tüm müze türlerinde de görülmeye başlamıştır. Özellikle 1990’lardan itibaren müzelerde
eğitim bölümlerinin yaygınlaşmaya başlaması ve farklı izleyici gruplarına yönelik etkileşimli atölye
çalışmaları, drama uygulamaları vb. çalışmaların da yaygınlaşmasını sağlamış; 2000’li yıllardan
sonra ise ‘insan ve toplum merkezli anlayış’ tüm müzeler için temel bir gereklilik olmuştur. Müzelerin
izleyicileri ile iletişiminde kişilerarası iletişim; kişisel seçim, bireysel öğrenme deneyimi ve bütün
içinde seçilmiş ilgiler önem kazanmıştır. Artık bireylerin özel ihtiyaçlarına göre gruplara ayrılması
ve onların ilgi, ihtiyaçlarına göre kişilerarası iletişim yöntemlerinin kullanılması gerektiği anlaşılmış;
pasif izleyici kavramı, aktif izleyici ile yer değiştirmiştir. Aktif izleyici kavramının gelişimi ile
kitle iletişimin yerini kişilerarası iletişim almıştır (Hooper-Greenhill, 1994). Günümüzdeki anlamı
ile müzeler, toplumun eğitsel ve kültürel gelişimine hizmet etmek için somut ve somut olmayan
nesneleri toplamakta ve sergilemektedirler; bu nedenle izleyicilerin müzede aktif vakit geçirmeleri
için gerek sergi teknolojileri, gerekse etkinlikleriyle farklı seçenekler sunmaktadırlar. Özellikle
teknolojinin getirdiği olanaklarla da pek çok yeni yöntem kullanılmaya başlanmıştır. Kiosklarla
başlayan müzecilik teknolojileri, müzelerde i-pad ve akıllı telefon uygulamalarının başlaması ile
daha da gelişmiştir. Örneğin sergi salonlarında nesnelerin nasıl kullanıldığını gösteren filmler, belli
mesleklerin nasıl icra edildiği o mesleğe ait nesnelerin yanında mesleğin ustaları tarafından icra
ediliş sürecini gösteren filmlerle birlikte sergilenmektedir. Çeşitli teknolojiler kullanılarak izleyici
etkileşimine olanak sağlayan sergileme elemanları sergi salonlarında yerini almaktadır. En iyi
uygulamalardan biri de augmented reality (artırılmış gerçeklik) tekniğiyle hazırlanan animasyonların
iPad’ler ve akıllı telefonlar aracılığıyla izlenebildiği uygulamalardır. Müzelerde teknolojinin
olanakları ile facebook, tweeter vb. sosyal medya araçları kullanılarak da izleyicilerle uzaktan da
iletişimi kurulmakta ve çeşitli etkinlikler geliştirilmektedir.
Sonuç olarak günümüzde müzelerin çeşitli iletişim yöntemlerini kullanarak, izleyicileriyle
müze içi ve dışında temasta oldukça canlı ve hareketli mekânlar olmaları gerekmektedir. Bu özellikler
artık sadece yaşayan müzelerde değil, pek çok müze türünde görülmektedir. Bu nedenle yukarıda
tespit edilen ikinci grupta olduğu gibi müzelerin fiziksel ortamındaki canlılık ve hareketlilikle ve
ziyaretçileriyle geliştirdikleri iletişim yöntemleri nedeniyle ‘(yaşayan müze’ yaklaşımında olmaları
ya da ‘yaşayan müze’ programları düzenlemeleri) günümüzde hâlâ ‘yaşayan müze’ benzetmesi
ile kullanılması yerine müzecilik çalışmalarında ortaya çıkan ‘kapsayıcı’, ‘etkileşimli’, ‘izleyici
merkezli’ vb. pek çok yeni kavramla ilişkili olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. ‘Yaşayan
müze’ kavramı ise ‘koleksiyonlarını dış mekânda sergileyen, toplumsal tarihi ve geleneksel yaşam
biçimlerini ya da doğal ve kültürel miras ile somut ve somut olmayan mirası temsil etmeyi amaçlayan
‘halk müzeleri’, ‘açıkhava müzeleri’, ‘ekomüzeler’ vb. için kullanılabilir.
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Okul öncesi dönemdeki çocuklarda öğrenmelerin kalıcı olması, çocukların doğrudan
deneyimlemesini gerektirmektedir. Bu amaçla öğretmenler sınıf içindeki sınırlı öğrenme
alanlarının yanı sıra sınıf dışında da birçok öğrenme kaynağı oluşturmalıdırlar. Bu
amaçla öğretmenler çocuklara günlük hayatı da içine alacak çeşitli eğitim ortamları
ve eğitim etkinlikleri sunmalıdırlar.
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Bu anlamda günümüzde pek çok ülkede çocukların öğrenme deneyimlerini artırmak
amacıyla okul dışı mekânlar olarak çocuk müzeleri, bilim merkezleri, doğa merkezleri
ve keşif odaları gibi çeşitli mekânlar oluşturulmuştur. Çocukları temel alarak kurulan
bu mekânlara en güzel örneklerden biri “çocuk müzeleri” dir. Geçmişi 1899’lara
uzanan çocuk müzeleri, diğer geleneksel müzeler gibi kültürel değerleri belgeleyen
ve sergileyen kurumlar olmanın yanı sıra çocuklara pek çok eğitim aktivitesi de
sunmaktadır. Çocuk müzeleri, çocuklara oyunlar yoluyla öğrenmeleri için tasarlanan
müzeler olup etkinliklerin odağında çocuklar yer almaktadır. Bu müzeler açık ve
kapalı alanda sundukları sergiler, programlar ve atölye çalışmaları yolu ile çocuklara
çeşitli öğrenme fırsatları sunmaktadırlar.

Anahtar Sözcükler
Oyun
Öğrenme
Öğrenme ortamı
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Bu çalışmada okul öncesi dönemde oyun, öğrenme ve öğrenme mekanları olarak
çocuk müzeleri hakkında bilgi verilecek ve çocuklarla çocuk müzesinde yapılabilecek
bir drama etkinliğine yer verilecektir.
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So as to provide permanent learning, pre-school children have to experience directly.
For this purpose, teachers should effectuate plenty of learning sources outside the
classrooms in addition to the limited learning fields inside the classrooms. In line with
this, teachers should present various learning environments and educational activities
that involve daily life to children.
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In this sense, various places such as children museums, science centres, nature centres
and discovery rooms are designed as out-of-school places in many countries today
in order to increase the learning experiences of children. One of the finest examples
of these places that are founded based on children is “children museums”. Children
museums, the history of which dates back to 1899, also present many educational
activities for children in addition to be institutions which document and exhibit
cultural values like the other traditional museums. Children museums are museums
which are designed to educate children through games and the focus of the activities
are children. These museums present various learning opportunities for children by
means of indoor and outdoor exhibitions, programs and workshops.
In this study, some information about children museums as play, learning and learning
seting in the pre-school period will be given and a drama activity which can be applied
with children in a children museum will be included.
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Giriş
Çocuğun öğrenmesinde zengin öğrenme ortamının ve oyunun önemi tartışılmaz bir gerçektir.
Ancak günümüzde pek çok öğretmen, okulu daha çok akademik becerilerin geliştirileceği bir yer olarak
görmektedir. Bu öğretmenler, okulda çocukların oyun oynamasına yeterince fırsat vermemektedirler
(Pramling, Klerfelt, & Williams Graneld, 1995’den aktaran Samuelsson & Carlsson, 2008). Bu
bakımdan içerisinde zengin uyaranları barındıran diğer öğrenme ortamları çocukların gelişimi ve
öğrenmesi için bir alternatif olarak önem kazanmaktadır. Bu noktada, çocukların oyun oynayarak
ve keşfederek kendiliğinden öğrenebilecekleri, çocuğun gelişimine eşsiz katkıları bulunacak bir
öğrenme ortamı olarak çocuk müzeleri önemli bir yere sahiptir.
Oyun çocukların işidir ve çocuklar oyun yoluyla pek çok becerilerini geliştirirler. Günümüzde
yapılan birçok araştırmalar da oyun yoluyla çocukların sosyal, bilişsel, duygusal, dil ve okuma yazma
becerileri ve yaratıcılıklarını geliştiğini ortaya koymaktadır (Bergen, 2002; Galyer & Evans, 2001;
Pellegrini, 1980). Çocuğun her yönden gelişimine destek olan oyun, okul öncesi dönemde kritik role
sahiptir. Ancak pek çok çalışmada oyunun önemi ortaya konmuş olmasına rağmen, günümüzde pek
çok insan tarafından okulda oyun oynamanın zaman kaybı olduğuna inanılması ve okulların sadece
öğrenme yeri olarak görülmesi hem çocukların sağlığı hem de gelecekteki okul başarıları için uzun
vadedeki beklentilerinden ödün vermek anlamına da gelmektedir (Miller & Almon, 2009).
Çocukların gelişimleri için oyun oynamalarının önemli olmasının yanı sıra okul öncesi
dönemde, çocukların öğrenmelerini ve gelişimlerini destekleyen eğitim ortamlarına da gereksinimleri
vardır (Hohmann & Weikart, 2000). Çocuğun içinde yer aldığı çevre, zengin materyaller ve araçlarla
donatıldığında çocuğun eğitimindeki en önemli öğreticilerinden biri olmaktadır (Edwards, Gandini,
& Forman, 1998). Oyun çocuklara çevrelerini araştırma, keşfetme, nesneleri tanıma, problem çözme
olanağı sunarken çocuk oyun yoluyla pek çok kavramı da öğrenebilir. Bu bakımdan çocuğun oynadığı
çevrenin niteliği, çocuğun neyi ne kadar öğreneceği konusu da önemli bir konudur.
Çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek ve deneyimlerini artırmak için çocukları oyun
oynamaya cesaretlendiren bir çevre yaratmak önemlidir. Bu anlamda çocuk müzeleri, çocuklara
keşfetme imkânı tanımakta ve yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Çocuk
müzeleri sağladığı olanaklar düşünüldüğünde çocuk gelişimini destekleyici yegane ortamlardandır.
Misyonları, çocuklara dokunabilecekleri, hissedilebilecekleri, keşfedebilecekleri ve deneyebilecekleri
şeyler sunmaktır. Yetişkin müzelerinden farklı bir yapıya sahip olan çocuk müzelerinin felsefesi
doğru anlaşılmalı ve çocuk müzeleri ülkemizde de yaygınlaştırılmalıdır.
Oyun ve çocuğun gelişiminde oyunun önemi
Çağlar boyunca oyun, felsefeciler, eğiticiler, psikologlar ve antropologlar tarafından üzerinde
çok konuşulan ve tartışılan bir kavram olmuştur. Oyun, kimilerine göre amaçsız olarak yapılan iş veya
çocuğun kendisini eğlendirmek için yaptığı bir eylem, kimilerine göre boş zamanlarda yapılan bir
etkinlik, kimilerine göre kazanma ve kaybetmeyi temel alan belli kurallara göre gerçekleştirilen bir
etkinlik, kimilerine göre ise önemli ve amaçları olan, yaratıcılık, öğrenme ve istekli olmayı sağlayan
bir eylem olarak görülmüştür (Adıgüzel, 2003).
Oyun her nasıl tanımlanırsa tanımlansın, erken çocukluk döneminde hayati öneme sahiptir.
Öyle ki erken çocukluk eğitimine yön veren pek çok kuramcı da erken çocuklukta oyunun önemine
dikkat çekmiştir. Örneğin Piaget, temelde oyunun öğrenme sürecinin önemli bir parçası olduğuna
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ve erken çocuklukta hayati bir rol oynadığına inanmış ve “oyun çocuğun işidir, çocuk oynamaktan
hoşlanır ve oyunu ciddiye alır“ şeklinde ifade etmiştir. Oyun sürecini de öğrenmenin gerçekleştiği süreç
olarak belirtmiştir. Frobel, ise oyunu insan gelişiminin en önemli deneyimi olarak adlandırmakta ve
çocuğun özgürce seçtiği oyunda gelecek yaşamını gözler önüne serdiğini ifade etmektedir (McCaslin,
2016). Çocukların oyunları üzerine en etkili görüşlerden biri de ünlü Rus psikolog ve kuramcı
Vygotsky tarafından ortaya atılmıştır. Vygotsky‘nin oyunun rolü konusundaki temel anlayışı oyunun
çocukların gelişmekte olan yetenekleri ile ilgili iki önemli alana katkıda bulunmasıdır. Birincisi dil
gelişimiyle ile ilgilidir, ikincisi çocukların oyun yoluyla kendi bilişsel ve duygusal süreçlerini kontrol
altına alabilmeleri yani öz-denetim kazanmaları ile ilgilidir. Vygotsky‘nin bu görüşü günümüzde de
çocukların öğrenme süreçleri hakkındaki etkili olarak kabul görmektedir (Vygotsky 1978).
Erken çocukluğa yön veren kuramcıların da belirttiği gibi oyun çocuğun dış dünyayı
anlaması ve dil gelişimi için önemli bir araçtır. Çocuk oyun oynarken hem kendi iç dünyası ve
hem de başkaları ile sürekli diyalog içerisindedir. Oyun oynayan çocuklar izlendiğinde onların kendi
kendilerine yüksek sesle konuştuklarını gözlenebilir. Bu onların “iç konuşma” süreciyle dünyayı
anlamaya çalışma süreçleridir. Vygotsky (1978)’ye göre oyun yoluyla çocukların dili keşfetmeleri
öz-düzenleme becerilerinin gelişimi için de vazgeçilmez bir durumdur. Oyun yoluyla çocuklar,
dil kullanımında daha yetkili hale gelirler ve kendi düşünce süreçlerini düzenlemeye başlarlar.
Araştırmalar özellikle oyunlarında sosyo-dramatik oyunların karmaşık biçimlerini benimseyen
çocukların, daha iyi dil becerilerine, daha iyi sosyal becerilere, daha fazla empati kurmaya, daha
fazla hayal gücüne sahip olduklarını belirtiyorlar. Aynı zamanda oyun, çocukların duydukları dili
kullanmaları için de en önemli araç olarak vurgulanmaktadır (Miller & Almon, 2009).

Aynı zamanda çalışmalar, oyunun çocukların zihinsel gelişimine de katkısı olduğunu
göstermektedir. Oyun süreçlerinde, birlikte planlama, fikir alışverişinde bulunma, problem çözme
gibi birçok bilişsel strateji ortaya çıkar. Taklide dayalı dramatik oyunlar (mış gibi yapma) temelde
duyu, biliş, dil ve motor eylemleri içerdiğinden beynin birçok alanını işin içine katar. Bu da çocukların
zihinsel gelişiminde hayati bir rol oynar (Bergen, 2002). Chaille (1978) de çocukların oyunları ile
zihinsel gelişimleri arasında paralel bir ilişki olduğunu göstermişlerdir.
Bir meta-analiz çalışmasında da sosyo dramatik oyunun, çocukların hem bilişsel-dilsel hem
de sosyal-duygusal gelişimine katkıda bulunduğu ortaya konmuştur (Fisher, 1992). Fox (1993) da
dört beş yaşındaki çocukların açık hava oyunları aracılığıyla problem çözme, yaratıcı düşünme,
sosyal yeterlilik, dil kullanımı ve büyük ve küçük motor becerilerine ilişkin pek çok kazanım elde
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ettiklerini belirlemiştir. Yaptığı gözlemlerde çocukların açık hava oyunlarında toplama ve çıkarma,
şekil tanımlama, örüntü, birebir eşleme, sayılar, olayların sıralanması, sıra sayılarının kullanımı ve
dil yapısına ilişkin pek çok örnek olduğunu saptamıştır (Fox, 1993’den aktaran Fox, 2007). Benzer
bir çalışmada Gürgah Oğul ve Aktaş Arnas (2016) da açık hava oyunlarının çocukların matematik
becerileri üzerinde çok yönlü çalışma olanağı sağladığını ortaya koymuşlardır. Çocukların açık
havada oyunlarında sayma, karşılaştırma, sıralama, işlem yapma, uzamsal mantık yürütme ve
ölçme, sınıflandırma, birebir eşleme ve problem çözme gibi pek çok matematik becerilerini
kullandıkları saptanmışlardır. Görüldüğü gibi çocuklara oyun oynayarak ve keşfederek öğrenme
şansı verildiğinde, hem kendi becerilerini keşfetmede hem de öz-düzenlemede çocuklar oldukça
yetenekli hale gelmektedirler (Miller & Almon, 2009). Oyun, çocukların bu becerilerini pratik
yapmalarında önemli bir yere sahiptir. Öyle ki çeşitli oyun türleri üst-biliş gelişimi için de güçlü bir
bağlam oluşturmaktadır (Whitebread & Pino Pasternak, 2010; Whitebread, 2010, 2011’den aktaran
Whitebread, Basilio, Kuvalja & Verma, 2012). Daha fazla oyun oynayan çocuklar daha fazla kendi
kendilerini kontrol edebilmekte ve daha yüksek düzeyde düşünme becerisine sahip olmaktadır
(Miller & Almon, 2009).

Oyun, çocukların okul süreçleri için gerekli bir yaşam becerisi olan akranlarla ilişkisinde
de önemlidir (Howes & Matheson, 1992). Birlikte oynayan çocuklar oyun sayesinde birlikte
çalışmayı da öğrenmektedirler (Michnick-Golinkoff, Hirsh-Pasek, & Singer, 2006). Akranları ile
oynayan çocuklar problem çözme, iletişim, sosyal koordinasyon ve bakış açısı alma gibi pek çok
beceriyi pratikte uygulama olanaklarına sahip olurlar (Coplan & Arbeau, 2009; Rubin, Coplan,
Chen, & Heverly-Fitt, 2015). Ayrıca Vygotksy (1978)’e göre, kendilerinden daha bilgili ve deneyimli
akranları yardımıyla çocuklar pek çok şeyi öğrenebilirler. Oyun, çocukların akranlarından pek çok
beceri öğrenmelerinde de bir yoldur.
Oyun çocukların stres dolu olaylarla baş edebilmelerinde ve duygusal gelişimlerinde de
önemli bir araç görevi görmektedir. Freud ve Walder gibi psikoanalitik kuramcılar oyun kavramını
çocuğun endişesini hafifletici bir yol olarak belirtmişler ve oyunu gerçeğin baskısından, geriliminden
ve çatışmalarından kurtulma ve aynı zamanda da haz verici etkinlikleri tekrarlama ve yasaklanan
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güdüleri ifade edebilme olarak tanımlamışlardır (Hughes, Noppe, & Noppe, 1985). Çocuk, gerçek
yaşamda kendisini rahatsız eden durumları veya diğer kişilerle paylaşamadığı olumsuz duygularını
oyun yoluyla ifade edebilir (Aktaş & Mangır, 1993).

Örneğin çocuklar onlarda stres ve travma yaratan durumları (dişçi ve doktora gitmek gibi)
sosyo-dramatik oyunlarına yansıtarak stresleri ile baş edebilirler. Oyun onların stresle baş etmesinde
bir araç görevi görmektedir (Whitebread, Basilio, Kuvalja, & Verma, 2012). Aynı zamanda
araştırmacılar daha fazla oyun oynayan çocukların daha az saldırgan davranışlar sergilediklerini
vurgulamaktadır (Miller & Almon, 2009).
Görüldüğü gibi oyunun erken çocukluk döneminde çocuğun gelişimi için önemli bir araç
olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Ancak ne yazık ki günümüzde çocuklar, çevresel tehlikeler ve risklere
karşı ebeveynlerin aşırı koruyucu davranışları (Aktaş Arnas & Sarıbaş, 2017; Veitch, Bagley, Ball, &
Salmon, 2006), geçmişte atalarına oranla daha sınırlı oyun alanlarına sahip olmaları (McCans, 2004),
teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak etraflarını saran elektronik medya (Rideout & Hamel, 2006;
Wright vd., 2001) ve de okul dışı zamanlarda sanat, spor gibi daha fazla yapılandırılmış etkinliklere
yönlendirilmeleri (Larson, 2001) nedeniyle geçmişte ataları kadar oyun oynamamaktadırlar (Carver,
Timperio, & Crawford, 2008).
Okullarda Oyun ve Öğrenme Fırsatları
Eğitim alanında, son yıllarda kaliteli erken çocukluk eğitiminin önemi giderek daha fazla
kabul görmeye başlamıştır. Bu bağlamda “yüksek kaliteli eğitimin niteliği” tartışma konusu olmuştur.
Bazı ülkeler küçük çocuklar için sosyal bağlamda besleyici, zengin, uyarıcı deneyimler kazandırmaya
odaklanan okullar ve programları benimsenmeye devam ederken bazı ülkelerde ise giderek artan
“daha erken daha iyidir” yaklaşımı benimsenmeye ve uygulanmaya başlamıştır. Daha erken daha
iyidir yaklaşımını benimseyen uygulamalar günümüzde hızla artmaktadır. Bu yaklaşıma göre erken
çocukluk eğitimi, mümkün olan en erken dönemde küçük çocuklara “okuma-yazma ve aritmetik
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becerilerinin tanıtılması ve öğrenmesi” üzerine kurulan ve akademik beceri eğitimi ön planda olan
bir eğitimdir. Bu görüşü benimseyen ülkelerde ve okullarda çocuklar için zengin oyun fırsatlarının
sağlanması ve desteklenmesi ne yazık ki yetersiz kalmaktadır (Whitebread, Basilio, Kuvalja, &
Verma, 2012). Bu okullardaki öğretmenler çocuklardan oyun oynayarak, keşfederek öğrenmelerini
beklememekte bunun yerine daha çok matematik ve okur-yazarlık becerileriyle ilgilenmektedirler.
Çocukların araştırarak ve keşfederek öğrenecekleri etkinlikler yoluyla değil akademik becerilerini
destekleyecek etkinlikler ve materyaller aracılığıyla öğrenmelerini sağlamaya çalışmaktadırlar
(Miller & Almon, 2009). Bunun bir sonucu olarak da pek çok okul öncesi eğitim kurumunda,
yazılı materyallerle uygulanan etkinlikler, keşfederek ve oyun yoluyla öğrenmenin önüne geçmiş
durumdadır (Aktaş Arnas, Erden, Aslan, & Cömertpay, 2003; Aslan, Bilaloğlu, & Arnas, 2006).

Günümüz dünyasında, eğitim kurumları üzerinde artan baskılar sonucunda okullar oyunun
yanı sıra müzik ve sanat gibi çocukların yaratıcılığını destekleyen etkinlikleri de ya terk etmeye
başlamışlar ya da bu etkinliklere daha az yer vermeye başlamışlardır. Bu tür etkinlikler matematik
ve okuma gibi temel akademik konulara daha fazla önem veren eğitim sisteminde gereksiz olarak
değerlendirildiğinden daha önceleri birinci ve ikinci sınıftaki çocuklar için uygun olan bazı beceriler
anaokulunda öğretilmeye başlanmıştır (Kronholz, 2005’den aktaran Singer, Golinkoff, & HirshPasek, 2006). Çocukların sanat ve yaratıcılıktan uzaklaşıp akademik beceriler için zorlanmalarının bir
sonucu olarak okul öncesi sınıflarında daha fazla davranış problemleri görülmeye başlamıştır (Gilliam,
2005). Hem çocukların sınıf içinde daha pasif olmaları hem de yeterince oyun oynayamamalarının
bir sonucu olarak okul öncesi sınıfları birer basınç ve stres kaynağı haline gelmiştir.
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Araştırmacılar, okul öncesi dönemde okullarda, çocuklara gelişimsel olarak uygun
programlar yerine “akademik” öğrenmeye yönelik programlar uygulandığında ve bu konuda baskı
yapıldığında, bu çocukların daha endişeli ve mükemmeliyetçi olduklarını vurgulamaktadır (Gray,
2011; Carlsson-Paige, Bywater, McLaughlin, & Wolfsheimer Almon, 2015). Bu tür programlar bu
çocukların motivasyonunu azaltmakta ve akademik yetenekleri için daha düşük beklentilere sahip
olmalarına ve başarılarından daha az gurur duymalarına neden olmaktadır. Aynı zamanda bu durum
çocukların yetişkinlere daha fazla bağımlı olmalarına da neden olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak
çocuklar öğrenmeyi öğrenememektedirler (Stipek, Feiler, Daniels, & Milburn, 1995).
Ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısında öğrenme üzerine yapılan çalışmalar, çocuğun
öğrenme sürecine aktif şekilde katıldığı ve bilgiyi kendisinin zihninde yapılandırdığı görüşü ağırlık
kazanmıştır (Palincsar, 1998). Ancak yine de pek çok öğretmen, öğrenme için en iyi ortamın sınıflar
olduğuna ve oyun alanlarının sadece oyun oynamak için olduğuna inanmaktadırlar. Oysaki çocukların,
gelişimleri ve beceriler kazanmaları için geleneksel öğretim yöntemlerinden daha çok oyun oynamaya
ihtiyaçları vardır (Singer, Golinkoff, & Hirsh-Pasek, 2006). Öğretmenler ve yöneticiler çocukların
oyun temelli öğrenmelere ihtiyaçları olduğunu ve anlamlı bağlamlarda en iyi şekilde öğrendiklerini
unutmamalıdırlar. Son 40 yıldaki araştırmalar aynı şeyleri söylemektedir. Çocuklar, öğrenme anlamlı
bir bağlamda olduğunda, seçim yapma şansına sahip oldukları mekânlarda, ilgi alanlarına yanıt veren
ve teşvik edildikleri ortamlarda daha iyi öğrenmektedirler (Hirsh-Pasek & Golinkoff, 2003).
Ancak ne yazık ki erken çocukluk eğitimi bağlamında oyun ile öğrenme, programlar ve
öğretmenler tarafından “zaman” ve “mekân/alan” olarak birbirinden ayrıştırılmıştır. Çember zamanı,
okuma yazma etkinlikleri, fen-matematik etkinlikleri öğrenme etkinlikleri olarak destek görürken;
oyun hem zaman olarak “boş zamana” hem de mekân olarak “açık hava saatlerine” bırakılmış yani
bir kenara itilmiştir (Samuelsson & Carlsson, 2008).
Ancak unutulmamalıdır ki oyun sadece öğrenme anlamına gelmemektedir. Oyun çocukların
gündelik yaşamlarının doğal bir parçasıdır. Öyle ki çocuklara “en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?”
diye sorulduğunda hepsinin ortak cevabı oyun oynamaktır (Samuelsson & Carlsson, 2008). Çocuğun
bakış açısına göre okul öncesi eğitim kurumları öğrenme mekânından daha çok oyun oynanan
mekânlar olmalıdır (Pramling, Klerfelt, & Williams Graneld, 1995’den aktaran Samuelsson &
Carlsson, 2008). Ne yazık ki sınıfta öğretmenler tarafından çocuklardan yapmalarını istedikleri her
şey çocuk için “iş” olarak kabul edilmektedir (Smith, Takhvar, Gore, & Vollstedt, 1985). Bu anlamda
okullarda çocukların özgürce oynayabilecekleri alanlar yaratılması ve özgürce keşifler yapmaları
için desteklenmeleri önemlidir. Ayrıca çocuklar için oyun ve öğrenme birbirinden ayrılmaz bir
bütündür. Oyun “nerede başlar ve biter, öğrenme ne zaman gerçekleşir” bunlar bir bütünü ifade eder
(Samuelsson & Carlsson, 2008).
Çocukların Oyun ve Öğrenme Çevreleri Olarak Çocuk Müzeleri
Hangi çevresel özellikler keşfetmeye ve oyun oynamaya fırsat veriyor?
Çocuklara sunulan ortamlar onları oyun oynama konusunda destekleyip teşvik edebileceği
gibi tam tersi oyun oynama isteklerini de yok edebilir. O zaman eğitimcilerin işi, çocukların
deneyimleri için ortamı elverişli hale getirmektir (Lundmark, 2002). Çünkü öğrenme dinamik bir
süreçtir, durağan bir deneyimin sonucu değildir. Çocukların kafalarındaki sorulara çözümler bulmaları
için fiziksel olarak çevreyle etkileşime girmeleri gerekmektedir. Bu nedenle öğretmenler çocukları
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keşifler ve denemeler yapmaları için fırsatlar sağlamalı (Speaker, 2001) ve onları cesaretlendiren bir
çevre yaratmalıdırlar (Henderson & Atencio, 2007; Lundmark 2002).
Bu anlamda günümüzde pek çok ülkede çocukların öğrenme deneyimlerini artırmak amacıyla
okul dışı mekânlar olarak çocuk müzeleri, bilim merkezleri, doğa merkezleri ve keşif odaları gibi
çeşitli mekânlar oluşturulmuştur. Çocukları temel alarak kurulan bu mekânlara en güzel örneklerden
biri “çocuk müzeleri”dir.
Müzeler, çocuklara aktif öğrenme ortamları sağlayarak çocukların gözlem ve yaratıcılık
becerilerinin geliştirilmesine ve oluşmasına katkı sağlamanın yanı sıra (Dilli & Bapoğlu Dümenci,
2015) onların hayal gücünü, yaratıcılığını, düşünme becerisini geliştirir ve soyut bir kavram olan
geçmiş ve bugün arasında bağ kurmalarına yardımcı olur (Akyol & Köksal Akyol, 2015).
Çocuk müzeleri ise, geleneksel müzelerdeki “dokunma ve uzak dur” anlayışının tersine
“dokun” mantığı ile kurulmuş mekânlar olup çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini temel
almaktadırlar. Bu müzeler “dokunma” ve “sessiz ol” sözcüklerinin yerine tam tersi “dokun”, “keşfet”
anlamı taşıyan sloganlar üretmişlerdir (Mayfield, 2005). Çocuk müzelerindeki genel anlayış, birlikte
yapmak, dokunmak ve etkinlik üreterek öğrenmeye dayalıdır (Adıgüzel, 2006).

Ayrıca çocuk müzeleri geleneksel müzelerin “koleksiyon toplama” tanımına da
uymamaktadır. Geleneksel müzeler, örneklerin ve nesnelerin toplandığı yerler olup temel işlevleri
örnekleri ve nesneleri toplayıp korumaktır (Pitman-Gelles, 1979’dan aktaran Mayfield, 2005). Bu
tanıma göre eğer bir müze koleksiyonlara sahip değilse -ki çocuk müzeleri böyledir- müze olarak
kabul edilmemektedir. Çocuk müzelerinin koleksiyonlara sahip olsun veya olmasın temel işlevleri
daha çok çocukların birlikte öğrenip eğlenmeleri için zengin fiziksel ortamlar sağlamaktır (Mayfield,
2005; Adıgüzel, 2006).
Çocuklar için tasarlanmış olan bu müzelerde çocukların oyunlar ve keşifler yoluyla
öğrenmeleri desteklenmektedir. Esasen, 2-11 yaş aralığındaki çocuklar için oluşturulmuş olan bu
müzeler, çocukları kendi ilgileri doğrultusunda istediklerini yapmalarına teşvik eden ve onlara
öğrenmeleri için seçimler sunan oyun alanları ile doludur. Çocuk müzeleri, çocuk dostu mekânlar
olup, çocuklar için çekici hale getirilerek çocukları araştırma yapmaya ve keşfetmeye teşvik edicidir.
İçerisinde çocuklar için tehdit unsuru barındırmazlar (Association of Children’s Museums [ACM],
2017; Mayfield, 2005). Çocuk müzelerinin kurulmasında yapılandırmacı yaklaşım esas alındığından
çocuk müzelerinde bilgiyi çocuklar kendileri oluştururlar.
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Çocuk müzelerini diğer müzelerden ayıran en önemli özelliği; öğrenme deneyimlerinin
interaktif, yaparak-deneyerek ve oyun temelli olmasıdır. Çocuk müzeleri, çocukların içerik
öğrenimine daha az odaklanırken bütüncül gelişimlerine daha fazla odaklanan mekânlardır (Luke &
Windleharth, 2012).
Çocuk müzelerinin amaç ve misyonları;
•

Öğrenme: çocukların hayatlarını zenginleştirmek, kültürel deneyimlerini genişletmek ve onlara dünyayı keşfetmek için yaratıcı bir mekan sağlamak,

•

Etkileşimli ve yaparak-yaşayarak öğrenme: etkileşimli bir öğrenme ortamında
çocuklara kendileri ve etrafındaki dünya hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak,

•

Eğlence: eğlenerek öğrenmeyi sağlayan bir mekan oluşturmak,

•

Oyunu temel alma: oyun yoluyla öğrenme ve aile bireylerinin birlikte öğrenip birlikte oynayacakları bir ortam oluşturmak,

•

Yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirme: çocuklarda yaratıcılığı teşvik etmek,

•

Çocuklar/aileler/kuşaklar arası etkileşim: etkileşimli sergiler ve eğitim programları
yoluyla çocukları ve aileleri öğrenme ortaklığına dahil etmek,

•

Keşfetme: çocuklara keşfetme fırsatı sunmak,

•

Çok kültürlü ve kültürler arası keşifler: çocukların çeşitli kültürlere ait kutlamaları
keşfetmelerine ve bundan zevk almalarına olanak sağlamaktır (Mayfield, 2005).

Çocuk müzeleri, çocuk ve bebek oyun odaları, bilgi merkezi, kütüphane, ana babalar için
danışma merkezi, eğitim atölyeleri ve diğer ihtiyaçlar için tasarlanan müze bölümleriyle, klasik bir
müze olmaktan çok, nefes alan değerli bir sosyal ortam olma özelliğine sahiptir (Karadeniz, 2009).
Çocuk müzeleri çoğunlukla tek başına ayrı bir bina olarak inşa edilebileceği gibi bazen de bir müzenin
bir kanadı veya ek binası şeklinde de inşa edilebilmektedir. Ayrıca otobüsler ve karavanlardan oluşan
gezici çocuk müzeleri de bulunmaktadır. Çocuklar bu müzelerde genellikle hem kalıcı hem de geçici
sergilerle karşılaşabilmektedirler (Mayfield, 2005).
Günümüzde çocuk müzesi kapsamına girmeyen ve farklı yaş gruplarındaki çocuk, genç
ve yetişkinlerin eğitim ile öğrenmelerini temel alan çocuk müzelerine benzer sergi ve etkinlikler
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tasarlayan müzeler ve merkezler de bulunmaktadır. Bu müze ve merkezler; Eğitim Müzeleri, Bilim
Merkezleri, Planetaryumlar, Gözlemevleri, Çocuk Sanatları Müzeleri, Okul Müzeleri ve Keşif
Merkezleri olarak adlandırılmaktadır (Karadeniz, 2009).

Çocuk Müzelerine Tarihsel Bir Bakış
1900’lü yılların başlarında eğitimciler ve filozoflar çocukların zihinsel süreçlerinin
yetişkinden farklı olduğunu kabul ederek bilginin çocuklara aktarılması yerine çocukların etkinliklere
katılması gerektiğini vurguladılar. Özellikle John Dewey ve Maria Montessori gibi düşünürler bu
düşüncede öncü olmuşlardır. John Dewey öğrenmede kişisel deneyimlerin önemini vurgulayarak
eğitimde önemli bir adım atmıştır. Dewey çocukların öğrenmesi için somut materyallerle uğraşmaları
gerektiğini, öğrenmeye daha fazla katılmaları ve kendi yaşam biçimiyle kendi deneyimlerinden
yararlanmaları gerektiğini belirtmiştir (Clever, 1988). John Dewey çocukların öğrenmelerinde
kişisel deneyimlerinin ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerinin önemini vurgulamıştır (Mayfield, 2005).
Maria Montessori’nin teorisi de çocuk müzelerinin gelişiminde önemli bir role sahiptir. Montessori,
yetişkinlerin çocuklara bir şeyler öğretmek yerine rehber olarak rol alması gerektiğini ve öğrenme
sürecinde çocukların bağımsız olması gerektiğini vurgulamıştır (Cleaver, 1988). Bu iki düşünür ve
bu düşünürlerin görüşleri çocuk müzelerinin temel yaklaşımını oluşturmuştur.
John Dewey ve Maria Montessori’nin görüşlerinin etkisi ile ilk çocuk müzesi Amerika
Birleşik Devletleri’nde çocukların doğal merakını teşvik etmek ve tatmin etmek amacıyla 1899
yılında NewYork’da açılan Brooklyn Çocuk Müzesi’dir (Cleaver, 1988). Brooklyn Çocuk Müzesi’nin
ardından 1913 yılında Boston Çocuk Müzesi, 1917 yılında Detroit Çocuk Müzesi, 1925 yılında ise
Indianapolis Çocuk Müzesi ziyarete açılmıştır (Karadeniz, 2009).
Çocuk müzeleri için bir sonraki büyük büyüme dönemi, Piaget›in çocukların düşünme
süreçleri hakkındaki fikirlerinin etkili olduğu 1960›lı yıllardır (Mayfield, 2005). Jean Piaget’nin
çocukların yalnızca kendi keşfettikleri şeyleri gerçek anlamda kavrayabilecekleri ve öğrenmenin
çevredeki nesneleri kullanılarak gerçekleşebileceği görüşü çocuk müzelerinin gelişimine önemli bir
ivme kazandırmıştır (Karadeniz, 2009). Bu dönemde çocuk müzelerinin gelişiminde etkili bir başka
kişi de 1961 yılında ABD Boston Çocuk Müzesi’nin müdürü olan Michael Spock’dur (Mayfield,
2005). Spock, ilk olarak çocukların dokunabilecekleri ve kurcalayabilecekleri nesnelerden oluşan
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etkileşimli sergiler tasarlamıştır (Karadeniz, 2009). Spock, her müzenin içerisine bebekler ve
küçük çocuklar için yenilikçi, yaratıcı alanlar yaratmış ve çocuk müzelerine yeni bir bakış acısı
kazandırmıştır (Mayfield, 2005).
Çocuk Müzeleri Birliğine (ACM) göre dünyada toplam 22 ülkede 341 çocuk müzesi
vardır. Her geçen gün de çocuk müzelerinin sayısı önüne geçilmez bir hızla artmaktadır (Mayfield,
2005). Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere’de bulunan çocuk müzeleri ve
keşif merkezlerini örnek alarak Çin, Rusya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Meksika,
Hindistan ve İsrail gibi pek çok ülkede çocuk müzeleri açılmaya başlamıştır (Karadeniz, 2009). 2007
yılı verilerine göre ACM üye olan çocuk müzelerini yıllık 30 milyondan fazla çocuk ve aile ziyaret
etmektedir (ACM, 2017).
Türkiye’de ise çocuk müzesinin kurulması ile ilgili serüven ise 1990’lı yılların sonlarında
başlamıştır. 1997 yılında bir grup öğretim üyesi ve yazardan oluşan gönüllünün işbirliği ile Bursa
Büyükşehir Belediyesi ile çocuk müzesi kurmak üzere bir proje planlanmıştır. Ancak 1999 yılında
proje uygulamaya başlamadan iptal edilmiştir. Bunun üzerine bu gönüllü grup 2000 yılında Türkiye’de
çocuk Müzeleri kurmak ve yaygınlaştırmak amacıyla “Çocuk ve Gençlik Müzeleri Derneği” adı
altında bir dernek kurmuşlardır (www.cocukmuzem.org.tr).
Bununla birlikte T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü kaynaklarına göre Bakanlığa kayıtlı birisi Ankara’da diğeri İstanbul’da olmak üzere iki
Çocuk Müze’si bulunmaktadır. İstanbul’da yer alan müze T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı`na bağlı
olan İstanbul Arkeoloji Müzesi içerisinde 1995 yılında oluşturulan “çocuk müzesi” bölümüdür. Bu
müze klasik müzeye bağlı ek binanın giriş katında yer almaktadır (Buyurgan & Bingöl, 2012).
Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı ve Ankara’da bulunan ikinci müze ise bir alışveriş
merkezinin içinde “Ankara Çocuk Müzesi” adı altında faaliyet gösteren bir müzedir. Söz konusu
müzede çocuklara yönelik olarak yenilenebilir enerji, astronomi ve uzay, teknoloji uygulamaları
temalı öğrenme atölyeleri, ses, mekanik, optik, elektrik, enerji temalı öğrenme galerileri, trafik,
şantiye, denizcilik, vahşi yaşam, mevsimler, medya, market alışverişi temalı uygulamalı keşif alanları
yer almaktadır (www.kulturvarliklari.gov.tr)
Ancak her iki müze de dünyadaki çocuk müzeleri anlayışından uzak bir müzelerdir.
Türkiye’de pek çok ülkede iyi örnekleri bulunan çocuk müzesi anlamında henüz bir çocuk müzesi
bulunmamaktadır. Ancak 2013 yılında Ankara Üniversitesi ile Mamak Belediyesinin işbirliği ile
inşasına başlanılan ve Türkiye’nin ilk Çocuk Müzesi olma özelliğini taşıyacak olan bir çocuk müzesi
inşaatı devam etmektedir. 2017 yılında açılması planlanmaktadır (www.mamak.bel.tr).

Sonuç
Öğrenme dinamik bir süreç olup, Dewey’in de belirttiği gibi çocuklarda öğrenmenin
gerçekleşmesi için öğrenme ortamı çocuklara somut materyaller sunmalı ve çocuklar öğrenmeye
daha fazla katılmalıdırlar. Bu öğrenme sürecinde oyun oynamak ve eğlenmek çocuklar için birincil
hedef olmalıdır. Unutulmamalıdır ki oyun oynamak çocukları hem geliştirir hem de çocukların
öğrenmelerini sağlar. Bu anlamda çocukların eğlenerek öğrenmesine katkıda bulunan çocuk müzeleri
iyi bir alternatiftir.
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Sanat eğitimi özelinde “Müze Eğitimi” kavramı ülkemizde son yıllarda önem
kazanmaya ve örgün eğitim kurumlarında klasik gezi hareketliliği dışında
tanımlanmaya başlanmıştır. Bunun yanında gezi hareketliliği klasik gez, gör, soru,
cevapla anlayışından çıkarak, gez, gör, yaşa, içselleştir ve yeni bağlantılar kur
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Bu araştırma, okul öncesi öğretmenliği programının sekizinci yarıyılındaki seçmeli
derslerden biri olan Müze Eğitimi dersini alan okul öncesi öğretmen adaylarının,
programlarında yer alan seçmeli müze eğitimi dersinin programdaki gerekliliğine
ilişkin görüşlerinin neler olduğunu açığa çıkarma amacını taşıyan betimsel
bir çalışmadır. Eğitim alanında var olan sorunları açığa çıkararak betimleme
yapılmaksızın derinlikli çalışmalara geçmek çoğu zaman olanaklı değildir.
Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada veri toplama aracı olarak açık uçlu sorularla
oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma grubunu
2012 yılı bahar döneminde seçmeli “Müze Eğitimi” dersini seçen ve Ege Üniversitesi
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2 okul öncesi öğretmenliği lisans programı
4.sınıf öğrencisi 25 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama sürecinde yarı
yapılandırılmış açık uçlu görüşme sorularıyla bireysel görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Veri
analizi sonucunda ulaşılan kodlar ve temalar doğrultusunda seçmeli olan dersin
zorunlu olup olmaması gerektiği konusu öğretmen adaylarının bakış açısına göre
ortaya konmaya çalışılmıştır.

Exploring Views of Prospective Early Childhood Teachers on The
Importance of The Elective Museum Education Course in The Early
Childhood Education Curriculum
Article Info

Abstract

DOI: 10.21612/yader.2017.011

The museum education methodology has recently gained wide-spread use among
formal education institutions. The museum education was defined outside the
boundaries of classical field trips. Furthermore field trips has gone through a
reformation moving away from the classical tour-observe-question-answer drills to
a broader set of constructivist activities involving: touring, observing, experiencing,
getting involved and establishing new connections.
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This descriptive study attempted to investigate the views of prospective Early
Childhood Teachers regarding the importance of the elective Museum Education
course for the program curriculum. Descriptive studies are a priori requirements
before in depth intervention research. Research data were collected through one-onone semi-structured interviews with the participants. The participants of the study
were 25 seniors studying at Ege University College of Education’s Early Childhood
Education Program. All participants were enrolled in elective Museum Education
course and volunteered to take part in the research. Data were descriptively
analyzed. In light of the codes and themes emerging from the data, the participants’
views regarding the course was portrayed.
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Giriş
Müzeler toplumun ve kültürün geçmişten bize bıraktıklarını biriktiren, koruma altına
alan, araştırmaya ve halkın eğitimine olanak sağlayan kuruluşlardır. Çağdaş ülkelerde müzelere
bakıldığında müzeler birer eğitim ihtiyacı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ilk kurulduklarında
böyle bir işlevlerinin olmadığını, eğitimin yalnızca 20. yüzyıl ortalarından itibaren kendine
müzelerde yer bulmaya başladığını görmekteyiz. Ancak bu yıllarda müze misafirlerinin müzeleri
gezerken eğitim yoluyla müzeyi alımlamaları önemli bir işlev olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
Bunun sonucunda ise “müze eğitimi/müze pedagojisi” bir disiplin olarak bilim alanında kendine yer
bulmuştur (Akmehmet Tezcan & Ödekan, 2006).
20. yüzyılla beraber obje odaklı, sergileme, saklama amaçlı müze anlayışı, İkinci Dünya Savaşı
sonrası değişikliğe uğramıştır. Düşünce dünyasındaki ve sanatta savaş sonrası değişen değişimler
müzecilik anlayışına, insanın yalnız izleyen değil müzeyle bağ kurabilen bireye dönüşmesi olarak
yansımıştır. Bu değişimle beraber kurumsal olarak müzeler de insana dönük çalışmalara, gezici ve
süreli sergilere önem vermeye başlamıştır. Müzeler bulunduğu toplum ve kültürü geliştirmeye dönük
olarak eğitime katkıda bulunmaları gerektiğini fark etmişlerdir.
Çağdaş müzeler, misafirin doğrudan sergiyi tasarlayan kişinin fikrini algıladığı değil
alımlayan olarak müzeyle birleştiği, bütünleştiği hatta bireysel ihtiyaçlara göre konuların ve eğitim
programlarının belirlendiği bir gezi, gözlem, eğitim alanı haline gelmektedir(Akmehmet Tezcan &
Ödekan, 2006).
Görülmektedir ki günümüzde değişen müzecilik anlayışı, müzelerin ülkemizde şimdiye kadar
olan fiili görevlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle son
elli yılda müzeler, sadece değerli nesneleri sergileme anlayışının yanında, müzede eğitime, yaşantı
yollu öğrenmelere ve özellikle sanat eğitimine olanak sağlayan mekânlar olmaya başlamışlardır.
Bu bağlamda; sanat eğitimi kavramını açmakta fayda görülmektedir. San (1985) sanat eğitimini,
özellikle yetişen kuşaklar başta olmak üzere, tüm topluma yönelen ve sanatı, sanatsallığı, devingen
ve değişkenliği içinde kavratan, yaşamsal değerini belirleyen ve yaratıcılığı sanat ve düşün alanında
geliştirme amacı taşıyan eğitsel programların bütünü olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma ve müzelerin
günümüz dünyasında üstlendiği çoklu görevlere bakıldığında, gerek sanat eğitimi merkezi gerekse
sanat eserlerini koruma mekânı olarak müzelerin toplum hayatı içinde geniş ölçüde var olduğu
yadsınamaz durumdadır.
Akmehmet (2001), müzelerin işlevlerinden bahsederken okulların kuramsal bilgi aktarımıyla
sınırlı kaldığını ve bu sınırlılığın öğrenenlerde bilginin yaşantıyla bağlantısını zayıflattığını
belirtmiştir. Bu nedenle müzelerin okulda edinilen öğrenme yaşantılarının zenginleşmesine katkıda
bulunan mekânlar olduğunu dile getirmektedir. Müzeler, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar
tüm alanlarda somut örnekler barındırmakta ve aynı zamanda öğrenene bağlantı kurma olanağı
sağlamaktadır. Bir başka deyişle müzeler, okulların işlevlerini de barındırmakta hatta öğretim
programları için alternatif öğrenme alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani günümüzde,
müzelerle okullar arasındaki işlevsel benzerliğin giderek arttığı söylenebilir. Ancak müze derken
bilinen okul binası formatının dışında ancak okul kadar hatta belki de daha işlevsel, bir mekândan
söz edilmektedir.
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Eğitimde yeni yaklaşımların gün geçtikçe merkeze öğreneni aldığı, okul dışı öğrenmelerin
altının çizildiği, farklı öğrenme yaklaşımlarının denendiği çağımızda, müze ortamlarında farklı
programların uygulanabilmesi için gerçek sanat nesnelerinin gözlemlenmesi, hatta sanat nesnelerinin
reprodüksiyonlarının yapılması, öykülerinin öğrenilmesi ve canlandırılması gibi yaşantılarla sanatın
da elbette belli bir programı izlemesi gerektiği açıktır. Adıgüzel’in (2006) de belirttiği gibi bir eğitim
programı, yaşantılar açısından öğrenene okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan
öğrenme yaşantılarıdır. Yaratıcı drama ise, “sahip olduğu özellikleri, çok yönlü işlevselliği nedeniyle
her türlü öğrenme ortamlarında, sosyal yeterliğin kazanılmasında ve özellikle de yaşantılara dayalı
öğrenmeyi gerçekleştirmede etkili olabilecek bir yöntem ve disiplindir (alandır)”(Adıgüzel, 2006)
tanımlaması ile öğrenme yaşantılarının oluşturulmasına hizmet ektedir. Alanyazında müzelerin ve
galerilerin, özellikle sanat eğitimine ve yaratıcı drama yöntemi uygulamalarına olanak veren öğrenme
deneyimleri için önemli yerler olduğu vurgulanmaktadır (Abacı, 2003; Abacı, 2008; Adıgüzel, 2004;
Adıgüzel, 2006a, 2006b; Eğitmen, 1995; Eğitmen, 2007; Erem, 2015; Okvuran, 2010; Şahin, 2007;
Terwiel, 2007; San, 2008).
Türkiye’de eğitime ilişkin sorunların, okul öncesi eğitim aşamasından başlayıp üniversite
süreci boyunca da devam ettiği söylenebilir. Ancak, ilk ve ortaöğretimde çocukların ve gençlerin
karşı karşıya kaldığı eğitimle ilgili sorunlar çok önemlidir. Öğrenme yaşantılarının canlı tutulması
için öğretim yöntem ve teknikleri açısından farklı uygulamalar yapmak ve eğitim ortamını
çeşitlendirmek gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki nitelikli bir eğitim için etkili olarak
hazırlanmış öğretim programları yanında bu programları uygulama sorumluluğunu taşıyan bilgili,
becerikli ve duyarlı öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu açıdan bakıldığında öğretmen adaylarının hizmet
öncesinde sözü edilen göreve hazır olarak yetişmiş olmaları gerekmektedir. Öğretmen adaylarının
üniversite eğitimi sürecinde öğrenmelerine rehber olunmalı ve meslek yaşantılarında öğretimi etkin
gerçekleştirebilmelerine destek olacak çalışmalar üniversite eğitim öğretim yaşantılarının içine dâhil
edilmelidir.
Okul öncesi programına ve uygulama esaslarına bakıldığında tüm kavramlar, konu başlıkları
ve kazanımlar yaşantı yoluyla öğrenmeye olanak sağlayacak niteliktedir. Özellikle sınıf dışı eğitimler
açısından bakıldığında okul öncesinde somut işlemler döneminde olan öğrencilerin eğitim-öğretimi
için müze, galeri vb. mekanlar öğretmenin somutlaştırma ihtiyacını karşılayabilir niteliktedir. Ancak
YÖK’ün eğitim fakültelerinde zorunlu olarak uyguladığı okul öncesi öğretmenliği programında bu
konuda bir ders ya da herhangi bir dersin içeriği bulunmamaktadır.
Bu bağlamda, eğitim fakülteleri için uygulamada olan programda seçmeli derslere bir
alternatif olarak Ege Üniversitesi tarafından 14 Nisan 2009’da yapılan başvuruyla 2010-2011 öğretim
yılından itibaren “Seçmeli Müze Eğitimi” dersinin onayı alınarak okul öncesi öğretmenliği, sınıf
öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği ana bilim dallarında uygulamaya geçirilmiştir.
Alan yazınında belirtilen durumlar göz önünde bulundurularak araştırmanın problem tümcesi;
seçmeli olarak yürütülen müze eğitimi dersinin zorunlu bir ders olmasının gerekliliği konusunda
öğretmen adaylarının ne düşündüğünü ortaya koymak ve bu konudaki tartışmalara katkı sağlamak
olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın amacı ise; okul öncesi öğretmen adaylarının “Seçmeli Müze Eğitimi” dersinin
gerekliliğine ilişkin görüşlerinin neler olduğunu belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde araştırmacı
tarafından, farklı ortamlarda (sınıf, müze, galeri, sergi) kuramsal ve uygulamaya dayalı dersler/
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atölye çalışmaları yürütülmüştür. Tüm süreç boyunca çağdaş müze eğitimi yaklaşımlarından
(eğitimde yaratıcı drama, oryantiring spor deseni, bilmece, resim, heykel, röportaj vb.) etkinlik
temelli öğrenmelerden bir kolaj (seçki) yapılarak öğretmen adaylarının müzede/galeride vb. sınıf
dışı/informal ortamlarda öğretimi nasıl planlayacakları öğretilmeye çalışılmıştır.

Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeline, çalışma grubuna, veri toplama araç ve tekniklerine, veri
toplama sürecine ve verilerin analiz edilmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
Araştırma Modeli
Müze Eğitimi dersi, okul öncesi öğretmenliği programının sekizinci yarıyılında yer alan
seçmeli derslerden biridir. Bu araştırma, okul öncesi öğretmeni adaylarının Müze Eğitimi dersinin
gerekliliğine ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Betimsel çalışmalar
yaşayanların, yaşananların ne olduğunun betimlenip açıklanarak ortaya konulması olarak ele
alınabilir. Betimsel çalışmalar bireylerin sözü edilen olguya ilişkin duruş, görüş ve davranışlarını
açığa çıkarma amacına dayalı olarak yürütülen çalışmalardır (Creswell, 2013). Eğitim alanında var
olan sorunları açığa çıkararak betimleme yapılmaksızın derinlikli çalışmalara geçmek çoğu zaman
olanaklı değildir.
Bu araştırmada araştırılan olgu sürmektedir, yani yaşamaktadır. Bu bakış açısıyla bakıldığında
betimsel çalışma için uygun ortam söz konusudur. Diğer yandan betimsel çalışmanın alt araştırma
türleri vardır. Bunlar; kitlesel araştırma, boylamsal araştırma ve geçmişe dönük araştırmalardır.
Bu türlerden yapılan araştırma için en uygun olanı ise geçmişe dönük araştırma modeli olarak
görülmektedir.
Çalışma Grubu
2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde seçmeli Müze Eğitimi dersini alan 25 öğretmen
adayının tamamı çalışma grubunu oluşturmaktadır. Katılımcıların yirmisi kadın, beşi erkektir.
Katılımcılar Müze Eğitimi dersini gönüllü olarak seçen bireylerdir. Bu dersin seçimine yönelik
başlangıçta adaylara hiçbir yönlendirme ve bilgilendirme yapılmamıştır. Toplam 25 katılımcının
yaş ortalaması 22,2’dir. Katılımcıların önceki dönemlerde aldıkları derslere ilişkin bilgiler vermek,
dersin içeriğinde kullanılan yöntem ve teknikler konusunda hazır bulunuşlukları hakkında bir
öngörü sağlayacaktır. Katılımcıların tamamı ders içerisinde geçen eğitimde yaratıcı drama yöntemini
dördüncü dönemde yer alan “Drama” dersinde, beşinci dönemlerinde yer alan “Beden Eğitimi ve
Oyun Öğretimi” dersinde de oyun ve kazanımlarını deneyimleyerek bilgi sahibi olmuşlardır. Ancak
bu dersler dışında çalışmada yer alan bazı teknikleri ilk defa bu ders kapsamında deneyimlemişlerdir.
Bunun dışında katılımcıların daimi ikamet ettikleri yerler açısından bakıldığında ise 25 katılımcının
her biri farklı illerde ikamet etmek koşuluyla, 7 katılımcı(kadın) büyük şehir, üç katılımcı(kadın)
İzmir’de ailesiyle beraber kalmaktadır. Çalışmaya dahil olan diğer katılımcılar(15 katılımcı-10K,5E-)
ise ülkenin farklı taşra/küçük şehir yerleşimlerinde ikamet etmektedir.
Veri Toplama Aracı
Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada verilerin toplanması sürecinde, nitel veri toplama
tekniklerinden olan görüşme işe koşulmuştur. Temelde görüşmenin amaçlı bir sohbet olduğu ve
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genellikle de iki kişi arasında gerçekleştiği söylenebilir (Uzuner, 1999). Görüşme tekniği kapsamında
yapılandırılmış görüşme, yarı yapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmamış görüşmelerden söz
edilebilir (Karasar, 1999). Bu çalışmada, yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır.
Bu araştırmada, katılımcıların müze eğitimi dersinin gerekliliğine ilişkin görüşlerinin
toplanması amacıyla bireysel görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde kullanılan yarı yapılandırılmış
görüşme formlarının hazırlanmasında aşağıdaki yol izlenmiştir.
1.

Konu ile ilgili ayrıntılı literatür taraması yapılmıştır.

2.

Araştırmanın ana problem durumu oluşturulmuştur.

3.

Buna göre İlköğretim Bölümü(Temel Eğitim) okul öncesi öğretmenliği öğretmen
adaylarının müze gezilerinde, etkinliklerinde önceden yaşadıkları olası eğitim olanakları ve eğitim koşulları belirlenmiştir.

4.

Müze eğitimi ve kullanılan tekniklerle ilgili yapılan araştırmalarda kullanılan sorular
incelenmiştir.

5.

Konuya ilişkin katılımcıların hazır bulunuşlukları göz önünde bulundurularak öğretim durumlarını, araştırmanın problemlerine ve öğretim ilke, yöntemlerine uygun
olarak irdeleyebilecekleri sorular belirlenmiştir.

6.

Görüşme formu için 17 tane açık uçlu soru hazırlanmıştır. Görüşme formu seçmeli
müze eğitimi dersinin tanımlanmasını, diğer derslere göre mevcut durumunu, sürecin
olumlu ve olumsuz yönlerini, ders içeriği/ölçme değerlendirmesini, dersin işleyişi sırasında öğretmen adaylarının karşılaştığı durumlar sonrası oluşan düşünceleri almaya
yönelik soruları içermektedir.

7.

Görüşme formu uzman akademisyenlerin değerlendirmeleri doğrultusunda 13 soruya
düşürülmüştür.

8.

Sonrasında aynı dersi alan ancak araştırmanın sınırlılıklarına girmeyen beş öğretmen
adayına pilot bir uygulama yapılmış ve tekrar uzman görüşü alınmıştır.

9.

Yapılan pilot uygulamanın ardından son şekli verilen görüşme formu toplam 12 adet
soru ve bu soruların içerisinde yer alan altı adet sonda sorudan oluşturulmuştur.

Verilerin Toplanması
Veriler yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme sorularıyla bireysel görüşmeler yapılarak
toplanmıştır. Görüşme tekniği araştırmada sonuca ulaşmada önemli bir rol oynamıştır. Özellikle
soru sorma sırasında bireylerin tepkilerine göre sorulara yön vermenin de çalışmaya önemli ölçüde
katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Özellikle Robson’ın (2015) belirttiği gibi anketlerin yapamadığını
görüşme sırasında araştırmacı farklı veya ilgi çekici yanıtları sonda sorularla netleştirerek,
katılımcılara görüşlerinin nedenini/bağlamını fark etme olanağı sunarak gerçekleştirebilmektedir.
Görüşme takvimi öğretmen adayları mezun olduktan sonra planlanmıştır. Bu nedenle
öğretmen adaylarının tarafsız, etki altında kalmadan soruları cevaplamaları sağlanmış ve görüş
belirtebilecek seviyede profesyonel fikirlere sahip oldukları varsayılmıştır.
Her bir katılımcı ile bireysel olarak etik anlaşma yapılarak görüşmeler araştırmacı tarafından
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler izole edilmiş bir odada kayıt altına alınmış (video/ses) ve yaklaşık
30 ile 70 dakika arasında sürmüştür. Çalışmada sadece katılımcıların dersin gerekliliği ve zorunlu
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mu yoksa seçimlik mi olması gerektiği konusuna odaklanılmıştır. Bu nedenle görüşme dökümlerinin
sadece gerekli bölümü araştırmaya dahil edilmiştir.
Ayrıca araştırmacı araştırma sürecinde süreci uygulayan ve görüşmeyi yapan kişi olarak
da rol almıştır. Araştırmacı 11 yıldır müzede eğitim çalışmalarında uygulayıcı olarak çalışmıştır.
Bunu yanında da altı yıllık öğretim elemanıdır. Dersin yürütücüsü olduğu için de derse objektif
bakışını kaybetmemiş ve araştırmacı, eleştirel duruşunu da süreçte işe koşmuştur. Bu bağlamda hem
katılımcılar açısından hem de araştırmacı açısından araştırma sürecinde araştırma kriterlerine uygun
bir yaklaşım sergilenmiştir.
Bu çalışmada veriler süreç bittikten sonra toplandığı için geçmişe dönük bir betimsel
çalışma modeli seçilmiştir. Çünkü Sönmez ve Alacapınar (2011), geçmişe dönük betimsel çalışmayı
anlatırken, seçimlerden hemen sonra seçmenlerin, uzmanların, parti temsilcilerinin görüş ve
önerilerini almaları örneğini vermişlerdir. Burada da bireylerin notların açıklanması gibi üzerlerinde
baskı yaratabilecek bir durumun etkisinden kurtulmalarından sonra görüş belirtmelerinin sürecin
değerlendirilmesi bağlamında çalışmayı daha güvenilir kılabileceği düşünülmüştür. Özellikle tüm
notların girilip öğrencilerin mezun duruma gelmelerinden sonra bu verilerin toplanması öğrencilerin
not kaygısından dolayı samimi olmamaları durumunu bertaraf etmek için önemli bir durum olarak
görülmekte ve betimsel yapıyı desteklemektedir.
Verilerin Analizi
Veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir.
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1.

Ses kayıtları incelenerek, yazılı doküman haline getirilmiştir.

2.

Yazılı hale getirilen ham bulguların üzerinde kod ve tema oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda katılımcıların ders hakkındaki görüşlerinin odak noktaları
bulunarak betimsel analiz temellendirilmiştir.

3.

Nitel araştırma yöntemleri konusunda yetkin iki uzman tarafından kodlayıcılar arası
güvenilirlik çalışması yapılarak tema ve kodların son haline ulaşılmıştır.

4.

Verilerin analizi sürecinde betimsel bir yaklaşımla öğretmen adaylarının oluşturulan
temalar altında sınıflandırılması ve özetlenmesi ile çalışma şekillendirilmiştir. Bunun
için önce öğretmen adaylarının her bir soruya verdikleri yanıtlar alt alta getirilerek ve
bu metin araştırmacı tarafından tekrar tekrar okunarak öğretmen adaylarının verdikleri cevaplardaki kategoriler belirlenmiş ve veriler böylece sınıflandırılmıştır.

5.

Ayrıca bulgular bölümünde her görüşün kaç öğretmen adayı tarafından paylaşıldığı
frekans(f) hesaplamalarıyla gösterilmiş ve öğretmen adaylarının bazı görüşlerine ait
doğrudan cümlelere de yer verilmiştir. Özellikle katılımcıların söyledikleri tümcelerin doğrudan alıntılanmasının çalışmanın güvenilirliğini arttırdığı düşünülmektedir.
Yıldırım ve Şimşek (2011) de veri kaynaklarından doğrudan alıntılar yapmanın çalışmanın güvenirliğini olumlu etkilediğini çeşitli araştırmacılar tarafından belirtildiğinin altını çizmektedir.
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Bulgular
Bu bölümde öğretmen adaylarının yarı yapılandırılmış görüşme formundaki açık uçlu
sorulara vermiş oldukları yanıtlardan elde edilen bulgular sunulmuştur. Verilen yanıtlardan yola
çıkılarak analizi yapılan ve frekans değerleri ile özetlenen veriler okuyucunun daha iyi anlayabilmesi
için grafik haline getirilmiştir.
Çalışmanın yöntem bölümünde belirtilen görüşme formuyla tüm ders sürecini kapsayan
verilerden bu çalışmanın sınırlılığı içinde sadece seçmeli müze eğitimi dersinin gerekliliğine yönelik
öğretmen adayı görüşlerine yer verilmiştir. Diğer veriler çalışma kapsamı dışında bırakılarak
çalışmanın problem durumu ve amacına uygun bir odak oluşturulmaya çalışılmıştır.

Şekil 1. Dersin Zorunlu/Seçmeli Olması Gerekliliği Görüşü
Katılımcıların tamamı(%100) dersin öğretmen yetiştirme programlarında olması gerektiği
görüşündedir.
Ayrıca “Dersin Zorunlu/Seçmeli Olması Gerekliliği Görüşü” grafiği incelendiğinde okul
öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinde, katılımcıların ikisi(%8) dersin öğretmen yetiştirme
programlarında seçmeli olması gerektiği görüşündeyken, geri kalan katılımcılar(%92) ise dersin
programlarda zorunlu olarak yer alması gerektiği görüşünü dile getirmektedir.
Seçmeli Ders Olarak Kalmalı Fikri
Dersin programda seçmeli olarak yer alması gerektiği görüşünü dile getiren katılımcıların
(2K: %8) bu gerekçelerinin üç ana başlık halinde toplanabileceği düşünülmektedir. Bu başlıklar
frekans sırasına (sıklığı çok olandan az olana) göre şu şekildedir(Şekil 2):

Şekil 2. Seçmeli Ders Olarak Kalmasını İsteyen Katılımcıların Frekansları
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Merak
Dersin seçmeli olarak kalması gerekliliğini savunan katılımcı 913, merak başlığı altında
“Mesela çoğu insan var tarihe meraklı olmayan…O yüzden seçmeli kalması daha iyi.” şeklinde
kendini ifade etmiş ve merakı olmayan öğretmen adaylarının derse katılmamasının daha iyi olacağını
fikrini savunmuştur.
Motivasyon
Yine seçmeli olarak kalmasını savunan katılımcı ise “Bu dersi seçenlerin belli bir yaşantısı,
kafa düzeyi var. Çok alakasız birinin bu dersi zorla alıp dersin huzurunu bozmasına ben katlanamam.
Dersin huzurunu bozmasa bile bu benim motivasyonumu düşürür(K-919).” demektedir.
İstek
Dersin seçmeli kalması gerektiğini savunan iki katılımcı da derse isteksiz giren öğretmen
adaylarının dersin kalitesini ve öğrenme düzeylerini düşüneceği düşünmektedirler. Ders zorunlu
olursa bu isteksizliğin süreci olumsuz etkileyeceği fikrindedirler. Bu durumu da şu tümcelerle
belirtmişlerdir; “Bu dersi seçenlerin belli bir yaşantısı, kafa düzeyi var. Çok alakasız birinin bu dersi
zorla alıp dersin huzurunu bozmasına ben katlanamam. Dersin huzurunu bozmasa bile bu benim
motivasyonumu düşürür(K-919).”, “…tarihe meraklı olmayan, çok sıkılan. Seçmek istemeyebilirler…
(K.913)”.
Dersin seçmeli olmasını isteyen katılımcılar; zorunlu ders olması durumunda dersi almak
istemeyen ya da önem vermeyen kişilerin derse geldikleri için dersin ahengini olumsuz yönde
etkileyebileceklerini ifade etmişlerdir. Seçmeli derslerde hem öğrenmenin hem de öğrenenin olumlu
sonuçlara ulaştığı görüşüne sahip oldukları ifade edilebilir. Bu nedenle müze eğitimi dersinin
fakültelerde seçmeli olarak bulunması gerektiği görüşünü dile getirmişlerdir.
Zorunlu Ders Olması Gerekir Fikri
Dersin programda zorunlu olarak yer alması gerektiği görüşünü dile getiren
katılımcıların(23K:%92) ise bu gerekçelerinin dört ana başlık halinde toplanabileceği düşünülmektedir.
Bu başlıklar frekans sırasına(sıklığı çok olandan az olana)göre mesleki gelişim/katkı, etkili öğrenme,
fırsat eşitliği, farkındalık gelişimi şeklindedir(Şekil 3).

Şekil 3. Zorunlu Ders Olmasını İsteyen Katılımcıların Frekansları
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Mesleki Gelişim Katkı
Mesleki gelişimlerine katkı sağlaması nedeniyle dersin zorunlu olması gerektiğini düşünen
21 katılımcıların bazılarının bu görüşü destekler nitelikteki tümceleri şu şekildedir. “Bu ders tabi
ki zorunlu olmalı. Nasıl böyle bir eksiklik seçime bırakılabilir anlayamıyorum. (K-922).”, “Müze
eğitimi bence her öğretmenin alması gereken bir eğitim çünkü müzede boş boş gezmenin hiçbir
anlamı yok. Bence bütün öğretmenlerin, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerinin alması
gereken bir eğitim(K-904)”, “Ben şanslı kişilerden olduğumu düşünüyorum. Dersi alabilmek için
hangi sıkıntılı aşamalardan geçtiğimi anlattım yani. Zaten alelade bir ders olsaydı yani hiçbir derste
bu kadar…bu da doğru bir tabir olmadı ama hani daha ey bir ders olsaydı Benim adıma keşke
zorunlu olsaydı.(K-905).
Etkili Öğrenme
Etkili öğrenme başlığı altında zorunlu olması gerekliliğini dile getiren 15 katılımcılardan
bazılarının tümceleri ise; “Hazırlıkla beraber beş yıldır üniversite hayatında hangi ders aklında kaldı
deseler ben kesinlikle müze eğitimi derim. Böyle bir dersin o yüzden seçmeli olmasına ben anlam
veremiyorum. Keşke zorunlu olsaydı da diğer arkadaşlarımda alabilseydi seçmedikleri için çok pişman
oldular(K-901).”, “…bu ders seçmeli olmasaydı zorunlu olsaydı. … Biz yaşadıklarımızı onlara(dersi
almayanlara) anlattık ama ne kadar anladılar, algılayabildiler orası soru işareti(K-920). şeklindedir.
Fırsat Eşitliği
Zorunlu olması gerekliliği diğer öğretmen adaylarıyla fırsat eşitliğine bağlayan 14
katılımcıdan bazılarının tümceleri ise şu şekildedir; “Bence seçimlik olmasının avantajı şu daha
az insanla yapıyorsunuz. Ama ben bunu herkesin öğrenmesini isterim. Çünkü çok farklı bir vizyon
geliştiriyor insanda. Yani belki sen müze eğitimi dersi almadan bunu sürece katmayı düşünebilirsin
ama bunu yalnızca idealist öğretmenler yapacak ve eğer ki müze eğitimi dersi zorunlu alırsa diğer
öğretmen adayları da idealist bir öğretmene daha çok yaklaşacak (K-898)”, “Arkadaşlarımdan +1
önde olduğumu düşünüyorum. Bunlardan yola çıkarsak herkesin eşit seviyede eğitim alması için
bence zorunlu olmalı. (K-921)”.
Farkındalık Gelişimi
Dersin zorunlu olması gerektiğini düşünen 13 öğretmen adayı kendi farkındalıklarının ve
arkadaşlarının, öğrencilerinin farkındalık durumlarının gelişmesi gerekliliğini savunmaktadırlar. Bu
doğrultuda katılımcıların bazı tümceleri şunlardır; “Müze eğitimi zorunlu olmalı. Seçmeli olmamalı
öyle olunca kaç kişi seçecek ki? Yine devam edecek çocuklar böyle bakıp bakıp gidecek müzeye
hiçbir şeyin anlamı kalmayacak yani. Kaç öğretmen alacak ki müze eğitimini bilen? O yüzden
seçmeli olmamasından yanayım. Kesinlikle zorunlu olmalı(K-908)”, “Bence okul öncesi eğitimde en
başta olması gereken derslerden birisi. Benim hiçbir eğitimim yoktu ve süreç sonunda gerçekten bir
sürü şey öğrendim. (K-904)”, “Zorunlu olmalı kesinlikle seçmeli olmamalı. Şu an bile benim dersi
almayan kişilerden farklı olduğumu düşünüyorum. Onların bir kayıp yaşadığını düşünüyorum. Yarın
öbür gün meslek hayatlarında da aslında herkes böyle bir şey yapsa çok farklı bir durumda oluruz.
Bir farkım olduğunu, fark kattığımı da düşünüyorum bu dersi alarak (K-903)”.
Dersin zorunlu olmasını isteyen katılımcılar; dersin öğretim yaşamında yaratacağı
ayrıcalıklardan, eğlenceli öğrenme ortamından, yapılandırmacılık gibi çağdaş yaklaşımları merkeze
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almasından, mesleki ve kişisel katkılarından vb. kazanımlarından yola çıkarak bu çalışmaları her
öğretmen adayının alması gerekliliğini dile getirmişlerdir.
Yukarıda belirtilen bulguların sonucunda ortaya çıkan başlıklardan da anlaşılacağı gibi
25 katılımcının büyük bölümü (23K) dersin zorunlu olması gerektiğini savunmaktadır. Sadece iki
katılımcı bu noktada seçmeli olarak var olmasının daha anlamlı olacağı görüşündedir.
Özellikle katılımcıların bu görüşleri yaygınlık noktasında değerlendirildiğinde; fakültelerde
zorunlu olarak tüm öğretmen adaylarının dersi alması sağlanırsa müzelerin, kültür, sanat ve bilimin
merkezi haline gelecekleri, alternatif öğrenme mekanları olarak daha da işlevsel hale geleceklerini
ortaya koymaktadır.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Okul öncesi öğretmenleri öğretim programlarının içinde çeşitli müze ve galeri gezileri
yapmaktadır. Ancak fakültelerde devam ettikleri öğretmenlik programlarında müze eğitimi
dersi yoktur. Bazı üniversitelerde seçmeli ders olarak verilse de genele bakıldığında sayısının
yaygınlık açısından yetersiz kaldığı ifade edilebilir. Bu noktada alan yazında öğretmen adaylarının
lisans programında müze dersi almaları gerekliliğinin altı çizilmiştir. Örneğin Koçak (2010),
“Öğretmenler, özel bir uzmanlık eğitiminden geçirilmelidir. Bu şekilde öğretmenlere müzelerin
ve buralarda bulunan materyallerin eğitim sürecinde nasıl kullanılabileceğine yönelik bilgi ve
beceriler kazandırılmalıdır.” Aynı şekilde Ata (2002) da doğrudan okul öncesi öğretmenlerine
yönelik bu önerisini dile getirmese de çalıştığı grup açısından sosyal bilgiler öğretmenlerinin bu
dersi lisans programlarında almasını hatta diğer bölümlerde de bu gerekliliğin olduğunu belirtmiştir.
Bunun yanında çağdaş yaklaşımlardan biri olan yapılandırmacılık ile günümüz Türkiye’sindeki
öğretim programları şekillendirilmektedir. Bunun üzerine çalışan Şar ve Sağkol (2013) ise müze
eğitimi dersinin öğretmenlik lisans programlarında gerekliliğinden ve bunun yapılandırmacılığa olan
katkısından bahsetmektedir. Özellikle müze aktiviteleri, müze gezisine hazırlık ve bu doğrultuda
öğrenciyi eğitmek gibi gerekli konuların kur tanımında yer alacağı bir “Müze Eğitimi” dersine eğitim
fakültelerinde ihtiyaç olduğunun altını çizmektedirler.
Bu araştırmada dile getirildiği ve benzer araştırmalarda da belirtildiği gibi müze eğitimi
dersinin öğretmenlik lisans programlarında gerekliliği açıkça görülmektedir. Öğretmen adaylarıyla
yapılan görüşmelerden elde edilen bulgularla “Seçmeli Müze Eğitimi” dersinin kesinlikle öğretmenlik
programlarında gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında dersin seçmeli mi yoksa zorunlu mu
olması gerektiği konusunda görüş birliği sağlanamamıştır.
Tüm katılımcıların %8’ini oluşturan iki katılımcı, dersin seçmeli olması yönünde fikir beyan
etmiştir. Özellikle istekli bir grupla bu tip çalışmaların daha anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağladığını
belirtmişlerdir. Katılımcıların bu görüşünden hareketle hem daha rahat öğretimin gerçekleşmesi hem
de motivasyona dayalı öğretimin gerçekleşmesi için seçmeli ders anlayışının bu ders için daha uygun
olduğu görüşü ortaya çıkmaktadır. Bu durumdan anlaşılmaktadır ki katılımcıların, dersin seçmeli
olmasını isteme sebeplerinde; nitelikli eğitim arayışı fikri ön plana çıkmaktadır.
Toplam katılımcıların %92’sini temsil eden yirmi üç katılımcı dersin zorunlu olması
yönünde fikir beyan etmiştir. Özellikle bu dersi almış olmanın kendileriyle diğer arkadaşları arasında
fark yaratacağını ve onların öğretmenliklerinin kendilerine göre eksik kalabileceğini öne çıkartan
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katılımcılar; eğitim fakültelerde verilen eğitimin genel anlamda daha nitelikli olması için bu dersin
zorunlu olması gerekliliğini dile getirmişlerdir. Katılımcıların büyük bölümünün müze eğitiminin
zorunlu bir ders olarak lisans programında yer almasını istemeleri güzel bir istek gibi görünse de dersi
yürütebilecek nitelikte öğretim elemanı yetersizliği bu isteği gerçekleşebilir olmaktan uzaklaştıran
bir etkendir. Dersin zorunlu olması durumunda müze eğitimi konusunda yetişmiş/kalifiye öğretim
elemanı azlığı sorun olarak düşünülse de araştırmanın sınırlılıkları içinde yer almaması sebebiyle bu
konudaki tartışma başka bir araştırmanın konusu içinde düşünülmektedir.
Sonuç olarak; araştırmanın amacına ulaştığı ve ortaya konan verilerde tüm katılımcıların
görüşlerinin yer aldığı görülmüştür. Tüm katılımcıların müze eğitimi dersinin gerekliliği konusunda
hem fikir olduğu net (%100) olarak ortaya konmuştur. Diğer yandan genel görüşe bakıldığında
%92 gibi oranla katılımcıların büyük bir kısmı müze eğitimi dersinin okul öncesi öğretmenliği
programında zorunlu olarak yer almasının gerekliliğini belirtmiştir.
Araştırmadan çıkan sonuçlar ışığında şu önerilere ulaşılabilir.
1.

Müze eğitimi dersinin okul öncesi öğretmenliği programında yer almasının uygun
olacağı düşünülmektedir. Alanla ilgili çalışmalar YÖK ve üniversiteler tarafından
çoğaltılarak bu konuda akademik alt yapı oluşturulabilir.

2.

Dersin zorunlu ya da seçmeli olmasının ise ancak mevcut üniversitelerin öğretim
elemanı kadrolarının yeterliliğinin sorgulanmasıyla gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle müze eğitimi alanında yetkin akademik kadrolar yetiştirilebilir.

3.

Öğrencilerin/öğretmen adaylarının yer aldığı projelerin çoğaltılması için eğitim fakültelerinde bu tür çalışmalara öncelik verilebilir.
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri yaklaşık 130 yıllık geçmişiyle pek çok medeniyete ait
izleri bünyesinde barındırmaktadır. Her yıl on binlerce insanın ziyaret ettiği müze
yerli-yabancı pek çok insanın bir biçimde buluştuğu ortak bir noktadır. Günümüzde,
ziyaretçilerin müze mekânlarını ve yapıtlarını daha nitelikli deneyimleyebilmeleri
amacıyla müze eğitiminde bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri
de aynı zamanda bir sanat eğitimi biçimi olan ve gün geçtikçe daha çok kişiye
ulaşan yaratıcı dramadır. Bu çalışmada müzede drama uygulaması gerçekleştiren
katılımcıların bu deneyimlerine ilişkin görüşlerini anlamaya çalışmak ve müzede
drama deneyimi ile önceki müze deneyimleri arasındaki farkla ilgili görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma öncesinde müze yönetiminden gerekli izinler
alınmış ve uygulama süresince müze bahçesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Arkeoloji
Müzesi binaları kullanılmıştır. Çalışma grubunu, yaratıcı drama liderliği eğitimi
alan 17 yetişkin (15 kadın, 2 erkek) oluşturmaktadır. Müzede drama çalışmasında
uygulama amacıyla altı saatlik yaratıcı drama etkinlikleri tasarlanmıştır. Temel nitel
araştırma (Merriam, 2009) deseninde tasarlanan çalışmada nitel veriler odak grup
ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen
nitel veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiş ve bulgular temalara ayrılmıştır.
Elde edilen bulgular katılımcıların yaşantıya dayalı bir öğrenme biçimi olan yaratıcı
drama yöntemiyle daha nitelikli ve eğlenerek öğrendiklerini, kullanılan yöntemin sanat
yapıtlarını anımsamalarında onlara yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Müze
deneyimlerini önceki müze ziyaretleriyle karşılaştıran katılımcılar müzenin belirli
alanlarına odaklanarak, sanatsal bir biçimde öğrenmenin daha kalıcı bir deneyim
olduğunu ifade etmişlerdir.
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Giriş
Müzeler ve İşlevleri
Geçmiş tüm bilinmezliği ile insanoğlunun kültürel ve toplumsal birikimini keşfedilmemiş
odalarında barındırırken toplumu, medeniyeti ve zamanı daha iyi anlamamız ve keşfetmemiz için
bizlere farklı olanaklar sunmaktadır. Geçmişin, eğitimin farklı boyutlarına katkı sunacak gizemli
kapılarını açmanın; tarihsel, kültürel ve estetik bir yolculuk yapmanın biricik yolu, yaşamın sanata
dönüştüğü öyküyü kulaklarımıza usulca fısıldayan müzelerdir. Müzeler geçmişin karanlık duvarlarını
sanatsal bir biçimde aydınlatırken aynı zamanda geleceği yapılandırmanın, birikimi ve deneyimi
sonraki kuşaklara aktarmanın da etkili bir yolu olarak belirmektedir.
Eğitimde yaratıcılığı ortaya çıkarmak, öğrenmeyi zenginleştirmek ve kalıcı kılmak için
okul dışı öğrenmelerin gerçekleşebileceği alanlardan biri olan müzeler (Adıgüzel, 2007) Icom
(Uluslararası Müzeler Konseyi, 2007) tarafından “toplumun ve gelişiminin hizmetinde, halka açık,
insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden, malzemeleri araştıran, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan
ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, kar amacı gütmeyen sürekliliği
olan kurumlar” biçiminde tanımlanmaktadır. Müzeler tüm bu süreçleri; estetik ve sanatsal kaygı
güderek, araştırdığı ve ulaştığı eserleri ziyaretçilerle buluşturarak gerçekleştirir (Madran, 1999).
Toplumlar için vazgeçilmez mekânlar olan müzeler kültürel mirasın korunduğu ve gelecek kuşaklara
aktarıldığı, onarıldığı, sergilendiği, ziyaretçilere eğitim ve eğlence olanaklarının sunulduğu alanlardır
(Mercin, 2003). Müze kavramı sanılanın aksine, yalnızca kapalı alanları değil; arkeolojik, doğal
alanları ve parkları, botanik ve hayvanat bahçelerini, akvaryumları ve vivaryumları kapsayan geniş
bir tanımlamadır (Akyol ve Köksal Akyol, 2005).
Müzelerin toplumu bilgilendirmek ve toplumun eğitim-kültür yaşamına katkıda bulunmak,
müze-toplum ilişkisini güçlendirmek gibi geniş ölçekli amaçları da bulunmaktadır. Müzeler bu
amaçların yanında antropoloji, sanat ve sanat tarihi, endüstri, arkeoloji, coğrafya, edebiyat, teoloji,
mimarlık, sosyoloji ve ekonomi gibi farklı alanlarla iş birliği yaparak ziyaretçilere gerçek yaşamda
olanaklı olmayan deneyimler sunarlar (Mercin, 2006). Ziyaretçiler müzelerde farklı nicelikte ve
nitelikte sanat eseriyle buluşurken aynı zamanda bu eserlerle uygarlık tarihinin inşa sürecinin farklı
boyutlarını gözlemleme olanağı bulurlar. Bu süreçte heykel, tiyatro, sinema, fotoğraf, müzik gibi
sanat biçimlerine de temas ederler (Yalçın Wells, 2014).
Müzeler, ziyaretçilerin düş gücünü canlı tutarak yaratıcılığını ortaya çıkarır. Ziyaretçiler için
zengin uyaranlar olan müzelerdeki nesneler, anlattıkları pek çok öykü, taşıdıkları geçmiş yaşantılara
ait bilgilerle ve ziyaretçilerin zihinlerinde oluşturdukları farklı düşüncelerle değişik deneyimler
için zengin bir kaynak ortaya koyarlar (Gartenhaus, 2000). İç içe olduğu toplumun ya da toplumsal
birikimin yeniden yaratıldığı, yeniden anlam bulduğu mekânlar olan müzeler, yalnızca geçmişle
gelecek arasında bir köprü değil, aynı zamanda ziyaretçileri sanatla, bilimle, doğayla, canlılarla
ve yanıtı merak edilen tüm sorularla buluşturan bir araştırma merkezi, toplumun tüm bireyleri için
benzeri olmayan kaynaklar sunan mekânlardır.
Müzeler ve Eğitim
Müze olanaklarının eğitim amacıyla kullanılması anlamına gelen müze eğitimi, özellikle
zaman ve mekân içinde katılımcıların kendilerini ve diğer insanları anlama, kültürel mirası devam
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ettirme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı bir biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıkları ve eski
eserleri anlama gibi hedeflere hizmet eder (Çakır İlhan, 2012).
Toplumun estetik beğenisinin yükselmesi ve eğitimi için tarihsel ve eğitsel işlevlere
sahip olan müzeler, sahip oldukları zengin içeriklerle başlı başına bir öğrenme ortamı olarak da
değerlendirilebilir (Adıgüzel, 2002). Örgün/formal eğitimdeki gibi belirli öğrenim kademeleriyle
sınırlı olmayan müzede öğrenme tüm yaşam süresince devam edebilir. Müzeler tarihi daha
dokunulabilir ve canlı kılarken okulların aksine geçmişle, insanların oluşturdukları kültürel ve tarihsel
birikimle duygusal bağlar kurabilir. Okul ortamında ders kitaplarında gördüğü metinlerle, resimlerle
ilgili düşünerek, konuşarak öğrenme sürecine tutunmaya çalışan öğrenciler, müze ortamında gerçek
yaşamdan nesnelerle duyularını ve sezgilerini kullanarak; görerek, duyarak, dokunarak, bazen
oyunlar oynayarak bazen de role girerek, canlandırma yaparak etkileşimli bir biçimde öğrenirler.
Yalçın Wells (2014) müzelerden etkin bir biçimde yararlanılabilmesi için müze eğitiminin
son derece önemli olduğunu söyler. Farklı yaşlarda verilen müze eğitimi ülkelere göre değişiklik
göstermektedir. Müze eğitiminin içeriği ve kapsamı ülkenin eğitim ve kültür yapısına, ekonomik
gelişmişliğine, müzelere ve müze eğitimine bakışına, uygulanan politikalara bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Bu bağlamda müzelerde farklı yaş gruplarına uygun sanal müzeler kurma, müze
eğitimi birimlerinin/atölyelerinin oluşturulması, etkileşimli müze oluşturma gibi uygulamalara
rastlanmaktadır.
Bilgiyi ziyaretçiye doğrudan aktarmak yerine, gerçek nesnelerin (buluntuların) kullanımıyla
öğrenmeyi gerçekleştiren müzeler sahip oldukları nesnelerle, sanat yapıtlarıyla ve arkeolojik değeri
olan parçalarla en etkin, en aktif öğrenme mekânlarından biridir. Ziyaretçiler müzede bilgiyi ezbere
bir biçimde değil; yaşantıya dayalı, duyularını ve duygularını, düş güçlerini kullanarak, dolaysız
bir biçimde öğrenirler (Adıgüzel, 2007). Geçmişe ait kalıntıları barındıran ve toplumun gelişimine,
dönüşümüne katkı sağlayan müzelerde; çocuk, genç ve yetişkin ziyaretçiler bugünü yaşarlar, tarihsel
ve kültürel olarak gelişirler ve estetik beceri kazanırlar.
Müzelerin bu etkisi ziyaretçilerin eserlerle birinci elden çalışma olanağı bulmasından
kaynaklanır. Müzelerdeki yapıtlarla sürekli etkileşim içerisinde olan ziyaretçiler müzede öğrenmeyi;
sorarak, sorgulayarak, gözlem yaparak, geçmişle bugünü karşılaştırarak gerçekleştirirler. Paykoç
(2008)’a göre müze yaşantıları ziyaretçilere pek çok becerilerini geliştirme olanağı verir. Ziyaretçiler
müzede objelerle etkileşimde bulunurlar, eserleri gözlemleyerek, okuyarak ve yorumlayarak bugünle
ilişki kurarlar, grup çalışması yaparlar. Bu süreçte müzedeki uygulamalara katılırlar, deney yaparlar,
müze planını çıkarırlar.
Onur (2012)’a göre müzedeki öğrenme ile okullardaki formal öğrenme bağlamsal açıdan
farklıdır. Gösterme ve sergileme yerleri olan müzeler zengin ve şaşırtıcı olabilen çevrelerdir. Müzetemelli öğrenme fiziksel ve bedensel olarak katılımı gerektirir, hareket kaçınılmazdır. Müzelerde
öğrenmenin bir takvimi, belirli bir biçimi yoktur. Potansiyel olarak daha açık uçlu, daha bireysel
yönelimli olan müzede öğrenme, okuldaki öğrenmeye göre daha esnektir ve öngörülemez.
Hooper-Greenhill (2007; Akt. Onur, 2012) müzede öğrenme deneyimine postmodern bir
bakış açısıyla yaklaşır. Müze ziyaretçilerini “öğrenen yaratıklar” olarak tanımlayan yazara göre
müzede öğrenme süreçleri süreklidir, soluk almak kadar doğaldır ve her zaman özel olarak eğitsel
olmaz. Her zaman amaçlı olmayan müzede öğrenme, bazen bilinçdışı/niyet olmadan da gerçekleşir.
Duyuları, duyguları ve bedeni içeren bu süreç yalnızca zihinsel değildir; hem örtülü (sezgisel) hem
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de sözel olan öğrenme süreci deneyimsel/eylemsel olduğu gibi derin ya da yüzeysel de olabilir.
Kültürü anlamlandırma süreci olan müzede öğrenme, dünya görüşlerimizi biçimlendiren bir anlam
yaratma aracıdır aynı zamanda.
Deneyimi/Yaşantıyı Merkeze Alan Bir Öğrenme Biçimi
Ziyaretçilerin müzelerdeki sanat eserleriyle etkileşimlerinde algıları, geçmiş yaşantıları,
sanatsal etkinliklerle ilgili deneyimleri, tarihsel ve kültürel birikimleri çok katmanlı bir yapı
halinde müze mekânında estetik deneyimi oluşturmaktadır (Balık, 2009). Müzeler sahip oldukları
sanat yapıtları, kültürel ve tarihi birikimleri ve uygarlık tarihindeki yaşantıları/yaşanmışlıkları
barındırmaları bakımından ziyaretçilerin herhangi bir motivasyona, araca gereksinim duymadan,
dolaysız bir biçimde öğrenme deneyimi yaşadıkları yerlerdir (Atagök, 1999; Gartenhaus, 2000;
Mercin, 2006). Bu öğrenme deneyimi bireyin önceki öğrenmelerine göre daha kalıcı, daha görsel ve
yaşantıya dayalıdır, yaşantı/deneyim odaklıdır.
Püsküllüoğlu (2012, s.548) deneyimi, “bir insanın belli bir zaman içinde ya da yaşamı
süresince edindiği bilgilerin, gördüğü, geçirdiği durum ve olaylardan elde ettiği görgü ve kılgının
tümü” biçiminde ifade etmektedir. Ziyaretçileri müzelerde karmaşık ve öngörülemez bir deneyim
bekler. Dewey (2014)’e göre kişinin yaşadığı deneyimler istek ve amaçtan bağımsız olarak başka
deneyimler içerisinde yaşamaya devam eder. Her deneyim gelecekteki deneyimlerin niteliğinde
belirleyici bir rol üstlenir. Bunun ötesinde her deneyim, gelecekteki deneyimlerin tecrübe edileceği
nesnel koşulları da belirli bir dereceye kadar etkiler.
Hem çok heyecan verici hem de hüsrana uğratıcı olabilen müzede öğrenme deneyimi,
ziyaretçilerin önceki deneyimlerine bağlıdır ve sonraki müze deneyimlerini de biçimlendirecek
benzersiz bir ziyarettir. Müzede öğrenme süreci, deneyim içerisinden, deneyim yoluyla ve deneyim
için gerçekleştirilen bir gelişim sürecidir ve söz konusu süreçle ziyaretçilerin kişisel deneyimleri
arasında organik bir bağ bulunmaktadır.
Disiplinler arası bir düzlemde gerçekleşen müzede öğrenme etkinlikleri, geniş bir ziyaretçi
kesimi için kendi kendine öğrenme deneyimi yaşadıkları mekânlardır. Ziyaretçiler müzelerde
nesnelerden öğrenme yoluyla çeşitli beceriler geliştirirler; bilgi ve farkındalık kazanırlar, soyut
kavramları somut biçimleriyle görerek toplumsal konularda farklı bakış açılarını deneyimleme
olanağı bulurlar (Hooper-Greenhill, 1999). Ziyaretçi ile müze mekânı arasında dinamik bir ilişki
ağı oluşturan müzede öğrenme süreci (Balık, 2009), tüm yaratıcı, sanatsal, estetik, kültürel, tarihi
potansiyelleri açığa çıkarır.
Kelly (2007) müzelerin her zaman eğitsel bir role sahip olduğunu ancak bu rolde bir değişikliğe
gereksinim duyulduğunu söyler; müzelerin, ziyaretçilerin ilgilerine ve gereksinimlerine yanıt
verecek biçimde “eğitim yerleri” yerine “öğrenme yerleri” olarak tanımlanmaları gerekmektedir.
Onur (2013) da benzer biçimde çağdaş müzelerin; izleyici kitlesine ulaşan ve harekete geçiren,
ziyaretçilerin gereksinimlerini ve ilgi alanlarını önemseyen, vurgunun nesnelerin değil ziyaretçilerin
üzerinde olduğu; ziyaretçilere geçmişte yaşayan kişilerin yaşantılarını deneyimleme olanağı sunan
mekânlar olması gerektiğini söyler. Hooper ve Greenhill (2003)’a göre eğitimden öğrenmeye yol
alan bu kavramsal değişim, ziyaretçilerinin ilgileri ve gereksinimleri hakkında düşünmek ve onlara
daha nitelikli hizmet sağlayacak müzeler için önemli bir gelişmedir.
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Fraser (2004)’a göre müzeler resmi eğitim kurumlarının aksine her yaştan ve sınıftan insanın
bağımsız olarak ziyaret edecekleri halka açık mekânlardır. Ziyaretçiler bu süreçte farklı özelliklere
sahiptir; enerjileri, dikkatleri ve ilgileri ziyaretleri süresince değişkenlik gösterir. Neye bakacaklarına
ya da nereden geçip gideceklerine, neyi inceleyeceklerine kendileri karar verirler. Müzede
öğrenmenin bütüncül bir deneyim olduğunu düşünen Fraser, müze ve galeri alanındaki bilişsel ve
estetik tepkilerden çok anlamlandırma/anlam yaratma sürecine önem verir. Anlamlandırma süreci
müzede öğrenmenin psikolojik ve felsefi yönlerini de içine alan, müze ziyaretçilerinin mekân ve
buluntular arasında anlam yarattığı, bağ kurduğu geniş bir kavramdır.
Müzeler sahip oldukları yapıtlarla ziyaretçilere gerçek yaşamdan farklı, ancak gerçek yaşama
ve topluma dair bir süreci deneyimleme olanağı sunarlar. Bu, ziyaretçilerin doğrunun ya da yanlışın
peşinde koşmadan, gerçek nesnelerle çevrili bir mekânda olaylara, durumlara farklı açılardan
baktıkları bir süreçtir. Müzelerin sahip olduğu mistik hava, bu sürecin her ziyaretçi için özgün bir
biçimde gerçekleşmesine olanak tanır. Müze ziyareti, her ziyaretçinin farklı bir deneyim edindiği;
fikirlere, kavramlara ve geçmişe ait yaşantılara tanık olduğu bir süreçtir.
Müzelerde Kullanılan Yöntemler ve Teknikler
Günümüzde öğrenmenin, öğrenilen konuların içine girerek, öğrenileni birlikte oluşturarak,
aktif katılımla, yaparak-yaşayarak, yaşantılara dayalı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir
(Adıgüzel, 2002). Bir başka deyişle nitelikli öğrenme, kişilerin deneyimlerinden, ilgi alanlarından ve
özelliklerden yola çıkılarak gerçekleşmektedir. Okul temelli öğrenme, yerini okul bahçeleri, müzeler,
galeriler, sanat ve kültür merkezleri, parklar, sokaklar gibi mekândan bağımsız bir öğrenme biçimine
bırakmaktadır. Bu öğrenme biçiminde önemli olan mekân ve program değil; kişiler, özellikleri,
yaşantıları ve tüm deneyimleridir.
Okvuran (2012)’a göre kütüphaneler, parklar, müzeler, galeriler okula alternatif mekânların
başında gelmektedir. Müze mekânlarında tasarlanan öğrenme süreçleri, müze eğitimi programları
müze alanına özgü yöntem ve tekniklerin yanı sıra, yaratıcı drama yöntem ve teknikleri gibi alternatif
araçları da barındıran disiplinler arası bir alandır.
Ziyaretçilerin müze mekânlarını ve yapıtlarını daha nitelikli deneyimleyebilmeleri,
müzedeki eserlerle bağ kurmaları amacıyla müze ziyaretleri sırasında müzede drama çalışmaları
ve sanat etkinlikleri gibi pek çok yöntem ve teknikler işe koşulmaktadır. Seçilen yöntem ya da
teknikler müzelerin türüne (arkeoloji, sanat, bilim gibi), ziyaretçilerin hazır bulunuşluklarına ve
seçilen konuya göre değişmektedir. Yöntem ya da tekniklerin seçiminde önemli olan müze mekânı
ve müzedeki nesnelerle belirlenen konular arasındaki bağın kurulmasıdır (Akyol ve Köksal Akyol,
2005). Hooper-Greenhill (1999)’a göre müze ziyaretinin yöntemine ve içeriğine karar verilirken
inceleme yapma gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır. Sözgelimi, ziyaretçilere dedektif, film
ekibi ya da öğretmen rolü yüklemek, incelemeye bir amaç kazandırabilir ve aynı zamanda nesneleri
ve mekânı çalışma ve değerlendirme olanağı sağlar. Müzede kullanılacak yöntem ya da teknikler aynı
zamanda müze mekânındaki buluntular ve ziyaretçilerin görüşleri ile imgesel ve duygusal bağları
geliştirmede bir odak noktası sağlamalıdır. Kullanılacak yöntemler ziyaretçilerin yaş dağılımına göre
de değişkenlik gösterebilir. Yaş gruplarına bağlı olarak hikâye canlandırma, rol oynama ve doğaçlama,
resim tablosu düzenleme ve filme çekme gibi ürüne dayalı çalışmalar biçiminde gerçekleşebilir.
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Müzelerde ziyaretçilerin yaparak ve yaşayarak öğrenme deneyimi yaşamalarına olanak
tanıyan, düz anlatım yerine duyuları işe koşan, öğrencilerin etkin olduğu yöntemler tercih edilmelidir.
Yaratıcı drama yöntemi sahip olduğu teknikler (rol oynama, doğaçlama gibi), oyunsu süreçler ile
birlikte sözü edilen etkin ortamı sağlayarak öğrenmenin nitelikli, estetik ve etkileşimli bir süreç
biçiminde gerçekleşmesine katkı sağlar (Başbuğ ve Aykaç, 2012).
Müzelerde Yaşantıya Dayalı Bir Öğrenme Yöntemi: Yaratıcı Drama
Tarihi, arkeolojik özelliği olan sanat yapıtlarını, kültürel birikimi, başka bir deyişle müzeleri
ulaşılabilir yapmanın en etkili yollarından biri yaratıcı dramadır (Earl, 1997). Bireyin yaşantılarını/
deneyimlerini öğrenme sürecinin merkezine alan ve bireye yeni deneyimler kazanma olanağı
tanıyan yaratıcı drama; bireylerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, çeşitli tutum ve beceriler
geliştirmelerini amaçlayan müzelerle pek çok konuda ortaklaşmaktadır.
Müzede drama çalışmasının temel amacı, ziyaretçilerin yaşanılan zamanın öncesine yolculuk
yapması, geçmişi yakalamasıdır. Müzelerin dramatik yapısına uygun bir öğrenme yöntemi olan
yaratıcı drama ziyaretçilerin geçmişle bugün arasında karşılaştırma yapmalarına ve bu deneyimi
gelecek yaşantılarına aktarmalarına olanak sağlamaktadır.
Müzede drama birçok uygulamayı, etkinliği ve canlandırmayı kapsayan; farklı disiplinleri
içerisinde barındıran bir şemsiyedir. Üzerinde birbirinden farklı ve toplumsal olan renkleri barındıran
bu şemsiye açıldığında ziyaretçilere yaşantı odaklı, farklı sanat biçimlerinin ve kültürel birikimlerin
merkezde olduğu bir öğrenme deneyimi sunar. Müzede drama, ziyaretçilerin geçmişle bugün arasında
bir köprü kurmasını sağlar. Ziyaretçiler bu süreçte geçmişteki yaşantıları rol oynama, doğaçlama gibi
yaratıcı drama teknikleriyle deneyimleyerek geçmiş ve bugün arasında oluşan köprünün üzerinde
eşsiz bir yolculuk yaparlar.
Müzede drama süreçlerinde katılımcıların yaşantılarından yola çıkılarak gerçekleştirilen
canlandırma etkinlikleri katılımcılara güvenli bir ortamda, kurgusal bir mekânda ve rol içinde
kendilerini ifade etme olanağı tanır. Katılımcılar bu süreçte tarihte yaşamış kişileri, toplumları, bir
başka deyişle farklı zamanlarda yaşayan farklı kişilerin yaşantılarını canlandırırlar. Bu yaşantılar
katılımcılara geçmişi ve geçmişteki olayları, durumları anlama, bugünle ilişkilendirme ve gelecekte
neler olabileceğine ilişkin çıkarımlarda bulunma olanağı tanır.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı müzede drama çalışması gerçekleştiren yaratıcı drama eğitmen
adaylarının bu deneyimlerine ilişkin görüşlerini anlamaya çalışmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda
aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır.
1.

Müzede drama çalışmasına ilişkin katılımcı görüşleri nelerdir?

2.

Katılımcıların müzede drama deneyimleriyle önceki müze deneyimleri arasındaki
farklara ilişkin görüşleri nelerdir?

Yöntem
Bu bölümde araştırma deseni, veri toplama araçları ve verilerin analiz biçimi, geçerlikgüvenirlik, katılımcılar ve müzede drama uygulama süreci konularında bilgi verilecektir.
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Araştırma Deseni
Nitel araştırmalarda olgular doğal ortamlarında çalışılır; olgular anlaşılmaya ya da
katılımcıların bu olgulara hangi anlamları yüklediğine bakılır. Nitel araştırma süreçleri katılımcıların
özel durumlarını ve deneyimlerini anlamlandırmaya çalışır. Nitel araştırmayı bir şemsiyeye benzeten
Merriam (2009), bu süreçte araştırmacının tanımlamaya, çözmeye, yorumlamaya ve anlamla ilgili
çıkarımlarda bulunmaya çalıştığını söyler. Bu araştırmada eğitim, yönetim, sağlık, sosyal çalışma gibi
alanlarda sıklıkla kullanılan, katılımcıların gerçekliği kendi sosyal dünyalarındaki yapılandırmalarına
odaklanan ve yorumlayıcı bir nitelik taşıyan temel nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmada nitel veriler odak grup ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır.
Müzede drama uygulamalarından sonra sorular hazırlanarak katılımcılarla odak grup ve bireysel
görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcıların onamlarıyla ses kaydı alınmış ve ses kayıtları
sürece yabancı bir araştırmacı tarafından metne dökülmüştür. Elde edilen nitel veriler içerik analizi
tekniği ile tek seferde analiz edilmiştir. Kodlama sürecinde tematik analiz kullanılmıştır. Yıldırım ve
Şimşek (2013)’e göre, içerik analizinin amacı, verileri açıklayan kavramları ve ilişkileri keşfetmektir.
Bu nedenle veriyi tanımlayan tanımları bulmak ve bunları mantıksal olarak kavramsallaştırmak ve
organize etmek gereklidir.
Yıldırım ve Şimşek (2013)’in içerik analizi sürecinde uyguladığı adımlar aşağıdaki gibidir;
•

Verileri kodlama,

•

Temalara ve kategorilere ulaşma,

•

Temalara ve kategorilere göre verileri organize etme, belirleme,

•

Sonuçları yorumlama.

Creswell (2007)’e göre veri analizi süreci eşzamanlı gerçekleşmektedir. İlgili süreç aşağıdaki
gibidir:

Şekil 1. Veri Analizi Süreci Adımları
Çalışmada kodların ve kategorilerin belirlenmesinde katılımcıların ifadelerinde sık rastlanan
ifadeler etkili olmuştur. Araştırma verileri görüşmelerden alınan doğrudan alıntılarla desteklenerek
sunulmuştur.
Geçerlik ve Güvenirlik
Creswell (2007)’e göre nitel araştırmalarda geçerlik, araştırmacı ve katılımcılar tarafından
tanımlanan bulguların doğruluğunu/kesinliğini belirlemenin en iyi yoludur. Geçerlik bir doğrulama
aracından çok bir süreci tanımlar. Bu süreç nitel bir araştırma için, araştırmacının kendini konforlu
hissedeceği pek çok geçerlik yöntemini içerir.
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Araştırmada geçerliliğin sağlanması için görüşme sorularına ilişkin alanda çalışan üç
uzmanın görüşü alınarak sorulara son biçimi verilmiştir. Uygulama ve analiz süreci araştırma
ekibinde yer almayan bir araştırmacı tarafından gözden geçirilmiştir. Güvenirliğin sağlanması adına
uygulama sırasında video kaydı alınmış ve fotoğraf çekilmiş, görüşmeler sırasında ses kaydı alınmış,
ses kayıtları araştırma sürecinde olmayan bir araştırmacı tarafından metne dökülmüştür.
Görüşme metinleri araştırmacıya ek olarak bir araştırmacı tarafından daha analiz edilerek
kodlamalara ilişkin uzlaşı sağlanmıştır. Kodlama işlemi sonunda temaların ve kategorilerin
belirlenmesi aşamasında ulaşılan bulgular karşılaştırılmış ve görüş ayrılığı bulunan konular üzerinde
gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Katılımcılar
Araştırmanın uygulama ve görüşmeler aşaması Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi
katılımcıları (drama eğitmeni adayları) ile yürütülmüştür. Uygulama aşamasında 17 katılımcı
bulunmaktadır. Katılımcıların yaklaşık 90 saat yaratıcı drama deneyimleri bulunmaktadır.
Müzede Drama Uygulama Süreci
Müzede drama uygulamasında araştırmacı tarafından müzede çalışma yapılacak bölümler,
nesneler ve canlandırma yapılacak alanlar belirlenmiş ve iki oturum halinde altı saatlik (3+3) yaratıcı
drama planı hazırlanmıştır. Hazırlık-ısınma, canlandırma ve değerlendirme aşamaları göz önünde
bulundurularak yapılandırılan planda don-ateş, imgesel yolculuk, zar oyunu gibi hazırlık-ısınma
etkinlikleri, doğaçlama, rol oynama, donuk imge, dramatizasyon gibi canlandırma etkinlikleri,
fragman hazırlama, kroki çizme gibi değerlendirme etkinlikleri yer almıştır. Çalışma öncesinde
İstanbul Arkeoloji Müzeleri yönetiminden gerekli izinler alınmış ve uygulama süresince müze
bahçesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi binaları kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmada görüşmelerden elde edilen bulguların tematik analizi sonucunda altı temaya
ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular müze ziyaretleri, müze algısı, müzede dramanın rolü, gelişime etkisi,
teknikler ve etkinlikler, öz değerlendirme olmak üzere altı tema biçiminde belirlenmiş ve temalara
ilişkin bulgular çizelgeler biçiminde sunulmuştur. Çizelgelerde bulunan fi ifadelerin frekans sayısını
(katılımcılar tarafından kaç kez ifade edilmiş), fk katılımcı sayısını (kaç katılımcı tarafından ifade
edilmiş) yansıtmaktadır.
Müzeyi Ziyaret Etme Nedenleri
Katılımcıların müze ziyaretlerine ilişkin düşünceleri Çizelge 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların müzeyi ziyaret etme nedenleri

Kültürü ve tarihi tanımak, anlamak.
Geçmişteki yaşantıları, yaşanmışlıkları görmek.
Estetik şeyler görmek.
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Müze ziyaretlerinin ana sebeplerinden biri de geçmiş medeniyetlerin kültürünü ve tarihini
tanımaktır (Earl, 1997; Atagök, 1999; Gartenhaus, 2000; Adıgüzel, 2007). Tarihi ve kültürü tanımak
kadar bugünle ilişki kurmak, geçmişteki yaşantılara ve yaşanmışlıklara tanık olmak, rol içinde
deneyimlemek katılımcılar açısından önemli görülmektedir. Katılımcıların kültürü ve tarihi tanımakla
ve anlamakla ilgili görüşleri aşağıda sunulmuştur.
“Beni müzeye çeken şu; aslında hem tarihle ilgili, tarihe götürüyor beni, geçmişe götürüyor.
Kesinlikle merak etmeme sebep oluyor. Bir de her bölgenin ya da her ülkenin bir koruma
altına aldığı şeyler var. İnsan onları görmek, bilmek, deneyimlemek istiyor. Tarihe götürdüğü
için, merak etmem sebep olduğu için müze ziyaretlerini seviyorum” (K4).
“Benim için de tabii ki tarih. Neredeydik, nereye geldik kısmının en net görüleceği yerlerden
biri. O çok güzel oluyor evet. Yani bir aşama mı kaydetmişiz yoksa aslında başlanan noktanın
gerisine mi düşmüşüz? Bu analizlerin böyle hem sanat hem tarih, kültür, yaşam biçimi
neyse hepsinin karşılaştırmasının yapılabileceği, somut örneklerle karşımızda duran yerler
müzeler” (K2).

Katılımcıların müzeleri ziyaret etmelerinin bir değer nedeni de geçmiş yaşantıları öğrenme
isteğidir (Earl, 1997; Fraser, 2004). Geçmiş yaşantıları rol içinde deneyimleyen katılımcılar müzedeki
eserleri ve mekânı daha nitelikli bir biçimde gözlemleme olanağı bulurlar.
“Hem sanatla ilgili bir tarafı var, hem tarihle, kültürle. Beni daha çok insan hikâyeleri çekiyor.
Burada Arkeoloji Müzesi’nde yapılan çalışmada da o en son lahitlere baktık, onlar üzerinden
canlandırmalar yaptık mesela o beni çok etkiledi. Çünkü orada biraz daha gerçekten insan
yaşantılarına kafa yoruyorsun. O açıdan anlamlı” (K1).
“Ben müzeye gittiğimde, oradaki hikâyeyi okumanın dışında hayal dünyamda onun devamını
ya da öncesini de düşünürüm. Mesela yapılırken nasıl bir süreçten geçti? Acaba nasıl bir
mermeri aldı da yonttu. Orada bir kolye gördüğümde, acaba kadınlar onu nasıl takıyorlardı,
o dönem nasıl giyiniyorlardı. Gerçek yaşamda bu insanlar nasıldı? O zamanlara gidiyorum.
Bir de hikâyelerini bilip onunla örtüştürmek gerçekliğini kanıtlıyor gibi” (K5.).

Drama Öncesinde Müze Algısı
Tablo 2. Katılımcıların müzede drama öncesinde müzeyle ilgili düşünceleri
fi

fk

Kalıcı olmayan, çabuk unutulan, bakıp geçilen yerler.

10

4

Çeşitli nedenlerle (iş yaşamı, aile, büyükşehir) sık gidilemeyen yerler.

4

4

İlgi alanlarının, bireysel özelliklerin önemli olduğu yerler.
İç motivasyon gerektiren; hevesle gidilen, hevesi azaltan yerler.
Bilgilerin okunarak öğrenildiği yerler.
Tatillerde daha sık ziyaret edilen yerler.
Popüler olana ilgi gösterilen yerler.
Anlama çabası gerektiren yerler.
Genellikle çocukken gidilen yerler.

3
2
2
2
1
1
1

3
2
2
2
1
1
1
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Müzelere verilen önemle ziyaret edilme sıklığı arasında bir çelişki bulunmaktadır. Müzeler bir
ziyaret mekânıdır ve kültürün merkezi olarak görülürler. Yalnızca Türkiye’de değil dünyanın birçok
ülkesinde çoğu insan müzeye gitmeyi eğlenceden ziyade bir ödev olarak görmektedir; yaşadıkları
kentin müzelerini ziyaret etmeyen insanların turist olarak bulundukları bir kentte ziyaret edecekleri
yerlerin başında müze bulunur (Shaw, 2004). Bu bağlamda katılımcıların verdikleri yanıtlar müzelere
verdikleri önemle ziyaret sıklıklarının örtüşmediğini göstermektedir.
Müzede drama çalışmasına katılan katılımcılar bu çalışmayı önceki ziyaretleriyle/
deneyimleriyle karşılaştırmışlardır. Önceki deneyimlerini “kalıcı olmayan; çabuk unutulan, bakıp
geçilen, üzerine çok düşünülmeyen, daha yüzeysel deneyimlenen yerler” biçiminde tanımlayan
katılımcılar, müzede drama çalışmasından sonra yaşadıkları deneyimi “farklı bakış açısı kazandıran;
geçmişle bugün arasında ilişki kurduran, değişime zorlayan, araştırma yapmaya yönelten” biçiminde
tanımlamışlardır. Bazı katılımcılara göre müzeler kalıcı olmayan, çabuk unutulan ve bakıp geçilen
yerlerdir.
“Öncesinden bir araştırma yapıyorsun, işte okuyorsun, ediyorsun. Sonra gittiğinde belki
o eseri tanıyorsun. Hani, hakkında bilgi sahibi oluyorsun. Yine o kadar. Yani, aslında
yine tekrar edilmedikçe, belki de ezberlenmedikçe, bilmiyorum yani. Uçup giden bilgilere
dönüşüyor, bende öyle oldu mesela” (K2).
“Eğer çok üzerine düşünüp bir müzeye gitmiyorsam, gittiğim müzenin ismini bile hatırlamakta
zorlanabiliyorum. Yani ben şu an düşünüyorum, en son iki yıl önce Viyana’ya gittiğimde
müzeleri gezmiştim. Şu an sadece isimlerini hatırlıyorum birkaç tanesinin. Ama içeride
gördüğüm şeylerle ilgili çok az şey var aklımda çünkü onu bir görevmiş gibi yapmış olmanın,
zaman kısıtlı, üç dört gün buradasınız ve bütün günümü burada harcamayım, burada bazı
şeyleri de görmem gerekiyor diye düşündüğümde sadece Mozart’ın evini orada görmüş
olmak, bunun dışında başka şeyler aklımda kalmıyor” (K3).
“Bakıp ‘Hee, tamam bu o tarihten kalma, bakalım kaç yılından. Heee, o dönemde bunlar
böyle yapmışlar, şöyle yapmışlar. Nasıl korumuşlar?’, bunlar hep böyle kafada soru
işaretleri bırakıp bunları cevaplandırıyordum. Ama en son müzede dramadan sonra bunu
daha iyi anladım; bakıp geçiyormuşum, kendi adıma söyleyim. İlgi duyuyormuşum, evet.
Okuyormuşum, belki kafamda kalan soru işaretlerinden okuyormuşum konuyla ilgili, tarihle
ilgili. Ama bakıp geçiyormuşum yani, onu hissettim” (K4).

Katılımcı görüşlerine göre, müzeler bazen büyükşehirde yaşama, iş yoğunluğu ve aile yaşamı
gibi nedenlerle sıklıkla gezilemeyen yerlerdir, bazen de büyük bir hevesle gidilen fakat hevesin hızla
geçtiği mekânlar. Müzeleri bireysel gezmek için oldukça iç motivasyona sahip olmak gerekir.
“Müzeleri ziyaret etmek isterim aslında ama İstanbul’da yaşadığımız için burada hep bir
koşuşturmacanın içindeyiz. Bir taraftan iş hayatı, başka uğraşlardan dolayı çok fazla fırsatım
olmuyor” (K6).
“Zaten müzeler büyük yerler olduğu için genelde, bir hevesle girersiniz, sonuna doğru böyle
yorulursunuz, çıkarsınız yorgun bir şekilde. Heves düşer, azalır” (K4).
“Bireysel olduğunda daha çok eseri geziyoruz. Çünkü vaktimiz var. Bireysel gezdiğimizde çok
ciddi bir iç motivasyon gerekli. Yapıcam, gezicem, hepsini elden geçiricem demek gerekiyor”
(K5).
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Müzede Dramanın Rolü
Tablo 3. Müzede drama çalışmasının öğrenmeye/müze eğitimine etkisi

Sınıf ortamı dışında/farklı bir mekânda etkili bir araç.
Farklı medeniyetlere ait kültürleri, yaşantıları deneyimledik.
Etkili ve yaşantı odaklı bir öğrenme yöntemi.
Öğrenilen bilgilerin kalıcılığı arttı.
Müze ve eserlerle ilgili bilgiler dramayla kolayca öğreniliyor.
Farklı sanat dallarını içeren bir öğrenme süreci.

fi
8
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5
4
2
1
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4
4
3
2
1

Müzede gerçekleşen kalıcı öğrenme, birey açısından olduğu kadar toplumlar açısından da
önem taşır. Kendi kültürünü ve bir başka kültürü kalıcı olarak öğrenen, aralarındaki ilişkiyi kavrayan
bireyler, yaşadığı toplumun ve diğer toplumların değerlerini anlayabilirler (Mercin, 2006). Müzeler
ziyaretçilere okul-temelli eğitimin sunmuş olduğu sınıf ortamı dışında farklı bir mekân sunarlar
(Adıgüzel, 2007; Onur, 2012). Müzede drama etkinlikleri katılımcıları dramatik bir kurgu içerisinde
önceki yaşantıları deneyimleme, tarihi ve kültürü sistematik bir biçimde sorgulama olanağı tanır.
“Derste, sınıf ortamında bize birtakım karakterler veriliyor, biz onları canlandırıyoruz ama
ben oradaki o heykelleri ya da o figürleri görerek daha kolay role girmemi sağladı. O yüzden
müzede drama daha etkili çünkü gerçek yaşamla ilişkisi var” (K4).
“Birçoğumuzun belki daha önce gitmediği, belki ilk defa gittiği bir yerdi Arkeoloji Müzesi.
Biz drama çalışmasını bir sınıf ortamının dışına taşımış olduk ilk kez. Ve o ortamda başka
insanlar, turistler de vardı. İster istemez onlarla da çok kısa süreli de olsa bir etkileşim
içerisine girdik. Yaptığımız çalışmayı gerçek hayata taşımış olduk” (K6).

Bazı katılımcılara göre müzede drama etkilidir; çünkü yaşantı odaklı bir öğrenme yöntemidir,
yaşamla ilgisi vardır.
“Yani kafanı daha çok çalıştırıyorsun hakikatten, düşünüyorsun üzerinde yani. Drama
burada kesinlikle etkili bir araç, keyifli olmasının yanında bu çok etkiliydi benim açımdan.
Ezbere karşı bir kafa yapım var, dolayısıyla ezberle hakikatten öğrenemiyorum ama bu çok
‘benim yöntemim’ geldi bana. İşte yöntemimi buldum falan dedim” (K2).
“Özellikle küçük yaş grubunda, bizler belki bir şekilde bir müzeyi gezerken oradaki tarihi
eserlerle ilgili geçmişten okuduğumuz birtakım bilgilerimiz var tarihe dayalı ama küçük yaş
gruplarında sıfırdan öğreniyorlar. Belki de oradaki heykellerle ilk kez yüz yüze geliyorlar.
Onlara daha etkili bir öğrenme yöntemi sunabileceğimi düşünüyorum ve daha da istekli
olacaklardır” (K4).

Farklı sanat dallarını da içeren müzede drama aynı zamanda müzedeki eserlerin yaşantılarına
değinilen bir süreçtir. Öğrenme sürecini estetik bir hale getiren müzede drama, katılımcıların bu
süreçte ilgili, meraklı olmasını sağlayarak öğrenme sürecinin geleneksel öğretimden farklı olmasını
sağlar (Kılıçaslan ve Adıgüzel, 2016). Bu süreçte katılımcılar herhangi bir motivasyona gerek
kalmadan, dolaysız bir biçimde öğrenirler (Atagök, 1999; Onur, 2012).
“Drama olmadan daha yüzeysel irdeliyorum çünkü dramada bunu nasıl düşünmüş, ne
yapmış, ben olsaydım ne yapardım diyorum. Ben onu o anda canlandırmaya odaklanıyorum.
İki dakikalık performansla o zamanı yaşıyorum adeta” (K3).
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“‘Bilmediğim, yeni şeyler öğrenme fırsatım oldu. Sanırım Sümerler’e ayrılmış alanda
bir parfüm şişesi vardı. Bana çok ilginç geldi, o dönemde parfüm yapımının olması,
kullanılması beni gerçekten şaşırttı. Parfümün çok daha sonraları kullanılmaya başladığını
düşünüyordum” (K6).
“’Bu lahitler buraya nasıl taşındı?’ hep bir soru işaretiydi. Hiç kimse de gidip derinlemesine
bir araştırma yapmaz. O koca koca taşlar, o zaman da bu teçhizat ve araçlar yok. O dağıtılan
kâğıtlar çok güzeldi bu arada; bizim o kişiler olmamız ve onları canlandırmamız, yeri geldi
eserleri kırmadan taşımaya çalışan taşıyıcı olduk. Onlar çok güzel ve yerindeydi bence” (K4).
“Müzede drama çalışması ağaca benziyor. Kökleri var, eski bir çınar gibi ama aynı zamanda
dalları var. Güzel sanatlar bağlamında, heykel bağlamında, tarih bağlamında birçok dalları
olan. Ağacın dalları farklı sanat dalları gibi ve buna çok açık bir ağaç gibi. Ağacın kökü
tarih, geçmiş. Gövdesi bugün dayandığımız, güç aldığımız” (K5).

Gelişime Etkisi
Tablo 4. Müzede dramanın katılımcıya katkısı (gelişim/beceriler/kazanımlar)

Değişime zorladı, harekete geçirdi.
Farklı bakış açıları kazandım.
Müzeye bakış açım değişti.
Gerçeklerle yüzleştim, özeleştiri yaptım.
İnsanlarla paylaşma isteği oluştu.
Geçmişle bugün arasında ilişki kurdum.
Eserler hakkında sorular sormamı sağladı.
Araştırma yapmaya yöneltti.
Yorumlama becerim gelişti.

fi
10
9
6
5
3
3
2
1
1

fk
6
6
4
4
3
2
2
1
1

Katılımcılar müzede drama deneyimi ile birlikte nesnelerle etkileşimde bulunurlar, eserleri
gözlemleyerek, okuyarak ve yorumlayarak geçmişle bugün arasında ilişki kurarlar (Paykoç, 2008).
Müzeler katılımcıların geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir bağ/köprü kurmasını sağlayan,
geçmişteki durumları, olayları bugünle ilişkilendirmelerini olanak tanıyan mekânlardır (Mercin,
2006).
“Oraya gidince, mesela şu an aklıma gelen, hiç unutmadığım şey İstanbul Boğazı’na gemiler
geçmesin diye çekilen bir zincir vardı yani. Denizin ortasına zincir çekiyormuşuz ve gemilerin
geçmesini engellemeye çalışıyoruz. Şu an düşünüyorum ne olur, herhalde İspark’ın otomatik
kapısı gibi bir şey olur. Böyle bir şey varmış, insanlar oraya nasıl gelmiş?” (K3)

Ziyaretçiler müze ziyaretleri sonrasında farklı bakış açıları kazanırlar, olaylara ve durumlara
farklı bir gözle bakmaya başlarlar (Hooper-Greenhill, 1999). Müzedeki eserleri diğer katılımcılara
anlatırken farklı bir gözle bakmayı deneyimlerler. Bu durum katılımcıların müzelere ve müzelerdeki
eserlere de farklı bir gözle bakmalarını sağlayabilir ya da yeni bakış açıları kazandırarak bir
farkındalığa yol açabilir.
“Kesinlikle ve kesinlikle müzeye bakış açım değişti. Bugüne kadar yaptığım yüzeyselliğin
bende bıraktığı izlerini bu sayede, artık müzeyi nasıl gezmem gerektiğini ya da gezerken
arkadaşlarımın da eğer ben bu müzede bulunmak istiyorsam ve arkadaşlarım istemiyorsa
onların ilgisini nasıl çekebileceğimle ilgili fikirler oluşturdu bende” (K3).
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“Gözümüzü kapatıp giriş aşamamız beni etkiledi. Aynı şekilde benim eşime anlattığım,
çünkü ben eşimi gezdirirken o objeye ya da heykele farklı bakmaya başladım. Çünkü eşime
anlatıyorum, onun en belirgin özelliğini anlatmam gerekiyor. Orada bir fark bile, kendi
açımdan farklı oldu çünkü. Karşı tarafa bunu aktarmam gerekiyor. O çok özeldi” (K4).
“Farklı bakmayı bilmiyormuşum, onu öğrendim. Ben hep belli bir bakış açısında öğrendiğim
şeyle o açıyla bakıyormuşum. Şimdi daha yaşantısal, daha değişik, diğer insanların gözüyle
görerek baktım. Orada oran-orantı beni ilgilendirmedi o aşamada. Çünkü belli bir bağlamda,
belli bir aşamada yapacağımız bir etkinlik vardı. Yanınızdaki partnerinizin, yanınızdaki
insanların bakış açısıyla biraz hareket etmeye çalıştım. Onun için benim için farklı bir kapı
açtı. Güzel sanatlar gözünden biraz çıkmamı sağladı” (K5).
“Hayal gücümü kullanırken, bir şeyler üretmeye çalışırken zorlandığım noktalarda gruptaki
arkadaşlardan destek aldım veya bir oyun, bir doğaçlama ortaya çıkarken, kendi penceremin
dışında, başka bir pencereden nasıl olayların yansıdığını gözlemleme fırsatım oldu” (K6).

Katılımcı görüşleri müzede drama sürecinin kendilerini harekete geçirerek değişime
zorladığını, kendi yaşamları ile ilgili özeleştiri yaparak gerçeklerle yüzleşmelerini sağladığını ortaya
koymaktadır.
“Ben mesela kafamda hep şey vardı. Çocuklarda sanatta farkındalık, böyle tiyatroyu mu
kullansam diye düşünüyordum. Müze de öyle bir alan bence ve çok değişik şeyler yapılabilir;
yazı da yazdırabiliriz, resim de yaptırabiliriz, heykel de yaptırabiliriz çocuklara. Çamur, kil
getirsin, heykel yapsın çocuk” (K1).
“Benim için yüzleşmek kötü oldu zaten. En son üniversite hayatımda, müzeleri ziyaret ettiğim
yer orasıydı. Ortaokulda başlayıp böyle üniversitede bitirdiğim şey sanki. Böyle bitmiş bir
süreç gibi. Ama bu Arkeoloji Müzesi’ndeki çalışmadan sonra mesela tekrar şey dedim yani;
bunu bir rutine bindirmem gerekiyor” (K2).
“Şu manada çok heyecanlandım; kızımı kolundan tutup, direkt müzeye gidip, bizzat orada
birlikte bu canlandırmaları yapmak istedim. Yani daha fazla kişinin hayatına bu müzede
dramayla dokunmak istedim. Bana farklı bir bakış açısı kazandırdığı için bir an önce
başkalarının da bunu kazanmasını istedim” (K4).
“Oğlum anaokulunda drama eğitimi alıyor. Bir metin var, metin çalışıyorlar. Onu
sahneliyorlar. Genellikle okullardaki drama anlayışı bu, bence bu değil ama. Benim için bunu
da yıkmış oldu. Daha çok dışarıya çıkılmalı bence drama yaparken. Atölyenin duvarlarını
yıkmış gibi oldu” (K5).

Katılımcılar kendileriyle ve çevreleriyle ilgili farkındalıklarını müzede drama uygulaması
ile geliştirme olanağı bulduklarını ifade etmektedirler. Bu farkındalıklar bazen sanat biçimlerini
drama süreçlerine dahil ederek (K1), bazen yakınlarını müzelere götürerek ve onları müzelerle
tanıştırarak (K4) bazen de drama ile ilgili düşüncelerinin, kalıp yargılarının değişmesi, dönüşmesi
(K5) biçiminde gerçekleşmektedir. Katılımcı görüşlerine bakıldığında müzede drama uygulamasının
katılımcılara farklı pencereler açarak drama konusundaki algılarını gözden geçirmelerine olanak
sağladığı görülmektedir.
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Teknikler ve Etkinlikler
Tablo 5. Yaratıcı drama etkinliklerinin ve tekniklerinin müzede drama deneyimine etkisi
fi

fk

Nesnelerle yapılan etkinlikler düş gücümü ve yaratıcılığımı geliştirdi.

7

4

Yaratıcı drama teknikleri daha kalıcı öğrenmemi sağladı.

6

3

Müze mekânı, eserler role girmemi kolaylaştırdı.

3

3

Müzede drama duyularımı daha etkili kullanmamı sağladı.

3

3

Müzede drama süreci kostüm ve dekor kullanmamı sağladı.

1

1

Müzeler, ziyaretçilerin yapıtları farklı bir gözle gözlemledikleri mekânlardır. Müzede drama
çalışmalarının dramatik yapısı, yaşantıyı ve deneyimi müze ortamında deneyimleme olanağı tanıyan
yanı hem katılımcıların önceki yaşantılarını hem de müzedeki yapıtların tarihsel ve kültürel birikimini
barındıran geçmiş yaşantıları dramatik kurgunun odağına taşıma olanağı sağlar.
Yaratıcı drama ziyaretçilere canlandırmalar yapma, oyunlar oynama, duyu çalışmalarını
deneyimleme olanağı tanır. Yaratıcı drama etkinlikleriyle etkileşimli bir öğrenme alanı olan müzeler,
ziyaretçiler için dikkat çekici, heyecan verici ve eğlenceli mekânlar haline gelirler. Ziyaretçiler
müzede drama süreciyle müzelere, müzelerdeki sanat yapıtlarına ve yaratıcı drama ile öğrenmeye
farklı bir bakış açısı kazanırlar.
Müzede drama etkinlikleri (oyunlar) ve teknikleri (doğaçlama, rol oynama fotoğraf karesi,
donuk imge, fragman) katılımcıların deneyimlerini zenginleştirerek öğrenme sürecine katkıda
bulunmuştur. Katılımcılardan bazıları bu durumu şu şekilde ifade etmiştir:
“Bence etkinlikler çok yerindeydi, o giriş aşamamız, sonra eşlerin değiştirilmesi ve bizim karşı
tarafı gezdirmemiz, içeri girdiğimizde küçük bir canlandırma yapmamız; iki canlandırma
yaptık içeride, ikisi de çok yerindeydi. Belki canlandırmalar daha bile fazla olabilir. Fragman
kesinlikle olmalı, o çok hoştu, çok güzeldi. Heyecanlıydı ve deşarj olduğumuz noktaydı”
(K4).
“Üç farklı obje seçip o üç objeyi canlandırmamız istenmişti, lahitlerle birleştirip. O üç
objeyi de yapacağımız doğaçlamada kullanmamız istenmişti. O çalışma beni çok etkiledi.
Bir anlamda birilerinin çok eski dönemlerde kullanmış olduğu bir eşyayı ya da o dönemlerde
yaşanmış olan bir sosyal olayı, bir ritüeli, ayini kendi üretkenliğimizle birleştirerek bir
anlamda aslında, gördüğümüz şeyler üzerinden onları yaşamış olduk, empati kurmuş olduk”
(K6).
“İki nesne belirleyip bunların kullanımına yönelik bir canlandırma çalışması beni çok
etkiledi. Yani o mesela sizi hayal dünyasına atıyor, geçmişe gönderiyor, ‘Ne olabilir? Nasıl
olabilir?’ dedirtiyor. Kafamı böyle çok güzel çalıştırabiliyorsun. Çok keyif aldığım bir şeydi.
Mesela bir ejder dünyasına girdi kafam. Ve böyle şey, insanda biraz geçmişe dönüp gerçekten
bir merak uyandırıyor. Sonrasında araştırmaya yönelik şeyler de sağlıyor, kapılar açıyor
yani” (K2).

Müzelerdeki eserler katılımcıların role girmelerini kolaylaştırmıştır. Müzelerin yaşantı
odaklı mekânlar olması, geçmiş medeniyetleri ve kültürleri yansıtan özelliği role girme konusunda
katılımcılara yardımcı olmuştur. Müzede drama çalışmaları aynı zamanda katılımcıların duyularını
kullanmalarına olanak sağlamıştır.
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“İlk defa role girerek müze gezmiş olduğum için, o açıdan çok farklıydı ve özeldi benim için
ve akılda kalıcıydı. Canlandırmalar inanılmaz etkili müzede gezme konusunda bence. Bir defa
role girmeyi kolaylaştırdı. Karşımızda bir obje ya da bir eser var. Siz o objeyi ya da eseri,
heykeli kullanarak role giriyorsunuz. Yani role girmeyi daha da kolaylaştırdı diyebilirim” (K4).
“Atölyedekinden daha farklı olduğumu düşünüyorum orada. Role daha iyi girebildim, daha
iyi hissettim. Belki de etrafımda o yaşanmışlıkların içinde bulunduğum için, konuyla alakalı
olduğum için. Kendimi rahat hissettim. Orada canlandırma yapmak bana doğalmış gibi geldi.
Bazen atölyede öyle olmuyor, kendinizi zorluyorsunuz. Orada daha rahat role girdim” (K5).
“Benim çok ilgimi çeken, daha önce de benzer çalışmalarda bulunduğum için, bir de insanın
endişe duyması ve korkmasıyla ilgili bir durumu varken orda zaten bilmediği bir ortamda
ve görmeden yürüyor olmak daha da böyle bütün algılarını açıyor. Tabii ki biraz daha bir
yetisini kaybettiğinde o yetisiyle birlikte diğer duyuları da artmaya başlıyor. Burada da eğer
dinlemeyse dinleme, hissetmeyse hissetme devreye giriyor. Ama burada müzede en fazla
dinleme. Etrafında olan her şeyi dinliyor” (K3).

Öz değerlendirme
Tablo 6. Müzede drama sürecine ilişkin değerlendirme/öz değerlendirme

Müzeye bakışımı gözden geçirdim.
Kalıcı bilgiler öğrendim.
Bireysel farkındalık kazandım.
Çalışmadan önce araştırma yapmam gerektiğini fark ettim.
Müzelerin herkese göre olduğunu fark ettim.
Bizim için yeni bir şeydi.

fi

fk

5
4
4
3
2
1

4
4
3
2
2
1

Katılımcılar müzede drama etkinlikleriyle müzeye karşı bakışlarının değiştiğini, kalıcı
bilgiler öğrendiklerini ve bireysel farkındalık kazandıklarını ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar
müze ziyareti öncesinde yapacakları araştırmanın daha fazla şey öğrenmelerine katkı sağlayacağını
düşünürken bazıları da müzelerin herkese göre yerler olduğunu fark ettiklerini ifade etmişlerdir.
“Dramayla beraber yapılan çalışmada daha dikkat odaklıyız. Zaten günümüzü orada vakit
geçirmek için belirlediğimiz için, planımız olduğu için daha fazla şey gözümüze çarpıyor ve
daha fazla ayrıntı aklımda kalıyor. Ama diğer müzeleri düşünüyorum, herhalde iki yıl, iki
buçuk, üç yıldan sonra müzenin adını bile unutabiliriz, hatırlamayabiliriz. Ama Arkeoloji
Müzesi’ne ben ilk defa gittim, hiç gitmemiştim daha önce İstanbul’da yaşamama rağmen.
Benle beraber belki bir on sene gidebileceğini görebiliyorum şu anda” (K3).
“Benim dışımda başka insanların, katılımcıların yaşamlarını anlayıp kabullenebilmemde
gerçekten etkili olduğunu söyleyebilirim. Farklı yaşamlardan gelen, farklı işleri olan
insanları buluşturan bir ortam orası. Onların duygusal dünyalarını görüp tanımamda, aynı
zamanda onları kabullenmemde itici bir güç olduğunu söyleyebilirim” (K6).
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Katılımcılar yapılan görüşmelerde müzede drama sürecine ilişkin aşağıdaki önerilerde
bulunmuşlardır:
Tablo 7. Katılımcıların uygulamaya ilişkin önerileri

Müzelerde pek çok konuda farkındalık çalışmaları yapılabilir.
Zamana yayılmalı, zaman kısa geldi.
Farklı türdeki müzelerde çalışılabilir.
Farklı bakış açısı kazandırmak için çalışmalar yapılabilir.
Hava koşulları farklı olabilir (daha sıcak hava, gece).
Çalışmalarda farklı araçlar (müzik vb.) kullanılabilir.

fi

fk

7
4
2
1
1
1

4
4
2
1
1
1

Katılımcıların önerileri biçimsel ve içerik açısından iki farklı kategoride değerlendirilebilir.
İçerik açısından değerlendiren bazı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir:
“Aslında bakış açısını değiştiren bir tecrübe olduğu için belki şöyle bir şey olabilir mi
bilmiyorum ileriye dönük. Neticede liderlik eğitimi alan bireylere yönelik yapılan bir
çalışma, bizleri etkilemesi çok normal ama liderler bunu ilkokul ya da ortaokul seviyesinde
okul gezilerinde öğrencilere bu şekilde yapılırsa bunun o yaştaki çocuklarda bir bilinçlenme
sağlayabilir” (K2).
“Müzede drama çalışmasının bütün müzelerde uygulanmasını isterdim. Bütün müzelerin
içerikleri farklı olduğu için hepsinde farklı canlandırmalar yapılabilir. Sömestrde Sunay
Akın’ın oyuncak müzesinde gittim mesela. Orada da o kadar çok oyuncak var ki, hepsine
bakıp normal müze ziyaretiyle baktığımızda çok fazla ama canlandırma gözüyle baktığımızda
her bir karakteri kalkıp canlandırabilirsin. Onun dışında hayvanlarla ilgili olan müzelerde
orada farklı canlandırma yapılabilir. Bence bütün müzelerde çok etkili uygulanmalı, çok
etkili olabileceğini düşünüyorum” (K4).

Biçimsel açıdan ise sıcak bir mevsimde/günde yapılması, müzik kullanılması ve çalışmanın
süresi ile ilgili önerilerde bulunmuşlardır.
“Bence müzik çok etkili olurdu, ortam izin verirse müziği de içine katarak. Mesela biz birinci
aşamada masallar yapmıştık. Sözsüz, sadece müzikle o masalı canlandırma vardı. Daha
etkili bir duruma dönüştü. Ben görsel hafızadan çok, duysal hafızanın ve koku hafızasının
daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Çalışmada müzik kullanılsaydı daha iyi olurdu diye
düşündüm” (K5).
“Belki müze ziyaretleri bir gün değil de birkaç gün, 2-3 çalışma şeklinde yapılsaydı Arkeoloji
Müzesi’ni daha iyi tanıyacaktık. Zaman kısıtlı olduğu için belli yerlerini tanımış olduk. Yine
de bugüne dek gezdiğim müzeler içerisinde tarihi eser, bulgu anlamında en geniş yelpazeyi
sunan yerlerden bir tanesiydi. Benim için doyurucu bir ziyaretti” (K6).

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular katılımcıların yaşantıya dayalı bir öğrenme biçimi
olan müzede drama etkinlikleriyle daha kalıcı öğrendiklerini (Önder, Abacı ve Kamaraj, 2009;
Kılıçaslan ve Adıgüzel, 2016), müzede drama ile müze deneyimlerinin önceki müze deneyimlerinden
daha eğlenceli, yaşantı odaklı, kalıcı, farklı bakış açıları kazandıkları, özeleştiri yaptıkları, geçmişle
bugün arasındaki ilişki kurdukları bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.
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Araştırmanın önemli sonuçlarından birisi katılımcıların müzede drama uygulamasının
öncesini ve sonrasını karşılaştırdıkları müze algısına ilişkin ifadeleridir. Katılımcılar uygulama
öncesine ilişkin müze ziyaretlerini kalıcı olmayan, çabuk unutulan, bakıp geçilen, sık gidilmeyen,
bilgilerin okunarak öğrenildiği, anlama çabası gerektiren biçiminde tanımlamışlardır. Müzede
drama çalışması sonrasına ilişkin ifadeleri ise öğrenmede etkili bir mekân, farklı medeniyetlere
ait yaşantıların bulunduğu, kalıcı öğrenmenin gerçekleştiği, farklı sanat dallarını içeren bir
mekân biçimindedir. Katılımcı görüşlerindeki bu farklılığın uygulanan drama etkinlikleri olduğu
düşünülmektedir. Gartenhaus (2000)’un müzelerin ve müzelerdeki nesnelerin düş gücünü ve
yaratıcılığı ortaya çıkardığı, müzelerin ziyaretçiler için zengin uyaranlarla dolu olduğunu, anlattıkları
pek çok öykü ve yaşantıyla ziyaretçileri zenginleştirdiği görüşü müzede drama çalışması sonucunda
anlam bularak araştırma sonuçlarını desteklemiştir.
Araştırma sonuçlarından biri de katılımcıların müzelere oldukça önem vermelerine
rağmen müzeleri sıklıkla ziyaret etmediklerini ifade etmeleridir (Shaw, 2004). Elde edilen bulgular
katılımcıların yaptıkları öz değerlendirmede müzede drama çalışmasının bu noktada etkili olduğunu
ve müzelere daha sık gitmek konusunda farkındalık kazandıklarını göstermektedir.
Katılımcılar görüşmeler sırasında müzede drama çalışmasını farklı kavramlara benzetme
gereksinimi duymuşlardır (“Lunaparkta eğlenen insanları izlemeye” (K1), “Zaman yolculuğuna”
(K2), “Göremediğiniz cama çarpmaya” (K3), “Kurabiye yapma atölyesine” (K3), “Sürekli sorular
sorduğum çocukluğuma” (K4), “Eski bir çınar ağacına” (K5), “Yağmurun ardından beliren
gökkuşağına” (K6)). Müzede drama çalışmasının katılımcıların süreci bir metafor kullanarak
anlamlandırmalarında da etkili olduğu söylenebilir.
Katılımcılar kullanılan yöntemin sanat yapıtlarını anımsamalarında yardımcı olduğunu
söylerken müzelerin belirli alanlarına odaklanarak, sanatsal bir biçimde öğrenmenin daha kalıcı bir
deneyim olduğunu ifade etmişlerdir. Bu tür çalışmalarda katılımcılara müze mekânlarının tümünü
gezdirmek yerine belirli alanlara odaklanmak katılımcıların öğrenme ve anımsama düzeylerini
olumlu yönde etkileyebilir.
Araştırmanın bulguları göz önünde bulundurularak şu önerilerde bulunulabilir:
Farklı özelliklere sahip (arkeoloji, doğa, bilim gibi) müze mekânlarında müzede drama
uygulaması yapılarak müzede öğrenme deneyimi daha kalıcı bir yaşantıya dönüşebilir. Katılımcıların
müzelere, tarihe ve kültüre, diğer katılımcılara, geçmişe, bugüne ve geleceğe farklı bir gözle,
bakış açısıyla bakabilmesini sağlamak amacıyla müzelerde farklı alanlarda farkındalık çalışmaları
yapılabilir.
Elde edilen bulgular katılımcıların yaratıcı drama teknikleriyle daha kalıcı öğrendiklerini,
müzeyle daha kuvvetli bir bağ kurduklarını ortaya koymaktadır. Müzede drama çalışmalarında farklı
yaratıcı drama teknikleri kullanılarak yaratıcı drama tekniklerinin etkililiği belirlenebilir. Bir grup
çalışması olan müzede drama sürecinde katılımcılar hem müze mekânıyla ve müzedeki eserlerle hem
de diğer katılımcılarla etkileşimde bulunarak öğrenme deneyimi yaşamaktadırlar. Müzede drama
çalışmalarında grup üyelerinin/katılımcıların grup etkileşimlerinin öğrenme deneyimine etkisini
belirleyen çalışmalar planlanabilir.
Müzede drama çalışmalarında müzik, ışık gibi farklı olanakların kullanımıyla duyulara
seslenen disiplinler arası çalışmalar yapılabilir. Öğrenmenin daha kalıcı, etkili ve yaşantıya transfer
edilecek biçimde gerçekleşmesi için daha uzun sürelerde planlanmış; katılımcıların tarihi ve kültürü
öğrenecekleri, geçmişteki yaşantıları ve medeniyetleri rol içinde canlandıracakları, estetik bir mekân
ve sanat nesneleriyle bağ kurabilecekleri çalışmalar tasarlanabilir.
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Bursa’nın kendi tarihsel gelişimini çeşitli eserlerle sergileyen Bursa Kent Müzesi’nin
kuruluş amaçlarının en başında kentlilik bilinci ve bu amaca yönelik yapılması
öngörülen eğitim çalışmaları yer almaktadır. Okul öncesi öğrencileri ile Bursa’nın
eski mesleklerinin Bursa Kent Müzesi’nde işlenmesi konulu çalışma 6 yaş çocukların
gelişim özellikleri gözetilerek şekillendirilmiştir.
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Bursa’nın belli başlı mesleklerinin 6 yaş çocuklarına anlatılabilmesi için hem
bilgileri somut olarak sunan ortamlardan en önemlisi olan müzelerden, hem de birden
fazla duyuya aynı anda seslenebilen yaratıcı drama yönteminden yararlanılmıştır.
Dolayısıyla 6 yaş çocuklarına yaşadıkları şehir olan Bursa’nın geçmişten bugüne
taşıdığı tarihsel önemi, kaybolmak üzere olan meslekler üzerinden işlemek bu
çalışmanın problemini oluşturmaktadır.
Çalışmanın uygulandığı grup özel bir anaokulunun hazırlık sınıfına devam eden
6 yaşında 10 kız 8 erkek toplam 18 çocuktan oluşmaktadır. Çalışma nitel bir
araştırmadır. Çalışmada kullanılan desen, temel yorumlayıcı nitel araştırmadır.
Bu araştırma yöntemi kullanılırken yararlanılan veri toplama araçları; “kontrol
listesi”, “eğitmen gözlemi” ve “ürün bilgi kartı soruları” şeklinde belirlenmiştir.
Araçlardan elde edilen bulguların yorumlanmasında ise betimsel analiz tekniğinden
yararlanılmıştır. Çalışma sonunda çocukların hem yaşadıkları şehir Bursa’nın eski
meslekleri hakkında bilgi sahibi oldukları hem de kaybolmakta olan meslekler ve el
sanatları hakkında farkındalık kazandıkları gözlemlenmiştir.
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Two of the most important founding purposes of the Bursa City Museum, where
chronological displays support historical development of the City of Bursa, are to
promote citizenship awareness and educative activities for the same aim. Taking
development characteristics of 6 year-old pre-school children into consideration, a
study focusing on old professions of Bursa was applied at the Bursa City Museum.
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In order to explain main professions of Bursa to 6-year-old kids, this study benefited
from both museums, where an environment with tangible objects ease learning
process, and creative drama methods, which activate several senses at the same time.
The subject of this study is developed and aimed that children will learn about the
historical meaning of the city they live via professions that are about to disappear.
The study was carried out with a group of kids at the age of 6 (10 girls, 8 boys,
total 18), who study at a private pre-school academy. The study is a qualitative
research. The design used in the study is basic interpretive qualitative research.
Data collecting tools of this research method are: “control list”, “observation
of instructor” and “product info-card questions”. Descriptive analysis was used
to interpret the collected data. The results of the study indicate that children
learnt about the old professions of the City of Bursa and developed awareness on
disappearing professions and craftsmanship.
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Giriş
Bursa, kendi tarihsel serüveni içinde ekonomik açıdan hep önemli bir rol oynamıştır.
Osmanlı döneminin önde gelen ticaret merkezlerinden biri olduğu gibi, Cumhuriyet döneminde de
kısa zamanda cazibe merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kentin ekonomik açıdan tarihsel seyri
izlendiğinde, ülkenin genel gidişatına paralel bir seyir izlediği görülmektedir. Örneğin Osmanlı
döneminde İstanbul’daki saray ve erkânının ihtiyaçlarını temin etmek için çoğu mal alımları
Bursa’dan yapılmıştır (Oğuzoğlu, 2013, s.164). Yine Bursa Osmanlı döneminde İpek Yolu ticaret
kervanlarının geçtiği yol üzerinde bulunması nedeniyle hem Arabistan, Hindistan ve Çin’den gelip
Avrupa’da mal satmak isteyen tüccarlar, hem de Doğu malları ticareti ile uğraşan Avrupalılar için
cazip bir ticaret merkezi olma özelliğini üretim faaliyetleri ile yüzyıllarca korumuştur.
Dolayısıyla kentte ticaret hayatı ve üretim faaliyetleri köklü bir geleneğe sahiptir. Bu gelenek
tarihsel süreç içinde Türkiye’deki birçok bölgede sanayi alt yapısının ilk temellerinin Bursa’da
atılmasına sebep olmuştur. Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesinin 1964 yılında Bursa’da
kurulmuş olması rastlantı değildir (Altundemir ve Yılmaz, 2002).
Bursa ya da başka kentlerin sosyal, ekonomik, siyasi, sanat alanlarına ait tarihsel bilgiye
çeşitli kaynaklardan ulaşılabildiği gibi müzeler aracılığıyla da ulaşılabilir. Özellikle kent müzeleri bu
konuda doğrudan somut bilgiler edinmemizde önemli yere sahiptir.
Şehrin tarihsel gelişimini çeşitli eserlerle sergileyen Bursa Kent Müzesi’nin bodrum
katında bulunan galeri, 19. yüzyılda Bursa’ya gelen seyyahların çektikleri fotoğraflar ve yazdıkları
seyahatnamelerden yine bu yüzyılda yaşamış ressamların resimlerinden yola çıkılarak oluşturulmuştur.
Galeride 19. yüzyılda Bursa çarşısında üretim faaliyetlerini sürdüren esnaf ve zanaatkârların dükkân
canlandırmalarının yanı sıra oluşturulan vitrinlerde bu meslek koluna ait tarihi süreç içindeki
bilgilere ve kullandıkları özel el aletlerine ait bilgilendirmelere de yer verilmiştir. Çalışmada seçilen
mesleklerin konuları müzenin bu bölümünde tanıtımları yapılan mesleklerin arasından katılımcı
grubun ilgi alanlarına, geçmişle bugün arasında daha kolay bağ kurabilecekleri kaybolmakta olan
ancak yerini başka mesleklere bırakan ya da bırakmak üzere olan iş kolları arasından seçilmiştir.
Okul öncesi öğrencileri ile Bursa’nın eski mesleklerinin Bursa Kent Müzesi’nde işlenmesi
konulu çalışma 6 yaş çocukların gelişim özellikleri gözetilerek şekillendirilmiştir. Bu yaş dönemindeki
çocuklar bilişsel gelişim özellikleri bakımından somut işlemler evresinde değerlendirilmektedir.
Bunun nedeni; çocuğun zihinsel olarak mantık becerilerini somut nesne ve yaşantılar üzerine
uygulayabilmesidir. Mantıksal düşünmenin başladığı bu dönemde problemin çözülmesi somut
nesnelerle, şimdi ve burada gibi anlık durumların olmasına bağlıdır. Soyut olan elle tutulup gözle
görülmeyen işlemler yapılamaz (Arslan, 2010, s.12). Buna göre çocukların duyularıyla gerçek
şeyleri keşfettiği zaman bir öğrenmenin gerçekleştiğinden söz edilebilir. 5-6 yaş grubu çocukları
ancak gördüğünde, duyduğunda, dokunduğunda etkin biçimde öğrenmektedir.
Bu yaş grubundaki çocuklar için özellikle müzeler; sergilenen eserler ve orada yapılan
canlandırmalar ile bilgilerin somutlaştırabilmesine aracılık etmektedir. Öğretmen, öğrencilerin hiç
rastlamadığı ya da duyularıyla hiç tecrübe etmediği olgular hakkında konuştuğunda okuldaki öğretim
kolayca soyut hale gelebilmektedir. Müzede ise çocuklar görür, dokunur, koklar, aletleri tutabilir ve
araçları kullanabilir (Seidel ve Hudson, 1999, s.16).
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Eğitim kuramcısı John Dewey’e göre eğitim, yaşam boyu süren bir eylemdir. Bu yüzden en
etkili öğrenme, yaparak ve yaşayarak gerçekleşir. Çocuğun doğal yapısı, bireysel farklılıkları dikkate
alınmalı ve eğitimin merkezi çocuk olmalı, dersler de onun ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenmelidir.
Çocuk edilgen, ezberci bir eğitime asla zorlanmamalı, kurama değil uygulamaya ağırlık verilmelidir.
Bilgiler hiçbir zaman hazır sunulmamalı, çocuğun keşfetmesine ve düşünmesine olanak tanınmalıdır
(Bender, 2005, s.15).
Eğitim kuramcısı John Dewey’in belirttiği yaparak yaşayarak öğrenme, bireyin edilgen değil
etkin olması, öğrenmenin ezbere dayalı olmaması yaratıcı dramanın da üzerinde önemle durduğu
konulardır. John Dewey’in şu sözleri de bu görüşü pekiştirmektedir: “Eğer yaşam istiyorsak,
kendimizi yaşamın içine atalım. Çocuğu olduğu gibi bütün istek ve yönelimleri ile görelim. Kalbinin
nasıl çarptığını dinleyelim ve onu ileriye itecek bir çevre içinde bulunduralım. Ya öğrenmek?
Kuşkusuz öğrenmek de gerek. Fakat önce yaşamak ve yaşayarak öğrenmek başta gelir” (Aktaran:
Bender, 2005, s.16)
Bu çalışmada da çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, süreçte etkin olmaları
ve öğrendiklerini içselleştirmeleri önemsenmektedir. Bu nedenle yaratıcı drama yönteminden
yararlanılmıştır. Ayrıca sözü edilen öğrenmeyi gerçekleştirebilmenin önemli yollarından biri de sınıf
dışı ortamlardan yararlanmaktır. Bu ortamlardan biri de müzelerdir. Son dönemlerde müzelerden
eğitim amaçlı olarak yararlanıldığı görülmektedir. Müzeler bazen amaç bazen de araç olarak eğitime
hizmet eden bir ortam sağlarlar.
Müze ortamında ve müze nesnelerinden yola çıkarak yapılan yaratıcı drama etkinlikleriyle
çocukların kültürel yapıyı ve drama sürecini yeniden oluşturması söz konusudur. Bu yapı içinde
çocuklar çevreyi ve sanatsal nesneleri oluşturan, yaratan insanları tanıma-anlama olanağı yaşayabilir,
nesneler ve o dönem insanları arasındaki ilişkileri keşfedebilirler (Adıgüzel, 2015, s. 89).
Müze yaşantısı, bireysel sosyal ve fiziksel boyutları objelerle algılar ve ilgiler yoluyla
etkileşip, gözlem yapma, düşünce ve duyguları ifade etme, hayal gücünü kullanma, kendi yaşamına
bağlama, bilgilenme, müzenin mesajını görme ve anlamlandırma, objeleri okuma kültürel değerleri ve
yaşamı paylaşma, gerçeği arama uygulamalar yapma ve değerlendirme gibi özellikleri kapsamaktadır
(Terwiel, 2008, s.149).
Hem yaratıcı dramanın hem de müzelerin tarifinde yaşantı ya da bir birikimden söz
edilmektedir. Dolayısıyla her iki disiplinin tanımlarının birbiriyle kesiştiği görülür. “Müze eğitimi,
özellikle zaman ve mekan içinde kendini ve insanları anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi,
bugünü ve geleceği anlamlı bir biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıkları ve eski eserleri anlama,
koruma yaşatma kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıma ve
anlama, müzelere yaşayan kurum niteliği kazandırma, kültürler arası anlayış ve empati geliştirme gibi
hedeflere hizmet eder.” (İlhan, 2012, s.19). Çalışmada çocukların yaşadığı kentin meslekleriyle ilgili
farkındalık kazanmalarını somut verilerle işleyebilmek için müze ortamından yararlanılmaktadır.
Bahsi geçen mesleklerin kaybolma tehlikesi yaşaması nedeniyle konu geçmiş ve bugün kavramları
çerçevesinde ele alınmıştır. Dolayısıyla 6 yaş çocuklarına mesleklere ilişkin bilgilendirme yapılırken
zaman kavramı da önem taşımaktadır.
Zaman bir çocuk için en zor algılanan kavramlardan biridir. Çocuk, okul öncesi
döneminde eski- yeni karşılaştırması yapabilir ve ancak kendi yaşı kadar geriye gidebilir. Sonra
aile albümlerinden keşfederek ailesinin tarihinde yerini oturtur. Zamanın boyut olarak algılanması
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tarihsel bilincin kazanılması için biraz daha büyümek gerekir. Müzeler işte bu noktada çocuğun tarihi
anlama sürecine doğrudan katkıda bulunurlar. Onları tarihle yüz yüze getirirler. Geçmişle bugünün
karşılaştırılmasını yaptırırlar. “Müzede eski toprak çömlekleri gören bir çocuk önce bunların ne amaçla
kullanıldığını öğrenir. Sonra çömleğin nasıl ve hangi malzeme ile yapıldığını uygulayarak kavrar.
Ardından çömlekçilik diye bir mesleğin varlığını anlar. Fakat şimdi niye bu meslek yok? Toprak
kaplardan neden yemek yenmiyor. Zaman ilerledikçe yeni keşiflerle, insanoğlunun kullanması için
farklı malzemelerle yapılan tencereler mi bulunmuştu? Bunlar nasıl keşfedilmişti? Üretime hangi
yöntemlerle geçilmiş? Bir tek kişinin elleriyle var ettiği emekten fabrika üretimine nasıl varılmış?
Bütün bunları düşündürtmek, uygulamalı olarak yaşatmak, müzelerin çocuk ziyaretçilerine sunduğu
en önemli hizmettir.” (Abacı, 2003, s.12)
Tüm bu kazanımların müze ortamında sağlanabilmesi disiplinler arası bir çalışma ile
gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada da müzede yapılacak olan yaratıcı drama çalışmaları ile sanatsal ve
kültürel aktarımın gerçekleşmesi beklenmektedir. Bursa’nın belli başlı mesleklerinin 6 yaş çocuklarına
anlatılabilmesi için hem bilgileri somut olarak sunan ortamlardan en önemlisi olan müzelerden hem
de birden fazla duyuya aynı anda seslenebilen yaratıcı drama yönteminden yararlanılmıştır.
Çalışmanın Amacı
Çalışmanın genel amacı, Bursa’nın kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerini, 6 yaş çocuklarına,
“müzede drama” yoluyla tanıtmaktır. Bunu yaparken
1.

Yaşadığım şehir neresidir?

2.

Bu şehirde neler üretilir?

3.

Önceden üretilen ile bugün üretilen aynı mıdır?

Sorularına yanıt bulunmaya çalışılmış, sürecin sonunda çocukların yaşadıkları kent Bursa’nın
kaybolmaya yüz tutmuş belli başlı mesleklerini tanıması amaçlanmıştır.

Yöntem
Araştırmanın Modeli
“Bursa Kent Müzesi’nde 6 yaş çocukları ile Bursa’nın eski mesleklerinin işlenmesi” başlıklı
drama çalışmasının öğrenciler için nasıl bir farkındalık geliştirilebileceğini belirlemek için nitel
araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Çalışma Grubu
Çalışmanın uygulandığı grup Çağdaş Eğitim Kooperatifi 3 Mart Beşevler Anaokulu hazırlık
sınıfına devam eden 6 yaşında 10 Kız 8 Erkek toplam 18 çocuktan oluşmaktadır. Grubun haftada 1
saatlik drama dersi içeren okul programından kaynaklı drama geçmişi bulunmakta, müzede drama
geçmişi bulunmamaktadır.
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada kullanılan veri toplama araçları; “kontrol listesi”, “eğitmen gözlemi” ve “ürün
bilgi kartı soruları” şeklinde belirlenmiştir.
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Kontrol Listesi: Her oturumun kazanımlarına ve alt kazanımlarına yönelik “evet” ve “hayır”
seçenekli kontrol listeleri hazırlanmıştır. Bu listeler eğitim sırasında grubun sınıf öğretmeni tarafından
doldurulmuştur.
Eğitmen Gözlem Notları: Eğitmen sürece ilişkin gözlemlerini her oturumdan sonra not
almış, sürecin tamamlanmasının ardından da video çekimleri ile kontrol edilmiştir. Notlar alınırken
çocukların kazanıma yönelik davranışları, etkinliklere katılım durumları, doğaçlamalardaki role
girme ve sürdürme davranışları gözlemlenerek oluşturulmuştur.
Ürün Bilgi Kartı Soruları: Çalışmanın sonunda müze oturumlarında ortaya çıkan ürünlerin
sergilenmesi planlanmıştır. Bu ürünlere ilişkin hazırlanması planlanan bilgi kartlarına yazılacak
içerik çocuklara soru sorarak onların verdiği yanıtlardan oluşturulmuştur. Her ürünle ilgili sorular
genel amaca dönük olarak hazırlanmıştır. Ürün bilgi kartı soruları tüm sürecin tamamlanmasının
ardından her çocuğa her ürünle ilgili olarak tek tek ve hiçbir yönlendirme olmadan sorulmuş, verilen
yanıtlar doğrudan not alınmıştır.
Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizi nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılarak
yapılmıştır. Betimsel analiz elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimiyle okuyucuya
sunulmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla elde edilen veriler, öncelikle mantıklı ve anlaşılır biçimde
betimlenmektedir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler yorumlanmakta, neden-sonuç ilişkileri
irdelenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bulgular kontrol listeleri ve ürün bilgi kartı sorularının
değerlendirildiği çizelgelerde sayısallaştırılarak sunulmuştur. Analize açıklık getirmek, güvenirliği
arttırmak için verilerin analizinde zaman zaman nicel ifadeler kullanılmıştır.
Çalışmanın güvenilirliğini desteklemek amacıyla öğrencilerin ve velilerinin izniyle tüm
oturumlar kamera ve fotoğraf çekimleriyle kayıt altına alınmıştır.

Bulgular
Bu başlıkta, süreçte toplanan verilerin analizi sonucunda ulaşılmış bulgular sunulmuştur.
Kontrol Listelerine İlişkin Bulgular: Her oturumun kazanımlarına ve alt kazanımlarına
yönelik olarak, evet/hayır seçenekleri ile hazırlanan kontrol listeleri incelenerek çocukların
kazanımlara ulaşıp ulaşmadığına dair bulgular Tablo 1. deki çizelgede verilmiştir.
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OTURUM

Tablo1. Kontrol Listesi

KAZANIM

2
3

Kendisini ifade eder
Probleme çözüm üretir.
Bursa Hakkında Fikir Edinir.
Meslek ile ilgili farkındalık edinir

4

Müze kavramı hakkında farkındalık edinir

5

Bursa Kent Müzesi hakkında fikir edinir
Bursa Kent Müzesi’nde sergilenen eserler hakkında fikir
edinir

1

6

7

EVET

HAYIR

(toplam çocuk
sayısı)
En az
En çok
14
17
13
15
9
15
10
13

(toplam çocuk
sayısı)
En az
En çok
1
3
2
4
1
6
1
3

13

16

-

-

-

16

-

-

11

16

-

5

Bursa Kent Müzesi’nde bulunmaktan keyif alır

15

16

-

1

Bursa Kent Müzesi çarşı galerisindeki Bursa’ya özgü
meslekleri/dükkanları fark eder.

9

14

1

5

Katıldığı etkinliklere ilişkin duygularını ortaya koyar

-

13

-

1

At arabası ile ilgili farkındalık edinir.

-

15

-

1

Günümüzdeki araba ile at arabası arasındaki farkı ayırt eder

12

15

-

3

Katıldığı etkinliklere ilişkin duygularını ortaya koyar

11

12

3

4

Ayakkabıcılık mesleği hakkında farkındalık edinir.

-

15

-

-

Katıldığı etkinliklere ilişkin duygularını ortaya koyar

-

15

-

-

Bıçakçılık mesleği hakkında farkındalık edinir.

16

17

-

1

Katıldığı etkinliklere ilişkin duygularını ortaya koyar

16

17

-

1

Marangozluk mesleği hakkında farkındalık edinir.

11

15

-

3

Katıldığı etkinliklere ilişkin duygularını ortaya koyar

-

15

-

-

Çinicilik mesleği hakkında farkındalık edinir

6

15

-

9

Katıldığı etkinliklere ilişkin duygularını ortaya koyar

13

15

-

2

-

14
14
13
12

-

1
2

8

9

10

11

12

Bursa’ya özgü mesleklerin adlarını sayar.
Bursa’ya özgü mesleklerin yaptıkları işleri söyler.
Bursa’ya özgü mesleklerle ilgili duygularını ifade eder.
Bursa’ya özgü mesleklerle ilgili düşüncelerini ifade eder.

Çalışmanın amacında yanıt aranan sorulardan; “yaşadığım şehir neresidir ?” sorusu özellikle
2. oturumda konu edinilmiş ve bu oturuma dair kontrol listelerine bakıldığında çoğu çocuğun yaşadığı
şehir hakkında fikir sahibi olduğu gözlemlenmiştir. Amaca ilişkin bir başka soru olan “bu şehirde
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neler üretilir?” sorusuna ise 6. oturumdan itibaren ele alınan tüm meslekler ile ilgili çalışmalarda bu
mesleklerin yaşadıkları şehir Bursa’da varlığı üzerinde durulmuştur. Kontrol listelerine bakıldığında
12. Oturumun “Bursa’ya özgü mesleklerin adlarını sayar” kazanımına çalışmaya katılan çocukların
hepsinin ulaştığı gözlemlenmektedir. “Önceden üretilen ile bugün üretilen aynı mıdır?” Sorusuna
yönelik olarak mesleklerin konu edinildiği her oturumda kaybolmakta olan mesleğin yerine geçen iş
kolunun ne olduğuna yönelik çalışmalar yapılmış, bu soruların cevapları 12. Oturumda Bursa’ya özgü
mesleklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederlerken çocuklar tarafından yanıtlanmıştır.
Kontrol listelerine genel olarak bakıldığında çocukların oturumlardaki temel kazanımlara
çoğunlukla ulaştığı görülmektedir. Alt kazanımlara ulaşma düzeyinin de ilk oturumdan son oturuma
doğru artarak ilerlediği görülmektedir.

Eğitmen Gözlem Notlarına İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında on iki atölye gerçekleştirilmiş ve her atölye ile ilgili gözlem notları
tutulmuştur.
Okulda gerçekleşen ve tanışma iletişim çalışmalarının yer aldığı birinci oturumda okulun
ders programında yer alan drama derslerinin çocuklar üzerinde kendilerini rahat ifade edebilme,
çemberde toplanma alışkanlığı edinme, eş zamanlı role girerek hikayede yer alan kayıp köpeğin sahibi
ile ilgili empati kurabilme, rolünden keyif alma gibi bazı olumlu etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir.
Yine okulda gerçekleşen “yaşadığım şehri tanıyorum, ‘Bursa’” başlıklı ikinci atölyede
çocukların aileleri ile birlikte hazırladıkları Bursa’ya ait değerlere yönelik fotoğrafları getirip
arkadaşlarına yardım almadan sunmuştur. Aynı oturumda teleferik canlandırmasında eğitmenin
tarif ettiği yapıların isimlerini çoğu çocuğun söyleyebilmiş olması alt kazanımlara ulaşabildiklerini
göstermektedir. Aynı oturumun değerlendirme etkinliğinde çocukların çoğunun Bursa’ya ait
fotoğrafları ayırt edebilmesi ise oturumun temel kazanımı olan “Bursa hakkında fikir edinir”
kazanımına ulaşmış olduklarını göstermektedir.
Çalışmanın üçüncü oturumu olan “Meslek kavramı” atölyesi de okulda gerçekleştirilmiştir.
Bu oturumla ilgili “meslekle ilgili farkındalık edinir” temel kazanımına ulaşmada okulun ders
programında meslekler konusunun daha önceden işlenmiş olması kolaylaştırıcı olmuştur.
Okulda gerçekleşen son atölye olan “Sergi, müze” oturumu çalışmanın dördüncü
oturumudur. Müzeye ya da sergiye gitmeyen çocukların çoğu sergi kavramını yalnızca okullarında
açtıkları sergiler üzerinden anlatmışlardır. Oturumun değerlendirme aşamasında eğitmenin dağıttığı,
duvarlarında boş çerçeveler ve boş vitrin bulunan bir sergi salonu çizimine çocuklar genel olarak
oturum boyunca eğitmenin konu ettiği müze çeşitleri ve içeriklerinden eserler çizdikleri görülmüştür.
“Bursa Kent Müzesi’nde neler göreceğinizi düşünüyorsunuz?” sorusuna cevaben de çocukların kral,
kral tacı, vazo, at, sürahi, kürek, tüfek ve yüzük gibi yine oturumda konu edinilen eserlerden birkaçını
çizdikleri görülmüştür. Buradan hareketle çocukların müze kavramı ile ilgili yalnızca bu oturumda
konuşulan bilgilere sahip oldukları çıkarımına varılmıştır.
Çocukların müzedeki ilk atölyesi olan “Bursa Kent Müzesi’ni tanıyorum” başlıklı beşinci
oturumda atölyeye katılan çoğu çocuğun ilk müze ziyareti olması nedeniyle heyecanlı ve oldukça
meraklı oldukları, bu nedenle eserlerden çok mekana odaklandıkları gözlemlenmiştir. Çocukların
kazanımlara ulaşma konusunda eğitim odasındaki etkinliklerde daha başarılı olmaları da aynı
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nedene bağlanabilir. Buna rağmen çocukların özellikle canlandırma aşamasında role girmeye
hevesli olmaları, süreci etkin şekilde yaşayabilmelerine neden olup pek çok kazanıma kolaylıkla
ulaşabilmelerini sağlamıştır.
“Bursa Kent Müzesi El Sanatları Çarşısı’nı tanıyorum” başlıklı altıncı oturumda özellikle
çalışmanın ana konusu dışında kalan meslekler seçilmiştir. Oturum boyunca ara değerlendirme
sorularında müzede bulunan bu çarşı ve üretilenlerle günümüz alışveriş merkezleri karşılaştırılmış,
canlandırma etkinliklerinde alışveriş merkezlerinde rastlanamayacak olan esnaf kültüründen örnekler
verilmeye çalışılmıştır. Çocukların doğaçlamalarında geleneksel yaşam kültüründe alış-veriş
yapmaktan oldukça zevk aldıkları görülmüştür. Çocukların “semerci” dükkânını telaffuz etmekte
zorlandıkları eğitmenin gözlem notlarında yer almıştır. Çocuklara aynı dükkânda ne üretildiği
sorulduğunda da çoğunun ürünü tarif etmeyi başardığı ancak ürünün adını yalnızca o dükkânda
canlandırmada rolde olan çocukların söyleyebildiği gözlenmiştir. Aynı şekilde; değerlendirme
etkinliğinde diğer mesleklerle ilgili soruların doğru cevapları da genellikle o meslekle ilgili
canlandırmada rol oynayan çocuklar tarafından verilebilmiştir.
Çalışmanın yedinci oturumu olan “Bursa Kent Müzesi’nde At Arabacılığı Mesleği” konulu
atölyenin değerlendirme oturumunda yaptıkları at arabacısı resimlerinde mesleğini kaybetmekte
olan ya da müşterisi azalmış olan dükkân sahibini bazı çocukların üzgün çizmiş olmaları çocukların
kaybolan meslekle ilgili farkındalığını göstermesi açısından önemlidir. Aynı resimlerde dükkânın
içinde at arabacılığı mesleğine ait bir ya da birden çok aleti çizmiş olmaları alt kazanımlara
ulaşılabilmiş olduğunu göstermektedir. Çocukların bu oturumdan itibaren müze ortamına ve
çalışmanın yöntemine alıştıkları gözlemlenmiştir Eğitmen her oturumda üç gönüllü çocuğu, El
Sanatları Çarşısı Galerisinde yapılacak olan anlatım ya da canlandırma mekânını yanlarında eğitmen
ya da yardımcı öğretmen olmadan gidip bulmalarını ister ve öncü olmaları için cesaretlendirir.
Çocukların böylece hem mekâna alıştıkları hem de arkadaş gruplarına liderlik yapmanın hazzını
yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu çalışma her oturumda gruptan başka gönüllü çocuklarla yapılmıştır.
Aynı şekilde oturumun sonunda yaptıkları ürünleri bitirenlerin müzenin başka bir katında bulunan
mekâna tek başlarına gidip koymaları için ortam sağlanmıştır. Böylece çocukların müzeye aidiyet
duygularının da gelişmekte olduğu gözlenmiştir.
Çalışmanın sekizinci oturumunun konusu “Bursa Kent Müzesi’nde ayakkabıcılık mesleği”
dir. Konuya ilişkin temel kazanımlar “Ayakkabıcılık mesleği hakkında farkındalık edinir”, “katıldığı
etkinliğe ilişkin duygularını ortaya koyar” şeklinde oluşturulmuştur. Oturumun canlandırma
aşamasında dükkânda bulunan süreç içinde oluşturulan kurgusal bir kahraman olan Süleyman
Efendi’nin mektubunun okunması ayakkabıcılık mesleğine ilişkin duygu durumunu güçlendirmiştir.
Konu edinilen mesleğin ürününün günlük yaşamlarının bir parçası olması, çocukların meslekle ilgili
kazanımlara ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Oturumun değerlendirme aşamasında sorulan sorulara
verilen yanıtlar çocukların kaybolmakta olan bir meslekle ilgili çözüm yolları aramalarına sebep
olmuş oldukça mantıklı cevaplar verdiği gözlemlenmiştir.
“Bursa Kent Müzesi’nde Bıçakçılık Mesleği” konulu dokuzuncu atölyenin temel
kazanımı “Bıçakçılık mesleği hakkında farkındalık edinmektedir. Çocukların günlük hayatlarında
karşılaştıkları bir ürün olan bıçak konusundaki hazır bulunuşlukları konuyla ilgili kazanımlara
ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Ayrıca atölye sürecinde kullanılan müzik ve danslı etkinlikler nedeniyle
sürece çok daha kolay adapte oldukları izlenmiştir. Oturumun değerlendirme aşamasında çocukların
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bıçak maketlerini yaparken kendi aralarında “Biz de bu bıçakları Atatürk’e mi hediye edeceğiz?”
şeklindeki konuşmaları sürecin verimliliğini göstermesi açısından önemlidir.
Çalışmanın onuncu oturumunun konusu “Bursa Kent Müzesi’nde Marangozluk Mesleği”
dir. Oturumda eğitmen gözleminden yola çıkarak canlandırma etkinliğinde çocuklara marangoz
dükkânından ne alacakları sorulduğunda çoğu çocuğun heykel ve oyuncak dediği görülmüştür.
Müzenin marangoz dükkânının içindeki heykel ve ahşap oyuncaklar çocukların dikkatini çekerek
marangozluk mesleğinin temel üretim eşyalarını söylemelerine engel olmuştur. Bursa Kent Müzesi
Marangoz dükkânındaki bu eşyaların çalışmada hedefe hizmet etmediği düşünülmektedir. Bu
dezavantaja rağmen çocukların değerlendirme aşamasında verilen tahta parçalarıyla marangozluk
mesleğinin ürünü olan mobilyalar ürettikleri gözlemlenmiştir. Bir başka eğitmen gözlemi ise
çocukların bu mesleğin adını telaffuz etmekte zorlandıkları şeklindedir.
Eğitmen gözleminde oturumun değerlendirme etkinliğinde,
çocukların adını dahi
söyleyemedikleri bu mesleğin kaybolmakta olduğuna dair farkındalık edindikleri ve soruna çözüm
arayışı içinde oldukları gözlemlenmiştir.
Çalışmanın onbirinci oturumunda “Bursa Kent Müzesi’nde Çinicilik Mesleği” konu
edinilmiştir. Eğitmen gözlem notlarında bu oturuma ilişkin çocukların atölye boyunca Çinicilik
mesleğinin ismini söylemekte zorlanmış oldukları belirtilmiş, çocukların canlandırma aşamasında
padişaha verdikleri cevaplardan yola çıkarak mesleğe ait iş aşamalarını çoğu çocuğun sırasıyla
olmasa da sayabildiği gözlemlenmiştir. Eğitmen gözlem notlarında yer alan bir başka bulgu ise İznik
veya Bursa’da çinici dükkânları gören çocukların diğer mesleklerle karşılaştırdıklarında mesleğin
kaybolmadığını iddia ederek kaybolmakta olan meslekler kavramı üzerine düşündüklerini ifade
edebilmiş olmalarıdır.
Çalışmanın değerlendirme oturumu olan onikinci oturum okulda gerçekleştirilmiştir. Bu
atölyede tüm süreci kapsayacak biçimde “Bursa’ya özgü mesleklerin adlarını sayar, Bursa’ya özgü
mesleklerin yaptıkları işleri söyler, Bursa’ya özgü mesleklerle ilgili duygularını ifade eder, Bursa’ya
özgü mesleklerle ilgili düşüncelerini ifade eder” kazanımları oluşturulmuştur. Sürece yönelik eğitmen
gözlem notlarına bakıldığında; hazırlık ısınma etkinliklerinde eğitmenin getirdiği fotoğraflardaki
mesleklerin isimlerini söylerken özellikle mesleğin işlendiği oturumda telaffuz ederken zorlandıkları
çinicilik mesleğini kolaylıkla tanıyıp mesleğin adını söyleyebildikleri görülmüştür. Oturumun
özellikle canlandırma etkinliklerinde çocukların roldeyken mesleklerle ilgili farkındalıklarını dile
getirmeleri tüm çalışmanın kazanımlarına çoğu çocuğun ulaşmış olduğunu göstermesi açısından
önemli bir bulgudur. Aynı oturumun değerlendirme aşamasında gerçekleşen bilgi kartı oluşturma
etkinliği aynı zamanda tüm çalışmanın değerlendirme çizelgesi için veri toplama etkinliğidir. Her
bir meslek için (At Arabacılığı, Ayakkabıcılık, Bıçakçılık, Marangoz, Çinicilik) eserin adı, üreten
meslek, üretildiği şehir, günümüzdeki üretim durumu soruları sorulmuş verilen doğru ve yanlış
cevaplar çizelgede belirtilmiştir.
Her oturumun sonunda ayrıntılandırılarak ele alınan eğitmen gözlemlerinden ortaya çıkan
genel bulgular çocukların çoğunlukla katılımlarının etkin olduğu, etkinlik dışında kalmadıkları,
canlandırma ve doğaçlamalarda role girip sürdürme konusunda istekli oldukları yönündedir. Her
oturumun sonunda gerçekleşen değerlendirme aşamasında kazanımlara yönelik sorulara ağırlıklı
olarak doğru yanıt verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca her oturuma başlarken bir önceki oturumla
ilgili neler hatırladıkları yoklandığında kazanımlara hizmet eden bilgi ve düşüncelerin paylaşıldığı
görülmüştür.
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Çalışmanın amacına yönelik; “yaşadığım şehir neresidir ?” sorusuna ilişkin 2. Oturumun
eğitmen gözlem notlarına ve kontrol listelerine bakıldığında; çocukların yaşadıkları şehrin adını
söyleyebildikleri ve yaşadıkları şehirle ilgili belli başlı bilgileri paylaşabildikleri gözlemlenmiştir.
Bu nedenle çocukların “Bursa hakkında fikir edinir” kazanımına ulaştıkları da söylenebilir.
12. Oturumun eğitmen gözlem notlarında çocukların canlandırmalarında bu şehirde üretilen
ürünlere yer vermiş olmaları; aynı oturumun değerlendirme sorularını yanıtlarken ise artık at
arabasının yerine otomobil kullanıldığını, bıçakçıların atölyelerinin azaldığını günümüzde bıçakların
ve tabakların daha çok fabrikalarda üretiliyor olduğunu söylemeleri mesleklerle ilgili farkındalıklarını
ifade etmektedir. Dolayısıyla çalışmanın amacında cevap aranan “Bu şehirde neler üretilir?” ve
“önceden üretilen ile bugün üretilen aynı mıdır?” soruları böylece çocuklar tarafından bu ifadeler ile
yanıt bulmuştur.
Kaybolan mesleklerin yerine geçen meslekleri aynı oturumun değerlendirme etkinliklerinden
biri olan ürün bilgi kartı oluşturma etkinliğinde günümüzdeki üretim durumu sorulduğunda çocukların
açıklamalarında yerine geçen meslekleri konu etmeleri genel olarak çalışmanın amacına yönelik tüm
soruları cevaplayabildiklerini göstermiştir.
Ürün Bilgi Kartı Soru/Cevap Çizelgesine İlişkin Bulgular
Son oturum tamamlandıktan sonra çocuklarla yeniden bir araya gelinerek tüm sürecin temel
kazanımlarına yönelik sorular sorulmuştur. Bu sorular eğitim sürecinde ortaya çıkan ürünler üzerinden
hazırlanmıştır. Söz konusu ürünler ile sergi açılması planlanmaktadır. Sorulara verilen yanıtlar ile
hem kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığı yorumlanmış hem de sergide yer alacak ürünlerin “bilgi kartı”
olarak kullanılması planlanmıştır. Sorulara verilen cevaplar ile “Ürün bilgi kartı soru/cevap çizelgesi”
oluşturulmuştur. Bu çizelgenin/bilgi kartlarının oluşturulma safhası için okulun kütüphanesinde özel
bir alan oluşturulmuştur. Bu alana atölyelerde konu edinilen mesleklerle ilgili müzedeki dükkân
canlandırması fotoğrafı, mesleğe ait bir resim ya da fotoğraf ve o meslekle ilgili atölye sonunda
çocukların yaptıkları ürünler konmuştur. Mesleğe ait fotoğraf ya da resimlerin değerlendirme
oturumunda çocukların daha önce gördükleri görsellerden seçilmesine özen gösterilmiştir. Mekâna
tek tek alınan çocuklara eğitmen “Aylardır müzede bazı çalışmalar yaptık, her çalışmanın sonunda
sizler bazı eserler ürettiniz şimdi artık sergimizi hazırlama zamanımız geldi, sergi için bu ürünlerin
bilgi kartlarını birlikte hazırlayacağız, bunun için bazı sorular hazırladım” diyerek atölyelerde
işlenen her meslek için (at arabacılığı, ayakkabıcılık, bıçakçılık, marangozluk, çinicilik) hazırlanan 4
soru (eserin adı, üreten meslek, üretildiği şehir, üretim durumu) çocuğa yöneltilmiştir. Toplamda 20
soruya verilen doğru cevaplar çizelgede (+) yanlış cevaplar ise (–) şeklinde belirtilmiştir.
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Tablo 2. Ürün Bilgi Kartı Soru Cevap Çizelgesi

At arabacılığı mesleği konusunda Ürün bilgi kartı soru/cevap çizelgesinde çocukların çoğunun
at arabacılığı mesleği ile ilgili farkındalık edindiği, bu mesleğin Bursa’da ve kaybolmakta olan bir
meslek olduğunu söyleyebildikleri izlenmektedir. Aynı çizelgede ayakkabıcılık mesleği bölümüne
bakıldığında ise oturuma katılan tüm çocuklardan yalnızca bir tanesinin ayakkabıcılık mesleğinin
hangi şehirde yapıldığına ilişkin soruya cevap veremediği diğer tüm çocukların bu meslekle ilgili
soruları doğru şekilde yanıtlamış oldukları gözlenmektedir. Çizelgede bıçakçılık mesleğine dair
bölüm incelendiğinde meslekle ilgili sorulardan yalnızca “üretildiği şehir” sorusuna üç çocuğun yanlış
cevap verdiği görülmüştür. Yanlış cevap veren çocuklardan biri bıçakçılık mesleğinin konu edildiği
atölyeye gelmediği görülmüştür. Aynı çizelgede çocukların marangozluk mesleğine dair cevapları
incelendiğinde tüm çocuklar mesleğin ürünlerini tanıyabilmiş olmasına rağmen mesleğin adını 4
çocuğun söyleyememiş olduğu izlenmiştir. Çizelgede çinicilik mesleğine dair bölüm incelendiğinde
tüm çocukların eserin adını söyleyebildikleri halde mesleğin adı ve üretim durumu sorulduğunda 4
çocuğun yanlış cevap verdiği görülmektedir.
Ürün bilgi kartı sorularına verilen yanıtlar incelendiğinde genel olarak çocukların sorulara
doğru yanıt verdikleri gözlemlenmiştir. En çok yanlış cevap “ürünü üreten mesleğin adı nedir?”
sorusuna, en az yanlış cevap ise “ürünün adı nedir?” sorusuna verilmiştir.
Bu etkinlik bir çocuk hariç çalışmaya katılan 17 çocuk ile birebir çalışılarak gerçekleştirilmiştir.
Her çocuğa toplam 20 soru sorulmuş, toplamda 340 soru ve cevap çizelgede belirtilmiştir. Çalışma
grubu bu soruların 309’una doğru cevap vermiş yalnızca 31’ine yanlış cevap vermiştir. Eserin
adı sorusuna; 2, üreten meslek sorusuna; 12, üretildiği şehir sorusuna;10 üretim durumu sorusuna
ise 7 yanlış cevap alınmıştır. Yanlış cevapların meslek dağılımı şu şekildedir; At arabacılığı 11,
ayakkabıcılık 1, Bıçakçı 3, Marangoz 6, Çinici 10. Değerlendirme çizelgesinden çıkan bu sonuç,
oturumlar boyunca tutulmuş olan kontrol listelerini ve eğitmen gözlem notlarını destekler niteliktedir.
Çalışmanın genel amacına dönük olarak “Ürün bilgi kartı soruları”na bakıldığında tüm
çocukların yaşadıkları şehir Bursa’da kaybolmakta olan mesleklerin isimlerini söyleyebildikleri,
yerine geçen meslek hakkında da genel olarak fikir sahibi oldukları anlaşılmaktadır.

73

Dilek Yıldız Karakaş & Aynur Eğitmen - Yaratıcı Drama Dergisi 2017, 12(2), 63-76

Sonuç
“Bursa Kent Müzesi’nde 6 yaş çocukları ile Bursa’nın eski mesleklerinin işlenmesi” adlı
çalışmada çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, süreçte etkin olmaları ve öğrendiklerini
içselleştirmeleri önemsenmiştir. Bu nedenle yaratıcı drama yönteminden yararlanılmıştır. Ayrıca sözü
edilen öğrenme yolunu gerçekleştirebilmenin önemli ayrıntılarından biri de sınıf dışı ortamlardan
yararlanmaktır. Sınıf dışı ortamlardan biri olan müzeler çocuğun tarihi anlama sürecinde doğrudan
katkıda bulunmaktadırlar. Bu yaş grubundaki çocuklar için özellikle müzeler, sergilenen eserler ve
orada yapılan canlandırmalar ile bilgilerin somutlaştırabilmesine aracılık etmektedir. Müze eğitiminde
yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının önemine ilişkin Çağdaş Drama Derneği’nin
Eğitmenlik Kursu kapsamında yapılan proje çalışmaları bu açıdan örnek teşkil etmektedir. Örneğin
Serap Kurt’un 2012 yılında ilkokul 5. sınıf çocukları ile yaptığı “Ankara Rahmi Koç Çengelhan
Müzesi’nde Yaratıcı Dramayla Öğrenme” (2012) başlıklı projenin sonucunda yaptığı açıklamalardan
biri şöyledir: “Çocuklar için bir keşif noktası olan müzelerin birey için yaşam boyu açılıp tekrar tekrar
bakılması gereken bir nokta olması gerektiği gözlemlenmiştir.” Benzer proje çalışmalarından birini
gerçekleştiren Ayhan Karayel Çetin ““Sekiz Bin Yıldır İstanbulluyum” Yaratıcı Drama Yöntemiyle
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ni Geziyorum” (2015) başlıklı çalışmasının sonucunda “Müzede yaratıcı
drama yöntemiyle çalışma yapan öğrenciler, müzedeki nesnelerin belli bir zaman ve toplulukla bağını
kurmakta zorlanmamışlardır” açıklamasını yapmaktadır. Seçil Coşkun’un yaptığı “Etnografya ve
Vakıf Eserleri Müzelerinde Yaratıcı Drama ile Geçmişe Yolculuk” (2013) başlıklı proje çalışmasında
“Öğrencilerin müzelerle ilgili bilgileri ve müzelere karşı ilgisi artmıştır. Projede yöntem olarak
kullanılan yaratıcı drama ile de bilgileri kalıcı hale gelmiştir” sonucuna varmıştır.
Amacı, Bursa’nın kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerini, 6 yaş çocuklarına, “müzede drama”
yoluyla tanıtmak olan çalışmada; bu amaca yönelik; yaşadığım şehir neresidir, bu şehirde neler
üretilir, önceden üretilen ile bugün üretilen aynı mıdır gibi sorulardan yola çıkılmıştır.
Kontrol listeleri çözümlemesi, eğitmen gözlem notları ve ürün bilgi kartı sorularına verilen
cevaplar aşağıda yorumlanmıştır.
Kontrol listelerine genel olarak bakıldığında çocukların oturumlardaki temel kazanımlara
çoğunlukla ulaştığı görülmektedir. Alt kazanımlara ulaşma düzeyinin de ilk oturumdan son oturuma
doğru artarak ilerlediği görülmektedir.
Her oturumun sonunda ayrıntılandırılarak ele alınan eğitmen gözlemlerinden ortaya çıkan
genel bulgular çocukların çoğunlukla katılımlarının etkin olduğu, etkinlik dışında kalmadıkları,
canlandırma ve doğaçlamalarda role girip sürdürme konusunda istekli oldukları yönündedir. Her
oturumun sonunda gerçekleşen değerlendirme aşamasında kazanımlara yönelik sorulara ağırlıklı
olarak doğru yanıt verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca her oturuma başlarken bir önceki oturumla
ilgili neler hatırladıkları yoklandığında kazanımlara hizmet eden bilgi ve düşüncelerin paylaşıldığı
görülmüştür.
Çalışmanın genel amacına dönük olarak “Ürün bilgi kartı soruları”na bakıldığında tüm
çocukların yaşadıkları şehir Bursa’da kaybolmakta olan mesleklerin isimlerini söyleyebildikleri,
yerine geçen meslek hakkında da genel olarak fikir sahibi oldukları anlaşılmaktadır.
Süreç içinde bir değerlendirme oturumunda katılımcı bir çocuk geçen hafta dedesi ile Bıçakçı
dükkânına gittiğini ve alışveriş yaparak ona destek olduklarını açıklamıştır. Yine aynı konuşmada
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bir başka çocuk ise “Biz yalnızca bu mesleği değil tüm kaybolan meslekleri korumalıyız” diyerek
düşüncelerini aktarmıştır. Son değerlendirme oturumunda kaybolan mesleklere dair çocukların
doğaçlamalarında dükkanın sahibi rolündeki çocukların üzgün ifadeler takındıkları, ya da kaybolan
meslekleri için müşteri toplamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu veriler Çocukların adını dahi
söylerken zorlandıkları bir mesleğin kaybolmakta olduğuna dair farkındalık edindikleri ve soruna
çözüm arayışı içinde olduklarının en güzel göstergesidir.
Sürece ilişin tüm göstergelere bakıldığında Bursa Kent Müzesi’nde yapılan ve kaybolan
mesleklere ilişkin farkındalık geliştirmeyi amaçlayan çalışmanın sonucunda müze eğitiminde
yaratıcı drama yönteminin etkili olduğu, okulöncesi çocukların kendileri için soyut olan verileri
somutlaştırmakta önemli bir yol olduğu gözlemlenmiştir.

Öneriler
Okulöncesi dönem çocuklarıyla müzede yaratıcı drama çalışması gerçekleştirecek eğitmen
çalışacağı müzeyle ilgili tüm ayrıntılara hakim olmalıdır.
Okulöncesi dönem çocuklarıyla yapılacak müzede yaratıcı drama çalışmalarında katılımcı
sayısı en fazla 12-14 çocukla sınırlandırılmalıdır.
Geniş zamana yayılmış olan çalışmalarda tüm müzeyi görmelerini sağlayacak bir oturum
yapılmalıdır. Böylece bu yaş grubu için tüm müze ile ilgili meraklarının giderilmesi ardından
gerçekleştirilecek olan oturumda temel konuya odaklanmalarını kolaylaştıracaktır.
Çocukların müzeye aidiyet geliştireceği etkinlikler ya da durumlar çoğaltılarak koruma
bilincinin kalıcılığı sağlanmalıdır.
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Son yıllarda kültür, sanat, bilim ve teknolojideki ilerlemelerin müzeleri de
etkilediği görülür. Müzelerin tüm işlevlerinin yanı sıra eğitim işlevinin son yıllarda
daha da öne çıktığı açıktır. Bireyin değişen eğitim gereksinimleri yeni yöntem,
yaklaşım ve öğrenme ortamları arayışlarını hızlandırmıştır. Günümüzde müzeler
koleksiyonlarıyla birlikte önemli bir öğrenme ortamı olarak kabul edilir. Müze
Eğitimi ve Uygulamaları dersi Resim İş Öğretmenliği Programında müzelerin eğitim
olanaklarından etkin yararlanma amacıyla yer alan bir derstir. Bu çalışmanın amacı,
Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin Resim İş Eğitimi programı kapsamında
işlevlerini belirlemektir. Betimsel bir çalışma olarak planlanan araştırmada literatür
taramasıyla elde edilen veriler çalışmanın amacı doğrultusunda yorumlanmıştır.
Çalışmada, Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin işlevleri; yüzyıllar boyunca
insanlığın ürettiği kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik birikimi yine insanlara
sunan müzelerden etkili yararlanma yollarını göstermek; müzelere kaşı ilgi
uyandırarak bir müze bilinci oluşturmak; sanata ilişkin konuların müze ve
galerilerle işbirliği halinde işlenmesini desteklemek ve bunun yollarını göstermek;
sanat eğitimi bağlamında izleyici ile orijinal sanat eserlerinin bir araya gelebildiği
ve izleyicinin doğrudan eserle bağ kurabildiği müze, galeri ve sergilerin bu açıdan
önemini göstermek; Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi kapsamında yapılacak
müze ve galeri ziyaretleriyle, kültür ve sanat mekanlarına karşı ilgi uyandırmak,
alışkanlık geliştirmek ve varsa çekingenlikleri gidermek olarak belirlenmiştir.
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Recent developments in culture, arts, science and technology is proactively affecting
museums. Together with all other services provided the educational functions
of museums have become all the more obvious. As well, changing skillset and
educational needs of persons has accelerated the search for alternative approaches,
methods and educational settings. Currently, museums are deemed to essential
educational environments together with their collections. Museum Practices and
Education Course is designed to actively utilise the educational faculties of museums
in Arts Teacher Training Programs. The purpose of this study is to define the goals
and objectives of Museum Practices and Education Course within the Arts Teacher
Training Programs. Designed as descriptive research, the results of literature review
are collated on par with the aims of the study. In sum, the aims and objectives of the
Museum Practices and Education Course are defined as: enabling persons in ways of
actively utilising museums, which serve as a hub for the sum of humanities cultural,
artistic, scientific and technological creations, to the fullest; raising awareness about
and rousing interest in museums; supporting the cultivation of artistic matters and
events in collaboration with galleries and museums and showing ways of doing so;
in the context of arts education, pointing out the importance of museums, galleries
and exhibitions where genuine art and viewers meet and persons can directly relate
to creations; raising interest in galleries and museums by organising tours through
the Museum Practices and Education Course, develop positive habits and mitigate
related reservations.
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Giriş
Müzeciliğin temeli olarak koleksiyonlar bilinir. İnsan yüzyıllar boyunca merak ettiği,
ilgi duyduğu nesneleri toplamış ve biriktirmiştir. Günümüzde de pek çok kişi çeşitli nesnelerle
koleksiyonlar oluştururlar. Bir araya getirdikleri nesneleri incelemenin, onların özelliklerini
öğrenmenin ve bu koleksiyonlarını başka kimselere izletmenin, onlar hakkında bilgi vermenin
koleksiyonerlere zevk verdiği söylenebilir. Kuşkusuz koleksiyon oluşturmak bir ilgi ve merak işidir.
M.Ö. 12. yüzyılda Elam Kralı Şutruk-Nahhunde’nin Mezopotamya’nın çeşitli sanat özelliklerini
yansıtan taş eserlerini toplayarak, Suza’da bir araya getirmesi ilk koleksiyonlardan biri olarak kabul
edilir (Erkanal, 1983). Sanat eserlerini toplama, bir araya getirme çabaları çağlar boyu birçok kişi
tarafından da sürdürülmüştür. Erkanal’a (1983) göre,16. yüzyılla birlikte, koleksiyoncular çeşitli sanat
dallarının yanında artık arkeoloji, tarih, fen etnografya ve tabiat tarihi gibi konularla da ilgilenmeye
başlamışlardır. 17. ve 18. yüzyıllarda Orta Avrupa ülkelerinde başlayan koleksiyon yapma merakı
ve tutkusu giderek bütün öteki ülkelere yayılmıştır. Batur’a (1983) göre, ne tür dürtü ile toplanmış,
biriktirilmiş olursa olsun, sanat ve bilim eserlerinden oluşan bu tür koleksiyonlar ilk müze örnekleri
olarak görülebilirler.
İngiltere’de ilk büyük müzenin 1683’de, British Museum’un 1759’da; Amerika’da 1773’de;
Fransa’da 1793’de kurulmuş olduğu (Özsezgin, 1973; Beştepe, 1995; 24) düşünülürse, günümüzde
anlaşıldığı şekliyle müze anlayışının yaklaşık üç yüz, üç yüz elli yıla yakın bir geçmişe sahip olduğu
söylenebilir. İlk müze örneklerinden günümüze gelindiğinde müzeciliğin gelişerek çok değiştiği
görülür.
Son yüz yılda yaşanan hemen her alanda hızlı gelişme ve değişimlerin toplumları da
etkilediği görülür. Bu gelişmelerden eğitim dizgelerinin de etkilendiği izlenir. Değişen ve artan
eğitim taleplerini karşılamak için ülkeler eğitim dizgelerini gözden geçirmekte ve farklı çözüm
yolları ortaya koymaya çalışmaktadırlar.
Değişimden etkilenen bir kurum da müzelerdir. Artık müzeler sadece nesneleri toplayan,
koruyan ve onları sergileyen kurumlar değil, aynı zamanda koleksiyonları kapsamında eğitim
hizmeti veren kurumlar olarak da görülürler. Günümüzde müzelerin birer kültür ve sanat merkezi
ve eğitim ve öğrenme ortamı oldukları tartışma götürmez bir gerçektir. Müzelerin insanlığın çağlar
boyu ürettiği nesneleri toplaması, onları koruması, incelemesi ve sergilemesi önemli işlevlerdir.
Çağlar boyu insanlığın ürettiği nesneleri yine insanlığın gelişimine sunulması müzelere bir işlev
daha yükler; eğitim işlevi. Onur’a (2012) göre, “insanın gelişimine katkıda bulunmak müzenin en
önemli işlevi olmuştur.”
Müzelerden eğitim amaçlı yararlanmanın 20.yüzyılla birlikte daha da arttığı görülür. Müzeler
bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak değerlendirilirken, müzelerden eğitim amaçlı yararlanma
yollarını geliştirmek için de farklı çalışmalar yapılmaktadır. Müzelerin eğitim işlevinin öne çıkması
müze eğitimi alanını ortaya çıkarmıştır. Disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak düşünülebilen müze
eğitiminin, genel olarak müzelerden eğitim ve öğretim amaçlı yararlanma yolları üzerine çalışan bir
alan olduğu söylenebilir.
Öğretmen Yetiştirme Programlarından Resim İş Öğretmenliği Programına 1998 yılında
Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi konmuştur. Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi hem müze
eğitimi çalışmalarını hem de programda yer alan kimi derslerin sanat eserleriyle ilgili çalışmalarını
desteklemek açısından bir görev üstlenmiştir. Dersin, bu görevi yerine getirirken zaman içinde bazı
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işlevleri öne çıkmıştır. Bu çalışmada Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin işlevleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Resim İş Öğretmenliği Programında önemli bir yeri olan sergilerin değerlendirildiği
galeri eğitimi de Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi kapsamında ele alınmıştır.
Çalışmanın amacı, Resim İş Öğretmenliği Programı’nda yer alan Müze Eğitimi ve
Uygulamaları dersinin zaman içinde öne çıkan işlevlerini belirlemektir. Bu kapsamda betimsel bir
çalışma olarak planlanan araştırmada literatür taramasından elde edilen veriler çalışmanın amacı
doğrultusunda yorumlanmıştır.
Müze
Uluslararası Müzeler Konseyi müzeyi, “kültürel değere sahip bir bütünü, çeşitli araçlarla
korumak, incelemek, değerlendirmek ve özellikle halkın estetik beğenisinin yükselmesi ve eğitimi
için sergilemek amacıyla kamu yararına yönetilen sürekli bir kurumdur” (Riviere, 1962: 23-24)
şeklinde tanımlamaktadır. Kültürel değere sahip bir bütünden söz ediliyorsa ve kültür de insanın
ürettiği her şey olarak belirlenirse, o zaman müze yüzyıllardan bu yana insanın ürettikleri üzerine
yapılanmaktadır. Müzeler, bugün de dahil olmak üzere insanlığın ürettikleriyle yine insanları
buluşturan kurumlardır. İnsanın ürettiklerini (belli bir bütünlük çerçevesinde) toplayan, koruyan,
bunları araştıran ve sergileyen müzeler, insanlığın gelişimini de ortaya koymaktadırlar. İnsanlar,
içinde bulundukları çağın da farkında olarak, sergilenen nesnelerle, dünden bugüne insanlığın
gelişimiyle ilgili bilgi ve deneyim edinirler.
Atagök’e (2006, 59) göre, “amaç topluma ve onun gelişimine hizmetse, çizginin bir ucunda
birey ve toplum, diğer ucunda ise insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden malzemelerin bulunması,
müzeleri bu iki grup arasında ilişkiyi kuran, iletişimi sağlayan kurumlar olarak önemli bir konuma
getirmiştir. Müze, toplayan, araştıran, belgeleyen, bilgi toplayan, koruyan, depolayan, sergileyen ve
eğitim veren bir kurum olarak insanın geçmişten günümüze olan tüm gelişimini nesnelerle topluma
iletir…”.
Müzeler şu ana kadar belirtilen işlevlerini ICOM’un tanımında da belirtildiği gibi kamu
yararına gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Müzelerin kamu yararı yönetilmeleri, günümüzde kendi
içinde bir tartışma barındırsa da, herkese açık olmayı ve kar gütmemeyi gerektiriyor. Öne çıkan
eğitim işleviyle birlikte müzeler, ziyaretçi yani birey merkezli olup, herkesin yararlanabileceği
kurumlar olmalı, olabilmelidir.
Yukarıda belirtilen tanımda geçen “kültürel değere sahip bir bütün” ifadesi temel alınırsa,
kültürün de insanın ürettiği her şey olduğu düşünülürse, müzelerin insanlarla, yine insanların
geçmişten günümüze ürettikleri nesnelerle bir araya geldikleri, buluştukları ya da karşılaştıkları
yerlerdir. Müzelerin (koleksiyonların) ziyarete açılması, insanın ürettikleriyle yani nesnelerle
ziyaretçilerin buluşması başlangıçta önemli bir adım olsa da günümüzde bu buluşma, karşılaşma
kendi başına yeterli değildir.
Müze Eğitimi
Gelişen müzecilik anlayışı ile birlikte, müzelerde sergilenen nesneler ile ziyaretçilerin
karşılaşmalarının tek başına yeterli olmadığı görüşü öne çıkar. Çünkü müzeler, yüzyıllarca insanın
ürettiği, özel öneme sahip, çeşitli alanlarla ilişkili pek çok nesneyi barındırmaktadır. Bu nesnelerin
insanın geçmişiyle geleceği arasında bir köprü oluşturabileceği gibi içinde bulunduğu çağı daha
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iyi anlamasına, anlamlandırmasına da katkı sağlayabilecek nesnelerdir. Belki onlarca sayfada
yazılanlarla zor anlatılabilen bir konu, müzede ilgili nesne ya da nesnelerle çok hızlı ve daha kalıcı
bir biçimde anlatılabilir, kavratılabilir. Bu nedenle, müzeler önemli bir bilgi kaynağı olarak, bir
eğitim ve öğrenme ortamı konumuna gelmişlerdir.
Müzelerde nesnelerin sadece sergilenmesi ve ziyaretçilerin onları izlemelerinin sağlanması,
müzelerin potansiyelini yeterince kullanmamak, onlardan yararlanmamak anlamına gelir. Dolayısıyla,
ne yapılmalı ki, müzelerde sergilenen koleksiyonlardan, nesnelerden daha fazla yararlanılabilinsin?
Bu sorunun uzun yıllardır sorulduğu ve farklı biçimlerde yanıtlar bulunduğu ve bu yanıtların giderek
arttığı da söylenebilir. Günümüzde ziyaretçilerin, müzelerin potansiyelinden, müzelerin öğrenme
olanaklarından, çeşitli programlar, etkinlikler, yöntem ve tekniklerle yararlanmaları sağlanmaya
çalışılmaktadır. Akmehmet’e (2012, 196) göre, “günümüzde müzelerde eğitim çalışmalarının temel
görevi ‘müzenin eğitim potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve farklı izleyici gruplarına ulaşmaktır.’
Tran’a (Akt. Onur, 2012; 169) göre, “müzeler öğrenme ve öğretme çevreleridir; bu çevrelerin özgür
seçime ve değerlendirme yapmaya dayanan doğası öğrenmeyi desteklemekte ve geliştirmektedir.
İnsanlar ve özellikle çocuklar doğuştan öğrenme isteğine sahiptirler, müze gibi informal çevreleri
belirleyen özellikler öğrenmeye yönelik içsel güdüyü beslerler”.
Akmehmet’e (2012, 196) göre, “müzelerde eğitim çalışmaları 20.yy.’ın ikinci yarısından
sonra önem kazanmaya başlamıştır. 1950’lere kadar daha çok okul gruplarına yönelik etkinlikler
gerçekleştirilirken, 1970’lerden sonra yetişkinliklere yönelik çalışmalar da yaygınlaşmaya
başlamıştır. Özellikle “1990’lardan sonra öğretmen, öğrenci ve yetişkinlerin yanında aileler ve
engelliler gibi farklı izleyicilere yönelik eğitim yöntemleri hakkındaki araştırmalar ile müzelerdeki
eğitimin kapsamı genişlemiştir”.
Müzelerin eğitim işlevinin öne çıkmasıyla birlikte yukarıda da değinildiği gibi müze eğitimi
alanı ortaya çıkar. Paykoç ve Baykal’a (2000, 103) göre, ”Eğitim ve öğrenmede insan ve toplum ile
ilgili kaynakların ve alanların yaşamın bir parçası olarak kullanılmasına öncelik verilmektedir. Bu
çerçevede temel eğitimde ve yaşam boyu eğitim sürecinde yaşantılara dayalı çok yönlü öğrenme ve
yaşam alanları olarak müzelerin etkin kullanımını içeren müze pedagojisi ortaya çıkmıştır.” Alan
yazını incelendiğinde müze eğitimine karşılık gelen, müze pedagojisi, müze eğitbilimi ve müze
eğitimbilimi gibi adlandırmaların da kullanıldığı görülmektedir.).
Onur’a (2012,189) göre, “müze eğitimi kimileri için müzenin bir bütün olarak amacını
tanımlar, kimileri için de uzman müze personelinin çalışmaları anlamına gelir.” “Müze pedagojisi,
insanlararası iletişim ve etkileşimi geliştirici bir alan olarak, müze ve galerilerin her yaş insan için
ideal bir öğrenme ortamı olmasını amaçlamaktadır” (Paykoç ve Baykal, 2000; 103).
Müze eğitimi, ziyaretçilerin, müzede sergilenen nesne, değer ve bilgileri etkin bir biçimde
öğrenebilmelerini sağlayacak eğitimin ilke, yöntem ve uygulamaları üzerine çalışan bir bilim dalıdır.
Müze eğitimi, müze ve sergilenen konularla ilgili herhangi bir broşürün hazırlanmasından eğitim
programlarının hazırlanmasına, (eğitim amaçlı) ortamın düzenlenmesinden ziyaretçilere yapılacak
olan danışmanlığa kadar müzelerde gerçekleştirilecek olan eğitim etkinliklerini planlar, uygular ve
değerlendirir (Beştepe, 1995).
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Müze Eğitimi ve Uygulamaları Dersi
Müze eğitimi, Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi ile eğitim fakültelerinin yeniden
yapılandırılması sürecinde 1998 yılında Resim İş Eğitimi Programına girmiştir. Yedinci dönemde yer
alan Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi iki teorik, iki uygulama olmak üzere dört saatlik bir derstir.
2007 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayımlanan Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme
Lisans Programları’nda (http://www.yok.gov.tr/documents, 2017) Müze Eğitimi ve Uygulamaları
dersinin içeriği “müzeciliğin tarihi, çeşitleri, amaçları, gerekliliği, müze ve eğitim, eğitim amaçlı
müze ziyareti, ilköğretim/ortaöğretim öğrencileri için müze rehberi hazırlama ve uygulama, müze
ziyareti için ön hazırlık, plan ve kurallar, müzenin tanımı, sergileme, müzedeki eserlerin tarihsel,
estetik ve eleştirel incelenmesi, müzedeki eser ve kalıntılardan yararlanarak yapılan uygulama
çalışmaları” şeklindedir.
Bu içerik temel alınarak, Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin amacı genel olarak, müzeye
ilişkin temel kavramları, tarihini, türlerini, amacı ve işlevlerini ve gerekliliğini; müzenin kültür, sanat,
eğitim ve toplum ile ilişkisini; sanat eğitiminde müzelerden etkin bir şekilde yararlanabilme yollarını
kavratmak şeklinde belirlenebilir. Burada belirtilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Müze
Eğitimi ve Uygulamaları dersi, müze eğitiminde olduğu gibi sanat galerilerini de kapsar. Resim İş
Öğretmenliği Programı açısından düşünüldüğünde sanat galerileri müze eğitimi kapsamında önemli
bir yer tutar.
Buraya kadar belirtilenler ışığında, müzelerin günümüzde hem birey hem de toplumsal
açıdan önemi ile dersin içeriği ve amacı göz önüne alındığında, Müze Eğitimi ve Uygulamaları
dersinin bazı işlevleri öne çıkıyor. Bu işlevler gerçekleşirken ilk anda ilgili program öğrencileri
etkilenirken, sonrasında bu öğrencilerin öğretmenliğe başlamalarıyla birlikte onların öğrencilerinin de
etkileneceği düşünülebilir. Dolayısıyla bu dersin işlevleri sadece ders ile ve bu dersi alan öğrencilerle
sınırlı kalmayıp, değişik eğitim kademelerindeki öğrencilere ve hatta bu öğrencilerin ailelerine kadar
yansıyacağı söylenebilir.
Bu işlevlerden ilki, görsel sanatlar öğretmeni adaylarına, yüzyıllar boyunca insanlığın ürettiği
kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik birikimi yine insanlara sunan müzelerden etkili yararlanma
yollarını göstermektir. Bu öğretmen adaylarının ileride öğrencilerinin dolayısıyla toplumun müze
gezmelerine; müzelerde sunulanlar aracılığıyla bilgi ve görgülerini artırmalarına ve müzelerden
etkili yararlanmalarını sağlama konusunda önemli bir rol üstlenebilecekleri düşünülürse dersin
önemli bir işlevinin ortaya çıktığı görülür. Icom’a (akt. Akmehmet, 2012; 195-196) göre, “çağdaş
müzecilikte müzeler artık sadece koleksiyonları ile var olan, onları koruyan, araştıran ve sergileyen
kurumlar değillerdir. Müzeler aynı zamanda eğitim etkinlikleriyle de var olmakta; koleksiyonları
aracılığıyla toplumdaki farklı izleyici gruplarıyla iletişim kurmak ve müzenin öğrenme potansiyelini
yükselterek izleyicilerinin gelişimlerine katkıda bulunmak müzelerin temel sorumlulukları arasında
kabul edilmektedir.” Ziyaretçilere, müzelerin koleksiyonları herhangi bir ek etkinlik olmadan da bir
şeyler öğretebilir. Ancak müzelerin bir eğitim ortamı, bir öğrenme alanı olarak değerlendirilmesiyle
birlikte, çeşitli program ve etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen müze ziyaretlerinde müzelerin çok
daha etkili bir bilgi kaynağı olduğu ve ziyaretçi açısından da daha çok öğrenmenin gerçekleşeceği
açıktır. Bu çerçevede müzeler eğitim sorumlulukları kapsamında çeşitli etkinlikleri yürütürken, gelen
ziyaretçilerin müzelerden daha etkili yararlanma yolları konusunda bilinçli olmaları gerçekleşecek
eğitimin ve öğrenmenin niteliğini etkileyecektir. Bu noktada devreye girebilecek faktörlerden birisi
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de yukarıda belirtilen ve müzelerden yararlanma yolları konusunda bilgisi olduğu düşünülen görsel
sanatlar öğretmenleridir. Hem meslekleri hem de özelde aldıkları müze eğitimi ve uygulamaları dersi
açından, görsel sanatlar öğretmenlerinin öğrencilerine, öğrencileri aracılığıyla ailelerine ve dolaylı
olarak topluma müzelerden bilgi edinme konusunda katkı sağlayacakları düşünülebilir.
Müze eğitimi ve uygulamaları dersinin bir diğer işlevi ise, dersi alan öğrencilerde bir müze
bilinci oluşumuna katkı sağlamasıdır. TDK Türkçe Sözlükte bilinç (www.tdk.gov.tr, 2017), “İnsanın
kendisini ve çevresini tanıma yeteneği; temel bilgi, temel görüş; algı ve bilgilerin zihinde duru ve
aydınlık olarak izlenme süreci” şeklinde açıklanmıştır. Müze bilinci de, müzenin ve müze ile ilgili
temel kavramların bilinmesi, müzenin sadece çeşitli nesnelerin sergilendiği kurumlar olmadığı, bu
sergilenenler yani koleksiyonlarıyla yüzyılların kültürel üretimini barındırdıklarının, önemli bir
öğrenme ortamı olduğunun farkında olunması şeklinde açıklanabilir. Müzelerin birinci elden öğrenme
olanağı sunan kurumlar olduklarının bilinmesi gerekir. Müzelerle ilgi kurmanın, bir bilinç, kültür
ve görgü gerektirdiği düşünülebilir. Müzelerin koleksiyonları üzerinden bilgi edinme, geçmiş ile
bugün arasında bağ kurma, karşılaştırma yapma vb. şeyler bireyde bir ilgi durumunu gerektirir. Müze
Eğitimi ve Uygulamaları Dersi, görsel sanatlar öğretmeni adayında bu ilgiyi oluşturma, dolayısıyla
müze bilincini geliştirme açısından da bir işleve sahiptir.
Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin bir diğer işlevi de yine müzelerin eğitim
olanaklarından kaynaklanır. Buraya kadar zaman zaman değinilen, müzelerde, yüzyılların kültürel
birikiminin örneklerinin bulunması, çeşitli alanlarla ilgili birinci el örneklerin ve bilgilerin bulunması;
bu sunulanların öğrenilmesi noktasında da ziyaretçilerin fiziksel ve zihinsel olarak sürece katılmaları
müzelerin eğitim olanaklarındandır. Müzeler, her kademe eğitim-öğretim programlarında yer alan
pek çok dersi koleksiyonlarıyla destekler niteliktedir. Rose’a göre, “okul dersleri arasında, müzelerde
var olan malzemeden, doğru olarak kullanıldığı takdirde, daha canlı bir hale getirilemeyecek olanı
yoktur. Edebiyatın dayandığı koşullar, gerek teknik gerekse doğa bilimleri, tarih, coğrafya, sanat,
mimari, süsleme ve mesleki konular hep okul programlarında yer alıp müzelerde takviye edilebilecek
birçok dersten birkaçıdır” (Rose, 1958; Beştepe, 1995; 31). Sanat eğitimi kapsamında bakıldığında
müzeler hem genel kültür hem de sanat dallarına ilişkin örnekleri barındırırlar. Sanat eğitimi
açısından sanat galerileri de müzelerle birlikte ele alınmalıdır. Öğretmen adaylarının birinci el sanat
eseri örnekleriyle ya da çeşitli nesnelerle çalışmaya, o eserlerden kopya çalışmaları yapmalarına,
onları çözümlemelerine ve öğretmen adaylarının kendi çalışmalarıyla ilişkilendirerek kendi sanat
anlayışlarının geliştirmelerine müzeler ve sanat galerileri ortam sağlarlar. Kuşkusuz bunlar sadece
Müze Eğitimi ve Uygulamaları Dersi kapsamında gerçekleştirilmemektedir. Bu ders, öğretmen
adaylarına, müze ve galerilerin bu olanaklarını ve bu olanaklardan hangi amaçla, nasıl, ne zaman
gibi yönlerden yararlanabilecekleri yolları gösterir. Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi ve yürüten
öğretim elemanları, Resim İş Eğitimi Programında yer alan, desen, temel tasarım, anasanat atölye,
seçmeli sanat atölye, sanat tarihi, sanat eleştirisi gibi dersler ve bu derslerin öğretim elemanlarıyla
işbirliği yaparak müze ve galeriden etkin yararlanmalarını desteklemelidirler.
Müze Eğitimi ve Uygulama dersinin işlevlerinden bir tanesinin de, kültür ve sanat kurumlarına,
mekanlarına gitme alışkanlığının temelinin atılması, bu mekanlara gitmenin önemi ve özellikle bu
mekanlara karşı olası çekingenliği ortadan kaldırılmaya çalışılması söylenebilir. Öğretmen adayları,
yetiştiği kentte yeterli kültür ve sanat kurumunun bulunmaması (bazıları için), içinde bulunduğu
sosyo-kültürel ortamın etkisi ya da kendisinin ilgi duymaması nedeniyle üniversiteye gelmeden önce
yeterli düzeyde bu kurumlardan yararlanmamış olabilir. Öğretmen adayı üniversiteye gelmeden önce,
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kültür ve sanat kurumlarına ilgi göstermiş ve o mekanlara gitmiş, ama, buradan etkili yararlanma
yollarını bilmiyor da olabilir. Bu dersin, öğretmen adaylarına, müzeler ve galeriler aracılığıyla,
kültür ve sanat kurumlarının önemi, bu kurumlardan yararlanma yollarını öğrenme ve bu kurumlara
gitme alışkanlığı kazandırma bakımından da temel bir işlevi gerçekleştirdiği söylenebilir. Sanatla
bağ kurmanın temel yollarından birinin sanat eserleriyle karşılaşma olduğu düşünülürse, bu eserlerin
sergilendiği mekanlara gitmenin önemi de ortaya çıkar. Bu nedenle, öğretmen adayları aldıkları bu
eğitimle, öğrencilerini hangi eğitim-öğretim kademesinde olurlarsa olsun, olabildiğince en erken
yaşlarda müze ve galerilere götürmeliler; kültür ve sanat mekanlarına alışmalarını sağlamalıdırlar.
Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin bir diğer işlevi de sanat izleyicisinin niteliğini
geliştirmedeki katkısı olarak düşünülebilir. Sanat eğitimi genel anlamda “güzel sanatların tüm
alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı sanatsal eğitimi tanımlamaktadır.”
(San, 1983; 19). Yine San’a (1983, 20) göre, “günümüzde anlaşıldığı biçimiyle genel eğitim süreci
içindeki sanat eğitiminin konuları içine, geçmiş ve şimdiki zaman girmekte, kuram ve uygulama ile
üretici ve tüketici (izleyiciye düşen) süreçler hep bir arada yer almaktadır.” İster sanatçı adayı, sanat
öğretmeni adayı yetiştiren eğitim olsun isterse genel eğitim dizgesi içinde yer alan herkese yönelik
verilen sanat eğitimine ilişkin eğitim, kuram ve uygulamayı içerirken; bu süreçlerdeki herkes de
üreten ve izleyen konumundadırlar. Sanatçı adayı ya da sanat öğretmeni yetiştiren programlardaki
öğrenciler bir yandan sanatsal üretim içindeyken, diğer yandan başka sanatçılar tarafından yaratılan
eserleri izlemekte, yani tüketici konumundalardır. Bu durum genel eğitim dizgesinin herhangi bir
kademesinde eğitimi-öğretim gören öğrenciler içinde geçerlidir. Sanat derslerinde çeşitli uygulamalar
yaparken, diğer taraftan da sanat eserlerini incelerler. Sanatla ilgili tüm eğitim süreçlerinde, sanat
ve sanat dallarıyla bağ kuran, sanatı ve eserlerini anlamaya çalışan, sanata yaşamında yer açan
ve yaşamının kaliteli olması için sanatın gerekliliğinin farkında olan bireyler yetiştirmek temel
noktadır. Bu sanat eğitimi ile ilgili süreçlerde izleyici (kimi sanat dallarında okuyucu, kimisinde
dinleyici vb. olabilir) ile sanat eseri arasında kurulan ilişki sanatsal öğrenme ve deneyim için temel
gerekliliklerdendir. Sanat eğitimi ve öğretiminde birey ne kadar çok sanat eseriyle karşılaşırsa o
kadar öğrenmesi güçlenir; sanat eserleriyle ilişkisi sonucunda estetik deneyimi arttığından estetik
beğenisi daha rafine olur. Bireyin, sanat eserleri aracılığıyla gerçekleşen olabilirlikleri görme,
sorgulama, değerlendirme ve öğrenme ile birlikte sanat görgüsünün ve sanat anlayışının da geliştiği
söylenebilir. Erinç (2004, 31) “sanatsal bilginin, ancak sanat eseri ile kurulacak teke tek ve dolaysız
ilişki sonunda elde edilebileceğini” vurgular. Yani Erinç’e göre bu ilişki dolaysız, aracısız olmalıdır.
İzleyici sanat eseri ile teke tek kurduğu ilişki sonucunda estetik deneyimi yaşar ve eserin varlık
alanına katılmış olur. Burada aracısız olmaktan, orijinal, birinci el eser kastedilmektedir. Yani, bir
resmin, bir heykelin vb. eserlerin herhangi bir kopyası değil kendisinin; bir müzik eserinin konser
salonundaki yorumu; bir tiyatro eserinin sahnede izlenmesidir. Kuşkusuz her eserin orijinaline
ulaşmak güç olup, böyle bir durumda bir internet sitesindeki, bir kitaptaki ya da bir katalogdaki en
yakın kopyasına başvurulabilir; ancak, en iyi kopyada bile renklerde bir değer kaybı yaşanabileceği
de bilinir. Buraya kadar yapılan açıklamalar müzelerin, galerilerin ve çeşitli sergilerin izleyici ile
senet eserini bir araya getiren, onları karşılaştıran mekanlar olduklarını gösteriyor. Erinç’in belirttiği
dolaysız, teke tek ilişki müzeler, galeriler ve sergiler aracılığı ile gerçekleşebilir. Müze Eğitimi ve
Uygulamaları Dersi, müzelerdeki, galerilerdeki sanat eserlerine ulaşma konusunda rehberlik ederek,
bir farkındalık yaratarak, sanat müzelerinden, sanat galerilerinden yararlanma yollarını göstererek
öğretmen adaylarının eğitimlerine katkıda bulunur ve böylelikle önemli bir işlevi daha gerçekleştirir.
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Sonuç
Son yıllarda kültür, sanat, bilim ve teknolojideki ilerlemelerin müzeleri de etkilediği görülür.
Müzelerin tüm işlevlerinin yanı sıra eğitim işlevinin son yıllarda daha da öne çıktığı açıktır. Bireyin
değişen eğitim gereksinimleri eğitim dizgelerinde değişikliğe neden olurken, bilgiye ulaşmada
hemen her ortamdan doğru bir biçimde yararlanılma yollarının araştırıldığı izlenir. Bireyin eğitim
gereksinimi müzelerin eğitim rolünü de etkilemiş ve müzeler yaşayarak, deneyerek öğrenilen;
ziyaretçinin aktif olduğu bir öğrenme alanına dönüşmüştür. Müzelerin eğitim öğretim olanaklarının
verimliliğinin artırılmasında hem eğitim dizgesine hem de müzelere görev düşmektedir.
Bu bağlamda, Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi, Resim İş Öğretmenliği Lisans Programı
çerçevesinde, ilgili bölüm öğrencilerine müzelerin koleksiyonlarından, eğitim olanaklarından
yararlanma ve bunları etkin kullanma bakımından yollarını gösterir. Bu çalışmada elde edilen
bulgulardan hareketle, Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersinin, aşağıda belirtilen işlevleri
gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır.
Yüzyıllar boyunca insanlığın ürettiği kültürel, sanatsal, bilimsel ve teknolojik birikimi yine
insanlara sunan müzelerden etkili yararlanma yollarını göstermektir.
Müzelere karşı ilgi uyandırarak bir müze bilinci oluşturmak.
Eğitim programlarında yer alan pek çok dersin içeriğine müzeler koleksiyonlarındaki birinci
el bilgilerle destek; eğlenceli ve etkin katılımlı bir öğrenme ortamı sunar. Dolayısıyla görsel sanatlar
öğretimi kapsamında anasanat atölye, desen, temel tasarım, estetik, sanat tarihi, sanat eleştirisi
gibi derslere de sanat eserleri aracılığıyla öğrenme ortamı sağlar. Sanata ilişkin konuların müze ve
galerilerle işbirliği halinde işlenmesini desteklemek ve bunun yollarını göstermek.
Sanat eğitimi bağlamında izleyici ile orijinal sanat eserlerinin bir araya gelebildiği ve
izleyicinin doğrudan eserle bağ kurabildiği müze, galeri ve sergilerin bu açıdan önemini göstermek.
Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi kapsamında yapılacak müze ve galeri ziyaretleriyle,
kültür ve sanat mekanlarına karşı ilgi uyandırmak, alışkanlık geliştirmek ve varsa çekingenlikleri
gidermek.

Öneriler
Yukarıdaki sonuçtan hareketle geliştirilen öneriler şunlardır:
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1.

Resim İş Öğretmenliği Lisans Programı içinde yer alan anasanat atölye, desen, temel
tasarım, sanat eleştirisi, estetik gibi dersler ile müze eğitimi ve uygulamaları dersi
arasında bir ilişki kurulması ve öğretim elemanları arasında bir koordinasyonun sağlanması önerilmektedir.

2.

Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi sadece Resim İş Öğretmenliği Programında değil, aynı zamanda diğer öğretmen yetiştirme programlarında da yer almalıdır.
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Günümüzde müzeler eserlerin çekici biçimde sergilendiği, müze içinde ya da eğitim
bölümünde keyifli etkinliklerin gerçekleştiği, yaşlıların, ,engellilerin rahatlıkla
gezebildiği, öğrencilerin eğlenerek öğrendikleri merkezler olmaya başlamıştır.
Müzeler başlangıçta halkı müzeyi ziyaret etmesi gereken kişiler olarak görüyordu.
Son yıllarda ise müzeler halkı kendi gereksinmesi olan, kendi görüşlerini oluşturan
gruplar olarak görmeye başladılar (Onur, 2014). Müzeler artık ziyaretçi kavramını,
ziyaretçilerin var olmasını, gereksinimlerini çok önemsemektedirler. Müzeleri kimler
ziyaret eder? Müze ziyaretçisi kimdir? Soruları bu araştırmanın giriş sorularını
oluşturmaktadır. Müze ziyaretçileri içinden aileyle müze ziyareti yapmanın değeri
ise bu araştırmanın temel problemidir. Bu amaçla Ankara’da bulunan farklı resmi
ya da özel müzede aileleriyle müze ziyareti yapan çocuklar ve ebeveynleriyle
görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada aileyle yapılan müze gezilerinin çocuklar için
birlikte bir etkileşim sağladığı, birlikte hoşça vakit geçirdikleri ve bu durumdan
memnun oldukları gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır.
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people who should visit the museum. In recent years, museums have begun to
consider the people as their own needs, the groups that form their own opinions.
The museums are now very concerned with the visitor concept, the need to visit and
their needs. Main two questions are the reasons of this research “Who visits the
museums? Who is the museum visitor? “The problem of this research is the value
of family visits to museum. That is why researcher made special interviews with the
families who visited the state museums or private museums in Ankara. In the survey,
the results are positive as visits to the museum by the family provided an interaction
with the children, they had a good time together and they were pleased to be together
in the museum.

Article History
Received

11.11.2017

Accepted

30.11.2017

Keywords
Muzeum visit with family
Museum visitor

*
1

Bu çalışma EJER 3.Eurasian Educational Research Congress ‘de 31 mayıs 3 haziran 2016 tarihinde bildiri olarak sunulmuştur.
Doç.Dr., Ankara Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, E-posta: okvuran@education.ankara.edu.tr

Ayşe Okvuran - Yaratıcı Drama Dergisi 2017, 12(2), 87-92

Giriş
Günümüzde müzeler eserlerin çekici biçimde sergilendiği, müze içinde ya da eğitim
bölümünde keyifli etkinliklerin gerçekleştiği, yaşlıların, engellilerin rahatlıkla gezebildiği,
öğrencilerin eğlenerek öğrendikleri merkezler olmaya başlamıştır. Ülkemizde de artık dünya
standartlarına yakın müzeler bulunmakta ve bu müzelerde nitelikli eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Müzelerin amaçları, işlevleri değiştikçe türleri de değişmiştir: Sanat müzeleri, doğa tarihi müzeleri,
bilim merkezleri, çocuk müzeleri, tarih ya da antropoloji müzeleri, arkeoloji müzeleri, yaşayan tarih
müzeleri, tarihi ev müzeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar vb. gibi (Onur, 2014).
Müze ziyaretçisi giriş bileti için ödeme yapan, müzenin kafesinde ya da dükkânında alışveriş
yapan, atölye çalışmaları ve müze olayları gibi etkinliklerde yer alan katılımcıdır (Reeve ve Woolard,
2006; Akt: Onur, 2014). 1960’larda müzeler ziyaretçileri müzeyi ziyaret etmesi ve müzenin kurallarını
anlaması gereken kişiler olarak görüyorlardı. Müzeler son otuz yılda halkın kendi gereksinimi olan,
kendi görüşlerini oluşturan ve farklı gruplardan oluşan kişiler olduğunu fark ettiler. Müzelerde
küçük çocuklar ve aileleriyle çalışırken, drama, öykü anlatma, sanat etkinliği, film izleme, teknolojik
araçları kullanma vb. pek çok etkinlik de yapılabilmektedir.
Vygostsky’e göre öğrenmenin doğası diyaloğa dayalıdır. Sosyokültürel yaklaşım kuramına
göre çocuklar müzede hem birbirleriyle, hem müze çalışanlarıyla, hem de öğretmenlerle etkileşimle
öğrenmeyi gerçekleştirmektedirler (Onur, 2012). Karşılıklı katkılar ve görüşmeler aracılığıyla bütün
katılımcılar yeni bir öğreniciler topluluğunu oluştururlar. Vygotsky’nin sosyokültürel yaklaşımına
göre çocuklar bir yetişkinin rehberliğinde ya da daha deneyimli bir akran aracılığıyla daha etkili
öğrenmektedirler (Onur, 2012).
Suzanne Gaskins (2015) müze ziyaretinde ebeveyn rollerini şöyle sınıflamaktadır: Yetişkin
etkileşimli keşif yapma, Ailenin oyuncu ve yalnızca çocukla eğlenen rolünde olması, Fırsat vericisözel olmayan destek veren rolünde, Aile yorumcu, bilgi ve geri dönüt veren rolünde, Süpervizörpratik öğrenmeye odaklı olma, Yetişkin ya da aile çocuğun öğrencisi –gözlemci, çocuğa tabi olan vb.
rollerinde yer almaktadır. Gürel’in (2010) Ankara’daki müze ziyaretçileri üzerine çalışması, ziyaretçi
özelliklerini, motivasyonlarını, ihtiyaç ve beklentilerini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmaya
katılanlar müzelerin öğrenme ve merak duygusuyla ziyaret edildiğini, çoğunluğun arkadaş, eş ya
da çocuk /torunlarla geldiklerini, zaman darlığıyla müzeleri sık sık ziyaret edemediklerini, giriş
ücretlerinin yüksekliğini, rehberliğin azlığını müzelerin tanıtımının yetersizliğini belirtmişlerdir.
Ankara’daki müzeleri daha çok 21-30 yaş arasındaki gençler ve kadınlar ziyaret etmektedir. Araştırma
grubu boş zamanlarını daha çok kitap, dergi, gazete okuyarak ya sinemaya giderek ya da arkadaşlarla
geçirdiklerini belirtmişlerdir (Gürel,2013).
Müzeler başlangıçta halkı müzeyi ziyaret etmesi gereken kişiler olarak görüyordu. Son
yıllarda ise müzeler halkı kendi gereksinimleri olan, kendi görüşlerini oluşturan gruplar olarak
görmeye başladılar (Onur, 2014). Günümüzde müzeler ziyaretçi kavramını, ziyaretçilerin var
olmasını, gereksinimlerini çok önemsemektedirler. Müzeleri kimler ziyaret eder? Müze ziyaretçisi
kimdir? soruları araştırmanın giriş sorularını oluşturmaktadır. Müze ziyaretçileri içinden aileyle
müze ziyareti yapmanın değeri ise bu araştırmanın temel problemidir.
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Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırma yöntemleri içinde nitel araştırmanın bu çalışma için etkili olduğuna inanılmaktadır.
Nitel araştırma araştırmacıya olay ve olguları yakından izleme, derinlemesine betimleme, yorumlama
kendi bütünlüğü içinde ve doğal bir inceleme kolaylığı sağlaması vb. nedenlerle tercih edilmiştir
(Yıldırım ve Şimşek, 2000).
Çalışma Grubu/Katılımcılar
Ankara’da farklı müzelerde ailesiyle müze ziyareti yapan çocuklar ve ebeveynleri araştırma
grubunu oluşturmaktadır. Araştırma Ankara’da Erimtan müzesi, Çengelhan Rahmi Koç müzesi
müzelerde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan çocukların çoğunluğu ilkokul öğrencisidir.
8-10 yaş arasında 4 erkek öğrenci ile görüşülmüştür. Araştırmaya katılan kız öğrenci sayısı, biri
10. sınıfta diğeri 4.sınıfta olmak üzere ikidir. Toplam 6 çocuk ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada,
37-46 yaş arasında 3 baba ve 2 anne toplam beş yetişkinle görüşülmüştür. Ebeveynlerin biri ilkokul
diğerleri üniversite mezunu ve meslek sahibi idi. Araştırmada çocuklarla görüşmelerin üçü Erimtan
ve Çengelhan müzesinde diğerleri farklı mekânlarda yapılmıştır. Anne-babalarla görüşmelerin ikisi
müzede, üçü farklı mekânlarda gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme türü
kullanılmıştır. Araştırmanın bir kısmı daha önce sık sık müze ziyareti yapan çocuklarla farklı
mekânlarda gerçekleştirilmiştir. Çoğunlukla müzelerde hem yetişkin ve hem de çocuklarla görüşmeler
yapılmıştır.
Görüşmenin temel soruları şunlardır:
-

Müzeyi niçin ziyaret ettiniz? Müze nedir? Tanımlar mısınız?

-

Müzeyi kiminle ziyaret etmek isterdiniz?

-

Ailenizle müze gezme konusunda deneyimleriniz nelerdir? (Duygular, düşünceler,
yaşantılar vs.)

Verilerin Analizi
Araştırma verileri betimsel analiz modeli ile değerlendirilmiştir. Betimsel analiz daha
yüzeysel ve kavramsal yapının açık biçimde belirlendiği bir analizdir (Yıldırım ve Şimşek, 2000).
Daha derinlemesine analiz için de içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde toplanan veriler
kodlanarak analize tabi tutulur ve böylece araştırma içinde beklenmeyen, öngörülmeyen veriler de
değerlendirilir.
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Bulgular
Araştırmanın bulguları çocuklara ilişkin ve yetişkinlere ilişkin araştırma bulguları başlıkları
altında incelenmiştir.
Çocuklara İlişkin Araştırma Bulguları ve Yorumları
Araştırmanın birinci sorusu: ‘Müze gezisi nedir?’ idi. Çocukların yanıtları aşağıdadır:
Katılımcı: Tarihi eserleri keşfetmek,
Katılımcı: Müze gezmek kültürlenmek daha fazla, önbilgi öğrenmek, bir de eğlence,
Katılımcı: Geçmişten gelen eserlerin sergilendiği yerlerdir. Günümüzde müzelere çok fazla
önem verilmiyor.
Katılımcı: Müze çok güzel bir yer, harika, eski zamanların yaptığı bir şey, eskileri anımsatan
bir yer müzeyi seviyorum, hoşuma gidiyor.
Katılımcı: Müze gezisi eğlenmek demektir. İçinde müzeyi düşünüyorum.
Yukarıdaki yanıtlara bakıldığında çocukların müzeyi klasik ve bilinen biçimiyle
tanımladıkları, keşfetme, kültürlenme, eğlenme işlevlerini, geçmiş ve bugünle birleştirdikleri müzeyi
farklı boyutlarıyla görebildikleri ve müze gezisinde deneyimli oldukları görülmektedir.
Araştırmanın ikinci sorusu: ‘Müzeyle ilgili duyguların düşüncelerin neler?’ şeklindedir.
Çocukların yanıtları aşağıda belirtilmiştir.
Katılımcı: Müzeye gitmeyi çok seviyorum, müzede eski zamanların tarihini görüyorum, ya da
modern sanatı görüyorum, müzede geçmiş tarihin içindeymiş gibi hissediyorum.
Katılımcı: Mutlu hissediyorum.
Katılımcı: Müzelere gitmeyi seviyorum. Bir sanat (eseri) olduğunda acaba niçin yapmış diye
düşünüyorum. Hoşuma gidiyor.
Çocukların müze gezmekten hoşlandıkları, çok sevdikleri, bir sanat müzesindeki eserleri
sorguladıkları ve müzedeki eserlerle empati kurup geçmişte yaşıyor gibi hissettikleri görülmektedir.
Çocukların müze bilincine yetişkinler kadar sahip oldukları görülmektedir.
Araştırmanın üçüncü sorusu “Aileyle mi müze gezmek istersin arkadaşlarınla mı?”
şeklindedir. Dört çocuk aileyle, bir çocuk arkadaşlarımla, bir çocuk ise ikisi de olabilir demektedir.
.Çocukların yanıtları şu şekilde belirtilmiştir:
Katılımcı: Aileyle çünkü okulla hızlı geziliyor.
Katılımcı: Arkadaşlarımla gezerken dikkatim dağılabilir, ailemle gezmeyi daha çok tercih
ederim.
Katılımcı: Arkadaşlarımla bir iki gezdim ama annemle tercih ederim.
Katılımcı: Anneyle farklı oluyor, gezerken bir şey yapmıyorsun sadece bakıyorsun ama
arkadaşlarla gezerken eğleniyorsun, eserlere güzelce bakıyorsun, arkadaşlarla
daha güzel oluyor.
Araştırmanın en önemli sorusu aileyle müze gezme konusudur. Çoğunluğun aileyle müze
gezmekten hoşlandığı görülmektedir. Ancak bir öğrenci ailesi yerine arkadaşlarını tercih etmiştir.
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Bu durum düşük sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyde çocukların bilgiyi ve etkileşimi arkadaşlarıyla
gerçekleştirdiklerini düşündürmektedir. Söz konusu öğrencinin annesi de görüşmede hiç müze
görmediğini belirtmiştir. Ayrıca araştırma grubundaki çocukların 2.-4. sınıf düzeyinde olması arkadaş
kavramının onlar için çekici olabileceğini ama arkadaş ve okulla yapılan gezilerin keyifsizliğini iyi
bildiklerini ve bu nedenle aileyi tercih ettiklerini de düşündürmektedir.
Araştırmanın dördüncü sorusu “Anne ya da babanla müze gezmek ne tür duygular
uyandırıyor?” dur.
Katılımcı: Tarihöncesi binlerce yıl önceki şeyleri görmek demek. Hıhı, evet, mutlu oldum,
eğlendim. Aileyle müze gezmek çok eğlencelidir.
Katılımcı: Ailemle daha çok vakit geçirmemi sağlar, daha çok mutlu olurum.
Katılımcı: Aileyle müze gezmek keyifli vakit geçirmek demektir.
Katılımcı: Eski zamanlarda başka bir şey yaptıklarını, yeni bilgileri öğreniyorum.
Katılımcı: Annemle gezerken bilgileniyorum, öğretmenim zaten bilmez ki sınıfa nasıl
anlatsın. Müzelere gitmeyi seviyorum, evet. Özellikle arkeoloji müzelerini. Bir
sanat (eseri) olduğunda acaba niçin yapmış diye düşünüyorum. Hoşuma gidiyor.
Ebeveynlere İlişkin Araştırma Bulguları ve Yorumları
Araştırmanın yetişkinlere dönük sorusu ‘Sizin çocuğunuzla birlikte müzeye gelmeniz nasıl
duygular, düşünceler uyandırıyor? şeklindedir. Ebeveynlerin verdikleri yanıtlar şu şekildedir:
Katılımcı: Çocuğumun müzeye meraklı olması hoşuma gidiyor, birlikte paylaşmak da güzel
şey, onun meraklı olması güzel bir şey, tarihe ilgisi güzel bir şey, tabii ki birlikte
olmak da çok güzel bir şey. Her hafta bir müzeye gitmeye çalışıyoruz. Bir şeyleri
paylaşmak, birlikte öğrenmek güzel bir şey, tarihi bilgileri yeniden hatırlamak
güzel bir şey.
Katılımcı: Oğlumun müzelere ilgisinden mutluyum. Aklıma gelmeyen şeyler söylüyor, diğer
çocuklardan farklı olarak müzeden hoşlanması, güzel şeyler söylemesi hoş bir
duygu. Beraber vakit geçirmekten mutluyum.
Katılımcı: Geçmişi anmak güzel, bizim gördüğümüz onların görmediği şeyleri gösteriyoruz.
Keyif aldık. Fırsat buldukça hafta sonları böyle kaçamaklar yapıyoruz. Ailemle
gezmeyi tercih ederim. Buna memlekette ihtiyaç var diye düşünüyorum.
Katılımcı: Müze gezisi geçmiş tarih demektir. İncelediğim eserleri düşünüyorum. Çocuğum
için faydalı bir yer olduğunu düşünüyorum. Müzeyi ailemle gezmeyi tercih
ederim. Müzede çocuğumla paylaşımlardan mutlu oluyorum.
Anne ya da babaların müze gezme konusundaki düşünceleri olumlu yöndedir. Hepsi de
müzeleri bir kültür, eğitim ve ‘birlikte hoşça vakit geçirilen bir yer ‘olarak gördüklerini belirmişlerdir.
Ebeveynlerin üniversite eğitimli olması, orta ya da üst sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyde olmasının
da bu olumlu tutumu etkilediği düşünülmektedir. Paylaşmak, ’birlikte keşfetmek, öğrenmek ‘aileleri
iyi anne baba olma konusunda geliştirmektedir.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırmada aile kavramı içinde anne-çocuk, baba-çocukla görüşmeler yapılarak müze gezme
konusundaki görüşme verileri değerlendirilmiştir. Araştırmada aileyle yapılan müze gezilerinin
çocuklarla aile arasında etkileşimi sağladığı ve çocukların aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdikleri
ve bu durumdan memnun oldukları gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Aileyle yapılan müze
gezileri bizde de son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. Orta sınıf ve üst sosyo-ekonomik düzey
ailelerin müzeleri de bir kültür kurumu olarak tüketmeye başladıkları görülmektedir. Bu nedenlerle
müzelerin ailelerle birlikte yapılan gezileri desteklemeleri, rehberlik sağlamaları ve müze eğitimini
hem yetişkin anne, babalar hem de çocukları için düzenlemeleri çocuklar için yararlı olacaktır. Artık
ülkemizde de geleneksel ana-baba rollerinden çıkan, çocuğuyla hoşça vakit geçirmeye çalışan, çocuğa
değer ve önem veren bir aile modeli yaygınlaşmaktadır. Çoğunluğu kentli, az çocuklu, iyi eğitimli,
sanata ve kültüre değer veren bu aile tipinin de araştırma bulguları içinde ortaya çıktığı söylenebilir.
Müzelerin aileyle müze gezme ve aileyle müze eğitimleri düzenleme konusunda yüreklendirici
çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Kaynakça
Artun, A. (2006). Sanat müzeleri 1, 2. İstanbul: İletişim Yayınları.
Ambrose, T. & Paine, C. (2006). Museum basics. London: Routledge.
Erdoğan, N. (2014). Mardin müzesi müze eğitimi etkinlikleri.
Gartenhaus, A. R. (2009). Yaratıcı düşünme ve müzeler. (Çev. R. Mergenci & B. Onur). Ankara : A.Ü. Çocuk
Kültürü ve Uygulamaları Merkezi Yayını.
Gaskins, S. (2015). Aileyle yapılan müze ziyaretleri. 12-14 Ekim 2015 ÇOKAUM Kongresi. S. Gaskins atölye
notları.
Gaskins, S. (2008a). Enriching the visitor experience for kids and families. Exhibitionist.27/1.
Gaskins, S. (2008b). The culturel meaning of play and learning in children ‘s museums. Hand to Hand.22/4.
Gibbs, K., Sani,M., & Thompson, J. (2006). Lifelong learning in museums an European handbook. Avrupa
Komisyonu.
Gürel, E. (2013). Ankara’daki müzelerde ziyaretçi profillerinin ve motivasyonlarının değerlendirilmesi. Ankara Araştırmaları Dergisi.1(2),1-9.
İlhan A. Ç., Artar, M., Okvuran, A., & Karadeniz, C. (2011). MDGF, UNİCEF, KTB, AÜ. Müze Eğitim Modülü.
Ankara: Yorum Matbaacılık.
Karadeniz, C. (2015). Çağdaş müze ve kültürel çeşitlilik: arkeoloji müzesi uzmanlarının kültürel çeşitliliğe
ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Onur, B. (2014). Yeni müzebilim, demokratik toplumu yaratmak. Ankara: İmge Yayınevi.
Onur, B. (2012). Çağdaş müze eğitim ve gelişim. müze psikolojisine giriş. Ankara: İmge Yayınevi.
Seidel, S. (1999). Müze eğitimi ve kültürel kimlik. (Çev. B. Onur ve B. Ata.) Ankara: A.Ü Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Tavşancıl, E. & Arslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Tezcan Akmehmet, K. (2012). Müze eğitimi: okul programları. Müzebilimin ABC’si. İstanbul: Ege Yayınları.
Vergo, P. (1991). The new museology .Londra: Reaction Books.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

92

Yaratıcı Drama Dergisi 2017, 12(2), 93-104
www.yader.org

Müze Eğitimi Alanında Yapılmış Tezler
Ayşe Çakır İlhan1
Makale Bilgisi

Öz

DOI: 10.21612/yader.2017.016

Çağdaş müze; müze koleksiyonu, müze yönetimi ve müze çalışanı ile müze
ziyaretçisinden oluşan üç saç ayağı üzerine kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın
ardından başlayan çağdaş müze anlayışı alana yeni bakış açıları getirmiştir.
1917’den 1950’li yıllara kadar müzede öğrenmenin gerekliliği ve önemi ile
müzelerin üniversiteler gibi araştırma merkezleri olması fikri kabul görmeye
başlamıştır. 1950’lerde eğitim bilimlerinde yaşanan gelişmelerde öğrencinin
araştırarak kendisinin bilgi üretmesi gerekliliği vurgulanmış, böylece müzeler,
laboratuvar ve kütüphaneler önem kazanmıştır. Bu bağlamda müzelerin toplumu
eğlendirecek ve eğitecek tarzda koleksiyonlarını kullanmaya başladığı görülür.
1965’den sonra müzelerde kültür merkezleri kurulmaya, çok kültürlü eğitim, müze
eğitimi ve kültürel dersler öğretim programlarında yer almaya başlamıştır. Nesneler
hakkında akademik bilginin aktarımının yanında, toplumun farklı kesimlerinin
özellikleri, insan gelişimi, iletişim teorileri, grup dinamizmi, kültürlerarasılık önem
kazanmıştır. Nesne temelli bilgi aktarımından nesneyi bağlamsal açıdan yorumlama,
deneyim oluşturma yaklaşımına geçilmiştir. 1990’lı yıllarda müze görevli kadrosuna;
araştırmacı, uzman, konservatör, restoratör, mimar, içmimar, eğitimci-pedagog,
metin yazarı, halkla ilişkiler uzmanı gibi görev alanları girmeye başlamıştır.
Müze işlevlerinde ise; toplama, belgeleme (arşivleme), koruma (bakım - onarım)
ve sergilemenin yanı sıra eğitim de önem kazanmaya başlamıştır. 2000’li yıllarda
Türkiye’de Öğretmenlik Programlarında müze eğitim konusuna yer verilmiştir. İlk
ve orta öğretimde okul dışı öğrenmenin birinci adresi MÜZELER olarak gösterilmiş,
başta görsel sanatlar dersi olmak üzere pek çok derste müze eğitimi konusuna yer
verilmiştir. Üniversitelerde Müzecilik alanında lisans ve lisansüstü programlar
açılmıştır. Müze, müzecilik ve müze eğitimi alanında tezler ve projeler yapılmıştır.
2017 verilerine göre YÖK tez tarama merkezinde (05.02.2017) müzecilik alanında
284 yüksek lisans, 18 doktora ve 6 sanatta yeterlik tezinin olduğu saptanmıştır.

Makale Geçmişi
Geliş tarihi

30.05.2017

Kabul

02.12.2017

Anahtar Sözcükler
Müze eğitimi
Müzecilik
Lisansüstü tezler

Thesis in the Field of Museum Education
Article Info

Abstract

DOI: 10.21612/yader.2017.016

The contemporary museum is based on a three legged stoolthat is made up
of the collection, management and staff, and visitors. The new understanding
of contemporary museums that begun after the First World War opened new
perspectives in the field of museum. From 1917 to 1950, the necessity of museum
learning and the idea of museums becoming research centers similar to universities
started to become accepted. In 1950’s developments in educational sciences,
emphasizing the necessity of students being able to generate knowledge through
research increased the importance of museums, laboratories and libraries. In this
context, it is seen that the museums started to use their collections in a manner that
will entertain and educate the society. After 1965, cultural centers started to be
established in museums and multicultural education, museum education and cultural
lectures were included in teaching programs. Besides the transfer of academic
knowledge about objects, the characteristics of different parts of the society,
human development, communication theories, group dynamism, inter-culturalism
have gained importance. From the object-based knowledge transfer, the object has
been changed from the contextual perspective to the experience creation approach.
During the 1990s researchers, experts, conservators, restorers, architects, interior
architects, educators-pedagogues, text writers, public relations experts were started
to be included in museum staff. The function of the museums also expanded from
collection, documentation (archival), protection (maintenance) and exhibition to
education. In 2000, museum education was included in teaching programs in Turkey.
MUSEUM, and many degree program sprimarily on visual arts included museum
education in their programs. Undergraduate and post-graduate programs were
opened in the field of museology in universities. Thesis and projects have been made
in the field of museum, museology and museum education. According to 2017 data,
284 graduate, 18 doctorate and 6 artistic proficiency theses were found in the field
of museology in YÖK (Turkish Higher Education Institute) thesis screeningcenter
(05.02.2017).

Article History
Received

30.05.2017

Accepted

02.12.2017

Keywords
Museum education
Museology
Postgraduate thesis

1

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarsı
Müze Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, E-posta: Ayse.C.Ilhan@ankara.edu.tr.

Ayşe Çakır İlhan - Yaratıcı Drama Dergisi 2017, 12(2), 93-104

Giriş
Uluslararası Müzecilik Komitesi’ne göre müze eğitimi, izleyicinin gelişimini sağlamak
amacıyla çeşitli değer, kavram ve bilgilerden yola çıkarak ve pedagojik yöntemler kullanarak
geliştirilen bir kültürlenme sürecidir (ICOFOM, 2010). Bu kültürlenme süreci aynı zamanda etkili bir
“okul dışı eğitim” örneğidir. Müze eğitimi hem duyusal hem de entelektüel boyutları olan bir eğitimdir.
1917 yılından itibaren müzede öğrenmenin gerekliliği önem kazanmış, müzelerin üniversiteler gibi
araştırma merkezleri haline getirilmesi vurgulanmaya başlanmıştır. 1950’lerde eğitim bilimlerinde
yaşanan gelişmelerde, öğrencinin araştırarak kendisinin bilgi üretmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Böylece müzeler, laboratuvar ve kütüphaneler önem kazanmaya başlamıştır. 1950’lerde müzelerin
toplumu eğlendirecek ve eğitecek tarzda koleksiyonlarını kullanmaya başladığı görülür. 1965’de
müze kültür merkezleri kurulmaya başlanmıştır. 1970’li yıllarda özellikle sanat eğitimi alanında
müzelerin kullanılması zorunlu kılınmıştır. Bu amaçla çok kültürlü eğitim, müze eğitimi ve kültürel
dersler sanat eğitimi öğretim programlarına girmiştir.
1970’li yıllarda müze eğitimi anlayışında yenilikler kendini göstermiştir. Nesneler hakkında
akademik bilginin aktarımının yanında, toplumun farklı kesimlerinin özellikleri, insan gelişimi,
iletişim teorileri, grup dinamizmi, kültürler arasılık önem kazanmıştır. Nesne temelli bilgi aktarımından
nesneyi bağlamsal açıdan yorumlama, deneyim oluşturma yaklaşımına geçilmiştir. 1990’lı yıllarda
müze görevli kadrosuna; araştırmacı, uzman, konservatör, restoratör, mimar, içmimar, eğitimcipedagog, metin yazarı, halkla ilişkiler uzmanı gibi görev alanları girmeye başlamıştır. Müzelerin
işlevleri arasında toplama, belgeleme (arşivleme), koruma (bakım - onarım) ve sergilemenin yanı sıra
ve eğitimde önemli olmaya başlamıştır. Türkiye genelinde müze sayısı 2015 yılında 409’a ulaşmıştır.
Bunların 193’si Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde, 216’sı ise özel müze
kategorisinde yer almaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesindeki müzelerin
tamamına yakını arkeoloji, etnografya, antropoloji ya da genel müze olarak faaliyet göstermektedir.
Öte yandan müzede ziyaretçi ile buluşan teknolojik unsurlar, sanal müzecilik örnekleri, keşif odası
vb. etkileşimli birimler Türkiye geneline henüz yeterince yaygınlaşmamıştır.
Müze eğitimi bu gelişmelerle birlikte ayrı bir uzmanlık ve eğitim gerektiren bir alan
olmuştur. Bu nedenle pek çok ülkedeki üniversitelerde müzecilik ve müze eğitimi formasyonu veren
bölümler açılmıştır. Müzelerin eğitim bölümlerinde müze eğitimi almış uzmanlar görevlendirilmeye
başlanmıştır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde müze eğitimi önceleri gönüllü müze
derneklerinin emekli sanat tarihi, arkeoloji ve tarih öğretmenlerinin özel seminerlerle yetiştirilmesiyle
gerçekleştirilmiş, daha sonra 1960’larda müzecilik yüksek lisans eğitimi görmüş müze eğitimcilerinin
kadrolara alınmasıyla müzelerde eğitim bölümleri oluşturulmuştur. Türkiye’de de hem lisans hem de
lisansüstü düzeyde Müzecilik ve Müze Eğitimi programları açılmaya başlanmıştır:
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1.

Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı,

2.

Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Müze Eğitimi Yüksek Lisans Programı,

3.

İstanbul Üniversitesi Müze Yönetimi Yüksek Lisans Programı

4.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı

5.

Dokuz Eylül Üniversitesi Müzecilik Lisans ve Yüksek Lisans Programı

6.

Akdeniz Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı

7.

Başkent Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı vb.

Müze Eğitimi Alanında Yapılmış Tezler

Aynı zamanda örgün eğitimde de müze eğitimine 2000’li yıllardan sonra büyük önem
verilmeye başlanmıştır. 2005-2006 öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik, fen ve teknoloji
öğretimi gibi derslerde müzelerden yararlanılması gereği vurgulanmış, görsel sanatlar ve sanat
etkinlikleri derslerinin programlarında müze eğitimi öğrenme alanı olarak ilköğretim birinci
sınıftan sekizinci sınıfa kadar programın yaklaşık üçte birini oluşturmuştur. Anadolu Güzel Sanatlar
Liselerinde “Müze Eğitimi” bir ders olarak okutulmaya başlamıştır. Öğretmenlik Programlarında
(Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği vb. lisan programlarında)
bazen zorunlu bazen de seçimlik ders olarak “Müze Eğitimi” dersi okutulmaktadır. Türkiye’de
müzecilik alanında yaşanan tüm bu gelişmelere karşın müze eğitimi alanında eğitilmiş yeterli insan
gücü yetiştirilememiştir. 2017 yılı itibari ile Türkiye’de Müzecilik alanında farklı çalışmalar olmasına
karşın bir doktora programı mevcut değildir. Ancak farklı üniversitelerin lisansüstü programlarında
lisansüstü düzeyde tezler yaptırılmaktadır.
26 Şubat 2017 YÖK Tez Taraması sonucunda ‘Müzecilik’ alanında 309 kayıt bulunmuştur.
Bu tezlerin 285’i yüksek lisans, 18’i doktora ve 6’sı sanatta yeterlik tezidir. Müze eğitimi alanında ise
70 teze ulaşılmıştır (Ek:1). Bu araştırma kapsamında incelenen 70 tezin 9’u doktora, 61’i ise yüksek
lisans tezidir. Tezler üniversiteye, yıla, konu alanına, örneklenen müzeye, çalışma alanına ve hedef
kitleye göre tablo halinde verilmiştir.
Müze Eğitimi Lisansüstü Tezlerinin Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversiteler
Gazi Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi

16
13
7
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Toplam

1
1
1
1
70

Yukarıdaki tablo incelendiğinde müze eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin en fazla
Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bünyesinde yapıldığı görülmektedir.
Müze Eğitimi Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
2015 yıllarında
2009 yıllarında
2011 yıllarında
2008, 2010, 2012 yıllarında
2007 yılında
2014,2013, 2006, 2005 yıllarında
2001 yılında
2004, 2002, 2016 yıllarında
Toplam

15
9
7
6
4
3
2
1
70

Müze Eğitimi konusunda yapılan lisansüstü tezlerinin yıllara göre dağılımı incelendiğinde
en çok 2015 yılında bu alanda tez yapıldığı saptanmıştır. Bu durum müze eğitimi alanın her geçen
gün daha da önemsendiğini göstermektedir.
Müze Eğitimi Lisansüstü Tezlerin Konu Alanına, Örneklenen Müzeye, Çalışma Alanına
ve Hedef Kitleye Göre Dağılımı
Konu alanı

Örneklenen müze

Çalışma alanı

Hedef kitle

Müze Eğitimi
Müze Eğitimi

Sanal müze
Tokat Müzesi

Müzede Öğrenme

Çorum Müzesi

7-12 Yaş
Sosyal bilgiler
öğretmenleri
6. Sınıf Öğrencileri

Müzede Öğrenme
Müze Eğitimi
Müze Eğitimi
Müze Eğitimi
Kültürel Çeşitlilik

–
–
–
Çocuk Müzesi
Arkeoloji Müzesi

Üniversite Eğitimi
Gezici Bavul Müze
Müze Eğitimi

Üniversite Müzeleri
Çorum Müzesi
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı
Müzesi
–

Çizgi Film
Sosyal bilgiler
programları
Görsel, Duyuşsal ve
Kinestetik
Sanat Etkinlikleri Dersi
Görsel Sanatlar Eğitimi
Tarih Öğretimi
Çocuk Müzesi
Müzede Kültürel
Çeşitlilik
Sanat Müzesi
Gezici Bavul Müze
Müze Eğitimi

3. Sınıf Öğrencileri
Sınıf Öğretmenleri
Tarih Öğretmenleri
Çocuk Müzesi Modeli
Müze Çalışanları ve
Eğitimciler
Üniversite öğrencileri
6. Sınıf Öğretmenleri
Ziyaretçi Profili

Sanat Eğitiminde

5. Sınıf Öğrencileri

Müze Eğitimi
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Müze Eğitimi
Müze ve İletişim
Görsel Sanatlar Eğitimi
Müze Eğitimi
Müze Eğitimi
Müzede Eğitim
Müze Eğitimi
Müzede Öğrenme
Müzede Öğrenme
Müzede Öğrenme
Müze Eğitimi
Müzeler ve Kültürel
Çeşitlilik
Müze Gezilerinin
Önemi
Müze Eğitim
Programları Önerisi
Sanal Müze Kullanımı
Müze Eğitim
Müze Eğitimi
Müze Eğitimi
Müze Eğitimi

–
MSGSÜ Resim ve Heykel
Müzesi
Sanal Müze

Sanal Sanat Müzeleri ve
Galerileri
Sanal Müze
Bilişsel ve Duyuşsal
Kazanımlar
Bilim Müzesi
Bilgi Hiyerarşisi
Kars Müzesi
Kültür, Tarih Alan Bilgisi
–
Resim-İş Dersinde
Çocuk ve Gençlik Müzeleri Barış Eğitimi
Programları
Sanayi Müzeleri
Tarih Öğretimi
Anıtkabir Müzesi, Anadolu Sanat Eğitimi
Medeniyetleri Müzesi
Pera Müzesi
Sanatsal Gelişim
Modena Müzesi/İtalya
Müzeler ve Kültürel
Çeşitlilik
Arkeoloji Öüzeleri
Kültürel Öğelerin
Öğretimi
Resim ve Heykel Müzesi
Müze-Toplum İletişimi
Sanal Müze

Sosyal Bilgiler Dersi

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi
Çengelhan Rahmi Koç
Müzesi
MEB. 75. Yıl Cumhuriyet
Eğitim
Türk İslam Eserleri Müzesi
Rahmi M Koç Müzesi

Müze Yıllıklarındaki
Müze Eğitimi Konuları
Müzesi Eğitim
Potansiyeli
Müzesi ve Eğitim
Potansiyeli
Sosyal Bilgiler
Öğretiminde Müze
Kullanımı
Müze Eğitiminin Görsel
Sanatlar Kültürüne
Etkileri
Görsel Sanatlar
Eğitimine
Müze Yöneticilerinin
Tutum ve Fikirleri
Tarihi Çevre ve Müze
Bilinci

Müze Eğitimi

–

Müze Eğitimi

Bolu müzeleri

Müzelerin Eğitim
Fonksiyonları
Görsel Sanatlar Eğitimi

Disiplin Temelli Sanat
Eğitimi
Toplumsal İletişim

–
Arkeoloji ve Etnografya
Müzeleri

Resim-İş Öğretmenleri
Müze Ziyaretçileri
Görsel Sanatlar
Öğrencileri
Müze Ziyaretçileri

7. Sınıf Öğrencileri
Ortaokul Öğrencileri
Ortaokul Öğrencileri
Lise Öğrencileri
Ortaokul Öğrencileri
Ortaokul Öğrencileri
Müze Ziyaretçileri
Sınıf Öğretmenleri
Sanat Eğitimcileri
Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Adayları

–
–
4 ve 5.sınıf Öğrencileri

4 ve 5.sınıf Öğrencileri

7.sınıf Öğrencileri
Müze Yöneticileri
Lise Öğrencileri
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Sosyal Bilgiler Öğretimi

–

Müze Eğitimine
Dayalı Öğretim
Uygulamalarının
Müze Eğitimi

–

Müze Eğitimi

İstanbul Modern Sanat
Müzesi ile Avusturya
Lentos Kunts MuseumLinz
Trabzon Müzeleri

Müze Eğitimi

Üniversite Sanat Müzeleri

Müze Eğitimi

Fransa Poitou- Charantes
Bölgesi’ndeki Müzeleri
–

Müze Eğitimi
Müze Eğitimi
Müze Eğitimi
Müze Eğitimi

Rahmi M Koç Müzesi
Almanya’da Çocuk
Müzeleri
–

Müze Eğitimi

Polis Müzeleri

Tarih ve Kültür Bilinci
Müze Eğitimi
Müzede Öğrenme

–
Bursa Müzeleri
Anadolu Medeniyetleri
Müzesi
Anadolu Medeniyetleri
Müzesi ve Ankara Resim
ve Heykel Müzesi

Müzede Öğrenme

Sosyal bilgiler
öğretiminde müze
kullanımı
Akademik Başarı ve
Tutum
Eğitim Odaları
Etkinlikleri
Müze Ziyaretleri
Hakkındaki Görüşler
Sanat Eğitimi Ortamı/
müzeler
Müze eğitimi faaliyetleri

Öğretmen Adayları

7.sınıf Öğrencileri

–

Tarih Öğretmenleri
Müze ziyareti yapan
öğrenci grupları ve müze
yöneticileri
–

İlköğretim Görsel
Sanatlar Eğitimi
Müzede Yetişkin Eğitimi
Çocuk Müzelerinde
eğitim
Sanat Tarihi, Sanat
Eleştirisi
Polis Müzelerinde
Eğitim
Görsel Sanatlar Dersi
Müze Eğitiminin Önemi
Heykel öğretimi

Öğrenci, Öğretmen ve
Müze Yetkilileri
Yetişkinler
Çocuklar, Öğretmenler

Müzede Yaratıcı Drama

Ortaokul Öğrencileri

Resim-İş Öğretmeni
Adayları
Polis Memurları
İlkokul Öğrencileri
Ortaokul Öğrencileri
Lise Öğrencileri

Müze Eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerinin konulara göre dağılımına bakıldığında; Kültürel
Çeşitlilik, Üniversite Eğitimi, Gezici Bavul Müze, Sanal Müze Kullanımı konularında sadece altı
tez yapıldığı, diğer tezlerin müze eğitimi ve müzede öğrenme konularında yapıldığı saptanmıştır.
Tezlerin % 70’inden fazlası görsel sanatlar ve sosyal bilgiler derslerinde müze kullanımına ilişkindir.
Tezlerde daha çok ilkokul, ortaokul - lise öğrencileri ve öğretmenler hedef grup olarak tercih
edilmişlerdir. Müze Eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerde örneklenen müzelere dağılımına
bakıldığında; Bilim Müzesi, Arkeoloji Müzeleri (Kars Müzesi, Bolu Müzesi, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi, Çorum Müzesi), Çocuk ve Gençlik Müzeleri, Sanayi Müzeleri, Anıtkabir Müzesi, Pera
Müzesi, Modena Müzesi/İtalya, Resim ve Heykel Müzesi, Sanal Müze, Çengelhan Rahmi Koç
Müzesi, MEB 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Atatürk ve Kurtuluş
Savaşı Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi, Avusturya Lentos Kunts Museum-Linz, Trabzon
Müzeleri, Üniversite Sanat Müzeleri, Fransa Poitou - Charantes Bölgesi›ndeki Müzeler, Rahmi Koç
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Müzesi, Polis Müzeleri, Bursa Müzeleri, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Tokat Müzesi, Üniversite
Müzeleri olduğu görülmektedir.

Sonuçlar ve Öneriler
Müze eğitimi alanında ilerleyen yıllarda yapılacak tez çalışmaları için şu konular önerilebilir:
1.

Müze eğitiminde materyal geliştirme

2.

Müze eğitimi için uygulamalı web sayfası tasarımları

3.

Müzede aile eğitimi

4.

Müzede yetişkin eğitimi

5.

Müze eğitiminde program geliştirme

6.

Müze eğitiminde ölçme ve değerlendirme

7.

Gençlerle müze eğitimi

8.

Müzede yaratıcılık eğitimi

Kaynakça
Uluslararası Müzecilik Komitesi – ICOFOM (2010). Key concepts of museology (Museologie Anglais), ICOFOM.
(Çevrimiçi: http://icom.museum/fileadmin/ user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Museologie_
Anglais_BD.pdf adresinden 12.11.2015 tarihinde edinilmiştir.)
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Ek:1 Araştırma Kapsamında İncelenen Tezlerin Listesi
YAZARI ve DANIŞMANI
TEZİN ADI

YILI VE DÜZEYİ

ENSTİTÜSÜ PROGRAMI

Abdulgani Arıkan
Yedi On iki Yaş Arası Çocuklara Çizgi Film
Yöntemi ile Müze Eğitiminin Verilmesi

Yrd.Doç.Dr. Can Şahin

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı

2001-Yüksek Lisans
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Müze
Eğitimiyle İlişkilendirilen Kazanımların
Gerçekleştirilmesine Yönelik Sosyal Bilgiler
Öğretmenlerinin Yaklaşımları (Tokat İli
Örneği)
Müzede Öğrenmenin Öğrencilerin Görsel,
Duyuşsal ve Kinestetik Yönleri Üzerine
Etkileri (İlköğretim 6. Sınıf Öğrencileri
Üzerine Bir Uygulama)
Çağdaş Sanat Müzeciliği Kapsamında
Türkiye’deki Müzecilik Hareketlerine Bir
Bakış
Programlı ve Etkili Bir Müze Gezisi
İçin Geliştirilen Müze Eğitim Paketinin
Etkililiğinin Ölçülmesi (Ankara ili İlköğretim
I.Kademe 3. Sınıf Sanat Etkinlikleri Dersi
Örneği)
İlköğretim Okullarının Birinci Kademesinde
Görevli Sınıf Öğretmenlerinin Müzeleri
Görsel Sanatlar Eğitimi Dersinde
Kullanmalarına Yönelik Görüşleri (Ankara İli
Çankaya İlçesi Örneği)
Müzelerle ve Tarihi Mekanlarla Tarih
Öğretimi: Tarih Öğretmenlerinin “Müze
Eğitimine” İlişkin Görüşleri
Çağdaş Müze ve Kültürel Çeşitlilik: Arkeoloji
Müzesi Uzmanlarının Kültürel Çeşitliliğe
ilişkin Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
Dünyada Çocuk Müzeleri ile Bilim, Teknoloji
ve Keşif Merkezlerinin İncelenmesi ve
Türkiye İçin Bir Çocuk Müzesi Modeli
Oluşturulması
Üniversite Eğitiminde Üniversite Müzeleri ve
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat Müzesi
Kurulması İçin Bir Ön Değerlendirme
Gezici Bavul Müze Uygulamaları ve Türkiye
İçin Bir Model Önerisi (Çorum Müzesi
Örneği)
Müze Eğitimi ve Müze Ziyaretçilerinin
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Ziyaretçi
Profili Aracılığıyla İncelenmesi
İlköğretim 5. Sınıf Düzeyi Sanat Eğitiminde,
Müze Eğitiminin Öğrencilerin Tutumlarına
Etkisi
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Abdulkerim Demir
Yrd.Doç.Dr. İsa Tak
2015-Yüksek Lisans
Altan Özeskici
Yrd.Doç.Himmet Gümrah
2009-Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim
Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans
Programı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D.
Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı

Ayfer Karabıyık
Yrd.Doç.Dr. Fevziye Eyigör

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Resim Anasanat Dalı

2007-Yüksek Lisans
Ayşe Güler
Doç.Dr. Serap Buyurgan
2009-Doktora
Azize Ebru Metan
Yrd.Doç.Gonca Yayan
2007-Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı

Bahri Ata
Prof.Dr. Mustafa Safran

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

2002-Doktora
Ceren Karadeniz Prof.Dr. Bekir Onur
2015- Doktora

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı

Ceren Karadeniz
Prof.Dr. Bekir Onur

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı

2009- Yüksek Lisans
Cihan Çolak
Yrd.Doç.Dr. Hale Özkasım
2008- Yüksek Lisans
Cihan Şule Külük
Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan
2015-Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sanat-Tasarım Ana Sanat Dalı
Müzecilik Yüksek Lisans Programı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri
Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi
Programı

Çağla Karademir Uysal
Prof.Dr. Bekir Onur

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı

2005-Yüksek Lisans
Çiğdem Utku
Prof.Dr. Adnan Tepecik
2008-Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş
Öğretmenliği Anabilim Dalı

Müze Eğitimi Alanında Yapılmış Tezler

Disiplin Temelli Sanat Eğitimi Modelinde
Müze Eğitimi ve Uygulamalarının Yeri ve
Ülkemizdeki Uygulama Olanakları
Müze ve İletişim; MSGSÜ Resim ve Heykel
Müzesi’nin Toplumla İletişimindeki Sorunları
ve Çözüm Önerileri

Doğan Çelebi
Doç.Dr. Ali Seylan
2012- Yüksek Lisans
Duygu Atalay
Yrd. Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu
2012-Yüksek Lisans

Elif Kalıncı
Sanal Sanat Müzelerinin ve Sanal Galerilerinin
Yrd. Doç. Dr. Güzin Ayrancıoğlu
Görsel Sanatlar Eğitimine Katkısı
2015-Yüksek Lisans
Sanal Müze Ziyaretlerinin Öğrencilerin
Bilişsel ve Duyuşsal Kazanımları Üzerindeki
Etkileri
Bilim Müzesi Ziyaretçilerinin Müze
İstasyonundan Öğrendiklerinin Bilgi
Hiyerarşisi ile Ölçülmesi ve İstasyondan
Öğrenilenlerin İstasyonun Tasarım Amacı İle
Karşılaştırılması
Ortaokul (İlköğretim) 7. Sınıf Öğrencilerinin
Müze, Kültür, Tarih Alan Bilgisi ve Bilinç
Düzeylerinin İncelenmesi: Kars İli Örneği
İlköğretim Okulları İkinci Kademe Programı
Resim-İş Dersinde Müze Eğitiminin Yeri ve
Önemi

Emel Demirboğa
Prof.Dr. Serap Buyurgan
2010-Yüksek Lisans
Erkan Yaşar
Dr. Cem Gürel
2014-Yüksek Lisans
Ersin Sözver
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop
2015- Yüksek Lisans
Doç.Dr. Adnan Tepecik

Fotoğrafta Sanal Gerçeklik Ve Müzeler Yolu
İle Sanat Eğitimine Katkıları (Anıtkabir,
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Uygulaması)

Yrd. Doç. Dr. Kadriye T.Akmehmet
Gözde Akyüz
Doç.Dr.Dursun Dilek
2009- Yüksek Lisans
Hami Onur Bingöl
Prof.Dr. Adnan Tepecik
2008- Yüksek Lisans
Hülya Şimşek

Sanat Eğitimi Ortamı Olarak Üniversite Sanat
Müzelerinin İşlevi

Prof.Dr. Serap Buyurgan
2014- Doktora

Ortaokul Öğrencilerinin Sanat Gelişiminde
Müzelerin Etkisi

Hüsniye Yıldırım Yrd. Doç. Bahattin
Odabaşı
2015- Yüksek Lisans
İnanç Cıvaz Oktar

Müzeler ve Kültürel Çeşitlilik: İtalya’dan Bir
Vaka İncelemesi

Doç.Dr. Serhan Ada
2015- Yüksek Lisans
Melike Tuba Demirci

Kültürel Öğelerin Öğretiminde Müze
Gezilerinin Önemi

Yrd.Doç.Dr. Gülmisal Emiroğlu
2009- Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
Prof.ÜlkerMuncuk Müzesi’nde Bulunan Metal
İpliklerle İşlenmiş Ürünlerin İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanı Eğitimi Anabilim Dalı Fizik
Öğretmenliği Bilim Dalı
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal
Bilgiler Öğretimi Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Resim-İş Anabilim Dalı

2001- Yüksek Lisans

2015- Yüksek Lisans
Sanayi Müzelerinin Tarih Öğretiminde
Kullanım Durumu: Rahmi M. Koç Müzesi
Örneği

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana
Bilim Dalı Müzecilik Programı

Fatih Varol

Ferhat Koray Sağlam
Çocuk ve Gençlik Müzelerinde Barış Eğitimi
Programları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı
Müzecilik Yüksek Lisans Programı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar
Eğitimi Anabilim Dalı Tarih Eğitimi Bilim
Dalı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı
İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Grafik Tasarını Anasanat Dalı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Kültür Yönetimi Yüksek Lisans
Programı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf
Öğretmenliği Bilim Dalı

Mine Can
Prof.Dr. Fatma Özcan

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü El Sanatları Anabilim Dalı

2008-Sanatta Yeterlik Tezi
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Murat Arık
Türk Müzeciliğinin Tarihsel Gelişimi

Prof.Dr. S. Yücel Şenyurt

Turistlerin Beklenti ve Deneyimleme
Kalitesinin Tavsiye Etme Kararına Etkisi:
Müze Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma

Mustafa Cevdet Altunel Doç.Dr. Ebru
Günlü

İç Mekân Düzenlemesi ve Aktivite
Programlaması İçin Bir Öneri: İstanbul
Arkeoloji Müzeleri Bünyesinde Yer Alan
Çocuk Müzesi

Müfide Bige Varlıer

2015- Yüksek Lisans

Müze-Toplum İletişimi: MSGÜ Resim ve
Heykel Müzesinde Türk Resim Sanatı Üzerine
Eğitim Programları Önerisi
Sosyal Bilgiler Dersinde Sanal Müze
Kullanımı ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Adaylarının Sanal Müze Kullanımına Yönelik
Tutumları
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllıklarındaki
Müze Eğitimi Konuları Üzerine Bir
Değerlendirme

2013-Doktora
Yrd.Doç.Carolyn Aslan

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Arkeoloji Anabilim Dalı Arkeoloji Bilim
Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim
Dalı
Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Bölümü

2009- Yüksek Lisans
Nalan Örki Zaremba
Prof.Dr. Tomur Atagök

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü

2005- Yüksek Lisans
Neşe Peker
Yrd. Doç. Dr. Funda Varnacı Uzun
2014- Yüksek Lisans
Nihal Zor
Prof.Güler Akalan
2010- Yüksek Lisans

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim
Dalı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı

Nihan Çiftçi
Çengelhan Rahmi Koç Müzesi’nin Eğitim
Potansiyeli Açısından İncelenmesi

Prof.Dr. Hayat Erkanal

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı

2006- Yüksek Lisans
Nil Koçak
MEB 75. Yıl Cumhuriyet Eğitim müzesi ve
Eğitim Potansiyeli

Prof.Dr. Hayat Erkanal

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü

2006- Yüksek Lisans
Nilüfer Filiz
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Kullanımı

Doç.Dr. Ali Yılmaz
2010- Yüksek Lisans
Nurullah Atalay

İlköğretim I.Kademede Müze Eğitiminin
Görsel Sanatlar Kültürüne Etkileri

Prof.Dr. Tayfun Akkaya
2011-Doktora

Müze İncelemelerinin İlköğretim
Okullarındaki Görsel Sanatlar Eğitimine
Katkısı (Bolu İli Örneği)

Oya Sarkan Tosun
Yrd.Doç.TuranEnginoğlu
2009- Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü İlköğretim Anaabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı

Ömer Zahid Kubat
Sanal Müze Arayüz Tasarımı (Ressam Ahmet
Yakupoğlu Sanal Müze Uygulaması)

Doç.Dr. Levent Mercin

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Grafik Ana Sanat Dalı

2012- Yüksek Lisans
Özden Yılmaz
Müzelerin Eğitim Fonksiyonlarına Yönelik
Müze Yöneticilerinin Tutum ve Fikirleri

Doç.Dr. Günseli Orhon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müzecilik Ana Bilim Dalı

2011- Yüksek Lisans
Özlem Hacısalihoğlu
Ortaöğretim Görsel Sanatlar Eğitiminde Tarihi
Çevre ve Müze Bilincinin İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr. Gülseren Pasin
2013- Yüksek Lisans

Sosyal Bilgiler Dersinde Müze Eğitimine
Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin
Akademik Başarısına ve Tutumlarına Etkisi
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Sebahat Çerkez
Yrd. Doç. Dr. Duran Aydınözü
2011- Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sosyal
Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

Müze Eğitimi Alanında Yapılmış Tezler
İstanbul Modern Sanat Müzesi İle Avusturya
Lentos Kunts Museum Linz’in Eğitim Odaları
Etkinliklerinin 2009-2010 Döneminde
İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Selin Göksel
Prof.Dr. Ahmet Özol
2010- Yüksek Lisans
Selma Ekmekci

Tarih Öğretmenlerinin Müze Ziyaretleri
Hakkındaki Görüşleri: Trabzon Örneği

Prof.Dr. İsmail H. Demircioğlu
2015- Yüksek Lisans

Fransa Poitou- Charantes Bölgesi’ndeki
müzelerin müze eğitimi faaliyetlerinin
incelenmesi

Prof.Dr. Yaşar Selçuk Şener

Müzelerin Yetişkin Eğitiminde Kullanılmasına
Yönelik Bir Program Denemesi - Rahmi Koç
Müzesi İletişim Araçları Örneği Tüketicilerin Müze Ziyaret Alışkanlıkları ve
Müze Tercihlerini Etkileyen Faktörler Üzerine
Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı

2015- Yüksek Lisans
Doç.Dr. Nedret Yaşar
2015- Yüksek Lisans

İlköğretim Görsel Sanatlar Eğitimi Dersindeki
Müze Etkinliklerine Yönelik, Öğrenci,
Öğretmen ve Müze Yetkililerinin Görüşleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal
Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Tarih
Eğitimi Bilim Dalı

Serap Özdemir

Serpil Birsin
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Müzecilik
Bağlamında Butik Müze

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı
Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı

Sevim Kaya Koçak
Yrd.Doç.Dr. Gülgün Bangir Alpan
2010- Yüksek Lisans
Sibel Yenigün Kapan
Yrd.Doç.Dr. Levent Deniz
2011- Yüksek Lisans
Süleyman Sözer Kırca
Yrd.Doç.Dr. Nilgün Sarıkaya
2008- Yüksek Lisans

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım
Anasanat Dalı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı Mesleki Resim Eğitimi
Bilim Dalı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Halk Eğitimi Bilim Dalı
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim
Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı

Şemsinur Çelik
Türkiye’de Özel Müzecilik ve Baksı Müzesi

Doç.Dr. Mustafa Küçüköner

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Resim Anasanat Dalı

2012- Yüksek Lisans
Avrupa’da Çocuk Müzeleri ve Müze
Eğitimi “Almanya Örneği” / Child
museum in europeandmuseumeducation
“theGermanExample”
Atatürk Döneminde (1923-1938) Eski Eser
Politikaları ve Türkiye’de Yapılan Kazı
Çalışmaları
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında Müze
Eğitiminin Sanat Tarihi, Sanat Eleştirisi ve
Anasanat Atölyelerinde Uygulamalara Etkisi
İlköğretim I. Kademe Görsel Sanatlar
Dersinde Müze Eğitmeninin Tarih ve Kültür
Bilinci Oluşturulmasındaki Önemi

Şule Zilcioğlu
Prof.Dr. Bekir Onur
2008- Yüksek Lisans
Şükrü Ünar
Prof.Dr. Özdemir Koçak
2013- Yüksek Lisans
Taylan Çetin
Yrd.Doç.Dr.EmineHalıçınarlı
2006- Yüksek Lisans
Timuçin Akyürek
Yrd.Doç.Dr. Sema Bilici
2011- Yüksek Lisans
Tuğba Gürkan

İlköğretim II. Kademede Müze Eğitiminin
Önemi Üzerine Araştırma (Bursa Örneğinde)

Yrd.Doç.Dr. Bedri Yalman
2004- Yüksek Lisans

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Yer
Alan Tarih Öncesi Dönemlere Ait Kadın
Heykellerinin Lise Öğrencilerinin Heykel
Uygulamalarına Etkisi
Kültür Varlıklarının Korunması ve Toplumsal
Kültürel Bilincin Arttırılması Konusunda
Üniversitelerin Rolü

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı

Uğur Halıcı
Yrd. Doç.Dr. Ayşe Okur
2015- Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Tarih Bilim
Dalı
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi
Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı

Uygar Güler
Arkeolog Nihal Metin

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

2012- Uzmanlık
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Ankara’daki Müzelerde Yaratıcı Drama
Etkinlikleri ve Ankara Resim ve Heykel
Müzesinde Yaratıcı Drama Önerisi

Ümmü Hale Hamurculu
Doç.Dr. Ayşe Okvuran
2016- Yüksek Lisans

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze
Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci
Görüşlerinin İncelenmesi (Afyonkarahisar
Müzeleri)

Yavuz Kısa

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Milli
Eğitim Müfredatı Doğrultusunda ilköğretim
Öğrencilerine Yönelik Eğitim Programı
Hazırlama Projesi

Yeliz Çetindağ Kuşan

İlköğretim 7. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi
Röprodüksiyon Konusunun, Müze Eğitim
Atölyeleri Ortamında İşlenmesinin
İncelenmesi

Yeşim Güzin Çakan

Doç.Dr. Ahmet Ali Gazel
2012- Yüksek Lisans

Öğr.Gör.ZehraErkün Oruçoğlu

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Disiplinlerarası Müze Eğitimi
Anabilim Dalı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim
Dalı
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü

2005- Yüksek Lisans

Prof.Dr. Ümran Bulut
2011- Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim
Dalı Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı

Yeşim Kartaler Çınar
Müzecilik Eğitiminde Yeni Eğilimler
Türkiye’de Müzecilik ve Mesleki Eğitim

Yrd.Doç.Dr. Hale Özkasım

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı

2009- Yüksek Lisans
Zehra Sema Demir
Sürdürülebilirlik ve İktidar Bağlamında Sözel
Belleğin Türk Müzelerinde Kullanımı

Prof.Dr. M. Öcal Oğuz
2010-Doktora

Müzelerde Görsel Kültür Çalışmalarının
Postmodern Sanat Eğitimi Bağlamında
Yapılandırılmasına İlişkin Hazırlanan
Eğitim Paketinin Eğitim evlerinde
Görevli Uzmanların Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi

Zekiye Çıldır
Prof.Dr. Ayşe Çakır İlhan
2015-Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk
Halk Edebiyatı Bilim Dalı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri
Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi
Bilim Dalı
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Müzeler ve arkeolojik alanlar, bir taraftan tarihsel süreçte yaşananalar ile ilgili
bilgileri somut buluntular üzerinden bizlere ulaştırırken, bir taraftan da alternatif
eğitim ortamları olarak kalıcı öğrenmelerin sağlanması açısından önemli mekânlar
olarak değerlendirilirler. Okullarda geleneksel eğitim anlayışı ile çocuklara sunulan
tarih, müzelerde ve arkeolojik alanlarda yapılan eğitim çalışmaları ile çocuklar için
daha anlamlı bir hale gelir.
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Halihazırda örgün eğitimde okullar, özellikle de müzeler haftasında, müze ve
arkeolojik alanlara geziler düzenlemeyi tercih etmektedirler. Herhangi bir
ön çalışma ya da planlamayı içermeyen bu gezilerin öncesinde, sürecinde ve
sonrasında yapılan eğitim etkinliklerinde çoğu, çocukların katılımına izin vermeyen
didaktik yöntemlerdir. Buna karşın çocukların aktif katılımına fırsat veren drama
gibi yöntemlerin müzelerde ve arkeolojik alanlarda yapılan eğitim etkinliklerinde
kullanılması öğrenmelerin kalıcılığı açısından vazgeçilmezdir. Müzelerde ve
arkeolojik ortamlarda yapılan drama çalışmaları ile çocuklar geçmişi, geçmişe ait
mekânlarda yaparak ve yaşayarak öğrenirler.
Yaşamın ilk dokuz/on yılını içine alan erken çocukluk döneminde çocukların işlem
öncesi ve somut işlemler döneminin başlarında oldukları düşünülürse, bu çocuklarla
yapılacak eğitim çalışmalarında alternatif eğitim ortamları ve yaparak yaşayarak
öğrenmeye fırsat veren drama gibi yöntemlerin kullanılması çok daha büyük önem
taşımaktadır. Bu dönemlerde olan çocuklar için geçmişi anlatan müzelerin anlamlı
bir hale gelmesinde drama güçlü bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada, “Magnesia Kazısı Çocuk Şenlikleri”, “Leonardo: Evrensel Deha
Sergisi”, “Frig Kostümleri Tasarımı Projesi”, “Kaunos Çocuk ve Arkeoloji
Çalıştayı” ve “Müzeler Haftası Çocuk Şenliği»nde çocuklar ile yapılan drama
çalışmalarına yer verilecek ve bu çalışmalardan yola çıkılarak “müzede eğitim”
adına çeşitli önerilerde bulunulacaktır.
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While the museums and archaeological sites convey the information about historical
events to us through concrete finds from one side and from the other side, they
are considered as important places in terms of providing permanent learning as
alternative educational environments. The history presented to children with the
traditional education approach in the schools becomes more meaningful for children
with educations made in museums and archaeological sites.
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At present, schools in structured education prefer to organize trips to museums
and archaeological sites, especially at museum weeks. Many of the educational
activities that took place before, during and after these trips that did not involve
any preliminary work or planning were didactic methods that did not allow children
to participate. On the other hand, the use of methods such as drama, which gives
children active participation in education activities in museums and archaeological
sites, is indispensable in terms of the permanence of learning. Through drama
studies in museums and archaeological sites, children learn by making and living
“in the past”, “in the places of the past”.
If children are thought to be in the early stages of pre-operational and concrete
operational in early childhood, which includes the first nine to ten years of life, it is
of utmost importance to use alternative methods of education in these educational
activities, such as drama. For children in these periods, drama has emerged as a
powerful method as the historical narrators become meaningful.
In this work, the drama studies with the children will be given in the “Magnesia
Excavation Children’s Festival”, “Leonardo: Universal Genius Exhibition”,
“Phrygian Costume Design Project”, “Kaunos Children and Archaeology
Workshop” and “Museum Week Children’s Festival” and various suggestions will
be made on the way to “education in the museums”.
This study will include drama studies with children in “Magnesia Excavation
Children’s Festival”, “Leonardo: Universal Genius Exhibition”, “Phrygian
Costume Design Project”, “Kaunos Children and Archaeology Workshop” and
“Museum Week Children’s Festival” various suggestions will be made on behalf of
“museum education”.

106

Müzelerde ve Arkeolojik Alanlarda Drama Uygulamaları

Giriş
Müzeler ve arkeolojik alanlar geçmişte yaşananlar ile ilgili bilgileri somut buluntular
üzerinden bizlere ulaştırır; alternatif eğitim ortamları olarak geçmişi anlamamıza aracılık eder.
Ülkemizde müzelerin ve arkeolojik alanların eğitim ortamları olarak kullanılma durumuna
baktığımızda; geçmişte hatta günümüzde de, müzelere daha çok okulların düzenlediği kalabalık
gruplarla ve kısa sürede yapılan gezilerin olduğunu görürüz. Ancak son yıllarda müze ziyaretçilerinin
aktif katılımını sağlayan uygulamalara doğru bir ilerlemenin olduğu dikkati çekmektedir; müzeler
mekânlarında eğitim atölyeleri oluşturmakta, okul öncesinden üniversiteye kadar etkili müze gezileri
düzenlenmektedirler. Özbek (2016)’in çalışmasında, müzelerin temel görevleri arasında eğitimin
de yer almasıyla birlikte müzelerde eğitim ortamları oluşturulduğunu ve bu ortamlarda görev
yapmak üzere eğitimciler istihdam edildiğini, müzelerin kendi eğitim programlarını oluşturduklarını
belirtmiştir.
Günümüzde, müzeler durağan sergiler içeren depo anlayışı yerine düşündüren, duygulandıran
ve aktif hale getiren müze anlayışına doğru ilerlemektedir. Okul dışı mekânlar arasında müzelerin
önemli bir yeri vardır. Müzeler, içerdiği koleksiyonlarını sergilemenin çok ötesinde, bilginin
paylaşıldığı önemli mekânlardan biridir ve özellikle sistematik bilgiye ulaşma konusunda eğitimin
laboratuvarı işlevini görür “Müze nasıl algılanıyor?”, “İnsanlar müzelerden nasıl etkileniyor?” ya da
“Acaba sergiler bireyler için, daha duygulandırıcı, daha anlaşılır ve eğlendirici hale nasıl getirilebilir?”
gibi sorulardan yola çıkarak müzelerin etkili eğitim ortamları olarak kullanılması konuları üzerinde
durulmaktadır (Paykoç, 2011; Köksal Akyol ve Akyol, 2015).
Eğitimde aktif katılımın ve somut görsel materyallerinin öneminin benimsenmesi ile birlikte
müzelerin aktif öğrenme ile ilgili katkılarının keşfedilmesi, eğitim-müze işbirliğini en iyi biçimde
açıklayan “müze pedagojisi/müze eğitimi” kavramını ortaya çıkarmıştır (Paykoç ve Baykal, 2000).
Müze eğitimi, temel eğitimde ve yaşam boyu eğitim sürecinde yaşantılara dayalı çok yönlü öğrenme
ve müzelerin eğitim ortamı olarak etkin kullanımı (Adıgüzel, 2000); toplumun gelişmesi, estetik
olgusunun yerleşmesi, yaşanan anın, geçmişin ve giderek geleceğin açıklanması, yorumlanması,
toplumsal değişimlerin yönlendirilmesi ve halkın eğlenirken gelişmesi, zamanın değerlendirilmesine
yönelik bir eğitim olarak açıklanmaktadır (Atagök, 1982).
19. yüzyılın ortalarında müzelerin işlevlerinden birinin de eğitim olması gerektiği düşüncesi
ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılın başlaması ile müzelerin sayısında artış olmuş ve müzecilik
anlayışı değişmiştir. Gelişen eğitim-öğretim teorileri ve müzecilik anlayışı ile birlikte, eğitim ve
kültüre katkıda bulunabilmek için müzelerin toplumla daha yakın ilişkiler kurmaların gerekliliği
fark edilmiş, bu yönde müzelerde çalışmalara başlanmıştır. Bu süreç ile müzelerin tanımı ve eğitim
programları yeniden yapılanmış, müzelerin işlevleri değişmiş ve müzelere yeni görevler eklenmiştir.
Bu değişim süreci ile beraber müze eğitim bilimi doğmuş ve gelişmiştir (Onur, 2008; Buyurgan
ve Mercin, 2005; Tezcan Akahmet, 2001). Ülkemizde yüz elli yıllık geçmişi bulunan müzeciliğin,
günümüzde geldiği nokta her ne kadar sergilemeden ileriye gidemiyorsa da gerek üniversitelerin
eğitim programlarında gerek devlet müzelerinde gerekse özel müzelerde süre gelen yeni gelişmeler,
müzelerde daha sistemli eğitim etkinliklerinin başladığını göstermektedir (Akyol 2003; Akyol, vd.,
2004; Akyol, 2006; Demirdelen, 2003, s.334; Denizli, vd., 2006; 2007).
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Müze eğitiminin temelinde müzede öğrenme olgusu vardır. Müzelerin koleksiyonları,
sergileri, insan kaynakları ve uzmanları ile gerçek bilgi kaynakları olması, bilgiye erişim, bilgiyi
kullanma ve paylaşma yönünden bireye farklı bir ortam sunar. Bu da bireylerde üst düzey düşünme
becerilerinin ve sosyal becerilerin gelişmesine yardım eder. Ayrıca müzede öğrenme, katılıma,
işbirliğine ve bireyin bilgi, beceri ve tutumlar yönünden güçlenmesine yardımcı olur; böylece de
yapıcı ve kalıcı öğrenme söz konusu olur (Paykoç, 2011). Müzeler insanlar tarafından üretilen
eserlerin farkına varılmasını ve kültürler arası iletişimi sağlar. Aynı zamanda müze, insanlık tarihini
nesnelerle sunarken, yaratıcı düşünceye sahip insanların yetişmesine katkıda bulunur (Buyurgan ve
Mercin, 2005). Kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıma,
benzerlik ve farklılıkları anlama, kültürlerarası anlayış ve empati geliştirme, çevreyi ve kültürel
varlıkları koruma bilincini geliştirmede etkili olur. Müze eğitimi, insanın değişen dünyaya ve
çevreye uyum sağlamasına yardım eder, geçmişle şimdiki yaşam arasında bağlantı kurar ve geleceğe
dönük düşünmeyi, problem çözmeyi sağlar. Eserler ve objelerle insanlar arasında köprü kurarak
onların yaşantıları ile bütünleşmesinde etkili olur (Paykoç ve Baykal, 2000; Paykoç, 2011). Müzeler
sahip oldukları koleksiyonlar ile bireylerin kendilerini, doğayı, dünyayı tanımalarına yardımcı olur
(Fazlıoğlu ve Fazlıoğlu, 2009).
Müzelerin olduğu binalar, mekân ve objeler çocuk için eğitimci görevini üstlenir; çocuklar
kitaplardan okuyarak ya da eğitimcinin anlattıklarını dinleyerek öğrenme yerine gerçek mekânlarda
ve gerçek objeleri görerek geçmiş ile ilgili bir çok bilgiye ulaşırlar. Artut (2009)’un da ifade ettiği
gibi; müzeler, kitapların ve derslerin açıkça ortaya koyamadıklarını objeler aracılığıyla görülebilir
kılar. Objelere bakmak, objelerle çalışmak, karşılaştırma yapmak, anımsamak, ilişki kurmak,
sınıflandırmak, sorgulamak, somut gözlemlerden soyut kavramlara geçmek, bilinenden bilinmeyene
uzanmak, belirgin gözlemlerden genellemelere ulaşmak gibi birçok farklı yöntem ile düşünmenin
gerçekleşmesini sağlar. Sınıf ortamında, geleneksel öğretim biçimleri ile zorluklar yaşayan çocuklar,
müze ortamında objeler ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla daha kolay öğrenirler (Hein, 1998).
Müzeler ve arkeolojik mekânların drama gibi çocukların aktif katılımına fırsat veren
yöntemlerin kullanılması geçmişi anlamamızda bizlere daha da çok yardımcı olmaktadır. Günümüzde
eğitim sistemi yapıcı, yaratıcı, yeniliklere açık, kendini ifade edebilen, analiz ve sentez yeteneğine
sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim sistemi içeresinde öğrenmede önemli rol
oynayan yöntemlerden birisi de dramadır. Çocukların gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında gidip
gelmelerini olanaklı kılan dramanın genel amacı: her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini
tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış bireyler
yetiştirmektir. Drama; bilişsel davranışları, duyuşsal özellikleri ve devinişsel becerileri kazandırmada
bir öğretim yöntemi, başta duyuların eğitimi olmak üzere bütüncül ve estetik anlayış oluşturmada
sanat eğitimi alanı ve yaşanılan süreci betimlemede, açıklama ve kontrol edebilme olanaklarıyla bir
disiplindir (Kandır 2003, McCaslin 2006, Adıgüzel 2010, Can Yaşar 2013, Dalbudak Pekdemir ve
Köksal Akyol, 2015).
Eğitimciler programlarında drama yöntemini kullanarak çocukların gelişimleri ve etkili
öğrenmelerini destekleyebilirler. Drama çocuklara düşsel etkinlikler ve deneyimlerle yeni bilgilere
ulaşma şansı verir. Bireysel farklılıklar dikkate alındığında her bir çocuğun kendine uygun olan
yolla öğrenmesine yardımcı olur. Önceki bilgileri ve deneyimleri de kullanarak yeni bilgilere ulaşır.
Çocuğun entelektüel gelişimine destek olur. Sezgisel ve spontan etkinlikler yoluyla yaratıcılığı
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ve problem çözme becerisi gelişir. Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama ve etkili iletişim
becerilerini destekler. Rol alma becerisinin gelişimine paralel olarak artan empatik beceri ile birlikte
sosyal ve duygusal gelişim desteklenir (Hendy ve Toon, 2001; Alevcan, 2005; Hui ve Lau, 2006;
Wright, 2006; Szecsi, 2008). Çocuklar üzerinde belirtilen olumlu etkilerin sağlamasında; dramaya
eğitim programlarında yer veren öğretmenin istenen bilgi ve deneyime sahip olması, çocukların
içinde bulundukları gelişim özellikleri, dramaya yönelik birikim ve deneyiminin yeterli olması,
eğitim yapılacak müzeler ve arkeolojik alanlar ile ilgili araştırma yapılması ve alan uzmanları ile
işbirliği yapmak gerekmektedir (Yetimoğlu ve Akyol, 2013; Köksal Akyol, 2014).
Ülkemizde, çocuklar ile arkeolojik alanlarda ve müzelerde yapılan eğitim etkinlikleri
incelendiğinde, son yıllarda çocukların aktif olarak katıldıkları çalışmaların olduğu dikkati çekmektedir;
1996 yılından beri düzenlenmekte olan “Magnesia Kazısı Çocuk Şenlikleri”ne ilköğretim çağındaki
çocuklarının yanı sıra anaokulu çağında olan çocukların da katıldığı görülmüştür (Bingöl, 2004;
Akyol, ve Köksal Akyol, 2005; Bingöl ve Bingöl, 2014). 2002-2008 yılları arasında “Frig Kostümleri
Tasarımı Projesi”, “Ankara Roma Hamamı Çocuk Olimpiyatları”, “Müzeler Haftası Çocuk Şenliği”
gibi etkinliklere ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Roma Hamamı ve Gordion Müzesi’nde
çocuklarla müzede eğitim çalışmalarına özel yer verildiği belirlenmiştir (Akyol ve Alpagut, 2012;
Akyol, 2016). 2012 yılında Kaunos’ta gerçekleştirilen “Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı”nda ise
çocuklar kazı evinde ve kazı alanında eğitim almışlardır (Çocuk Çalıştayı, 2012). Mardin Müzesi
ve Çorum Müzesi’nde de, çocuklarla yapılan eğitim etkinliklerinin olduğu bilinmektedir (Mardin
Müzesi, 2010; Çorum Müzesi, 2011). Çocukların aktif katılımların olduğu bu çalışmaların yanı sıra
“Senden Önce Anadolu Projesi Eğitim Kitapları” ile çocuklara Anadolu Uygarlıkları ilgi çekici bir
şekilde sunulmuştur (Akyol vd., 2012). Çoğunlukla okul çağı çocukları, zaman zaman da okul öncesi
dönem çocukları ile yapılan bu çalışmaların artmasına rağmen, kapsam, içerik ve sıklık açısından ise
yetersiz olduğu görülmektedir (Köksal Akyol ve Akyol, 2014). Müzelerde ve arkeolojik alanlarda
yapılan çalışmaların çocuklar üzerinde sağladığı yararlar dikkate alındığında, benzer çalışmaların
daha da yaygınlaşmasının gerekli olduğu söylenebilir (Akyol vd., 2015).
Müzelerde ve arkeolojik alanlarda, özellikle de yaparak yaşayarak öğrenmenin söz konusu
olduğu drama yöntemiyle yapılan eğitim etkinliklerinin önemli olduğu görüşünden yola çıkarak,
bu çalışmada müze ve arkeolojik alanlarda çocuklara yönelik yapılmış olan bazı çalışmalara ve bu
çalışmalarda uygulanmış olan drama çalışmalarına yer verilecektir.
Müzelerde ve Arkeolojik Alanlarda Drama Uygulamaları
Ülkemizde müzelerde çocuklarla yapılan eğitim çalışmalarının giderek yaygınlaştığı
görülmekle birlikte, arkeolojik alanlarda ve “Leonardo: Evrensel Deha Sergisi”nde olduğu gibi
tarihin sayfalarından bizlere ulaşan sergi organizasyonlarında yapılan çalışmaların çok daha az
olduğu dikkati çekmektedir. Müze eğitimlerinde, drama gibi yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı
sunan yöntemlere yer verilmekte, ancak hem müze eğitimlerinde hem de müzelerde yapılan drama
çalışmalarında erken çocukluk döneminde olan çocuklara yönelik planlamaların sınırlı olduğu
bilinmektedir.
Bu çalışmada “Müzeler Haftası Çocuk Şenliği”, “Magnesia Kazısı Çocuk Şenlikleri”,
“Leonardo: Evrensel Deha Sergisi”, “Frig Kostümleri Tasarımı Projesi” ve “Kaunos Çocuk ve
Arkeoloji Çalıştayı” kapsamında çocuklarla yapılan drama çalışmalarından örnekler sunulmaktadır.
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müzeler Haftası Çocuk Şenliği
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde müze eğitimi etkinlikleri kapsamında çocuk şenliklerinin
yapılmasına karar verilmiştir. Müzeler Haftasının çocuklar tarafından daha hoşa gitmesi ve
etkinliklerde çocukların da yer alması düşüncesinden yola çıkılarak ilk kez 2003 yılında Müzeler
Haftası kutlamaları çerçevesinde “Çocuk Şenlikleri” düzenlenmiştir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Müdürlüğü ile birlikte Müzeciler Derneği ve Çatı Çocuk Kültürü Grubu’nun da zaman zaman
organizasyonda yer aldığı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Çocuk Şenlikleri hazırlık çalışmalarında
şenliğe katılacak okullar, yapılacak etkinlikler, görev alacak gönüllü görevliler belirlenmiş ve
öncesinde belirlenen okullardan gelen çocuklarla etkinlikler müzenin bahçesi, müze binasının
içinde farklı mekânlar ve eğitim atölyesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkinliklerden bir tanesi
de çocuklarla yapılan drama çalışmasıdır. Burada ilkokul çocukları ile yapılmış olan bir drama
çalışmasına yer verilmiştir.
Drama Çalışması
Grup: İkinci sınıfa devam eden çocuklar
Kazanımlar:
Müze hakkında fikir sahibi olur.
Müze ile ilgili izlenimlerini paylaşır.
Müzedeki eserlerden yararlanarak görsel tasarımlar yapar.
Materyaller: Büyük karton, kağıt, pastel boya, Çatalhöyük evi ile ilgili resimlerin olduğu
kartlar
Öğrenme süreci:
Isınma çalışmaları
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9

Çocuklar müzeye gelmeden okulda yaptıkları müze ile ilgili resimlerini birbirlerine
gösterirler.

9

Çocuklarla birlikte müzedeki Çatalhöyük evi önüne gelinir. Eğitimci çocuklara
“Burası bir ev, bu evde nelerin olduğunu inceleyip bir tanesini seçin, seçtiğiniz şeyi
bize hareketlerinizle anlatın” der. Çocuklar belirledikleri nesneleri bedenleri ile
sergilerler.

9

Çocuklar “Sizce bu evde kimler yaşamış olabilir?”, “Acaba bu kişiler bu evde neler
yapmış olabilirler?”, “Bu evde çocuklar hangi oyunları oynamış olabilir?” vb sorular
hakkındaki düşüncelerini söylerler. Çocukların oynamış olabilecekleri bir oyunu hep
birlikte oynarlar.

9

Üç farklı duvar resminden hazırlanmış küçük kartlar çocuklara dağıtılır (Şekil 1).
Küçük kartlar her bir resimden eşit olacak şekilde hazırlanır. Çocuklar ellerindeki
kartlara göre gruplara ayrılmış olur. Her grup elindeki kartlardaki resimleri inceler.
Ellerindeki kartta olan resimden esinlenerek grup olarak heykel olurlar (Şekil 2).
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Canlandırma
9

Lider müze çalışanı rolüne girerek çocuklara “Müzemizin Çatalhöyük evine ait bazı
eserler kaybolmuş, bu eserleri nasıl bulabiliriz?” der. Çocuklardan gelen öneriler
tartışılır. Lider kaybolan eserlerin resimlerinin olduğu kartlardan iki çocuğa bir
kart vererek dağıtır, resimlerin eşlerini de müzenin bazı yerlerine koyar. Çocuklar
buldukları resimleri getirirler.

9

Gruplar oluşturulur. Eğitimci çocuklara büyük bir karton ve boya malzemeler
verir, çocuklardan buldukları resimleri kartona yapıştırıp etrafını tamamlamalarını
ister (Şekil 3). Tüm çocukların çizim yapmalarına fırsat verilir. Çocukların resim
yapmaları bittikten sonra resimde olanlar hakkında konuşulur. Yapılan bu resimden
yola çıkarak bir öykü oluşturulur. Oluşturulan öykünün dramatizastonu yapılır.

9

Gruplar canlandırmalarını yaptıktan sonra eğitimci grupların oluşturdukları öyküleri
birleştirerek yeni bir öykü oluşturmalarını söyler. Tüm çocukların katılımı ile yeni bir
öykü oluşturulur. Oluşturulan öykünün başlangıcı ve sonucu ile ilgili fotoğraf kareleri
oluşturulur. Fotoğraf karesi ile başlayıp biten tüm grubun katılımı ile doğaçlama
yapılır.

Değerlendirme
9

Çocuklarla drama sürecinde yaşanılanlar hakkında konuşulur; “müzede neler
gördükleri, neler yapmaktan hoşlandıkları” hakkında sohbet edilir. Çocuklar okula
gittiklerinde tekrar müze ile ilgili resim yaparlar. Daha önce yaptıkları resimler ile
gezi sonrasında yaptıkları resimleri karşılaştırırlar (Şekil 4).

Şekil 1. Kartlarda olan duvar resimleri

Şekil 2. Isınma çalışmaları
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Şekil 3. Gruplar tarafından yapılan kolaj ve resim çalışması

Şekil 4. Müze öncesi ve sonrasında yapılan resimler
Magnesia Kazısı Çocuk Şenlikleri
Magnesia antik kenti, Aydın ili, Germencik İlçesi, Ortaklar bucağına bağlı, Tekinköy
sınırları içinde, Ortaklar-Söke yolu üzerindedir. Magnesia çevresi surlarla kaplı, Priene, Efes, Tralles
arkeolojik kazılarının oluşturduğu üçgen arasında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konuma
sahip olan antik kenttir. Magnesia’da, 1996 yılından itibaren Magnesia Kazısı Çocuk Şenlikleri
düzenlenmektedir. 16-18 Ağustos 2004 tarihlerinde, Magnesia Kazısı Çocuk Şenlikleri kapsamında
4-16 yaşlarında toplam 31 çocukla drama uygulamaları yapılmıştır. 4-6 yaşlarında olan çocuklar ve 6
yaş üstünde olan çocuklar için drama süreçleri ayrı planlanmış olmakla birlikte çocukların tümünün
katıldığı çalışmalara da yer verilmiştir. Çalışmalar kazı evi olarak kullanılan eski ilkokul binasının
bahçesinde başlanmış, Magnesia kazı alanında devam edilmiştir (Şekil 5). Bu çalışmada, Magnesia
Kazısı Çocuk Şenlikleri’nde uygulanan örnek iki çalışmaya yer verilmiştir.
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Drama çalışması
Grup: Okul öncesi dönemde olan çocuklar
Kazanım ve Göstergeler:
Bilişsel Gelişim:
Kazanım: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/
durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Dil Gelişimi:
Kazanım: Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.)
Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. )
Malzemeler: Origamiden yapılmış kalpler, bant, nazar boncukları, çatal iğneler, pastel
boyalar
Isınma Çalışmaları
9

Çocuklar origamiden yapılmış kalpleri alırlar. Eğitimci çocukların aldıkları kalplerin
üzerine adlarını yazıp çatal iğne ile giysilerine takar.

9

Çocuklar adlarındaki hece sayısı kadar hareket bularak bu hareketlerle adlarını
söylerler.

9

Elektrik oyunu basitten zora doğru, önce el çırparak, sonra elleri sıkarak oynanır.

Canlandırma
9

Çocuklar “Köyünüzde neler var?”, “Bu kazı evindeki insanlar neden buraya
gelmişler?”, “Magnesia kazı alanına gittiniz mi?”, “Kazı alanında neler var?”,
“Magnesia kazı alanında evler bulunmuş, bu evlerde kimler yaşamış olabilir?”,
“Çocuklar oyun oynuyorlar mıydı?”, “Kadınlar, erkekler neler yapıyorlardı?” gibi
soruları yanıtlarlar.

9

Eğitimci “Şimdi burada gördüğünüz alan Magnesia’da yaşamış bir ailenin evi.
Acaba bu evde kimler yaşıyor, bu evde neler var. Resimlerini çizip istediğiniz yere
koyabilirsiniz” yönergesi verir. Çocuklar yaptıkları resimleri istedikleri yerlere
kayarlar. Çocuklar resimlerini yaptıkları kişiler ya da objelerin heykeli olurlar.
Yapılan heykeller incelenir, heykelini ne olduğu tahmin edilmeye çalışılır.

9

Yapılan resimler gruplardaki çocuklar tarafından incelenir ve resimlerde neler
olduğunu söylerler. Oluşturdukları ev ile şu anda köylerindeki ev ile benzerlikleri
ve farklılıkları belirlerler. Benzerliklere ve farklılıklara yönelik fotoğraf kareleri
oluştururlar. Fotoğraf kareleri sırası ile incelenir, benzerlikler ve farklılıklar ortaya
konmaya çalışılır.
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9

Çocuklar yaptıkları resimlerden yola çıkarak Magnesia dönemi ile ilgili bir öykü
oluştururlar. Oluşturulan öyküyü canlandırırlar.

Değerlendirme
9

Lider ve gönüllü çocuklardan biri ile elleri yukarıda birleştirerek bir gökkuşağı
oluşturur. Çocuklar gökkuşağının altından geçerken drama sürecinde yaşanılanlar ve
Magnesia ile ilgili sorulan sorulara yanıt verirler; lider “Drama sürecinde yapılan
şeylerden bir tanesini söyle?”, “En çok neyi yapmaktan hoşlandın?”, “Hoşlanmadığın
birşey oldu mu? Ne oldu?”, “Magnesia kazı evinde olan birşey söyle? gibi soruları
sorar, güneşi oluşturan çocuk da kendi belirlediği soruları sorar.

Şekil 5. Magnesia kazıevi önünde buluşma

Şekil 6. Isınma çalışmaları
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Drama Çalışması
Grup: İlköğretime devam eden çocuklar
Kazanımlar:
Ören yeri, tarihî eser, anıt vb. hakkında fikir sahibi olur.
Yakın çevresinde bulunan ören yerinin geçmişi hakkında ön bilgi edinir.
Ören yeri ile ilgili ile ilgili izlenimlerini paylaşır.
Malzemeler: Pastel boya kutusu, kozalak, taş, çam ağacığı kabuğu
Isınma Çalışmaları
9

“Liderin yaptığını yap” oyunu oynanır. Gönüllü olarak lider olan çocuklarla oyuna
devam edilir (Şekil 6).

9

Çocuklardan gönüllü olanlar sırası ile ortaya konmuş olan pastel boya kutusu, kozalak,
taş, çam ağacığı kabuğunu mekândaki konumlarına göre inceleyip bir ağacın arkasına
geçerler. Diğer çocuklar materyallerin yerinde değişiklik yaparlar. Ağacın arkasına
giden çocuk gelip materyallerin konumlarındaki değişikleri bulmaya çalışırlar.

9

Çocuklarla “kazı alanına en son ne zaman gittikleri, neler gördükleri, geçen senelere
göre kazı alanında ne gibi farklılıkların olduğu” gibi konular hakkında konuşulur.

Canlandırma
9

Lider “Kazı alanında yer alan antik tiyatronun bilinmeyen bir nedenden dolayı
yapımının bitirilememiş olduğu söyler. Neden tiyatronun inşaatının yarım kalmış
olabileceği ile ilgili çocuklar görüşlerini söylerler.

9

Gruplara ayrılan çocuklar bu tiyatronun yapım aşamasında neler olmuş olabileceği,
eğer o dönemlerde yaşasalardı tiyatronun yapımı için neler yapabileceğini üzerine
yoğunlaşıp doğaçlamalarını yaparlar (Şekil 7). Doğaçlamalarını fotoğraf karesi ile
başlatıp fotoğraf karesi ile bitirirler.

Değerlendirme
9

Çocuklar süreçte yaşadıkları hakkında konuşurlar. Bir gün sonra antik tiyatroya
gidildiğinde, orada neler yapılabileceği hakkında beyin fırtınası yapılır.

Şekil 7. Kazı alanındaki antik tiyatroda yapılan doğaçlama çalışması
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Leonardo: Evrensel Deha Sergisi
ODTÜ’nün ev sahipliği yaptığı “Leonardo: Evrensel Deha” sergisi 24 Şubat-24 Mart 2007
tarihleri arasında yapılmıştır. Bu sergide, Leonardo da Vinci’nin 1478-1513 yılları arasında tasarladığı
orijinal çizimlerinden yola çıkarak konularında uzmanlaşmış tarihçiler ve mühendisler tarafından
inşa edilmiş benzersiz 40 adet işlevsel, çoğu gerçek ebatlarda olan replikalar yer almıştır. Leonardo
da Vinci’ye eserlerinde ilham veren doğanın dört elemanı “Toprak”, “Ateş”, “Hava” ve “Su”ya göre
tasarlanmış replikalar ile Leonardo da Vinci’nin tasarladığı diğer mekânizmalar beş ayrı bölümde
sergilenmiştir. Ziyaretçiler, interaktif olarak hazırlanan sergide bazı makinelere dokunabilme ve
hatta kullanabilme imkanına sahip olmuşlardır. Sergide okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarının randevu alarak gelmesi ile çocukların sergiyi drama yöntemi ile gezmelerine de fırsat
verilmiştir. Uygulanan drama çalışmalarına aşağıda yer verilmiştir.
Drama Çalışması
Grup: Okulöncesi, birinci ve ikinci sınıfa devam eden çocuklar
Okul öncesi dönem çocukları için kazanım ve göstergeler:
Bilişsel Gelişim
Kazanım: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/
durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.)
Kazanım: Problem durumlarına çözüm üretir.
(Göstergeleri: Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer.)
Sosyal ve Duygusal Gelişim
Kazanım: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler
taşıyan ürünler oluşturur.)
Birinci-İkinci Sınıfa Devam Eden Çocuklar için Kazanımlar:
Sanat sergisi ve sergideki eserler hakkında fikir sahibi olur.
Sanat sergisindeki eserlerin önemini kavrar.
Gösterilen eserin sanatçısının adını bilgi dağarcığına katar.
Eserde gördüklerini açıklar.
Materyaller: Pastel boya, kağıt, makinelerin görsellerinin olduğu kartlar (Her bir drama
çalışmasında toprak, ateş, hava su ve mekânizmalar bölümlerinden birbirine
yakın olan iki bölümün kartlarını kullanılır.)
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Isınma Çalışması
9

Çocuklar kendilerine bir eş bulurlar. Eş olan çocuklar makinelerin görsellerinin
olduğu kartlardan bir tane alırlar (Şekil 8).

9

Çocuklar kendilerinde olan kartların eşini sergi salonunda konuldukları yerde bulup
eşleştirirler. Kartı buldukları yerdeki makineyi incelerler. Makineyi kendi bedenlerini
kullanarak oluştururlar. Oluşturulan makinler incelenir. Çocuklar bedenleri ile
oluşturdukları makineye önce hareket, sonra ses eklerler (Şekil 9).

Canlandırma
9

Çocuklara “Sizce elinizdeki fotoğrafta olan makineyi kim yapmış olabilir?”, “Bu
makine ne ise yarıyor olabilir?”, “Bu makineler tahtadan yapılmış, acaba neden
tahtadan yapılmış olabilir?” gibi sorular sorulur. Çocuklar bu sorulardan yola çıkarak
fotoğraf kareleri oluştururlar.

9

Çocuklar istedikleri bir makinenin önüne giderler ve seçtikleri makinelerinin
heykeli olurlar. Lider “Bu heykeller bir araya gelerek kocaman bir heykel olmak
istiyorlar, ama heykelleri yapan kişi bu heykelleri birbirinden uzağa yapmış ve bir
araya gelemiyorlarmış. Acaba bu heykeller nasıl bir araya gelebilir” der. Çocuklar
heykellerin nasıl bir araya gelebileceğine yönelik çözüm önerileri bulurlar. Karar
verdikleri bir çözüm önerisine yönelik doğaçlamalarını yaparlar (Şekil 10).

Değerlendirme
9

Çocuklar yaptıkları gezi ile ilgili resim yaparlar. Çocuklar yaptıkları resimleri
arkadaşlarına anlatırlar.

Şekil 8. Makinaların olduğu kartlar

Şekil 9. Isınma çalışmaları
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Şekil 10. Doğaçlama
Drama çalışmaları
Grup: Üçüncü ve daha üzerindeki sınıf düzeylerine devam eden çocuklar
Kazanımlar:
Sanat sergisi ve sergideki eserler hakkında fikir sahibi olur.
Sanat sergisindeki eserlerin önemini kavrar.
Gösterilen eserin sanatçısının adını bilgi dağarcığına katar.
Üç boyutlu eserlere, farklı yönlerden bakıldığında değişik görünümleri olduğunu fark eder.
Yapacağı görsel sanat çalışmalarında gösterilen eserlerden yararlanır.
Materyaller: Makinelerin görsellerinin olduğu kartlar, tüm çocukların aynı anda
kullanabileceği büyüklükte bir kağıt, pastel boyalar.
Isınma Çalışmaları
9

Çocuklarla sergi salonu girişinde buluşulur (Şekil 11). Her bir çocuk bu sergide en
çok neyi görmek istediklerini sözleri kullanmadan hareketleri ile anlatırlar. İkili eşler
oluşturulur; eşler Leonardo da Vinci’nin yapmış olduğu eserlerden birini belirleyip
seçtikleri eseri heykel olarak gösterirler.

9

Mekânizmalar, toprak, su, hava ve ateşe ait görsellerin olduğu kartlar ayrı ayrı
kutulara, kutular da sergi salonuna aralıklarla konur. Çocuklar beş grup oluşturup her
bir grup bir kutunun yanına gider ve kutudan birer tane kart alırlar.

9

Gruplar ellerindeki kartlardaki makineleri incelerler, makinelerin ortak özelliklerini
belirlerler. Belirledikleri ortak özelliklerden yola çıkarak bir öykü oluştururlar.

9

Gruplar öykülerini, öykünün son bölümünü olmadan canlandırırlar. Öykünün sonunu
diğer gruplar yeniden oluştururlar.

Canlandırma
9
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Çocuklardan ellerindeki karta ait olan makineyi sergide bulurlar. Aynı grupta olan
çocuklar makineyi inceledikten sonra bir araya gelip, kendi inceledikleri makineyi
arkadaşlarına anlatırlar.
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9

Eserlerin Leaonado da Vinci’nin yapmadığı ancak onun çizimlerinden yararlanılarak
yapıldığı söylenir. Gruplar Leaonado da Vinci’nin çizimlerini yaptığı bu eserleri
neden kendisinin yapmamış olabileceğini tartışırlar.

9

Gruplar Leaonado da Vinci’nin çizimlerini makinelere dönüştürmek istediği bir anın
fotoğraf karesini oluştururlar. Fotoğraf kareleri incelenir. Sonra gruplar çizimlerin
makineye dönüştürülmek istendiği anın sonrasında bir zamana ilişkin bir fotoğraf
karesi oluştururlar. Fotoğraf karelerindeki karakterlere birer cümle belirlenir.
Dokunulan kişi o an ile ilgili cümleyi söylerler.

9

Gruplar Leaonado da Vinci’nin şu anda bu sergide olsaydı neler yaşayabileceğine
dair önemli bir anın fotoğraf karesini yaparlar. Bu anın öncesinde ve sonrasındaki
sürece yönelik fotoğraf kareleri de oluşturulur. İlk fotoğraf karesinden başlayıp son
fotoğraf karesinde bitecek şekilde doğaçlamalarını yaparlar.

Değerlendirme
9

Çocuklar büyük bir kağıdın üzerine makinelerin görsellerinin olduğu kartları
yapıştırıp, boşluklara süreçte yaşadıklarına yönelik resim yaparlar. Kağıt uygun bir
yere asılır, kağıttaki görseller ve resimlerden yola çıkarak çocuklar süreçte yaşadıkları
ile ilgili düşüncelerini ve duygularının paylaşırlar.

Şekil 11. Sergi salonuna girmeden önce sohbet
Frig Kostümleri Tasarımı Projesi
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 2008 yılında düzenlediği Frig Yılı etkinlikleri kapsamında
hazırlanan Frig Kostümleri Tasarımı Projesi’nde, Ankara’da bulunan özel bir okulun öğrencilerinin
de katılımı ile “Çocuklarla Frig Esintileri” temasıyla oluşturulmaya çalışılmıştır. Frig Uygarlığı ile
günümüz arasında bağ kurmak, Frig Uygarlığı kıyafetleri ile Friglerin sosyal yapısı hakkında bilgi
edinilmesi amaçlanmıştır. Frig kostümlerinin tasarlanması sürecinde dönemin giysileri kitaplardan,
müzede sergilenen eserlerden yararlanılmış; profesyonel kostüm tasarımcıları ile Frig dönemi
alan uzmanları birlikte çalışmışlardır. Döneme ait kral, kraliçe, Kibele, demonlar, askerler, kadın
ve erkeklere yönelik tasarlanan kostümler proje grubunun okuluna gönderilmiş, gönüllü olan ve
ailesinden izin alınan çocuklar farklı kostümleri deneyerek hangi kostümü giyeceklerine kendileri
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karar vermiştir. Daha sonra çocuklar Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde kostümlerini giyerek
müzeler haftasındaki etkinliklere katılmışlardır. Üzeri açık otobüslerle Polatlı’ya gidilmiş, Gordion
arkeolojik alanındaki Midas Tümülüsü ve Gordion Müzesi gezilmiş, müzenin bahçesinde açık
etkinlikler yapılmış ve baharın gelişi, etkinliklere katılan yerel okulların öğrencileriyle bir şenlik
halinde, Frig esintileri ile karşılanmıştır. Çocuklar müze ortamında, kostümleri ile drama çalışmalarına
katılmışlardır. Gordion Müzesi’nde yapılan dram çalışması aşağıda verilmiştir.
Drama Çalışması
Grup: Beşinci-altıncı sınıfa devam eden çocuklar
Kazanımlar:
Müzedeki eserlerle, bu eserlerin ait oldukları dönemler arasında ilişki kurar.
Eserler aracılığıyla Anadolu uygarlıklarını tanır.
Uzak ve yakın çevresindeki doğal ve tarihî güzellikleri tanır.
Materyaller: Frig kostümleri
Isınma Çalışmaları
9

Çocuklar kostümlerine uygun rollere (kral, kraliçe, askerler vd) girerek müzeyi
gezerler (Şekil 12).

9

Her çocuk Frigler döneminden ilgilerini çeken bir objeyi belirleyip, objenin olduğu
yerde belirlediği obje ile neler yapıldığını hareketleri ile gösterir.

9

Çocuklar küçük gruplara ayrılırlar. Gruplardaki çocuklar kostümlerini giydikleri
kişilerin rollerine girerek müze hakkında sohber ederler.

9

Başka kişilerle yeni gruplar oluşturulur. Frigler döneminde günlük yaşama yönelik
canlandırmalar yapılır.

Canlandırma
9

Çocuklar gruplara ayrılırlar. Gruplara Frigler döneminde ardıç ağacının önemli
olduğu, bu ağaçtan yapılan mobilyaların ününün dünyaya yayıldığı bilgisi çocuklarla
paylaşılır.

9

Çocuklar Friglerler ile ilgili kitaplardan ardıç ağacı ve frig mobilyaları ile ilgili
bilgileri incelerler.

9

Gruplar aşağıda verilen doğaçlamaları yaparlar.
• Büyük bir sipariş almış, ancak elinde yeterince ardıç ağacı kalmamış olan bir
mobilya ustası
• Tarihi eser olan ahşap bir masanın korunmasına yönelik çalışma yapan müze
çalışanları
• Yüzyıllar sonra Gordion Müzesine gelen Frigler
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Değerlendirme
9

Çocuklar müzenin bahçesine çıkarlar. Çocuklar “bahar şenliğinde” olduklarını
düşünerek kostümlerini giydikleri kişilerin rollerine girerler; hep birlikte bahar
şenliğinde bir anın fotoğraf karesini oluştururlar. Fotoğraf karesinde kendi
belirledikleri sıraya göre müzede geçirdikleri sürece yönelik birer cümle söylerler
(Şekil 13).

Şekil 12. Isınma çalışmaları

Şekil 13. Değerlendirme aşaması
Kaunos Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı
Kaunos, Köyceğiz sınırları içinde Dalyan’a yakın bir yerde bulunan antik bir kenttir. Kent
bir mitosa göre Miletos’un ikiz çocuklarından biri olan Kaunos tarafından Karya-Likya sınırında
kurulmuştur. Kaya mezarlarıyla Türkiye’nin en çok ilgi çeken ören yerlerinden biri olan Kaunos,
ticari açıdan önemli bir liman kentiyken zamanla denizin alüvyonlarla dolmasıyla liman özelliğini
kaybetmiştir. Sur duvarları, agora, çeşme, hamam, tiyatro ve tapınak kalıntıları Kaunos’un antik
dönemde etkili bir kent olduğunu ortaya koymaktadır.
“Kaunos Yaz Sempozyumları” kapsamında, 16-20 Haziran 2012 tarihleri arasında “Çocuk
ve Arkeoloji Çalıştayı” yapılmıştır. Bu çalışmaya 7-12 yaşlarında olan çocuklar dahil edilmiştir;
Başkent Üniversitesi web sitesi üzerinden yapılan duyuruya başvuran çocuklar ile kazı evine yakın
köyde yaşayan çocuklar katılmışlardır. Çalıştayda, çocuklara kültürel mirasının kendi geleceklerinin
teminatı olduğu gerçeğini aşılamak ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yapılması gerekenleri
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kendileriyle paylaşmaktır. Çalıştay süresince, çocuklar uzmanlardan dinleyecekleri kısa teorik bilgileri
oyun, drama, pratik uygulamalar ile eğlenerek ve kendileri yaparak öğrenmişlerdir. Çalıştayda, antik
çağda askerler, gladyatörler ve korsanlar, antik çağda günlük yaşam, antik çağda oyun ve oyuncaklar,
antik çağda masallar, antik çağın ünlüleri gibi belirlenmiş olan günün temasına yönelik birer drama
çalışması planlanmıştır. Örnek bir drama çalışması aşağıda sunulmuştur.
Drama Çalışması
Grup: İlkokula devam eden çocuklar
Kazanımlar:
Uzak çevresinde bulunan ören yeri, tarihî eser, anıt gibi yerlerin geçmişi hakkında ön bilgi
edinir.
Uzak çevresinde bulunan ören yeri, tarihî eser, anıt gibi tarihi güzellikleri tanır.
Öykü, masal, anı gibi sanat türlerinden yararlanarak çalışmalar yapar.
Ören yeri, tarihî eser, anıtlar ve müzelerden yola çıkarak iki veya üç boyutlu görsel tasarımlar
yapar.
Materyaller: Demeter ile ilgili mitolojinin yazılı olduğu kağıtlar ve kil
Isınma Çalışmaları
9

Lider role girerek “Çocuklar burası bir kazı alanı, bu kazı alanından ben sorumluyum
(Şekil 14). Ama kazının yapılabilmesi için farklı mesleklerden uzmanlara ihtiyacım
var; aşçı, arkeolog, mimar, sanat tarihçi, restoratör, şoför vd. Eğer benimle çalışmak
isterseniz beni ikna etmeniz gerekiyor, beni ikna ederseniz kazıda çalışabilirsiniz...”
der.

9

Çocuklar önce ne olmak istediklerine karar verirler ve onun heykeli olurlar. Daha
sonrada kazı başkanını ikna etmeye çalışırlar. Kazı başkanı kendisi ile görüşmeye
gelen kişileri kabul eder. İkna edenler hemen istedikleri bir mekânda işlerini yapmaya
başlarlar. İkna edemeyenler ise tekrar bir görüşme yapıp tekrar ikna etmeye çalışırlar.
Tüm çocukların çalışmaya başlaması sağlanır.

9

Çocuklarla birlikte mekânda olan sandalye, faklı boyutlardaki örtüler vb eşyalardan
yararlanılarak bir kazı alanı oluşturulur. Çocuklar kağıtlara kazı alanında olması
gerektiğini düşündükleri şeylerin resimlerini de yapıp mekânda istedikleri yere
koyarlar.

9

Çocuklar kazı alanında çalışan birisinin heykeli olurlar. Liderin yönergesi ile
çalışmaya başlarlar. Lider müziği açtığında heykel olurlar, kapattığında uzmanlar
kazı alanında çalışmaya başlarlar. Çocukların ilgisi doğrultusunda tekrar yapılır.

Canlandırma/Doğaçlama
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9

Çocuklar, bir gün önce Kazı başkanından dinledikleri Demeter ile ilgili mitoloji
akıllarında kaldığı kadarı ile anlatırlar.

9

Mitolojinin tamamının yazılı olduğu kağıtlardan çocuklar birer tane alırlar ve okurlar.
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“Demeter, mitolojide tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin tanrıçasıdır. Demeter,
insanlara buğdayı ekip ondan ekmek yapmayı öğretir. Demeter’in Zeus’tan Persephone adında
bir kızı olur. Mitolojide, ana-kız sembolüyle özdeşleşmişlerdir. Persephone büyüdükten sonra,
yer altı ve ölüler ülkesinin tanrısı Hades ona aşık olur. Bir gün Persephone arkadaşları ile
tarlada çiçek toplarken çayır birden ikiye yarılır ve yeraltı tanrısı Hades, yeryüzüne çıkar.
Aşık olduğu Persephone’yi yeraltına kaçırır. İnanışa göre ölüler ülkesinde bir şey yiyen
bir daha oradan çıkamaz. Persphone’nin orada kalabilmesi için ona bir nar tanesi verir.
Persephone’de hevesine yenik düşer ve bir nar tanesi yer. Demeter kızını aramak için yollara
düşer ancak onu hiçbir yerde bulamaz. Üzüntüsü öyle büyük olur ki hayata küser. Sonunda
her şeyi gören ve bilen güneş tanrısı Helios ona kızının yer altına kaçırıldığını söyler. Bunun
üzerine Demeter Olympos’tan kaçar, yüreği sızlayarak ıssız bir yere çekilir. Onun küsmesiyle
toprağın bereketi kalmaz, kıtlık başlar. Zeus Tanrıça Demeter’e yalvarır. Ancak Demeter bir
türlü ikna olmaz. Yalvarmalarının boşa gittiğini gören Zeus, en sonunda Persephone’nin
yılın üçte ikisini yani çiçek açma ve meyve verme zamanını, anası Demeter’in, geri kalan
üçte birini, yani kışı da kocası Hades’in yanında geçirmesini kararlaştırır. Demeter kızını
bir domuz yavrusunun ona yol göstermesiyle bulur. Persephone her yeryüzüne çıktığında,
Demeter yeryüzüne baharı getirir. Böylelikle kıtlık biter ve bereket gelir toprağa”.

9

Çocuklar mitolojideki karakterlerin adlarının yazılı olduğu kağıtlardan birer
tane alırlar. Çocuklar kağıtlarında yazılı olan karakterin rolüne girerek kazı evini
gezerler. Gezmeleri bitince aynı karakteri tercih eden çocuklar bir araya gelerek grup
oluştururlar.

9

Gruplar Demeter’in kızını bulması için ona yardımcı olabilecek yeni öneriler
belirlerler. Belirledikleri öneri ya da önerilerden yola çıkarak doğaçlamalarını
yaparlar.

Değerlendirme
Çocuklar süreçte yaşadıklarına yönelik kilden heykeller ya da resim yaparlar. Yaptıkları
heykelleri ve resimleri arkadaşlarına anlatırlar (Şekil 15).

Şekil 14. Isınma çalışmaları
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Şekil 15. Değerlendirme aşaması
Bu çalışmada müzelerde, arkeolojik alanlarda ve bir sergide yapılan drama çalışmalarına
yer verilmiştir. Bizlere geçmişi anlatan mekânlarda yapılan her bir çalışmanın çocuklara sağladığı
kazanımlar oldukça önemlidir. Tarihi mekânlarda yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması ile daha
fazla çocuğun benzer kazanımlara ulaşması sağlanabilir. Okullarda dört duvar arasında işlenen
derslerde didaktik bir yöntemle işlenen konuların çok da akılda kalıcı olmadığı dikkate alındığında
gerçek mekânlarda drama gibi yaşayarak yaparak edinilen kazanımların değeri büyüktür.

Sonuç ve Öneriler
Müzelerde ve arkeolojik alanlarda çocuklarla yapılan her bir çalışmanın önemin yadsınamaz.
Soyut olan geçmişi çocuklara anlatmada gerçek mekânlarda, geçmişten günümüze kadar ulaşan
gerçek objelerle çocukları buluşturmak, onların tarihi anlamalarını çok daha kolaylaştıracaktır. Drama
gibi çocukların aktif katılımlarını sağlayan yöntemlerin kullanılmasıyla da çocuklar bu alanlarda
yaşadıkları süreçte bir taraftan eğlenirken bir taraftan da öğrenmeleri anlamlı olacaktır. Bu nedenle
müzeler, arkeolojik alanlar ve geçmişi anlatan sergiler gibi farklı mekânlarda çocuklara yönelik eğitim
etkinliklerinin düzenlemesi önemlidir. Bu etkinlikleri planlarken disiplinler arası bir anlayışla ilgili
meslek elemanları ile işbirliği içinde olunmalıdır; eğitimci, drama lideri, müze çalışanları, arkeolog,
sanat tarihçileri, Anadolu uygarlıkları ve mitolojisi alanında çalışan uzmanlar, tasarımcılar çocukların
üstün yararı açısından disiplinler arası bir anlayış ile birlikte çalışıp yeni projeler geliştirebilirler.
Çocukların tarihi mekânlarda aktif katılımları ile yapılan eğitim etkinliklerinin yanı sıra, çocukların
kendi başlarına çalışabilecekleri didaktik anlayıştan uzak ıraksak düşünce ile hazırlanmış kitaplar,
tarihi ve sanat eserlerine yönelik basılı/görsel/interaktif eğitim materyalleri, tarihi ve sanat eserlerine
yönelik planlanmış sanat etkinlikleri gibi materyaller geliştirilerek çocuklara sunulabilir. Böylece
uzaklarda olan tarihi mekânlar, ören yerleri, müzeler, tarihi ve sanat eserleri çocukları da içine almış
olur.
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Müze, yaşama dair her alanın objelerini, anılarını, tüm yaşanmışlıklarını içinde
barındıran mekândır; yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştiği en önemli yaygın eğitim
kurumlarındandır. Müzeler, sergi salonları, konferans salonları, kütüphaneleri, alış
veriş alanları, bahçeleri ve kafeteryaları ile yaşamın tam içerisinde yer alan, yaşayan
ve içerisinde barındırdığı dünyayı en etkili şekilde izleyicisine yaşatan mekânlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. On dokuzuncu yüzyıldan sonra müzenin eğitim
boyutu en önemli görevlerinden biri olmuştur; müzeler eğitim birimleri oluşturarak
okullara, öğrenci ve öğretmenlere, ailelere, her tür engel grubuna, resmi kurum
ve kuruluşlara yönelik eğitim hizmetleri vermeye başlamıştır. Çalışmanın amacı,
araştırmacı tarafından Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne yönelik programlanan iki
ayrı öğrenci grubu ile gerçekleştirilen müze ziyaretlerinin, öğrencilere yaşattıklarını,
kazanımları ve öğrenmedeki etkisini vurgulamaktır. Betimsel özellikler taşıyan
çalışmada, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Görme Engelliler Eğitimi
Anabilim Dalı’nda 2007-2008 eğitim öğretim yılında 3. sınıfa devam eden, görme
yetersizliği olan beş öğrenci ile gerçekleştirilen “Görme Yetersizliği Olan Üniversite
Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri” ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Fen Lisesi
9A ve 9B Sınıflarına devam eden 42 öğrenci ile gerçekleştirilen “Tarih Dersi
Kapsamında Programlı Bir Müze Ziyareti” başlıklı iki ayrı müze ziyareti süreçleri
ele alınmış; müzelerin içinde barındırdıkları dünyayı en etkili biçimde sunan ve
yaşatan mekânlar olarak öğrenmedeki önemi vurgulanmak istenmiştir. Çalışma
sonucunda, iki ayrı öğrenci grubu ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne yapılan
programlı müze ziyaretlerinin, Anadolu Uygarlıklarına ait bilgilendirmelerin ve
yaşanmışlıkların öğrenmedeki güçlü etkisi görülmüştür.
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Museums are places containing all objects of life, memories, all experiences
of life; which are the most important formal education institutions that life-long
learning take place. Museums are such places keeping spectators alive in a very
effective way with their exhibition halls, conference halls, libraries, shopping areas,
gardens and cafeterias. After 19th century, education of museums became one
of this field’s most important tasks; and began to provide training to educators,
schools, students and teachers, families, all types of disability groups, government
agencies and institutions. This descriptive paper emphasizes the educational effects
of two differently programmed visits to Anatolian Civilizations Museum in terms
of experiences and achievements of students. The aim of the research is to learn
the existing museum information of five 3rd grade university students with visual
impairment in Gazi University, Faculty of Education, Education of Visual Impaired
Students Department; to determine the achievements of museum learning and to
make more efficient museum visits in Turkey. For this purpose, a programmed
museum visit to Anatolian Civilizations Museum for university students with visual
inadequacy was organized. At the same time, the achievements of 42 students of 9A
and 9B classes of Gazi University, Private Science High School were revealed with
the programmed visit to Anatolian Civilizations Museum within the scope of History
Course. These visits to museums related to organized activities are efficient; the
students are informed about Anatolian Civilizations’ way of life, beliefs and arts;
and learning in Anatolian Civilizations Museum with real objects and animations
is more exciting and interesting than class environment. The powerful influence
of learning in museums in terms of information and experience about Anatolian
civilizations has been observed.
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Giriş
Müze, “Toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevresine
tanıklık etmiş malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve
sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, kâr düşüncesinden bağımsız,
sürekliliği olan bir kurumdur.” (Madran, 1999, s.6). Yine müze, “Gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal
gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilecek başlıca yaygın eğitim
kurumlarıdır.” (Atagök, 1999, s.137). Müzeler, içinde yaşattıkları dünyayı gerçek objelerle insanlara
sunan, her alanın öğretisinin en heyecan verici şekilde gerçekleşebileceği, insanın yaşamının her
anında gitmek istediği zaman gidebileceği, kapılarının tüm insanlara daima açık olduğu okullardır.
“Sanatsal, bilimsel, geleneğe ait, tarihi, teknoloji ve doğaya ait alanlarda, geçmişin, bugünün ve
geleceğin izlerini içinde barındıran, görerek, işiterek, uygulama yaparak, hatta yaşayarak öğrenmenin
gerçekleştiği, halka açık heyecan verici öğrenme mekânlarıdır” (Buyurgan ve Buyurgan, 2012, s.68).
Müzeler, birçok farklı alana ait objeyi, duyguyu, yaşamı içinde barındırırlar. Bizlere içinde
barındırdıkları dünyayı en etkili sergileme yöntemleriyle, bilmiyorsak öğretmeye, unutmuşsak
hatırlatmaya çalışırlar. Müzelerin öğrenmedeki bu pozitif etkisi 19. yüzyılın başlarında müzelerin en
önemli görevlerinden biri olarak karşımıza çıkar; özellikle gelişmiş ülkelerde müzeler birer eğitim
mekânı olarak kullanılır; müzeler, okullara, öğretmenlere, öğrencilere, ailelere, engellilere, kurum
ve kuruluşlara, toplumun her kesimine yönelik eğitim etkinlikleri sunar; uygun fiziki donanım
oluştururlar. Ülkemiz müzelerinde de eğitim birimlerinin oluşturulması, müzelerin okullara,
öğretmen ve öğrencilere, topluma eğitim hizmetleri sunması her geçen gün artarak devam etmektedir.
Ülkemizde müze gezme bilincinin daha fazla gelişmeye başladığı, müzede eğitim adına yapıcı
adımların atıldığı, olumlu gelişmelerin her geçen gün fazlalaştığı görülmektedir.
Sanatın, bilimin, tarihin, doğanın ve kültürün öğretilmesinde, korunmasında, nesilden nesile
aktarılmasında müzelerin rolü büyüktür. Bir sanat müzesi sanata ait bilgilendirmenin, sorgulamanın,
yeni düşünce şemaları geliştirmenin en önemli mekânlarından biridir. Arkeoloji müzesinde yer
alan geçmiş uygarlıklara ait gerçek objeler, insanoğlunun doğa karşısında var olma savaşını ve
gelişimini canlı canlı gözler önüne serer. Tabiat tarihi müzesi, tabiatın, hayvan ırklarının varoluşunu;
etnografya müzeleri geleneğin izlerini, dilin gelişimini, el sanatlarının toplumların oluşumundaki
önemini en iyi anlatan mekânlardır. Kurtuluş Savaşımız ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluş bilinci,
en etkili biçimde o günlere ait objelerin yer aldığı müzelerde ve gerçek mekânlarda yaşanabilir ve
yaşatılabilir. Anıtkabir’deki Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Müzesi’nin ikinci bölümünde oluşturulan
Çanakkale Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan
Muharebeleri’ne ait panoramalar gibi etkileyici görsel ve işitsel sunuşlar bize Cumhuriyetimizin
değerinin, topraklarımızın her karışının atalarımızın kanı ile nasıl sulandığının, Atatürk’ün ve Türk
Milleti’nin kadın, erkek, çocuk, omuz omuza, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için nasıl
mücadele verdiklerinin en güzel tanıklarıdır. Bu bilinç ve ruh sadece kitaplardan öğrendiğimiz
bilgilerle kazanılamaz. Görsel ve işitsel objelerle hele de gerçek mekânlarda ve gerçek objelerle
sunulan öğrenme dünyası daha etkili, heyecan verici ve kalıcı olur (Buyurgan, 2006, s.23).
Ankara’da ilk müze, Kültür Müdürü Mübarek Galip Bey tarafından 1921 yılında kalenin
Akkale olarak isimlendirilen burcunda kurulur. Atatürk’ün telkinleriyle merkezde bir “Eti Müzesi”
kurma fikrinden hareket edilerek diğer bölgelerdeki Hitit eserleri de Ankara’ya gönderilmeye
başlanınca geniş mekânlara sahip bir müze binası gerekli görülür. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, At
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Pazarı olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi’nin dış duvarının güney doğu kıyısında, yeni işlev
verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısı olan Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’da yer alır.
1938 yılından 1968’e kadar devam eden bir restorasyon çalışması başlatılır. 1997 yılında Avrupa’da
Yılın Müzesi seçilen, bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında
yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Anadolu arkeolojisi, Paleolitik Çağdan başlayarak
günümüze kadar Osmanlı devrinin bu tarihi mekânlarında kronolojik bir sırayla sergilenmektedir
(www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr).

Yöntem
Çalışma, betimsel özellikler taşımaktadır. Çalışmada, araştırmacı tarafından Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’ne yönelik programlanmış, iki farklı öğrenci grubu ile gerçekleştirilen “Görme
Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri” ve “Tarih Dersi Kapsamında
Programlı Bir Müze Ziyareti” başlıklı iki ayrı müze ziyareti süreçlerinde öğrencilere öğretilen
bilgiler, kazandırılan ve yaşatılan değerler ortaya koyulmaya çalışılmış; müzelerin yaşayan ve içinde
barındırdıkları dünyayı yaşatan mekânlar olarak öğrenmedeki önemi vurgulanmak istenmiştir.
Çalışma kapsamında incelenen müze ziyaretlerindeki öğrenci grupları Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim
Fakültesi, Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2007-2008 eğitim öğretim yılında 3. sınıfa
devam eden, görme yetersizliği olan beş öğrenci ve Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Fen Lisesi 9A ve
9B sınıflarına devam eden 42 öğrencidir.
1. Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri
Müzelerin öğrenmedeki rolü ve etkisi görüldükçe müzeler eğitim birimleri oluşturarak her
tür izleyiciye göre (okullara, ailelere, resmi kurumlara, vatandaşlara, engellilere) programlar ve fiziki
şartlar oluşturmaya başlar. Görme yetersizliği olan bireylere yönelik eğitim hizmetleri de gündeme
gelir. Zihinsel, fiziksel, davranışsal ya da duyu organlarının zedelenmeye bağlı olarak tüm ya da
kısmen işlevlerinde gözlenen kayıpların ortaya çıkardığı duruma yetersizlik denir. Birey yetersizliğine
bağlı olarak çoğu insanın duyduğu gibi duymayabilir, gördüğü gibi görmeyebilir, öğrendiği gibi
öğrenmeyebilir (Ataman, 1997).
Eğitsel açıdan kör, ağır derecede görme kaybı olan, öğrenmesi dokunarak, işiterek, konuşan
kitaplardan dinleyerek gerçekleşebilen bireylerdir. Az gören ise, büyüteçle normal puntolu ve büyük
puntolu yazılı materyali okuyabilecek, geometrik şekilleri ve renkleri ayırt edebilecek kadar görme
yetersizliğinden etkilenen kişilerdir (Ataman, 2006). Görme yetersizliği olan bireylerin de günlük
yaşam becerilerini kazanması ve hayatlarını sürdürebilmesi için öğrenmesi, eğitim görmesi gereklidir.
Görme yetersizliği olan bireylerin öğrenmesinde dokunma, işitme, tat alma, koklama duyuları, özel
öğrenme yöntemleri ve farklı mekânlar önemlidir. Müzeler de onlar için her alana ait objeleri içinde
barındıran önemli eğitim mekânlarıdır. Ancak görme yetersizliği olan bireylerin müzelerden verimli
faydalanabilmeleri için onlara yönelik programlar hazırlanmalı ve fiziki şartlar oluşturulmalıdır.
Görme Engellilere Yönelik Müzede Eğitim
1970’lerde müzelerde görme engellilere yönelik hizmetler artar. 1975’de Leicester’de Müze
Eğitim Servisi Grubu ve Leicester Üniversitesi Müze Çalışmaları ve Yetişkin Eğitimi Bölümü’nün
ortak çalışmaları ile bir konferans düzenlenir. Burada, farklı formda engeller, zihinsel gerilik,
fiziksel özür ve görme bozukluğunu kapsayarak belirlenir ve tartışılır. 1976 yılında Tate Galerisi’nde
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“Körler İçin Heykel” adı verilen bir sergi gerçekleşir. 1986’da Müze ve Galeriler Engelliler Derneği
(MAGDA) engellilere yönelik çalışmalar için kurulur, eğitim ve tartışma seminerleri düzenlenir.
1989’ların sonunda İngiltere’de “sanat ve dokunma sahnesi” çok ses getirir. Britanya’daki müze ve
galerilerde 18 aylık dönem içinde bir düzinenin üzerinde geçici dokunma sergisi düzenlenir. 1993’te
açılan Omero Müzesi’nin (Italy) amacı halkın ve görme engellilerin estetik ve kültürel değerlerini
geliştirmektir. Müze görme engellilere, üç boyutlu modellerle, sözel tanımlamalarla, büyük baskı ve
Braille duvar bilgilendirmeleri ve kataloglarla hizmetler sunar. Türkiye’deki müzelerden bazılarında
da görme yetersizliği olan bireylere yönelik eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’nde (Ankara) 2002 yılından itibaren görme engelli öğrencilere yönelik eğitim programları
vardır. 2004 yılında Rahmi M. Koç Müzesi’nde (İstanbul) Altı Nokta Körler Vakfı ile birlikte
“Görme Engelliler Eğitim Projesi” başlatılır. İstanbul Modern Sanat Müzesi de özel ihtiyaçları olan
çocuklara özel programlarla sıradan bir ziyaretçi olmanın ötesine geçerek müze koleksiyonu ile
etkin bir biçimde karşılaşma yolları sunar. Bazı müzelerimizdeki bu hizmetlere rağmen ülkemiz
müzelerinde görme yetersizliği olan bireylere sunulan hizmetler henüz istenilen seviyede değildir.
Birçok müzemizde onların ihtiyaçlarına yönelik fiziki şartlar, özel öğrenme yöntemleri ya hiç yoktur
ya da yok denecek kadar azdır (Buyurgan, 2009, s.1170-1173).
Çalışma Grubu
Araştırma küçük bir grupla yapılan örnek olay çalışmasıdır. Araştırmanın örneklemini,
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2007-2008
eğitim öğretim yılında 3. Sınıfa devam eden, “Görme Engellilerde Resim ve Modelaj Öğretimi”
dersini alan beş görme yetersizliği olan öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin üçü total kör, ikisi de
az görendir. Total kör öğrencilerin iki tanesi akraba evliliği yapan ailelerden gelmektedir; doğuştan
kördürler, %100 görmemektedirler. Diğeri de iki yaşında tamamen görme gücünü kaybetmiştir. O da
%100 görmemektedir. Az gören öğrencilerin de bir tanesi akraba evliliği yapan aileden gelmektedir.
Gündüz %15, gece ise % 5 görmektedir (gece körlüğü). Diğerinin ise sağ gözü %100 görmemekte;
sol gözünde ise 1/10 görme vardır (nistağmus) (Buyurgan, 2009, s.1167-1175).
Araştırma tarama modelinde nitel bir çalışmadır. Küçük bir grupla yapılan örnek olay
çalışmasıdır. Nitel veriler, görüşme formları, gözlem ve müze ziyareti sonrasında öğrencilerin
duygularını anlattıkları kompozisyonlardan elde edilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile
kodlanmış, alt temalar ve temalar oluşturulmuştur. Görüşme formları araştırmaya katılan kör
öğrencilere araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Ön görüşme formu müze ziyaretinden bir hafta
önce, son görüşme formu da müze ziyaretinden sonra araştırmacının odasında uygulanmıştır. Tüm
öğrenciler önceden yer ve saat konusunda bilgilendirilmiştir. Kör öğrenciler odaya teker teker
alınarak sorular okunmuş, yönlendirmesiz bir görüşme tekniği ile cevaplar görüşme formlarına
kaydedilmiştir. Az gören öğrenciler görüşme formlarını aynı günlerde, atölyede, pencerenin
yanında ışıklı bir ortamda kendileri doldurmuştur. Görüşme formları az gören öğrencilerin rahat
okuyabilmeleri için 16 punto, büyük harf ve koyu yazılmıştır. Sorular arasında bırakılan cevap
boşlukları da geniş tutulmuştur. Gözlem, müzeye gidilen günün sabahında toplanılan üniversite
bahçesinde, müze ziyaret sürecinde ve müze ziyaretinden sonra gidilen üniversitede atölyede
yapılmıştır. Gözlem notları araştırmacı tarafından kayıt altına alınmıştır. Tüm müze ziyareti, öncesi
ve sonrasıyla fotoğraflarla da belgelenmiştir. Fotoğraflar müze ziyaretine eşlik eden bir yüksek lisans
öğrencisi tarafından çekilmiştir. Öğrenciler, müze ziyareti ile ilgili yazdıkları kompozisyonları müze
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ziyaretinden bir hafta sonraki derste teslim etmişlerdir. Kör öğrenciler de duygularını klavyesi Braille
alfabesi olan bilgisayarlarda kendileri yazmışlardır (Buyurgan, 2009, s.1173-1174).

Bulgular ve Yorumlar
Görüşme formlarındaki verilerden elde edilen kodlardan alt temalar ve üç ana tema elde
edilmiştir.
1. Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müze ile İlgili Var Olan Bilgileri
Müze ziyareti öncesinde yapılan ön görüşme formu sonuçları öğrencilerin müze ile ilgili
yetersiz bilgiye sahip olduklarını; %80’inin eserlerin müzeye nasıl toplandığı ile ilgili hiçbir
fikre sahip olmadıklarını göstermiştir. Bir öğrencinin “Eserler camın arkasında diye duydum”
(Ö.1) yorumu bu sonucu desteklemektedir. 21 Mayıs 2008 tarihinde sabah 9.00’da üniversitenin
bahçesinde buluşulur. Bütün öğrenciler heyecanlı ve meraklıdır. Bahçede topluca fotoğraf çektirilir.
Bütün öğrenciler “çekiyorum” sesine doğru mutlulukla gülümser. Müzeye iki araba ile gidilir.
Müze ziyareti boyunca beş görme engelli öğrenciye, araştırmacı, müze eğitimcisi ve iki yüksek
lisans öğrencisi refakat eder. Önce müzenin bahçesindeki heykeller dokunarak incelenir. Öğrenciler
insan heykellerinin bazılarının başlarının neden olmadığını sorar. Cevabını öğrenirler. Heykellerin
elbiselerinin kıvrımlarını incelerler. Kör öğrenciler aslan heykelini kendileri tasvir eder. Ayağını
bulur; yelelerini inceler; yelelerin ne olduğunu sorarlar. Aslanın duruşunu fark ederler. Bu oturuyor
derler. Bir önce inceledikleri insan heykelinden sonra onun bir hayvan olduğunu kendileri fark
ederler. Kör öğrencilerden biri aslan heykelinin gerçek aslan ile büyüklüğünün aynı olup olmadığını
sorar. Müze bahçesinde az gören öğrenciler yeterli gün ışığından dolayı kendileri hareket ederler.
Ancak müze içerisinde refakat edilmesine ihtiyaç duyarlar (ışık yeterli gelmez, müze kalabalıktır).
Müzeye girilince öğrenciler önce orta salona alınır. Burada oturma bölümüne oturulur. Araştırmacı
tarafından, Müze nedir? Müze çeşitleri nelerdir? Müzeye eserler nasıl toplanır? Soruları ile ilgili
işitsel bilgilendirmeler yapılır. Müzelerle ilgili belirli bir bilgi birikimi kazandırılır. Müze eğitimcisi
müze binaları ile ilgili bilgilendirme yapar. Öğrencilere o anda içinde bulundukları Mahmut Paşa
Bedesteninin büyüklüğü, neden Kurşunlu Han ile yan yana olduğunu anlatır. Alışverişe gelen
tüccarların kalabilmesi için hanın yanına yapıldığı söylenir. Öğrencilere bulundukları binanın
büyüklüğü ile ilgili bilgi verilir. Müze eğitimcisi bedestenin (alışveriş merkezi) ne amaçla yapıldığını
anlatır. Burada binanın yapıldığı tarihlerde yün, ipek, deri satıldığını söyler. Görme yetersizliği olan
öğrencilerin ellerine yün ve deri verilir. Yünden, deriden neler yapılabileceği konuşulur. Ellerine yün
eğirme aleti olan “kirmen” verilir. Aletin nasıl kullanıldığı öğretilir (Buyurgan, 200, s.1175-1179).
Müze, müze eğitimcisinin bilgilendirmeleri eşliğinde gezilir. Bazı eserlerin önünde oturulur.
İşitsel bilgilendirmelerin yanında bazı eserlerin kopyaları ile dokunsal öğrenme de yaşanır. Görme
engelli öğrenciler müzede bulunan kapları, balta uçlarını, törensel sembolleri insanların ihtiyaçlarını
karşılamak için yaptıklarını öğrenirler. Güneş Kursunun karşısında otururlar. Karşılıklı soru ve
cevaplarla Hattiler’deki ve geçmiş dönemlerdeki din anlayışı anlatılır. Güneş Kurslarının, bazı
seramik kapların ve tabletlerin taklitleri ile anlatılanları elleri ile görselleştirirler. Öğrencilere elle
yapılmış ve çarkta yapılmış seramik örnekleri dağıtılarak seramiğin zaman içerisindeki gelişimi
anlatılır. Seramiklerin üzerlerindeki süslemelerin estetik kaygı ile yapıldıkları söylenir. Yine taklidine
dokunarak ilk çalgı aletini tanırlar. Burada dokundukları taklit objelerin gerçekleri ile aynı büyüklükte
olup olmadığını sorarlar. Asur Ticaret Kolonileri Dönemi eserlerinin bulunduğu vitrinlerin önünde
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de otururlar. Yazının Anadolu’ya M.Ö. 2000’li yıllarda Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda geldiğini,
müzede sergilenen tabletlerde neler yazıldığını, çivi yazısının nasıl yazıldığını öğrenirler. Bir vitrinde
bir katip tarafından çivi yazısının nasıl yazıldığı ve pişirildiği canlandırılmıştır. Bu canlandırma
araştırmacı tarafından tüm detayları ile görme yetersizliği olan öğrencilere anlatılır. Yine tanrılara içki
sunmak için kullanılan “riton” lardan (törensel içki kabı) biri az gören bir öğrencinin dikkatini çeker.
Uzun boyunlu, üzerinde hayvan heykelcikleri olan, baş kısmı dokularla süslü bu riton detaylı olarak
tasvir edilir. İçkinin nereden akıtıldığı anlatılır. Kral Midas’ın mezarından çıkarılan ölü hediyeleri
anlatılır (sehpalar, kazanlar, kaplar). Amerikalılar tarafından mezardan çıkarılan kazanlara yapılan
DNA testi ile ölü yemeğinde neler yendiğinin (dana eti, kuzu eti, ballı bira) ortaya çıkarıldığı söylenir.
Frig ana tanrıçası Kibele’nin önünde Neolitik dönemden beri var olan ana tanrıça inancı anlatılır.
Bolluk ve bereketi simgeleyen ana tanrıçalara farklı dönemlerde farklı isimler verildiği söylenir
(Kibele, Kubaba gibi). Son olarak müze eğitim atölyesine gidilir. Görme yetersizliği olan öğrenciler
burada sikke (metal para) ile ilgili bilgi edinirler. Dokunarak geçmiş dönemlerin sikkelerini tanırlar.
Her öğrenci tek tek sikke basar. Hepsi son derece heyecanlıdır; çok eğlenirler. Bastıkları sikkeler
günün anısına onlara verilir. Çok mutlu olurlar. Müze eğitim atölyesinin duvarlarındaki rölyefleri
dokunarak incelerler. Müze bahçesinden arabalarına giderken araştırmacıya kendilerini çok değerli
hissettiklerini söylerler. Onların öğrenme yöntemlerine yönelik, ihtiyaçları dikkate alınarak organize
edilen bu samimi müze ziyareti hepsini çok mutlu eder. Topluca üniversiteye dönülür. Atölyede
biraz dinlendikten sonra son görüşme formu doldurulur. Görüşme formu kör öğrencilere araştırmacı
tarafından, ayrı bir odada tek tek uygulanır. Yorulmuşlardır ama yüzleri sürekli gülmektedir. Hepsi
öğretmenlerini öperek atölyeden ayrılırlar (Buyurgan, 2009, s.1179-1180).
2. Müzede Öğrenmenin Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencileri Üzerindeki
Kazanımları
Müzede görme engelli öğrenciler Anadolu Uygarlıklarının yaşam şekillerini, inançlarını
ve sanatlarını dokunarak ve işitsel bilgilenmelerle öğrenmişlerdir. Müzede öğrenme sınıf
ortamından daha heyecan verici ve ilgili olmuştur. Araştırma bulguları, müze ziyareti öncesinde,
görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerinin müze ile ilgili belirli bir bilgi birikimine sahip
olmadıklarını göstermiştir. Araştırma kapsamında, öğrenme yöntemlerine yönelik programlanan,
işitsel bilgilendirmeler, dokunarak, sözel betimlemeler, soru-cevaplarla ve uygulama yaparak
gerçekleştirilen müze ziyaretinin veriminin yüksek olduğu görülmüştür. Öğrenciler müze ziyareti
boyunca gülümsemiş, öğrendikleri karşısında şaşırmış, sürekli sorular sormuştur. Kendilerini önemli
hissetmişlerdir (Buyurgan, 2009, s. 1180-1182).
3. Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Türkiye Müzelerinden Beklentileri
a.

Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Türkiye Müzelerinden Fiziki Ortam ve Öğrenme Yöntemleri Olarak Beklentileri

b.

Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Fiziki Ortam ve Öğrenme Yöntemleri Olarak Beklentileri

Görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerinin genel anlamda ülkemiz müzelerinden ve
ziyaret edilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden beklentileri benzerlik göstermiştir. Araştırma
verilerine göre, kör öğrenciler müzelerimizden, kendilerine bilgilendirme yapacak görevliler,
eserlerin kopyaları, kabartma resimler ve Braille alfabesi ile açıklamalar olmasını, az gören öğrenciler
de ortamın aydınlık ve ferah düzenlenmesini, sergilemelerde zıt renklerin kullanılmasını, yazıların
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büyük punto yazılmasını istemişlerdir. Araştırma sonucunda, görme yetersizliği olan üniversite
öğrencilerine yönelik organize edilmiş müze ziyaretinin veriminin yüksek olduğu, ancak ülkemiz
müzelerinde görmeye yetersizliği olan bireylere yönelik eğitim hizmetlerinin henüz yeterli seviyede
olmadığı görülmüştür (Buyurgan, 2009, s.1182-1187).
Tarih Dersi Kapsamında Programlı Bir Müze Ziyareti
Bu çalışmada ele alınan ikinci araştırmada, Tarih dersi kapsamında, Anadolu Medeniyetleri
Müzesi’ne götürülen, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Fen Lisesi 9A ve 9B Sınıflarına devam eden
42 öğrenci ile gerçekleştirilen programlı müze ziyareti süreci ve öğrencilerin kazanımları ortaya
koyulmuştur. Öğrencilerin, Anadolu Uygarlıkları ünitesini en istekli, bu dönemlere ait gerçek objeleri
içinde barındıran Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde öğrenebilecekleri düşüncesinden hareketle
müze ziyareti programlanmıştır. Ders öğretmeni ve müze ile bağlantı kurulmuş; öğrencilere etkin ve
kalıcı öğrenmeyi sağlayacak, amaca uygun aktiviteleri kapsayan müze rehberi hazırlanmıştır. Lise
1. Sınıf Tarih Dersi II. Ünitesinin konuları Eski Çağlarda Türkiye ve Eski Çağlarda Türkiye’nin
Çevresindeki Kültür Uygarlıklarıdır. Bu başlıkların açılımlarını, Taş Çağı (Paleolitik, Mezolitik,
Neolitik), Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı, Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, İyonyalılar, Urartular,
Persler, İskender, Bizans ve Roma İmparatorlukları Dönemleri, Asurlular, Sümerler, Akadlar,
Elam ve Babil Devletleri, bu uygarlıkların devlet yönetimi, din ve inanışları, sosyal ve ekonomik
yaşamları, kullandıkları yazı, dil ve edebiyatları, bilim ve sanatları oluşturmaktadır. Bu ünitenin
öğretiminde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin gerçek objelerle en etkili ve sihirli dünyayı sunacağı
düşünülmüş ve daha heyecan verici ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi amacı ile bu müze ziyareti
programlanmıştır. Müze ziyareti üç aşamada gerçekleşmiştir. Ziyaret öncesi öğrencilere ön anket
uygulanmıştır. Müzede, müze eğitim uzmanlarının bilgilendirmeleri eşliğinde müze gezilmiş;
tabletler karsısında akıcı, esnek ve özgün düşünmeyi sağlayan çalışma yaprağı uygulanmıştır.
Müze ziyareti bitiminde, akıcı düşünmeyi sağlayan çalışma yaprağı ve kazanımları ölçen son anket
doldurulmuştur. Araştırmanın sonucunda, müze ziyareti sürecinde ilgili, heyecan verici ve kalıcı bir
öğrenmenin gerçekleştiği görülmüştür (Buyurgan, 2007, s. 725-726).
Müze Ziyareti Öncesi: Öğrencilere, “Müze ne demektir?”, “Hangi tür müzeler vardır?”, “Daha
önce hiç müzeye gittin mi? İsimlerini yazar mısın?”, “Daha önce Tarih dersinde öğrendiğin Anadolu
Uygarlıkları ile ilgili müzede neler görmeyi umuyorsun?” ve “Müzeler ne ise yarar?” Sorularından
oluşan ön anket uygulanmıştır. “Daha önce Tarih dersinde öğrendiğin Anadolu Uygarlıkları ile ilgili
müzede neler görmeyi umuyorsun?” Sorusuna öğrencilerin % 45’i eski paralar, belgeler, aletler,
süs eşyaları, takılar, hayvan kürkleri, kral heykelleri, kitabeler, kral eşyaları, mühürler; % 19’u
uygarlıkların yaşadıkları sosyal, kültürel yaşantılarını anlatan şeyler; % 16’sı resimler, yazılar, sanat
eserleri; % 14’ü öğrendiklerimizle ilgili gerçek kanıtlar görmeyi umuyoruz cevabını vermiştir. İşte
bu öğrencilerin tanımlamasıyla “gerçek kanıtlar” insanı heyecanlandıran, görmeye-öğrenmeye daha
istekli yapan, düşündüren belgelerdir. “Öğrenme sürecinde nesneler katalizör gibidir: Nesnelerin
malzeme yönü, “gerçek olmaları”, yazılı dünyaya gösterilen dikkatten niteliksel olarak farklı olan
bir ilgiyi ya da dikkat yoğunlaşmasını uyandırma olanağına sahiptir. Doğal numuneleri ve maddi
kültürü çalışmak duyuların kullanılması yoluyla beynin çalışmasını gerektirir” (Hooper-Greenhill,
1999, s. 127). “Müzeler ne ise yarar” sorusuna öğrencilerin % 57’si tarihi öğrenmeye yarar; %
21.4’ü insanların geçmişte ne tür sanatlarla uğraştığını öğretir, genel kültürümüzü geliştirir, uygarlık
seviyesini gösterir; % 7’si insanları bilinçlendirir cevabını vermiştir (Buyurgan, 2007, s.726-727).
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Müzede: Müze, müze eğitimcilerinin bilgilendirmeleri, tarih öğretmenleri, araştırmacı ve
araştırmacının beş yüksek lisans öğrencisinin rehberliğinde ziyaret edilir. Soru-cevaplar ve çeşitli
aktiviteleri kapsayan müze ziyareti, baştan sona ilgili, heyecanlı ve öğrenci katılımı ile geçer. Daha
fazla bilgilendirme ve aktiviteler tarih dersi öğretmeninin vurgulamak istediği dönemler ve esreler
karsısında yapılır. Öğrenciler, Neolitik Döneme ait duvar resimlerinin önünde neden daha çok boğa ve
geyik resmi yapıldığını sorar. Bu hayvanların güç ve bereketi simgelediğini öğrenir. Dünyanın ilk şehir
planını, ilk aynayı, ilk müzik aletini, ilk termosu vb. insanoğluna ait birçok ilkleri görürler, merakla
sorularını sorarlar. Çivi yazısına çok ilgi gösterirler. Bu yazının çivi ile yazılmadığını, şekilleri çiviye
benzediği için bu ismi aldığını öğrenince çok şaşırırlar. Öğrencilere Asur Ticaret Kolonileri Dönemi
bölümünde, tabletlerin önünde bir etkinlik uygulanır. Önce yazının Anadolu’ya gelişi ve çivi yazısı
ile ilgili bilgi verilir. Tabletler ve mektuplar ile ilgili açıklamalar yapılır. Bu belgelerin geçmiş ile ilgili
bize ne tür bilgiler verdiğine değinilir. Çalışma kağıdında günümüz iletişimi ile ilgili sorular sorulur
ve öğrencilere istedikleri bir kişiye mektup yazdırılır. Onların bu belgelerinin geleceğe günümüz ile
ilgili bilgiler vereceği söylenir. Öğrencilerin % 20’si “şu anda kullanılan iletişim araçlarının” telefon,
% 17’si internet, % 12’si msn olduğunu ifade eder. “Sizce insanlar gelecekte nasıl haberleşecekler?”
Sorusuna öğrencilerin % 32’si ileri teknolojiyle, % 26’sı ışınlama ile, % 22’si telepati ile, % 20’si
de görüntülü iletişim ile cevabını verir. Verilen cevaplar öğrencilerin teknoloji ile ne denli iç içe
olduklarının bir göstergesi gibidir. Aynı çalışma kağıdında öğrencilere istedikleri bir kişiye mektup
yazdırılır. Elle mektup yazarken çoğunluğu zorlanır. Keşke bilgisayarımız olsaydı, onunla yazsaydık
derler. Mektupların % 28.4’ü arkadaşlarına, % 21.4’ü sanatçılara, % 16’sı aile bireylerine, % 5’i
Milli Eğitim Bakanı’na, % 2.4’ü Başbakan’a yazılır. MEB’na yazılan mektuplarda OKS ve sınav
sistemi eleştirilir, sıkıntıları anlatılır. Sonra mektuplar zarflara koyulur. Çoğunluğu zarf üzerine neler
yazılacağını sorarlar. Zarflar yazılır ve araştırmacının uzattığı kağıt torbaya atılarak sembolik olarak
postalanır. Asırlar öncesinin toprak üzerine yazılmış ve pişirilmiş mektupları ve konuları karsısında
bugünün çocukları, bugünün yazısı ve iletişimini yaşarlar, geleceğin ipuçlarını verirler. Müze
ziyaretinin sonunda öğrenciler orta salonda toplanır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde anlatılan
dünyaya ait 16 kelimeden oluşan (fibula, kibele, idol, Karum, Hattuşaş vb.) bulmaca kağıdı dağıtılır;
çok kısa bir sürede bütün öğrenciler eğlenceli bulmacayı çözer; yorgun ama mutlu okula dönülür
(Buyurgan, 2007, s.727-728).
Müze ziyareti sonrası: Müze ziyaretinden sonra okulda öğrencilere müze ziyaretinin
verimini ölçmek amacıyla son anket uygulanır. Son anket altı açık uçlu sorudan oluşur. “Bu müze
ziyaretinde önemli olarak neleri ilk defa öğrendin?” Sorusuna öğrencilerin % 18’i kadına önem
verildiğini (ana tanrıça kavramını), % 18’i ilk müzik aletini, % 18’i ilk aynayı, % 3’ü şu andaki Eti
markasının ambleminin Hititlere değil Hattilere ait olduğunu, % 3’ü kadınların o zaman bile süslü
olduğunu öğrendiğini ifade eder. “Sence bu müze neden önemlidir?” Sorusuna öğrencilerin % 71.4’ü
bizim geçmişimiz olduğu için, % 14’ü Anadolu’da yaşayan medeniyetlerin nasıl geliştiğini gösteren
birçok eser bulundurduğu için, % 2.3’ü geçmiş ile günümüz arasında köprü olduğu için önemlidir
cevabını verir. “Başka hangi derslerinizi müzelerde yapabilirsiniz?” Sorusuna öğrencilerin % 20.3’ü
Fizik, % 19.8’i Biyoloji, % 14’ü Kimya, % 5’i Resim derslerini cevabını verir ve Fen dersleri için
Feza Gürsoy Bilim Merkezi’ni önerirler (Buyurgan, 2007, s.728-729).
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Sonuç
Müzeler, konferans salonları, kütüphaneleri, alış veriş alanları, kafeteryaları, eğitim
atölyeleri ile sanat, gelenek, tarih sohbetlerinin yapılabildiği, konser dinlenip, sanata, bilime dair
gelişmelerin yaşatıldığı farklı konferansların düzenlendiği, müzenin sunduğu dünyaya dair bir kitap
ya da etkileyici bir obje satın alınabilecek müze dükkanlarının olduğu, yorulunca dinlenebileceğimiz
oturma alanlarıyla, hem her alana ait bilgilenmenin yaşandığı hem de etkileyici ve kalıcı öğrenmenin
sunulduğu mekânlardır (Buyurgan ve Buyurgan, 2012, s. 73). Günümüzde müzeler; eserleri
toplamak, belgelemek, korumak, sergilemek ve bilgilendirmenin yanında, etkileyici sunumlarla
olayları yaşatan, konferans salonları ile birçok bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere ortam
hazırlayan, kütüphaneleri, eğitim birimleri ve eğitim atölyeleri ile etkili ve kalıcı öğrenmeyi
gerçekleştiren, kafeteryaları, bahçesi ve satış alanları ile ziyaretçilerine dinlenme ve müzeden
anılarla ayrılma imkanı sağlayan yaşayan ve içinde barındırdığı dünyayı yaşatan mekânlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çalışma sonucunda, amaca yönelik hazırlanmış müze ziyaretleri ve Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nin içinde barındırdığı dünyayı etkileyici sunuşları ile farklı öğrenme
özellikleri olan öğrencilerin müzedeki ilgili ve istekli davranışları ile yaşayarak öğrenmenin etkisi
ortaya konmuş; müzelerin yaşamın içerisindeki önemi ve gerekliliği gözler önüne serilmiştir.
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Sosyal bilgiler disiplinler arası bir alandır. Sosyal bilgilerin bu disiplinler arası
özelliğini, sosyal bilgilerin tarih, coğrafya, ekonomi, siyaset, antropoloji, sanat,
popüler kültür, medya, günlük yaşam, hukuk, okul, beşeri bilimler, fen bilimleri,
tüketici konuları, sosyoloji, psikoloji, güncel olaylar, çevre gibi yararlandığı
bilgi kaynaklarını inceleyerek görmek olasıdır. Bu çerçevede Sosyal Bilgiler
Programında, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi
ve yaşama aktarılması hedeflenen becerileri eleştirel düşünme, iletişim becerisi,
problem çözme becerisi, karar verme becerisi ve gözlem becerisi dikkat çekmektedir.
Hem sosyal bilgiler dersinin disiplinler arası yapısı hem de bireye kazandırılması
öngörülen beceriler birlikte ele alındığında nasıl sorusu ön plana çıkmaktadır. Bu
çalışmada nasıl sorusu öğretimin yönetimini diğer bir ifadeyle yöntem sorununu
ve öğretim ortamının sorgulanmasını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda,
yaratıcı drama yöntemi kullanılarak müzede gerçekleştirilecek bir sosyal bilgiler
dersi, öğrencilerde hem disiplinler arası öğrenmeyi gerçekleştirmek hem sosyal
bilgiler programında öngörülen becerileri geliştirmek hem de öğrencilerin tüm
yönleriyle gelişmesine katkıda bulunmak adına önemlidir. Yaratıcı drama bireyi
etkin kılan, grup bütünlüğü içinde bir öğretmen eşliğinde öğrenmenin etkili bir
şekilde gerçekleşmesinde rol oynayan yöntemlerden biridir. Yaratıcı dramanın
eğitimde kullanılması öğrenenin yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak tanıyarak,
üretken bir birey olmasına ve kendini gerçekleştirmesine, sosyal becerilerinin
gelişmesine, kısaca bireyin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu
katkının sadece sınıf ortamında gerçekleştirilmesi de söz konusu değildir. Farklı
mekânlar, ortamlar öğrenme öğretme sürecinde etkili öğrenme ve öğretme açısından
öğrenme sürecinin paydaşlarından olan öğretmen ve öğrencilere kolaylıklar
sağlayacaktır. Bu çalışma sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı dramanın kullanımı
ve müzelerdeki uygulamaların önemini vurgulamak ve okuyucuya örneklerle fikir
vermek için yürütülmüştür.
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Social studies is an interdisciplinary field. This interdisciplinary nature of social
studies is evident when analyzing the information resources it utilizes such as
history, geography, economics, politics, anthropology, art, popular culture, media,
daily life, law, school, humanities, science, consumer issues, sociology, psychology,
current events and environment. In this context, in social studies program is aimed
at students’ ability to acquire, develop and transfer to life in the process of learning
critical thinking, communication, problem solving skills, decision making skills and
observation skills. Both the interdisciplinary nature of the social studies course and
the ability to acquire the individual are discussed together, and how the question
becomes the foreground. How to teach these skills to the students carries along the
challenge of management of teaching, in other words, methodology problem. In this
context, a social science lesson to be realized in the museum using creative drama
method is important for students to make interdisciplinary learning both in order to
improve the skills envisaged in the social studies program and to contribute to the
development of all aspects of the students. In this context, a social studies lesson to
be carried out in the museum using creative drama method plays an important role
in achieving interdisciplinary learning by the students as well as in contributing to
the development of all dimensions of the students. Creative drama is one of the ways
in which the individual becomes active, and plays a role in the effective achievement
of learning in group cohesion guided by the teacher. The use of creative drama in
education enables the learners to learn by doing and thus contributes to being a
productive individual and realizing themselves, developing social skills, developing
in all dimensions of the individual in short. It is not the case that this contribution
is realized only in class environment. Different venues, environments will provide
facilities for teachers and students as the stakeholders of the learning process in
terms of effective learning and teaching in the learning and teaching process. This
study was conducted to emphasize the importance of creative drama in the teaching
of social studies and the importance of practices in the realms and to give opinions
to the reader through examples.
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Giriş
Sosyal bilgiler ilkokul birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar hayat bilgisi dersi ile temelleri
atılmaya başlanan, ilkokul dördüncü sınıftan yedinci sınıfa kadar da eğitim programında yerini
alan derslerden biridir. Sosyal bilgiler insanları ve yaşamlarını konu alan, bireylerin kendilerini ve
diğerlerini anlamasına yardımcı olan disiplinlerarası ve çok disiplinli bir alandır (Doğanay, 2002).
Barr, Barth ve Shermis (1977) sosyal bilgileri “vatandaşlık eğitimi amacıyla insan ilişkileriyle
ilgili bilgi ve deneyimlerin birleştirilmesi” şeklinde ifade ederken Doğanay (2002, s.17) “Sosyal
ve insanla ilgili diğer bilimlerin içerik ve yöntemlerinden yararlanarak, insanın fiziksel ve
sosyal çevresiyle etkileşimini zaman boyutu içerisinde disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan
ve küreselleşen bir dünyada yaşamla ilgili temel demokratik değerlerle donatılmış, düşünen ve
becerili demokratik vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlayan bir çalışma alanı” olarak tanımlamaktadır.
Sosyal Bilgiler Programı’nın anavatanı olan ABD’de profesyonel sosyal bilgiler eğitimcilerinin
üye olduğu Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi NCSS (National Council for Social Studies) (1993),
sosyal bilgilerin disiplinlerarası yaklaşımına vurgu yaparak “vatandaşlık yeterlilikleri kazandırmak
için sanat, edebiyat ve sosyal bilimlerin disiplinlerarası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan
bir çalışma alanıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Çakıroğlu (1987) sosyal bilgileri; tüm çeşitliliğiyle
yeryüzüne bağlı olayları tanıtma, olayların oluş sebeplerini açıklama, vatandaşlık hak ve ödevleri
ile sorumluluklarını belirtme, diğer bir deyişle insan ile onun sosyal ve fiziki çevresiyle geçmişte,
günümüzde ve gelecekteki etkileşimini ortaya koyan bilgiler olarak ifade etmektedir.
Sosyal bilgiler dersinin öğretiminde üç farklı yaklaşımdan söz edilmektedir: Vatandaşlık
bilgisi olarak aktarımı, sosyal bilimler olarak öğretimi ve yansıtıcı inceleme olarak öğretilmesi.
Vatandaşlık bilgisi olarak aktarımında, kültürel mirasın aktarımı, geçmişteki bilgi, değerler, tutumlar
ve temel toplumsal kurumlar öne çıkmaktadır. Sosyal bilimler olarak öğretilmesinde öğrencilere,
sosyal bilimlerle ilgili disiplinlerdeki bilgi, beceri ve değerler kazandırılmalıdır. Yansıtıcı inceleme
alanı olarak sosyal bilgiler olarak öğretiminde amaç; toplumsal/bireysel problemleri belirlemek,
analiz etmek ve ayrıntılı inceleme yöntemlerini bilmek olarak ortaya konmuştur. Vatandaşlık aktarımı
olarak kavram ve değerlerin öğretiminde ise ders kitabı kullanma, ezberleme, anlatım, soru-cevap ve
yapılandırılmış sorun çözme gibi iletim biçimlerinin kullanımı ön plandadır. Sosyal bilimler olarak
aktarımında her alana özgü araştırma, problem çözme yöntemlerini keşfetme ve kullanma; yansıtıcı
düşünme alanı olarak sosyal bilgilerin öğretiminde ise karar verme ve yansıtıcı araştırma/inceleme
yoluyla sorunların nasıl çözüleceği öğrenilir (Barth ve Demirtaş, 1996).
Doğanay (2002) sosyal bilgiler anlayışına temel olan özelliklerin etkin vatandaşlık,
toplumsallaşma ve karşı toplumsallaşma, insan deneyimlerinin bütünlüğü, bilimsel düşünme yöntemi
ve geçmiş-bugün-gelecek (zaman) boyutu olduğunu belirterek bu anlayışların sosyal bilgiler dersinin
amaçlarına temel oluşturduğunu vurgulamaktadır. Sosyal bilgilerin temel amacı; birbirlerine bağımlı,
küresel bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak, kamu
yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için genç insanlara yardımcı
olmaktır (NCSS,1993). Bu noktadan hareketle, Sosyal Bilgiler Programı incelendiğinde (MEB, 2017),
öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması hedeflenen
becerileri eleştirel düşünme, iletişim becerisi, problem çözme becerisi, karar verme becerisi, gözlem
becerisi vb. şekilde sıralayabiliriz. Bu becerilerin öğrencilere nasıl kazandırılacağı, öğretimin
yönetimini diğer bir ifadeyle yöntem sorununu beraberinde getirmektedir. Öğrencinin başarısını
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arttıran temel etkenlerin başında, öğretmenlerin farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilmesi,
uygun yöntem ve tekniği seçmesi, seçilen yöntem ve tekniğin yerinde ve zamanında kullanılması
gelmektedir (Tok, 2006). Öğretimin etkililiği için yöntem zenginliğine gitme artık evrensel bir kural
halini almıştır. Öğretmenin, etkin bir öğretim için kullanabileceği yöntem sayısı da sınırsızdır. Çünkü
her öğretmen kendi yaratıcılığını kullanarak yeni yöntemler geliştirip uygulayabilir (Küçükahmet,
1995).
Sosyal bilgiler dersinin öğretiminde, farklı yöntem ve tekniklerin işe koşulması olasılık
dahilinde olsa da yapılan araştırmalarda öğretmenlerin daha çok geleneksel yöntemleri kullandıkları
saptanmıştır (Çelikkaya ve Kuş, 2009; Memişoğlu ve Köylü, 2015). Yaratıcı dramanın farklı ders,
konu, yaş ve düzeylerdeki etkililiğine ilişkin yapılan çalışmalar yaratıcı dramanın etkili bir yöntem
olduğunu gözler önüne sermektedir (Adıgüzel, 2006; Adıgüzel ve Timuçin, 2010; Aykaç ve Adıgüzel,
2011; Çam, Özkan ve Avinç, 2009; Erdem Zengin, 2014; Esen, 2008; Kaf, 1999; Kaf-Hasırcı, Bulut
ve İflazoğlu, 2008; Karacil, 2009; Karadağ, 2005; Karapınarlı, 2007; Kaya Güler, 2008; Kayhan,
2009; Malbeleği, 2011; Okvuran, 1993; San, 1996; Selanik-Ay, 2005; Sözer, 2006; Taşkın Can, 2013,
Toraman ve Ulubey, 2016; Ulubey ve Gözütok, 2016; Ulubey ve Toraman, 2015; Uygungül, 2016;
Üstündağ, 1997; Ütkür, 2012; Yalım, 2003). Araştırma sonuçları, etkili bir yöntem olarak yaratıcı
dramanın sosyal bilgiler dersinde kullanılmasının dersi geleneksel yapısından uzaklaştıracağını
ortaya koymaktadır. Böylelikle yaratıcı dramanın sosyal bilgiler dersinde kullanımı ile öğrencilerin
kendilerine ilişkin kazanımlar elde ederken sosyal bilgiler dersinin kazanımlarına ilişkin de etkili ve
kalıcı öğrenmeler oluşturacağı tartışmasız ortadadır. Yaratıcı drama, insanın bireysel ve toplumsal
sorunlar üzerinde düşünmesine yardım etmenin bir yoludur; böylelikle olaylar ve durumlar arasındaki
bağlantıyı kurma süreci kolaylaşır. İnsanlar, bilgi ve yaşantıları üzerine, hayal ettikleri bir dünyayı
yaratırlar. Diğer taraftan, sosyal bir süreç olan drama, iletişim kurmayı gerektirir. Yaratıcı dramanın
anlamı bireylerin katılımlarını geliştirmektir (O’Neill & Lambert,1995). Aykaç ve Adıgüzel, (2011)
yaratıcı dramanın sosyal bağlamda kullanıldığında, bireylerin diğer insanların gereksinimleri ile ilgili
empati kurmalarını sağlayarak değer yargılarının daha iyi gelişmesini sağlayacağını belirtmektedirler.
Peki, yöntem olarak bu kadar etkili olan ‘yaratıcı drama’ nedir? Yaratıcı drama; bireyi etkin
kılan, grup bütünlüğü içinde bir öğretmen eşliğinde öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşmesinde
rol oynayan yöntemlerden biridir. San (1996) yaratıcı dramayı: “doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro ya
da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı,
bir fikri, bir eğitim ünitesini, kimi zaman da bir soyut kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerin
yeniden düzenlenmesi yoluyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’
süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılması” olarak tanımlamaktadır. Adıgüzel (2006) ise yaratıcı
dramayı: “herhangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla
ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmak” olarak tanımlamaktadır.
Ayrıca, “bu canlandırmanın gerçekleştirilebilmesi için, grup içinde daha küçük gruplarla tartışarak
düşünce alışverişi yapma, değerlendirme, yargılama, eleştirme gibi düşünsel boyutta çalışmaların
yapılması gerektiği” de vurgulanmaktadır (San, 1996 s. 149-150).
San (1990), yaratıcı drama ile bilgilenmenin, okul disiplinleri içinde edinilen ezbere dayalı,
kuramsal bilgilenme olmadığını, çeşitli disiplinlerden gelen bilginin kullanıldığını ama bu kez
bilgilerin eşi olmayan bir biçimde dünya ile kurulan öznel ve nesnel ilişkiler içinde yapılandığını
belirtmektedir. Yaratıcı dramanın eğitimde kullanılması, öğrenenin yaparak yaşayarak öğrenmesine
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olanak tanıyarak, üretken bir birey olmasına ve kendini gerçekleştirmesine, sosyal becerilerinin
gelişmesine, kısaca bireyin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitimde drama
çalışmalarının genel amacını, Adıgüzel (2015, s.63) “her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini
tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış, imgesel
düşünebilen, estetik kaygı, demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler yetiştirmek” olarak
belirtmektedir.
Eğitimde drama çalışmalarında belirlenen amaçlara ulaşmak amacıyla belirli aşamalar
dikkate alınarak etkinlikleri planlamak gerekmektedir. Yaratıcı drama çalışmaları genel olarak üç
aşamadan oluşmaktadır. Adıgüzel (2006) bu aşamaları hazırlık-ısınma, canlandırma ve değerlendirme
olarak belirtmektedir. Birinci aşamada hazırlık çalışmaları diğer bir deyişle ısınma ve rahatlamaya
yönelik çalışmalar yer alır. Bu aşamada katılımcıları hem sürece hem de dramada ele alınan konuya
hazırlamak amaçlı gerçekleştirilmektedir. Bu aşama; kendini tanıma, karşısındakini tanıma, karşılıklı
iletişim (önce ikili iletişim) kurma, ikili iletişimden giderek daha çok kişili iletişim ve etkileşime
geçme, grup dinamiğinin doğması, etkileşim çalışmaları biçiminde süregelir (San,1996). İkinci
aşama, canlandırma aşaması, öğrencilere ilişkin belirlenen kazanımların gerçekleştirilmesi amacıyla
düzenlenmektedir. Canlandırma; bir konunun süreç içinde biçimlenip ortaya çıktığı, belirlendiği,
biçimlendirildiği tüm çalışmaların yapıldığı aşamadır (Adıgüzel, 2007). Amaçların öğrencilerde
davranışa dönüştürülebilmesi amacıyla doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerle birlikte belirlenen
stratejilerin işe koşulduğu aşamadır. Bu aşamada ortaya çıkan ürünlerle değerlendirme aşamasına
devam edilir. Son olarak da değerlendirme aşaması gerçekleştirilir. Yaratıcı drama etkinliğinin
sonunda grup tarafından yapılır. Gruptaki her birey hem kendini, hem gruptakileri, hem de süreci
değerlendirebilir. Değerlendirme, aşamaların her birinin ya da birkaçının ardından öğrencilere
‘Ne yaşadınız?’, ‘Neler hissettiniz?’, ‘Nerede güçlük çektiniz?’ gibi sorularla yapılır. Bu soruların
öğrenciler tarafından yanıtlanması değerlendirme için oldukça önemlidir (San,1996).
Yaratıcı drama yöntemi, öğrenilen bilgilerin kalıcı olması, bilginin günlük yaşamla
ilişkilendirilebilmesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu katkının sadece sınıf ortamında
gerçekleştirilmesi de söz konusu değildir. Sosyal bilgiler geçmiş, bugün ve geleceği sosyal
bilimlerin çeşitli disiplinleriyle çok boyutlu biçimde ele almaktadır. Öğrencilerin sosyal bilgiler
dersinin bu karmaşık ancak yaşama dönük boyutunu kavraması, sosyal bilgiler konularını farklı
açılardan değerlendirebilmesi bu derste çeşitli kaynakların kullanımını gerektirmektedir (Çengelci,
2013). Sosyal bilgilerin öğretiminde sınıf ortamından çıkılarak öğrencilerin toplumu tanıma ve
gözlemlemesi sağlanmalıdır. Onların anlamlı deneyimler edinmesinde çok farklı ortamlar, kaynaklar
ve materyallerden yararlanılarak öğrenme ortamlarını zenginleştirmek gerekmektedir (Seefeldt,
1989; Akt. Çengelci, 2013). Farklı mekânların ve ortamların öğrenme öğretme sürecinde işe
koşulması, etkili öğrenme ve öğretme açısından öğrenme sürecinin paydaşlarından olan öğretmen
ve öğrencilere kolaylıklar sağlayacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, sosyal bilgiler disiplinler arası
bir ders olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bilgilerin bu disiplinler arası olma özelliğini, sosyal
bilgilerin tarih, coğrafya, ekonomi, siyaset, antropoloji, sanat, popüler kültür, medya, günlük yaşam,
hukuk, okul, beşeri bilimler, fen bilimleri, tüketici konuları, sosyoloji, psikoloji, güncel olaylar,
çevre gibi yararlandığı bilgi kaynaklarını inceleyerek görmek olasıdır (Martorella, 1998). Yaratıcı
drama yöntemi kullanılarak müzede gerçekleştirilecek bir sosyal bilgiler dersi, öğrencilerde hem
disiplinlerarası öğrenmeyi gerçekleştirmek hem de öğrencilerin tüm yönleriyle gelişmesinde önemli
rol oynamaktadır. Müzeler, sosyal bilgiler dersinin sözü edilen amaçlarını, öğrencilerde geliştirmek
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istediği becerileri, okul ve sınıfın dışına taşıyarak, bireylerin çok boyutlu, geçmiş, bugün ve gelecek
bağlamında kültür, sanat ve tarih kavramlarını irdeleme fırsatı sunar. Bireylerin tarihsel eserleri ve
kültürel varlığı tanıması, koruması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde bilinç oluşturmada
müzeler önemli rol oynamaktadır. Nesillerin birbiri ile bağlanmasında ve toplumun geçmişteki
yaşamlarına ilişkin bellek görevi görmektedir (Ata, 2015). Diğer bir ifadeyle, her kuşağın kültürel,
sanatsal ve tarihsel mirasını korumada önemli olan müzeler, öğrenenler için, yaratıcı drama çalışmaları
ile etkili birer öğrenme merkezleri haline getirilebilir. Bireylere oynayacakları, hareket edecekleri,
çeşitli canlandırmalar yapacakları etkili bir ortam sunan müzeler, yaratıcı drama etkinlikleri ile
kültürel yapıyı ve drama sürecini yeniden oluşturma olanağı verir. Böylelikle öğrenciler çevreyi ve
sanatsal ürünleri oluşturan insanları tanıma, anlama ve anlamlandırma fırsatı yakalarlar. Müzede
bulunan nesneler ve dönem insanlarının yaşamları hakkında bilgi edinebilirler (Adıgüzel, 2010).
Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yöntemi (Erdem-Zengin, 2014; Özer, 2004; Uygungül, 2016;
Yalçın, 2004; Zayimoğlu, 2006 ) ile müze eğitimlerinin (Erim, 2005; Coşkun, 2014; Çerkez, 2011;
Çulha, 2006; Filiz, 2010), öğrencilerin birçok açıdan olumlu gelişmelerine katkılar sağladığı yapılan
araştırmalarla da ortaya konmuştur.
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireylerin sürece aktif katılımı şarttır. Elbette, bu durum
müzelerdeki öğrenmeler için de geçerlidir. Müzelerde aktif katılımı sağlayacak yöntemlerden
yaratıcı drama, bireyi etkin kılan, grup bütünlüğü içinde bir öğretmen eşliğinde öğrenmenin etkili bir
şekilde gerçekleşmesinde rol oynayan yöntemlerden biridir. Yaratıcı dramanın eğitimde kullanılması
öğrenenin yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak tanıyarak, üretken bir birey olmasına ve kendini
gerçekleştirmesine, sosyal becerilerinin gelişmesine, kısaca bireyin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda
bulunmaktadır. Okvuran’ın (2012) Paykoç (2008)’tan aktardığına göre çocukların etkileşimsel müze
yaşantıları ile objelerle etkileşimde bulunma, gözlem, duyguları ifade etme, hayal gücü, yorumlama
ve kendi yaşamına bağlama, müzedeki objeleri okuma, kültürel değerleri fark etme, gerçeği arama,
eserlerde verilen mesajların analizini yapma, müzenin planını çıkarma, müzedeki uygulamalara
katılma, deney yapma, değerlendirme, ekip çalışması ve işbirliği yapma, tahminde bulunma, sonuç
çıkarma vb. gibi birçok becerisi gelişmektedir. Ayrıca, matematik, sanat, fen bilgisi ve sosyal bilgiler
derslerinde öğrencilere benzersiz keşfetme olanakları sunduğu için müzelerden eğitimde mutlaka
yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır (McLeod & Kilpatrick, 2000; Akt. Ay ve Fidan, 2014).
MEB (2008) programda müzelerin, tabiat ve kültür varlıkları ile eğitim ilişkisini, işlevini ve öğrenme
sürecinde bireye katkısını ortaya çıkarmak, her ders için verimli şekilde kullanılacak uygulama
alanları olduğuna vurgu yapmaktadır.
Sonuç olarak, okul ve toplumda işbirliği yoluyla müzeler ‘duvarsız sınıfın’ önemli bir
parçasını oluşturmaktadırlar (Alakuş ve Mercin, 2005). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan
sosyal katılım, gözlem, mekânı algılama, zamanı ve kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği
algılama ile empati gibi beceriler de okul dışı öğrenmeyi gerekli kılmaktadır (Çengelci, 2013).
Müzeler, eğitim amaçlarının gerçekleşmesi için eğitim öğretim ortamlarını sınıfın dışına taşıyarak
hem sosyal bilgiler öğretiminin amaçlarını hem de diğer derslerle ilişkisini kurmada onlara fırsat
sunacağı için disiplinlerarası öğretime de hizmet edecektir. Örneğin, öğretmenler müzelerde yaratıcı
drama yaparken hazırlık-ısınma, canlandırma ve değerlendirme aşamaları için çok farklı etkinlikler
planlayabilir. Müzede yapılacak bir yaratıcı drama çalışmasında hazırlık ısınma çalışmaları için
müzenin temasına uygun olabileceği düşünülen oyunlar seçilip oynatılabilir. Diğer bir deyişle, bir
arkeoloji müzesinde şövalye oyunu oynanarak sürece başlanabilir ya da meyve sepeti oyunu müzenin
142

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama ve Müze

temasına uyarlanarak nesne, isim, yer adları kullanılarak oynanabilir. Öğrencilerin müzeyi gezmeleri
istenerek müzedeki eserlerle ilgili bilmece yazmaları ya da nesnelerin bu aşamada öğrencilerden
istenebilir. Canlandırma aşamasında eserlerin ortaya çıkışı, eserlerin dönemlerine ilişkin ekonomik,
siyasal, sosyal, vb. yaşam özellikleri, günümüze yansımaları, bugün müzelere ilişkin yapılan
çalışmaların geleceğe yansımaları, müze tarihi ile ilgili yapılacak bir çalışmada müzelerin kuruluşu
gibi pek çok canlandırma yürütülebilir. Değerlendirme aşamasında müzeleri tanıtmak için gazete
hazırlanması, müzenin iyileştirilmesi için yapılabileceklerin yazıya döküldüğü bir mektup, bir dilekçe
ya da öğrencileri en fazla etkileyen eserlerin resmedildiği ve resimlerin sergilendiği etkinlikler
gerçekleştirilebilir. Böylelikle öğrencilerle yapılacak etkinliklerde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve
devinimsel gelişimlerine katkıda bulunulurken diğer taraftan yapılan etkinliklerle disiplinlerarası
öğretimde gerçekleştirilebilir.
Oynanan oyunlarla fiziksel koordinasyona destek olunduğu için beden eğitimi; müzenin
tanıtımı için oluşturulacak bir ezgi ile müzik; grup önünde sorumluluk alarak kendini ifade etme
olanağı bulduğu için özgüven gelişimi ve aynı zamanda grup içinde ya da diğer öğrencilerin
karşısında canlandırmalarını yaparken sözel dilin gelişimi ve bilmece, dilekçe, mektup yazma vb.
etkinliklerle yazılı anlatım becerilerinin gelişimi ile Türkçe; müze vitrini tasarlama ya da müzede
yapılan çalışmaların bilişsel, duygusal yansımalarına ilişkin yapılan resimlerle resim; müzede
bulunan eserlerin kimyası ile ilgili yapılacak çalışmalarla fen bilgisi; müzede yer alan eserlerin
çıkarıldığı yerin tarihi, sosyal, ekonomik, coğrafi, vb. özelliklerine ilişkin yapılan etkinliklerle sosyal
bilgiler dersi kazanımları disiplinlerarası bir öğretimle gerçekleştirilmiş olur.

Sonuç ve Öneriler
Hem yaratıcı dramanın hem de müzelerin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasının bu denli
önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı drama yönteminin
müze öğretimiyle birleştirilmesi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel öğrenmelerine katkısını
fazlasıyla artıracaktır. Öncelikle 1998 yılında sınıf ve okulöncesi öğretmenliği öğretmen yetiştirme
programlarında yerini alan yaratıcı drama dersi zaman içerisinde sosyal bilgiler, Türkçe öğretmenliği,
vb. gibi bölümlerde de yerini almıştır. Öğretmen adaylarının bu süreçte elde ettikleri temel kazanımları
süreçte daha fazla işe koşmaları gerekmektedir. Bu nedenle yaratıcı drama yönteminin derslerde ve
müzelerde kullanımını içeren uygulama örnekli kitaplar oluşturulmalıdır.
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Yaratıcı Drama Dergisine İlişkin Açıklamalar ve Yazım Kuralları
Yaratıcı Drama Dergisi’ne Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar:
1.

Alana uygunluk açısından öncelikle editör tarafından incelenerek yayın kuruluna iletilir. Yayımlanmasına karar verilen yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere en az
iki hakem tarafından incelenir.

2.

Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda, makale değerlendirilmek üzere üçüncü hakeme yönlendirilir. Hakem raporlarının olumlu olması
durumunda yazı, yayım programına alınır.

3.

Hakem raporlarına göre üzerinde değişiklik yapılması gereken yazılardaki tüm değişiklikleri yazarlar kendileri yaparlar. Son şekli verilen yazılar üzerinde yazarlarca bir
değişiklik yapılmaz.

4.

Hakem raporları gizlilik içerir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve
düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Yazarlarla hakemler arasındaki iletişimi
yalnızca Yayın Kurulu sağlar.

5.

Yayım sırasında, ilk olarak yazının Yaratıcı Drama Dergisi’ne gönderiliş tarihi, sonra da
hakemlerden alınan puanlar dikkate alınmaktadır.

6.

Yaratıcı Drama Dergisi’nde yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar/lar/a aittir. Yayımlanan yazılar konusunda Çağdaş Drama Derneği ve Yaratıcı Drama Dergisi sorumluluk
kabul etmez.

7.

Yayın Kurulu, gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Gönderilen
yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın yazara iade edilmez.

8.

Yayımlanmış yazıların yayın hakları Yaratıcı Drama Dergisi’ne aittir.

9.

Yaratıcı Drama Dergisi’nin ve yazar/ların adları kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

10. Yazılar, yazar soyadına göre alfabetik sırada yayımlanır. İki ya da daha fazla yazarlı
makalelerde yazılar, ilk yazarın soyadı esas alınarak sıralanıp yayımlanır.
11. Bir sayıda, aynı yazarın tek isim olduğu tek makale yayımlanabilir.
12. Dergiye gönderilecek yazılar;
a) Kağıt boyutları: A4 boyutunda kağıda, üst, alt, sağ ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılarak (16x24,7 cm’lik alana), 1,5 satır aralıklı, 11 punto ve Times New Roman yazı
karakteri kullanılarak yazılmalıdır.
b) Tablo, resim, şekil, grafik vb.: Derginin sayfa boyutlarının dışına taşmaması amacıyla 10x17 cm’lik alanı aşmamalıdır. Tablo, resim, şekil, grafik ve benzerlerinde
daha küçük punto ve bir satır aralığı kullanılabilir. Tablo, şekil ve ekler, metin içerisinde, başlıklarıyla yer almalıdır. Tablo ve şekillerin öncesine ve sonrasına 12 nk
boşluk verilir, tablo başlıkları ve metin 10 punto, tablo ve numarası koyu yazılmalıdır.
c)

Makale Başlığı; 14 punto, bağlaçlar hariç her sözcüğün baş harfi büyük olarak yazılmalıdır. Başlık 17 sözcüğü geçmemelidir. Proje kapsamında hazırlanan, sözlü bildiri,
doktora ya da yüksek lisans tezinden üretilmiş veya destek almış çalışmalar başlığa *
şeklinde dipnot ile verilir. Başlıktan sonra bir boşluk ile dipnot verilmelidir.
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d) Yazar Ad/lar/ı; 12 punto, ortalı, yazar adı soyadı sadece baş harfleri büyük olarak
dipnotta rakamla 1 – 2 şeklinde verilmelidir.
e)

Özet Başlığı; 10 punto ve koyu yazılmalıdır.

f)

Türkçe/İngilizce Özet Metni; 10 punto, iki tarafa yaslı şekilde, 150-250 sözcük
arası yazılmalıdır. Paragraf var ise paragraflar arası 6 nk boşluk verilmelidir.

g) Anahtar Sözcükler Başlığı; 10 punto, koyu yazılmalıdır.
h) Anahtar Sözcükler; 10 punto büyüklüğünde, en fazla 5 anahtar sözcük yazılmalıdır.
i)

Ana Başlıklar; (Giriş, Yöntem, Tartışma ve benzeri temel başlıklar)10 punto, koyu
ve ortalı, altından ve üstünden 6 nk boşluk ile yazılmalıdır.

j)

Alt Başlıklar; paragraf başı 1,25 cm içerden, 11 punto, koyu, italik, iki yana yaslı
yazılmalıdır.

k) Paragraflar; paragraf başları 1,25 cm içeriden, 11 punto, iki yana yaslı, paragraflar
arası 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
13. Gönderilen yazılar; özetler ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmemelidir.
14. Gönderilen yazılar aşağıdaki bölümleri içermelidir:
a) Başlık sayfası: Yazar/lar/ın tüm ve açık adları, çalıştıkları kurumlar, makale üst
başlığının Türkçe ve İngilizce isimleri ile Türkçe ve İngilizce özetleri içermelidir.
b) Ana Metin: Ampirik çalışmalar; giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.
c)

Yöntem: Bu kısım; örneklem, veri toplama aracı ve işlem, verilerin analizi alt kısımlarını içermek zorundadır. Derleme türü çalışmalar problemi ortaya koymalı,
ilgili alanyazını etkili bir biçimde analiz etmeli, alanyazındaki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözümler için öneriler içermelidir. Diğer
çalışmaların başlıklandırılmasında farklılıklar olabilir, ancak yazıların okuyucuyu
sıkmayacak akıcılık ve bilimsellikte olması gerekmektedir.

d) Kaynakça: Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği
(APA) tarafından yayınlanan Puplication Manual of American Psychological Association (5. Baskı 2001) adlı kitapta belirtilen yazım kurallarına uyulmalıdır.
15. Yayın Kurulu ile ilgili yazışmalar için e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır.
16. Türkçe makalelerde metin içinde referans verirken mümkün olduğu kadar ana kaynağa
ulaşılmalıdır.
17. Yazılar, Yaratıcı Drama Dergisi’nin e-posta adresine (cdddergi@gmail.com) gönderilmelidir.
18. Yayımlanan yazıların içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan, alıntı yapan yazar ya da yazarlar sorumludur.
19. Yaratıcı Drama Eğitmenlik/Liderlik kurslarında bitirme projesi olarak yapılan çalışmalar danışman adı ikinci isim olmak üzere, danışman adıyla birlikte yayımlanır.
20. Başka bir yerde yayımlanan yazılar (yayımlanmış seminer ve kongre bildirileri, vb.),
Yayın Kurulu’nun onayıyla Yaratıcı Drama Dergisi’nde yayımlanabilir.
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Yaratıcı Drama Dergisi Kaynakça Yazım Örnekleri
Dergimizde Amerikan Psikologlar Derneği (Publication of Manual of American Psychological
Association-APA) tarafından yayınlanan yazım ilkeleri benimsenmiştir.
Kitap
Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde yaratıcı drama (4.bs.). Ankara: PegemA Yayınları.
Gönderme: (Adıgüzel, 2013, s.234)
İki Yazarlı Kitap
Kitson, N. ve Spiby, I. (1997). Drama 7-11: Developing primary teaching skills (3rd ed.).
New York:
Routledge Publication.
Kitap İçinde Bölüm
Güven, İ. (2008). Okul öncesi drama etkinliklerinde ilkeler. A. Öztürk (Yay. Haz.). Çocukta
Yaratıcılık ve Drama içinde (ss. 199-212). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Gönderme: (Güven, 2008, s.207)
Çeviri Kitap
Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin doğuşu (M. Kıratlı, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Gönderme: (Lewis, 2000, s. 12)
Editörlü Kitap
Kilpatrick, J. (2004). (Ed.). A Research companion to principles and xtandards for school
mathematics,
Reston, VA: NCTM, Inc. Educational Research Information Center (ERIC)
Tek Yazarlı Makale
San, İ. (1990). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Dergisi, 23(2), 573-582.
Gönderme: (San, 1990, s. 574)
İki yazarlı makale
Özdemir, P. ve Akkuş-Çıkla, O. (2005). Use of creative drama in science and mathematics by
preservice elementary teachers. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 157-166.
Elektronik Makale
Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme
ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. 3 Aralık 2014 tarihinde http://
egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/779/376 adresinden erişildi.
Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 240)
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Tez
Aykaç, M. (2011). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatı metinleriyle kurgulanan yaratıcı
drama etkinliklerinin anlatma becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Hacettepe, Ankara.
Gönderme: (Aykaç, 2011, s.67)
Bildiri
Akfırat Önalan, F. ve Tunç, A. (2003). Grup rehberlik etkinliklerinde yaratıcı dramanın yeri:
Yaparak yaşayarak öğrenme. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi 09-11 Temmuz
2003 içinde (s. 91-93). İnönü Üniversitesi, Malatya: PegemA Yayıncılık, 139-140.
Gönderme: (Akfırat Önalan ve Tunç, 2003, s. 92)
Web Sayfaları
UNESCO. (2013). World Heritage list. UNESCO web sitesinden 21 Aralık 2013 tarihinde
erişildi: http://whc.unesco.org/en/list
Gönderme: (UNESCO, 2013)
Şekiller
Her şeklin numarayı içeren bir başlığı olmalı ve bu başlık şeklin altına yazılmalıdır.
Tablolar
Tablo numarası ve adı tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo adı, tablo numarasının altından
başlayarak, sola dayalı bir şekilde, baş harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo sadece yatay
çizgiler kullanılarak oluşturulmalıdır. Aşağıda bir tablo örneği verilmiştir.
Tablo 1. Yaratıcı Drama Temelli Hazırlanan Fen ve Matematik Ders Planlarının Sınıf Düzeyine ve
Ünitelere Göre Dağılımı

Yaşayan canlılar
Elektrik
Sayılar
Geometri
Ölçme
Veri analizi
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1. sınıf
Fen ders planları
Matematik ders planları
1
-

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

5. sınıf

-

1

5
3

1
-

2
-

1
3
1
1

1
-

1
1
-

Submission Guidelines for Creative Drama Journal
Articles sent to Creative Drama Journal for Publication:
1.

Firstly, articles are delivered to editorial board by examining by the editor in terms of
appropriateness to the field. The articles, which are decided to be published, are examined by at least two referees to be evaluated from a scientific point.

2.

In the event that one of the referee reports is positive and the other one is negative, article is directed to the third referee to be evaluated. In case of positive referee reports,
article is included in the publication program.

3.

Authors make all changes in the articles on which changes are required according to
referee reports on their own. No change is made on the final versions of the articles by
the authors.

4.

Referee reports include privacy. Authors have to take the critics, suggestions and corrections of the referee and Editorial Board into consideration. Communication between
authors and referees is only ensured by the Editorial Board.

5.

During publication, firstly the sending date of the article to Creative Drama Journal is
considered and then the scores obtained from the referees are considered.

6.

Responsibility of the articles published in Creative Drama Journal pertains to the author/s/ of the articles. Contemporary Drama Association and Creative Drama Journal do
not accept responsibility related to the published articles.

7.

The Editorial Board is free to publish and not to publish the submitted articles. Submitted articles are not returned to the author whether they are published or not.

8.

The rights of publication of the published articles pertain to Creative Drama Journal.

9.

Quotation can be made by giving reference of Creative Drama Journal and the name/s
of the author/s.

10. Articles are published in alphabetical order by authors’ surnames. In articles with two
or more authors, articles are sorted and published based on the first author’s surname.
11. In an issue, one article can be published in which the same author is the only name.
12. Articles to be sent to the journal;
l)

Paper sizes: It should be written on A4 sized paper with 1.5 line spacing and without end of line hyphenation by leaving 2,5 cm space from top, bottom and left (on
an area of 16x24,7 cm) and by using 11 point size and Times New Roman typeface.

m) Tables, pictures, figures, graphics, etc..: They should not exceed the area of 10x17
cm in order not to extend beyond the journal page sizes. Smaller font size and one
line space can be used on tables, pictures, figures, graphics and so on. Tables, figures and appendices should be included in the text with their titles. 12 pt space is left
before and after tables and figures, table titles and text should be 10 point size, table
and its number should be written in bold.
n) Title of the Article; It should be written as 14 point size, and the first letter of every
word should be written as capital letter except for the conjunctions. Title should not
exceed 17 words. Studies, which are produced from verbal notification and doctoral
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or postgraduate thesis or which received support, are indicated by footnote in the
title as *. Footnote should be given by a space after title.
o) Name/s of the Author/s; They should be given in footnote in figures as 1-2 along
with the title, institution he/she works and e-mail address as 12 point size, centered,
and only the first letters of author name and surname should be capital letter.
p) Title of Abstract; It should be written as 10 point size and in bold.
q) Turkish / English Text Abstract; It should be written as 10 point size, italic, justified alignment and between 90-120 words. If there is a paragraph, 6 pt space should
be given between paragraphs.
r)

Title of the Keywords; It should be written as 10 point size and in bold.

s)

Keywords; Maximum 5 keywords should be written as 10 point size.

t)

Main Titles; (Introduction, Method, Discussion and similar basic titles) It should
be written as 11 point size, bold and centered, in the way that only the first letters
are capital letter, and with 6 pt space from top and bottom.

u) Subtitles; paragraph indentation should be written as 1.25 cm inside, 11 point size,
bold, italic and justified alignment.
v) Paragraphs; Paragraph indentations should be written as 1.25 cm inside, 11 point
size, justified alignment by leaving 6pt space between paragraphs.
13. Submitted articles should not exceed 20 pages, including abstracts and references.
14. Submitted articles should include the following sections:
e)

Title page: It should include the full name/s and explicit name/s of the author/s, the
institutions they work, Turkish and English names of top article title and its Turkish
and English abstracts.

f)

Main Text: Empirical studies should include the sections of introduction, method,
findings, discussion and the results.

g) Method: This section must include the sub-sections of sampling, data collection
and processing and analysis of data. Review article-type studies should reveal the
problem, should analyze the relevant literature effectively, should put emphasis on
shortcomings, gaps and contradictions in the literature and should include suggestions for solutions. There may be differences in giving title of other studies, however,
articles should be fluent and scientific that will not make the readers bored.
h) References: Spelling rules specified in the book called Publication Manual of
American Psychological Association (5th edition 2001) published by American Psychological Association (APA) should be obeyed both in the text and references.
15. E-mail address must be written for correspondences related to the Editorial Board.
16. While giving reference in the texts in Turkish articles, main source should be attained
as far as possible.
17. Articles should be sent to Creative Drama Journal’s e-mail address (cdddergi@gmail.
com).
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18. Author or authors who cite/s are responsible for the distortions that may be in the content of the published articles.
19. Studies carried out as dissertation in Creative Drama Instructor/Leadership courses are
published with the name of advisor including the advisor name and second name.
20. The articles published in somewhere else (published seminar and conference proceedings, etc.) can be published in Creative Drama Journal with the approval of the Editorial
Board.

Citation Format and Style Guide for Creative Drama Journal
Publication of Manual of American Psychological Association-APA is adopted by our journal
for formatting and style.
JOURNALS
One Author
San, İ. (1998). The development of drama in education in Turkey, Research in Drama
Education, 3, 1, 96.
Two Authors
Özdemir, P. ve Akkuş-Çıkla, O. (2005). Use of creative drama in science and mathematics
by preservice elementary teachers. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 157-166.
BOOKS AND CHAPTER IN BOOKS
One Author
Üstündağ, T. (2004) Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü (6. baskı). Ankara: PegemA
Yayıncılık.
Two Authors
Kitson, N. ve Spiby, I. (1997). Drama 7-11: Developing Primary Teaching Skills (3rd ed.).
New York: Routledge Publication.
Editor instead of author
Hemingway, E. (1999). The killers. In J. Updike & K. Kenison (Eds.), The best American
short stories of the century (pp.78-80). Boston, MA: Houghton Mifflin.
Kilpatrick, J. (2004). (Ed.). A Research Companion to Principles and Standards for School
Mathematics, Reston, VA: NCTM, Inc. Educational Research Information Center (ERIC)
Thesis or dissertation
Duatepe, A. (2004). The effects of drama based instruction on seventh grade students’
geometry achievement, Van Hiele geometric thinking levels, attitude toward mathematics and
geometry. Unpublished PhD dissertation, Ankara: METU.
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Published Presentation Papers
Adıgüzel, H. Ö. (2002). Eğitim bilimlerinde ve sanat eğitiminde yöntem, disiplin ve sanatsal
boyutlarıyla yaratıcı drama. 11. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC, 23-26
Ekim.
Online Sources
Online Journal
Andersen, C. (2004, June). Learning in “As-If” worlds: Cognition in drama in education.
Theory into Practice. 43, 4, Retrieved November 3, 2004, Academic Index.
Citing in the text
One Author
Linn’s (1999) study...
As it is indicated (Way, 1973) in a new research,...
Two or more authors
If the paper is published by two authors, then full names of both authors must be written
through all the text. If the paper is published by three or more authors, then in the first citation full
names of authors must be written, but then for other citations, only the first authors’ first name must
be written and other authors must be written as “others”.
Figures
All the figures must have a title that include also a number. And this title must be under the
figure.
Tables
The name and the number of table must be at the top of the table. Name of the table must
begin after the number of table. And ıt must be aligned-left, written by initial capital letters and italic.
The table must be constituted by only horizontal lines. You can find an example below.
Tablo 1. Yaratıcı Drama Temelli Hazırlanan Fen ve Matematik Ders Planlarının Sınıf Düzeyine ve
Ünitelere Göre Dağılımı

Yaşayan canlılar
Elektrik
Sayılar
Geometri
Ölçme
Veri analizi
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1. sınıf
Fen ders planları
Matematik ders planları
1
-

2. sınıf

3. sınıf

4. sınıf

5. sınıf

-

1

5
3

1
-

2
-

1
3
1
1

1
-

1
1
-

NOTLAR
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NOTLAR
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NOTLAR
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NOTLAR
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