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ÖNSÖZ
Dünya tarihini anlayabilmek ve uygarlıkların gelişimlerini algılayabilmenin en önemli
araçlarından biri olan müzeleri bilmek programımız açısından çok önemlidir. Bu ders kitabında en
genel hatlarıyla müzelerin sınıflandırılmaları seçilen yöntem doğrultusunda yapılmış ve dünya
üzerindeki müzelerle başlanarak ülkemizin belli başlı müze örneklerine odaklanılmıştır.
Böylesi bir zenginliğe sahip olmamıza karşın, halkımızın müze ziyaretlerini pek fazla
benimsemediği de aşikardır. Kuşkusuz bu durum, birden çok faktöre bağlıdır ancak, bizi biz yapanın,
bu topraklar üzerinden günümüze ulaşan maddi ve manevi kalıntılar olduğunu da unutmamak gerekir.
Günümüzde müze ziyaretlerinin arttırılması, gençler tarafından benimsenmesi için ciddi çalışmalar
gerçekleştirilmektedir ve ilginin arttığı da gözlenmektedir.
Kültürel Miras ve Turizm Programı Müzecilik: Dünya ve Türkiye Müzeleri konulu bu
çalışmada,dünyada ve ülkemizdeki müzecilik tarihine değinilmiş ve genel bir tarihçeyle müzeler
tanıtılmıştır. Çalışmada içerik oluşturmada yoğun desteğini veren ve arşivini açan Doç.Dr. Sedef
Çokay-Kepçe’ye ve yardımlarıyla yanımda olan M.Selim Akınoğlu’na teşekkürlerimi iletirim.
Dr. Öğr. Üyesi Seda Yavuz
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YAZAR NOTU
Bu kitap dünyanın ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel mirasından örnekler içermektedir. Bu
konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için kazanımlar ve uygulamalar bölümünde yol
gösterilmiştir. Bunlar uygulandığı zaman dünyadaki ve ülkemizdeki müzeleri, buralarda sergilenen
eserleri, tarihi ve kültürel miras hakkında çok daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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1 MÜZE KAVRAMININ ETİMOLOJİSİ VE TARİHÇESİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Müze’nin Tanımı
1.2. Müzecilik Nedir Ve Nasıl Sınıflandırılır?

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Müze’nin etimolojik kökeni nedir?

2)

Müzelerin ayırımı nasıl yapılmaktadır?

3)

Müze çeşitleri nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Müzenin etimolojik tanımı

Kazanım

Müze
kavramının
olduğunu öğrenmek

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
ne

nasıl
veya

Önerilen
okunması

yayınların

Müzelerin ayırımın nasıl
Müzelerin çeşitlerini ve
Önerilen
yapıldığı
tarihini bilmek
okunması

yayınların

4

Anahtar Kavramlar


Müze



Museion



Etimoloji

5

Giriş
Müzenin etimolojik kökenini öğrenerek ve nasıl bir mantıkla çeşitlendiğini bilerek,
toplama-korumave araştırma amaçlı kurumların yapıları derinlemesine incelenecektir. Dünya
tarihine bakarak ve müzelerin oluşumunu inceleyerek toplumların tarihsel miraslarını ve
tarihsel belleklerini oluşturma yolunda yapılanları inceleme fırsatı bulacağız.
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1.1 Müze Kavramının Etimolojisi nedir?
Müze kelimesinin etimolojik (kökenbilimsel) açıklamasını öğrenmek için antik
kaynaklara bakmak gerekir. Söz konusu kaynaklar mitolojik kaynaklardır. Mit, doğaüstü
varlıkların öyküsünü anlatır, bu öyküler gerçek ve kutsal olarak kabul edilir. Bir taraftan insana
özgü her anlamın örnek tipini oluştururken bir diğer taraftan da nesne ve kavramların kökenini
belirler. Bu noktada, müze kelimesinin etimolojik kaynağını bilmek için Yunan Mitolojisi’ne
başvurmak gerekir. Müze kelimesi, Antik Yunanca mouseion kelimesinden türer. Mouseion,
Musalara (müzlere) adanan tapınak ya da alanlardır. Musalar, Yunan Mitolojisi’nde Zeus ve
Mnemosyne’nin dokuz kızıdır. Zeus, mitolojide tanrıların en büyüğü olarak geçer. Adının
kökeni Hint-Avrupa dillerinin hemen hepsinde görülen bir kökten türemedir. Bu sözcüğün
kaynağında bulunan –div kökü eski Yunanca’da zeu- ve di- olarak iki biçimde belirir. Anlamı,
Azra Erhat’a göre; “ilkel insan bununla göğün parlaklığını, ışıltılı aydınlığını dile getirmiş olsa
gerek. Tanrıların tanrısı Zeus gerçekten de göktür, göktanrıdır, gökle ilişkili doğal güçlerin
hepsini kişilendiren varlıktır.”(Erhat 2015, 293) Mnemosyne, ilk tanrılar kuşağından Uranos ile
Gaia’nın kızıdır ve anıların, belleğin tanrıçasıdır. Mite göre, Zeus ile Mnemosyne’den dünyaya
gelen dokuz kız yani Musaların isimleri de bu anlamda ilgi çekicidir; Kalliope (güzel sesli, epik
şiir ve retoriği temsil eder), Klio (tarihin temsili ve övülmesi), Erato (şarkı söylemenin temsili),
Euterpe (lirik şiirin temsili), Melpemone (tragedyanın temsili), Polhymnia (tanrılara ve
kahramanlara adanan ilahilerin temsili), Terpiscore (dans etmekten zevk almanın temsili),
Thalia (komedyanın temsili), Urania (astronominin temsili) (http://www.ancient.eu/muse/).
Yunanca’da “Mousa” (Tükçe’de müz olarak da kullanılır, ilham perisi anlamına gelir), akıl,
düşünce, yaratıcılık gücü kavramlarını içeren “men” kökünden gelir. Kaba güçleriyenip başa
geçtikten sonra kendi egemenliğini kurabilmek için, Zeus’un ilk işi düzenli ve ölçülü oldukları
oranda yaratıcı güçleri benimsemek olmuştur. Musalar işte bu gücün ürünü ve simgesidir. Bu
güç ise Zeus’a olduğu kadar insana da vergidir, giderek Olympos tanrıları insanüstü doğa
güçlerinden uzaklaşıp insana yaklaşmayı amaç edindikleri zaman benimsedikleri bir
güçtür.(Erhat 2015, 208) Tanrılarla insanlar arasında birer varlık olarak nitelendirilebilecek
olan Musaların ilham verme nitelikleri de tam buradadır. Antik dönemde adlarının geçmediği
hemen hemen hiç şiir yoktur. (Erhat 2015, 209)
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Fotoğraf: Roma Lahdi, M.S. 2.yy, Louvre Müzesi
Kaynak: http://www.louvre.fr/en/departments/greek-etruscan-and-roman-antiquities
İlham perilerine adanan bir alan ya da tapınaktan bahsetmek olanaklıdır. İlk
müze/kütüphanelerden biri Atina’da Platon tarafından kurulduğu düşünülmektedir. Gezgin
Pausanias’a göre Atina’da Akropolis’in karşısındaki küçük tepede de müze denebilecek bir alan
vardır. 1925 yılında bir Babil Sarayı kazısında arkeolog Leonard Woolley, müze olarak
nitelendirdiği bir yapı ortaya çıkarır. Dönemin prensesi Ennigaldi’nin koleksiyonunun
bulunduğunu savladığı müze bu anlamda ilk müze olarak tarihte yerini alır.
İskenderiye’de M.Ö. 3. Yüzyılda Ptolemaioslar tarafından kurulan ve bugünden
bakıldığında bir enstitü işlevi olan yapı da ilk müze örnekleri arasında anılmalıdır. Bu müze
aslında bir üniversite gibi algılanmalıdır. Sanatsal ve bilimsel çalışmaların tartışıldığı ve
toplanan nesneler üzerinden bu tartışmaların geliştirildiği bir alandır. Bu yapıda nesnelerden
daha çok kitapların olması Platon’un kurduğu yapıyla benzerlik göstermektedir. Dünya tarihi
açısından İskenderiye şehrine değinmek gereklidir. M.Ö. 332 yılında Büyük İskender
tarafından kurulan kent, Mısır’da bir Yunan kültür merkezi olarak tasarlandı. Büyük İskender,
Rodoslu mimar Dinokrates’e kentin planını hazırlatır. Bu anlamda da kent planlaması açısından
önemli bir örnek oluşturacaktır. Küçük bir kasabanın dönemin kültür merkezine dönüşmesinin
en önemli nedenlerinden biri de Museion ve kitaplığıdır; dönemin en önemli yazarlarının ve
araştırmacılarının kitaplarını (yaklaşık 500.000 adet elyazması ve parşömen) içermektedir.
Müze ve kütüphanesinin büyük ölçüde yok edilmesi bu önemli dünya kültür mirasını tarihten
silme yönünde çabaların sonucu olmuştur. 2002 yılında kütüphane kendi mekanında tekrar
açılmıştır.
Yunan mitolojisinden alıntılanılarak oluşturulan müze kelimesi ‘ilham perileri’
anlamından uzaklaşmamalıdır; bilgi vermenin ve arşivlemenin yanı sıra yaratıcı düşünceyi de
etkilemelidir.
1.2 Müzelerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri
Müzelerin amacı, toplumun eğitiminin bir parçası olarak, toplanan, korunan,
yorumlanan ve sergilenen nesnelerin sanatsal, kültürel ve bilimsel anlamda kategorize edilerek
tanıtılması olduğunu hatırlarsak müzeleri sınıflandırmamız kolaylaşacaktır.
Müzelerin sınıflandırılmalarına başlarken nesneleri/eşyaları toplama ve biriktirmenin
tarihine bakmak gerekir. Başlangıç itibariyle yani Eski Mısır’da bu durumun önemli bir amacı
olduğunu görüyoruz; değerli bulunan nesnelerin yönetici sınıfın iktidarını halka göstermesi ve
inanç sistemini de kalıcı kılmanın yollarından birinin bu yolla oluşturulmaya çalışılması.
Mezopotamya ve Antik Yunan’da da benzer uygulamalar görülür, elbette arada bazı farklar
vardır. İster savaşılan şehirlerden elde edilen hazineler olsun, ister tapınak ziyaretlerinde halkın
‘adak’ olarak bıraktığı nesneler olsun bugün anladığımız müzenin ilk örnekleri bu mekanlardır.
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Koleksiyon kelimesi Fransızca kökenli bir kelime olup “collecter” yani toplama
fiilinden türer. Yukarıda bahsettiğimiz erken dönemlerden beri bu toplama şekli gelişmiş ve
simgesel olarak iktidarın gücünü de sergilemesi açısından büyük önem verilmeye başlanmıştır.
Kronolojik olarak gidildiğinde Ortaçağ döneminde bu toplama ve biriktirme işini kiliselerin
üstlendiği görülür. Fakat Rönesans’a kadar sistematik bir alan oluşturmayla karşılaşılmaz keza
Rönesans’ta karşımıza çıkan stüdyolar, toplama ve biriktirmenin yanı sıra korumaya da yönelik
oldukları için modern müzelerin başlangıcı sayılabilir. İlk stüdyolar Fransa’da görülmektedir.
Sonrasında Galeriler karşımıza çıkar ve bu mekanlarda öncüllenen eserler sanat eserleridir.
Rönesans dönemi bu anlamda biraz daha ayrıntılı irdelenmelidir.
Rönesans dönemi ya da bazı tarihçilere göre hareketi, şehir devletlerinin olgunlaşma
sürecinde birbirleriyle kurdukları rekabet ortamı, bu rekabetin doğurduğu ekonomik
canlanmanın bir sonucudur. İtalya’da başlayan bu dönem XV. ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’da
etkisini gösterir. Ortaçağ Avrupası’nda Kilise’nin hakimiyetine bir de bankerler, tüccarlar ve
yönetici sınıfın etkisi de eklenmiş yeni bir düşünce sistemi geliştirilmiştir. Konumuz
bağlamında ilk galerilerin bu dönemde ortaya çıması rastlantısal değildir. Çünkü sanat eserleri,
kilise ve katedrallerden yönetici sınıfın saraylarına doğru yol almaktadır. Bu dönüşüm, YeniPlatoncu anlayış, hümanistlerin fikirleriyle harmanlanmış ve doğaya yönelme, bireycilik gibi
yeni durumlar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda da doğan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda stüdyo ve
galeri gibi toplama-saklama ve sergileme alanları oluşturulur.
XVII. yüzyıla gelindiğinde, coğrafi keşiflerin, deniz ticaretinin ve bu gibi ticari
etmenlerden de kaynaklanan koleksiyon çeşitliliğine rastlamak olanaklıdır. Stüdyo, galeri ve
sonrasında müzelerin ortaklaştıkları toplama ve saklamaya bir de bu eserler üzerinden bilgi
akışını sağlama gibi bir amaç eklenecek ve toplumsal paylaşıma açık mekanlar oluşmaya
başlayacaktır. Oxford Üniversitesi’ne kendi özel koleksiyonunu bağışlayan Elias Ashmole bu
anlamda önemli bir adım atmıştır. Bugün Oxford’da Ashmolean Museum olarak bilinen müze,
bazı araştırmacılar tarafından müze kavramının modern anlamda ilklerinden olduğunu
kaydederler. Fakat henüz halka açık bir müzeden bahsetmek için erkendir, yönetici sınıftan
kimseler özel izinle bu koleksiyonu gezebilmişlerdir.
XVIII. Yüzyılda Avrupa'da mutlakiyet yönetimine dayalı merkezi krallıklar ve
prenslikler bulunmaktadır, devletlerarası diplomasinin ön planda bulunduğu bu dönemde yine
devletlerarası ittifaklar göze çarpar. Uygarlığın tanımlarından biri olan mesleki uzmanlaşmaya
yönelme bu açıdan ilgi çekicidir. Birlikte hareket etmenin temellerinin oluştuğu bu dönemdeki
ittifakların belirleyicisi kilisenin ve devletlerin milli çıkarlarıdır. Konumuza gelirsek, XVIII.
yüzyılda koleksiyonların değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve sunumuna başlanmıştır. 1759'da
İngiltere'de ilk halk müzelerinden biri olan British Museum açılmıştır, ancak hala, müzeyi
ziyaret etmek için önceden izin almak, haftalar öncesinden başvuruda bulunmak
gerekmektedir.(British Museum ya da Britanya Müzesi ileride daha ayrıntılı konu edilecektir.)
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Fotoğraf: British Museum
Kaynak: http://www.tamsanat.net/haberler/?post=558
Sonrasında, 1789 Fransız Devrimi'nin toplumda yarattığı değişim müzeciliğe de
yansımış, Fransız Devrimi'yle ortaya çıkan ulusçuluk, ulusal müze kavramını ortaya
çıkarmıştır. Paris'teki Louvre Müzesi, Avrupa'nın ilk ulusal müzesidir.

Fotoğraf: Louvre Müzesi
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Louvre
Bu dönemde “Salon Sergileri” oluşmaya başlamıştır, nesnelerin sunulması ve
sergilenme biçimi, müze kavramının gelişmesinde önemli bir olgudur.. Bu dönemde artık
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kolleksiyonların kataloglandığı, özelliklerine göre sınıflandırıldıkları ve düzenlendikleri
görülür. Böylece sanat ve bilim kolleksiyonları ayrılmış, daha sonra da sanat koleksiyonları
kendi içlerinde gruplanmıştır. Ayrıca “bu yüzyılda, koleksiyonların düzenlenmesinde sanat,
tarih, doğa bilimleri ve teknik bilimler şeklinde yapılan gruplama ya da sanat koleksiyonlarını
ekollere, dönemlere göre sergileme, uzun bir süre müzelerde düzenleme ve sergileme
konusunda temel ölçütler olarak benimsenmiştir” (Özkasım 2013, 9).
1789 Fransız Devrimi’nden sonra müze kurumsal bir yapıya kavuşur. Louvre müzesi
koleksiyonlarının halka açılmasıyla, ortak milli varlık kavramının doğmasına da yol açmıştır.
“Müze artık, objelerin ve sanat eserlerinin toplandığı tarafsız bir yer tanımı kazanmıştır. Bu
artık dinin, monarşinin ya da feodal gücün değil, tamamen ortak bir zenginliğin sembolü olarak,
geçmişin ve bugünün değerlerini bir araya getiren, sergileyen ve üzerinde çalışan laik bir
burjuva kültürünün tasdikidir” (Özkasım 2013, 9).
IXX.yüzyılda ulus devletler ortaya çıkmaya başlar, milliyetçiliğin temelleri atılır, ulusal
müzeler bu dönemde önem kazanır çünkü birer milli simgeye dönüşürler. 19. Yüzyıl aynı
zamanda sanayi devrimlerinin gerçekleştiği ve teknolojik olarak Avrupa’nın da güçlendiği bir
dönemdir. Sanatsal anlamda birçok akım ortaya çıkar. Bu akımlara ait sanat eserlerinin de
sergilendiği ana mekanlar olarak müzeler görülnektedir.
Sömürgeciliğin yayılmasıyla birlikte, başta Yunanistan, Mısır, Hindistan ve Osmanlı
bölgelerinden getirilen eserler Avrupa müzelerinde sergilenmeye başlanmıştır. Tarih müzesi
kavramı, IXX. yüzyılda ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde, müzeler kurumsallaşarak
koleksiyonlarının türlerine göre farklılaşan yeni müze türleri ortaya çıkmıştır. XX. yüzyıla
geldiğimizde halk yaşamı, zanaati ve folklörüyle ilgili eşyalar toplanarak, günümüzde
etnografya müzeleri olarak bilinen ulusal müzeler açılmaya başlanmıştır (Altunbaş-Özdemir
2012, 4).
Yukarıdaki genel bilgiler ışığında müzelerin belli amaçlar doğrultusunda
sınıflandırılması üzerine eğilmekte yarar var. Sonraki bölümlerde daha ayrıntılı bir biçimde
açıklanacak bu sınıflandırmanın bağlamı müzecilik açısından önem taşır. Müzeler farklı
biçimlerde sınıflandırılırlar, bunlardan biri; nesneyi, işlevi ve müzeyi esas alan müzelerdir. Bu
sınıflandırma konumuz açısından yetersiz kalmaktadır. Bir başka sınıflandırma altı farklı
madde içerir; koleksiyonlarına, işlevlerine, coğrafi bölgeye odaklanarak, yönetim birimlerine,
amaçlanan kitleye ve sergileme mekanlarına göre. Konumuz açısından en net açıklamalarla
kavrayabileceğimiz sınıflandırma budur ve bu anlatım doğrultusunda özellikle koleksiyonuna
göre ayrılan müze tiplerine odaklanacağız. Sonrasında devlet müzeleriyle özel müzelerin
karşılaştırmasını yapacak ve dünyadaki açık alan müzeleriyle anıt müzeler üerine
yoğunlaşacağız.
Koleksiyonlarına göre müzeler, kültür ve tarih odaklı programımız açısından en
belirleyici tipolojileri barındırır. Bu müzeleri şu şekilde kategorize edebiliriz; arkeoloji, sanat,
tarih, doğa tarihi ve jeoloji, etnografya, bilim ve teknoloji, sanayi ve ekomüzeler. Bir yandan
da bu kategorizasyona devlet ve özel müzelerin karşılaştırmasını yapmak hem kurumların
oluşma biçimlerini anlamak hem de müze ziyaretçisinin biçimlendirmesini kavramak açısından
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zorunludur. Açık alan müzeleri ve anıt müzeler de amaç açısından benzer gibi görünse de
ziyaretçisine bıraktığı alan dolayısıyla farklılaşır. Bu sınıflandırmaya eklenecek ve günümüz
dünyasında yerini almış sanal müzeler de eşlik eder.
Çağdaş müzecilik yaklaşımında, müze ve izleyici arasında iletişimin kurulması
önemlidir. Rehberler eşliğinde ziyaretler yapılırken, dia-fılm gösterileri izlenerek, seminerler
düzenlenerek, atölye eğitim uygulamaları gerçekleştirilerek, gezi eğlenceli ve eğitici bir hal
almaktadır. Bilgisayar destekli sergi, dokunmatik ve interaktif sistem, simülatör gibi
teknolojinin getirdiği imkanlar kullanılarak etkili bir sunum gerçekleştirilmektedir. Modern
müzecilikte, toplumun her kesimini kucaklayan programlar, etkinlik takvimleri ile müzelerin
bir kültür merkezi olarak toplumla bütünleşmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Yapılacak
etkinliklerin basında, radyoda ve televizyonda duyurulması, müze programlarının afiş veya
pankartlarla sergilenmesi, broşür dağıtılmasıyla halkla iletişim kurulmakta ve böylece müze
ziyaret alışkanlığı olmayan kesimin de ilgisi çekilmektedir. Müzecilikte sunum süresi itibariyle,
üç ila on yıl süreyle yapılan teşhirler sürekli sergileme niteliği taşırken, idarelerin politika ve
programlarına uygun olarak bir günden birkaç aya kadar süren kısa süreli sergiler ise geçici
sergiler olarak adlandırılmaktadır. Sürekli sergiler uzun yıllar ziyaretçilerle
buluşturulduğundan seçilecek eserin dikkat çekiciliği, nadideliği, koleksiyonu tamamlama gibi
özellikleri göz önünde bulundurularak eser seçimi yapılması, etkili bir sunum yapılma şansını
artırmaktadır. Öte yandan, geçici sergilerle kültürlerin yakınlaşmasına katkıda
bulunulmaktadır. Örneğin, düzenlenecek geçici Mısır uygarlığı sergisiyle ziyaretçilere Mısır'a
gitmeden Mısır'ın uygarlığını tanıma fırsatı sunulabilir. Böylece müzeler, tarihe tanıklık eden
eski eserlerin toplandığı, korunduğu ve sergilendiği anıtsal mekanlar olmaktan çıkarak, içinde
bulunduğu toplumun kültürüyle etkileşim sağlayan mekanlara dönüşür. Modem müzeciliği
klasik müzecilikten ayıran bir diğer uygulama da sanal müzecilik uygulamalarıdır. Müzelere
ait web sayfalarının açılmasıyla müzenin ve koleksiyonlarının 360 derece panaromik görüntüsü
internet kullanıcısına ulaşabilmektedir. Kuşkusuz yerinde gidip görülerek kazanılan deneyim,
alınan hazzın yerini tutmasa da sanal müzecilikle birlikte dünyanın tarihsel-kültürel ortak
mirasına kolayca erişim mümkün olmaktadır. Ekonomik, zamansal, mekansal nedenlerle
gidilip görülmesi zor müzelerin çoğuna sanal müzecilikle ulaşılabilmektedir. İnternet bağlantısı
dışında hiçbir maliyeti olmayan, mekansal sıkıntıları bulunmayan bu modern uygulama,
müzecilik faaliyetlerini geniş kitlelere yaymak bakımından oldukça başarılıdır. Genç neslin
internet kullanımının yüksek olduğu bilindiğinden özellikle bu grubun müzelerle tanıştırılması
için ilgi çekici web sayfaları hazırlanması yerinde bir uygulamadır. Bu şekilde eser ve müzeler
hakkında merak duygusu uyandırılırken, eserlerin internet ortamında detaylı incelemesine de
olanak sağlanmaktadır. (Altunbaş-Özdemir 2012, 6-7)
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Uygulamalar
1)
Özkasım, Hale. “Müze ve Müzecilik”. Müzecilik ve Sergileme (edi.: Erol
Altınsapan ve Nurdan Küçükhasköylü). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ocak 2013,
ss. 3-21 kaynaklı makaleyi okuyunuz.
2)

Yaşadığınız bölgelerdeki müzeleri sınıflandırarak geziniz ve notlar alınız.
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Uygulama Soruları
1)

Müze kelimesinin kökeni nedir?

2)

Müzenin tarihçesini aktarabilir misiniz?

3)

Müze sınıflandırmalarına örnekler veriniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde müze kelimesinin köken bilimsel açıklamasını yaptık. Bu açıklamayla
birlikte müze kavramının nasıl oluştuğu ve geliştiği üzerine durduk. Bu anlamda Avrupa odaklı
bir araştırma yaparak müzeden önce stüdyoların ve galerilerin önemini ve işlevini gördük.
Genel bir tarihsel bakışla müzenin işlevinin dönüşümünün toplumla olan ilişkisine
bakarak yüzyıllar içindeki gelişimine odaklandık. Müzenin toplama-saklama ve sergileme
olanaklarını da bu durumlar gözetilerek inceledik. Müzelerin sınıflandırması ve bu
sınıflandırmaya göre belirlenen müze türleri genel olarak açıklandı.
Müzecilikle ilgili bu genel bilgiler programımızı destekler niteliktedir.
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Bölüm Soruları
1)

Müze kelimesinin kökeni hangi dil kökünden gelir?

a)

Antik Yunanca

b)

Sümerce

c)

Latince

d)

Osmanlıca

e)

Fransızca

2)

Müze kelimesi kökeni hangi kelimeden gelir?

a)

Muse

b)

Mouseion

c)

Musalaion

d)

Museai

e)

Musa

3)

Musalar hangi iki Antik Yunan Tanrılarının kızlarıdır?

a)

Athena ve Zeus

b)

Mnemysone ve Zeus

c)

Afrodit ve Apollon

d)

Zeus ve Hera

e)

Apollon ve Hera

4)

İlk müze/kütüphanelerden biri nerede yapılmıştır?

a)

Roma

b)

Paris

c)

Selanik

d)

Atina

e)

Trieste
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5)

İlk Akademi/müzelerden biri kim tarafından kurulmuştur?

a)

Aristo

b)

Zeus

c)

Athena

d)

Platon

e)

Plotinos

6)

Koleksiyon kelimesi hangi dil kökeninden gelir?

a)

Almanca

b)

Rusça

c)

Türkçe

d)

Osmanlıca

e)

Fransızca

7)

Koleksiyon hangi yabancı dil fiilinden türer?

a)

Collaborer

b)

Collecter

c)

Coller

d)

Conferer

e)

Conjugter

8) Çağdaş müzecilik yaklaşımında, müze ve izleyici arasında iletişimin kurulması için
hangisi gerçekleştirilmez?önemlidir. Rehberler eşliğinde ziyaretler yapılırken, dia-fılm
gösterileri izlenerek, seminerler düzenlenerek, atölye eğitim uygulamaları gerçekleştirilerek,
gezi eğlenceli ve eğitici bir hal almaktadır.Bakanlık ya da devlet kurumları
a)

Dia-Film gösterimleri

b)

Atölye eğitim uygulamaları

c)

Seminerler

d)

Konserler
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e)

Rehber eşliğinde ziyaretler

9) “Açıkhava Müzeleri”ni hangi müze türü altında tanımlayabiliriz ?
a)

Arkeoloji müzeleri

b)

Koleksiyonlarına göre müzeler

c)

Tarih müzeleri

d)

Bağlı olduğu idari birime göre müzeler

e)

Koleksiyonunu sergilediği mekana göre müzeler

10) Aşağıdakilerden hangisiyle kültürlerin yakınlaşmasına katkıda bulunulmaktadır?
a)

Geçici sergilerle

b)

Sürekli sergilerle

c)

Müze çeşitlerini çoğaltmakla

d)

Atölye eğitim programlarıyla

e)

Seminerlerle

Cevaplar
1)A, 2)B, 3)B, 4)D, 5)D, 6)E, 7)B, 8)D, 9)E, 10)A
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2. MÜZELERİN KATEGORİZASYONU VE ARKEOLOJİ
MÜZELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Müzelerin Sınıflandırılması
2.2. Dünyada Arkeoloji Müzeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Müzelerin kategorizasyonu nasıl yapılmaktadır?

2)

Dünyadaki en kapsamlı Arkeoloji müzesi hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Müzelerinin tanımlanması

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Müze çeşitleri

Yaşanılan kentteki farklı
müzeler müzeleri ziyaret
edilerek

Dünyadan
Örneklerle
Dünya
ölçeğinde Bahsedilen müzelerin web
Arkeoloji Müzeleri
Arkeoloji müzeleri hakkında sitelerini inceleyerek
bilgi
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Anahtar Kavramlar


Müze kategorizasyonu



Arkeoloji Müzesi



Dünyada Arkeoloji müzeleri
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Giriş
Müzelerin kategorizasyonu farklı bakış açılarıyla sınıflandırmalara tabii tutulur. Bu
derste farklı sınıflandırma biçimlerine odaklanarak müzelerin oluşma mantığında Arkeoloji
müzelerini dünya ölçeğinde inceleyeceğiz.
Temelde tarihöncesi arkeolojisi, protohistorya ve önasya arkeolojisi ve klasik arkeoloji
olmak üzere üç gruba ayrılabilen bu bilim dalının incelediği dönemleri içeren kalıntıları
koruyan müzeler arkeoloji müzeleridir ölçeğinde ayrıntılı bir araştırma yapılacaktır. Örnekler
üzerinden müzelerin içerikleri, coğrafi ve bölgesel farklılıklarla ne gibi değişimlere uğradıkları
temel konulardır.
Arkeolojinin kökeni ve tarihçesinin de ekleneceği bu derste internet üzerinden
ulaşılabilecek müze siteleri de öğrencilerin ulaşımı açısından kolaylık sunacaktır.
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2.1 Müzelerin Sınıflandırılmaları
Müzelerin genel anlamda sınıflandırılmaları yukarıda da belirtildiği gibi altı farklı
maddede incelenebilir; koleksiyonlarına, işlevlerine, coğrafi bölgeye odaklanarak, yönetim
birimlerine, amaçlanan kitleye ve sergileme mekanlarına göre. Genel anlamda koleksiyonlarına
göre kategorize edilen müzeler (arkeoloji, sanat, tarih, doğa tarihi ve jeoloji, etnografya, bilim
ve teknoloji, sanayi ve ekomüzeler) müze mantığını kavramak açısından kolaylaştırıcıdır.
Bunun yanı sıra devlet ve özel müzelerin ayırımı sorumluluk alanları da farklılaşır. Bu
sınıflandırmalara eklenebilecek ve günümüz dünyasında kolay erişim sağlayan ve
bilgi/kültürün yayılmasını kolaylaştıran sanal müzeler, yukarıdaki maddeler gözetilmeksizin
kolay ulaşılabilen kültür ve tarihi yaymaya yönelik oluşumlardır.
Müzeleri sınıflandırmak, araştırmacıların ve sıradan izleyicilerin kültürel katmanları
daha kolay algılayabilmelerine olanak sağlar. Bu bağlamda inceleyeceğimiz ilk müze kategorisi
Arkeoloji müzeleridir. Dünyadaki ilk örneklerle başlayarak Arkeoloji Müzelerini öğrenmek
müzecilik mantığını da anlamayı kolaylaştıracaktır.
2.2 Arkeoloji Müzelerinin Tarihi ve Kapsamları
Arkeoloji, Eski Yunanca’da ar(ch)ke: eski, eskiden kalma ve logos: bilgi, bilim, öğreti,
öğretme, tanımlama, ortaya koyma kelimelerinden türemiştir. Kelime anlamı olarak da
"Eskinin -Bilgisi, -Bilmi, -Öğretisi, -Tanımlanması ve -Ortaya Çıkarılması" anlamlarına
gelmektedir. Eskinin bilgisi olarak özetlenebilecek olan bililm dalı bu “eski” olgusunu da
tanımlamakta ve bu yönde farklı bilim dallarına ayrılmaktadır. Tarih öncesi arkeolojisi
(prehistorya), protohistorya ve önasya arkeolojisi ve klasik arkeoloji olarak genel anlamda üçlü
bir ayrımdan bahsedilebilir. Dönem odaklı bu ayrımın verileri insanlık tarihini anlamak ve
gelişimini bilmek açısından önemlidir.
Arkeoloji biliminde uzmanlaşmış kilere arkeolog denir. Arkeologlar kazılar yaparak
buluntuları (yapı, kullanım nesneleri, organik kalıntılar gibi) değerlendirerek insanların yaşam
döngülerini değerlendirir ve anlamlandırırlar. Öncelikle ulaşılmaya çalışılan veriler yaşam
alanlarından elde edilir, yerleşimlerin üzerinde başka yerleşimlerin yapıldığı göz önünde
bulundurulursa katman katman kazılar yaparak eski çağ kültürlerine ait buluntulara ulaşmak
olanaklı olur.
Tarihsel açıdan baktığımızda, son Babil İmparatoru Kral Nabonidus’un geçmişle ve
krallığın geçmiş başarılarıyla ilgileniyor olması ve bu yönde adımlar atması önemli bir noktadır.
Kral eski tapınakları yeniden inşa ettirerek bir bakıma eskiyi yaşatmayı hedeflemiştir. Tarihçi
Herodot da topladığı eski alet ve araçları toplayan ve tarihsel verilere ulaşmak için ölçen ilk
batılı uzmanlardan biridir. Farklı bölgelerden topladığı ve farklı işlevlere sahip araç-gereçlerden
edindiği bilgileri dokuz kitaplık eseri “Tarihler” adlı kitabında yazmış ve değerlendirmiştir.
Sonradan yaptığı bu çözümlemelerin doğruluğu yakın tarihçiler tarafından tartışılmış ve bir
takım bilgilerin doğruluğu şüpheli olmuştur.
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Arkeoloji’nin, Avrupa’da, bir disiplin olarak çıkması XV. ve XVI. yüzyıllarda
Avrupa'sında olmuştur. Rönesans döneminin düşüncesi Antik Çağ değerlerine yönelme,
Hümanizm, doğanın kurallarını inceleme, bireycilik ve Yeni-Platonculuktur. Bu dönemin
düşünsel arka planı İtalya’da ortaya çıkar, bunun sosyo-politik ve coğrafi nedenleri vardır.
Özellikle ekonomik açıdan yeniden bir canlanmadan söz edilebilir ki şehir devletlerinin
gelişmesi de bu durumu sağlamıştır. Ortaçağ boyunca kilisenin ekonomik egemenliği yerini
yönetici sınflara, banker ve tüccarlara bırakır ki bu durum Arkeoloji bilimiyle de doğrudan
ilgilidir. Özellikle kilise büyüklerinin ve soylu sınıfın antik sanat ürünlerine yönelmesi ve
koleksiyonların sistemleştirilmesi Arkeoloji’yi bilim dalı alanında anılması sonucunu doğurur.
XV. yüzyılın sonunda iki Roma kentinin (Pompei ve Herculaneum) kalıntılarına ulaşılması
Rönesans düşüncesindeki Antik Çağ değerlerine merakı arttırmıştır. XVIII. yüzyılda bu iki
kentin kazılmaya başlanmasıyla birlikte ören yerlerinin müzelere dönüşmesi başlamış
olur.1748 yılında İspanyol mühendis Rocque Joaquin de Alcubierre tarafından yeniden
keşfedilen Pompei Antik kenti Neo-klasik dönemin değerlerini açıklamayı da destekler.

Fotoğraf: Pompei
Kaynak: http://pompeii.virginia.edu/forummap.html
J.J. Winckelmann, bu kazılar üzerinde yazdığı yazılarla ve hazırladığı değerli taş
koleksiyonu kataloğuyla arkeloji alanında çalışan ilk bilim adamı oldu. Aynı zamanda Neo26

klasik dönem sanatını da şekillendiren isim Winckelmann’dır. Bundan sonra klasik arkeloji, bir
dizi arkeloğun çalışmalarıyla daha sağlam bir temel üzerine oturmaya başladı. Heinrich
Schliemann 1870'lerde Troya ve Myke-nai'de Yunan uygarlığının kökenlerini araştırmak
amacıyla kazılara başladı. Aynı dönemde M. A. Biliotti Rodos'ta, Ernst Curtius 1875'teh 1881'e
değin Olympia'da, Alexander Conze Semadirek Adası’nda kazılar yaptılar. Conze'nin kazı
raporunda ilk kez fotoğraf kullanması, arkeolojide bir çığır açtı. 1900'de Arthur Evans, Girit
Adasında Knossos'ta çalışmaya başladı ve Minos uygarlığını ortaya çıkardı. Napoleon
1798'deki Mısır seferine birlikte götürdüğü bilginlere ülkedeki antik kalıntıları belgeleme
olanağı verdi. Böylelikle Mısır arkeolojisinin ilk adımları atıldı ve bu belgeler Description de
L'Egypte (1808-25; Mısır'ın Tanımı) adlı yapıtta yayımlandı. Napoleon'un bu seferinde elde
edilen bilgilere dayanarak 1822'de Jean-François Champollion Eski Mısır yazısını çözdü.
Bundan sonra bilginlerin Mısırlılardan kalma. sayısız yazılı belgeyi okumaları Mısır
arkeolojisinin en büyük aşamasını oluşturdu. Avrupalı koleksiyoncuların Mısır'daki eski
yapıtlara duydukları ilgi ve istek, Giovanni Battista Belzoni gibi serüvencilerin örgütlü mezar
hırsızlıklarına girişmesine yol açtı. Fransız Auguste Mariette, Kahire'de Mısır Arkeoloji
Müzesi'ni kurup arkeolojide sistemli ve denetimli yeni bir dönemin başlamasını sağladı. İlk kez
1880'de Mısır'da çalışmalara girişen İngiliz arkeolog Flinders Petrie, uzun yaşamı boyunca bu
ülkede ve Filistin'de araştırmalar yaptı, yeni buluşlarıyla arkeolojiye önemli katkılarda bulundu.
Petrie sistemli bir kazı yöntemi geliştirdi ve bunun ilkelerini Methods and Airns in Archaelogy
(1904; Arkeolojide Yöntemler ve Amaçlar) adlı yapıtında özetledi. Howard Carter ve Lord Carnarvon ise 1922'de Mısır'da arkeoloji dünyasının en çarpıcı buluşunu gerçekleştirerek
Tutanhamon'un
mezarını
ortaya
çıkardılar.
Mezopotamya'da hazine ve sanat yapıtı bulma tutkusuyla höyükler gelişigüzel kazılmaya
başladı. 1840'ta bu düzensiz kazıların yerini, daha planlı kazılar aldı. Örneğin Paul-Emile
Botta'nın Koyuncuk (Ninive) ve Horsabad'da (Dur Şarrukin), Austen Henry Layard'ın Nimrud
(Kalah), Koyuncuk ve Nabi Yunus'ta yaptıkları kazılar bu türdendi. 1846'da Henry Cresvvicke
Rawlinson, Mezopotamya çiviyazısını çözmeyi başardı. IXX. yüzyılın sonuna doğru yapılan
sistemli bir kazıyla, Mezopotamya'da Babilliler ile Asurlardan önce yaşamış ve daha önce
bilinmeyen Sümerlerin varlığı saptandı. Sümer uygarlığına ilişkin en ilginç kazı Sir Leonard
Woolley tarafından 1926'da Ur'da yapıldı ve Ur kral mezarları gün ışığına çıkarıldı.
Anadolu'da ilk kazı Troya'da Hemrich Schliemann tarafından gerçekleştirildi (1871). Daha
sonra Dörpfeld bu kazılan sürdürdü. Almanlar Pergamon, Priene, Miletos ve Didyma'da;
Avusturyalılar Ephesos'ta; Amerikalılar Şardes'te kazılar yaptılar. Ernest Chantre ise çeşitli
araştırma ve kazılarla (1893-94) özellikle Hitit uygarlığının ortaya çıkarılmasında çaba
gösterdi. İstanbul Âsar-ı Atika Müzesi adına Makridi Bey ve Hugo Winckler Boğazköy'de
yaptıkları kazılarla Hitit devlet arşivini buldular. Sir Leonard Woolley Karkamış'ta, John
Garstang Sakçagözü'nde ve Von Luschan Zincirli'de kazılar yaparak Anadolu'daki en önemli
Geç
Hitit
kentlerini
buldular.
IXX. yüzyılda Avrupa'da antikacılık ve koleksiyonculuğun yerini, yavaş yavaş bilimsel
arkeoloji almaya başladı. Bu yüzyılın başlarında William Smith, Georges Cuvier ve Charles
Lyell aynılıkçı katmanlaşmanın (üniformiter stratigrafi) ilkelerini ortaya attılar ve buna göre
fosilleşmiş kalıntıların yaşının, toprak altında bulundukları katman ile belirlendiği savını ileri
sürdüler. Lyell, Principles of Geology (1830-33; Jeolojinin İlkeleri) adlı kitabında bu görüşü
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ayrıntılarıyla açıkladı ve insanın çok uzun yıllara dayanan bir geçmişi olması gerektiğini
vurguladı. (Sarı 2016, 51-52)
2.3. Dünyada Arkeoloji Müzeleri
Daha önce değinildiği gibi Babil Kralı Nabonidus’un ve kızı prenses Ennigaldi’nin inşa
ettirdikleri, M.Ö. 530’lara tarihlenen yapı bir takım tarihçi tarafından dünyanın ilk arkeoloji
müzesi olarak nitelendirilir. Ennigaldi-Nanna Müzesi olarak kayda geçen yapı bugün Irak
sınırları içindedir. Arkeologların yaptıkları kazılarda elde edilen materyaller; eski krallığa ait
ve güney Mezopotamya’daki bölgelerden elde edilen araç-gereçlerdir. Müzenin en önemli
parçalarından biri de üzerinde üç farklı dilde metin olan kilden bir röliktir (rölik; kutsallık
içerdiği düşünülen nesnelere verilen addır.).

Fotoğraf: Ennigaldi-Nanna kalıntıları
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Ennigaldi-Nanna%27s_museum
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Fotoğraf: Kil rölik
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Ennigaldi-Nanna%27s_museum
Dünyanın hemen her bölgesinde Arkeoloji müzelerine rastlamak olanaklıdır. Dersimiz
kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden örnekler üzerinden değerlendirmeler yapacağız.
Bölgelere göre yapacağımız bu inceleme arkeoloji müzelerinin odaklandıkları dönem ve
koşullar hakkında da bilgi verecektir. Dünyada en fazla ziyaret edilen Arkeoloji müzeleri
kapsamımıza dahil edilmiştir.
Mısır’daki Kahire Arkeoloji Müzesi
Kahire’de bulunan Mısır Müzesi ismiyle anılan ve eski Mısır uygarlığı’nın en kapsamlı
koleksiyonunu barındıran müzedir. Müzede 120.000 parça eser bulunmaktadır. Mısır’ın
Osmanlı İmparatorluğu’nun eyaleti olduğu dönemde, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa
Mısır Uygarlığı’ndan kalan eserlerin ticaretini yasaklamıştır. Bu karar doğrultusunda
Kahire’deki Ezbekiye bahçesindeki yapıda bu eserleri toplar. Ancak Paşa’nın ölümünden sonra
eski eser ticareti kaldığı yerden devam edecektir. 1854 yılında Kahire Kalesi’ndeki binaya
taşınan eserler Mısır Hidivi Abbas Paşa tarafından Avusturya Arşidükü Maximilian’a hediye
edilir. Fransız Mısırbilimci (ejiptolog) Auguste Mariette’in büyük uğraşları sonucu 1897
yılında (Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa’nın ve arkeolog Gaston Maspero’nun da büyük etkileri
vardır) bugünkü müzenin temelleri atılır ve 1902 yılında müze resmen açılır. Farklı dönemlerde
tahribata uğramış ve müzedeki eserler çalınarak dünyanın çeşitli bölgelerindeki
koleksiyonerlere satılmış olsa da Mısır taririhini anlamak açısından önemli müzelerden
biridir. İki katlı müze binasının giriş katında yeni krallığa ait bulgular, papirüs ve madeni
paralar, giriş holünde, tavanın yüksek olduğu kısımda dev heykeller sergilenmektedir. Yanlara
açılan odalarda belli dönemlere ait eşya ve heykelleri gruplanmış olarak bulmak da olanaklıdır.
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Fotoğraf: Kahire Mısır Müzesi
Kaynak: http://www.piramitler.net/eskimisir/kahire/kahiremuzesi
Yunanistan’daki Arkeoloji Müzeleri
Antik Yunan uygarlığına ait eserlerin sergilendiği ve toplandığı bu müzelerin sayısı
onyedi olmakla birlikte bu bölüm altında iki büyük müzeden bahsedeceğiz.
Bunlardan ilki Akropolis Arkeoloji Müzesi aslında açık hava müzesi kapsamında da
aktarılabilir ancak açık alanın yanı sıra bir de güncel kapalı müzenin uygulanmış olması
dolayısıyla bu bölümde incelenmektedir. Antik Yunan Uygarlığı’nın en önemli yapılarından
biri olan Akropol’un (Akropol, eski Yunan kent devletlerinde, genellikle bir tepe üzerinde
bulunan, çevresi surla çevrili, içinde sarayın, önemli yapıların ve tapınakların yer aldığı iç kale
anlamına gelmektedir), yakınlarında kurulan modern arkeoloji müzesi mimari açıdan
tartışmalara yol açar. Bu konuya gelmeden önce kısaca tarihçesine değinelim; Osmanlı
İmparatorluğu’nun egemenliğinden çıktıktan sonra (1865) Atina Akropolü eserlerinin
sergilenmesine karar verilmiştir. Öncelikle “Kutsal Kaya” üzerinde ilk müzenin kurgusu
gerçekleştirilir. 1885 yılından sonra ortaya çıkan buluntularla müzenin genişletilmesi
öngörülür, bugün Küçük Akropol Müzesi olarak anılan yapı bu dönemde inşa edilir, güncel
biçimini İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra alacaktır. Ancak, 1975’te kurulan Akropol Eserlerinin
Restorasyonu Komitesi’nin IXX. yüzyılın başlarında Akropol’den alınarak İngiltere’ye taşınan
eserlerin geri alınması kararı, yeni sergileme alanları ihtiyacını doğurmuştur. (Akkurt 2010, 28)
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Fotoğraf: Akropolis Akeoloji Müzesi
Kaynak: http://www.gezinceguzel.com/2015/10/akropolis-muzesi.html
Yeni Akropol Müzesi inşaatınınn koordinatörlüğünü yapan Dimitrios Pandermalis bu
konuyu şöyle ifade etmektedir; “Akropol ile ilişkilenen sembolizm gücü, mimarları;
arkeologları ve toplumun büyük çoğunluğunu yeni müzenin konumu; formu; misyonu
konusunda hemfikir olmaktan alıkoymuştur” (Tshumi, ed. 2009, 8). 1975 ve 1979’da Yeni
Akropol Müzesi mimari yarışmaları düzenlenmiş ancak her iki yarışma da neticesiz kalmıştır.
1989’da düzenlenen üçüncü yarışmaya katılan 483 mimari öneri arasından İtalyan mimarlar
Nicoletti ve Passarelli’nin tasarımı seçilmiştir. Ancak Makriyianni alanında sürmekte olan
kazılarda ortaya ç›kan yeni bulgular, ödüle hak kazanan mimari projenin uygulanabilmesini
imkânsız kılmıştır. Aynı proje alanında ve benzer bir program ile oluşturulan dördüncü ve son
yarışma ise 2000 yılında düzenlenmiştir. Bu yarışmada, Kültür Bakanlığı kararları ve Merkez
Arkeoloji Konseyinin proje alanı üzerinde yoğunlaflan tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan
talimatlar, ortaya çıkan müze yapısının ana mimari kararlarında belirleyici olmuştur. Proje
alan›nda sürmekte olan arkeolojik kazıların müzeye dâhil edilmesi; sergilerde dış mekân
hissinin oluşabilmesi için olabildiğince doğal ışık kullanımı; müze mimarisinin içinde yer
alacağı kentsel çevre ile dengeli bir ilişki kurması; izleyicilerin Akropol üzerinde konumlanan
Parthenon’u ve müze içinde sergilenen eserleri bir arada görebilmesi, şartnamenin yenilikçi ve
belirleyici önerileri arasındadır. Sunulan öneriler arasından Tchumi Architects’in tasarısı
seçilerek Yeni Akropol Müzesi’nin mimari dili belirlenmiş, 2004’te inşaası bafllamış ve resmi
açılış 20 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İsviçreli mimar Bernand Tchumi’nin yerel
mimar Michalis Photiadis ile birlikte oluşturduğu tasarımı ön plana taşıyan nitelikler, müze
yapısını temel kolonlarının gridal sistemi üzerinde yükseltmesi; büyük yüzeyli cam döşemeleri
ile yapının altındaki tarihi çevreye panoramik görüş sağlaması; basit bir kurguya sahip iç
mekânların oldukça nitelikli sergileme alanları oluşturması ve Parthenon eserlerini neredeyse
açık hava müzesinde gibi yerleştirmesi olmuştur. Yeni Akropol Müzesi Atina Akropolü’nün
güneydoğu çeperinde bulunan proje alanı, Antik Dönem kentsel bulguların yanı sıra IXX.
yüzy›l ve günümüz ‘Atina’sının yapılarını da barındıran Makriyianni bölgesindedir. (Akkurt
2010, 28-29)
Ulusal Arkeoloji Müzesi-Atina
31

Yunanistan’daki Antik Yunan eserlerinden oluşan en geniş koleksiyona sahip arkeoloji
müzesidir. Eleni Tositsa tarafından 1866’da bağışlanan arsa üzerine kurulu müze binası Ludwig
Lange ve Panagi Kalkos tarafından tasarlanmıştır.

Fotoğraf: Ulusal Arkeoloji Müzesi-Atina
Kaynak: https://www.tripadvisor.com.tr/ReviewPhotos-g189400-d198713-r3741204w2-National_Archaeological_Museum-Athens_Attica.html
Müzenin koleksiyonu yukarıda belirtildiği gibi oldukça geniştir; Miken döneminden
(M.Ö. 1800-1100’ler) Helenistik dönemi de içeren kullanım eşyaları, süs eşyaları ve özellikle
heykeller vardır. Bu heykellerden Kore ve Kouros heykelleri ve heykeltıraş Kalamis’in yaptığı
düşünülen bronz Poseidon heykeli koleksiyonun önemli parçalarıdır. Kültür tarihi açısından
Kore ve Kouros heykelleri (genç adam ve genç kadın heykelleri) Arkaik dönem Yunan
kültürünü yansıtmasıyla önemlidir, Mısır etkisinin ve dolayısıyla kültürlerin birbirlerinden
etkilenmesinin örneklerindendir. Ayrıca Avrupa’daki dördüncü önemli Mısır sergisi de
buradadır.
Bağdat Arkeoloji Müzesi
I.Dünya Sanaşı’ndan sonra Avrupa ve Amerika’dan bir çok arkeolog Irak’ta kazılar
yapmaya başlarlar. Arkeolog, yazar ve gezgin Gertrude Bell, 1920’lerde arkeologların
eriştikleri buluntuların Irak’ta kalabilmesi için çaba göstererek dönemin yönetiminden bu
buluntuların korunacağı bir alan yaratılmasını ister. Bağdat hükümeti 1922’de bir bina tahsis
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eder, dört yıllık bir süreden sonra buluntular yeni binalarına kavuşacak ve Bağdat Antik Çağ
Müzesi kurulacaktır. Müzenin ilk müdürü de Bell olacaktır ancak bir yıl sonra hayatını
kaybeden Bell’in ardından müze müdürü Sidney Smith olmuştur. 1966 yılında koleksiyon
tekrar yer değiştirir ve bu taşınmadan sonra ismi de değişecektir; Ulusal Irak Müzesi (Bağdat
Arkeoloji Müzesi olarak anılmaktadır).

Fotoğraf: Bağdat Arkeoloji Müzesi
Kaynak: http://www.wikiwand.com/tr/Irak_Ulusal_M%C3%BCzesi
Toplam yirmisekiz galerisi olan müzede 5000 yıllık Mezopotamya tarihine ait büyük
bir koleksiyona sahipti. Aynı zamanda Sümer, Babil, Akad ve Asur uygarlıklarına ait
buluntulara da rastlamak olanaklıydı. Ayrıca İslam öncesi ve İslami dönem Arap eserlerinin
bulunduğu bilinir. Müze, Körfez Savaşı sırasında kapanmış sonrasında 2000 yılında dönemin
devlet başkanı Saddam Hüseyin’in doğumgünü nedeniyle açılmıştır. 2003 yılındaki Irak’ın
işgalinden önce çeşitli uzmanlar ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ve İngiltere hükümetine
başvurarak olası savaşta kültür varlıklarının ve müzenin güvenliğinin sağlanmasını talep ettiler.
Savaş sırasında işgal edilen Bağdat’ta süren çatışmalar müze civarında da yaşanmıştır. ABD
Silahlı Kuvvetleri mensuplarının iddialarına göre müze içinde mevzilenen Irak askerlerinin
püskürtülmes için binaya saldırılmış ve bina ele geçirilmiştir. Bu tarihten sonra özellikle müze
yetkilileri savaştan dolayı kaçmak durumunda olduğundan müzede yoğun yağma, talan ve
hırsızlık olayı yaşanmıştır. Müze yetkililerine göre yağmacılar müzedeki en görkemli eserlere
gözlerini dikmişler ve bunları çalmışlardır. 5 bin yıldan eski Sümer vazosu olan Varka ve yine
aynı yıllardan kalan Uruk heykeli (Akadlardan), Sümer kralı Entemena’nın başsız heykeli (ileri
bir tarihte Amerika’da bulunmuştur) yağmalanmıştır. Dünya kültürel mirasında çok önemli bir
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yere sahip olan müzenin yağmalanmasına dünyanın farklı bölgelerindeki yönetimlerden
tepkiler gelmiştir. Müzeden çalınan ve yağmalanan 15000 eserin 4300’ünün geri
kazanılmasıyla 2015 yılında tekrar açılan müze hala dünyanın en önemli arkeolojik
buluntularına ev sahipliği yapmaktadır.
Amerika’daki Arkeoloji Müzeleri
Amerika’da toplam 46 adet sömürgecilik öncesi döneme ait eserlerin toplandığı müze
vardır. Özellikle Kızılderilerin yaşamlarına ilişkin bilgiler barındıran bu müzeler Amerika’nın
tarihini anlamak açısından önemlidir. Bunun dışında özel ve devlete ait arkeoloji müzeleri de
vardır.
Washington Amerikan Yerlileri Müzesi
Müze, 1922 yılında George Gustave Haye Merkezi ve Smithsonian Enstitüsü’nün
koleksiyonlarıyla hayata geçer. Koleksiyonu 800.000 civarı kullanım nesnesi ve 125.000 adet
fotoğraf arşivinden oluşur. Bir takım araştırmacıya göre kolonizasyon sonrasında
Kızılderililerden ele geçirilen kullanım nesneleri ve oluşturulan arşiv ticari bir gösteriye
dönüşmüştür. Bu araştırmacılar bu türden yapılan arşivlemelerin gerçeği yansıtmaktan ziyade
tarihi bir tür oyun alanına dönüştürmek olduğunu savunurlar (The National Museum of the
American Indian: Critical Conversations, University of Nebraska Press, 2008, s.186)
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Fotoğraf: Washington Amerikan Yerlileri Müzesi
Kaynak:
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_the_American_Indian#/media/File:Natio
nal_Museum_of_the_American_Indian.JPG
İlksel Sanatlar ve Kültürler Müzesi
Müze, Washington Eyaleti’nin en eski müzesidir. 1892 yılında Rhode Island’ın en eski
müzesi olarak kurulmuştur. Koleksiyonunda tüm dünyadan 15.000 arkeolojik ve etnolojik eser
bulunur. Bu eserler hem kullanım nesnelerinden hem de süs amaçlı nesnelerden oluşur.

Fotoğraf: İlksel Sanatlar ve Kültürler Müzesi
Kaynak: http://southcountybikepath.org/?page_id=3
Fransa’daki Arkeoloji Müzeleri
Fransa’da toplam kırkiki adet arkeoloji müzesinden bahsedilebilir. Bu müzelerin bir
kısmı arkeoloji ve sanat müzeleri olmakla birlikte bir kısmı da etnolojik kökeni araştırmaya ve
bilmeye yöneliktir. Bu bölümde iki müze üzerine odaklanacaktır.
Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi
Fransa’da ikinci cumhuriyet döneminde arkeoloji alanında ciddi bir ilerlemeye
gidilmiştir. III.Napoleon 1862 yılında ‘Kelt ve Gallo-Roman Antikaları Müzesi’ni açar.
Müzenin oragnizasyonu için 1865 yılında, Güzel Sanatlar Okulu’nun da katkısıyla, bir komite
kurulur. 1866 yılında İmparator Şarlman’ın erken dönemlerinden itibaren odaklanılan alana
yönelik nesnelerin tasnifi ve arşivlemesi gerçekleştirilir. 1867 yılında müzeye ait bir geniş bir
rehber hazırlanır. 1907 yılından itibaren kırkdört odasıyla halka açılmıştır.
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Paris’in 19 kilometre batısında konumlanan müzenin adı 2005 yılı itibariyle Ulusal
Antikite Müzesi olarak anılmaktadır. Koleksiyonunda tarih öncesi dönemden Ortaçağ’a kadar
çok geniştir keza Fransa’nın en kapsamlı arkeoloji müzesidir (http://museearcheologienationale.fr/chateau-et-domaine/histoire-du-musee ).

Fotoğraf: Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi
Kaynak: http://www.grandpalais.fr/fr/article/musee-darcheologie-nationale
Strazburg Arkeoloji Müzesi
Rohan Sarayı’nın temelleri üzerine kurulan müze bölgesel arkeolojik kalıntıların geniş
bir koleksiyonuna sahiptir. Müzenin temelleri tarihçi Johann Daniel Scöpflin’in XVIII.
yüzyılda topladığı ve miras olarak bıraktığı koleksiyonuyla atılır. 18552de Alsace kentinin
tarihi anıtlarını korumak için bir kurul kurulur, söz konusu kurul bölgedeki koleksiyonları da
toplar ancak 1870 yılında Fransız-Prusya savaşında toplanılan eserlerin büyük bir kısmı yok
olur. Şehrin ve müzelerinin yeniden inşasının yapılmasıyla müze bugün ki yerine kavuşacaktır.
20. yüzyılda uzun yıllar müze müdürlüğünü üstlenecek olan iki isim sistematik bir çalışmayla
müzenin koleksiyonunu genişletirler. Özellikle ilk toplulukların yaşantılarına ilişkin
yerleşimlere ve buluntulara odaklanan koleksiyon Strazburg bölgesi özelinde geniş
araştırmaları da destekler.
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Fotoğraf: Strazburg Arkeoloji Müzesi
Kaynak: http://www.hominides.com/html/lieux/musee-archeologie-strasbourg.php
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Uygulamalar
1)
inceleyiniz.

Konu edilen dünyadaki arkeoloji müzelerini önerilen web sayfalarından
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Uygulama Soruları
1)
Dünya ölçeğindeki Arkeoloji müzelerini ve bunların belli başlı örneklerini
öğrendiniz mi?

39

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müzelerin kategorize edilme mantığını ve nasıl sınıflandırıldıklarına kısaca baktık.
Arkeoloji kelimesinin kökenbilimiyle başlayarak bir bilim olarak arkeolojinin nasıl tarif
edildiğini inceledik. Arkeolojinin alt dallarının sistemleşmesine bakarak; tarih öncesi
arkeolojisi (prehistorya), protohistorya ve önasya arkeolojisi ve klasik arkeoloji olarak genel
anlamda üçlü bir ayrımdan bahsedilebildiğini gördük.
Arkeoloji müzelerini dünyanın farklı bölgelerinden örnekler ışığında değerlendirilmesi
bize coğrafi ve bölgesel koşulların tarihsel yönelimleri nasıl etkilediğini gösterdi. Bu
etkilenmenin ışığında her bölgenin kendi tarihsel verilerini arşivlemesinin dünya tarihine
katkılarını görmek olanaklı oldu.
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Bölüm Soruları
1) Arkeoloji bir disiplin olarak Avrupa’da hangi yüzyıllarda etkinlik kazanmıştır?
a)11-12. yy.
b) 13-14.yy.
c) 15-16.yy.
d) 17.-18.yy.
e) 19-20.yy.
2) Mısır arkeolojisiyle ile ilgili en yoğun çalışma ve girişimler hangi yüzyılda
yapılmıştır?
a) 19. Yy.
B) 18.Yy
C) 17. Yy
D) 16 Yy.
E) 15.Yy.
3) Arkeolog, yazar ve gezgin Gertrude Bell’in katkılarıyla bir takım eserlerin yerinde
korunması amacıyla yaptırılan arkeoloji müzesi hangidir?
a) Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi
b) Akropolis Müzesi
c) Washington Amerikan Yerlileri Müzesi
d) Fransa Ulusal Arkeloji Müzesi
e)Bağdat Arkeoloji Müzesi
4) Aynı zamanda ‘Ulusal Antikite Müzesi’ olarak da bilinen müze hangisidir?
a) Akropolis Müzesi
b) İlksel Sanatlar ve Kültürler Müzesi
c) Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi
d) Bağdat Ulusal Arkeoloji Müzesi
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e) Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi
5) Sümer kralı Entema’nın başsız heykelinin bulunduğu arkeoloji müzesi hangisidir?
a) Akropolis Müzesi
b) Bağdat Ulusal Arkeoloji Müzesi
c) Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi
d) Strazburg Arkeoloji Müzesi
e) Washington Amerikan Yerlileri Müzesi
6) Koleksiyonunda yaklaşık olarak 800.000 civarında nesne, 125.000 adet fotoğraf
barındıran müze hangisidir?
a) İlksel Sanatlar ve Kültürler Müzesi
b) Strazburg Arkeoloji Müzesi
c) Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi
d) Washington Amerikan Yerlileri Müzesi
e) Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi
7) Rohan Sarayı’nın temelleri üzerine kurulan müze hangisidir?
a) Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi
b) Strazburg Arkeoloji Müzesi
c) Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi
d) İlksel Sanatlar ve Kültürler Müzesi
e) Washington Amerikan Yerlileri Müzesi
8) Mısır Kahire Arkeoloji Müzesi’nin temellerinin atılmasında hangi paşanın rolü
oldukça önemlidir?
a) Abbas Hilmi Paşa
b) Sokullu Mehmed Paşa
c) Kavalalı Mehmed Ali Paşa
d) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
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e) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
9) Oldukça geniş bir seçkiyle Miken döneminden Hellenistik döneme kadar olan
süreçteki buluntuları bünyesinde barındıran müze hangisidir?
a)Kahire Mısır Müzesi
b)Bağdat Ulusal Arkeoloji Müzesi
c)Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi
d)Akropolis Müzesi
e)Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi
10) Bulunduğu bölge itibariyle hem açık hava müzesi hem de arkeoloji ve anıt müze
olma özelliği taşıyan çok işlevli müze hangisidir?
a)Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi
b)Strazburg Arkeoloji Müzesi
c)Bağdat Ulusal Arkeoloji Müzesi
d)Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi
e)Akropolis Müzesi

Cevaplar
1)C, 2)A, 3)E , 4)C, 5)B, 6)D, 7)B, 8)A, 9)C, 10)E
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3. DÜNYADAKİ SANAT MÜZELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sanatın Tanımı Ve Sanatın Kültürle İlişkisi
3.2. Dünyadaki Sanat Müzelerinin Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sanat nedir?

2)

Sanat Müzelerinin içeriği nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Sanatın tanımı

Sanat
tanımlanması

Sanatın
içerisindeki
öğrenmek
müzelerinin

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği
kültür
Önerilen
önemini okunması

Müzelerin
kategorizasyonunu bilmek

Önerilen
okunması

nasıl
veya

yayınların

yayınların
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Anahtar Kavramlar


Sanat



Sanat Müzesi
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Giriş
Sanat, Antik Yunan’dan başlayarak tartışılmış ve kategorize edilmeye çalışılmıştır. Bu
bölümde genel olarak sanatın ne olduğu, zanaatten farkı tartışılacak sonrasında ise sanat
eserinin toplanması, korunması ve sergilenmesini sağlayan sanat müzesi olgusu incelenecektir.
Dünya ölçeğinde örneklerle yapılacak bu incelemelerle farklı bölgelerdeki kültürel varlıkların
sanatsal üretim özelindeki vurgusu anlaşılacaktır.
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3.1 Sanatın Tanımı ve Kültürle İlişkisi
Antik Yunan’da sanatın tanımı konusunda tartışmalar yapılmaya başlanır. Ancak bugün
algıladığımız anlamıyla ve sanat sözcüğü kullanılarak bu tartışmalar yapılmamıştır. Antikçağ
filozoflarından Platon’un sanat tanımıyla başlamak yerinde olacaktır. Ona göre sanat mimetik
(taklit barındıran) bir faaliyettir, dolayısıyla doğayı taklit eder. Platon ideal devletin nasıl olması
gerektiğini anlattığı Devlet isimli metninde,
“Şimdi, dedim, insan denen yaratığı eğitimle aydınlanmış ve aydınlanmamış
olarak düşün. Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatayım: Yeraltında mağaramsı bir yer, içinde
insanlar. Önde boydan boya ışığa açılan bir giriş… İnsanlar çocukluklarından beri
ayaklarından, boyunlarından zincire vurulmuş, bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldanabiliyor
ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki,
kafalarını bile oynatamıyorlar. Yüksek bir yerde yakılmış bir ateş parıldıyor arkalarında.
Mahpuslarda ateş arasında dimdik bir yol var. Bu yol boyunca alçak bir duvar, hani şu kukla
oynatanların seyircilerle kendi arasına koydukları ve üstünde marifetlerini gösterdikleri bölme
var ya, onun gibi bir duvar.
Bu alçak duvar arkasında insanlar düşün. Ellerinde türlü türlü araçlar, taştan tahtadan
yapılmış, insana, hayvana ve daha başka şeylere benzer kuklalar taşıyorlar.
Şimdi düşün bu adamların zincirlerini çözer, bilgisizliklerine son verirsen, her şeyi
olduğu gibi görürlerse ne yaparlar? Mahpuslardan birini kurtaralım; zorla ayağa kaldıralım;
başını çevirelim, yürütelim onu; gözlerini ışığa kaldırsın. Bütün bu hareketler ona acı verecek.
Gölgelerini gördüğü nesnelere gözü kamaşarak bakacak.
Yukarı dünyayı görmek isterse, buna alışması gerekir. Rahatça görebildiği ilk şeyler
gölgeler olacak. Sonra insanların ve nesnelerin sudaki yansımaları, sonra da kendileri. Daha
sonra da, gözlerini yukarı kaldırıp, güneşten önce yıldızları, ayı, gökyüzünü seyredecek.
…Şimdi, sevgili Glaukon, bu benzetmeyi demin söylediklerimize uyduralım. Görünen dünya
mağara zindanı olsun. Mağarayı aydınlatan ateş de güneşin yeryüzüne vuran ışığı. Üst dünyaya
çıkan yokuş ve yukarıda seyredilen güzellikler de, ruhun düşünceler dünyasına yükselişi olsun.
Benim nereye varmak istediğimi merak ediyordun ya, işte bu benzetmeyle onu iyice anlamış
olursun. Doğru mu yanlış mı orasını Tanrı bilir. Herhalde benim düşünceme göre kavranan
dünyanın sınırlarında “iyi” ideası vardır. İnsan onu kolay kolay göremez.
Görebilmek için de, dünyada iyi ve güzel ne varsa hepsinin ondan geldiğini anlamış
olması gerekir. Görünen dünyada ışığı yaratan ve dağıtan odur. Kavranan dünyada da doğruluk
ve kavrayış ondan gelir. İnsan ancak onu gördükten sonra iç ve dış hayatında bilgece
davranabilir” şeklinde açıklar. Sanatı bir yaratma etkinliği olarak ele alan düşüncenin temelini
Platon’da bulmak olanaklıdır.

50

Fotoğraf: Platon’un Mağara metaforu
Kaynak:
http://www.ideayayinevi.com/konular/platon/platon_dev_7a_514_518_magara.htm )
Aristoteles de Platon gibi sanatın doğayı taklit ettiğini söylerken bu etkinliğin bir nesne
gerektirdiğini ileri sürer. Bu nesne de taklit eden sanatçıdır. Aristoteles sanatçının mimetik
etkinliğinin karşısına, sanat eserini seyreden, algılayan ve ondan haz alan izleyicinin etkinliğini
koyar ve bunu Katharsis olarak adlandırır. Katharsis ruhun arınması anlamına gelmektedir.
Plotinos, antikitenin son ve ortaçağın ilk estetikçisi olarak ikili bir rol oynar. Platon’un
geleneğini model alır. Sanatçı maddeye “güzellik” katarak tinsel dünyayı görmeye yardımcı
olur. Bunu yaratıcılık sayesinde yapar. Plotinos sanatçının dikkatini çeken madde ile dikkatini
çekmeyen madde arasındaki farkı tanımlar. Plotinos’un şöyle bir öğüdü vardır; “Fiziksel
güzelliğe bakan kişi, kendisini onda kaybetmemelidir, onun sadece bir imge, bir görüntü, bir
ipucu, bir gölge olduğunu kavramalı ve yansıttığı şeye sığınmalıdır.” Poltinos’a göre sanat
şeylerin dış görünüşünü taklit etmekle kalmaz, prensipleri de taklit eder.
Sanat kuramının öğeleri olan taklit, retorik ve poetika, antik dünyada sanata ilişkin
tartışmanın ve modern sanat felsefesinin temelini oluşturur.
Larry Shiner’a göre ne Platon ne de Aristoteles resim, şiir, heykel, mimarlık ve müziği
tekil ve ayrı bir kategoriye ait olarak görmez (Shiner 2004). Günümüzde ise; güzel sanatlar
kategorisi içinde, plastik sanatlar (resim-heykel-seramik), işitsel sanat (müzik), görsel sanat
(tiyatro), edebiyat, fotoğraf ve sinema bazı sanat tarihçilerinin plastik sanatlardan ayrı tuttukları
mimarlık olarak ayrılan kategorizasyon genel geçer bir sınıflandırmadır.
Antik dünyada bugünün güncel sanat kategorisi yoktur dolayısıyla o dönemde
sanatçıyla zanaatçı eş tutulmasa da birbirinden bu kadar da ayrı değildi. Birçok yazar
(Hipokrat’tan Cicero’ya) sanatları ikiye ayırıyorlar ve ilginç bir dizge yaratıyorlardı; üretim
sanatları (gemi inşaatı ve heykeltıraşlık gibi) ve performans sanatları (tıp ve retorik gibi).
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Üretim sanatları, bir imalatçının tatminkâr bir ürünü garanti edebileceği bir sanatken
performans sanatları, hem bilginin hem de ürünün daha az belirgin olduğu bir üretim olarak
görülüyordu. Ortaçağ’a gelindiğinde sanatçı/zanaatçı genel geçer bilginin aksine ne anonim
zanaatçı ne de modern bireycidir. Sanatçı-zanaatçı arasında kategorik bir ayırım olmadığı gibi
keskin bir cinsiyet ayırımı da yoktur. Yalnızca kadın ve erkekler tarafından üretilen iş ya da
sanat sayısı çok azdır. Bunun nedeni üretimin önemli bir kısmının dinsel tarikatların bünyesinde
gerçekleşiyor olmasıdır. Fakat dikkat çekici bir nokta bu durumun mutlu bir kırsal yaşamdan
kaynaklanan bir tür eşitlikten ziyade, daha sonraları da görüleceği gibi, hukukta, statüde ve
ücrette kadınlara karşı bir ayırımcılık olmasıdır. Rönesans dönemine doğru gelindiğinde halk
ozanlarının okudukları şiirler daha özgür olmalarına rağmen genel şiir anlayışında bir ölçüt
oluşturmuyordu. Rönesans’ın erken dönemlerinde birbirinden tamamen ayrı kategorilerde
sanatçı ve zanaatçıdan söz etmek olanaksızdır. Yalnızca çeşitli mertebeleri ve statüleri olan
zanaatçı/sanatçılar vardır. Bu dönemdeki üretimlerde işlev, içerik ve biçim birlikte
değerlendirilir. Rönesans’ın olgunlaşmaya başladığı dönemde resim, heykel ve mimarlığın
yanında bu sanatları üretenlerin itibarları artmış fakat genel kategorizasyonda keskin bir
farklılık olmamıştır. 17.yüzyıla gelindiğinde modern estetik düşüncesinin yolunun açıldığı
görülmektedir; güzel sanatlar hem zanaatten hem de bilimden ayrılmaya ve bağımsız bir
kategori olarak oluşmaya başlar. Sanatçıyla zanaatçının farkının en açıkça ortaya çıktığı dönem
18. yüzyılın ortalarına denk düşer. Bu dönemde birçok sözlük ve ansiklopedide sanatçıyla
zanaatçı karşıt terimler olarak tanımlanmaya başlanır. Öncelikle görsel sanatlarda yapılan bu
ayırım sonrasında müzik ve edebiyat alanlarına da sıçrar. Bir başka ayırım da bu dönemde göze
çarpar; zanaatin seviyesi düşmüştür ve kısmen de olsa kadınlara atfedilir. Deha ile kadın
arasında yani erkek (sanatçı) ile kadın (zanaatçı) arasında keskin bir uçurum oluşturulur. Yine
bu dönemde, eski sanat eseri anlayışıyla (inşa) modern sanat eseri anlayışı (yaratım) arasındaki
kırılmanın derinliği müzikal pratikte karşılığını bulur. Yazarların, ressamların ve müzisyenlerin
himayeden piyasa sistemine geçişleri ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir. Ancak ortak olan
yön; eski sistemde hamileri ya da müşteriler özel yerler ya da bağlamlar için şiir, resim ve ya
beste sipariş ederler ve hem biçimi hem de içeriği kendileri belirlerlerdi. Yeni sistemde ise
yazarlar, ressamlar ve besteciler (diğer sanat dalları için de geçerlidir) önce üretimlerini
yaparlar sonrasında bir satıcı ya da aracı tarafından üretimlerini satma işine girerler. Genel
anlamda tarihçiler tarafından “serbestleşme” olarak nitelenen bu durum sanatçılarla alıcılar
arasındaki hiyerarşinin azalmasına yol açar. Bir başka açıdan da bu yönelim sanatçının somut
emeğinden soyut bir emeğe geçişi olarak da algılanır. Estetik bağlamda da farklılaşma şu yönde
olmuştur; güzellikten alınan sıradan zevk özel bir hal alarak, ince ve entelektüel bir zevke
dönüşür, önyargı içermeyen yargılama düşüncesi tarafsız derin düşünme idealine evrilir ve
güzellik kaygısı önce yücelik kavramına sonrasında da yaratım olarak kendine yeten sanat eseri
düşüncesinde yerini bulur. 18. yüzyılın sonunda yaşanan Fransız İhtilaliyle birlikte, öncesinde
kiliseler, kraliyet ailesi, aristokrat hamiler ve büyük burjuvalar tarafından istihdam edilen sanat
belirsiz de olsa daha büyük bir piyasaya hizmet etmeye başlar. Fakat aslında bu durum tersine
işleyen bir hal alır; neredeyse tüm Avrupa spekülatif sanat ticaretiyle uğraşıyor gibidir,
toplumsal ve ekonomik yıkımla birlikte pek çok sanatçı yoksulluk sınırına gelir. Sanatçılar
piyasaya artan bağımlılıklarını mutlak özgürlük iddialarıyla örttüklerini düşündükleri sıralarda
İhtilal’in yarattığı karşı bir hamleyle fayda ve hizmet anlayışının hâkimiyeti oluşur. Bu
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dönemde sanat eserlerinin son durakları olarak kurulan müzelerin faydası ve zararı üzerine
tartışmalar yoğunlaşmıştır. 19. yüzyılın başında sanat eserlerinin müzelerde “hapsolması”
eserin amacını tekleştirdiği yargısı belirginleşir. Bununla birlikte sanat eserleri, Quatremere’e
göre, ‘ruhsuz bedenlere, hareket, duygu ve hayattan yoksun boş suretlere” dönüşürler. Fakat bu
görüş genel anlamda benimsenmeyerek “Sanat için sanat” yargısına gidilen yolda adımlar atılır.
18. yüzyıl eski sanat düşüncesini, güzel sanat ve zanaat olarak ikiye ayırmış, 19. yüzyıl
ise bağımsız ve ayrıcalıklı bir ruhtan çıkan gerçeklik ve yaratıcılık alanına dönüştürmüştür.
Sanat artık büyük harfle başlayan ve genel ilkeleri belirlenmiş bir duruma getirilmiştir.
Kültür kelimesi Tükçe’de yedi değişik anlamda kullanılmaktadır; ekin ya da ürün, insan
eliyle yapılmış ve ortak nitelikleri bulunan eşyalar topluluğu ve buna bağlı evreler, uygun
koşullarda bir mikrop türünü üretmek, belli bir konuda edinilmiş ve sistemli bilgi, eleştirme,
değerlendirme, zevk alma yetilerinin geliştirilmiş olma durumu, bir topluma özgü düşünce,
davranış ve üretilen yapıtların tümü, tarihsel gelişim içinde yaratılan tüm maddesel ve tinsel
değerler ve bu değerleri yaratma ve sonraki kuşaklara aktarmada kullanılan araçların tümü.
Kültürün başlıca özellikleri, toplumsallık, tarihsellik, kalıtsallık, işlevsellik, birlik içinde
çokluk, devingenlik ve değişkenliktir. Sanat, kültürü oluşturan temel öğelerdendir. Bir
toplumun kendine özgü niteliklerini sanat üretiminden ve sanata bakış açısından çıkarmak
olanaklıdır. Bu anlamda kültürel faktörlerle sanatsal üretimler arasında doğrudan bir ilişki
vardır.
3.2 Dünyadaki sanat müzelerinin örnekler üzerinden değerlendirilmesi
Dünyasal ölçekli örnekler üzerinden yapılacak tartışmalar yukarıda sanatın tarifi, neyin
sanat sayılacağı ve zanaatten farkları anlatımıyla birlikte aydınlatıcı olacaktır. Sanat
müzelerinin varlığı günümüzde bir tür pazara dönüşmüş de olsa yine de halka açık olmaları
nedeniyle bilgi ve kültürün yaygılaşması açısından önemlidir. Bu bölümde müzelerin
yaygınlaştığı XX.yüzyıl ve sonrasında açılan ve halen hizmet veren müzelerden
bahsedilecektir.
Louvre Müzesi
Louvre XIII. yüzyıl başında II. Philippe tarafından inşa ettirilmiştir, XIV. Yüzyılda
kraliyet merkezi olmuştur. III. Napoleon zamanına kadar inşası süren ve yeni bölümler eklenen
saray 1793 yılında (1789 Fransız devrimi sonrasında) müze haline gelir. 1932 yılında son
şeklini alan saray 1871 yılında büyük bir yangın geçirir. Müze yedi bölümden oluşur; Mısır
sanatı, doğu sanatı, Yunan sanatı, resim, heykel, desen gibi bölümlere ayrılmıştır.
Louvre Müzesi; yedi bölümden meydana gelmektedir. Her bölümün başında yetkili ve
sorumlu kişiler vardır. Bunlar da müze müdürüne bağlıdır. Resim, heykel, doğu sanatları, Mısır
sanatları, Yunan sanatları, genel sanat eserleri, desen gibi dallara ayrılan kısımlardan oluşur.
Koleksiyonu oldukça zengindir; yaklaşık 380.000 nesne ve 35.000 sanat eserini içerir. Antik
dönemden günümüze dek geniş bu koleksiyonda dünya tarihi açısından önemli eserler
bulunmaktadır. Örnek olarak, Semadirek Nikesi, Milo Venüsü, Ortaçağ’dan günümüze resim
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ve heykeller (Rubens, Tiziano, Rembrandt, Leonardo da Vinci, David, Fragonard vd.) Baron
Edmond de Rothscild’in 40.000 civarı oyma baskı, 3000 çizim ve 500 resimli kitap içeren
koleksiyonu, Kahire Fransız Enstitüsü tarafından araştırma ve kazılarda ortaya çıkan eserler
bulunur. Müze, eğitim verme açısından da donanımlıdır, özellikle kütüphanesi ve laboratuarı
sanat tarihi ve müzecilik konusundaki eğitimleri destekler niteliktedir.

Fotoğraf: Louvre Müzesi
Kaynak:
yasinda.html

http://v3.arkitera.com/h40193-louvreun-kucaginda-parlayan-piramit-20-

Koleksiyondan Örnekler:

Fotoğraf: Genç Kadın Portresi( Fayum Portrelerinden)
Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Louvre_M%C3%BCzesi#/media/File:Portrait_du_Fayoum_02.J
PG

54

Fotoğraf: Başkaldıran Esir, Michelangelo
Kaynak: http://artist-at-large.com/2013/08/16/michelangelo-at-the-louvre/

Fotoğraf: Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
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Kaynak: https://www.fayerwayer.com/2013/06/la-mona-lisa-esta-iluminada-por-led/

Fotoğraf: Halka Önderlik eden Özgürlük, Delacroix
Kaynak:
https://picasaweb.google.com/106047334527311341003/FerdinandVictorEugeneDelacroix
Sanat ve kültür tarihini etkileyen ve araştırmalara büyük oranda öncülük eden bu
örnekler haricinde bir de müzenin dışında 1989 yılında yapımı tamamlanan I.M.Pei tarafından
tasarlanan ve inşası gerçekleşen ‘Louvre Piramidi’ vardır. Klasik bir saraya eklemlenen yapı
tam Mısır bölümünün üzerine inşa edilmiştir, halen derin tartışmalara neden olan yapı klasik
ve modern mimarinin birlikte kullanımının en önemli örneklerindendir.

Fotoğraf: Louvre Piramidi
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Louvre
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Centre George Pompidou/Beaubourg
Müze fikrinin değişimiyle karşılaştığımız müze 1970’lerde Paris’te açılmıştır.Aslında
bir kültür merkezi olarak da kendini gösteren müzenin çağdaş bir koleksiyona yer vermesi ve
100.000’den fazla esere sahip olması dikkat çekicidir. Renzo Piano ve Richard Rogers adlı
mimarlar tarafından yapılır. Yapının inşa edilmesi için gerçekleştirilen yarışmada ikincilik
ödülünü de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden Selahattin Önür’ün almış olması da Türkiye
açısından önemlidir (http://www.yapi.com.tr/haberler/centre-pompidou-paris_95343.html).
Bölümleri de oldukça zengindir; Ulusal Modern Sanat müzesi, Endüstriyel Tasarım Merkezi,
sürekli sergiler bölümü, akustik ve müzik araştırma koordinasyon merkezi ve merkeze bağlı
Brancusi Atölyesi aynı zamanda 371.000 kitabın bulunduğu halk kütüphanesi de
bulunmaktadır.

Fotoğraf: Centre Pompidou
Kaynak: http://www.archdaily.com/tag/centre-pompidou
Hermitaj Müzesi
Müzenin isminin kökeni eski Fransızca’dan gelir; Fransızca ‘hermite’ kelimesi keşiş,
yalnız yaşayan kişi anlamındadır. Rusya’nın en büyük müzesinin adının kökeni bu anlamda
ilginçtir. 1764 yılında Rusya kraliçesi II. Katerina (Büyük Katerina olarak da anılır) geniş bir
sanat koleksiyonu oluşturmaya başlar. II. Katerina, Berlin’li tüccar Johann Ernst
Gotzkowsky’nin topladığı çok sayıda resmi (ki koleksiyonda Özellikle Barok döneme ait çok
sayıda önemli resim vardır) satın alır. Müzenin Koleksiyonunda dünya sanat tarihi açısından
çok önemli eserler bulunmaktadır, tarih öncesi dönemden günümüze dek içeriği de oldukça
geniştir.
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Fotoğraf: Hermitaj Müzesi
Kaynak: http://www.saint-petersburg.com/virtual-tour/hermitage/
Müzenin koleksiyonunda, Antik Mısır, İtalyan Rönesansı, İtalyan ve İspanyol modern
dönem resim ve heykelleri, Rus klasik ve modern dönemi, Alman Altın Çağı ve Flaman Barok
dönemi, Neo-klasik, İzlenimci ve modernist dönem Avrupa Sanatı’na ait eserler vardır.
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Fotoğraf: Cupid ve Psyche, A. Canova
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Hermitage_Museum

Fotoğraf: Dans Edenler, H.Matisse
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Hermitage_Museum
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Fotoğraf: Kompozisyon VI, W.Kandinsky
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Hermitage_Museum
Rijkmuseum
Müze 1800 yılında Lahey’de, stadhouder adı verilen Hollandalı şehir yöneticilerine ait
koleksiyonların sergilenmesi amacıyla kuruldu. Müze fikri, Fransa'daki benzer müzelerden
alınmıştı. O dönemde müze Nationale Kunst-Gallerij (Ulusal Sanat Galerisi) adıyla anılıyordu.
Müze 1808'de, Napoleon Bonaparte'ın Hollanda kralı olan kardeşi Louis Bonaparte'ın emriyle
Amsterdam'a taşındı. Rembrandt'a ait Gece Devriyesi de dahil olmak üzere, Amsterdam
şehrinin sahip olduğu tablolar da böylece koleksiyona dahil edildi. 1863'te yeni müze binası
için bir tasarım yarışması açıldı, ancak yarışmaya gönderilen hiçbiri yeterince kaliteli
bulunmadı. Yarışmaya Pierre Cuypers de katılmıştı ve gönderdiği tasarım ikinci seçilmişti.
1876'da açılan ikinci yarışması ise Cuypers kazandı. Bu mimari tasarım, Gotik
mimari ve Rönesans öğelerinin bir karışımıydı. Binanın inşasına 1 Ekim 1876'da başlandı.
Binanın içinde ve dışında, Hollanda sanat tarihine atıfta bulunan zengin süslemeler yerleştirildi.
Bu süslemeler için ayrı bir yarışma açıldı ve heykeller için B. van Hove ile J.F. Vermeylen,
mozaikler ve resimler için G. Sturm, vitraylar içinse W.F. Dixon seçildi. Yeni bina 13 Temmuz
1885'te açıldı(https://tr.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_Amsterdam).
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Fotoğraf: Rijkmuseum
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum_Amsterdam
Bu binanın ön cephesi Stadhouderskade'dedir. Ancak diğer tarafı, Van Gogh
Müzesi, Stedelijk Museum ve Concertgebouw'nun yer aldığı Museumplein'a hakim bir
konumdadır. 1890'da Rijksmuseum binasına yeni bir bölüm eklendi. Yıkılmış çeşitli binaların
parçalarının kullanıldığı bu bina ile Hollanda mimarisinin geçmişi hakkında genel bir görünüm
verilmeye çalışıldı. 1906'da Gece Devriyesi'nin bulunduğu salon yeniden inşa edildi. Müzenin
iç kısmında ise birçok değişiklik yapıldı. 1920'ler ile 1950'ler arasında, farklı renklerdeki salon
duvarları tekrar boyandı. 1960'larda binanın iki avlusuna, birkaç katlı sergi salonları yapıldı.
Bina 1984'te, 1995-96 arasında ve 2000'de ufak restorasyonlardan geçirildi.
Müzede 2003 - 2013 yılları arasında, İspanyol mimarlar Antonio Cruz ve Antonio
Ortiz'in tasarımları çerçevesinde restorasyon ve renovasyon çalışmaları yapılacaktır. Birçok iç
dekorasyon parçası yenilenecek, avlulardaki sergi katları kaldırılacaktır. Restorasyon
süresince, Şaheserler adı verilen bir sergi kapsamında, müzenin bir milyon parçadan oluşan
kalıcı koleksiyonundan seçilmiş yaklaşık 400 eser, şu anda "Philips" kanadı adı verilen ve
1906'da yıkılmış binaların parçalarından inşa edilmiş olan bölümde sergilenmektedir.
Tate Modern Müzesi
Tate Modern, Londra’nın Southwark bölgesinde Bankside semtinde bulunmaktadır.
Tate Modern’in hikâyesi, hükümetin çok sayıda kullanılmayan deponun bulunduğu
Southwark’ı koruma altına alıp, burayı kalkındırma fikriyle başlamıştır. Southwark Meclisi de
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insanların pek uğramadığı bu bölgenin kültür merkezi olması yönündeki çalışmalara destek
vermiştir. Tate Modern, 1947–1963 yılları arasında mimar Sir Giles Gilbert Scott tarafından
yapılmış bölgedeki en büyük yapı olan Bankside Enerji Santrali’nin müzeye dönüştürülmesi ile
oluşturulmuştur. Hükümetin 1994 yılında düzenlediği mimari proje yarışması ile Bankside
Enerji Santralini müzeye dönüştürme işi Herzong & de Meuron ekibine (Jacques Herzong ve
Pierre de Meuron) verilmiştir. Ünlü mimarlar Jacques Herzong ve Pierre de Meuron, 1950
yılında İsviçre’nin Basel kentinde doğmuş aynı okula gitmiş, 1978 yılında da Herzong & de
Meuron firmasını kurmuş iki yakın arkadaştır. 2001 yılında mimarlık alanında dünya çapında
prestijli bir ödül olan Pritzker ödülünü almışlardır. Tate Modern sayesinde adlarını tüm dünyaya
duyuran Herzong & de Meuron ekibi, 2004 yılında San Francisco’da The New Young
Museum’u ve 2005 yılında Minneapolis’de Walker Art Center’ın ek binasını yaparak post
modern müzecilik alanında başarılarına süreklilik kazandırmışlardır. 2012 yılında da Tate
Modern’i tekrar ele alacak olan mimarlar büyük olasılıkla uzun yıllar konuşulmaya devam
edileceklerdir. Herzong & de Meuron ekibi, Tate Modern’in yeni tasarımı için 5 bin ton çelik
ve 7200 bakır levha kullanmıştır. Altı kattan oluşan yapıya katlar arası geçiş için yürüyen
merdivenler ve asansörler eklenmiştir. Katlarda yer alan galerilerin yanına kafeler, restoranlar,
lavobalar ve dinlenme yerleri yapılarak ihtiyaca yönelik tüm detaylar karşılanmaya
çalışılmıştır. Bankside Elektrik Santrali’nde yapılan en önemli değişiklik çatı kısmındadır. Çatı,
salonlara doğal ışığın girmesini sağlamak üzere yerleştirilmiş 524 cam bölmeyle
oluşturulmuştur. Genel yapının korunduğu değişime uğramayan kısım ise, içeriye girildiğinde
üzeri örtülmüş bir sokak havasında olan, yeni kamusal alana işaret eden devasal türbin salonu,
giriş katıdır. Burada yer alan büyük kitap satış mağazası ve banklar sokak havasını destekleyen
diğer doğal unsurlardır. Tate Modern, izleyiciye koleksiyonu ile sunduğu sanatsal şovu yanında
River Times nehrinin güzel manzarası ile bütünleşen mimarisi ile de doğaya ait görsel bir
gösteri sunar. Gece nehrin ışıklarını izleten cam duvarlar, North Bank tarafından eşsiz
manzarayı müzeye bağlayan Norman Foster ve sanatçı Anthony Caro’nun tasarladığı yaya
yoluna açılırlar. Tate Modern üzerine yaptıkları çalışmanın oldukça heyecan verici olduğunu
açıklayan Herzong & de Meuron ekibi, Bankside Elektrik Santrali’nin Art Deco üslubu gereği
yansıttığı melez yapısına, dönüştürdükleri Tate Modern ile meydan okuduklarını anlatırlar. Tate
Modern, 21. yüzyıl yapısıdır, herkes için yapılmıştır ve çağdaş mimariyi yansıtan en iyi
dönüşüm örneklerinden biridir. Avrupa’nın diğer şehirlerine de örnek olacağını düşünen
mimarlar bu dönüşümü bir çeşit Aikido stratejisi ile yaptıklarını anlatırlar. Çünkü Aikido’da
dövüşmek yerine düşmanın tüm enerjisini alıp onu kendi amaçların doğrultusunda yeni
yöntemlerle beklenmedik bir şekle sokabilir ve zafere ulaşabilirsin. Aynı strateji ile mi olduğu
bilinmez ancak İstanbul’da oldukça ses getirmiş olan Santralistanbul’un, Tate Modern örnek
alınarak yapıldığı bilinir. Çevresini yeniden tanımlayan ve çekim merkezi haline gelen Tate
Modern, daha ilk yıl beklenenden daha fazla bir ilgiyle karşılaşmış ve 5,2 milyon ziyaretçi
ağırlamıştır. Tate Modern’in Toplumsal Ortaklıklar ve Dönüşüm Bölümü Başkanı Donald
Hyslop’un İstanbul’da yaptığı konuşmasında belirttiği gibi Tate Modern’in Soutwark’da
yakaladığı başarıyı Silahtarağa Elektrik Santrali de Santralistanbul’a dönüştürülerek Haliç’te
yakalayacaktır -ki beklenen başarı yakalanmıştır-. Anlaşılan o ki mimarların Tate Modern’in
model olabileceği yönündeki öngörüleri, üzerinden fazla zaman geçmeden
gerçekleşmiştir. Tate Modern Müzesi için ayrılan 130 milyon poundluk bütçe ile müze içi ve
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çevresine 2000 yeni iş alanı yaratılmış, Southwark bölgesi kalkındırılmıştır. Kısaca Tate
Modern Müzesi, Londra’da sanat yoluyla ekonomik anlamda bir başarı yakalamıştır. Tate
Modern’in tüm bu ekonomik başarının sırrı ise müzenin mimarisi yanında sunduğu
koleksiyonu,
süreli
sergileri
ve
eğitim
programlarındadır
(http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=2&articleID=343&bhcp=1) .

Fotoğraf: Tate Modern Müzesi
Kaynak: https://global.britannica.com/topic/Tate-galleries
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Japonya’daki Sanat Müzeleri
Japonya’daki en önemli müzeler ulusal müzelerdir. Ueno Park’taki Tokyo Ulusal
Müzesi 1871 yılında açılmış olup bu müzelerin ilki niteliğindedir. Müzenin geniş koleksiyonu,
geleneksel Japon sanatının tüm tarihini kapsamlı bir bakış açısından yansıtır. Müzede ayrıca
bilimsel
ve
doğal
tarihle
ilgili
sergiler
mevcuttur.
Tokyo’daki Ulusal Modern Sanatlar Müzesi’nde, Japonya’nın modern sanatlarına ait eserler,
kronolojik olarak sergilenmektedir.
Kyoto Ulusal Müzesi, önceden bölgedeki tapınaklardan toplanan tablolar, heykeller ve
diğer hazinelerin sergilendiği bir müzeyken artık tüm dönemlerden Japon sanatı örneklerini
gözler önüne sermektedir. Nara Ulusal Müzesi, özellikle Budist heykel koleksiyonu ile ün
salmıştır. Tokyo’da, Japon geleneksel güzel sanatlarının paha biçilmez çalışmalarını koruma
altında bulunduran hem kamuya ait hem de özel sayısız sanat müzesi bulunmaktadır. Yalnızca
birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse, Gotoh Müzesi, sahip olduğu koleksiyonu arasında,
ulusal bir hazine olan “Genji’nin Hikayesi’nin Resimleri” ile övgü toplar. Nezu Güzel
Sanatlar Enstitüsü’nde çay seremonisi eserleri ve Budist sanatına ait koleksiyonlar sergilenir
ve Hatakeyama Memorial Güzel Sanatlar Müzesi’nde, yine çay seremonisine ait eserler yer
alır. Aynı zamanda ziyaretçiler, güzel sanatlara ait bu eserleri rahatlatıcı bir atmosferde
görebilsinler diye, bu üç müzenin Japon tarzı bahçeleri de mevcuttur. Bu müzelerin yanı sıra,
gezmeye değer diğer müzeler ise şunlardır:
Hem Japonya hem de Çin’e ait kaligrafi, tablo ve çanak-çömlek koleksiyonu
ileIdemitsu Sanat Müzesi; geleneksel yaşama ilişkin güzel antik sanat eserlerinin
sergilendiği Suntory Sanat Müzesi; modern ve çağdaş Japon tablolarının yer aldığı Yamatane
Sanat Müzesi, çanak-çömlek ile kıyafet gibi günlük yaşamda kullanılan güzel el sanatları
parçalarının sergilendiği Japon Folklor Eserleri Müzesi ve Ukiyoe tablolarının yer
aldığı Ukiyoe Ota Memorial Sanat Müzesi (http://www.japonya.org/kultur/muzelersanatgalerileri).
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Fotoğraf: Tokyo Ulusal Müzesi
Kaynak: http://www.japan-fans.com/showthread.php?tid=10286
Dünya ölçeğinde her ülkenin yaklaşık her şehrinde sanat müzesi bulunmaktadır, internet
üzerinden bu müzelerin bir kısmına ulaşılabilmekte hatta sanal turlar yapılarak eserlere
ulaşılabilmektedir. Bu bölümde ele alınan belli başlı örnekler oldukça genişletilebilir fakat ders
kapsamında bir sınırlamaya gidilmiştir.
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Uygulamalar
1)
İnternet üzerinden farklı ülkelerin sanat müzelerinin sayfalarına bakınız,
inceleyiniz ve notlar alınız.
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Uygulama Soruları
1)

Sanat nedir?

2)

Dünya ölçeğinde sanat müzelerinden örnekler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanatın nasıl tarif edildiği, kültürle ilişkisi ve zanaatle arasındaki belirgin farkları
gördük. Tarih boyunca sanat müzelerinin kurulma biçimleri, koleksiyonları ve mimari yapıları
hakkında tartıştık. Örnekler üzerinden yaptığımız çalışma öğrenciler tarafından genişletilebilir
durumdadır. Günümüz koşullarında bilgiye ulaşmanın daha kolay olduğu göz önüne alınırsa
internet erişiminde doğru anahtar kelimelerle aranarak bu örnekler ve bilgiler çoğaltılmalıdır.
Bir müze yalnızca eserlerin toplandığı yapı anlamına gelmemektedir. En önemli
özellikleri zengin bir kütüphanesi olması ve araştırmaya olanak sağlamasıdır.
Sanatın kültürle doğrudan ilişkisi bağlamında sanat müzelerinin değeri ve farklı
bölgelerdeki kurulma mantıklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
almaktadır?

Michelangelo’nun ‘’Başkaldıran Esir’’ isimli heykeli hangi sanat müzesinde yer

a)

Hermitaj Müzesi

b)

Louvre Müzesi

c)

Rijkmuseum

d)

Tate Modern

e)

Center George Pompidou

2)

Hermitaj Müzesi hangi ülkededir?

a)

Rusya

b)

İngiltere

c)

A.B.D.

d)

İtalya

e)

Hollanda

3)

Tate Modern Müzesi hangi ülkededir?

a)

A.B.D.

b)

Japonya

c)

İngiltere

d)

Rusya

e)

İtalya

4)
Rembrandt ‘ın ‘’Gece Devriyesi’’ isimli tablosu da dahil olmak üzere,
Amsterdam ve çevresinin tüm koleksiyonlarının içinde bulunduğu müze hangisidir?
a)

Center George Pompidou

b)

Tokyo Ulusal Müzesi

c)

Louvre Müzesi

d)

Tate Modern
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e)

Rijkmuseum

5)
Bankside Enerji Santrali’nin müzeye dönüştürülmesiyle bugünkü yapısına
kavuşan ve 1947-63 tarihleri arasında inşası sürmüş olan sanat müzesi hangisidir?
a)

Louvre Müzesi

b)

Hermitaj Müzesi

c)

Rijkmuseum

d)

Tokyo Ulusal Müzesi

e)

Tate Modern

6)

Budist heykel koleksiyonunu bünyesinde barındıran müze hangisidir?

a)

Hermitaj Müzesi

b)

Tate Modern

c)

Center George Pompidou

d)

Nara Ulusal Müzesi

e)

Rijkmuseum

7)
Canova’nın ‘’Cupid ve Pscyche’’ gibi, Henri Matisse’nin ‘’Dans Edenler’’ gibi
eserleri bünyesinde barındıran müze hangisidir?
a)

Rijkmuseum

b)

Hermitaj Müzesi

c)

Tate Modern

d)

Tokyo Ulusal Müzesi

e)

Louvre Müzesi
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8)
hangisidir?

Fransızca kelime kökeni’’keşiş’, ‘’yalnız kişi’’ anlamına gelen aynı isimli müze

a)

Louvre Müzesi

b)

Tate Modern

c)

Hermitaj Müzesi

d)

Center Pompidou

e)

Rijkmuseum

9)
Seçkisinde ve koleksiyonlarında yoğun olarak modern/çağdaş örnekler
barındıran müze hangisidir?
a)

Tokyo Ulusal Sanat Müzesi

b)

Center Pompidou Müzesi

c)

Louvre Müzesi

d)

Tate Modern

e)

Nara Ulusal Müzesi

10)

Leonardo da Vinci’nin ‘’Mona Lisa’’ isimli tablosu hangi müzede yer alır?

a)

Louvre Müzesi

b)

Hermitaj Müzesi

c)

Rijkmuseum

d)

Tokyo Ulusal Sanat Müzesi

e)

Tate Modern

Cevaplar
1)B, 2)A, 3)C, 4)E, 5)E, 6)D, 7)B, 8)C, 9)D, 10)A

71

4. DÜNYADA TARİH VE DOĞA TARİHİ MÜZELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1

Tarih Müzeleri

4.2

Açık Hava Tarih Müzeleri

4.3

Doğa Tarihi Müzeleri

4.4

Etnoğrafya Müzeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Çeşitlere ayrılan müzelerin görevleri nelerdir?

2.

Tarih müzelerinin görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Koleksiyonuna
göre Koleksiyonuna
göre Önerilen
düzenlenmiş müze tanımı
düzenlenmiş müze tanımının okunması
ne olduğunu öğrenmek

yayınların

Tarih müzesi türlerinin nasıl Müze
türlerinin Önerilen
ayrıştığı
kategorizasyonunu
okunması
yapabilmek

yayınların
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Anahtar Kavramlar
Müze
Tür
Tarih
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Giriş
Müzeler bünyesinde barındırdığı eserlerle toplumun gelişimine katkıda bulunan
insanların kendisine ve yaşadığı çevreye, tarihine, sanatına ve kültürüne dair bilgiler sunan ve
bireylerin bu eserler sayesinde gelişim ve farkındalık kazanmasını sağlayan kurumlardır.
Müzeler bu yaklaşım düşünüldüğünde kar amacı gütmeyen, bağımsız ve sürekliliği olan
kurumlardır. Tarihte yer almış ve şu an yaşamakta olan toplumların kültürel, sanatsal, bilimsel,
arkeolojik, sınai vb. gelişmelerin tümünü sunmak ve aktarmak bakımından oluşturulan
yapılardır. Böylece değerli bulunan eserler saklanır ve kitlelere bu şekliyle aktarılır. Müzeler
sadece bilgiyi veya eserleri tanıtma ve aktarma noktasında değil aynı zamanda koruma,
toplama, belgeleme aşamasında da etkindir. Farklı türlerde yer alan müze örneklerinde her tip
müzenin kendine has özellikleri düşünüldüğünde farklı bir yöntemsellik tercih ettiği görülür.
Bu şekilde düşünüldüğünde farklı dönemlerde farklı özellikler barındırmasıyla müzecilik
anlayışı gelişme göstermiş ve toplumların farklı özellikteki unsurlarını aktarma noktasında
önemli bir yere sahip olmuştur. Müzeler insanlara özgür bir öğrenme ortamı sağlar. Kitaplar
veya okullarla öğretilemeyecek bilgiler, aşılandırılamayacak değerler müzeler aracılığıyla
bireylere aktarılır. Kurumlar ve toplumla işbirliği halindeki müzeler bugün geçişken toplumsal
özelliklerin altyapısını oluşturan yeni tür bir öğretim modelinin parçasıdır. Bu bağlamda
müzeler sadece eserleri koruma ve sergileme görevlerinin dışında aynı zamanda süresiz
sergilenen eserleri aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktarılan kültür tarihinin de vazgeçilmez bir
unsuru haline gelir.
İnsanlığın ortak mirasından biri olan müzelerde eğitim, yayın ve sergiler aracılığıyla da
topluma sunulan bilgiler toplamının çoğullaşmasını ve tek merkezden yayılan bilginin müzeye
gelen izleyiciler aracılığıyla toplumun bütününe yansıyacak şekilde yayılmasını amaçlar. Bu
şekliyle farklı tipteki müzelerin hepsi toplumu dönüştürme noktasında ortak hareket eden
önemli kurumlar olarak düşünülürler.
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4.1.Tarih Müzeleri
Bir ülkenin, toplumun veya kişinin tarihsel gelişimini yazılı ve görsel bilgilerin bir araya
getirilerek sistemli bir biçimde hem ziyaretçilere hem de araştırmacılara aktarıldığı müzelerdir.
Bu aktarım, inceleme sonuçlarını belgeleyen-gösteren ya da tarihsel açıklamalarla sergileme
şeklinde farklı özellikler şeklinde kendini gösterir. Koruma, eğitim ve iletişim görevlerini
üstlenen tarih müzeleri de bu kapsama girer.
Tarih müzeleri özellikle toplumsal belleğin oluşumu noktasında bilgi ve deneyimin
artmasını sağlayan müze tipine örnektir. Ülkelerin gelişim düzeyi ile birlikte tarih müzeciliği
kronolojik bir tarih aktarımından ziyade; tarihin sanat eserleri aracılığıyla ilgili bölgenin veya
kültürün toplumsal yapısını oluşturan öğelerle anlaşılmasını sağlar. M.Ö. 200 yılları civarında
Mısır’da, İskenderiye’de başlamış olan müzecilik tarihinin tarihsel dokuyu aktarma öyküsü,
ilerleyen zamanla birlikte bugünkü kültürel işlevine aşama aşama gelmiştir. Tarih müzeciliğinin
gelişimi ise ulus-devlet modellerinin dünyada yaygınlık kazanmaya başlamasıyla birlikte
toplumların bulundukları bölge bağlamında kendi coğrafi ve kültürel farkındalıklarının
arttırılması amacıyla etkinlik kazanmaya başlar. Bu aktarımın yoğunluğunu gösterdiği dönem
özellikle 18.yy.’la birlikte etkinliğini gösterir. Bu yüzyılda müzelerin herkes tarafından
yararlanılabilen kurumlar olarak düşünülmesiyle birlikte Fransa Krallığı’nın 1746 yılında
sarayda toplanmış olan ve tarihi eserlerden oluşan seçkiyi ilk kez halka açması, sonrasında
bilinen ilk resmi müze olan Lüksemburg Müzesi’nin kuruluşuyla birlikte tarih müzeciliği
olgusu literatüre girer. İngiltere’de 1759 yılında British Museum’un temellerinin atılmasıyla da
tarih müzesi olgusu modern anlamda oluşturulmuş olur. Benzer tarihlerde farklı kıtalarda da
tarih müzelerinin devletleşme politikalarıyla paralel olarak geliştiğini söylemek mümkündür.
A.B.D’de Tabiat Tarihi müzesiyle birlikte yaklaşık olarak 1880 yılında New York Metropolitan
Sergisi de açılmış, sanat sergileriyle doğa ve tarih sergilerinin eşzamanlı kurulması 20. yy.’a
girilirken devlet yapılanmasında bir kültür politikası olarak müzeleşmenin gerekliliğini ortaya
koymuştur. Özellikle A.B.D.’de Amerikan İç Savaş’ı sonrası gelişmekte olan bir yapı dahilinde
farklı kültür ve aidiyetlere olan vurgu dahilinde yeni bir tarih müzeciliği anlayışı gelişmişti.
Afro-Amerikan, Hispanik ve diğer kültürlerin bu coğrafyadaki varlığı ve bu kültürlerin kitlelere
tanıtılması, diğer kitlelerin bu kültürlere yakınlaşması bağlamında oldukça pozitif bir etki
yaratmıştır. 20. Yy’ın ortalarına doğru ise bambaşka bir kültür paradigmasıyla dünyaya açılan
Amerikan müzeciliği, sanat müzeleri öncü olmak kabul edilerek o dönem Avrupa’da oturmuş
olan müzecilik tanımının dışında bir müzecilik anlayışını uygulamaktaydı. Avrupa’da özellikle
2. Dünya Savaşı sonrası yeni devlet politikaları girişimleri kültür politikalarına da yansımış ve
kültürel politikaların dışında ulusal değerlerin benimsendiği ve kitlelere empoze edilmeye
çalışılan başka bir kültür atmosferi kendini göstermiştir.
Aynı dönemde Paris, Berlin, Budapeşte, Prag ve Münih gibi kentlerde de farklı tipte
müzelerin açılmasıyla birlikte tarih müzeleri de etkinlik kazanan bir müze tipi haline gelir.
Avrupa Kıtası’nda tarih müzelerinin gelişimi daha önce bahsedilen ulus-devlet paradigmasına
göre hareket etmiş olmasına rağmen, bu kıtada tarih müzelerinin gelişimini farklılaştıran unsur
tam bu dönemde Anadolu’dan kıta Avrupa’sına gelmekte olan tarihi eserlerin sayısının oldukça
fazla olmasıdır. 19. yy.’ın sonu 20. yy.’ın başıyla birlikte Avrupa’ya kaçakçılık veya başka
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yollarla sokulan tarihi eserler belli başlı tarih müzelerinde alıkonulmuş ve belli bir tarihten
sonra da sergilenmeye başlanmışlardır. Başta kültür emperyalizminin bir unsuru olarak
düşünülse de sonraları eserlerin korunup sergilenmesi bağlamında uygulanması gereklilik
olduğu düşünülerek bu anlayış kabul görmüştür. Özellikle ulusal müzelerde sergilenen bu
eserlerin dışında farklı konseptleriyle kendini gösteren tarih müzeleri de bulunmaktaydı.
Fransa’da bulunan ‘İnsanlık Tarihi Müzesi’ bunlardan bir tanesidir. Bunu dışında ‘İnsan
Hakları Müzeleri’, ‘Su Altı Müzeleri’ gibi oldukça farklı alanlarda birçok müze bulunmaktadır.
Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi:

Fotoğraf: Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, Washington, A.B.D.
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Museum_of_American_History
Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi’nin kuruluşu, Amerikan tarihi ve kültürünün tanıtılması
amacını taşır. Amerikan Özgürlük Savaşı’yla başlayan bir tarihçenin ürünlerinin sergilendiği
kurumun inşası 1950’li yılların sonu itibariyle başladı. 1964 yılında ise halka açıldı. İlk olarak
‘Tarih ve Teknoloji’ müzesi olarak açılan müze yılda yaklaşık olarak 4milyon ziyaretçi
tarafından ziyaret edilmektedir.

79

Alman Tarih Müzesi:

Fotoğraf: Alman Tarih Müzesi
Kaynak:http://www.gezi-yorum.net/almanya-berlin-gezi-plani-gezilecek-yerler
Alman Tarih Müzesi, Berlin şehrinde ‘Müzeler Adası’ olarak bilinen ve beş önemli
müzenin bir arada bulunduğu kompleks müzeler bütününden biridir. İki ana ve farklı tarzda
kurgulanmış yapıdan oluşan müzenin bir unsuru barok tarzda inşa edilmiş askeri teçhizat
deposu, diğer önemli birimi ise mimar I.P. Pei tarafından tasarlanan ve askeri teçhizat
deposu’nun arkasında yer alan ana binadır. Aynı zamanda bu mimar askeri teçhizat deposunu
koruyan cam çatıyı tasarlayan kişidir. Ana binada yer alan sergi salonunda Alman tarihinde
belirliyeci rol oynamış olan önemli olayların ve politik gelişmelerin dört ayrı katta sunulduğu
geniş seçkili materyaller sergilenmektedir.
Roma Ulusal Müzesi
1889 yılında kurulmuş olan müze, 1870 yılından itibaren bulunan antik eserlerin
yanısıra diğer erken dönem koleksiyonlarının da bulunduğu ve genelde klaisk eserlerin yer
aldığı bir tarih müzesidir. Roma Ulusal Müzesi, 1981 yılında ziyarete kapatılan Diocletianus
Hamamları’nın olduğu alana yayılmıştır. Palazzo Massimo’nun Cumhuriyet’e ve erken dönem
imparatorluğuna ait bütün heykel dizisi ve İmparatorluk döneminden 4. yy.’a kadar olan siyasi,
kültürel ve ekonomik olaylara ilişkin tüm eserler bu müzede sergilenmektedir.
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Fotoğraf: Roma Ulusal Müzesi
Kaynak: http://gezipgordum.com/roma-ulusal-muzesi-museo-nazionale-romano
Yugoslav Tarih Müzesi:

Fotoğraf: Yugoslav Tarih Müzesi, Belgrad, Sırbistan
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Yugoslav_Tarihi_M%C3%BCzesi
Sırbistan’ın Belgrad şehrinde bulunan Yugoslav Ulusal Tarih Müzesi 1996 yılında
ziyaretçilere açılmaya başlamıştır. Müze Eski Belgrad’ın güneydoğusundaki Dedinje
bölgesinde yer alır. Sergileme genel olarak savaş objeleri, savaş dönemi kalıntıları ve dönem
fotoğraflarından oluşmaktadır. Müze üç ana yapıdan oluşur: 25 Mayıs Müzesi, Çiçekler Evi ve
Müze.
81

Fotoğraf: Yugoslav Tarih Müzesi Bahçesi
Kaynak: https://cumhuriyetciyorum.wordpress.com/2014/08/27/yugoslavya/
Prag Ulusal Müzesi, Çek Cum.

Fotoğraf: Prag Ulusal Müzesi, Çek. Cum
Kaynak: http://www.harikalardiyari.com/category/avrupa/prag/page/2/
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Fotoğraf: Prag Ulusal Müzesi, iç mekan
Kaynak: http://www.harikalardiyari.com/prag-ulusal-muzesi/
Müze, başkent Prag şehrinin Vaclav Meydanı’na hakim olan bir konumda yer alır. Josef
Schulz tarafından tasarlanan müze 1890 yılında inşa edilmiştir. Neo-Klasik cephe anlayışıyla
ortaya konan yapı Rönesans sonrası mimari unsurlardan da etkilenerek yapılmıştır. Geçici
sergilerin de yer aldığı müzede mineraloji, arkeoloji, nümizmatik ve tabiat tarihi konulu temalı
koleksiyonlar da bulunmaktadır. Müze içerisinde Çek bilim insanları, yazar ve sanatçıların büst
ve heykelleri de mevcuttur.
Kore Merkezi Tarih Müzesi
Müze 1945 yılında inşa edilmiştir. 1960 yılında cephe düzeni Neo-Klasik tarza dönük
bir düzenlemeyle yeniden inşa edilmiş ve iç mekan genişletilmiştir. Binanın lobi kısmı
tamamemn mermerle kaplu olup müze içerisinde genel olarak Kore tarihi ile ilgili eserler
bulunur. Müzede bahsedilen tarihi aktaracak şekilde çeşitli giysiler, silahlar, süs eşyaları, gemi
modelleri, sikkeler ve kopya şeklide bulunan mektuplar olmak üzere yaklaşık 4000’e yakın eser
sergilenmektedir. Bunlarla birlikte Kore’nin efsaneleşmiş kralı Dangun’dan kalan kalıntı ve
yaşamına dair eserler de yer alır.

83

Fotoğraf: Kore Merkezi Tarih Müzesi
Kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Kore_Merkez%C3%AE_Tarih_M%C3%BCzesi
Kore Ulusal Halk Müzesi:
1946 yılında kurulan müze, öncelikli olarak Kore halk yaşamını yansıtmayı, gündelik
eşyaları sunma ve korum odaklı bir müzecilik anlayışını benimsemiştir.Kore Ulusal Halk
Müzesi’nde üç adet sabit sergi salonu ve iki adet özel sergi salonuyla birlikte bir kütüphane,
hediyelik eşya dükkanı ve diğer tesisler bulunur.

Fotoğraf: Kore Ulusal Halk Müzesi, Seul, G.Kore
Kaynak: http://gezegence.com/deneyim/kore-ulusal-halk-muzesi/
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Belçika Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi:

Fotoğraf: Belçika Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi
Kaynak: http://gezipgordum.com/bruksel-gezilecek-yerler/
Müzenin yapımı 1875 yılında gerçekleştirilmek istenmişse de inşası ancak 20. yy’ın
başında olabilmiştir. Müze bünyesinde 19.yy’a ait üniformalar bölümü, Belçikalı askerlere ait
eşyalar, bayraklar, 14. ve 15. yy’dan kalma el yapımı silahlar, tanklar ve diğer savaş araçları;
ayrıca 2. Dünya Savaşı’ndan kalma savaş uçakları sergilenmektedir.
Karnak Tapınakları:
Mısır’da bulunan Karnak Tapınakları, dünyanın en büyük dini anıt mekanı olarak
bilinir. Büyük bir açık hava müzesine dönüşmüş olan kompleks, başta bitmemiş bir tapınakken,
birbirini takip eden firavunların bu tapınak yapısına ekledikleri çeşitli unsurlarla günümüze
oldukça büyük bir alanda müze mekanı olarak görülür. Yapımı 2000 yıldan fazla sürmüş olan
tapınaklar, hem Mısır tarihi hem de mitolojisi hakkında oldukça önemli bilgiler sunar. Hem
tapınaklarda hem alanda birçok firavunun izine rastlanmaktadır.
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Fotoğraf: Karnak Tapınakları, dış mekan
Kaynak: http://www.etstur.com/letsgo/duvarlara-sigmayan-eserleri-evlerinde-ziyaretetmek-acik-hava-muzeleri/

Fotoğraf: Karnak Tapınak Sütunları, Mısır
Kaynak: http://www.etstur.com/letsgo/duvarlara-sigmayan-eserleri-evlerinde-ziyaretetmek-acik-hava-muzeleri/
Kara Orman:
Almanya’da bulunan Kara Orman Açık Hava Tarih Müzesi, yaklaşık 400 yıl önce inşa
edilmiş mimari örneklerin ormanlık bir alan içinde doğal haliyle bugüne taşınmış şekliyle
dönemin dokusunu ortaya koyar. Farklı mimari unsurların bir arada bulunduğu Kara Orman
Açık Hava Müzesi’nde özellikle dönemin çiftlik evlerindeki günlük yaşantıların izleri
okunmaktadır. Mutfaklar, yatak odaları, ve oturma odalarındaki eşyaların dönemin şartları
gözetilerek ve aslın uygun olarak korunup sergilenmektedir.
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Fotoğraf: Kara Orman Açık Hava Tarih Müzesi, Almanya
Kaynak: http://www.etstur.com/letsgo/duvarlara-sigmayan-eserleri-evlerinde-ziyaretetmek-acik-hava-muzeleri/
4.2 Doğa Tarihi Müzeleri
Doğa Tarihi Müzeleri doğal yaşamın korunması ilkesini benimsemiş, canlı yaşam
türlerinin toplu halde farklı örneklerle birlikte ziyarete açıldığı genelde açık ve geniş alanlı
müze tipleridir. Ulusal Park veya doğa ve çevre müzesi konseptiyle bilinen örnekleri bulunan
bu müze tipi ülkesinde veya komşu ülkelerde bitki ve hayvan örnekleriyle fosiller, kayaçlar ve
jeolojik oluşumları uluslararası stndartlarla korumakla yükümlüdür. Bu tip müzeler
materyallerini bahsedilen türler üzerinde bilimsel araştırmalar yapabilmeleri için
araştırmacılara yerli ve yabancı bilim insanlarının yararına açar. Bu müzeler, özellikle bitki ve
hayvan türlerinin geliştirilmesi için katkıda bulunurlar.
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Amerikan Doğa Tarihi Müzesi:

Fotoğraf: Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Manhattan, New York
Kaynak: ttps://tr.wikipedia.org/wiki/Amerikan_Doğa_Tarihi_Müzesi
Amerikan Doğa Tarihi Müzesi New York, Manhattan bölgesinde Central Park dünyanın
en büyük ve ünlü doğa tarihi müzelerinden biridir. Müze birbirine bağlı 25 bina bloğundan
oluşur. Toplam 46 kalıcı sergi salonu, araştırma laboratuvarları ve kütüphanesi mevcuttur.
Müze koleksiyonu 32 milyondan fazla parça barındırmaktadır.
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Londra Doğa Tarihi Müzesi:

Fotoğraf: Londra Doğa Tarihi Müzesi, iç mekan, İngiltere
Kaynak: ttps://twitter.com/ozcanyuksek/status/479230189705379840
Londra kentinin Güney Kensington bölgesinde konumlanan müze doğa tarihinin çeşitli
kesimlerinden geniş bir yelpaze sunar. Botanik, böcek bilimi, mineroloji, paleontoloji ve zooloji
hakkında yaklaşık 80 milyona yakın ürün içeren müze aynı zamanda yaşam ve yer bilimleri
örneklerini de bünyesinde barındırır. Müzenin yanı sıra aynı zamanda kütüphane, çalışma,
araştırma ve bilimsel çalışmalar gibi bölümler de müze kapsamında yer alan kısımlardır.
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Fotoğraf: Londra Doğa Tarihi Müzesi, ana giriş
Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Londra_Do%C4%9Fa_Tarihi_M%C3%BCzesi
Berlin Doğa Tarihi Müzesi:
Berlin Doğa Tarihi Müzesi, Berlin’de ‘Müzeler Adası’ olarak bilinen ve beş adet
müzeden oluşan kompleks bir müzeler alanında bulunmaktadır. Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nde
genel olarak 10.000’den fazla tür, 25 milyon hayvan fosili, bitki ve mineral örneklerinin
bulunduğu geniş bir koleksiyon bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük dinozoru olarak
bilinen Archaeopteryx bu müzede sergilenmektedir.
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Fotoğraf: Berlin Doğa Tarihi Müzesi, Almanya
Kaynak:https://istemfer.wordpress.com/2010/08/24/berlin-doga-tarihi-muzesimuseum-fur-naturkunde/
İspanya Doğa ve İnsan Müzesi:

Fotoğraf: Doğa ve İnsan Müzesi, Tenerife, İspanya
Kaynak:ttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_de_la_Naturaleza_y_el_Hom
bre,_Santa_Cruz_de_Tenerife,_España,_2012-12-15,_DD_01.jpg
91

İspanya’nın Tenerife adasında bulunan müze,aynı doğa müzesi olması dışında aynı
zamanda arkeoloji müzesidir de. Müze Kanarya Adaları’nın İspanyol öncesi dönemine ait
buluntuların sergilendiği en önemli yerdir. Guançe Kültürü ve bu kültüre ait mumyaların
koleksiyonuna sahip olan müze aynı zamanda diğer Etrüsk koleksiyonlarını da bünyesinde
barındırır.
Viyana Doğa Tarihi Müzesi:

Fotoğraf: Viyana Doğa Tarihi Müzesi, iç mekan, Avusturya
Kaynak:http://www.harikalardiyari.com/viyana-naturhistorisches-muzesi-viyanadoga-tarihi-muzesi/
19. yy.’da inşa edilen müze 8700 metrekarelik bir alana konuşlanmış ve yaklaşık olarak
30 milyon objeyi içermektedir. Müze 39 sergi sarayından oluşmaktadır. Müze bünyesinde
fosiller, değerli madenler, dinozorlar ve son derece önemli olan tarih öncesi kalıntılar yer
almaktadır. En önemli buluntuların başında 1908 yılında Wachau vadisinde bulunan bir dinozor
iskeleti gelmektedir.
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Oxford Doğa Tarihi Müzesi:

Fotoğraf: Oxford Doğa Tarihi Müzesi, iç mekan, İngiltere
Kaynak:https://pixabay.com/tr/do%C4%9Fa-tarihi-m%C3%BCzesi-oxford-oxford1155176/
1850 yılında yapımına başlanan müze binasının öncelikli olarak üniversite çatısında bir
bölüm binası olarak düşünülmesiyle başlayan öyküsü, biny tşınan eşitli bilim kitaplarını
korunması amacıyla düşünülmüştü. Zamanla günümüzdeki hali olan müze binası şekline
dönüşmüştür. Müze Oxford bölgesi Parks Caddesi’nde yer alır. Oxford Üniversitesi bünyesinde
bir birim olarak yer alan müze aynı zamanda kimya, zooloji ve matematik alanlarında çeşitli
bilgi ve materyalleri de içerir. Ayrıca müzede sadece dinozor fosillerinin bulunduğu bir özel
mekan da bulunur.
Frankfurt Senckenberg Doğa Müzesi:
Müze 1904-1907 yılları arasında inşa edilmiştir. Müze binası aynı zamanda Johann
Wolfgang Goethe Üniversitesiyle aynı alan üzerinde kurulmuştur. Senckenberg Müzesi
Frankfurt’taki en büyük doğa müzesidir. Müzede geniş bir dinozor iskeleti koleksiyonu
bulunmaktadır. Bunun dışında yaklaşık 200 tür civarında doldurulmuş kuş örnekleriyle de
kendine özgü bir koleksiyon da içerir.
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Fotoğraf : Frankfurt Senckerberg Müzesi, Almanya
Kaynak:http://www.tarih.gen.tr/forum/sehirler-tarihi/4998-senckenberg-museumfrankfurt.html
Çin Doğa Tarihi Müzesi:

Fotoğraf: Çin Doğa Tarihi Müzesi, Pekin
Kaynak:http://www.eurobookings.com/beijing-hotels-cn/beijing-jingminghotel.tr.html
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4.3 Etnoğrafya Müzeleri
Etnoğrafya müzeleri topluluk ve kültürleri inceleyen etnoğrafik çalışmalar sonucunda
bulgu, materyal ve dokümanların sergilendiği müzelerdir. Bu tip müzeler insanın toplumsal bir
varlık olarak niteliksel ve niceliksel özelliklerini bağlı bulunduğu toplumsal ve kültürel
oluşumlarla birlikte inceleyen etnoğrafik çalışmaların sonucunda insanlara aktarıldığı müze
tipidir. Antropolojik çalışmalar, kültür tarihini kapsayan her türlü bilgi, materyal ve eserlerin
sergilendiği müze tipleridir.
Tropenmuseum (Tropik-Etnoğrafya Müzesi):
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde bulunan bu müze, Hollanda’nın en büyük etnoğrafya
müzesidir. Aynı anda pek çok sergiye ev sahipliği yapan müze Kraliyet Enstititüsü tarafından
koordine edilmektedir. 1926 yılında tamamlanıp ziyarete açılan müzede üç katlı bir sergileme
salonu mantığı vardır. Ortada büyük bir salon ve üç katlı galeriden oluşan müze binasının giriş
katı genellikle süreli sergilerin yapıldığı salondur. Diğer katlarda kalıcı olarak sergilenen
Endonezya ve Pasifik ülkelerinden getirtilmiş objeler, Java taş frizleri, Yeni Gine’ye ait süslü
oyma tahta kayıklar, Surinam’dan getirtilmiş diğer nesneler bulunmaktadır.

Fotoğraf: Amsterdam Tropikal-Etnoğrafya Müzesi, Hollanda
Kaynak: http://gezipgordum.com/tropenmuseum/
Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi:
Romanya’da bulunan bu açık hava tipindeki köy müzesi,Romaya’nın başkenti
Bükreş’te Herastrau Parkı içinde bulunan bir etnoğrafya müzesidir. Müze, 17-20. Yy.’lar
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arasında inşa edilmiş köy yapılarını içerir. Yapılar, Romanya kırsal mimari yaşamını yansıtan
evlerin bu köy içine taşınarak yeniden inşa edilmeleriyle ziyaret açılmıştır. Yapıların içinde
halı, mobilya gibi otantik objeler bulunur. Kronolojik olaran müze Avrupa’da kurulmuş üçüncü
açıkhava-etnoğrafya müzesidir.

Fotoğraf: Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesi, Romanya
Kaynak: http://bukresrehberi.blogspot.com.tr/2011/03/yeni-postaaaaa.html
Neprajzi Etnoğrafya Müzesi :
Neprajzi Müzesi, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan bir etnoğrafya
müzesidir. 1872 yılında kurulan Macaristan Ulusal Müzesi’nin bir departmanı olarak inşa
edilmiştir. Müze genel olarak 19. yy.’dan Macar halk kültürüne ait obje ve materyallerin
sergilendiği kalıcı bir koleksiyona ev sahipliği yapar. 2. Dünya Savaşı’ndan önceki Macar
günlük yaşantısından kullanılan eşyalar, kostümler, mobilyalar sergilenir. Macaristan dışında
Romanya ve Slovakya’dan da eşyalar bu müzede bulunmaktadır.
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Fotoğraf: Neprajzi Müzesi, Budapeşte, Macaristan
Kaynak: http://www.dunyayigezmek.com/budapeste1/
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Uygulamalar
1) Konu ile ilgili kitap, makale ve ilgili yayınları takip ederek bilgiler edininiz.
2) Yaşadığınız bölgedeki tarih müzelerini gezinizi. Bu müzeler hakkında notlar
alarak, görsel maretyal toplayınız.
3) Yaşadığınız bölgedeki tarih müzelerini sınıflandırarak, isimlerini, bulundukları
bölge ismyile birlikte yazınız.
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Uygulama Soruları
1)

Tarih Müzesi nedir? Görevleri nelerdir?

2)

Kaç tip tarih müzesi vardır? İsimleriyle yazınız.

3)
farklılaşır?

Diğer tarih müzeleri, klasik tarih müzeciliğinden hangi unsurlar aracılığıyla
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün giriş kısmında kısaca müzeciliğin ne olduğunu tanımış olduk. Daha sonra
tarih müzeciliğinin ne olduğunu, tarih müzeciliğinin tarihsel arkaplanını da aktararak anlamaya
çalıştık. Tarih müzeciliğinin görevlerinin, toplumla olan ilişkisinin neler olduğundan bahsettik.
Tarih müzeciliğini kategorilere ayırarak, farklı türdeki tarih müzelerini tanımış olduk.
Dünyadan çeşitli örneklerle tarih müzelerini ve tarihçelerini kısaca vererek öğrenmiş olduk.
Bu şekilde genel programla uyumlu olarak tarih müzeciliği kavramını örneklerle
anlamış olduk.
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Bölüm Soruları
1)

Tarih müzeciliği hangi yüzyıl itibariyle kurumsallaşmaya başlamıştır?

a)

16. Yy.

b)

17. Yy.

c)

18.yy

d)

19.yy

e)

15.yy

2)

Kaç tip tarih müzesi vardır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e)6
3) Hangisi tarih müzesi kapsamına girmez?
a) Bilim ve Endüstri Müzeleri
b) Açık Hava Müzeleri
c) Arkeoloji Müzeleri
d) Etnoğrafya Müzeleri
e) Sanat Müzeleri
4) Hangisi bir açık hava müzesi değildir?
a) Roma Colosseum
b) British Museum
c) Karnak Tapınakları
d) Mesa Verde Ulusal Parkı
e) Hirshhorn Heykel parkı
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5) Hangisi bir etnoğrafya müzesidir?
a) İtalya Ulusal Arkeoloji Müzesi
b) Villa Giulia Ulusal Etrüsk Müzesi
c) Kroller-Müller Müzesi
d) Neprajzi Müzesi
e)National Museum of Modern Art
6) Hangisi bir doğa tarihi müzesidir?
a) Dimitrie Gusti Ululsak Köy Müzesi
b) Kahire Mısır Müzesi
c) İspanya Doğa ve İnsan Müzesi
d) Kore Ulusal Halk Müzesi
e)Tokyo Ulusal Müzesi
7) Hangisi doğa tarihi müzeciliği kapsamına sokulabilecek bir örnektir?
a) Dinozor fosillerinin sergilenmesi
b) Belli tarih aralığında yapılmış arabaların sergilenmesi
c) Mısır tarihi ile ilgili bir koleksiyon sergisi
d) Amerikan tarihi ile ilgili tarihi fotoğraflar sergisi
e)Sanat eserlerinin arşivini tutmak
8) Hangi doğa tarihi müzesi bir Avrupa kentinde ‘Müzeler Adası’olarak bilinen bir
bölgede inşa edilmiştir?
a) Çin Doğa Tarihi Müzesi
b) Berlin Doğa Tarihi Müzesi
c) Oxford Doğa Tarihi Müzesi
d) Amerikan Doğa Tarihi Müzesi
e) Hisrshhorn Müzesi
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9) Doğa tarihi müzeleri hangi tip yöntemsellik bağlamında diğer tür müzelerden ayrılır?
a) Belgeleme
b) Sergileme
c) Eğitme
d) Araştırma
e) Arşivleme
10) Dünyanın bilinen en büyük dinozoru olan Archaeopteryx hangi doğa tarihi
müzesinde sergilenmektedir?
a) Londra Doğa Tarihi Müzesi
b) Frankfurt Schenberg Doğa Tarihi Müzesi
c) Berlin Doğa Tarihi Müzesi
d) Çin Doğa Tarihi Müzesi
e) Prag Doğa Tarihi Müzesi
Cevaplar
1)C 2)D 3)A 4)B 5)D 6)C 7)A 8)B 9)D 10)C
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5. DÜNYADA BİLİM VE ENDÜSTRİ MÜZELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1 Bilim ve Endüstri nedir?
5.2 Bilim ve Endüstri Müzeleri örnekleri hangileridir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bilim ve Endüstri Müzesi nedir? Görevleri nelerdir?

2)

Bilim ve Endüstri Müzelerini örneklerle açıklayınız.

3)

Bilim ve Endüstri müzelerinin tarih müzelerinden farkı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Bilim ve Endüstri Müze Bilim ve Endüstri Müzesinin Önerilen
yayın
Tanımı
ne olduğunu öğrenmek
materyallerin
takibi
okunması

ve
ve

Bilim ve Endüstri Müzesi Örneklerle Bilim ve Endüstri Önerilen
yayın
Örnekleri
Müzelerini tanımak
materyallerin
takibi
okunması

ve
ve
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Anahtar Kavramlar
Bilim
Endüstri
Müze
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Giriş
Bilim, pozitif bilimler ve sosyal bilimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ikili ayrımı da
kapsayan ve bilgiyi karşılaştırmalı açıklamayı hedefleyen yapılara da Bilim müzeleri denir.
Endüstri ise aslında pozitif bilimler temelli gibi görünse de sosyal bilimlerle de doğrudan
etkileşen bir durum içindedir. Bu bağlamda Bilim ve Endüstri müzeleri örnekler üzerinden
tartışılacaktır.
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5.1 Bilim Ve Endüstri Müzeleri
Bilim, Türk Dil Kurumu sözlüğünde şöyle tarif edilir; “1. isim Evrenin veya olayların
bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç
çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim 2. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli
ve dizgesel bilgi 3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir
bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Bu açıklamalar ışığında bir araştırmanın bilimsel
olabilmesi için mutlaka yöntemli ve gerçeklerden yola çıkması gerektiğini görmekteyiz. Bilim
genel anlamda iki kategoriye ayrılır; ilki pozitif bilimler (tıp, matematik, kimya, fizik vd.)
ikincisi sosyal bilimler (tarih, sosyoloji, felsefe, sanat tarihi, psikoloji vd.). Bu iki ana kategori
bilginin veri kaynaklarına odaklanılarak yapılır; somut veriler üzerinden tartışmalı bilgilerle
belli sonuçlar çıkarılır. Bilimin gelişmesi doğrudan endüstriyle de ilgilidir. Bu bağlamda
endüstri devrimi olarak anılan olguya odaklanmak gerekir.
Endüstri (sanayi), Türk Dil Kurumu sözlüğünde şöyle tarif edilir; “Ham maddeleri
işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim,
uran” Bu anlama katkı sağlamak açısından dünyayı etkileyen endüstri devrimlerine bakmak
yerinde olacaktır.
‘Endüstri devriminin en önemli gelişmelerinden birisi buharlı makinenin bulunuşudur.
1763'de James Watt, İskoçya'da buharla çalışan makineyi buldu. Bu makinenin gelişmiş biçimi,
makine çağının gerçek başlangıç noktasını oluşturur. 1807'de Robert Fulton adındaki Amerikalı
buharlı makineyi gemilere uyguladı. 1840'da ilk düzenli okyanus ötesi buharlı gemi seferleri
başladı. 1812tarihinde ilk kez buharlı makine lokomotiflerde kullanılmaya başlandı. 1844'de
Samuel Morse Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ticaret amaçlı telgraf servisini hizmete soktu.
1876'da Alexander Graham Bell telefonu buldu. Tarım teknolojisinde gelişmeler sağlandı.
Almanya bu alandaki gelişmelere öncülük etti. Almanlar pancardan şeker çıkarma tekniğini
buldu. Bir başka Alman kimyager suni gübreyi yaptı. 1834'de bir Amerikalı mühendis bir
biçerdöver icat etti. 1870'lerden sonra konserve yiyecek imalatı hızlı bir biçimde arttı. 1830–
1860 arasında İngiltere'de daha etkili maden tasfiye yöntemlerinin geliştirilmesine paralel
olarak kömür üretimi hızla arttı. Çünkü yüksek demir ve çelik talebi bu yöntemler sayesinde
kolayca karşılanabiliyordu. Bu üretim sayesinde 1800–1830 arasında köprü, kanal, demiryolu
vb. gibi inşaatlar hızla arttı. 1850'lere kadar genelde İngiltere'nin tekelinde olan sanayi devrimi,
bu tarihten sonra tüm Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı. Günümüzde ise,
gelişmekte olan ülkelere doğru bir yönelme gözlenmektedir’. Endüstri devriminin sonuçları ise
hem bilimsel hem de sosyal alanda yansımalarını bulur. Teknolojik gelişmelerin en önemli
sağlayıcılarından biri olan endüstri bilimsel gelişmeleri de zorunlu kılar. Aslında her bilim dalı
birbiriyle bağlantılıdır. Antik dönemde karşılaştığımız çoklu kimliği bulunan öne çıkan kişiler
( bölgesel olarak farklılık göstermemekle birlikte eş zamanlı astronom, fizikçi, felsefeci, şair
gibi ünvanlarla karşımıza çıkmaktadırlar) uzmanlaşmanın yerleştiği 20. Yüzyıla dek benzer bir
biçimde varlıklarını sürdürür.
Bilim ve Endüstri müzelerinde bilim ve endüstri alanlarındaki gelişmelerin incelenmesi
ve izleyiciye aktarılması amaçlanır. Çeşitli deneyler aracılığıyla izleyicilere bir takım bilimsel
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gerçekler gösterilerek eğitsel amaçlı bir müzecilik anlayışı uygulanır. Bu tip müzeler insanların
okullarda görme fırsatı bulamadıkları veya bu okullarda bulunma şansı bulunamayan kişilerin
bahsedilen deneyci metodoljiyle tanışmasını ve bu tip müzelerde gösterilen bilimsel gerçeklerin
öğrenilmesini de kapsar. Bunun dışında teknoloji müzeleri aracılığıyla da her türlü teknolojik
gelişmenin insan yaşamıyla paralel bir şekilde incelenmesi ve yeni teknolojik ürün ve
yöntemlerin yine bu müzeler aracılığıyla insanlara aktarılması bu tip müzelerin en önemli
görevleri arasında yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişme ile kültürel gelişme karşılıklı
olarak birbirini etkilediğinden tek elden okul programlı bir eğitim yönteminin günümüz
koşullarında yeterli gelemediği oldukça açıktır.Bu anlamda bilim müzelerinin rolü bu noktada
oldukça önemli hale gelir. Bilim müzelerinin gelişimi Hindistan’da gerçekleşen ‘National
Council of Science Museums’ (NCSM)’de Bilim Müzeleri Milli Komitesi müze olarak
kullanılmaya uygun eser ve materyallerin seçimi, objelerin seçimi ve satın alınmasını, personel
politikasının belirlenmesi ve araştırmaların nasıl yapacağı konuları tartışılmıştır.
Bilim ve endüstri müzeleri sadece eğitsel amaçlı değil aynı zamanda farkındalık yaratma
amaçlı müzelerdir. Çevre yaşamı için önemli sayılabilecek bilgi, materyal veya bulguların bu
müzeler aracılığıyla izleyicilere aktarılması ve bir tür farkındalık yaratma etkisi de yine bu
müze tipinde rastlanılan olgulardandır. Buların dışında ulaşım ve iletişim gibi iki önemli alanda
da bu müzeler aynı şekilde etkindirler. Özellikle iletişim konusunun oldukça gelişim gösterdiği
21. yy. başında çok hızlı ilerleyen iletişim enformasyonunun takibi ve izleyiciye aktarılması da
hayati önem arz etmektedir.
Deutsches Museum (Doğa Bilimleri ve Teknoloji Müzesi):

Fotoğraf: Deutsches Museum (Doğa Bilimleri ve Teknoloji Müzesi), Münih
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Museum
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Almanya’nın Münih kentinde bulunan Doğa Bilimleri ve Teknoloji Müzesi dünyanın
bilinen en büyük bilim ve teknolji müzesi olarak anılmaktadır. Bunun dışında da Münih
kentindeki en büyük müze olma özelliğini taşır. Müzede yaklaşık olarak 50 farklı bilim ve
teknoloji dalından yaklaşık 28.000 adet obje sergilenmektedir. Müzenin yapımına 1906 yılında
başlanmış müze binasının şehrin ilk büyük ölçekli betonarme yapısı olduğu bilinmektedir.
Chicago Bilim ve Endüstri Müzesi:

Fotoğraf: Chicago Bilim ve Endüstri Müzesi, A.B.D.
Kaynak:http://www.chicagotraveler.com/attractions/museum-of-science-andindustry.html
Chicago Bilim ve Endüstri Müzesi Chicaho, Illinois’de Jackson Park arazisinde bulunan
bir bilim ve endüstri müzesidir. Bina 1893 yılında bir saray binasının parçası oacak şekilde
düşünülerek inşa edilmiştir. Müze seçkisi içerisinde o yıllarda kurulmuş olan kömür madeni
replikası bulunmaktadır. 2. Dünya Savaşı’ndan kalan Bir Alman denizaltısı kalıntısı, ilk dizel
motor denemelerinde kullanılmış olan araçlar ve Apollo 8 uzaygemisi ve bu araçla aya taşınan
astronotların replikaları müzede bulunmaktadır.
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California Science Center (California Bilim ve Endüstri Müzesi):

Fotoğraf: California Bilim ve Endüstri Müzesi, A.B.D.
Kaynak:https://www.latfusa.com/album/2012/10/latf-at-the-endeavour-shuttleunveiling-california/
California Bilim Merkezi olarak geçen yapı aynı zamanda bilim ve endüstri müzesi
olarak geçmektedir. Yapı 1951 yılında inşa edilmiştir ve Los Angeles’ta bulunmaktadır.
Ontario Bilim Merkezi:

Fotoğraf: Ontario Bilim Merkezi, Kanada
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Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Ontario_Science_Centre
Ontario Bilim Merkez Kanada’da Ontario şehrinde bulunmaktadır. 1961 yılında
yapımına başlanan binanın çeşitli gecikmelerle 1969 tamamlanarak ziyaretçilere açıldığı
bilinmektedir. Merkezde 100’den fazla süreli ve süresiz sergi ve koleksiyon bulunur. Jeoloji ve
doğa bilimleri ile ilgili odak noktasını oluştıran müzede insan anatomisi, iletişim, müzik ve
teknoloji üzerine de çeşitli sergiler bulunmaktadır.
Tokyo Ulusal (Bilim) Müzesi:

Fotoğraf: Tokyo Ulusal(Bilim) Müzesi
Kaynak: https://global.britannica.com/topic/Tokyo-National-Museum
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Fotoğraf: Tokyo Ulusal Bilim Müzesi, Japonya
Kaynak: http://www.japanesesearch.com/national-museum-nature-science-tokyo/
Müze Japonya’nın başkenti Tokyo’da yer almaktadır. Müzenin 1871 yılında oluşturulan
ilk koleksiyonunda Japon tarihine, teknolojisine, bilimine ve doğa tarihine ilişkin nesneler yer
almaktaydı. Ulusal Müze olarak da gfeçen müze 1886 yılından sonra müzenin imparatorluk
sarayı bakanlığına verilmesiyle birlikte Japonya’nın en önemli müzesi haline gelmiştir. Bugün
müzede Japon resim, heykel ve kaligrafi sanatı örneklerinin yanısıra metal eşya, çanakçömlekler, dokumalar, boya işleri, etnoğrafik malzeme ve tarihöncesi eserler sergilenmektedir.
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Chiba Bilim ve Endüstri Müzesi:

Fotoğraf: Chiba Bilim ve Endüstri Müzesi, Japonya
Kaynak: http://www.wikiwand.com/en/Chiba_Museum_of_Science_and_Industry
Chiba Bilim ve Endüstri Müzesi Japonya’nın Ichikawa kentinde bulunmaktadır.
Müzede çoğunlukla teknoloji ile ilgili konuların tanıtımı ve modern endüstriyle ilgili çeşitli
tanıtım yazıları tanıtılmaktadır. Bunların dışında bilim ve teknolojinin değişik kollarıyla ilgili
süreli sergiler de yapılmaktadır.
Yamagata Bilim ve Endüstri Müzesi:

Fotoğraf: Yamagata Bilim ve Endüstri Müzesi, Japonya
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Kaynak: https://guide.alibaba.com/scenic/yamagata-prefecture_24934.html
Manchester Bilim ve Endüstri Müzesi:

Fotoğraf: Manchester Bilim ve Endüstri Müzesi, İngiltere
Kaynak:https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Science_and_Industry_(Mancheste
r)
Müze İngiltere’de Manchester şehrinde yer alır. Şehrin genel olarak bilimde, teknolojide
ve endüstride yaşadığı gelişmeleri kaydedip belgeleyen ve sergileyen mantıkta düzenlenen
koleksiyonlarda Bilim Müzesi Grubu ve Kültür Bakanlığı’nın katkıları da bulunmaktadır. Müze
dahilinde ulaşım araçları, güç sistematiğini yansıtan nesne ve buluşlarından bazıları (su,
elektrik, enerji endüstrisi vb..) sergilenir. Müze ‘Avrupa Endüstriyel Mirası’ na sahip çıkan
müzelerden biri olarak sunulmakla birlikte, dünyanın ilk demiryolu hattı üzerine
konuşlanmasıyla da manidar bir lokasyona sahiptir.
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Oregon Bilim ve Endüstri Müzesi:

Fotoğraf: Oregon Bilim ve Endüstri Müzesi, A.B.D.
Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon_Museum_of_Science_and_Industry
Oregon Bilim ve Endüstri Müzesi A.B.D. Portland, Oregon’da bulunmaktadır. Üç
oditoryumlu, geniş bir tiyatro sahnesine sahip, yıldız gözlem evi bulunan, doğa bilimlerinde
ölçüm aletlerinin de sergilendiği bir bilim ve endüstri müzesidir. Müze aynı zamanda bilim ve
endüstri alanlarında çeşitli süreli sergilerin de yapıldığı bir müze olma özelliği taşır.
Koşay'a (1974:184) göre "İlim-fen müzesi veya teknik müze; insanın varlığını korumak,
tabiatın güçlerini kendine ram etmek için yaptığı uzun savaş ve çabaları tanıtan, yine evvelkiler
gibi insan icadı olan bir bilim kuruludur". Yine ona göre bilimler müzesi, "insanlığın mazi, hal
ve istikbalini gösteren, umuma açık bir öğretim ve eğitim kurumudur".
Bilim müzelerinin bir ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadığı söylenebilir. Çünkü bilimin
gelişmesi ve ilerlemesi, halkın genelinin geçmiş bilgilere sahip olmasıyla ilintilidir. Ayrıca bu
müzelerde kurulacak düzeneklerle hem öğrencilerin, hem de halkın aletleri kullanabilmeleri
sağlanır ve bu aletlerin hangi basamaklarla ve ne şekilde yapıldıkları öğretilebilir. Nitekim
gelişmiş batı ülkeleri bu alanda oldukça mesafeler katetmişlerdir. Örneğin, Boston Bilim
Müzesi 1830 yılında kurulmuş, 1948 yılında yeniden düzenlenmiş ve 1951 yılında resmen
açılmıştır. Bu müze bütün bilimleri bir çatı altında toplayan ilk müzedir. Müzenin 14 bin
kademkarelik (1 kademkare: 0,0929m) fuar alanı mevcuttur. Bilimsel eğitimde resmi olmayan
(gayri resmi) bir öncü olarak belirtilen bu bilim müzesi, her yıl çocuklar ve büyüklerden oluşan
1.7 milyondan fazla kimseyi cezbederek Boston'a daha fazla kültürel çekicilik kazandırmıştır.
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Müzenin görev raporu ise şöyledir: "Araştırma ve sorgulama yoluyla ilgiyi teşvik etmek, bilgi
ve eğitim vermek, öğrenim yapan insan yoğunluğunun artmasını sağlamak, İnsanların etkin bir
vatandaşlık ve ömür boyu öğrenmeyi ve bilgilenmeyi ilerleterek teknoloji ve bilimin geçmişini
anlamalarını sağlamak İçin ilgi uyandırmaktır" (Boston Museum of Science, 2000:3). Müzenin;
bilim tiyatrosu gösterileri, hayvan yaşam tiyatrosu, planetaryumu (takım yıldız haritası),
lokantaları, kafeteryaları, galoxy kafesi, satış reyonları, engelliler için kabartma panoları,
yabancı dil rehberleri ve yılda 600'den fazla geçici sergileriyle komple bir müze olduğu
söylenebilir. Bilim müzeleri içerisine dahil edilebilecek içeriklere sahiptirler. İçerik olarak,
gökyüzünün sanal ortamda canlandırılması söz konusudur. "Planeteryumlarda öğrencilere
tamamıyla serbest olarak katılımın olabileceği galaksi, yıldız kümeleri, astrofizik, astronomi
tarihi, gök mekaniği gibi dersler verilir. Ayrıca onun konuları arasında astronomiyi
gözlemleme, güneş sisteminin yaşı, galaksinin, evrenin ve uzayın derinliklerini araştırma
inceleme vardır. Bu derslerin amacı astronomi konusunda ilgiyi sürdürmek ve bu konudaki
becerileri ortaya çıkartmaktır" (Subramanian, 1977:51). Planeteryumlar bilim müzelerinden
bağımsız olabildiği gibi, Boston Bilim Müzesi'nde (ABD'de) olduğu gibi bilim müzeleri içinde
de
yer
alabilirler.
Bu müze türü çok yaygın değildir ve Türkiye'de de bir örneği yoktur. Bu tür müzeler genel
olarak doğal bilimler müzeleri içerisinde de yer almaktadırlar. Bunun örnekleri Amerika'da
görülmektedir.
Endüstri müzeleri de, endüstriyel mirası korumakla birlikte endüstrinin gelişmesine de
imkan hazırlarlar. Amerika'da, Fransa'da, Avusturya'da, İngiltere'de, Brezilya'da bu tür müzeler
kapsamlı olarak varlığını sürdürürler diğer ülkelerde de daha kısıtlı kapsamlarıyla göze
çarparlar (http://www.gorselsanatlar.org/muzeler-ve-muze-egitimi/muze-turleri/) .
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Uygulamalar
1) Konu ile ilgili kitap, makale ve ilgili yayınları takip ederek bilgiler edininiz.
2) Yaşadığınız bölgedeki bilim ve endüstri müzelerini gezinizi. Bu müzeler hakkında
notlar alarak, görsel maretyal toplayınız.
3) Yaşadığınız bölgedeki bilim ve endüstri müzelerini sınıflandırarak, isimlerini,
bulundukları bölge ismyile birlikte yazınız.
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Uygulama Soruları
1)Bilim ve Endüstri Müzesi nedir? Görevleri nelerdir?
2)Bilim ve endüstri müzelerine örnekler veriniz
3)Bilim ve Endüstri müzeciliği doğa tarihi müzeciliğinden hangi unsurlar aracılığıyla
farklılaşır?

121

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bilim ve endüstri müzeciliğinin ne olduğunu tanımış olduk. Daha sonra
bilim ve endüstri müzelerinden birkaç örnek vererek bu müzeelrin tarihsel arkaplanını da
aktararak anlamaya çalıştık. Bilim ve endüstri müzelerinin eğitsel faydaları üzerinde durduk.
Dünyadan çeşitli örneklerle bilim ve endüstri müzelerini, nerede olduklarını
tarihçelerini öğrendik.

ve

Bu şekilde genel programla uyumlu olarak bilim ve endüstri müzeciliği kavramını
örneklerle anlamış olduk.
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Bölüm Soruları
1)

Hangisi bilim ve endüstri müzeciliğinin kapsamı dahilinde düşünülebilir?

a)

Yağmur Ormanları Görselleri

b)

Motor gücünün deneyle izleyiciye aktarılması

c)

İnsan ırkının tarihsel evrimiyle ilgili balmumu heykeller

d)

Köy evlerinin çeşitli örnekleri

e)

Sanatsal dokümantasyon

2)

Hangisi bilim ve endüstri müzelerinden biridir?

a)

Ontario Bilim Merkezi

b)

Kore Minsok Halk Köyü Müzesi

c)

Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi

d)

Berlin Bergama Müzesi

e)

Britanya Müzesi

3)

Hangi bilim ve endüstri müzesi Japonya’da değildir?

a)

Chiba Müzesi

b)

Tokyo Ulusal Bilim Müzesi

c)

Yamagata Bilim Müzesi

d)

Tenerife Doğa ve İnsan Müzesi

e)

Japonya Ulusal Müzesi
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4)
Bilim ve endüstri müzeciliği ile ilgili bağlayıcı ve belirleyici kararlarla alan
‘National Concil of Science Museums’ isimli toplantı hangi ülkede gerçekleşmiştir?
a)

Brezilya

b)

Çin

c)

Hindistan

d)

İngiltere

e)

Fransa

5)
Hangi müze ‘Avrupa Endüstriyel Mirası’na sahip çıkan müze olma özelliği
taşımaktadır?
a)

Manchester Bilim ve Endüstri Müzesi

b)

Yamagata Bilim ve Endüstri Müzesi

c)

Chiba Bilim ve Endüstri Müzesi

d)

California Bilim Merkezi

e)

Tenerife Doğa ve İnsan Müzesi

6)

Kanada’da bulunan bilim ve endüstri müzesi hangisidir?

a)

Chiba Bilim Müzesi

b)

Deutsches Museum

c)

Chicago Bilim ve Endüstri Müzesi

d)

Ontario Bilim ve Endüstri Müzesi

e)

Tokyo Ulusal Bilim Müzesi

7)
Hem ulusal müze kategorisinde yer alıp hem de bilim müzesi olma özelliği
taşıyan müze hangisidir?
a)

Chiba Bilim Müzesi

b)

Tokyo Bilim Müzesi

c)

Yamagata Bilim Müzesi

d)

Oregon Bilim Müzesi
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e)
8)
farklılaşır?

Chicago bilim ve Endüstri Müzesi
Bilim ve Endüstri müzeleri hangi yöntemsel yaklaşımıyla diğer müze türlerinden

a)

Deney Sergileri

b)

Koleksiyon Sergileri

c)

Balmumu Sergileri

d)

Kalıntı Sergileri

e)

Buluntu Sergileri

9)
Hangi müze, müze olma özelliğinin dışında aynı zamanda bir bilim merkezi
olma özelliği taşır?
a)

California Bilim Müzesi

b)

Tokyo Ulusal Bilim Müzesi

c)

Deutsches Museum

d)

Chicago Bilim ve Endüstri Müzesi

e)

Art İnstitute of Chicago

10)
Hangi müze hem bir bilim merkezi tarafından hem de kültür bakanlığı tarafından
desteklenmektedir?
a)

California Bilim Merkezi

b)

Ontario Bilim Merkezi

c)

Manchester Bilim ve Endüstri Merkezi

d)

Chiba Bilimve Endüstri Müzesi

e)

Tenerife Bilim ve Teknoloji Müzesi

Cevaplar
1)B 2) A 3) D 4)C 5)A 6)D 7)B 8)A 9)A 10)C
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6. DÜNYADA ÖZEL VE RESMİ MÜZELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Özel Müzeler
6.2. Resmi Müzeler
6.3. Özel Ve Resmi Müzeler Arasındaki Farklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Özel Müzelerin temel nitelikleri nelerdir?

2)

Resmi Müzelerin genel özellikleri nelerdir?

3)

Özel ve Resmi Müzelerin farkları nelerden oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Özel Müzelerin temel
Özel Müzeleri oluşturan
Özel Müzeleri ziyaret
karakterinin ne olduğu ve etmenlerin
örnekler ederek veya web sayfalarını
bazı örnekler
üzerinden öğrenilmesi
inceleyerek
Resmi Müzelerin nitelikleri
Resmi
Müzelerin
ne
Resmi Müzeleri ziyaret
ve bazı resmi müze örnekleri olduğunu örneklerle edinmek ederek veya web sayfalarını
inceleyerek
Özel Müzelerle Resmi
Özel Müzelerle Resmi
Müzelerin ziyareti ve web
Müzeler arasındaki temel Müzeler arasındaki temel sayfalarının karşılaştırılarak
farklar
nitelik farklarının görülmesi değerlendirilmesi
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Giriş
Bu bölümde özel müzelerin temel nitelikleri belirlenerek örnekler üzerinden gösterilir.
Olumlu ve olumsuz yanları vurgulanır. Resmi müzelerin temel karakteri ortaya koyularak hangi
bakımlardan özel müzelerden ayrıldığı belirtilir. Bu iki müze türünün amaç ve kapsamları
karşıtırılır.
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6.1. Özel Müzeler
Özel müzelerin koleksiyonları çoğunlukla belirli ve sınırlı bir içerikle çerçevelenir.
Oluşturulan koleksiyon tek bir konu etrafında şekillendiğinden dolayı özel müzelerin mekan
genişliği de mütevazıdır. Bir kişi, kurum, vakıf ya da şirket bünyesinde kurulurlar. Pek çok özel
müze, özellikle de küçük olanlar, Uluslararası Müzeler Konsili’nin (ICOM) talep ve
mevzuatlarını karşılayamaz. Dolayısıyla özel müzelerde bulunan koleksiyonların sistematik bir
dökümantasyonu bulanamayabilir. Bu sebeple buralarda yer alan bilgilerin bilimsel niteliği
tartışmalı olabildiği gibi başka kaynaklarla da mutlaka karşılaştırılmalı ve doğrulanmalıdır.
Ancak öte yandan özel müzeciliğin giderek daha çok yaygınlaştığı günümüzde bu müzelerin
daha nitelikli hale geldiğini de belirtmek gerek. Vakıf ve şirket müzelerinin ekonomik yapıları
bireysel müzelere göre daha güçlüdür. Bu sebeple hem sergi mekanları ve koleksiyonları daha
geniştir hem de nitelikli iş gücü görece daha yüksektir. Bununla birlikte kimi özel müzeler
devlet tarafından ekonomik olarak desteklenir, bu durumdaki özel müzelerin daha iyi durumda
olduğunu belirtmek gerek. Resmi müzeler devlet tarafından desteklediği için bu müzelerin öne
çıkardığı noktalar ulusların, devletlerin, dinlerin ve kitlelerin tarihidir. Buna karşın özel müzeler
mütevazı bütçelerde olmakla birlikte bireyin öyküsünü ve tarihini öne çıkarır. Özel müzelerin
içerikleri her ne kadar çoğunlukla tek bir konuyla sınırlandırılmış olsa da seçtikleri konunun
sınırı neredeyse yoktur. Bugün itibariyle özel müzelerin hemen her konuda bir müze teşekkülü
oluşturduğu görülmektedir. Bir edebiyat metni bile bugün müze haline getirilebilmektedir.
İlk özel müze örneği olarak Türkiye’den Masumiyet Müzesi verilebilir. Orhan
Pamuk’un aynı isimdeki romanı 1950-2000 yılları arasındaki İstanbul’da geçen bir aşk
hikayesini içerir. Pamuk’un hem müzeyi hem de romanı birlikte düşündüğü belirtilir. “Müzede,
romanda anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, işittiği, gördüğü, biriktirdiği, hayal ettiği
şeyler dikkatle düzenlenmiş kutu ve vitrinlerde sergileniyor.” Daha önce belirtildiği gibi müze
tek bir konu etrafında şekillenmiş bir koleksiyona sahiptir. Bireysel bir teşebbüs sonucu kurulan
müze belirli bir dönemin hayatını ziyaretçilerine sunar. Üç katlı bir sergi mekanı mevcuttur.
Müze, romanda geçen karakterin yaşadığı evin tasvirlerine uymaktadır. Pamuk’un ifadesine
göre romanı yazmaya başlamadan önce müzede sergilenen nesneleri toplamaya başlar. 83
bölümden oluşan roman müzede 83 bölüme ayrılmış kutucuklar içinde temsil edilir. Sergileme
yöntemi romanı okumamış olan ziyaretçi için de öyküyü verebilecek bir kurguya sahiptir.
Müzenin manifestosunda müzeciliğin gelişimiyle ilgili tespitlerde bulunur. Bunlardan
önemlileri arasında destanlardan romana geçiş olduğu gibi milli müzelerden de bireysel
müzelere geçişin olması gerektiği belirtilir. Burada karşımıza çıkan, ulusların, halkların,
dinlerin ve kitlelerin değil bireylerin tarihinin ve hikayesinin daha önemli olduğu vurgusudur.
Ve özel müzelerin taşıyıcı rolü daha ziyade bu bireysellik ve bireyin hikayesinin anlatılmasında
yatar. Masumiyet Müzesi’nin manifestosu şu ifadeyle sonlanır: “Müzelerin geleceği
evlerimizin içindedir”.
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Masumiyet Müzesi
Kaynak: http://lifeinistanbul.net/gezi/masumiyet-muzesi/

Kaynak:
http://cdn2.themagger.net/wp-content/uploads/2013/04/masumiyetmuzesi_masumiyet-vakfi_refik-anadol-1.jpg
Masumiyet Müzesi, İçerden Görünüm
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Konunun çoğunlukla sınırlı olması dolayısıyla mekanın da sınırlı olması bütün özel
müzeler için geçerli değildir. 1929’da kurulan New York’taki Modern Sanat Müzesi (MoMA)
dünyadaki en büyük ve en geniş koleksiyona sahip modern sanat müzelerinden biridir. Abby
Aldrich Rockefeller ve iki arkadaşı tarafından kurulmuştur. Özel bir müze olmasına rağmen
önemli ekonomik yeterliliğe sahiptir. Örneğin 2012 yılında koleksiyon edinimi için ayırdığı
bütçe 32 milyon dolardır. Modern sanatın neredeyse bütün temsilcilerinin sanat üretimleri
müzenin koleksiyonunda mevcuttur. Müzenin amaçları arasında bugünün ve geçmişin sanatı
arasında sağlam bir köprü oluşturmaktır. Sergi mekanı büyük ve geniş olan müzenin oldukça
titiz ve detaylı bir modern sanat kütüphanesi de mevcuttur. Kütüphanesinde 300.000 kitap ve
sergi kataloğu yer almaktadır. Bugün itibariyle modern sanatın önemli bir belleği haline gelen
müze, özel müzeciliğin en dikkat çeken örnekleri arasındadır. Özel bir müze için hayli yüksek
bir rakam olan 150.000 parçalık dev bir koleksiyona sahiptir. Ancak yine de belirtmek gerekir
ki bütün bir koleksiyon modern sanat başlığı çerçevesinde şekillenmiştir. Bu da özel
müzeciliğin temel karakterlerinden biridir.

Kaynak:
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303393804579308713388648496
Modern Sanat Müzesi (MoMA) New York
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Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Museum_of_Modern_Art#/media/File:Museum_of_Modern_Art
_New_York_2005-04-28.jpg
Modern Sanat Müzesi (MoMA) New York, Bahçeden Görünüm
Londra’daki Madam Tussauds müzesi bireysel bir girişim sonucu kurulan özel bir
müzedir. Bal mumu heykeltıraşı Maria Tussaud tarafından 1835 yılında kurulmuştur. Balmumu
heykellerine 1777 yılında Voltaire’in heykeliyle başlar. Madam Tussaud Fransız Devrimi
sırasında dönemin pek çok ünlü simasının bal mumu heykelini yaptığı gibi kurbanların ve idam
edilen sıradan insanların da bal mumu heykelini yapar. Ancak bunları Fransa’da
sergileyemeyeceği için ve başka sebeplerden dolayı da müzeyi İngiltere’de açar. Tussauds’un
yaptığı heykellerin bir kısmı bugün hala sergilenmektedir ancak ilk sergide yer alan 400 figürün
önemli bir kısmı 1941’de Alman bombardımanı sebebiyle tahrip olmuştur. Bugün Londra’nın
en çok ziyaret edilen müzeleri arasındadır. Bir şirket olarak genişlemeye devam eden müze
spordan siyasete, sinemaya kadar günümüz ünlü simalarının da bal mumu heykelini üretmiştir.
Tussauds müzeleri olarak dünyanın değişik ülkerinde açılmaya devam eden bir müze zincirine
dönüşmüştür. Aralık 2016’da İstanbul’da da bir şube açacak olan müze İstiklal Caddesi
üzerindeki Grand Pera’da balmumu heykellerini sergileyecek. Bu genişleme çabası, özel
müzeciliğin genişleme ve kar amacı gütme eğilimine ve amacına da bürünebileceğini
göstermektedir.
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Kaynak: http://www.acspecialprojects.com/architectural/landmarks/madame-tussaudslondon-exterior-led-lighting.asp
Madam Tussaud Müzesi Londra
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Kaynak:https://tr.wikipedia.org/wiki/Madame_Tussauds#/media/File:%27Madame_T
ussaud%27_herself_at_%27Madame_tussauds_waxworks_in_London..jpg
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Madam Tussaud Müzesi, Madam Tussauds’un kendi bal mumu heykeli, Londra
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Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/428686458257508959/
Madam Tussauds Müzesi, Prenses Diana’nın bal mumu heykeli, Londra
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Kaynak:http://www.magazineusa.com/us/cityguide/show.aspx?state=ny&unit=newyor
k&doc=78&dsc=Madame_Tussauds_New_York
Madam Tussauds Müzesi, New York, açılış yılı 2000
6.2. Resmi Müzeler
Resmi müzeler sahip oldukları kültürel, tarihi ve sanatsal koleksiyonları koruma, arşiv
oluşturma, geçici ve kalıcı olarak sergileme amacı içindedir. Ülkelerin sahip oldukları resmi
müzeler ilk olarak kendi kültürel miraslarını sergileme ve koruma amacındadır. Daha sonra
koleksiyonlarında bulunan diğer kültür ve medeniyetlerin koleksiyonlarını sergilemeyi ve
korumayı amaç edinirler. Resmi müzelerin sahip oldukları dökümantasyon bilimsel bilgi ve
beglemeye uygun biçimde arşivlenir. Sahip oldukları geniş kütüphane de ziyaretçilerine
çoğunlukla açıktır ve edinilen bilgiler tutarlıdır. Resmi müzeler devlet tarafından desteklendiği
için ilk olarak sahip oldukları nitelikli personeli sayesinde oldukça titizdir. Bu müzeler oldukça
geniş bir alana yayılmakla birlikte sergileme mekanları da hayli çoktur. Bununla birlikte resmi
müzeler birden çok konu ve içerik etrafında gelişir. Sahip oldukları koleksiyonların türüne ve
içeriğine göre kategorize edilerek sergileme mekanları bölünür. Bu müzeler tarih öncesi
dönemden günümüze kadar süren geniş bir zaman dilimine yayılan bir koleksiyona sahiptir. Bu
bakımdan da resmi müzeler içerik olarak oldukça zengindir.
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Bu genişliğe sahip müzelere verilebilecek ilk örnek Louvre Müzesi’dir. Dünyanın en
geniş müzesidir ve 2014 verilerine göre dünyada en çok ziyaret edilen ikinci müzedir. Louvre
Müzesi’nin inşaa tarihi 12. Yüzyıla kadar gitse de müze olarak açılış tarihi 1793’tür. Henüz
1791 yılında Fransız Devrimi sürecinde Louvre müzeye dönüştürülür ancak açılış tarihi
monarşinin çöküşünün birinci yıl dönümü kutlamalarına denk 10 ağustos 1793 olur. Bu yıllarda
halkın ziyaretine haftada yalnızca 3 gün açıktır. 380.000’den fazla objeye sahip olan müze
35.000 sanat üretimini sergilemektedir. Bu geniş koleksiyon içerinde Mısır, Yunan, Roma,
İslam ve Uzak Doğu’dan günümüze kadar pek çok kültüre ve sanat dalına ait eserler mevcuttur.
Koleksiyon 8 ayrı küratoryal bölüme ayrılmış durumdadır: Mısır, Yakın Doğu, Yunan-Roma,
İslam Sanatı, Heykel, Dekoratif Sanatlar, Resim, Çizim ve Baskı. Fransız hükümeti Louvre
Müzesi için yıllık 180 milyon dolar kaynak ayırmaktadır, buna bilet ve diğer gelirlerde
eklenince Luvre Müzesi’nin yıllık geliri 350 milyon dolara çıkmaktadır. Müzenin koleksiyonu
içerisinde dünyaca ünlü tabloların yer aldığını da belirtmek gerekir. Örneğin Leonardo da
Vinci’nin Mona Lisa tablosu müzenin koleksiyonu içerisindedir. Resmi müzelerin tüm
özellikleri Louvre’da karşımıza çıkmaktadır. Zengin bir koleksiyon, geniş bir mekan, devlet
desteği, güçlü bir ekonomik yapı, nitelikli iş gücü, bilimsel bilgi ve belgelemeye uygun bir
arşiv, akademik ve yeterli bir kütüphane.

Kaynak: http://www.aflouvre.org/
Louvre Müzesi
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Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Louvre#/media/File:Mona_lisa_crowd.jpg
Louvre Müzesi, Mona Lisa tablosunun önündeki kalabalık
Dünyadaki bir başka en eski ve en büyük resmi müzelerden biri Hermitaj Müzesi’dir.
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bulunan müze 1764 yılında Büyük Katerina tarafından
krulmuştur. 2. Katerina’nın koleksiyonuyla başlayan müze henüz onun yaşamı sırasında
dünyadaki en önemli koleksiyonlardan biri haline gelir. 1852 yılından itibaren de halkın
ziyaretine açılmıştır. Müze altı ana yapıdan oluşup bunlardan beş tanesi ziyarete açıktır; Kışlık
Sarayı, Eski Hermitaj, Yeni Hermitaj, Küçük Hermitaj ve Hermitaj Tiyatrosu. Şüphesiz ki
Hermitaj Müzesi de oldukça geniş bir koleksiyona sahiptir. Mısır, Antik Yunan, Roma, Avrupa,
Prehistorik dönemler, Asya kültürleri gibi pek çok dönem ve bölgeden sanat ve kültür mirası
müze bünyesinde sergilenmektedir. Müzenin toplamda sahip olduğu koleksiyonun önemli bir
kısmı mekansızlık vb. sebeplerle sergilenememektedir. Sadece 13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar
olan Avrupa sanat ve kültürüne ait koleksiyon 120 odada sergilenmektedir. Müze dünyada en
çok tabloya sahip olan müzedir. 11. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar olan süreçteki Rus kültürünü
ve sanatını yansıtan saygın bir koleksiyona sahiptir. Sovyet yönetimi sırasında müzenin
koleksiyonunun bir kısmı Moskova’ya taşınır ve bugün hala Moskova’daki Puşkin Müzesi’nde
sergilenmektedir. 2. Dünya Savaşı’ndaki Alman kuşatması sırasında müzenin koleksiyonun
büyük kısmı Yekaterinburg’a taşınır. Bu kuşatma sırasında müze bazı hasarlar alır ancak
savaşın bitimiyle birlikte 1945 yılında yeniden müze olarak açılır. Dünyadaki en önemli
empresyonist koleksiyona sahip olan müze, bu koleksiyonu 1994 yılında açıklamış, bu tarihe
kadar gizlemiştir. 2006 yılında müzeden 543.000 dolar değerinde eser çalınmıştır. Bunların
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önemli bir kısmı daha sonra müzeye yeniden kazandırılır. Hermitaj Müzesi’nin kütüphanesinde
300.000 akademik kaynak kullanıcılara açıktır. 2013 verilerine göre müzenin ziyaretçisi sayısı
3 milyon kişidir.

Kaynak: https://musings-on-art.org/hermitage-museum-250th-anniversary/
Hermitaj Müzesi
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Kaynak: https://cathylocke.files.wordpress.com/2013/06/01.jpg
Saray Meydanı ve Hermitaj Müzesi’nin Yönetim Binası

Kaynak:http://www.zoover.com.tr/rusya/rusya/st-petersburg/the-state-hermitagemuseum/fotograflar
Hermitaj Müzesi, Neva Nehri’nden bir görünüm
Bir önemli ve geniş bir koleksiyona sahip müze İngiltere’deki Britanya Müzesi’dir.
1753 yılında Hans Sloane ölümü üzerine devlete kalan koleksiyon müze oluşturma fikrini
ortaya çıkarmıştır. Müze, temelde bu koleksiyon üzerine oluşturulmuştur. 19. Yüzyılda
yaygınlaşan müze düşüncesine öncülük ettiği söylenebilir. 8 milyondan fazla koleksiyona sahip
müze insanlık tarihinin belleği durumundadır. İçerik olarak en geniş koleksiyona sahip
müzelerden biridir. Müze sekiz ana departmandan oluşur: Antik Mısır ve Sudan, Yunan ve
Roma, Ortaçağ, Baskı ve Çizimler, Prehistorik dönemler ve Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika,
Sikke ve Madalyonlar. Antik Mısır seksiyonunda yer alan eserler Mısır’ın tarihinin tüm
dönemlerini kapsar ve dünyadaki en geniş koleksiyondur. Müzeye yönelik önemli bir eleştiri
ise dünyanın değişik bölgelerinden getirilen eserlerin iade edilip edilmeyeceği konusundadır.
Müzenin mekanı kuruluşundan günümüze kadar sürekli olarak genişlemektedir. Yunan
tapınaklarını andıran müzenin Ana giriş bölümü Sir Robert Smirke tarafından yapılmıştır.
Yapımına 1823 yılında başlanan müze 1853 yılında kanatların da eklenmesiyle tamamlanır.
Roma’daki Pantheon’u andıran kütüphane müzenin önemli bir bölümünü oluşturur. Müzenin
kütüphanesindeki 350 bin kaynak ziyaretçilerin kullanımına açıktır. Kütüphane bünyesinde
faaliyette bulunan eğitim departmanı ise oldukça aktiftir. Düzenlediği seminer ve etkinliklerin
yanı sıra ülke ve dünya çapında değişik yaş gruplarının eğitimine katkıda bulunmaktadır.
Müzede yüksek bir teknolojinin de kullanıldığını ifade etmek gerekir. Koleksiyonun bir kısmı
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online olarak da görülebilmektedir. 2. Dünya Savaşı sırasında kimi önemli tahribatlar alan
müzenin restorasyonu yıllar sürmüştür. Devlet bütçesinden aldığı yardımın yanı sıra kimi
bağışlar da müzeye yapılmaktadır. Örneğin sadece Afrika kolkesiyonun bir kısmı için yakın
zamanda 25 milyon euro bağış almıştır. Yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 6 milyonun üzerindedir.

Kaynak: http://britainexplorer.com/listing/british-museum-london/
Britanya Müzesi, Ana Giriş Kapısı

Kaynak:http://photography-aerial.com/aerial-photography/the-british-museum-london/
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Britanya Müzesi

Kaynak:http://www.britishmuseum.org/about_us/services/film_and_radio/locations/re
ading_room.aspx
British Müzesi, Kütüphane

Kaynak: http://www.techtravel.ch/wq_pages/fr/a-cote/british-museum.php
British Müzesi, Okuma Salonundan Bir Görünüm
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6.3. Özel Ve Resmi Müzeler Arasındaki Farklar
Özel müzeler çoğunlukla tek bir konu, içerik ve tema etrafında şekillenir. Buna karşın
resmi müzeler birden fazla içeriğe dair bir koleksiyona sahiptir. Sahip olduğu koleksiyonun
tarihsel periyodu da daha geniştir. İkinci olarak özel müzelerin koleksiyonu daha sınırlı ve dar
kapsamlıdır. Buna karşın resmi müzelerin koleksiyonu Britanya Müzesi’nde görüldüğü gibi 8
milyona kadar ulaşabilmektedir. Resmi müzelerin koleksiyonlarının bu denli fazla olması, bu
koleksiyonları sergileyecek mekanların da sayısının fazla olması sonucunu doğurur.
Dolayısıyla resmi müzelerin sergileme mekanları özel müzelere oranla çok daha fazladır.
Resmi müzeler devlet tarafından desteklendiği için çok güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir.
Elbette bazı özel müzelerin de ekonomik yapıları güçlü olmasına rağmen, bunların hem sayıları
sınırlıdır hem de resmi müzeler kadar güçlü değildir. Elbette müzelerin ekonomik durumları
sahip oldukları iş gücünün niteliğine de yansır. Resmi müzelerin çalışanları akademik nitelikleri
ve yeterlilikleri bakımından özel müzelere göre daha kalifiyedir. Bunun sonucu olarak resmi
müzelerin dökümantasyonu ve kütüphanesindeki bilgiler bilimsel bilgi ve belgeleme
kriterlerine daha uygundur. Buna karşın özel müzelerin sahip olduğu kütüphane ve
dökümantasyon açısından bu kriterlerin hemen hepsinde karşılandığı söylenemez. Özel
müzelerin genişleme, kazanç sağlama gibi amaçları olmasına karşın resmi müzelerin temel
amacı genişleme ve kazanç sağlama değildir. Ulusal tarihi yansıtmak, sahip olduğu insanlık
mirası olarak kabul edilen koleksiyonu korumak, yorumlamak ve eğitici faaliyetlerde bulunmak
temel amaçları arasındadır.
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Uygulamalar
1)

Öğrenciler örneklenen müzelerin web sitelerini incelemelidir.

2)
Yaşadığınız ildeki özel ve resmi müze statüsünde hangi yapılar
bulunmaktadır, araştırınız. Her iki müze türüne dahil olan birer müzeyi bulunduğunuz ilde
ziyaret ediniz.
3)
Bu
karşılaştırınız.

ziyaret

sırasında

tespit

ettiğiniz

farklılıkları

öğrendiklerinizle
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Uygulama Soruları
1)

Özel müzelerin ve resmi müzelerin temel nitelikleri ve farklarını öğrenildi mi?

148

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir özel müzenin nitelikleri, olanakları ve problemlerinin neler olduğu ve olabileceği
açıklandı. Bununla birlikte resmi müzelerin olanaklarının daha fazla olmasının nedenleri
açıklanarak genel karakteri verildi. Her iki müze türünün belirgin nitelikleri seçilen örnekler
üzerinden açıklandı.
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Bölüm Soruları
1)

Hangisi özel müzelerin niteliğidir?

a)

Mekan bakımından oldukça geniş imkana sahip olması

b)

Devlet tarafından ekonomik destek garantisine sahip olması

c)

Belirli bir konu veya içerikle sınırlandırılmış olması

d)

Ziyaretçi sayısı bakımından resmi müzelere göre daha iyi durumda olması

e)

Koleksiyon bakımından en az on milyon objeye sahip olması

2)

Özel müzeler bilimsel bilgi ve dökümantasyon açısından neden yeterli değildir?

a)

Temel bilgi kaynaklarından uzak olması

b)

Koleksiyonlarının sınırlı olması

c)

Elverişsiz mekanların olanak sağlamaması

d)

İş gücü niteliğinin yetersiz olması

e)

Ziyaretçi sayısının az olması

3)
Özel müzelerin mekan bakımından sınırlı olmasının nedenleri arasında hangisi
gösterilebilir?
a)

Gelenellikle yazılı bir metni kaynak almaları

b)

İş gücünün sınırlı olması

c)

Belirli bir kişi ya da kurum tarafından açılmış olması

d)

Koleksiyonlarının sınırlı olması

e)

Ekonomik açıdan genişleme amacı gütmemeleri

4)

Resmi müzelerin ekonomik gücü neden daha fazladır?

a)

Koleksiyonlarının genişliği

b)

İş gücünün niteliğinin fazla olması

c)

Çalışma saatlerinin uzun olması

d)

Devlet tarafından ekonomik olarak desteklenmesi
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e)

Ekonomik olarak genişleme ve kazanç sağlama amacında olmaları

5)

Hangisi resmi müzelerin niteliklerinden biridir?

a)

Bilimsel bilgi ve dökümantasyon bakımından yeterli olması

b)

Tek bir içerik ve temayla sınırlandırılmış olması

c)

Ziyaretçi sayısının az olması

d)

Mekan bakımından elverişsiz ve sınırlı olması

e)

İş gücünün niteliksiz ve yetersiz olması

6)
göstermez?

Aşağıdakilerden hangisi Masumiyet Müzesi’nin bir özel müze olduğunu

a)

Müzenin içeriğinin bir edebiyat eserine dayanması

b)

Bireysel bir teşebbüs olması

c)

Belirli bir dönemi içerik olarak alması

d)

Mekanın sınırlı olması

e)

Ziyaretçi sayısının yüksek olması

7)

Aşağıdakilerden hangisi resmi müzelerde daha iyi durumdadır?

a)

Koleksiyonun çok geniş olması

b)

Ziyaretçilerin niteliğinin yüksek olması

c)

Performatif niteliğinin olması

d)

Ziyaretçilerin giriş ücretlerinin düşük olması

e)

Çoğunlukla doğada yer almaları
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8)
değildir?

Aşağıdakilerden hangi resmi bir müzeyi özel müzeden ayıran bir nitelik

a)

Sergileme mekanının olanakları

b)

Müzenin ekonomik gücü

c)

Genişleme ve kazanç sağlama amacında olup olmaması

d)

İş gücü niteliği

e)

Müzenin çağdaş sanatları bünyesinden barındırıp barındırmaması

9)

Aşağıdakilerden hangisi Louvre Müzesi’nin bir özelliği değildir?

a)

Ekonomik olarak devlet desteği alması

b)

Pek çok kültüre ait koleksiyona sahip olması

c)

Sergileme mekanın oldukça fazla olması

d)

Koleksiyonun oldukça fazla olması

e)

Müzenin bir edebiyat eserine dayanarak kurulmuş olması

10)
Aşağıdaki müzelerden hangisi dünyanın değişik ülkelerinde ekonomik kazanç
için şube açmıştır?
a)

Masumiyet Müzesi

b)

Hermitaj Müzesi

c)

Louvre Müzesi

d)

Tussauds Müzesi

e)

British Müzesi

CEVAPLAR
1) C 2) D 3) D 4) D 5) A 6) E 7) A 8) E 9) E 10) D
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7. DÜNYADA AÇIK ALAN ve ANIT MÜZELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Dünya’da Açık Alan Müzelerinin Kökeni ve Amacı
7.1.1. İskandinavya’da Açık Alan Müzeleri
7.1.2. Kuzey Amerika’da Açık Alan Müzeleri
7.2. Anıt Müze Nedir?
7.3. Açık Alan Müzeleri ile Anıt Müze Arasındaki Farklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Açık Alan Müzesi’nin oluşturulma amacı nedir?

2)

İskandinavya ve Kuzey Amerika’daki Açık Alan Müzeleri arasındaki fark nedir?

3)

Anıt Müzesi nedir?

4)

Açık Alan Müzesi ile Anıt Müzesi arasındaki fark ya da farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Açık Alan Müzesinin ne
Açık
Alan
olduğu ve dünyadaki ilk ve oluşturan
önemli örnekler
örnekler
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Müzesini
Açık Alan Müzelerini
etmenlerin ziyaret ederek veya web
üzerinden sayfalarını inceleyerek

Anıt Müzenin ne olduğu ve
Anıt Müzenin ne olduğunu
Anıt Müzelerini ziyaret
bazı simge anıt müze örneklerle edinmek
ederek veya web sayfalarını
örnekleri
inceleyerek
Açık Alan Müzeleriyle
Açık Alan Müzeleriyle
Müzelerin ziyareti ve web
Anıt Müze arasındaki temel Anıt Müze arasındaki temel sayfalarının karşılaştırılarak
farklar
nitelik farklarının görülmesi değerlendirilmesi
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Giriş
Bu bölümde Açık Alan Müzelerinin gelişimi ve temel niteliklerinin örnekler üzerinden
öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Anıt Müzelerini oluşturan etmenlerin dünyadaki simge örnekler
üzerinden kavranılması ve Anıt Müzelerinin Açık Alan Müzeleriyle karşılaştırılması
planlanmaktadır.
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7.1. Açık Alan Müzeleri
Açık alan müzesi en genel anlamıyla bir ya da birden fazla yapıdan oluşan ve açık alanda
bulunan yapılar topluluğudur. Açık alan müzeleri sahip oldukları koleksiyonlara göre kendi
içinde çeşitli türlere ayrılır. Örneğin, arkelojik açık alan müzesi, tarım müzesi, tarihi evler
müzesi. Dünyadaki ilk açık alan müzesi Kral II. Oscar’ın Norveç’te Oslo yakınlarında 1881
yılında açtığı müzedir. Orginal planı 8-10 yapıdan oluşan bu müzenin amacı Ortaçağdan
itibaren gelişen geleneksel Norveç evlerini sergilemektir. Yanı sıra dünyada ortaya çıkan açık
alan müzesi geleneği İskandinavya kökenlidir. Açık alan müzelerinin amaçları arasında
geçmişte varolan yaşam biçimlerini oldukları gibi, yaşayan ve akan hayatın içerisinde sergileme
niyeti vardır. Detayları hakkında bilgi sahibi olunan bir köyü tüm yaşam formlarıyla
ziyaretçisine gösterme hedefi gözetilir. Avrupa kökenli açık alan müzeleri çoğunlukla yapılara
ve evlere odaklanmışken, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmaya başlayan Kuzey Amerika açık
alan müzeleri belirli bir dönemin kıyafetleri ve doğal çevresi sergilenebildiği gibi seçilen
dönemin insanlarının tavır ve davranış biçimlerini ve genel anlamda yaşam biçimlerini yansıtan
performanslar da ziyaretçilere gösterilir. Bu da Avrupa kökenli açık alan müzeleri ile Kuzey
Amerika kökenli açık alan müzelerinin farkını oluşturur ve aynı zamanda ziyaretçilerin de bu
iki müzeden edindiği izlenim ve deneyim farklıdır. Kuzey Amerika’daki ilk açık alan müzesi
Henry Ford tarafından 1928 yılında Michigan’da kurulan Greenfield Köyü’dür. Bu müzeler
yaşayan tarih müzesi olarak da adlandırılır.
7.1.1 İskandinavya’da Açık Alan Müzeleri
Dünyadaki ilk Açık Alan Müzesi’nin İskandinavya kökenli olmasına ilişkin gerekçe
olarak bu bölgedeki evlerin çoğunlukla ahşap olması nedeniyle zamanla yapıların ortadan
kalkması nedeniyle yerel mimariye ilişkin bir bellek oluşturma kaygısı olduğu
düşünülmektedir. Kimi yorumlara göre ise Açık Alan müzelerinin kökeninde antik tapınaklar,
köylü barınakları ve yıkıma uğramış eski kavimlerin yerleşim alanları olduğudur. Değinildiği
gibi ilk olarak Kral II. Oscar, Norveç evlerinin geleneğini sergilemek ve korumak amacıyla
1881 yılında böyle bir çalışmayı başlatmıştır. Ortaçağdan 19. Yüzyıla kadar olan süre
zarfındaki Norveç mimarisinin temel öğelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ancak
masrafların fazla olması nedeniyle projenin yalnızca yarısı gerçekleştirilmiştir. 10 evden oluşan
projenin yalnızca 5 tanesi inşa edilmiştir. Fakat nu proje daha sonra Norveç Kültürel Tarih
Müzesi kapsamında tamamlanmış ve daha da genişletilmiştir. Burada inşa edilen toplam yapı
sayısı 150 ‘ye ulaşmıştır. Buradaki yapılar arasına denizcilik müzesi, Viking gemileri
koleksiyonu eklenmiştir.
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Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Oscar1888.jpg
Dünya’daki İlk Açık Alan Müzesi, Kral II. Oscar’ın Koleksiyonundan, Oslo
Yakınlarındaki Bygdoy
Norveç’teki yarım kalan bu ilk projeyi ziyaret eden Arthur Hazelius Stockholm’de tüm
dünyaya ve Avrupa’ya örnek olacak Skansen Açık Alan Müzesi’ni 1891 yılında kurar. Skansen
sözcüğü Açık Alan Müzeciliği öylesine özdeşleşir ki çoğu zaman Açık Alan Müzesi yerine
Skansen Müzesi ifadesi literatürde kullanılır. Özellikle Avrupa ve Amerika’daki Açık Alan
Müzeciliğinin gelişimine önemli bir ilham kaynağı olmuş ve Amerika’da açılan Açık Alan
Müzeleri orijin olarak kendilerine Skansen Müzesi’ni almışlardır. Skansen Müzesi’nin yıllık
ziyaretçi sayısı ortalama 1.5 milyona yakındır. Müze kapsamında bir hayvanat bahçesi de yer
almakta olup burada yalnızca İskandinavya’da yaşayan hayvanların bakımı yapılmakta ve
ziyareti sağlanmaktadır. Müzeye daha sonra yapılan eklemeler ve genişlemeler neticesinde bir
çiftlik eklenmiş ve küçük ölçekli tarım yapılmaktadır. Geleneksel İskandinav tarımcılığını
yaşatmak amacı güdülmektedir. Geleneksel İskandinav kıyafetlerinin sergilendiği bir bölüm
müzeye eklenmiş ve yerel dans gösterileri bu kıyafetlerle yapılmaktadır.
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Kaynak:https://www.thestockholmguide.com/Attractions/Museums/Skansen-Museum37
Skansen Müzesi, Giriş

Kaynak:https://en.wikipedia.org/wiki/Skansen#/media/File:Seglora_church_050701.J
PG
Skansen Müzesi Kilise
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Değinildiği gibi çoğunlukla yapı temelli olan İskandinavya Açık Alan Müzeciliği Kuzey
Amerika’daki gelişmelerden etkilenmiştir. Mimari formlar çerçevesinde gelişen yerleşim
birimi odağını kaybetmeksizin müzelerin içerisine temel alınan döneme özgü yaşam biçimleri
de eklenmeye başlanmıştır. Aynı zamanda ilk olarak Kuzey Amerika Açık Alan Müzeciliğinde
görülen permormatif nitelikler İskandinav ve Avrupa Açık Müzeciliğine de eklenmiştir. Bu
gelişmenin Avrupa’daki ilk örneği de Danimarka’daki Aarthus şehrinde kurulan ‘Eski
Kasaba’da (The Old Town) görülür. Köy kültüründen ziyade kasaba ve şehir kültürünü yansıtan
ilk müzedir. Ülke genelinden örneklerden oluşan toplam 75 tarihi yapı müze alanında yer
almakta ve 20 küçük gemi koleksiyonu da sergilenmektedir. Sadece evler değil aynı zamanda
posta ofisi, okul, çalışma yerleri, bahçeler müze içerisinde görülebilmektedir. Müzeye daha
sonra bir saat müzesi, oyuncak ve tekstil müzesi de eklenmiştir. Bu müzelerin her birinin
içerisinde geniş bir koleksiyonun mevcut olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin oyuncak
müzesinde 19. Yüzyıldan 1960’a kadar olan periyottaki oyuncaklardan oluşan 6000 oyuncak
koleksiyonu ziyaretçilere açıktır. Bahçeler de ise 17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar olan bahçe
geleneği ve yetiştirilen bitkiler sergilenmektedir. Müze içerisinde yer alan aktivitelerden
bazıları burada yer alan fırınlarda pişirilen geleneksel pastalar ve kurabiyeler ziyaretçilere
ikram edilir.

Kaynak:
beauty-spots/

http://edition.cnn.com/2015/06/05/travel/gallery/denmark-constitution-day-

Eski Kasaba Müzesi
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Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/DGB2.jpg
Eski Kasaba Müzesi, bir müze çalışanı tarihsel kıyafetleri içerisinde.

Kaynak:
museum-gdk631880

http://www.visitdenmark.co.uk/en-gb/denmark/den-gamle-old-town-
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Eski Kasaba Müzesi

Kaynak:http://www.visitdenmark.co.uk/en-gb/denmark/den-gamle-old-town-museumgdk631880
Eski Kasaba Müzesi; fırın
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Kaynak:https://en.wikipedia.org/wiki/The_Old_Town,_Aarhus#/media/File:Aarhus_th
e_old_city_(11834125375).jpg
Müze içerisinde bir atlı araba ziyaretçileri taşıyor.
7.1.2 Kuzey Amerika’da Açık Alan Müzeleri
Kuzey Amerika’da gelişen Açık Alan Müzeciliği daha çok ‘yaşayan tarih müzesi’
olarak bilinir. İskandinav geleneğinin aksine Amerika’da gelişen Açık Alan Müzesi sadece
yapılara odaklı değildir. Merkeze alınan tema çerçevesinde, müze bir yaşam formu içerisinde
verilir. Kuzey Amerika’da yer alan pek çok Açık Alan Müzelerinde bir kültür, doğal çevre
içinde ve tarihi periyodları da gösterecek biçimde verilir. Bu sayede ziyaretçi müzeye girdiği
andan itibaren belirli bir kültürü oluşturan neredeyse bütün etmenleri bir arada deneyimleme
olanağına kavuşur. Kuzey Amerika Açık Alan Müzeciliği, genel anlamda bütün müze türlerini
etkilemiştir. Ortaya çıkardığı performatif etkinlik müzeleri bir bakıma donuk ve cansız bir form
olmaktan çıkarmaya dönük bir adım olarak görülmektedir. Bugün az ya da çok neredeyse her
müze küçük de olsa bir performatif etkinliği bünyesine taşımaktadır. Böylece müzeye gelen
ziyaretçi kendisine sunulan nesneleri deneyimleme aşamasında pasif bir alımlayıcı olmaktan
öteye, bu objelerle edimsel bir etkinlik içerisine girer. Şüphesiz ki nesnelere temas etme
ziyaretçi açısından daha kalıcı bir tecrübedir. Kuzey Amerika’da başlayan bu gelenekten sonra
nerdeyse hemen her konuda açılan ve performatif niteliği ağır basan açık alan müzeleri
mevcuttur. Bu, yaşayan müze anlayışı, aynı zamanda Açık Alan Müzelerini daha çok ziyaret
edilen mekanlar haline getirir. Şüphesiz ki müze bu performatif niteliği, içeriğiyle uyumlu
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olarak bir eğitime dönüştürdüğü durumda hayli verimli olmaktadır. Turistik bir etkinlik olmaya
da başlayan bu yöntem kimi araştırmacılar tarafından eleştirilmektedir.
Henry Ford’un 1928’de GreenField’teki ilk girişiminden sonra 1934 yılında ‘Gizemli
Liman Kenti’ Açık Alan Müzesi Amerika’da kurulan Açık Alan Müzelerinin genel karakterini
de verir. Gizemli Liman Kenti Connecticut’ta 1870 yılındaki eski bir modele göre yeniden inşaa
edilir. 60 tane yapı birimi müzenin mekanını oluşturur. Limanın en belirgin niteliklerinden olan
gemi koleksiyonu müzeyi özgün bir konuma yükseltir. Çünkü Amerika tarihi için önemli
görevler üstlenen gemiler tüm tarihsellikleriyle birlikte müzede sergilenmektedir. Bu gemilerin
parçalarının ve yapım aşamaların sergilendiği yaklaşık 2 milyon obje müze kapsamında
değerlendirilmektedir. Resimler, çizimler, araçlar ve gemi modelleri ayrıca bir koleksiyon
oluşturur. Döneme özgü yapılar ve yaşam biçimleri tamir atölyeleri müze kapsamında
değerlendirilmiştir. 1950’li yıllardan itibaren denizcilik eğitimi ve yaz okulları müzede
verilmeye başlanır. Yanı sıra üniversitelerin denizcilik bölümleriyle birlikte çalışmalar da
yapılmaktadır. Gizemli Liman Kenti Açık Alan Müzesi’nin aynı zamanda geniş bir kütüphanesi
de ziyaretçilere açıktır. Kütüphanede denizcilikle ilgili 75 bin kaynak mevcuttur. Müzede
teknolojinin olanaklarından yararlanılır. 1 milyon fazla görsel müzenin arşivinde yer
almaktadır. Yıllık ortalama ziyaretçi sayısı yaklaşık 250 bindir. Müze bir film stüdyosu olarak
da kullanılmıştır. Stephen Spilberg’in filmi Amistad’ın kimi sahneleri burada çekilmiştir.

Gizemli Liman Kenti, 1870 yılından bir model
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Müze içerisinde bulunan Joseph Conrad’ın gemisi, inşa tarihi 1882.
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Müze kapsamında çocuklara denizcilik eğitimi verilmektedir.
Plymoth Plantasyonu Amerika’da kurulmuş bir diğer dikkat çeken yaşayan Açık Alan
Müzesi’dir. 17. Yüzyılda Amerika’ya ilk göçen İngiliz Kolonisi tarafından kurulan
Plantasyon’un kimi üyeleri kiliselerin ayrılması sırasında İngiliz kilisisenin zulmünden kaçarak
buraya yerleşmişler. Bu sebeple bazıları hacı olarak anılırlar. Burada da Amerika’ya özgü olan
yaşayan hayatı müzede ziyaretçilere gösterme amacı söz konusudur. Müzede 1947’de
kurulmuştur. Müze, yazılı metinlere, çizimlere ve resmi kayıtlarda yer alan envanterlere göre
kurulmuştur. Burada müzenin oluşturulması sırasında ve sonrasında arkeolojik kazılar
yapılmıştır. Daha önce olduğu yerde bir yaşam biçimini tüm kategorileriyle canlandırma çabası
Amerikan geleneğine özgü bir durumdur. Geçmişte yaşamış olan bir kitle kendi kültürel kodları
içerisinde müzede yaşamaktadır. Kazıda bulunan araç gereçler sergilendiği gibi bu araç gereçler
model alınarak yeniden üretilmiş ve plantasyonun günlük yaşamı içerisinde
değerlendirilmektedir. Performatif bir biçimde döneme özgü sebze üretme yine kendi dönemine
ait araç gereçle yapılır. Bu döneme özgü yemekler pişirilir ve ziyaretçilere ikram edilir. Pişirilen
yemekler yine o günün teknikleriyle yapılır. Ve tabi ki kıyafetler ve mimari de dönemin
karakterini yansıtır. Bu plantasyonda yaşamış olan kişiler permormatif bir biçimde temsil edilir.
Burada yaşamış olan yerel halka özgü araç gereçler ve kıyafetler de temsil edilir. Wampanoag
ve Mohegan kabileleri bunlardan bazılarıdır. Görüldüğü üzere Kuzey Amerika’da kurulan Açık
Alan Müzeleri İskandinav Açık Alan Müzeciliğini bir adım daha öteye taşıyarak yalnızca
mimari düzlemde kalmayıp içeriği de genişletmişlerdir hem de permormatif bir nitelik
kazandırmışlardır.
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Kaynak:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Plimoth_Plantation_view.jpg
Plymoth Plantasyonu, Massachusetts
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Kaynak:http://www.plymouthtours.net/offer/8525/Plimoth-Plantation-Tour-by-Busfrom-Boston
Plimoth Plantosyanu Çiftçiler
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Kaynak:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Plimoth_Plantation_M
ary_Soule.jpg
Kolonistlerden Georg Soule’un eşi Mary Soule’in permormatif temsili.
7.2. Anıt Müzeler
Anıt müzeleri yeniden bir canlandırma olmaksızın ve içerdiği koleksiyonla doğrudan
bağı olmadan kendisi bir anıt niteliği taşıyan yapıya anıt müzesi niteliği atfedilir. Anıt
müzelerinde yaşam biçimi verilmeye çalışılmaz. Bu sebeple Açık Alan Müzelerinde görülen
yaşayan tarih düşüncesi görülmez. Bir dönemin kültürünü ve mimarisini yansıtır ancak belirli
bir kültürün bütün mimari nitelikleri anıt müzede bulunmaz. Bir anıt müze yalnızca kendisinden
ibarettir. Müzenin çevresinin anıtın kendisiyle doğrudan ilişkilendirilme zorunluluğu yoktur.
Bu bakımdan Açık Alan Müzelerinde görülen müzeyi çevreyle ilişkili kılma fikri Anıt müzede
söz konusu değildir. Bununla birlikte anıt müzenin içerisinde bir sergi ve koleksiyon da
bulunabilir ve bu sergiyle anıtın tarihsel çerçevesi zenginleştirilebilir. Fakat bu da Anıt Müze
için bir gereklilik değildir. Anıt müzeler kimi kültürel etkinliklere açıktır. Fakat bu etkinlikler
anıtın kendisiyle ilişkili olan performatif nitelikler olmak zorunda değildir. Daha ziyade konser,
dans ve gösteri gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. Bu etkinlikler Anıt Müze’nin kendi tarihi ve
niteliğiyle uyuşmaya da bilir. Örneğin Plimoth Plantasyonu’nda bir konser verilecek olsa bu
konser müzenin içeriğiyle uyumlu olur. Ancak Anıt Müzelerde verilen konserlerde böylesi bir
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kesinlik görülmez. Anıt müzeler insanlığın ortak kültürel mirası olarak kabul edilmektedir.
Dünyanın hemen hemen her bölgesinde anıt müzeler bulunmaktadır.
Kolezyum dünyaca ünlü anıt müzelerden biridir. Flavianus Amfitiyatro olarak da bilinir.
Vespasianus tarafından M.S. 72 yılında yapımına başlanıp M.S. 80 yılında Titus döneminde
tamamlanmıştır. Tarihi süreç içerisinde pek çok restorasyon ve eklemeler yapılmıştır. Yapı
eliptik bir forma sahiptir. 50.000 kişiyi içerecek devasa bir yapıdır. Roma İmparatorluğu’nun
bugün ayakta olan simge yapılarındandır. Kolezyum içerisinde dönemine özgü gladyatör
dövüşleri, tiyatrolar ve pek çok gösteri yapılmıştır. Antik dünyanın ortaklaştığı ve bir kültürel
yaşam biçimini deneyimlediği bu anıt yapı bugün insanlığın ortak mirası olarak bir Anıt
Müze’dir. Depremler ve zamanla ortaya çıkan tahribat Kolezyum’a önemli zararlar verse de
Antik dünyanın bugün hala ayakta duran önemli bir yapıdır. Tarihi süreç içerisinde pek çok kez
restore edilmiştir. Kolezyum Katolik kilisesinin kimi etkinliklerine de ev sahipliği yapar.
Hristiyan Martyrlerin burada işkenceyle öldürülmesi yapıyı Hristiyanlık açısından da önemli
hale getirmiştir. Kolezyum’dan ilhamla yapılan pek çok tarihi yapı da bulunmaktadır. Bu Anıt
Müze görüldüğü üzere bir koleksiyona sahip olmaksızın yalnızca kendi varlığı üzerinden anıt
niteliği kazanır. Bir yeniden canlandırma değil ayakta kalan birimlerinin restorasyonu söz
konusudur.

Kaynak: http://arkeofili.com/?p=4794
Kolezyum, Roma dışardan görünümü
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Kaynak:http://www.dunyaninyediharikasi.net/wp-content/uploads/KolezyumResimleri.jpg
Kolezyum içerden
Bir diğer anıt müze Tac Mahal’dir. Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından
yaptırılmıştır. 1632’de yapımına başlanmış ve ancak 1652 yılında tamamlanmıştır. Bir savaş
sırasında kendisine eşlik eden ve 14. çocuklarına hamile olan Mümtaz Sultan’ın ölümü üzerine
onun anısına yaptırılmıştır. Oldukça süslü ve görkemli olan yapı dünyanın yedi harikasından
biridir. Hem Şah Cihan’ın hem de Mümtaz Sultan’ın sandukaları yapının içerisindedir.
Dünyada aşk için dikilmiş en görkemli anıtlardan biri olarak kabul edilir. Anıtın tamamlanması
için 20.000 işçinin çalıştığı söylenir. Yapının inşasıyla ilgili pek çok efsane vardır, bunlardan
bazıları inşa süreci tamamlandıktan sonra benzer bir yapı inşa edilmesin diye ustaların
kollarının kesilmesi ve inşa süreci bittikten sonra iskelenin sökülmesinin beş yıl süreceği
söylenince, Şah Cihan herkesin söktüğü tuğlanın kendisine kalacağını duyurunca iskele bir
gecede sökülmüştür gibi efsaneler bilinmektedir. Beyaz mermerin kullanıldığı yapı ince işçiliği
bakımından da oldukça görkemlidir. İnci, zümrüt, yakut gibi nitelikli taşlar yapıda
kullanılmıştır. Geometrik ve bitkisel süsleme ön plandadır. Simetrik anlayışın ön planda olduğu
yapı ölçülü ve dengelidir. Kubbesinde altın bir alem vardır. Anıta hatta Serdar Efendi tarafından
Kurandan ayetler yazılmıştır. Tac Mahal bugün Hindistan’ın en önemli turizm
mekanlarındandır. Tac Mahal çevresinden bağımsız kendi başına anıt bir yapıdır. Yeniden bir
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canlandırma söz konusu değildir. Bir anıt müze olduğu için performatif tarza etkinlikler müzede
görülmez.

Kaynak: https://yoldaolmak.com/tac-mahal-agra-hindistan.html
Tac Mahal
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Kaynak: https://yoldaolmak.com/tac-mahal-agra-hindistan.html
Tac Mahal
7.3. Açık Alan Müzeleri İle Anıt Müze Arasındaki Farklar
Anıt müzeleri ve Açık Alan Müzeleri arasında görüldüğü gibi belirli niteliksel farklar
vardır. Açık Alan Müzelerinde performatif etkinlik söz konusu buna karşın Anıt Müze’de
performatif nitelik bulunmaz. Açık Alan Müzeciliğindeki koruma işlevi yeniden üreterek ve
canlandırarak koruma yönündedir. Anıt Müzeciliğinde ise var olanı koruma ve sergileme
yönünde bir eğilim vardır. Açık Alan Müzeleri yeniden canlandırma olduğundan dolayı seçilen
tema ve içerik çevresiyle birlikte yeniden üretilmektedir, içerisinde yer alan yaşam alanları;
fırınlar, bahçeler, demirciler, işlikler, kostümler vs. bir bütün olarak değerlendirilir. Buna karşın
Anıt Müze’nin bulunduğu çevreyle olan bağı kültürel mirasa olan özensizlikten ötürü zamanla
kaybolabilmektedir ve Anıt Müze çevresiyle birlikte değerlendirilme zorunluluğu taşımaz, o
kendi başına bir anıttır. Aynı zamanda Açık Alan Müzelerinde birden fazla mekân ve yapı söz
konusu iken Anıt Müzeleri çoğunlukla tek bir yapıdan ibarettir. Bu gibi belirli niteliksel farklar
Açık Alan ve Anıt Müzeleri arasındaki temel ayrımlardır.
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Uygulamalar
1)
Öğrenciler söz konusu Açık Alan Müzeleri ve Anıt Müzelerin web sitelerini
incelemeli ve ziyaret etmelidir.
2)
Yaşadığınız ilde Açık Alan Müzesi ve Anıt müze statüsünde hangi yapılar
bulunmaktadır, araştırınız.
3)

Bu iki müze türü arasındaki farkları inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Açık Alan Müzelerinin gelişiminde hangi aşamaların söz konusu olduğu göz önünde
bulunduruldu. Açık Alan müzelerini oluşturan temel nitelikler dünyadaki ilk örnekler üzerinden
öğrenildi. Anıt Müzenin ne olduğu ve etmenleri belirlendi. Bu etmenler dünyadaki simge Anıt
Müzeler üzerinden değerlendirildi. Ve son olarak bu iki müze türü arasındaki temel farkların
neler olduğu ortaya kondu.
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Bölüm Soruları
1)

Dünyadaki ilk Açık Alan Müzesi kim tarafından ve ne zaman kurulmuştur?

a)

II. Thomas, 1754

b)

II. Oscar, 1881

c)

II. Aarthus, 1914

d)

II. Hazelius, 1888

e)

II. Artur, 1818

2)

İlk Açık Alan Müzesinin kuruluş amacı nedir?

a)

İsveç evlerinin tarih öncesi geleneği yaşatmak

b)

Norveç Ortaçağ köy kültürünü korumak

c)

Norveç evlerinin geleneğini sergilemek ve korumak

d)

Danimarka kültürünü tanıtmak ve sergilemek

e)

İsveç yaşam biçimini ve kültürünü sergilemek

3)
Açık Alan Müzesi ifadesiyle özdeşleşen ve aynı anlamda kullanılan Açık Alan
Müzesi hangisidir ve nerede kurulmuştur?
a)

Skansen Açık Alan Müzesi, İsveç

b)

Eski Kasaba Açık Alan Müzesi, Danimarka

c)

Greenfield Açık Alan Müzesi, Norveç

d)

Artur Hazelius Açık Alan Müzesi, İsveç

e)

II. Oscar Açık Alan Müzesi, İsveç

4)

Hangisi İskandinav Açık Alan Müzelerinin temel niteliği değildir?

a)

Yeniden canlandırma

b)

Bir geleneği ve yaşam biçimini sergileme

c)

Çoğunlukla yapı temelli olma

d)

Birden fazla mekandan oluşma
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e)

Ziyaretçi sayısının az olması

5)
Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Amerika Açık Alan Müzelerinin temel
niteliklerinden biridir?
a)

Performatif bir nitelikte olması

b)

Çevreci olması

c)

Sadece mimariyi esas alması

d)

Ekonomik kazanç sağlamaya önem vermesi

e)

Tek bir mekandan oluşması

6)

‘Gizemli Liman Kenti’ Açık Alan Müzesinin temel kolkesiyonu nedir?

a)

Saatler

b)

Ağaç evler

c)

Arabalar

d)

Gemiler

e)

İletişim araçları

7)

‘Plimoth Plantasyonu’ Açık Alan Müzelerinin en çok hangi niteliğini yansıtır?

a)

Yaşayan bir müze

b)

Üreten bir müze

c)

Koruyan bir müze

d)

Dinlendiren bir müze

e)

Ekonomik kazanç sağlayan bir müze

8)

Hangisi Anıt Müzelerinin bir niteliğidir?

a)

Permormatif bir nitelikte olması

b)

Yeniden üretilmesi

c)

Tek bir yapıdan oluşması

d)

Taşınabilir olması
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e)
9)
sağlamaz?

Koleksiyona sahip olmaması
Aşağıdakilerden hangisi Açık Alan Müzesini Anıt Müzeden ayırmamıza olanak

a)

Müzenin çevresiyle olan bağı

b)

Permormatif bir nitelikte olup olmaması

c)

Yeniden canlandırılması

d)

Kaç yapıdan oluştuğu

e)

Yıllık ziyaretçi sayısı

10)

Hangisi Anıt Müzelere atfedilen bir niteliktir?

a)

Kazancı en yüksek olan müze türü olması

b)

Koleksiyon bakımından en zengin müze olması

c)

Yalnızca tek bir kültürün izlerini taşıması

d)

İnsanlığın ortak mirası olması

e)

İlk kez İskandinavya’da kurulmuş olması

CEVAPLAR
B 2) C 3) A 4) E 5) A 6) D 7) A 8) C 9) E 10) D
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8. TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Osmanlı Devleti’nde Müzecilik
8.2. Cumhuriyet Döneminde Müzecilik
8.3. Türkiye’de Müzeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Osmanlı Devleti’nde eski eserlere bakış açısı nasıldı?

2.

Bütün müzeler aynı türde midir?

3.

Müze çeşitleri var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Osmanlı döneminde müze Günümüzde
müze Önerilen
kavramının gelişmesi
kavramının oluşum sürecini okunması
öğrenmek
Cumhuriyet
döneminde Günümüzde
müze
müze kavramının gelişmesi
kavramının oluşum sürecini
öğrenmek;
Cumhuriyet
Türkiyesi’nde
yaşanan
müzeciliği öğrenmek

yayınların

Önerilen
yayınların
okunması; T.C.Kültür ve
Turizm Baknalığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün
web
sitesinin incelenmesi
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Anahtar Kavramlar


Osmanlı’da eski eser



Asar-ı Atika Nizamnamesi



Numunehane, Müzehane, Müze



Osman Hamdi Bey



UNESCO



ICOM



Arkeoloji Müzeleri



Sanat Müzeleri



Özel Müzeler



Müze evler



Açıkhava Müzeleri
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Giriş
ICOM-Uluslararası Müzeler Konseyi, müze kelimesini “insan ve yaşadığı çevrenin
somut ve somut olmayan mirasını inceleme, eğitim ve zevk alma amacıyla toplayan, koruyan,
araştıran, ileten ve sergileyen, toplumun ve gelişiminin hizmetinde, halka açık, kar
düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurumdur” olarak tanımlar. Bu kavramda eylem
olarak tanımlanan ilk kelime “toplamak”, müzelerin oluşumundaki temel hususlardan biridir.
Aşağıda ülkemizde müze düşüncesinin ortaya çıkışını, gelişimini ve türlerini göreceğiz
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8.1.Osmanlı Devleti’nde Müzecilik
Hatırlanacağı gibi insanoğlunun yaşamında koleksiyon yapma, birşeyler biriktirme
olgusu gelişmesinin önemli basamaklarından biridir. Müze kavramı da, farklı nedenlerle ortaya
çıkan bu “biriktirme” arzusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır denilebilir. Dünyada
müzeciliğin nasıl geliştiğini daha önceki derslerimizde görmüştük. Ülkemizde de, dünyadaki
gelişime kısmen paralel bir değişim yaşandığı söylenebilir. Ancak gelinen son noktada, halkın
müzelere bakış açısı, oldukça farklıdır. Bunun temel nedenlerinden biri de, müze kavramının
ülkemizdeki gelişimidir.
Önemli bir kültürel mirasa ve geçmişe sahip olmasına karşın, Osmanlı toprakları
üzerindeki kalıntıların çok fazla benimsenmemiş olduğu göze çarpar. Kuşkusuz ilk müzelerin
veya koleksiyonların oluşmasında bunları yöneten kişilerin ülke dışında eğitim almış olmaları,
Avrupa’yı görmüş ve tanımış olmaları bir kriterdir. Ancak yine de, genel bakış, koleksiyonların
özel kişilere gösterilmesi, halktan ayrı tutulması şeklinde gelişmiştir.
Öte yandan, kendilerinden önceki dönemlerin bıraktığı eserleri yok etmeyip, onları birer
sergileme unsuru olarak kullanma düşüncesi, bu topraklarda Selçuklular zamanından beri söz
konsudur. Selçuklular örneğin Konya kent surlarında, çeşitli kabartma heykeller ile Hellenistik
döneme tarihlenen bir heykeli de “sergileme amaçlı” olarak kullanmışlardır. Bu mantık, yani
eski eserlerin yeni inşa edilen yapılarda kullanılma düşüncesi, devşirme olsun ya da olmasın,
Osmanlılar döneminde de devam etmiştir. Örneğin, Blakherna’dan (Tekfur sarayı) alınan aslan
heykelleri, özellikle Osmanlı’nın emperyal gücünün de bir göstergesi olarak kullanılmak üzere,
kentin denize açılan kapısına yerleştirilmiştir (Shaw 2004, 34).
Bu verileri arttırmak mümkündür. Koleksiyon bağlamında da ilk eser toplayan Osmanlı
padişahı olarak Fatih Sultan Mehmet’in adı önemlidir. O da, kendinden önceki uygarlıkların
bıraktığı eserleri toplamış, çeşitli sütun başlıkları ve lahit teknelerini biraraya getirmiştir.
Bununla birlikte, hemen belirtmemiz gerekir ki, “doğuşundan itibaren Osmanlı müzesi, bir
Doğu imparatorluğu ile Avrupalılaşma hevesleri arasında eğreti bir konumda kalmıştır”(Shaw
2004, 43). Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren zaman içinde ve padişah ya da yöneticilerin kişisel
çabalarıyla biraraya getirilen koleksiyonlar bile, tamamen Avrupa sergileme ilkeleri dışında,
yanyana getirilmiş, üstüste yerleştirilmiş eserler olarak kalmıştır.
1846 yılında Tophane-i Amire Müşiri olan Ahmet Fethi Paşa, padişaha ait
koleksiyonların Aya İrini’ye yerleştirilmesini sağlayarak, belki de Osmanlı’daki ilk müzeciliğin
adımını atmıştır. Ahmet Fethi Paşa, koleksiyonu “Mecmua-i Esliha-i Atika” yani eski silah
koleksiyonu ve “Mecmua-i Asar-ı Atika” yani eski eserler koleksiyonu adlarıyla ikiye ayırmış,
böylelikle kabaca koleksiyondaki eserler için bir sınıflandırmaya gitmiştir. Bu koleksiyonlar,
başta padişah olmak üzere, Osmanlı devletini ziyarete gelen ünlü ve yabancı kişilerce de ziyaret
edilmiştir. Ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert bunlardan biridir. Ziyaretçilerin yaptıkları
tanımlardan anlaşıldığı kadarıyla alanda önce yeniçerilerin kös davulları ve yemek kazanlarının
yığılı olduğu bir girişten geçiliyordu. Böylelikle yaklaşık 20 yıl kadar önce sona ermiş bir
uygulama hatırlatılıyor ve bu eşyalarına artık birer “nadire” olduğu ifade ediliyordu (Shaw
2004, 47). Bunun ardında ise Persler dahil her türlü miğfer, kılıç, basit tüfek mekanizmaları,
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kargılar vb savaş ganimetleri sergilenmekteydi. Bunlar içinde en popüler olanın Fatih Sultan
Mehmet’in kılcının olduğu, ziyaretçilerin bu kılıca dokunma izni verildiği ve hatta teşvik
edildiği belirtilmektedir (Shaw 2004, 48).
Daha sonra, az miktarda kullanılan yeniçeri mankenleri Elbise-i Atika denilen
Sultanahmet’teki At Meydanı’nda bulunan bir çadıra alındırlar. Burada kıyafetleriyle birlikte
sergilenen yeniçeri mankenleri, işlevlerine göre sınıflandırılmıştır. Bir süre sonra mankenlerin
eski yerlerine, Aya İrini Müzesi’ne yeniden götürüldüğü anlaşılır.
Dünyada bir Kitab-ı Mukaddes arkeolojisi doğduğunda, yani Mısır, Mesopotamya ve
Filistin’deki kutsal yerler keşfedilmeye başladığında, yeni bir akım da oluşmuştur. Osmanlı,
zaten bu topraklara sahip olarak, diğer ülkelere karşı üstünlüğünü gösteriyordu. Bununla
birlikte “Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletlerinin izinden yürüyerek kadim Yunan’ı
sahiplenemezdi; bunun bir nedeni de, kendi tarihinin zaten bu mirasın kalıntılarını fiziksel ve
siyasal olarak barındırmasıydı. İmparatorluk, klasizmin ya da Hellenizm’in simgelerini
benimseyemiyordu; ama kadim eser koleksiyonlarını ve teşhirlerini, sahip olma ediniminin
kendisine dayalı bir simgesellik yaratmak amacıyla kullandı” (Shaw 2004, 71). Bu durumda da,
eski eserlerin toplanması, bunun için bir müze kurulması, aslında Osmanlı Devleti için
Avrupalılaştığının bir göstergesi olarak, son derece simgeseldi.
“Osmanlı İmparatorluğu’ndaki, müzeolojik sunumun bu ilk evrelerinde kullanılan
terminoloji, Osmanlıların gelişmekte olan müze kurumuna nasıl yaklaştıkları konusunda bazı
ipuçları verir. “Mecmua” sözcüğü, 19.yy. İngilizce’sindeki karşılığı (magazine) gibi, hem
“toplama” hem de “dergi” anlamına gelir. Sözcük, sergi konusunda hiçbir çağrışım içermez.
Ancak, yeni teşhir mekanının kuruluşuna ilişkin daha önce sözünü ettiğimiz belge, bu mekanı
“müze” olarak adlandırıyor. Zaman zaman, “numunehane” ya da “müzehane” gibi sözcükelr
de müzeyi ifade etmek üzere kullanılmışsa da, Fransızcadan alınan müze sözcüğü, yeni kurumu
anlatmak için en çok kabul gören terim oldu. Numunehane sözcüğünün de kullanılmış olması
özellikle ilginçtir, çünkü bu sözcük, Osmanlıların müzeyi bir teşhir mekanından ziyade
uzmanlarca toplanan örneklerin biraraya getirildiği veya düzenlendiği yer olarak algıladıklarını
düşündürüyor” (Shaw 2004, 81).
Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, koleksiyon yönetimi ile ilgili olarak, 1850 civarına
kadar envanter kaydının tutulmadığı anlaşılmaktadır. 1850-1869 arasında ise eserin müzeye
giriş yılı, nereden geldiği ve bazen de kim tarafından getirildiği gibi bilgiler yazılmıştır.
“Avrupa’da yunan-Roma eserlerinin değerli bulunup toplanması, klasik dönem
araştırmalarına, özellikle felsefi ve filolojik çalışmalara yönelik asırlar süren yoğun ilginin
sonucuydu. Oysa Osmanlı entellektüelleri, 18.yy. sonlarında Batı Avrupa’yla ilişkileri
yoğunlaşana dek kadim dünyanın farkına varmadı. Osmanlıların klasik eserler ilgisi hiçbir
zaman Avrupa’daki düzeyine ulaşmadı; ancak Fransa’da eğitim gören Osmanlılar, hem klasik
metinlere, hem de bu metinlerin Ortaçağ Arap kaynakları aracılığıyla aktarılmasına ilgi
duydular. (…) 19.yy.da Avrupa’yla yoğunlaşan ilişkiler sonucunda Osmanlı yönetiminin elit
mensupları, Yunan-Roma eserlerinin Avrupa’nın kültürel pratikleri açısından taşıdığı önemin
bilincine vardı. Osmanlıların, Yunanların bağımsızlık idealinin ideolojik bir aracı olan Yunan187

Roma mirasın benimsemesi, bu mirasın başlangıçtaki kullanımını tersine çevirdi: Hellenizm’i,
Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı mirasına ortak olmasını ve aynı zamanda toprakları üzerinde
egemenliğini ilan etmesini sağlayan bir araca dönüştürdü” (Shaw 2004, 94-95).
Osmanlı Devleti’nde tarihi eserlerle ilgili olarak ikinci adım, Maarif Nazırı Safvet
Paşa’nın göreve gelmesiyle gerçekleşir. Safvet Paşa, yeni müze kuruluşunun ilanıyla birlikte
bir tezkere yayınlayarak, bütün tarihi eserlerin özenle paketlenip, İstanbul’a gönderilmesini
istemiştir. Sonuçta eserler İstanbul’da Edward Goold’un yönetimindeki Müze-i Hümayun’a
yerleştirilmiştir. Bu safhada eğitim, müzenin asıl kuruluş amaçlarından biridir. Bununla birlikte
“müze, topraktan çıkarılan nesneler aracılığıyla Osmanlı toprakları üzerinde egemenlik
iddiasında bulunmak amacıyla kurulmuştur” (Shaw 2004, 106). Eserlerin bir kataloğu
hazırlanmıştır. Müzeye eser gönderen her yönetici, devlete sadakatini göstermiş olarak kabul
edilmiştir.
1872 yılında Anton Dethier müze müdürü olmuştur. Berlin Üniversitesi’nde tarih,
arkeoloji, klasik dönem, filoloji ve sanat tarihi konularında eğitim almış olan Dethier, 1880
yılına dek müze müdürlüğü görevini sürdürür. İlk gerçekleştirdiği çalışmalardan en önemlisi,
1874 tarihli eski eser kanununu çıkartmasıdır. Bu nizamname Osmanlı topraklarında eser
arayan yabancılara karşı da çıkarılmıştır. Kanunun hem Osmanlıca, hem de Fransızca
hazırlanması da oldukça önemlidir. Bununla birlikte şu da söylenebilir: “Osmanlılar söz konusu
toprakların sahibiydi ama, Avrupalılar akın edene kadar eski eserlerin bulunduğu alanları
önemsememişlerdi; dolayısıyla Avrupalılar, arkeolojik olarak önem taşıyan alanların sınırlarını
belirleyip kural koyma fırsatını bulmuş ve bu alanlarda denetim kurmuştur” (Shaw 2004, 111).
1877’de müze, bir komisyon oluşturur. Bu komisyonun; o sıralarda müzeye
dönüştürülen Çinili Köşk’ün onarımının tamamlanması, koleksiyondaki eserlerin zarar
görmeden yerleştirilmesi, dışındaki eserlerin korunması, kazı ve araştırmalar için ortam
sağlanması, müzenin herkes için ilgi uyandıran bir mekan olmasının sağlanması ve eserlerin
sınıflandırma yoluyla düzenlenmesi gibi amaçları vardı. Böylece müze, belki de ilk defa, sadece
padişahın değil, halkın da hizmeti için kullanılan bir fonksiyona ulaştı.
Müzenin gerçek anlamda gelişmesini saplayan figür ise, hiç kuşkusuz Osman Hamdi
Bey’dir. Osman Hamdi Bey, Fransa’da yetişmiş, iyi bir eğitim almış ve yönetim kadrolarında
görev almış bir kişilik olarak, batılı düşünceye yakındır; ancak öte yandan yaptığı resimler ve
sergilerde kendi zamanından olmayan Osmanlı kıyafetleirni tercih etmiştir. Oysa tamamen
Avrupai bir tarzda giyindiği ve yaşadığı bilinmektedir.
Osman Hamdi Bey’in Türk müzeciliğine yaptığı en önemli katkılardan biri, büyük
oranda Almanların Bergama’da yaptıkları çalışmalara bir tepki olarak ortaya koyduğu 1884 yılı
nizamnamesidir. Bu nizamname ile Osmanlı’da açıkça var olan bir eksilik kapatılmak
istenmiştir. Net bir eser tanımını içerir. “Osmanlı İmparatorluğu topraklarında daha önce
yaşamış halklardan kalan tüm sanat ürünleri, altın ve gümüş eserler; madeni paralar, açıklayıcı
yazılarla birlikte yontularak işlenmiş işaretler, oyma resimler, süslemeler, taş, kil ve çeşitli
araçlarla yapılmış nesneler ve kaplar; silahlar; aletler; idoller; yüzük taşları; tapınaklar ve
saraylar ve eski oyun alanları; tiyatrolar, kaleler, köprüler ve su kemerleri; insan kalıntıları,
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gömülü nesneler, incelemeye değer nitelikte tepeler, anıt-mezarlar, dikili taşlar; hatıra eşyaları,
eski binalar, heykeller ve yontularak işlenmiş her türlü taş, tarihi eserdir” (Shaw 2004, 145).
Ayrıca bu nizamnamede herhangi bir şekilde bulunmuş eserlerin devletin malı olduğu
ve alınıp götürülmesinin yasa dışı olduğu bildirilmiştir. Bütün bunlaırn yanı sıra, arkeolojik
alanda herhangi bir tahribat yapılmasının da önüne geçilmiş, arkeolojik alanın 250 m. yakınına
izinsiz inşaat yapılması da yasaklanmıştır. Bu noktada haritacılık önemli bir konu olarak
karşımıza çıkar; zira yabancılarca kazı yapılan alanlar genellikle demiryolları üzeirnde veya
yakınındadır. Kuşkusuz bu nizamname de yeterli olmamıştır ancak, toplumun bilinçlenmesinde
önemli bir basamak olduğu söylenebilir. Bundan sonra çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan
makaleler ile hem halkın eserleri sahiplenmesi sağlanmaya çalışılır, hem de onların örneğin
Arkeoloji Müzelerinin açılışına gelerek bilinçlendirilmesi hedeflenir.
Öte yandan Osmanlı toprakları üzerinde kazı yapan yabancıların, çeşitli bahanelerle
buldukları eserleri kendi ülkelerine götürmeleri devam etmektedir. Bunun önemli
faktörlerinden biri de, padişahların verdiği izinlerdir. Yapılan yazışmalarda Maarif Nezareti’nin
bu duruma engel olmaya çalıştığı, giden eserlerin kaydının tutulamadığı yönündeki ciddi
endişelerini padişaha dile getirdiği anlaşılır. “Böylece padişah tarihi eserleri pazarlık aracı
oalrak kullanmayı sürdürürken, müze de bu eserlerin tarihin kanıtları olarak korunmasıyla
giderek daha yoğun bir biçimde ilgilenir; ayrıca müze, tarihi eserlerin ancak imparatorluk
dahilinde bir bağlama yerleştirilmeleri durumunda anlam kazanacakları konusunda da
ısrarlıdır” (Shaw 2004, 157). Başka kelimelerle padişah eski eserleri kendi malı olarak
görmekte, Müze ise tarihi eserlerin imparatorluk sınırları içinde kalmasının gerekli ve önemli
bir görev olduğunu düşünmektedir.
Müzenin çeşitli işlevleri olan bir kurum olarak ilk defa tam anlamıyla tanımlanması ise
1906 Asar-ı Atika Nizamnamesi ile gerçekleşir. Buna göre müze, “tarihi eserlerin denetiminden
sorumlu bir kurum; bu eserlerin toplanıp teşhir edilmesi için uygun olan tek mekan ve tarihi
eserlerin korunmasıyla yükümlü en önemli devlet kurumudur” (Shaw 2004, 168). Bu yeni
nizamnamede eski eser tanımı ve mülkiyet hakkı gibi konular biraz daha kesin sınırlarla
belirlenmiştir. Öte yandan müze artık koleksiyonuna İslam eserlerini de eklemektedir. Böylece
Osmanlı kimliğinin yansıtılması ve onurlandırılması söz konusu olabilecektir.
“Tarihi eserler konusundaki rekabet, Osmanlı İmparatorluğu’nun her yanına dağılmış
arkeoloji alanlarının yetkilileri ile, Avrupa müzelerinin koleksiyonlarını zenginleştirmek
isteyen yabancı arkeologlar arasında üçlü bir mücadeleyi temsil eder. Bu mücadelenin ana
ekseninde bulunan Müze-i Hümayun, Osmanlı topraklarından toplanan ve müzelerde yeni bir
ruh kazandırılan nesneler için hem bir depo hem de bir ana giriş kapısı işlevi görür.
İmparatorluğun çeşitli bölgelerinden çıkarılan tarihi eserlerin İstanbul’da toplanması nasıl
imparatorluğun bütünlüğünü temsil ettiyse, bölgesel müzelerin kurulması da Osmanlı
müzecilik girişiminin ulusallaştırılması yönünde atılmış ikinci adım olur” (Shaw 2004, 234235). Bölgesel müzeler, Konya, Bursa, Kudüs gibi merkezi ve kilit kentlerde kurulmuştur.
Bunları yanı sıra Bergama gibi kimi merkezlerde de kazı alanıyla bağlantılı müzeler
kurulmuştur.
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Bursa Müzesi, Mekteb-i İdadi’nin avlusunda yerleştirilmiş Yunan-Bizans
eserleri ile İslami dönem eserlerinden oluşmuştur. Nispeten daha değerli olduğu düşünülen
eserler için de ayrı bir çadır yapılmıştır. Bu müze, doğrudan Müze-i Hümayun’a bağlı olmakla
birlikte, masrafları, giderleri vilayet tarafından karşılanmıştır. Sergileme yöntemleri de, yine
Müze-i Hümayun’da olduğu gibi tipler, bölgesel veya dönemsel ayrım yapılarak
gerçekleştirilmiştir.
Görüleceği üzere, günümüz Türkiyesi’ndeki müze ve müzecilik kavramları,
aslında Osmanlı’nın son dönemlerinde yerleşmeye başlamış, ancak tam olarak benimsenmemiş
uygulamalardır. Tarihi eserlerin halktan kopuk birer koleksiyon eşyası oldukları düşüncesi,
konununuzmanları veya aydınlarınca değiştirilmeye çalışılsa da, yeterli sonuçlar elde
edilememiştir.
8.2.Cumhuriyet Döneminde Müzecilik
Cumhuriyetin ilanından sonra, müzecilik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
“Devlet tarafından yeni yapılanmaların oluşturulduğu 1923’ten 1950’lere kadar süren erken
Cumhuriyet döneminde devlet politikasının, yeni ulusun ve yeni düzenin yansıtıldığı alanlardan
biri de müzeler olmuştur” (Küçükhasköylü 2013, 58). Öncelikle korunması istenen yapılar,
örneğin Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı gibi, müzeye dönüştürülmüştür. Öte
yandan yeni kazı alanalrı oluşturulmuş ve ayrıca kültürel mirasın korunması konusunda da
yasalar yenilenmiştir. Birçok ilde, dönemin imkanları doğrultusunda müzeler açılmaya
çalışılmıştır. Öncelikle medrese, han, okul, kilise gibi yapılar eserlerin korunup sergilendiği
mekanlar olmuş; bunlar daha sonra artan eser sayısı ve düzenlemeler nedeniyle yeni binalara
altlık oluşturmuştur.
Cumhuriyet döneminde bir müze olarak inşa edilen ilk yapı, Ankara Etnoğrafya
Müzesi’dir. Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından tasarlanmıştır ve döneminin mimari
özelliklerini yansıtan bir yapıdır. “Önceleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk Asar-ı Atikası
isimli birim, arkeolojik eserlerin ve etnoğrafik eşyaların toplanamsı ve korunmasına yönelik
çalışmalar yürütürken, Cumhuriyet döneminde burası Hars Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş ve
Asar-ı Atika ve Müzeler Dairesi, Kütüphaneler Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 1944 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
adını alan kurum, eserlerin sadece toplanması ve korunması değil, kazı çalışmalarını yürütme,
bakım, onarım, envanter yapma, kataloglama, rapor yazma, teftiş, araştırma ve inceleme gibi
görevler de üstlenmiştir” (Küçükhasköylü 2013, 59).
Cumhuriyet ile birlikte sergiler ve sergileme de önem kazanmıştır. Örneğin 1933 yılında
İnkılap sergisi düzenlenmiş ve gerçekleştirilen inkılapları anlatan resimler ve eserler
sergilenmiştir. Öte yandan 1932 yılından 1950’li yıllara kadar halkevleri de eser toplanması,
korunması ve ayrıca tarih ve folklor alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yine 1950’li
yıllarda UNESCO ve ICOM’a üye olunması, Türk müzecilik tarihindeki önemli
köşebaşlarındandır.
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1960’lardan 1980’lere kadar, çeşitli niteliklerde, çoğunlukla Atatürk Evi, Konak, müze
ev gibi yeni müzeler açılmıştır. Bunlarda sergileme ve aydınlatmaya ayrıca önem verildiği
görülür. 1965’te Ankara Polatlı’da Gordion Müzesi, 1968 yılında Anadolu Medeniyetelri
Müzesi, bu süreci en iyi gösteren örnekler arasındadır.
Bütün bu süreç içinde, sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir rolü olduğunu belirtmek
gereklidir. İlk müze derneği, 1966 yılında kurulmuş olan Topkapı Sarayı Müzesi’ni Sevenler
Derneği’dir. Sonrasında bu tip kuruluşların sayısında artış olduğu görülür.
1980’lerden sonra ise, gelişen ve değişen dünyaya uyumlu bir şekilde gelişmeler
yaşanır. 1980’de ilk özel müze olan Sadberk Hanım Müzesi kurulur. Bunu 1984’te Koyunoğlu
Müzesi izler. 1994 yılında Rahmi M.Koç Müzesi açılır. Son yıllarda açılan özel müzeler
arasıdna 2005 yılında açılan Pera Müzesi, 2007 yılında açılan Santral İstanbul Modern Sanat
Müzesi ve 2011 yılında açılan Gaziantep Zeugma Arkeoloji Müzesi sayılabilir. Artık hem özel
hem de devlet müzelerinde, en son teknolojik uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca müzeciliğin başlı başına bir bilim dalı olduğu gerçeğinden hareketle, bu alanda
uzmanlaşmış hocalar, çeşitli üniversitelerde Müzecilik bölümlerini kurmuş ve lisansüstü eğitim
vermektedir.
8.3.Türkiye’deki Müzeler
Bugün ülkemizde bulunan müzeleri, sahip olduğu koleksiyonlarına göre, bağlı olduğu
idari birime göre, koleksiyonlarını sergiledikleri mekanlara göre, hizmet alanlarına göre ve bu
gruplandırmaya dahil olmayan müzeler de diğer başlığı altında, kabaca sınıflandırmak
mümküdür. Bu gruplandırma çok özet olarak açılacak olursa;
Koleksiyonlarına göre müzeler, çeşitli türde koleksiyonlara sahip “genel müzeler”,
arkeolojik kültürel miras koleksiyonuna sahip “arkeoloji müzeleri”, sanat değeri taşıyan resim,
tablo heykel gibi eserlerin sergilendiği “sanat müzeleri”, etnoğrafik eserler üzerinde uzmanlığı
olan, koleksiyonlarını oluşturmuş “etnoğrafya müzeleri”, bir kurumu, bir bölgeyi, bir ülkeyi
veya toplumu inceleyen “tarih müzeleri”, doğal oluşumlar, doğa tarihini inceleyen “doğa tarihi
ve jeoloji müzeleri”, bilimde yaşanan önemli gelişmeleri, bilimi anlatmak amacıyla kurulmuş
“bilim ve teknoloji müzeleri”, insanoğlunun endüstri alanında sahip olduğu birikimin anlatıldığı
“endüstri müzeleri” gibi başlıklarla gruplandırılabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, burada
esas olan müzenin sahip olduğu koleksiyonun niteliğidir. Bağlı olduğu idari birimlere göre
müzeler, temelde söz konusu müzenin yönetim şekline göre değişiklik gösterir. Burada “idari
birim”den kastedilen, “bir müzenin yönetimsel, maddi ve izlediği politika anlamında bağlı
olduğu müzenin sorumlu olduğu üst düzey yönetim otoritesini ifade etmektedir. Bu otoriteler
şunlardır: Bakanlık ya da devlet kurumları, yerel yönetim kurumu, şirket, kar düşüncesi
olmayan vakıf, dernek gibi bağımsız kuruluşlar” (Demirel Gökalp 2013, 83).
Bu başlık altında ismi ilk anılacak olanlar, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan “devlet müzeleri”dir. Bunlar dışında
yerel yönetime bağlı olarak hizmet veren “yerel yönetim müzeleri” de bulunur. Ayrıca eğitim,
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araştırma ve inceleme amaçlı kurulmuş “üniversite müzeleri” de vardır. Öte yandan özellikle
I.Dünya Savaşı sonrasında bir ülkenin askeri yönetimine/idaresinin kontrolü altında hizmet
veren “askeri müzeler” ile bağımsız bireylerin sahip oldukları koleksiyonlarının
kurumsallaşarak müzeye dönüştüğü “bağımsız veya özel müzeler” de bu grup içinde
değerlendirilmelidir. Koleksiyonlarının idaresi çeşitli vakıfların elinde olan, ve bu vakıfların
sahip olduğu kültürel mirası korumak amacı güden “vakıf müzeleri” de vardır.
Koleksiyonlarını sergiledikleri mekanlara göre müzeler, yukarıda sıralanan çoğu
müzeden farklıdır. Eserlerin açık havada sergilendiği “açık hava müzeleri”, “insan eliyle
yapılmış, yapılı olduğu çevrede boyutları, mimarisi ve tarihi geçmişiyle nadir olan özelliği
taşıyan ya da bir kentin sembolü haline gelmiş kimi yapılar” “anıt müze” adıyla anılır (Demirel
Gökalp 2013, 91). Ayrıca tarihi, özellikleri nedeniyle olduğu gibi korunan konaklar ve evler de
“müze ev” olarak tanımlanır.
Hizmet alanlarına göre müzeler, nüfus dağılımına göre biçimlenen “bölge müzeleri”,
etnoğrafik eserlerin ağırlıklı olarak sergilendiği bir ev, bir kasaba veya bir çiftlik dahi olabilen
“halk müzeleri” ile yerel ekonomik gelişme, yerel kimliği korumak amacıyla oluşturulan
“ekomüze” şeklinde gruplandırılabilir.
Bunlar dışında, özel bir uzmanlık dalının ilk ortaya çıktığı zamandan itibaren gelişimi
ve ortaya koyduğu ürünlerin sergilendiği “uzmanlık müzeleri”, özellikle iletişim ve bilgi
teknolojilerinden faydalanılarak giderek popüler olan “sanal müzeler”, profesyonel personele
de sahip olan, belirli günlerde halka açık “çocuk müzeleri” de sayılmalıdır. Bunlar içinde
özellikle çocuk müzeleri diğerlerinden biraz farklılaşır. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir:
“1. Eğitim her objeyi, aktiviteyi ve olayı açıklar. Her bir agleride açıklamak için bir
fikir, her bir sergide anlatmak için bir hikaye, her bir gösterinin arkasında bir amaç vardır.
2. Canlı renkler ve şiddetli ışıldayan efektler çocukların ilgisini yakalamak için
kullanılır. Etiketler kolayca anlamaya yöneliktir ve çağdaş bir dille yazılır.
3. Sergiler daha iyi bir görünümü meydana getirmek için dikkatli bir şekilde düzenlenir.
4. Bu müzelerde çocuk, öğrenmenin en önemli kaynağıyla ilişki kurmaktadır.” (Demirel
Gökalp 2013, 93).
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Uygulamalar
1.

Wendy M.K.Shaw’ın Osmanlı Müzeciliği adlı kitabını okuyunuz.

2.
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün web sitesini inceleyerek, müze türleri hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1.
Günümüzde Türk müze ziyaretçilerinin sayısal açıdan diğer ülkelere nazaran
daha düşük olduğunu fark ettiniz mi?
2.
Toplum olarak müze gezmiyor olmamızın tarihten gelen bir alışkanlık
olduğunu fark ettiniz mi?
3.
Bilginin aktarılması için kullanılan müzelerin ne kadar çok çeşidinin olduğunu
anladınız mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hatırlanacağı gibi insanoğlunun yaşamında koleksiyon yapma, birşeyler biriktirme
olgusu gelişmesinin önemli basamaklarından biridir. Müze kavramı da, farklı nedenlerle ortaya
çıkan bu “biriktirme” arzusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır denilebilir.
Önemli bir kültürel mirasa ve geçmişe sahip olmasına karşın, Osmanlı toprakları
üzerindeki kalıntıların çok fazla benimsenmemiş olduğu göze çarpar. Kuşkusuz ilk müzelerin
veya koleksiyonların oluşmasında bunları yöneten kişilerin ülke dışında eğitim almış olmaları,
Avrupa’yı görmüş ve tanımış olmaları bir kriterdir. Ancak yine de, genel bakış, koleksiyonların
özel kişilere gösterilmesi, halktan ayrı tutulması şeklinde gelişmiştir.
Cumhuriyetin ilanından sonra, müzecilik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
“Devlet tarafından yeni yapılanmaların oluşturulduğu 1923’ten 1950’lere kadar süren erken
Cumhuriyet döneminde devlet politikasının, yeni ulusun ve yeni düzenin yansıtıldığı alanlardan
biri de müzeler olmuştur”. Kurulduğu tarihten itibaren de, bugün gelinen noktada, ülkemizde
çeşitli türlerde özel ve devlet müzeleri açılmakta, var olanlar yenilenmekte ve geliştirilmektedir.
Müzecilik artık bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir ve çeşitli üniversitelerde lisansüstü
programlarla öğrenci yetiştirilmektedir.
Bugün ülkemizde bulunan müzeleri, sahip olduğu koleksiyonlarına göre, bağlı olduğu
idari birime göre, koleksiyonlarını sergiledikleri mekanlara göre, hizmet alanlarına göre ve bu
gruplandırmaya dahil olmayan müzeler de diğer başlığı altında, kabaca sınıflandırmak
mümkündür.
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Bölüm Soruları
1)
Anadolu topraklarında kendilerinden önceki dönemlere ait eserleri sergileyen ilk
devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a)Phrygialılar
b)Lidyalılar
c)Selçuklular
d)Osmanlılar
e)Bizanslılar
2)

Osmanlı’da ilk koleksiyon amacıyla eser toplayan kimdir?

a)

Fatih Sultan Mehmet

b)

Yıldırım Beyazıt

c)

II.Abdülhamit

d)

II.Abdülmecid

e)

Osman Hamdi Bey

3)

Mecmua-i Esliha-i Atika ne demektir?

a)

Eski eserler

b)

Eski silahlar

c)

Eski yapılar

d)

Eski hamamlar

e)

Eski matbuat

4)
Aşağıdakilerden hangisi 1884 yılındaki Asar-ı Atika Nizamnamesi’nde
tanımlanan eserlerden değildir?
a)

Açıklayıcı yazılarla birlikte yontularak işlenmiş işaretler

b)

Oyma resimler

c)

Silahlar

d)

Köprüler ve su kemerleri
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e)

Fosiller

5) Osmanlı Müzesi’nde eserlerin kataloglanmasını sağlayan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Osman Hamdi Bey

b)

Anton Dethier

c)

Safvet Paşa

d)

Edward Goold

e)

Ahmet Fethi Paşa

6) Osmanlı Döneminde bölgesel müzeler ne zaman açılmıştır ?
a)

1884 Asar-ı Atika Nizamnamesi sonrasında.

b)

1906 Asar-ı Atika Nizamnamesi sonrasında

c)

1874 Asar-ı Atika Nizamnamesi sonrasında.

d)

1846’da ilk koleksiyonlar oluşturulurken.

e)

1850-1869 arasında.

4.
Cumhuriyetin ilk yıllarında bir müze binası olarak inşa edilen ilk yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ankara Etnoğrafya Müzesi

b)

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

c)

Konya Koyunoğlu Müzesi

d)

İstanbul Sadberk Hanım Müzesi

e)

Ankara Gordion Müzesi

5.

Aşağıdakilerden hangisi koleksiyonlarına göre müzeler arasında sayılamaz?

a)

Arkeoloji Müzeleri.

b)

Sanat Müzeleri.

c)

Etnoğrafya Müzeleri.

d)

Çocuk müzeleri.
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e)
6.
değildir?

Tarih Müzeleri.
Aşağıdakilerden hangisi müzelerin sorumlu olduğu üst düzey otoritelerden

a)

Bakanlık ya da devlet kurumları

b)

Yerel yönetim kurumu

c)

Sivil toplum kuruluşları

d)

Kar düşüncesi olmayan vakıf

e)

Şirket

7.

“Açıkhava Müzeleri”ni hangi müze türü altında tanımlayabiliriz ?

a) Arkeoloji müzeleri
b) Koleksiyonlarına göre müzeler
c)

Tarih müzeleri

d)

Bağlı olduğu idari birime göre müzeler

e)

Koleksiyonunu sergilediği mekana göre müzeler

Cevaplar
1)C, 2)A, 3)B, 4)E, 5)C, 6)B, 7)A, 8)D, 9)C, 10)E
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9. TÜRKİYEDEKİ ARKEOLOJİ ve SANAT MÜZELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Arkeoloji Müzeleri
9.1.1. İstanbul Arkeoloji Müzeleri
9.1.2. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
9.1.3. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
9.1.4. Antalya Arkeoloji Müzesi
9.2. Sanat Müzeleri
9.2.1. Sanat Müzelerinin Önemi ve Yararı
9.2.2. Devlet Müzeleri
9.2.2.1. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
9.2.2.2. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
9.2.2.3. İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi
9.2.2.4. Erzurum Devlet Resim ve Heykel Müzesi
9.2.3. Özel Sanat Müzeleri
9.2.3.1. İstanbul Modern
9.2.3.2. Doğançay Müzesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Arkeoloji müzelerinde ne sergilenir?

2.

Sanat müzeleri sanatçı müzeleri midir?

3.

Sanat müzelerinde modern sanat eserleri mi sergilenir?

4.

Sanat müzeleri niçin önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Arkeoloji
tanımlanması

müzelerinin

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Müze çeşitleri

Yaşanılan kentteki arkeoloji
müzeleri ziyaret edilerek

Ülkemizdeki bazı arkeoloji Eski ve yeni arkeoloji Bahsedilen müzelerin web
müzeleri
müzelerimiz hakkında bilgi
sitelerini inceleyerek
Bahsedilen müzeleri ziyaret
ederek
Sanat müzelerinin önemi

Sanat müzelerinin yararı

Ülkemizde devlet ve özel Ülkemizdeki
sanat müzeleri
müzelerini öğrenmek

sanat

Sanat müzeleri konusunda
temel kitapları okuyarak
Bahsedilen müzelerin web
sayfalarını incelemek
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Anahtar Kavramlar


Arkeoloji müzesi



İstanbul Arkeoloji Müzeleri



Çinili Köşk



Eski Şark Eserleri Müzesi



Mozaik Müzesi



Sanat



Sanat müzesi



Resim ve Heykel Müzesi



Modern sanat
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Giriş
Bu bölümde, ülkemizdeki arkeoloji ve sanat müzeleri incelenecektir. Ülkemizde
arkeoloji müzeleri büyük oranda devlete, yani T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Bununla birlikte, özel koleksiyonlardan
gelişmiş özel arkeoloji müzeleri de vardır. Ayrıca tek başına arkeoloji müzesi olmayıp,
bünyesinde etnoğrafik malzemeleri barındıran kimi müzelerimiz de bulunmaktadır.
Ülkemizdeki en eski arkeoloji müzesi İstanbul’dadır. Osmanlı imparatorluğu’nun ilk
müzesi olması nedeniyle, Osmanlının geniş coğrafi yayılım sahasında bulunmuş eserler burada
korunmaktadır. Günümüzde hemen her ilimizde bir müze bulunmaktadır ve bunlar ağırlıklı
olarak arkeoloji müzeleridir. Hiç kuşkusuz bunda ülkemizin zengin kültürel geçmişinin katkısı
çok büyüktür. Ayrıca ülkemiz, bu zengin kültürel mirasını çok özgün eserlerle yorumlayan ve
eserlerine aktaran sanatçılara da sahiptir. Son birkaç yüzyılda üretilmiş sanat eserlerinin belirli
misyon ve vizyon doğrultusunda sanat müzelerinde sergilenmeleri, sanatsal yaratıcılığın
desteklenmesi açısından da önemlidir. Sanatın gelişmesi ve sanatçıların desteklenmesi,
toplumdaki ilgililerin artmasıyla ve ilgililerin bu konudaki faaliyet ve tüketimlerini
yoğunlaştırmasıyla mümkündür. Bu bağlamda aşağıda önce ülkemizdeki belli başlı arkeoloji
müzelerini göreceğiz, ardından bazı sanat müzeleri üzerine bilgi edineceğiz.
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9.1. Arkeoloji Müzeleri
Daha önceki derslerde de anlatıldığı gibi arkeoloji, geçmişte yaşamış insanların, toplum
ve kültürlerin bıraktığı maddi kalıntıları inceleyen bir bilim dalıdır. Temelde tarihöncesi
arkeolojisi, protohistorya ve önasya arkeolojisi ve klasik arkeoloji olmak üzere üç gruba
ayrılabilen bu bilim dalının incelediği dönemleri içeren kalıntıları koruyan müzeler arkeoloji
müzeleridir. Bunlar, genellikle tüm zamanları içeren müzeler olup, tarihöncesi dönemlerden
Bizans dönemi sonuna kadar çeşitli malzemelerden yapılmış eserleri sergiler ve korur. Aynı
zamanda içinde bulundukları kentte yapılan kazılarda bulunmuş eserler de yine bu müzelerde
korunur ve sergilenir. Arkeoloji müzelerinin temel görevi de budur. Zaman zaman gerekli
görüldüğü takdirde arkeoloji müzeleri bağlı bulundukları ilde kurtarma kazısı yapmaktadırlar.
Ayrıca kimi müzeler “yıllık” adı verilen süreli yayınlarıyla gerçekleştirdikleri faaliyetleri,
müzelerine katılan yeni eserleri veya müzelerinde korunmakta olan eserlerin bilimsel anlamda
tanıtılmasını içeren yayınlar gerçekleştirmektedir.
9.1.1.İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk müzesi olma özelliği taşıyan İstanbul Arkeoloji
Müzeleri, Sultanahmet’tedir. Müzeye İstanbul Arkeoloji Müzeleri denilmesinin nedeni, aynı
alanda farklı koleksiyonlar içeren üç yapının bulunmasıdır. Müze alanına girildikten hemen
sonra ilk karşılaşılan yapı Eski Şark Eserleri Müzesi’dir. Bunun karşısında İstanbul Arkeoloji
Müzesi’nin binası ve onun da karşısında Çinili Köşk bulunur. Alan içindeki en eski yapı, Çinili
Köşk’tür. Çinili Köşk, aslında Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış bir yapı olup, Osmanlı
müzeciliğinde, ilk koleksiyonların sergilendiği alan olarak, özel bir öneme sahiptir. Fatih Sultan
Mehmet dönemini anlatan çeşitli kaynaklarda 1472 yılında Sarayburnu’ndaki korulukta
yaptırıldığı söylenmektedir. Yapı, 1875-1891 yılları arasında Müze-i Humayun olarak
kullanılmış, 1939 yılında Topkapı Sarayı’na bağlanmış, içindeki eserler çeşitli müzelere
dağıtılmış ve o süreçte müze işlevini yitirmiştir. 1953 yılında bir süre Türk ve İslam Sanatları
Müzesi olarak hizmet vermiştir; 1981 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlanmış olan
müzede, günümüzde 11.-20.yy. başlarına ait Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait birçok eser
sergilenmektedir.
Hatırlanacağı gibi, Osmanlı İmparatorluğu’nda müzenin kurulması, önce
koleksiyonların oluşması ve ardından bunların sergilenmesi sayesinde gerçekleşmiştir.
Bugünkü bina inşa edilene kadar, Aya İrini ve ardından Çinili Köşk, müze olarak kullanılmıştır.
Osman Hamdi Bey, Müze-i Humayun’un başın geçtikten sonra, müze koleksiyonlarına yeni
eserlerin dahil olması hızla sürmüştür. Nihayetinde 13 Haziran 1891 tarihinde, Osman Hamdi
Bey’in Sayda’da bulduğu lahitlerden biri örnek alınarak Mimar Valaury bugünkü müze binasını
inşa etmiştir. 1905 ve 1907 yıllarında ana binanın iki yanına kanatlar eklenerek, müze binası
genişletilir.
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Koleksiyonunda ağırlıklı olarak Yunan-Roma-Bizans dönemi eserleri bulunmaktadır.
Ana binanın sergileme sistemi, kronolojik bir sıralamayı ve antik merkez vurgusunu içerir.
Arkaik dönemden Roma dönemine kadar Didyma, Miletos kutsal yolu üzerinde sıralanmış olan
Brankhid heykelleri, kouros ve kore heykelleri, Halikarnassos mausoleumuna ait heykeller,
Bergama Zeus sunağı’ndan Aphrodite başı; Roma döneminin üç büyük ve önemli mermer
ustalığında öne çıkan merkezi: Aphrodisias, Ephesos ve Miletos’tan heykeller, Sayda
Nekropolü’nden getirilmiş lahitler, Thrakia-Bithynia ve Bizans salonları bulunmaktadır. Ayrıca
“Çağlar Boyu İstanbul”, “Çağlar Boyu Anadolu ve Troia” ve “Anadolu’nun Çevre Kültürleri:
Suriye, Filistin ve Kıbrıs Eserleri” isimli sergi salonları bulunmaktadır.

Foto: Çinili Köşk.
Kaynak:http://www.eba.gov.tr/gorsel/bak/07e6d7570733ce7eb4b088eac28bb9efc3675
0ef5e008
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin en önemli eserleri arasında 1887-1888 yıllarında
bugünkü Lübnan’ın Sayda (antik Sidon) kentindeki nekropolde bulunmuş lahitler sayılabilir.
İskender lahdi, ağlayan kadınlar lahdi gibi dönemlerinin son derece özgün eserleri, Sayda’dan
İstanbul’a getirilmiştir.
Bugün Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılan yapı ise, 1883’te Osman Hamdi Bey
tarafından Sanayi-i Nefise Mektebi – Güzel Sanatlar Akademisi olarak Mimar Valaury’e inşa
ettirilmiştir. 1917-1919 yıllarında müze müdürü Halil Edhem Bey tarafından Yakındoğu
eserlerinin sergilenmesi amacıyla müze haline getirilmiştir.
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Müze, 1963-1974, 1998-2000 yıllarında restorasyonlar geçirmiş ve modern sergileme
yöntemleri kullanılarak ziyarete açılmıştır.
Bu yapıda Anadolu ve Mesopotamia kültürlerine ait eserler sergilenmektedir. Mısır ve
Arap Yarımadasının İslam öncesi dönemine ait eserler de bulunmaktadır. Aramice yazılmış
güneş saati, Mısır mumyalarının yanı sıra, Kadeş anlaşması ve İştar Kapısı gibi çok önemli
eserler bulunmaktadır. Müzenin koleksiyonunda 20.000’e yakın arkeolojik eser ile 75.000
kadar çivi yazılı tablet vardır.
Genel olarak toparlanacak olursa “İstanbul Arkeoloji Müzelerini oluşturan üç müzede
bugün 60 bin arkeolojik eser, 600 bin sikke, 75 bin çivi yazılı tabletler vardır. Müzede
Balkanlar’dan Afrika’ya, Anadolu ve Mezopotamya’dan Arap Yarımadası’na ve Afrika’ya
kadar, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan bölgelerde yaşamış değişik uygarlıklara
ait zengin ve önemli eserler bulunmaktadır” (Başgelen 2006, 119).
İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin süreli yayınladığı “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı”
vardır. Ayrıca sürekli sergilerinin yanı sıra geçici sergiler de düzenlenmektedir.
9.1.2. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Ankara Kalesi’nin Akkale olarak adlandırılan burcu ile Augustus Tapınağı ve Roma
Hamamı’nda eserler toplandığı bilinmektedir. Bununla birlikte Atatürk’ün bir “Eti Müzesi”
kurma arzusu sonucunda, 1921 yılında Akkale burcunun iki odasında Asar-ı Atika Müzesi
kurulur. Zaman içinde civarda bulunmuş Hititler dönemine ait eserlerin Ankara’ya getirilmesi
ve giderek büyüyen koleksiyon nedeniyle yeni bina arayışına girişilmiş ve Ankara Kalesi’ni
çevreleyen sur duvarının güneydoğusunda, dış alanda iki Osmanlı yapısının kullanılması Hamit
Zübeyr Koşay tarafından teklif edilmiştir. Yapılardan biri Veli Mahmut Paşa tarafından
yaptırılan Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri ise Rum Mehmet Paşa tarafından yaptırılan Kurşunlu
Han’dır.
Mahmut Paşa Bedesteni 1464-1471 yılları arasında yaptırılmış on kubbeli, üstü beşik
tonozla kaplı, büyük salonu çevreleyen yüziki dükkandan oluşan bir yapıdır. Doğudan iki, batı
ve kuzeyden ise birer kapıyla girilen mekan, tuğla ve moloz taşlardan inşa edilmiştir. Bu alan
günümüzde müzenin teşhir salonu olarak kullanılmaktadır.
“Kurşunlu Han ise, Mehmet Paşa’nın İstanbul Üsküdar’daki imaretine vakıf olarak
15.yy.ilk yarısında yaptırılmıştır. Hanın arazinin eğimine göre doğu tarafı iki katlı ve batı tarafı
da bodrumla birlikte üç katlıdır. Ortasında avlu ve revak ile bunları çevreleyen iki katlı
odalardan (zeminde 28 ve birinci katta 30 oda) ibarettir. Han bugün, araştırmacı odaları,
kütüphane, konferans salonu, laboratuvar ve iş atölyelerinden oluşan bir idari bina olarak
kullanılmaktadır” (Sargın 2012, 80-81).
Koşay’ın teklifi kabul edilmiş, bahsedilen iki yapı 1933 yılında belediyeden satın
alınmış, ardından 1938-1968 yılları arasında binaların onarım işlemleri sürmüştür. İlk olarak
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1940 yılında Alman Arkeolog H.G.Gunterbock ve ekibi müzenin sergi salonlarını
yerleştirmeye başlamıştır. Müzenin son şeklini alması 1968 yılında gerçekleşir.
Bu alanda ilk koleksiyon Hitit uygarlığı üzerine olmuştur; ancak daha sonra koleksiyon
genişletilmiş, Anadolu’nun bütün kültürlerini kapsayacak bir müze haline gelmiştir. Böylece
son derece özel ve önemli bir koleksiyona sahip olmuştur. 1997 yılında Avrupa Konseyi’ne
bağlı Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum) tarafından Avrupa Yılın Müzesi
ödülünü almıştır.
2011 yılında yenilenmiş olan müzede, tarihöncesi dönemlerden Bizans dönemine kadar
Anadolu’da yaşamış Hitit, Phryg, Lyd, Urartu, Geç Hitit, Grek Hellenistik ve Roam
uygarlıklarına ait somut kalıntılar sergilenmektedir; koleksiyonunda yaklaşık 195.000
civarında eser bulunmaktadır. Ayrıca müze tarafından sürdürülen Ankara ilindeki kurtarma
kazılarında bulunmuş arkeolojik eserler de “Çağlar Boyu Ankara” adlı galeride
sergilenmektedir. Burada Ankara’nın tarihöncesi döenmlerden itibaren sahip olduğu kültürel
miras ve kalıntılar ile Sulakyurt definesi, Roma tiyatrosu, Balgat Roma mezarı, Ulus ve yakın
çevrede yapılan kazılardan gelen buluntular sergilenmektedir.
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin “Anadolu Medeniyetleri Müzesi Yıllığı”
yayınlanmaktadır. Ayrıca müzede çeşitli uzmanların verdiği periyodik konferansların yayını da
vardır.

Foto: Anadolu Medeniyetleri Müzesi girişi
Kaynak: http://www.ankararehberleri.com/Upload/9I4J90 DDSC_0043.JPG
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9.1.3. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
Gaziantep’te inşa edilen Birecik Barajı’nın su tutmasından hemen önce keşfedilen
Zeugma antik kentinde son derece görkemli buluntular saptanmıştır. Bunlar içinde en ünlüleri,
metrelere devam eden mozaikli tabanlarıyla Roma villalarıdır. Barajın suyu tutmasından önce
bu alanların kazısının yapılması ve mozaiklerinin kaldırılması gerekliydi. Öte yandan mevcut
Gaziantep Arkeoloji Müzesi ihtiyacı karşılayamayacak durumdaydı. Bu nedenle Gaziantep’te
eskiden Tekel Fabrikası olarak kullanılan alanda 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yeni bir müzenin açılması uygun görülmüş ve bu müze 2010 yılında ziyarete
açılmıştır.
Modern müzecilik anlayışında inşa edilip, yenilenmiş olan salonlarda yaklaşık 30 bin
metrekare sergileme alanı olduğu ve yine yaklaşık 2600 metrekare mozaik eser bulunduğu
belirtilmektedir. Müze, bu şekliyle dünyanın en ünlü mozaik müzesi olan Tunus’taki Bardo
Müzesi’ni aşmıştır. Toplamda şimdilik dört Roma çeşmesi, 24 sütun, dört heykel, bir bronz
Mars heykelinin sergilendiği müze üç bloktan oluşur. Birinci blok, Zeugma’dan gelen eserlere
ayrılmıştır. Hamam mozaikleri, Mars heykeli, villalarda bulunan mozaikler ile ikinci blokta
Gaziantep’te bulunmuş mozaikler sergilenir.
9.1.4. Antalya Arkeoloji Müzesi
Antalya Arkeoloji Müzesi, ülkemizin erken dönemlerde kurulmuş müzelerinden
biridir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1919 yılında Antalya’yı işgal eden
İtalyanların, burada buldukları eserleri toplamaları üzerine, o zamanlar Antalya Lisesi’nde
öğretmenlik yapan Süleyman Fikri Erten faaliyete geçmiş, kendisini eski eser memuru tayin
ettirip, müze kurma çabalarına başlamıştır. Topladığı eserleri bir türbede toplar; 1922 yılında
Panaya Kilisesi-Alaeddin Camii, ilk müze binası olarak hizmet verir. Süleyman Fikri Erten,
1924 yılında müze müdürü olur. Antalya Müzesi’nin ikinci binası 1937 yılında Yivli Minare
olur. 1972 yılına kadar burası müze olarak hizmet vermiştir. 1972 yılında ise günümüzdeki
yerine taşınmıştır. Müze 1982 yılında tadilata girmiş, 1985’te yeniden açılmıştır. 1988 yılında
“Avrupa Konseyi Yılın Müzesi” olarak seçilmiştir. Bugün yaklaşık 30.000 metrekareyi
kaplayan alanda yaklaşık 15 sergi salonu, açık hava galerisi ve bahçesi bulunur.
Antalya Arkeoloji Müzesi içine çocuk müzesi, prehistorik dönem kültürlerine ait
kalıntılar ve tabiat tarihinden örneklerin sunulduğu salonun yanı sıra, tematik olarak
düzenlenmiş keramik salonu, bölge kazıları salonu, tanrılar salonu, mozaik salonu, ölü kültü
salonu, portreler salonu, imparatorlar salonu, Perge tiyatro salonu gibi salonlar bulunmaktadır.
Antalya Arkeoloji Müzesi’ni oluşturan eserlerin çok büyük çoğunluğu, Aksu ilçesindeki Perge
antik kentinde bulunmuş eserlerden oluşmaktadır. İkinci katta ise, Antalya Müzesi’nin yaptığı
önemli bir kurtarma kazısı olan Doğu Garajı buluntuları ile, bronz eserler, pişmiş toprak eserler,
ikonalar sergilenmektedir. Ayrıca ünlü Elmalı definesi de özel bir sergileme yöntemiyle
ziyaretçilere sunulmaktadır.
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Foto: Antalya Arkeoloji Müzesi
Kaynak: S.Çokay Kepçe Arşivi

Foto: Antalya Arkeoloji Müzesi’nden “İmparatorlar Salonu”
Kaynak: S.Çokay Kepçe Arşivi
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9.2. Sanat Müzeleri
9.2.1. Sanat Müzelerinin Önemi ve Yararı
Müzelerin bilginin paylaşıldığı ve yaygınlaştırıldığı merkezler olduğu, bunların
düzenledikleri sergiler, konferans ve sempozyumlarla bilginin yayılmasına hizmet verdiklerine
daha önceki derslerimizde değinmiştik. “Sanat müzelerinden, misyon ve vizyonlarına göre
geliştirdikleri programlarla, son birkaç yüzyıla ait sanat eserlerine ilişkin koleksiyon yönetimi
çalışmalarını yürütmeleri beklenir. İnsan zekası ve yaratıcılığının en üst düzey yapıtlarını konu
alan sanat müzelerinin çok önemli bir misyonu da günümüzde üretilen sanata ilişkin çalışmalar
yapmak, sanatsal yaratıcılığı desteklemek ve yüceltmektir. Sanatın gelişmesi ve sanatçıların
desteklenmesi, toplumdaki ilgililerin artmasıyla ve ilgililerin bu konudaki faaliyet ve
tüketimlerini yoğunlaştırmasıyla mümkündür. Sanat müzeleri, koleksiyon geliştirme
faaliyetinin bir parçası olarak günün önemli sanatçılarının eserlerini satın almanın yanı sıra;
kültür ve sanat kurumları olarak düzenledikleri etkinliklerle yetenekli genç sanatçıların, sanat
ilgilileri ile buluşmalarına, çevre edinmelerine ve böylece desteklenmelerine yardımcı olur”
(Şentürk 2008, 35).
9.2.2. Devlet Müzeleri
Yukarıda da değindiğimiz gibi ülkemizde son birkaç yüzyılı kapsayan plastik sanatlar
müzeleri dört adettir; aşağıda bazılarına kısaca değineceğiz. Son yıllarda sayıları artmaya
başlayan modern sanat müzelerinden ayrı olarak, salt sanat müzeleri aşağıda kısmen
anlatılmaktadır.
9.2.2.1. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 1937 yılında Atatürk’ün isteği üzerine kurulmuştur.
Müzenin koleksiyonunda Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinden 20.yy.ın ortalarına
kadar uzanan bir süreçte Türk ressam ve heykeltraşlarının eserleri bulunmaktadır. Böylesi
zengin ve önemli bir koleksiyon olmasına karşın, uzun yıllar boyunca toplumdan kopuk kalmış,
pek ismi duyulmamıştır. Ancak 1972 yılında Nurullah Berk tarafından tanıtılmaya çalışılmış ve
1996 yılında da kataloğu yayınlanmıştır.
Ülkemizin de ilk resim ve heykel müzesi olan bu koleksiyon, Dolmabahçe Sarayı’nın
Veliaht dairesinin bulunduğu alandaydı. Müze ilk kurulduğu zaman 85 adet esere sahipti ve
Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu olarak anılıyorlardı. Bu koleksiyona Dolmabahçe Sarayı, çeşitli
bakanlıklar ve devlet dairelerinden getirilen eserler eklenmiştir. Koleksiyon oluşturmada
Burhan Toprak ve Leopold Levy’in çabaları da önemlidir. Kuruluşu da, dönemin bakış açısına
göre, henüz yıkılmış bir imparatorluğun önemli mekanlarından biri olması nedeniyle, olasılıkla
özellikle tercih edilmişti. Ancak Atatürk’ün hayatının son dönemlerinde aceleyle müzeye
dönüştürülmesi ve binanın elverişsiz koşulları nedeniyle, 1940’lı yıllardan itibaren müze
binasının taşınması hep gündemde olmuştur. Özellikle 2000’li yıllardan sonra resim ve heykel
müzesinin bulunduğu alandaki hızlı dönüşüm ve değişim, müzenin taşınma sürecini
etkilemiştir. Bugün İstanbul Modern müzesinin hemen yanındaki bir antrepo, İstanbul Resim
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ve Heykel Müzesi olarak kullanılmak üzere hazırlanmaktadır ve adının da Çağdaş Sanat Müzesi
olarak değiştirilmesi düşünülmektedir. İlk müzenin olduğu alanda ise Milli Saraylar Daire
Başkanlığı tarafından Milli Saraylar Resim Müzesi adıyla yeni bir müze kurulmuştur.
Müzenin koleksiyonunda 10140 resim, 651 heykel bulunur; ayrıca bağış yoluyla
müzeye gelmiş çeşitli antik ve Rönesans dönemi heykellerin mülajları da mevcuttur. Bunların
yanı sıra 10 ikona, 107 seramik ve 79 hat eser de bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
yaklaşık son iki yüzyılı içinde öne çıkmış ünlü ressamlar Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi,
İbrahim Çallı, Fikret Mualla’nın yanı sıra ilk kadın ressamlarımızdan Hale Asaf, Melek Celal
Sofu gibi önemli ressamların eserleri bulunmaktadır.

Foto: Mimarlar Odası’nın dergisinde Nurullah Berk’in kitabının tanıtımı
Foto: İstanbul Beşiktaş Resim ve Heykel Müzesi girişi
Kaynak: "İstanbul Painting and Sculpture Museum" by VikiPicture - Yükleyenin kendi
çalışması. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%B0stanbul_Painting_and_Sculpture_Museu
m.JPG#/media/File:%C4%B0stanbul_Painting_and_Sculpture_Museum.JPG
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İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin girişinin hemen yanındaki bir antrepo, İstanbul
Resim ve Heykel Müzesi olarak hazırlanmaktadır.

Foto: Hazırlanmakta olan yeni İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Kaynak: S.Çokay Kepçe Arşivi
9.2.2.2. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
Ankara Ulus’ta bulunan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin bulunduğu bina,
Türk Ocakları Merkez Binası olarak, yüksek mimar-mühendis olan Arif Hikmet Koyunoğlu
tarafından projelendirilmiştir. 1927 yılında tamamlanan yapıda Atatürk’ün de istekleri
doğrultusunda, sadece Türkler çalışmış, binada sadece Türk süslemeleri kullanılmıştır. Bu yapı,
1950 yılında kadar Ankara Halkevi olarak kullanılmıştır. 1961’de önce Milli Eğitim Bakanlığı,
ardından Köy İşleri, Milli Savunma Bakanlığı’na devredilmiş, nihayet 1972’de tekrar Milli
Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. 1975 yılında resim ve heykel müzesi olarak kullanılmak üzere
Kültür Bakanlığı’na devredilmiş, restorasyonunun ardından 1980 yılında açılmıştır.
Kullanımına başlanmış olmasına karşın onarım çalışmalarının 1983 yılına kadar sürdüğü, bu
tarihten sonra yapının bodrumundaki toprak dolgu bir mekanın Sedat Simavi Vakfı tarafından
Sedat Simavi Sanat Galerisi’ne dönüştürülerek Uluslararası Sedat Simavi
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Karikatür Yarışması Sergisi’nin burada düzenlendiği, 1985’ten itibaren de konser
salonunun açılarak kullanıldığı bildirilmiştir (Şentürk 2008, 42). 2010 yılında tamamen yeniden
düzenlenen ve genişletilen sergi alanlarında üç adet güzel sanatlar galerisi, altı adet daimi sergi
salonu, bir restorasyon atölyesi, Şark salonu, konser salonu, idari bölümler ve depolar
bulunmaktadır.

Foto: Ankara Resim ve Heykel Müzesi girişi
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Kaynak:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Resim_ve_Heykel_M
%C3%BCzesi_Ankara.jpg
Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki ilk parçalar 1976 yılında Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan devredilmiş dört tablodur. Bundan sonra sistemli bir koleksiyon
oluşturma süreci yaşanmış, içlerinde ünlü ressam ve heykeltraşlarından oluşan bir grup, çeşitli
kamu kuruluşlarındaki eserleri incelemiş, bunlar içinde beşyüz kadarının müze koleksiyonuna
alınmasının yerinde olacağını bildirmiştir. Ayrıca bu süreçte, yurt dışından ve yurt içinden
satınalma yoluyla müzeye bir hayli önemli eser kazandırılmıştır. Müzenin resim, heykel,
seramik, özgün baskı, Türk süsleme sanatları ve fotoğraflardan oluşan yaklaşık 4000 kadar eseri
bulunmaktadır (Şentürk 2008, 42-43).
Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda Osman Hamdi Bey, Abdülmecid
Efendi, Şeker Ahmet Paşa, Fikret Mualla, Şefik Bursalı, İbrahim Çallı, Abidin Dino gibi Türk
resim sanatının önemli sanatçılarının eserleri bulunmaktadır.
Müze, İstanbul’daki müze gibi uzun yıllar ziyarete kapalı kalmıştır. Bununla birlikte,
koleksiyonlarını zaman zaman yurt içi ve yurt dışındaki geçici sergilere göndermekte ve ödünç
vermektedir. Öte yandan müzenin bünyesinde üç sanat galerisi olduğu ve bunlarda tüm sezon
boyunca sergiler açıldığı bildirilmiştir. Ayrıca atölyelerinde plastik sanatlar kursları
düzenlendiği, restorasyon yapıldığı, kütüphanesi, kongre ve konser salonu gibi alanlarının her
türlü faaliyete açık olduğu bildirilmektedir (Şentürk 2008, 44).
9.2.2.3. İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi
İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi ilk olarak 1952 yılında Kültürpark içine
açılmış; ardından Atatürk Bulvarı’ndaki yerine taşınmıştır. Müzeden çok bir galeri niteliğindeki
bu oluşum, kurulduğu tarihten itibaren gerek sergi faaliyetleri, gerekse ilgilenenlere düzenlenen
resim kurslarıyla, kente önemli katkılar sağlamıştır. 1973 yılında galeri müzeye dönüşmüş ve
Konak’taki binaya taşınmıştır. Ancak depreme karşı dayanıksız bir bina olması nedeniyle 2002
yılında yeniden Kültürpark’a taşınmıştır.
Müzenin koleksiyonunda 342 adet resim, 25 adet heykel, 12 adet seramik, 24
adet baskı resim olmak üzere 403 adet eser envanterlidir. Aslında her geçen gün de bu sayı
artmaktadır. Türk resim sanatının erken dönemlerinden itibaren Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali
Rıza, İbrahim Çallı gibi önemli ressamların eserleri bulunmaktadır.
Müzenin başlıca faaliyetleri arasında, her yaştan ilgililer için düzenlenen resim
kursları gelmektedir. Bu kurslar yardımıyla, hem müzenin ziyaretçi sayısının artması, hem de
müzenin sevdirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca zaman içinde yıpranan tablo ve eserlerin
onarımı da gerçekleştirilmektedir. Müzenin zengin bir kütüphanesinin olduğu ve araştırmacılar
ile öğrencilere açık olduğu bilinmektedir.
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Foto: İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde İzmir Suluboya Ressamları Derneği iş birliği
ile düzenlenen suluboya çalıştayı
Kaynak:https://www.facebook.com/pages/Izmir-Resim-Heykel-Muzesi-veGalerisi/1474465 05314886?sk=timeline
9.2.2.4. Erzurum Resim ve Heykel Müzesi
Erzurum Resim ve Heykel Müzesi 1963 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
olarak Halk Eğitim Merkezi binası içinde hizmet vermeye başlamıştır. 1976 yılında ise Kültür
Bakanlığı’na devredilmiştir. Bununla birlikte Havuzbaşı Meydanındaki Kültür Merkezi
Kompleksi içinde faaliyetlerini sürdürmüş, ancak yapının devredilmesi nedeniyle, henüz teşhir
ve sergi salonları bulunmadı için faaliyet göstermemektedir.
9.2.3. Özel Sanat Müzeleri
Ülkemizde son yıllarda özel sektör tarafında desteklenen sanat müzeleri de açılmıştır.
Bunlar bazen bireysel, bazen de kurumsal olarak şekillenen ve yönetimsel açıdan doğrudan özel
sektöre bağlı olan müzelerdir. Aşağıda ülkemizde yakın zamanlarda açılmış ve faaliyet gösteren
özel sanat müzelerinden iki örnek anlatılmaktadır.
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9.2.3.1. İstanbul Modern
İstanbul Modern Sanat Müzesi, 2004 yılında Karaköy’de 4 numaralı Gümrük
Antreposu’nda açılmıştır. Ülkemizin ilk modern sanat müzesi olma özelliğini taşır. 8000
metrekarelik bir alanı kapsayan müzenin sürekli ve geçici sergi salonları, her yaştan ziyaretçi
için sunduğu eğitim programları, kütüphane, sinema salonu, restoran ve mağazası
bulunmaktadır.
İstanbul Modern’in bulunduğu bina, Tophane meydanının 1957-1958 yıllarında yeniden
düzenlenmesi sırasında ünlü mimarımız Sedat Hakkı Eldem tarafından inşa ettirilmiştir.
“İstanbul Modern’in sergi salonları iki bölümden oluşmaktadır. Üst katta müzenin
koleksiyonu sergilenmektedir. Büyük salonda, Türkiye’den modern ve çağdaş sanatın başlangıç
evresinden bugüne geçirdiği süreci kronolojik bir anlatımla, önemli sanatçı ve çalışmalar
üzerinden sunmaktadır. Sergi mekanında çalışmalara eşlik eden metinler bu sürecin sosyal,
kültürel, ekonomik ve politik dinamiklerini anlatmaktadır. Koleksiyon katının küçük salonunda
ise hem Türkiye’den hem de farklı coğrafyalardan günümüz sanatının önemli temsilcilerinin
çalışmaları biraraya getirilmiştir. Koleksiyon katı, 20.yy.başından günümüze resimden heykele,
yerleştirmeden videoya uzanan bir çeşitliliğe ve çağdaş bir sergileme anlayışına sahiptir.
Alt katta ise Süreli Sergiler Salonu, Fotoğraf Galerisi ve Kısa Süreli Sergi Alanlarında
aynı anda iki y ada üç süreli sergi izleyiciyle buluşmaktadır. Sürekli Sergiler Salonunda Türkiye
sanatının modern ve çağdaş örneklerine yer veren kavramsal sergiler ve retrospektifler
düzenlenmektedir. Bu salon aynı zamanda görsel sanatlar alanındaki güncel dönüşümlere
işarete den büyük ölçekli ve uluslararası sergilere ev sahipliği yapmaktadır. Fotoğraf
Galerisinde dünyadaki sanat akımlarının fotoğraf alanındaki yansımaları ve Türkiye’de
fotoğrafın başlangıcından günümüze geçirdiği süreç örneklerle incelenmektedir. Ayrıca, ulusal
ve uluslararası fotoğrafın önde gelen isimlerinin sergilerine yer verilmektedir. Kısa Süreli Sergi
Alanları ise, dinamik ve disiplinlerarası yapısıyla mimarlık, tasarım, video ve yeni medya gibi
çeşitli
alanlarda
sergilere
ev
sahipliği
yapmaktadır”
(http://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/hakkinda_22.html).
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Foto: İstanbul Modern’in salonlarından bir görünüm
Kaynak: http://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/hakkinda_22.html

Foto: İstanbul Modern binası
Kaynak: http://www.istanbulmodern.org/tr/muze/hakkinda_3.html

Foto: İstanbul Modern’in salonlarından bir görünüm
Kaynak:http://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/gecmis-sergiler/suyun-bir-aradatuttugu _220.html
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9.2.3.2. Doğançay Müzesi
Doğançay Müzesi de 2004 yılında, Beyoğlu’nda beş katlı bir yapıda
kurulmuştur. Ünlü ressam Burhan Doğançay’ın babası Adil Doğançay’ın da eserlerini içeren
müzede, ressamın erken dönem figüratif eserlerinden başlayarak, elli yıllık sanat yaşamını
ortaya koymaktadır. Doğançay Müzesi’nde eserleri sergilenen Adil Doğançay, 1900 yılında
doğmuş, ağırlıklı olarak yağlıboya resimler yapmış bir topoğraf ve ressamdır. Empresyonist
manzara, deniz ve natürmortlar yapmıştır. Oğlu Burhan Doğançay, eğitimini babasından ve
ressam Arif Kaptan’dan almıştır. 1964’e kadar profesyonel anlamda başka işlerle uğraşmasına
karşın, resim yapmış, bu tarihten sonra ise kendini tamamen sanata vermiştir. Kent duvarlarını
içeren bir grup işiyle tanınmaktadır. “Kent duvarlarının Doğançay için özel bir anlamı vardır:
Bunlar zamanın akışının belgeleridirler, sosyal, siyasal ve ekonomik değişimi yansıtırlar, aynı
zamanda doğa güçlerinin saldırılarına ve insanların bıraktıkları izlere tanıklık ederler.
Doğançay’a göre, kent duvarlarını insan deneyiminin anıtları yapan ve kendi eserlerini
zamanımızın bir arşivi haline getiren şey de budur”
(http://www.dogancaymuseum.org/
pPages/pGallery.aspx?pgID=579&lang=TR&section=9&param1=138).

Foto: Müzenin girişi
Kaynak:http://www.dogancaymuseum.org/v3_misc/big.aspx?iPath=/docs/&iName=0138/01
38-011& iType=jpg
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Foto: Müze sergisinden bir görünüm
Kaynak:http://www.dogancaymuseum.org/pPages/pGallery.aspx?pgID=579&lang=TR&se
ction=9&param1=138
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Uygulamalar
1)

Bahsedilen müzelerin web sayfalarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
2)

Arkeoloji müzelerini ve bunların belli başlı örneklerini öğrendiniz mi?

3)

Sanat müzelerinin koleksiyonlarında bulunan eserleri öğrendiniz mi?

4)

Sanat müzelerinin önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Temelde tarihöncesi arkeolojisi, protohistorya ve önasya arkeolojisi ve klasik arkeoloji
olmak üzere üç gruba ayrılabilen bu bilim dalının incelediği dönemleri içeren kalıntıları
koruyan müzeler arkeoloji müzeleridir. Bunlar, genellikle tüm zamanları içeren müzeler olup,
tarihöncesi dönemlerden Bizans dönemi sonuna kadar çeşitli malzemelerden yapılmış eserleri
sergiler ve korur. Aynı zamanda içinde bulundukları kentte yapılan kazılarda bulunmuş eserler
de yine bu müzelerde korunur ve sergilenir. Arkeoloji müzelerinin temel görevi de budur.
Zaman zaman gerekli görüldüğü takdirde arkeoloji müzeleri bağlı bulundukları ilde kurtarma
kazısı yapmaktadırlar.
Ülkemizdeki en eski arkeoloji müzesi İstanbul’dadır. Osmanlı imparatorluğu’nun ilk
müzesi olması nedeniyle, Osmanlının geniş coğrafi yayılım sahasında bulunmuş eserler burada
korunmaktadır. Günümüzde hemen her ilimizde bir müze bulunmaktadır ve bunlar ağırlıklı
olarak arkeoloji müzeleridir. Modern sergileme ve sunum teknikleri kullanılarak, bu müzelerin
onarım ve restorasyonları gerçekleştirilmekte, modern müzecilik anlayışının tüm müzelerde
uygulanmasına çalışılmaktadır.
Öte yandan, “Sanat müzelerinden, misyon ve vizyonlarına göre geliştirdikleri
programlarla, son birkaç yüzyıla ait sanat eserlerine ilişkin koleksiyon yönetimi çalışmalarını
yürütmeleri beklenir. İnsan zekası ve yaratıcılığının en üst düzey yapıtlarını konu alan sanat
müzelerinin çok önemli bir misyonu da günümüzde üretilen sanata ilişkin çalışmalar yapmak,
sanatsal yaratıcılığı desteklemek ve yüceltmektir. Sanatın gelişmesi ve sanatçıların
desteklenmesi, toplumdaki ilgililerin artmasıyla ve ilgililerin bu konudaki faaliyet ve
tüketimlerini yoğunlaştırmasıyla mümkündür. Sanat müzeleri, koleksiyon geliştirme
faaliyetinin bir parçası olarak günün önemli sanatçılarının eserlerini satın almanın yanı sıra;
kültür ve sanat kurumları olarak düzenledikleri etkinliklerle yetenekli genç sanatçıların, sanat
ilgilileri ile buluşmalarına, çevre edinmelerine ve böylece desteklenmelerine yardımcı olur”
(Şentürk 2008, 35).
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi arkeoloji müzelerinin koleksiyonunda bulunmaz?

a)

Tarihöncesi devirlere ait taşınabilir kalıntılar

b)

Yunan ve Roma dönemlerine ait taşınabilir kalıntılar

c)

Bizans dönemine tarihlenen kültürel miras

d)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait eserler

e)

Eski uygarlıklara ait taşınabilir eserler

2)

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Arkeoloji Müzeleri için söylenemez?

a)

Osmanlı Devleti’nin ilk müzesidir

b)

Bütün Osmanlı topraklarını kapsayan coğrafyadan eserler vardır

c)

Kent suru üzerindeki iki yapının yeniden elden geçirilmesiyle kullanılmıştır

d)

Aynı avlu/bahçeyi paylaşan üç yapıdan oluşur

e)

Ülkemizin en zengin koleksiyona sahip müzelerindendir.

3)

Dünyanın ilk yazılı savaş anlaşması olan Kadeş Antlaşması hangi müzededir?

a)

Çinili Köşk

b)

Eski Şark Eserleri Müzesi

c)

İstanbul Arkeoloji Müzesi

d)

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

e)

Antalya Arkeoloji Müzesi

4)

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin asıl binasını yapan mimar kimdir?

a)

Valaury

b)

Balyan Ailesi

c)

Osman Hamdi Bey

d)

Flaubert

e)

Hamit Zübeyr Koşay
224

5)

Eski Şark Eserleri binası, müze olarak kullanılmadan önce hangi işleve sahiptir?

a)

Çinili Köşk

b)

Sanayi-i Nefise Mektebi

c)

Yazlık köşk

d)

Asar-ı Atika Müzesi

e)

Dar-ül Fünun

6)

Sanat müzeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)
Misyon ve vizyonlarına göre geliştirdikleri programlarla, son birkaç yüzyıla ait
sanat eserlerine ilişkin koleksiyon yönetimi çalışmalarını yürütmeleri beklenir.
b)
Önemli misyonlarından biri günümüzde üretilen sanata ilişkin çalışmalar
yapmak, sanatsal yaratıcılığı desteklemek ve yüceltmektir.
c)
Sanat müzeleri, koleksiyon geliştirme faaliyetinin bir parçası olarak günün
önemli sanatçılarının eserlerini satın alır.
d)
Sanat müzeleri kültür ve sanat kurumları olarak düzenledikleri etkinliklerle
yetenekli genç sanatçıları destekler, çevre edinmelerini sağlar.
e)

Sanat müzeleri sadece kendi dönemlerinin eserleriyle ilgilenir.

7)

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi kaç yılında kurulmuştur?

a)

1927

b)

1937

c)

1847

d)

1956

e)

1967

8)

Ülkemizin ilk resim ve heykel müzesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

İstanbul

b)

Ankara

c)

Konya

d)

Erzurum
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e)

İzmir

9)

Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin mimarı kimdir?

a)

Valaury

b)

Balyan Ailesi

c)

Arif Hikmet Koyunoğlu

d)

Süleyman Fikri Erten

e)

Edhem Bey

10)

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi ne zaman açılmıştır?

a)

1952

b)

1962

c)

1972

d)

1982

e)

1992

Cevaplar
1)D, 2)C, 3)B, 4)A, 5)B, 6)E, 7)B, 8)A, 9)C, 10)A
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10. TÜRKİYEDE ETNOĞRAFYA MÜZELERİ ve DOĞA TARİHİ
VE JEOLOJİ MÜZELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Etnoğrafya nedir?
10.1.1. Ankara Etnoğrafya Müzesi
10.1.2. Adana Etnoğrafya Müzesi
10.1.3. Tahtakuşlar Etnoğrafya Müzesi
10.1.4. Türk ve İslam Eserleri Müzesi
10.1.5. Sadberk Hanım Müzesi
10.1.6. Arhavi Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi
10.2. Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri Nedir?
10.2.1. Ankara MTA Doğa Tarihi Müzesi
10.2.2. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Uygulama ve Araştırma Merkezi
10.2.3. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi
10.2.4. Muğla Doğa Tarihi ve Turolian Müzesi
10.2.5. Burdur Doğa Tarihi Müzesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Etnoğrafya nedir?

2)

Etnoğrafya müzelerinde neler sergilenir?

3)

Doğa tarihi ve jeoloji müzelerinde neler sergilenir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Etnoğrafya tanımı

Ülkemizdeki
etnoğrafya müzeleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Etnoğrafyayı ve etnoğrafik
Etnoğrafya
konusunda
eşyaları,
malzemeyi temel yayınları okuyarak
öğrenmek
bazı

Devlet tarafından ve son
Söz konusu müzelerin web
yıllarda özel kurum ve sayfalarını inceleyerek
kuruluşlarca
oluşturulan
Yaşanılan
kentteki
etnoğrafya
müzelerinde
etnoğrafya müzesi ziyaret
korunan eserler
edilerek

Doğa tarihi ve jeoloji
Doğa tarihi ve jeoloji
Söz konusu müzelerin web
müzelerinin kapsamı, işlevi
müzelerinde
sergilenen sayfalarını inceleyerek
eserleri öğrenir. Bu tür
müzelerin niçin önemli
olduğunu öğrenir
Ülkemizdeki doğa tarihi ve
Ülkemizde var olan doğa
Söz konusu müzelerin web
jeoloji müzeleri
tarihi ve jeoloji müzelerinin sayfalarını inceleyerek
hangileri olduğu, buralarda
nelerin sergilendiği ve niçin
önemli olduğunu öğrenir.
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Anahtar Kavramlar


Etnoğrafya



Folklor



Etnoğrafya Müzesi



Tahtakuşlar



Türk ve İslam Eserleri



Arhavi Dikyamaç Köyü



Doğa tarihi



Jeoloji



MTA Doğa Tarihi



Üniversite müzesi



Turolian park



Fosil
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Giriş
Oldukça geniş ve köklü bir kültürel mirasa sahip ülkemizde, arkeoloji müzeleri kadar
etnoğrafya müzeleri de oldukça fazla sayıdadır. Bunlar, salt etnoğrafya müzesi olabilecekleri
gibi, arkeoloji müzeleri içinde bir bölümü de oluşturabilirler. Aşağıda etnoğrafya kavramı ve
ülkemizdeki etnoğrafya müzeleri hakkında bilgi verilmektedir.
Bölümün ikinci konusu ise Doğa Tarihi ve Etnoğrafya Müzeleri’dir. “Doğa tarihi
müzeleri, geniş halk kitlelerine doğayı gerçekleriyle tanıtmak, doğa buluntularını güncel
örneklerle sergilemek ve tabiat sevgisini aşılamak amacını taşırlar” (Dilli 2014, 81).
“Dünyamızın 4.6 milyar yıllık jeoloji tarihine tanıklık etmiş, olağandışı görsel özelliği
nedeniyle benzerlerinden ayrılan, asla yeniden oluşturulamayacak, yerine konulamayacak,
değişik nedenlerle yok olma tehdidi altındaki doğal oluşumlar jeolojik miras olarak kabul edilir.
Jeolojik geçmişin kanıtı bu oluşumlar, fosiller, mineraller, kristaller, süs taşları, madenler,
mağaralar gibi her türden karstik oluşumlar, kaplıcalar, peri bacaları gibi volkanik ve
jeomorfolojik oluşumlar, kıyı ve kumul yapıları gibi doğal anıtların tümünü kapsar. Bu
anlamıyla jeolojik miraslar hem doğal, kültürel ve turistik zenginlik kaynakları olmaları
bakımından bulundukları ülkelere hem de tüm insanlığın geleceğe bırakacağı ortak miraslar
olmaları bakımından bütün dünyaya aittir” (İnan 2008, 80).
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10.1. Etnoğrafya nedir?
Etnoğrafya, insan topluluklarının ortaya koyduğu maddi kalıntıları inceleyen bir bilim
dalıdır. Zaman zaman “folklor” kelimesiyle de karıştırılır. Folklar, daha çok söz konusu
toplumun örf ve adetlerini, sözlü geleneğini kapsar; buna karşın etnoğrafya doğrudan maddi
kültür kalıntılarıyla ilgilenir. Kıyafetten, kullanılan eşyalara kadar geniş bir yelpazesi vardır.
Etnoğrafya temelde antropolojik bir kökene sahiptir. İlkel toplumların yaşamlarını
belgeleme düşüncesi 18.yy.dan itibaren görülmektedir. Bununla birlikte özellikle
sömürgeciliğin sona ermesinden sonra, buralarda araştırma yapanlar kendi ülkelerine yönelmiş
ve kendi halklarının kültürel ürünlerini veya folklorik özelliklerini incelemeye başlamıştır.
Türkiye’de ilk etnoğrafya müzesi Atatürk’ün teşvikleriyle 1930’da Ankara’da
açılmıştır. Günümüzde, hemen her kentimizde bir etnoğrafya müzesi vardır. Bunlar başlı başına
etnoğrafya müzesi olabildikleri gibi, zaman zaman arkeoloji müzeleri bünyesinde yer
almaktadır. Aşağıda da görüleceği gibi, genel olarak etnoğrafya müzelerinde görülen temel
sorun, hemen her müzede aynı/benzer örneklerin sergileniyor olmasıdır. Bu anlamda son
yıllarda, kentlerin veya yörelerin ustalaştıkları, kendilerine has olan özelliklerinin öne
çıkartıldığı müzeler oluşmaya başlamıştır.
10.1.1. Ankara Etnoğrafya Müzesi
Ankara’nın Altındağ ilçesindeki müze, eskiden Namazgah Tepesi olarak anılan yerde
kurulmuştur. Selçuklular öncesinde alanın bir mezarlık alan olduğu, daha sonraları İzzettin
Keykavus’un burada bir medrese yaptırdığı bilinmektedir. Ayrıca halkın tepede bir namazgahta
namaz kıldığı da bildirilmiştir.
1924 yılında Prof.Dr.Celal Esad Arseven ve 1925’te Halil Ethem başkanlıklarında
komisyonlar kurulur. Bunlar 1250 kadar parçayı İstanbul’da Dar’ül Fünun’da bir odada
muhafaza altına alırlar. 1924 yılında aynı zamanda Macar bir Türkolog da görevlendirilmiştir.
1926’da eserler Süleymaniye’ye kaldırılır. Ankara Etnoğrafya Müzesi’nin mimarı Arif Hikmet
Koyunoğlu, binayı dikdörtgen planlı olarak tasarlamıştır. Yapıda tek kubbe bulunur. Ayrıca iç
avlunun, üst kısmı açık bırakılmış mermer bir havuzu vardır. Bu kısım sonradan değiştirilmiş,
havuz bahçeye nakledilmiş ve çatı da kapatılmıştır. İç avlunun etrafında simetrik yerleştirilmiş
odalar bulunur. Yapı tamamlandıktan sonra Macar Türkolog Prof. J.Meszaroş tarafından
hazırlanan rapor doğrultusunda şekillenmeye başlar.
Müzede Selçuklular döneminden itibaren Türk kültürünün eserleri
sergilenmektedir. Bunlar içinde kıyafetler, kesler, çoraplar, bohçalar, Uşak, Gördes, Bergama,
Kula, Milas, Ladik, Karaman, Niğde ve Kırşehir’e ait halı ve kilim koleksiyonu; metal
eserlerden Memluk kazanları, Osmanlı şerbet kazanları, güğümler; Osmanlı yay ve okları,
tüfekleri, çini porselenler, ahşap işçilik örnekleri sergilenmektedir.
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Foto: Ankara Etnoğrafya Müzesi girişi
Kaynak:"Ankara-Turkey-viewP5280010" by Kafkasmurat - Yükleyenin kendi
çalışması. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankara-TurkeyviewP5280010.JPG#/media/File:Ankara-Turkey-viewP5280010.JPG
10.1.2. Adana Etnoğrafya Müzesi
Adana’da Kuruköprü mevkiinde 1845 tarihinde inşa edilmiş bir kilise yapısı, 1924
yılından sonra müze olarak kullanılmıştır. 1972’de eserler yeni müze binasına taşınmış, kilise
restore edilmiş ve 1983’te etnoğrafya müzesine dönüştürülmüştür.
Müzenin toplam 2775 adet etnoğrafik eseri olduğu bildirilmektedir. Bu eserler, çarıklar,
zemzem takımları, kahve takımları, ellik, kirkit, takunya, çeşitli üflemeli sazlar, takılar, çeşitli
yaylı sazlar (yaylı kabak kemane, yaylı tanbur, kemençe), silahlar ile kadın kıyafetlerini içerir.
Ayrıca müze içinde Istar Bölümü’nde dokuma tezgahları, ıstar, mekik, kirkit, kirmen gibi
dokuma işçiliğinde kullanılan malzemeler bulunur. Bunların yanı sıra, müze içine kurulmuş
olan kara kıl çadır, yörük yaşantısını canlandırmaktadır. Çadır içinde yerde keçeler, kilimler,
yastıklar, fenerler vardır. Ayrıca su kabı, dibek, yayık da görülmektedir. Şark odasında ise,
mankenli anlatım tercih edilmiştir. Türkmen kızı odanın ortasında durur. Bu alanı takiben
Kur’an-ı Kerim ve cüzler, silahlar, para kesleri ve aşiret kadınının kıyafetleri sergilenmektedir.
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Tüm yapının içinde bulunan panolarda, yörük hayatında kullanılan çeşitli dokuma örnekleri,
seccadeler, çeyiz çuvalları bulunur.
Müze bahçesinde ise, küfi, sülüs ve nesih hatla yazılmış yazıtlar, mezar taşları bulunur.
Bazıları mecidiye tipi, kavuklu, fes başlıklı da olan çeşitli mezar taşları, 17.yy.dan kalmadır.
Mezar sahipleri arasında Adana Valisi Süleyman Paşazade Ahmet Paşa, Karaisalı Kaymakamı
Hasan Fevzi Bey, Adana Defterdarı Sofyalı Mustafa Bey gibi yörenin tanınmış ve devlet
erkanından kişiler de vardır. Bahçenin bir başka bölümünde ise Misis Hanı, Misis Köprüsü,
Taşköprü, Adana Vilayet Konağı gibi yapıların onarım yazıtları ile Osmanlı devlet arması da
vardır.
10.1.3. Tahtakuşlar Etnoğrafya Müzesi
1992 yılında açılmış olan müze, ülkemizin ilk özel etnoğrafya müzesidir. Müze,
Balıkesir-Çanakkale E 24 karayoluna yaklaşık 2 km uzaklıkta, Güre Belediyesi sınırları içinde
yer alır. Müzenin yanı sıra, bir de sanat galerisi vardır. Alibey Kudar isimli bir ilkokul
öğretmeni tarafından kurulmuştur.
Bu müzede Türkmen kültürüne ait olan etnoğrafik eserler, eşyalar sergilenmektedir.
Tahtacı Türkmenlerinin Fatih Sultan Mehmet zamanında, gemi ve kızak inşasında İda-Kaz dağı
çevresindeki ağaçları kullanmaları ve fetih sonrasında yurtlarına geri dönmeyip, buralarda
yaşadıkları söylenmektedir. Bu müzede de, Tahtakuşlar köyü ve Kazdağı Türkmenlerinin
ürünleri sergilenmektedir. Müze 1994 yılında UNESCO’nun destek ödülünü almıştır.
10.1.4. Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Sultanahmet meydanında bulunan Türk ve İslam Eserleri Müzesi, hem Türk, hem de
islam sanatına ait eserlerin topluca sergilendiği ve korunduğu ilk Türk müzesi olma özelliği
taşır. Aynı zamanda 1913 yılında Osman Hamdi Bey’in çabalarıyla kurulmuş, Osmanlı
Devleti’nin son müzesidir. Müzenin ilk oluştuğu yer Süleymaniye Camii külliyesindedir ve
ismi de “Evkaf-ı İslamiye Müzesi” (İslam Vakıfları Müzesi) dir. 1983 yılında Türk İslam
Eserleri Müzesi adını alarak, bugünkü yerine, İbrahim Paşa Sarayı’na taşınır.
Müzenin koleksiyonlarında İslamiyetin ilk yıllarından 20.yy.a kadar Emevi, Abbasi,
Afrika, Fatimi, Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Memluk, Timurlu, Beylikler, Safavi, Kafkaslar ve
Osmanlı dönemine ait eserler bulunur. Bunlar içinde el yazmaları, halı ve kilimler, hat, ferman
ve beratlar, maden eserler vardır. 18-20.yy.başlarına tarihlenen Osmanlı dönemi sosyal
hayatının yansıtıldığı etnoğrafya bölümü de son derece dikkat çekicidir. Bu kısım, hamam,
kahve, karagöz gibi konulara ayrılmış, “İstanbul kadın giyimi” başlığı altında özel bir
koleksiyon ziyaretçilere sunulmuştur.
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Foto: Tahtakuşlar Müzesi’nden çadır
Kaynak: http://www.gezipgorduk.com/wp-content/uploads/2008/11/dsc_1180.jpg
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Foto: Türk ve İslam Eserleri Müzesi sergi salonu
Kaynak:
islamico

http://www.istanbul.com/es/descubrir/donde-ir/el-museo-de-arte-turca-e-

10.1.5. Sadberk Hanım Müzesi
Hatırlanacağı gibi İstanbul Sarıyer’deki Sadberk Hanım Müzesi, Türkiye’nin ilk özel
müzesidir. Sarıyer’deki Azaryan Yalısı’nda Vehbi Koç’un eşi Sadberk Hanım için açılmış bir
müzedir. Burada Anadolu’nun en erken dönemlerinden itibaren buluntuların sergilendiği
arkeoloji bölümü ile, Osmanlı döneminden kalma eserlerin sergilendiği Türk İslam bölümü
vardır. Bu kısımda, erken İslami dönemden itibaren Selçuklu, Eyyubi, Memluk, Timurlu ve
Safevi dönemlerine tarihlenen her türlü eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Özellikle
çini ve porselen koleksiyonu önemlidir. Ayrıca Osmanlı dokuma ve işlemeleri, geleneksel
kıyafetleri de bulunmaktadır. Kahve ikramı, lohusa gelenekleri, sünnet düğünü, gelin hamamı
ve damat tıraşı gibi geleneksel uygulamalar, manken kullanılarak canlandırılmaktadır. Ayrıca
müze, zaman zaman koleksiyonundaki etnoğrafik malzemelerden geçici sergiler de
düzenlemektedir.
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Foto: Sadberk Hanım Müzesi’nde bir sergi
Kaynak: https://feradje.files.wordpress.com/2013/03/kostum4.jpg
10.1.6. Arhavi Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi
Artvin Arhavi’de Dikyamaç Köyü’nde 2012 yılında açılmış olan müzede, Dikyamaç
köyü ve çevresindeki köylerde kullanılan eşyalar sergilenmektedir. Köyün mevcut bilinen en
eski tarihi, köyün mezar taşları ve camisinin yapım tarihine göre 1800’ler civarıdır; ancak
buluntulardan anlaşıldığı kadarıyla daha da eski bir yerleşme yeri olmalıdır. Köyde iki sınıflı
ilkokul binası, restore edilip, müzeye dönüştürülmüştür. Zaman içinde bu bina yetersiz kalmış
ve ek bina yapım çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların, yine aynı yer doğumlu
Mak.Yük.Müh.
Naim
Özkazanç’ın
katkılarıyla
olduğu
bildirilmektedir
(http://arhavidikyamacmuzesi.org/index.php/tr/).
Müzedeki eserler, doğrudan bağış yoluyla temin edilmektedir. Beşikler, kömür ütüleri,
ahşap tekneler, kepçeler, gazyağı lambaları, sepetler gibi, günlük hayatta kullanılan her türlü
eşya bulunmaktadır.
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Foto: Arhavi Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi’nin broşürü
Kaynak: http://arhavidikyamacmuzesi.org/index.php/tr/dokuman
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10.2. Doğa Tarihi ve Jeoloji Müzeleri nedir?
“Doğa tarihi müzeleri, ülkesinde, komşu ülkelerde ve dünyanın her yerindeki bitki ve
hayvan fosilleri, kayaçları, jeolojik oluşumları uluslararası standartlara göre koruyan; bunlar
üzerinde bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için onları yerli ve yabancı bilim adamları ile amatör
doğa bilimcilerin yararlanmasına sunan; özellikle bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi ve
ekonomik kullanım amacıyla, uygulamaya yönelik araştırmalar yapan; kendi botanik
bahçesinde ülkesindeki ve dünyanın diğer ülkelerindeki ilginç bitkileri canlı olarak da
sergileyebilen; halka dönük sergiler, konferanslar düzenleyerek onları doğa ve doğanın
dolayısıyla da çevrenin korunması konusunda eğiten bilimsel araştırma kuruluşlarıdır” (Karataş
2011, 4).
Doğa tarihi müzeleri, doğa tarihi konularında araştırma yapmak, toplumun hemen her
seviyesinden bireylere doğayı anlatmak, doğayı tanıtmak ve sevdirmek amacını taşır.
İnsanoğluna üzerinde yaşadığı dünyanın tarihini ve kendi tarihini anlatmak, aynı zamanda
biyolojik çeşitliliği göstermek de amaçlar arasında sayılabilir.
Bu tip müzelerde hemen her türlü kayaçlar, fosiller, bitki ve hayvan türleri korunur.
Bunların yanı sıra soyu tükenmiş veya tükenmekte olan canlılar için gen arşivlemesi de
yapılmaktadır. Öte yandan doğa tarihi için yapılmış müze binaları dışında, özel coğrafi
oluşumlar, jeolojik özellikler de içinde bulunduğu alanı mevcut yeryüzü şekliyle bir “doğa
tarihi müzesi” yapar. Örneğin Kappadokia’daki peribacaları olarak tanımlanan alan bir doğa
tarihi müzesi alanıdır. “Bilimsel veya tarihsel oalrak değerli bir bölgenin özelliklerinin
korunarak bu özelliklerin sergilendiği açık hava doğa tarihi müzelerinin ülkemizdeki öenmli
örneklerinden olan Kızılcahamam fosil ağaç ormanı ve Muğla’nın Kula ilçesindeki ilk insana
ait ayak izlerinin bulunduğu alanlar sayılabilir. Bol fosilli bir yatağın, bir yapı ile korunarak
fosillerin bu yatak içerisinde doğal olarak sergilendiği alanları da doğa tarihi müzeleri olarak
nitelendirebiliriz” (Dilli 2014, 83).
Ülkemizde doğa tarihi müzeleri nispeten az sayıdadır. Bununla birlikte, arkeoloji
müzelerinin bünyesinde yer alan doğa tarihi seksiyonları, bazı üniversitelerin merkezlerden
dönüşen doğa tarihi müzeleri ve son yıllarda sayısı artmaya başlayan salt doğa tarihi müzeleri
bulunmaktadır. Bu tür müzeler, diğerlerinin biraz gölgesinde kalmışsa da, aslında Avrupa’da
en önde gelen kuruluşlar arasındadır. Ülkemizde nispeten geride kalmış bir durumdadır; ancak
son yıllarda yeni kurulan müzelerle hak ettiği öneme kavuşmaya başlamıştır.
10.2.1. Ankara MTA Doğa Tarihi Müzesi
Ankara’daki MTA Doğa Tarihi Müzesi, ilk kuruluşu doğa tarihi olarak gerçekleşmiş,
ülkemizin ilk ve en eski doğa tarihi müzesidir. Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulduğu 1935
yılından itibaren Türkiye’nin her yerinden mineraller, kayaçlar ve fosiller toplayarak, büyük bir
koleksiyona sahip olmuştur. Bu koleksiyon henüz başlangıç aşamasındayken 1949 yılında
küçük bir sergi açılır. Bu sergi, zaman içinde genişletilip, büyütülerek 1968 yılında Tabiat
Tarihi Müzesi olarak kurulur. Müze, 2003 yılında yeni binasına taşınmış, 2011 yılında da
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yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştır. Müze, güneş sistemi, fosiller, prehistorik yaşam,
çeşitli kayaç ve minerallerden oluşan geniş bir koleksiyona sahiptir.
Ay taşı, yıldırım taşı müzenin dikkati çeken malzemeleri arasındadır. Ayrıca ülkemizde
az sayıda yaşayan ve nesli tükenmiş hayvanların tanıtıldığı bölüm de son derece dikkat
çekicidir.

Foto: Ankara MTA Doğa Tarihi Müzesi girişi
Kaynak: S.Çokay Kepçe arşivi

Foto: Ankara MTA Doğa Tarihi Müzesi içinden bir görünüm
Kaynak: S.Çokay Kepçe arşivi
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Ankara MTA Doğa Tarihi Müzesi, ayrıca görme engelli ziyaretçiler için de özel bir alan
oluşturmuştur. Burada görme engellilerin kullanacağı türde kabartma harf basılı kitap, broşür
ve cd’ler bulunur. Ayrıca sergideki buluntuların kopyaları hazırlanmıştır. Bu bağlamda engelli
dostu bir müze olduğunu da belirtmek gereklidir.
10.2.2. Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Uygulama ve Araştırma Merkezi

Foto: Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi içinden bir görünüm
Kaynak:http://www.aydinhedef.com.tr/guncel/16/07/2013/tabiat-tarihi-muzesiherkesin-gozdesi /galeri/1
Ege Üniversitesi bünyesindeki doğa tarihi müzesi, bir üniversite bünyesinde
oluşturulmuş bir merkezden gelişerek müzeye dönüşen örneklerden biridir. Müze, 1967 yılında
kurulmuştur ve teşhire 1973 yılında açılmıştır. Bir süre enstitü statüsünde kalmış, ancak 1991
yılında “Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” haline gelmiştir. Halen ülkemizdeki
ikinci büyük tabiat tarihi müzesi olarak hizmet vermektedir. Müzede merkez elemanları
tarafından konferanslar verilmekte, film ve slayt gösteri düzenlenmekte ve halkın tabiat ve
tabiat tarihi, doğanın önemi konularına ilgi duyması sağlanmaya çalışılmaktadır. Müzenin web
sitesinde gerek merkezin, gerekse müzenin ilkeleri şöyle belirlenmiştir:
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Doğa tarihi ile ilgili objeleri korumak, saklanmak ve gelecek kuşaklara
bozulmadan aktarmak;


Doğa tarihi konusunda yapılacak çalışmalarda öncülük etmek ve kaliteli, yaratıcı
ve araştırıcı doğa bilimcileri yetiştirmek;


Çocuklar, öğrenciler ve toplumun her kesimini doğa olayları (depremler,
volkanlar, evrim gibi) hakkında bilgilendirerek onların bilinçlendirmek;


Jeolojik miras kapsamındaki eserlerin korunmasına öncülük etmek ve nesli
sönmekte olan canlıların korunmasını sağlamak;




Doğa tarihini çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde toplumun ayağına sunmak;



Fosil yakıtların kullanımını sınırlamak;



Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek;



Evrensel değerlerle insan haklarına saygılı olmak;



Çevreye duyarlı olmak.

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi, yaklaşık 2500 metrekarelik bir alanda
konumlanmış; geniş bir koleksiyona sahip bir müzedir. Yaklaşık 4000 adet nesne, “paleontoloji
galerisi”, “kayaç ve mineral galerisi”, “kuşlar galerisi”, “giriş galerisi”, “genel zooloji galerisi”,
“evrim ve karşılaştırmalı osteoloji galerisi” olmak üzere altı galeride sergilenmektedir.
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10.2.3. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi

Foto: İ.Ü. Jeoloji Müzesi içinden bir görünüm
Kaynak: http://muhendislik.istanbul.edu.tr/jeolojimuzesi/?page_id=6497
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içinde yer alan müze, oldukça zengin bir
koleksiyona sahiptir. İlk kuruluşu 1915 yılına kadar iner; bu tarihte Dar-ül Fünun’da Jeoloji
Enstitüsü kurulmuş ve Sultan II.Abdülhamit kendi taş ve mineral koleksiyonunu buraya
bağışlamıştır. Ancak iki defa yangın afetiyle karşılaşan enstitünün koleksiyonları bir hayli zarar
görür. 1945-1990 arasında Fen Fakültesi bünyesinde yeniden müze haline gelir; ancak bir süre
sonra 2005 yılında Avcılar’da yeniden işlerlik kazanır. 2012 yılında ise Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca özel müze statüsünde tescillenir.
Müze, çeşitli taş, mineral ve kayacalar ile fosillerin sistematik ve tematik olarak
sergilendiği odalar, laboratuvar, arşiv, gösteri ve araştırma odası gibi bölümlere sahiptir.
10.2.4. Muğla Doğa Tarihi ve Turolian Müzesi
Muğla’da Özlüce köyü Kaklıca tepesi yakınında 1993 yılında çobanların açtığı bir çukur
içinde fosil kalıntılarına rastlanmıştır. Alanda Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya
Fakültesi hocalarından Prof.Dr.Berna Alpagut başkanlığında kurtarma kazıları yürütülmüş,
yaklaşık 7000 metrekarelik alanda üç ayrı fosil yatağı tespit edilmiştir. Fosiller züraafagiller,
boynuzlugiller, gergedangiller, hortumlu memeliler, domuzgiller, atgiller ve başka etçillere
aitti; aralarında bitki fosilleri de bulunmaktaydı. Turolian dönemine tarihlenen (yaklaşık 9
milyon yıl öncesi) buluntular, Muğla Müzesi’nde özel bir bölümde 1994 yılında “Dr. Lale
Aytaman Doğa Tarihi Seksiyonu” adı altında bir süre sergilenmiştir. Öte yandan alanda kazı
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yaparken, ziyaretçilerin de gezebilmesi için uygun noktalarda patika yollar oluşturulmuş, seyir
terasları yapılmıştır.
10.2.5. Burdur Doğa Tarihi Müzesi
Ülkemizin en yeni doğa tarihi müzelerinden biridir. Burdur’da Kemer ilçesi Elmacık
köyü yakınında 1998 yılında kurulan sulama göleti yakınında, tespit edilmiş fosil yataklarında
dört sezonluk bir kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya
Fakültesi hocalarından Prof.Dr. Berna Alpagut tarafından yürütülen kazılarda saptanan memeli
fosilleri, memeli hayvanların Anadolu’ya geliş güzergahları hakkında önemli bilgiler vermiştir.
Dünyada nadir bulunan fillerin atası olarak kabul edilen 10 milyon yıllık dev mastadon
savunma dişi ve kürek kemiği de burada bulunmuştur. Alanda gerçekleştirilen kazı
çalışmalarının tamamlanmasının ardından Burdur il merkezine 19.yy.dan kalma Kavaklı Rum
Kilisesi restore edilmiş, eserler burada sergilenmeye başlamıştır. 2014 yılından itibaren doğa
tarihi müzesi olarak kullanılmaya başlanan müzede aynı zamanda maketler de kullanılarak,
kazılarda bulunmuş kemiklerin orijinal konumları ziyaretçiye gösterilmeye çalışılmıştır. Öte
yandan tüm sergileme, kilisenin orijinal dokusunu bozmayacak bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Foto: Burdur Doğa Tarihi Müzesi
Kaynak: http://www.turizmhaberleri.com/haberayrinti.asp?ID=28544
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Uygulamalar
1)

Ülkemizdeki etnoğrafya müzelerinin web sitelerini inceleyiniz

2)

Yaşadığınız kentteki etnoğrafya müzesini ziyaret ediniz.

3)

Ülkemizdeki doğa tarihi ve jeoloji müzelerinin web sitelerini inceleyiniz

4)

Bulunduğunuz ilde doğa tarihi ve jeoloji müzesi var mıdır, araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Etnoğrafyanın ne anlama geldiğini öğrendiniz mi?

2)

Ülkemizdeki etnoğrafya müzeleri ve buralarda sergilenen eserleri öğrendiniz

3)

Doğa tarihi ve jeoloji müzelerinin önemini kavradınız mı?

mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etnoğrafya, insan topluluklarının ortaya koyduğu maddi kalıntıları inceleyen bir bilim
dalıdır. Zaman zaman “folklor” kelimesiyle de karıştırılır. Folklar, daha çok söz konusu
toplumun örf ve adetlerini, sözlü geleneğini kapsar; buna karşın etnoğrafya doğrudan maddi
kültür kalıntılarıyla ilgilenir. Kıyafetten, kullanılan eşyalara kadar geniş bir yelpazesi vardır.
Etnoğrafya temelde antropolojik bir kökene sahiptir. İlkel toplumların yaşamlarını
belgeleme düşüncesi 18.yy.dan itibaren görülmektedir. Bununla birlikte özellikle
sömürgeciliğin sona ermesinden sonra, buralarda araştırma yapanlar kendi ülkelerine yönelmiş
ve kendi halklarının kültürel ürünlerini veya folklorik özelliklerini incelemeye başlamıştır.
Günümüzde, hemen her kentimizde bir etnoğrafya müzesi vardır. Bunlar başlı başına
etnoğrafya müzesi olabildikleri gibi, zaman zaman arkeoloji müzeleri bünyesinde yer
almaktadır. Son yıllarda, kentlerin veya yörelerin ustalaştıkları, kendilerine has olan
özelliklerinin öne çıkartıldığı müzeler oluşmaya başlamıştır.
“Doğa tarihi müzeleri, geniş halk kitlelerine doğayı gerçekleriyle tanıtmak, doğa
buluntularını güncel örneklerle sergilemek ve tabiat sevgisini aşılamak amacını taşırlar” (Dilli
2014, 81). “Dünyamızın 4.6 milyar yıllık jeoloji tarihine tanıklık etmiş, olağandışı görsel
özelliği nedeniyle benzerlerinden ayrılan, asla yeniden oluşturulamayacak, yerine
konulamayacak, değişik nedenlerle yok olma tehdidi altındaki doğal oluşumlar jeolojik miras
olarak kabul edilir. Jeolojik geçmişin kanıtı bu oluşumlar, fosiller, mineraller, kristaller, süs
taşları, madenler, mağaralar gibi her türden karstik oluşumlar, kaplıcalar, peri bacaları gibi
volkanik ve jeomorfolojik oluşumlar, kıyı ve kumul yapıları gibi doğal anıtların tümünü kapsar.
Bu anlamıyla jeolojik miraslar hem doğal, kültürel ve turistik zenginlik kaynakları olmaları
bakımından bulundukları ülkelere hem de tüm insanlığın geleceğe bırakacağı ortak miraslar
olmaları bakımından bütün dünyaya aittir” (İnan 2008, 80).
Bu tip müzelerde hemen her türlü kayaçlar, fosiller, bitki ve hayvan türleri korunur.
Bunların yanı sıra soyu tükenmiş veya tükenmekte olan canlılar için gen arşivlemesi de
yapılmaktadır. Öte yandan doğa tarihi için yapılmış müze binaları dışında, özel coğrafi
oluşumlar, jeolojik özellikler de içinde bulunduğu alanı mevcut yeryüzü şekliyle bir “doğa
tarihi müzesi” yapar.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan “etnoğrafya” ile bağlantılı değildir?

a)

Eskiden kullanılan tarım aletleri

b)

Eski kadın kıyafetleri

c)

Atasözleri ve deyimler

d)

Eskiden kalma mobilyalar

e)

Eskiden kalma işlemeler ve kumaşlar

2)

Ülkemizde ilk etnoğrafya müzesi ne zaman ve nerede açılmıştır?

a)

1923 İstanbul

b)

1930 Ankara

c)

1937 İzmir

d)

1954 Ankara

e)

1960 İstanbul

3)

Bir müze binası olarak inşa edilmiş ilk yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ankara Etnoğrafya Müzesi

b)

İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi

c)

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

d)

Sadberk Hanım Müzesi

e)

Adana Etnoğrafya Müzesi

4)

Ankara Etnoğrafya Müzesi’nin mimarı kimdir?

a)

Sedat Hakkı Eldem

b)

Ethem Eldem

c)

Arif Hikmet Koyunoğlu

d)

Hikmet Onat

e)

Celal Esad Arseven
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5)

Ülkemizin ilk özel etnoğrafya müzesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sadberk Hanım Müzesi

b)

Tahtakuşlar Etnoğrafya Müzesi

c)

Arhavi Dikyamaç Köyü Yaşam Tarzı Müzesi

d)

Doğançay Müzesi

e)

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

6)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğa tarihi müzeleri için söylenemez?

a)
Dünyanın her yerindeki bitki ve hayvan fosilleri, kayaçları, jeolojik oluşumları
uluslararası standartlara göre korur
b)
Dünyanın her yerindeki bitki ve hayvan fosilleri, kayaçları, jeolojik oluşumlar
üzerinde bilimsel çalışmalar yapılması için imkan sunar
c)
Bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi ve ekonomik kullanım amacıyla,
uygulamaya yönelik araştırmalar yapar
d)
Kendi botanik bahçesinde ülkesindeki ve dünyanın diğer ülkelerindeki ilginç
bitkileri canlı olarak sergiler
e)
Kendi ülkesindeki ve dünaynın herhangi bir yerindeki doğal oluşumları
ekonomik yarar sağlayacak şekilde değerlendirir.
7)

Aşağıdaki hangisi doğa tarihi ve jeoloji müzelerinde bulunmaz?

a)

Her tür kayaç

b)

Fosiller

c)

Bitki çekirdekleri/tohumlar

d)

Tehlike altındaki bitki türleri

e)

Tehlike altındaki hayvan türleri
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8)

Ankara MTA Doğa Tarihi Müzesi ne zaman açılmıştır?

a)

1935

b)

1938

c)

1949

d)

1968

e)

1978

9)
Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyaretçiye
ne zaman açılmıştır?
a)

1973

b)

1968

c)

1953

d)

1949

e)

1938

10)
kimdir?

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi’ne koleksiyonunu bağışlayan padişah

a)

I.Abdülhamit

b)

II.Abdülhamit

c)

I.Abdülmecit

d)

II.Mahmut

e)

II.Beyazıt

Cevaplar
1)C, 2)B, 3)A, 4)C, 5)B, 6)E, 7)C, 8)D, 9)A, 10)B
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11. TÜRKİYEDE ASKERİ MÜZELER ve MİLLİ SARAYLAR

252

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Askeri Müze nedir?
11.1.1. Cumhuriyet Öncesi Askeri Müzeler
11.1.2. İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi
11.1.3.İstanbul Harbiye Askeri Müze
11.1.4. Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
11.1.5. Hava Kuvvetleri Müzesi
11.1.6. Haritacılık Müzesi
11.2. Türkiye’de Milli Saraylar
11.2.1. Dolmabahçe Sarayı
11.2.2. Ihlamur Kasrı
11.2.3. Küçüksu Kasrı
11.2.4. Florya Atatürk Deniz Köşkü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Askeri müzeler niçin kurulmuştur?

2)

Milli Saraylar hangi yapıları kapsar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Askeri müze kavramı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Askeri müzeler
bilgi edinilir

hakkında Söz konusu müzelerin web
sayfalarını inceleyerek
Söz konusu müzeleri ziyaret
ederek

Ülkemizdeki askeri müzeler

Askeri müzelerde sergilenen Söz konusu müzelerin web
eserler öğrenilir
sayfalarını inceleyerek
Söz konusu müzeleri ziyaret
ederek

Milli Saraylar nedir?

Milli saray kavramını öğrenir Web siteleri incelenerek
Milli Saray yapıları ziyaret
edilerek
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Anahtar Kavramlar


Askeri Müzeler



Deniz Müzesi



Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi



Haritacılık



Birinci Sınıf Askeri Müze



İkinci Sınıf Askeri Müze



Milli Saray



TBMM Genel Sekreterliği



Kasırlar



Saraylar



Köşkler
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Giriş
Müzeleri, yönetim açısındna bağlı oldukları kurumlara göre değerlendirdiğimizde, hiç
kuşkusuz en geniş grubu devlet yönetimindeki müzeler oluşturur. Bunun yanı sıra, son yıllarda
hızla “özel müzeler” artmaktadır. Müzecilikteki bir başka grup “askeri müzeler”dir. Bunlar
Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olup, kurulmaları, koleksiyonlarının genişletilmesi vb
kararları da yine Genelkurmay Balkanlığı’nca karar verilir. Askeri Müzeler gibi, saray yapıları
da yönetim açısından ayrı bir statüde bulunmaktadır. Dünyanın her yerinde saray yapıları müze
olarak hizmet vermektedir. Ülkemizde de saraylar, bunlara bağlı kasır ve köşkler, TBMM
Genel Sekreterliği’ne bağlı müzeler statüsündedir. Aşağıda bu iki grup müze tipini göreceğiz.
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11.1. Askeri Müzeler nedir?
“Askeri müzeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal, tarihi ve teknik gelişimini
dönemlere göre yansıtmak, dünya tarihindeki etkinliğini, kahramanlığını, yerine getirdiği
görevlerini sergileyerek; Türk Milletinin Milli Birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek,
kendi sahasındaki tarih ve askerlikle ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler için bir ortam
hazırlamak, bu hususları belgeleyen kültür varlıklarının korunmasını, saklanmasını,
sergilenmesini sağlamak amacı ile kurulur” (Askeri Müzeler Yönetmeliği, Madde 4). Aynı
yönetmeliğin diğer hükümlerine göre, askeri müze kurulmasına ve bunun yerine Genelkurmay
Başkanlığı karar verir. Ayrıca askeri müzelerde bulunması gereken Türk ve yabancı devletlere
ait kültürel varlıklar şöyle listelenmiştir:




“Geçmişten günümüze yerli ve yabancı her türlü harp, silah, araç ve gereçleri,
Türk askeri tarihine ait bütün askeri kıyafetler,
Askeri olan her türlü madalya, nişan, rozet, şilt, plaket, fors, sembol ve sancaklar

ile benzerleri,

Başlangıcından günümüze personel veya harp silah, araç ve gereçleri üzerinde
bulunan her türlü resmi aksesuar,

Savaşlar, konutanlar ve ulusal kurtuluş ve kuruluşumuzla ilgili her tür tablo,
fotoğraf, gravür, film, mikrofilm, kitap, berat, ferman, litograf baskı, yazışma gibi her türlü
otantik belgeler,


Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz ve Jandarma Genel Komutanlığına ait bütün
tarihi hatıralar,


Atatürk’e ait zati eşya, evrak, kitap, yazı, belge ve Atatürk’le ilgili diğer eserler”
(Askeri Müzeler Yönetmeliği, Madde 15).


Askeri müzeler, halkın ziyaretine açık Anıtkabir müzesi, Askeri Müze ve Kültür Sitesi,
Beşiktaş ve Çanakkale’deki Deniz Müzesi, Yeşilyurt ve Etimesgut’daki Hava Müzesi
Komutanlıkları olarak Birinci Sınıf Askeri Müzeler ve özel Birlik Müzeleri ve Sınıf Müzeleri
olarak İkinci Sınıf Askeri müzeler şeklinde ikiye ayrılabilir. İkinci sınıf askeri müzeler,
ellerindeki malzemeleri birinci sınıf askeri müzelere bildirirler.
11.1.1. Cumhuriyet Öncesi Askeri Müzeler
Hatırlanacağı gibi Osmanlı’nın bir döneminde Aya İrini kilisesi içinde eski silahlar,
yeniçeri mankenleri vb. eşyalarla bir sergileme sistemi gerçekleştirilmişti. II.Abdülhamid
döneminde bu alan silahların tehlikeli görülmesi nedeniyle kapatılır. Bununla birlikte padişah,
askeri bir müze kurarak Osmanlı kimliğini güçlendirme fikrindedir. Bu nedenle Yıldız
Sarayı’nda bir Model Müze kurulmuştur. Sadece padişah ve yaverlerinin ziyaret edebildiği bu
müzede rozet çerçeveler içinde silahlar ve tablalar bulunuyordu. Salonlarda çok sayıda sancağın
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bulunduğu da anlaşılmaktadır. Sergilemenin asıl noktasını ise bir sunak benzeri masa üzerine
yerleştirilmiş Orhan Gazi’nin miğferi ile bunun iki yanında bulunan erken dönem zırhlı
kıyafetler giymiş iki asker mankeni oluşturmaktadır. Bütün salonlar ve panolar boyunca Arapça
kahramanlık yazıları, “padişahım çok yaşa” ifadeleri yer alır. Bu müze hiçbir zaman gerçeğe
dönüşememiştir ancak, anlaşıldığı kadarıyla Osmanlılar devlet kimliğini müze formatına
geçirmek konusunda ustalaşmıştır. Önceki müzenin ordunun üzerine odaklanmasına karşılık,
yeni model sergileme sistemiyle padişahı tarihsel çerçevede bir yere yerleştirmektedir. Buna
karşın Abdülhamid’in tahttan indirilmesinin ardından, eserlerin dağıtılması ve daha farklı bir
ideolojiyle yeniden sergilenmesi söz konusu olmuştur (Shaw 2004, 259-262).
“İmparatorluğun son yıllarında müzeler, Osmanlı davası için ulusal destek yaratma
programının parçası haline gelir. Jön Türk devriminden sonra, müzeler siyasi arenada etkin
olarak yer almaya başlar. Böylece, ulusal bir amacın ifadesi haline gelirler; nihayet ulusal
mücadele döneminde kitlesel detske görürler. Barındırdıkları nesneler, başlangıçta sadece,
henüz açıkça dile getirilmemiş ve belirginleşmemiş Osmanlı sonrası bir devletin işaretleirni
veren simgelerdir; ama sonradan, coğrafi, tarihsel ve kültürel kimliğini belirlemeye çalışan bir
ülke için birer simge işlevi görürler” (Shaw 2004, 263-264). Yeni müze 1910 yılında, gazete ve
dergiler aracılığıyla halka duyurularak Aya İrini’de yeniden açılır. Müzenin adının Esliha-i
Askeriye Müzesi olmasına karar verilmiştir. Bu yeni hazırlanan müzede, teşhirdeki eserlerden,
açıklama etiketlerine kadar hemen herşeyde, Osmanlının şanlı geçmişi anlatılmaya çalışılmıştır.
Milliyetçi tarih metinleri görülmektedir. Dolayısıyla ulusal bağlılık duyguları özellikle
vurgulanmaya çalışılmıştır.
Koleksiyonun genişletilmesi, özellikle Bursa ve çevresinden yeni silah ve teçhizat
toplanması söz konusudur. Sergilemede seçilen bazı padişahların portrelerinin de yer alması,
aslında modern ve Avrupai tarzda bir müze olduğunun göstergesidir. Ayrıca yeni Askeri Müze,
Osmanlı Devletindeki bütün padişahların yağlı boya portrelerini yaptırır. “Serginin en çok özen
gösterilen portresi, kılıçlar ve sancaklarla süslenmiş madalyon şeklindeki bir çerçeveye
yerleştirilen Fatih Sultan Mehmet portresidir; bu sergideki silahlar da rozet çerçevelerin içine
yerleştirilmiştir. Açıklayıcı yazıda, Fatih’in İstanbul’u fethederek Ortaçağı sona erdirdiği
belirtilir. Bu yazı şunu gösterir: Müze, Avrupa tarihi konusunda o dönemde söz konusu olan
dönemleştirme yaklaşımının bilincindedir; yazarı –muhtemelen, Ahmet Muhtar Paşa’nın oğlu
ve müzenin 1920 tarihli kataloğunu kaleme alan Sermet Muhtar- Ortaçağ’ın sonunu Bizans
İmparatorluğu’nun sonuyla özdeşleştirir” (Shaw 2004, 267).
1916 yılında yeni müzeye eski yeniçeri mankenleri getirilmiş, canlı yeniçeri
performansları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 1913-1916 arasında yeniçerilerin artık silah
değil, müzik aleti çaldıkları ve hergün müzenin önünde performans sergiledikleri görülür.
Binaya gelen elektrik sayesinde Askeri Müze sinemasında gösterilen filmelere Mehter
Takımı’nın eşlik etmesi mümkün olur. Mehter takımının kıyafetleri askeri kıyafetlerdne
farklıdır. Müziği de kaybolmuştur; ancak Sermet Muhtar 1918’ten sonra yeni parçalar
yazmıştır. Bugünkü mehter takımının çaldığı parçalar da aslında o zamanın nota sistemi ile icra
düzenini yansıtmaktadır. Öte yandan, müzenin yanındaki salonda örneğin 1923 civarında
eğlendirme amaçlı filmler popüler bir şekilde sunulurken, mehter takımı da alttan milli davayı
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hatırlatırcasına müzik sunar. Indıan Revenge, Husband and Wife, The alphabet of Love bu
dönemde popüler filmler arasındadır.
“İstanbul’un işgali sırasında Askeri Müze, hem Osmanlılara hem de yabancılara
seslenir; yabancılar için müze teşhirlerindeki açıklayıcı metinler Fransızca yazılır. Ancak,
Osmanlılara sunulan tarih ile, yabancı izleyicilere sunulan tarih hayli fakrlıdır. Özet bilgiler
içeren Fransızca metinler, Osmanlı tarihini milliyetçiliekten çok uzak bir bakış açısıyla
sunarken, izleyicilere Osmanlı zaferlerini ve müttefikleriyle yapılmış eski anlaşmaları
anımsatmayı sürdür. Örneğin, 1324/1909’daki Osmanlı donanmasını gösteren ve müzeye
1917’de gelen bir tablonun etkiletinde, Sultan Mehmet Reşat’ın donanmanın yeniden hzimete
girmesinde oynadığı rol ve muhteşem açılış töreni anlatılırken, Fransızca etikette yalnızca
gemilerin isimleri sayılır (Shaw 2004, 287).
Bu yeni müzede bir de ayrıca ziyaretçi defteri olduğu ve müzeyi gezenlerin tarihe
tanıklık ettikten sonra, kendilerini de müzenin atrihi içinde bir yere koyma arzusuyla defteri
yazdıkalır da anlaşılmaktadır.
Genel olarak değerlendirilecek olursa, Osmanlı Devleti’nde askeri müzelerin, bir
propaganda amacı olarak kullanıldığı söylenebilir.
11.1.2. İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi
İstanbul Beşiktaş’taki Deniz Müzesi, 20.000’i aşan koleksiyonuyla ülkemizin denizcilik
alanındaki en önemli ve büyük müzesidir. Aynı zamanda Türkiye’de kurulan ilk askeri müze
olma özelliğine de sahiptir.
İlk Deniz Müzesi 1897 yılında Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’nın emriyle, Miralay
Hikmet Bey ve Süleyman Nutki’nin çabalarıyla Kasımpaşa’da, Tersane-i Amire’de Müze ve
Kütüphane İdaresi adıyla kurulmuştur. 1914 yılında Bahriye Nazırı Cemal Paşa, küçük ve
düzensiz yapının gelişmesi için müze müdürlüğüne Deniz Yüzbaşı Ressam Ali Sami Boyar’ı
atar. Yzb.Ali Sami Boyar, gemilerin tam ve yarım modellerinin yapılması için bir ve
mankenlerin mulajlarının yapıldığı bir atölye kurdurur. Böylece modern müzecilik alanında
önemli bir atılım gerçekleşmiş olur.
Eserler, II.Dünya Savaşı sırasında Anadolu’ya nakledilmiş, savaş sonrasında 1946’da
yeniden İstanbul’a taşınmasına karar verilmiş, önce Dolmabahçe Camii Külliyesine taşınmış,
sonra 1961 yılında Beşiktaş’ta Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve anıtı yanındaki bugünkü
yerine yerleşmiştir. Alanın yetersiz kalması nedeniyle, aynı yerde yeni bir bina yapımına
başlanmış ve 2013 yılında yeni müze binası açılmıştır.
Deniz Müzesi’nde açık ve kapalı alanlarda sergilenen tarihi kadırga ve kayıklar, silahlar,
tablolar, gemi baş figürleri, üniformalar, damga ve mühürler, sancaklar, fenerler, mezar taşları,
amphoralar, madalyonlar, berat ve fermanlardan oluşan geniş bir koleksiyon bulunmaktadır.
Ayrıca müze, çeşitli galeri ile sanatsal çalışmalara ve konferans türü etkinliklere de ev sahipliği
yapmaktadır.
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11.1.3. İstanbul Harbiye Askeri Müze
İstanbul Harbiye’deki Askeri Müze ilk kez 1726’da Dar’ül Esliha adıyla kurulmuştur,
ancak Yeniçeri ayaklanmalarında yağmalanmış ve kapanmıştır. Sonra Ahmet Fethi Paşa Aya
İrini’de topladığı silahlardan yeni bir müze oluşturur (Müze-i Askeri). 1846’da Mecma-i Asarı Atika olarak adlandırılır. II.Dünya Savaşı nedeniyle Askeri Müzenin de eserleri Anadolu’ya
taşınmış, savaş sonrasında önce Maçka Silahhanesi’ne (İTÜ Maden Fakültesi)’ne yerleştirilmiş,
1955 yılında ise bugünkü yerine taşınmıştır. Askeri Müze’nin içinde bulunduğu yapı 1841
yılında inşa edilmiş olan Harp Okulu’dur. Atatürk de buradan mezun olmuştur. Yapı 1853’te
tamamen yanmış, 1862’de yeniden inşa edilmiştir.
Müzenin koleksiyonunda 50.000’i aşan eser vardır. Konularına göre bir tasnifleme
yapılmıştır. Buna göre 15.yy.dan itibaren Osmanlı Dönemi, Meşruiyet, Çanakkale Savaşı,
I.Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Savaşı ve Kore Savaşı ile ilgili eserlerin yanı sıra,
şehitlik bölümü, silahlar, çadırlar, maketler ve otağlar, Türk ordusunun geçirdiği safhaların
belgeleri bulunmaktadır. Ayrıca 16.yy.dan itibaren Osmanlı askeri müziği olan mehter takımı
da 1952 yılında beri konser vermektedir.

Foto: İstanbul Harbiye Askeri Müze genel görünüm
Kaynak:
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11.1.4. Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ankara Anıtkabir’de Misak-ı Milli kulesinden girilen ve Atatürk’ün eşyaları ile yabancı
devlet adamlarının kendisine hediye ettiği malzemelerin sergilendiği küçük bir müze vardı.
2002 yılında Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu alanı çevreleyen sütunlu galerilerin olduğu
alanda yeni müze açılmıştır. Bu yeni müzede, Misak-ı Milli Kulesi ile İnkılap Kulesi arasında
kalan kısmında dört bölümden oluşan bir düzenlemeye gidilmiştir. İlk kısımda Atatürk’ün
kullandığı ve kendisine yabancı devlet adamlarının hediye ettikleri eşyalar sergilenmektedir.
Ayrıca Atatürk’ün manevi evlatlarının bağışladığı eşyaları da bu kısımda yer
almaktadır. İkinci bölümde Çanakkale savaşları, Sakarya meydan savaşı ve büyük taarruzun
anlatıldığı panorama ve tablolar bulunur. Üçüncü bölümde milli mücadele ve devrimler
anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde ise Atatürk’ün kütüphanesinde bulunan 3123 adet kitabın
sergilendiği kitaplık kısmı yer alır. Ayrıca Anıtkabir’in inşası, Atatürk’ün hayatı ve Anıtkabir
törenlerinin gösterildiği dokunmatik ekranlar da vardır.

Foto: Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nden bir görünüm
Kaynak: S.Çokay Kepçe arşivi
11.1.5. Hava Kuvvetleri Müzesi
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Hava Kuvvetleri Müfettişiliği’nce eldeki mevcut
tayyarelerle bir müze oluşturma fikri söz konusu olmuştur. Zira en eskisi 1912 yılına ait olmak
üzere çok çeşitli savaşlardan elde edilen ganimetlerle birlikte, çeşitli tayyereler bir hayli yekun
tutmuştur. Bununla birlikte bu koleksiyon, Kurtuluş Savaşı’nda zarar görmemesi için taşınırken
kısmen zarar görür. 1960 yılına gelindiğinde Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Org.İrfan
Tansel’in emirleriyle ülkemizde hava müzesi kurma fikri tekrar gündeme gelmiştir. 1966
yılında Hava Müzesi Teşkilatı oluşturulmuştur ve 1971 yılında İzmir Cumaovası Havaalanında
ülkemizin ilk hava müzesi açılmıştır. Ancak ulaşımın zor olduğu bir konumda olması
nedeniylei yeni yer arayışına girilir. 1977-1983 arasında İstanbul Yeşilköy’deki askeri
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Havaalanının yanındaki alanda müze binası inşa edilir. Toplam 65.000 metrekarelik alanda
kurulmuş olan müze, 1985 tarihinde ziyarete açılır.
Müzenin girişinde Şeref Salonu bulunur. Burada Cumhuriyet dönemindeki ilk hava
şehidimiz Pilot Üsteğmen Muzaffer Erdönmez (Nisan 1951-Kuzey Kore) ile Pilot Yüzbaşı
Cengiz Topel (8 Ağustos 1964 Kıbrıs) anılır. Türk Hava Kuvvetleri’nin bütün fors ve flamalrı
da bulunmaktadır. Buradan, 1010 yılında Farablı İmam İsmail Cevheri’nin uçma denemesiyle
başlayan, 1159 yılında Siracettin Doğulu, Hezarfen Amet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi’yi
kapsayan ilk Türk askeri pilotları, Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında havacılığımız, I.Dünya
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nı içeren Türk Havacılık Salonu’na geçilir. Dünya Havacılığı
Salonu’nda Leonardo da Vinci’den itibaren uzaya çıkışa kadar olan havacılık serüveni anlatılır.
Müzenin Anılar Salonu’nda havacılık ve uçaklarla özdeşleşmiş her türlü anı ve hatıra eşyalar,
kıyafetler, üniformalar, uçuş teçhizatları, günümüzde kullanılan rütbe ve sınıf işaretleri,
aksesuarlar sergilenir. Silahlar bölümünde, Türk Hava Kuvvetleri’nde kullanımış ve kullanılan
silahlar ve bombalar sergilenmektedir. Kıyafetler Salonu’nda ise uçak işaretli ilk Osmanlı
havacısından bugüne kadar kullanılan kıyafetler bulunmaktadır.
Hava Kuvvetleri Müzesi içinde ayrıca açık alanda pervaneli ve jet uçaklar ile
helikopterler, uçaksavar ve füzeler de sergilenir. Ayrıca uçak hangarında da küçük boyutlu
uçaklar korunmaktadır. Müzenin özellikle çocuklar için hazırlanmış Dornier 28 D-1 tipi uçağı
ile kütüphane ve arşivi, ayrıca havacılığı tanıtıp sevdirmeyi amaçlayan gösterileri ve sinevizyon
gösterileri yapılan gösterim salonu da bulunur (http://www.hho.edu.tr/ muze/muze.htm).
11.1.6. Haritacılık Müzesi
Haritacılık Müzesi Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı Merkez
Kışlasında bulunur ve 2.sınıf bir askeri müzedir. 1971 tarihinde Harita Yüksek Okulu
Komutanlığı bünyesinde kurulmuş, 2003 yılında yenilenmiştir. Müzede, haritacılıkla ilgili
aletler, arşivlerden ve yurtdışından sağlanan haritalar sergilenmektedir. Koleksiyonunda
Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzettin Efendi’nin Harita Dairesine armağan ettiği 144 parçadan
oluşan İngiliz malı pergel ve suluboya takımı, 1/25.000 ölçekli haritalandırmada kullanılan
1923 yılında yapılmış Alman stereoplanigraph, 1895 tarihli mikrometreli teodolit gibi eserler
bulunmaktadır.
11.2. Türkiye’de Milli Saraylar
Ülkemizde milli saray statüsündeki saray, kasır ve köşkler, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Sekreter Yardımcılığı’na bağlıdır. Bunların bakım, onarım, restorasyon
faaliyetleri de yine TBMM’nin ilgili birimine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. “Özenli çevre
düzenlemeleri yapılan saray, köşk, kasır, fabrikalarda, kafeterya ve hediyelik eşya
mağazalarıyla, gezi ve dinlenme hizmetleri verilmekte, sergi, sempozyum, konferans, panel,
konser vb. kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Öte yandan, gerek süsleme, tefriş unsurları ve
tarihi eşyalarıyla, gerekse mimari özellikleriyle tüm bu yapılar; uzmanlar tarafından çağdaş
yöntemler ışığında kayda geçirilmekte, kurumun kendi bünyesindeki atölyelerde, konusunda
deneyimli ve eğitimli ustalar tarafından restorasyon ve konservasyonları sürdürülmektedir.
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Yapılan araştırma çalışmalarının sonuçlarıysa, TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı Milli
Saraylar’ca hazırlanan, bilimsel nitelikli dergi, kitap, katalog gibi yayınlarla yerli-yabancı
araştırmacı ve ziyaretçilere duyurulmakta, tanıtılmaktadır (http://www.millisaraylar.gov.tr/
portalmain/Management.aspx).

http://www.millisaraylar.gov.tr/portalmain/Restoration_Conservation.aspx
TBMM Milli Saraylar’a bağlı müze ve kasırlar şöyle sıralanmaktadır:
Aynalıkavak Kasrı, Beykoz Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, Ihlamur Kasırları,
Küçüksu Kasrı, Maslak Kasırları, Yalova Atatürk Köşkü, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi
Sarayı, Yıldız Sarayı-Şale. Öte yandan, Yıldız Sarayı’nın bir kısmı ile Topkapı Sarayının da
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olduğunu belirtmek gereklidir.
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11.2.1. Dolmabahçe Sarayı
Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan ve 1856 yılında kullanıma açılan Dolmabahçe
Sarayı, denize paralel uzanan üç katlı bir yapıdır. Yapının mimarları Garabet Amira Balyan ve
oğlu Nigoğos Balyan’dır. Avrupa tarzında bir saray olması istenmesine rağmen, hemen tüm
padişahlar çok kısa sürelerle Dolmabahçe Sarayı’nda kalmışlardır; çoğunlukla Yıldız
Sarayı’nda oturmayı tercih etmişlerdir. Hilafetin kaldırılmasının ardından padişah Abdülmecid,
Dolmabahçe Sarayı’ndan ayrılır. Ondan sonra Atatürk üç yıl kadar uğramamıştır. Buna karşın
yapının kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yaptığı anlaşılır. Çeşitli ülkelerden gelen
misafirler ve devlet konukları bu sarayda kalmıştır. 1932’de Birinci Türk Tarih Kongresi
açılmış, 1934’te Birinci ve İkinci Türk Dil Kurultayları toplanmıştır. Atatürk 10 Kasım 1938’de
burada vefat etmiştir. Atatürk’ten sonra İsmet İnönü tarafından da kullanılmış ve devlet
konuklarının burada konuk edilmesi devam etmiştir. Dolmabahçe Sarayı, zaman içinde çeşitli
dönemlerde ziyarete açılıp kapatılmıştır; en sonunda 1984 yılından itibaren müze olarak
kullanılmaktadır.

Foto: Dolmabahçe Sarayı genel görünüm
Kaynak: "Istanbul Dolmabahce entrance". Licensed under CC BY 2.5 via Wikimedia
Commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Istanbul_Dolmabahce_entrance.JPG#/media/
File:Istanbul Dolmabahce_entrance.JPG
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Temelde üç bölümden oluşur: Devletin asıl işlerinin yürütüldüğü ana yapı- Mabeyn-i
Hümayun (Selamlık), padişahın bayramlaşma, çeşitli resmi törenler için kullandığı muayede
salonu (Tören salonu) ve padişah ve ailesinin özel hayatını yaşadığı Harem-i Hümayun.
Yapının genelinde, Osmanlı’nın son döneminde görülen batı etkisi kendisini göstermektedir.
Saray yapılıp tamamlandıktan çok sonra 1910-1912 civarında elektrik ve kalorifer sisteminin
de eklendiği anlaşılır. Yapının 285 odası, 44 salonu ve 6 hamamı vardır.

Foto: Dolmabahçe Sarayı bahçesi
Kaynak: "Dolmabahçe ön" by Ahmet Duman from tr. Licensed under CC BY-SA 3.0
via
Wikimedia
Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolmabah%C3%A7e_%C3%B6n.jpg#/media/
File:Dolmabah%C3%A7e_%C3%B6n.jpg
11.2.2. Ihlamur Kasrı
Ihlamur Kasrı’nın bulunduğu alanın, 18.yy.da Tersane Eminlerinden Hacı Hüseyin
Ağa’ya ait bir mesire yeri olduğu bilinmektedir. Bu alan, Sultan III.Ahmet döneminde
hasbahçeye dönüştürülmüştür. Ihlamur Kasrı, Ihlamur Mesiresi olarak bilinen dinlenme alanı
veya bahçenin içinde Sultan Abdülmecit tarafından Nigoğos Balyan’a yaptırılan Merasim
Köşküdür. Bu yapının biraz ilerisinde Maiyet Köşkü bulunur. Yapı, yüksek bir kaide üzerinde
yükselen, dikdörtgen planlı, kesme taşlardan inşa edilmiş bir yapıdır. Ihlamur Kasrı’nın da
içinde bulunduğu bahçe, havuzlu ıhlamur mahalli, muhabbet bahçesi ve Hacı Hüseyin bağı adlı
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üç kısımdan oluşmaktadır. Bahçe içindeki kasırlar, törenler için kullanılmış merasim köşkü ve
maiyet için, bazen de harem için kullanılmış maiyet köşkü, ıhlamur kasrı/kasırları olarak
adlandırılmıştır. Merasim Köşkü müze-saray olarak ziyaretçi ağırlarken, maiyet köşkü kışlık
kafeterya olarak düzenlenmiştir.

Foto: Ihlamur Kasrı genel görünüm
Kaynak: http://www.millisaraylar.gov.tr/portalmain/Palaces.aspx?SarayId=6
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Foto: Ihlamur Kasrı genel görünüm
Kaynak: http://www.millisaraylar.gov.tr/portalmain/Palaces.aspx?SarayId=6
11.2.3. Küçüksu Kasrı
Küçüksu Kasrı, Boğaziçi’nde Küçüksu ve Göksu dereleri arasında yer alır. Yöre, hemen
hemen tüm Osmanlı padişahları tarafından sevilmiş, hasbahçe olarak kullanılmıştır. Özellikle
Sultan IV.Murat’ın buraya “Gümüş Selvi” adını verdiği ve çok beğendiği bildirilmiştir.
Küçüksu Kasrı’nın bulunduğu alan, aslında Bizanslılar döneminde itibarne yerleşim görmüş bir
alandır. Osmanlı padişahlarının alanı benimsemesiyle birlikte, yapılaşmanın arttığı
söylenebilir. Bugün mevcut olan Küçüksu Kasrı’ndan önce, alanda Sultan I.Mahmut tarafından
iki katlı bir ahşap saray yaptırılmış ve bu saray kısmen onarılarak Sultan Abdülmecid’e kadar
diğer Osmanlı padişahları tarafından da kullanılmıştır. Abdülmecid ise bu yapıyı yıktırtarak,
1857 yılında bugünkü kasrı yaptırır.
Yapı, bodrumuyla birlikte üç katlı olup, 15 x 27 m. ölçülerindedir. Bodrum katı kiler,
mutfak ve hizmetkarların kullanımı için hazırlanmıştır. Bunun üzerindeki iki kat, geleneksel
Türk evi planına uygun olarak orta mekana açılan dört oda şeklinde düzenlenmiştir. Yapının
dört bir yanında zarif parmaklıkla çevrelenmiştir. Yapının içinde genellikle Avrupa kökenli
mobilyalar ve sanat eserleri vardır. Küçüksu Kasrı Cumhuriyet döneminde bir süre devlet
konukevi olarak da kullanılmış; 1996 yılında müze-saray olarak hizmete açılmıştır.

Foto: Küçüksu Kasrı denizden görünüm
Kaynak: http://www.millisaraylar.gov.tr/portalmain/Palaces.aspx?SarayId=7
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11.2.4. Florya Atatürk Deniz Köşkü
Florya’da Atatürk için bir yazlık konut hazırlanması amacıyla 1935 yılında bir proje
yarışması açılır; bu yarışmayı kazanan Mimar Seyfi Arkan’a köşk ve yazlık konut yaptırılır.
Atatürk 1936 yılında uzun bir süre burayı kullanmış, çeşitli toplantılar burada yapılmış ve
önemli konuklar burada ağırlanmıştır. Atatürk’ün vefatının ardından İsmet İnönü, Celal Bayar,
Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk ve Kenan Evren tarafından da kullanılmıştır. 1988
yılından sonra Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na devredilmiş ve halen Atatürk Müzesi olarak
kullanılmaktadır. Deniz tabanına çakılan ayaklar üzerine inşa edilmiş olan köşk, karaya uzun
bir köprüyle bağlanmaktadır. Köşk içinde yatak odaları, banyo ve büyük bir kütüphane ve
çalışma odası bulunmaktadır.

Foto: Florya Atatürk Deniz Köşkü
Kaynak: http://www.millisaraylar.gov.tr/portalmain/Palaces.aspx?SarayId=5
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Uygulamalar
1)

Bahsedilen askeri müzelerin web sitelerini inceleyiniz.

2)

Yaşadığınız yerde askeri müze olup olmadığını öğreniniz.

3)

Bulunduğunuz yerde Milli Saray statüsünde bir müze var mı, araştırınız.

4)

Söz konusu müze-sarayları ziyaret ediniz.
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Uygulama Soruları
1)

Askeri müzelerin ülkenin milli politikalarındaki yerini ve önemini kavradınız

2)

Milli Saray kavramını öğrendiniz mi?

mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
“Askeri müzeler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal, tarihi ve teknik gelişimini
dönemlere göre yansıtmak, dünya tarihindeki etkinliğini, kahramanlığını, yerine getirdiği
görevlerini sergileyerek; Türk Milletinin Milli Birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek,
kendi sahasındaki tarih ve askerlikle ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler için bir ortam
hazırlamak, bu hususları belgeleyen kültür varlıklarının korunmasını, saklanmasını,
sergilenmesini sağlamak amacı ile kurulur”
Askeri müzeler, halkın ziyaretine açık Anıtkabir müzesi, Askeri Müze ve Kültür Sitesi,
Beşiktaş ve Çanakkale’deki Deniz Müzesi, Yeşilyurt ve Etimesgut’daki Hava Müzesi
Komutanlıkları olarak Birinci Sınıf Askeri Müzeler ve özel Birlik Müzeleri ve Sınıf Müzeleri
olarak İkinci Sınıf Askeri müzeler şeklinde ikiye ayrılabilir. İkinci sınıf askeri müzeler,
ellerindeki malzemeleri birinci sınıf askeri müzelere bildirirler.
Ülkemizde, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı İstanbul Beşiktaş Deniz Müzesi, Harbiye
Askeri Müzesi, Havacılık Müzesi gibi müzeler bulunmaktadır.
Öte yandan, doğrudan müze kuruluşlu yapılar olmasalar da, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de Milli Saraylar, müze statüsünde değerlenidirilmektedir. Yönetim açısından
TBMM Genel Sekreterliği’ne bağlı saray ve kasırlar, belirli günlerde ziyaretçilere açık
mekanlardır. Milli Saraylar bünyesinde restorasyon merkezleri vardır. Ayrıca çeşitli kitap ve
süreli yayınlar çıkartılmaktadır.
TBMM Milli Saraylar’a bağlı müze ve kasırlar şöyle sıralanmaktadır: Aynalıkavak
Kasrı, Beykoz Kasrı, Florya Atatürk Deniz Köşkü, Ihlamur Kasırları, Küçüksu Kasrı, Maslak
Kasırları, Yalova Atatürk Köşkü, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı-Şale.
Öte yandan, Yıldız Sarayı’nın bir kısmı ile Topkapı Sarayının da Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne bağlı olduğunu belirtmek gereklidir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisinin askeri müzelerde bulunması beklenemez?

a)

Her türlü harp, silah, araç ve gereçleri

b)

Askeri kıyafetler

c)

Askeri madalya, nişan, rozet, şilt, plaket, fors, sembol ve sancaklar

d)
Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerimiz ve Jandarma Genel Komutanlığına ait bütün
tarihi hatıralar
e)

Askerlik fotoğrafları

2)

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Sınıf Askeri Müze değildir?

a)

Anıtkabir müzesi

b)

Askeri Müze ve Kültür Sitesi

c)

Haritacılık Müzesi

d)

Çanakkale Deniz Müzesi

e)

Etimesgut Hava Müzesi

3)

Osmanlı döneminde askeri müzenin halka açılması ne zaman gerçekleşmiştir?

a)

1908

b)

1910

c)

1918

d)

1923

e)

1936

4)
II.Abdülhamit’in Yıldız Sarayı’nda oluşturduğu müze için aşağıdaki ifadelerden
hnagisi doğrudur?
a)

Esliha-i Askeriye Müzesi

b)

Asar-ı Atika Müzesi

c)

Elbise-i Atika Müzesi

d)

Müze-i Hümayun
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e)

Model Müze

5)

Mehter Takımı ne zaman askeri müzede performans sergilemeye başlamıştır?

a)

1913

b)

1923

c)

1954

d)

1962

e)

1964

6)

Milli Saraylar yönetim açısından kime bağlıdır?

a)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

b)

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

c)

TBMM Genel Sekreterliği

d)

Vakıflar Genel Müdürlüğü

e)

Milli Savunma Bakanlığı

7)

Dolmabahçe Sarayı hangi padişah döneminde yaptırılmıştır?

a)

Abdülmecid

b)

I.Abdülhamit

c)

II.Abdülhamit

d)

IV.Murat

e)

I.Mahmut

8)

Dolmabahçe Sarayı ne zaman müze olarak kullanılmaya başlanmıştır?

a)

1954

b)

1968

c)

1972

d)

1984

e)

1998
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9)

Aşağıdakilerden hangisi Milli Saraylar kapsamında değildir?

a)

Aynalıkavak Kasrı

b)

Beykoz Kasrı

c)

Florya Atatürk Deniz Köşkü

d)

Yalova Atatürk Köşkü

e)

Çırağan Sarayı

10)

Ihlamur Kasrı’nın bulunduğu alan ne zaman hasbahçeye dönüştürülmüştür?

a)

III.Ahmet döneminde

b)

Abdülmecid döneminde

c)

Abdülhamid döneminde

d)

I. Mahmut döneminde

e)

IV.Murat döneminde

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)b, 4)e, 5)a, 6)c, 7)a, 8)d, 9)e, 10)a
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12. TÜRKİYEDE SANAYİ ve TEKNOLOJİ MÜZELERİ –
TEMATİK MÜZELER

276

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sanayi ve Teknoloji Müzeleri Nedir?
12.1.1. Rahmi M.Koç Müzesi
12.1.2. Makine Kimya Endüstrisi Sanayi ve Teknoloji Müzesi
12.1.3. Çatalca Delta Teknoloji Müzesi
12.1.4. Bursa Merinos Sanayii Müzesi
12.1.5. Azmi Milli Un Fabrikası Sanayii Müzesi
12.2. Tematik Müze Nedir?
12.2.1. Bursa Anadolu Arabaları Müzesi
12.2.2. İstanbul İtfaiye Müzesi
12.2.3. Oyuncak Müzesi
12.2.4. İstanbul PTT Müzesi
12.2.5. Pul Müzesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sanayii ve teknoloji müzeleri, sanayii ve teknolojinin ilerlemesine katkı sağlayabilir

2)

Sanayii ve teknoloji müzelerinin yararı nedir?

3)

Sizce tematik açıdan cazip gelen müze hangisidir?

mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sanayii ve teknoloji müzesi
Sanayii
ve
teknoloji
Sanayii
ve
teknoloji
kavramı
müzelerinin ne olduğunu, müzelerini araştırarak
nasıl bir işlevi olduğunu
öğrenir
Ülkemizdeki sanayii
teknoloji müzeleri

Tematik müze nedir?

ve

Sanayii
ve
teknoloji
İnternette
müzelerini, bu müzelerde yaparak
nelerin sergilendiğini öğrenir

araştırma

Tematik müze kavramını
Müzelerin web sayfasını
öğrenir
inceleyerek

Ülkemizdeki bazı tematik
Bazı tematik müzelerdeki
Söz konusu müzelerin web
müzelerden örnekler
eserleri öğrenir
sayfasını
inceleyerek;
müzeleri ziyaret ederek
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Anahtar Kavramlar


Sanayii Müzesi



Teknoloji Müzesi



Makine Kimya Enstitüsü



Merinos



Azmi Milli Tematik müze



Bursa Üçpınar Tümülüsü



Kont Ödon Szechenyi



Tarihi postane binası



Pul



Damga
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Giriş
Bu bölümde sanayii ve teknoloji müzeleri tanımından başlayarak, sanayii ve teknoloji
müzelerinin işlevleri açıklanacak; ülkemizdeki örneklerden bazıları anlatılacaktır. Sanayi ve
teknoloji müzeleri, sanayi ve teknolojideki gelişim ve değişimlerin tarihsel süreç içindeki
aşamalarının sergilendiği, ziyaretçiye tanıtılmaya çalışıldığı müzelerdir. Bu anlamda tematik
müzeler ile de benzerlikler taşır. Ancak tematik müzeler, sadece teknik değişim ve gelişime
bağlı kalmaksızın, her türlü konuyu içerebilir. Aşağıda önce sanayi ve teknoloji müzelerini ve
ardından tematik müzeleri inceleyeceğiz.
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12.1. Sanayi ve Teknoloji Müzeleri Nedir?
Hızla büyüyen, gelişen ve hatta sanayileşen ülkelerde görülen bir müze türü olarak
sanayi ve teknoloji müzeleri, eskiyen teknoloji ve sanayiye ait verilerin toplandığı merkezlerdir.
Bunlar ülkemizde genellikle özel müze statüsündedir; ancak son yıllarda çeşitli kamu kurum ve
kuruluşlarının da benzer müzeler kurmaya başladıkları görülmektedir. Hiç kuşkusuz buralarda
sergilenen eser/ürünün müzecilik yöntemleri kullanılarak sergilenmesi söz konusudur. Sanayi
ve teknoloji müzelerinin, ziyaretçiye önemli bir katkısı, yakın zamana kadar kullanılan ürün ve
teknolojilerin de teşhir edilmesidir. Böylece ziyaretçi, müzenin mevcut imkanları ölçüsünde,
en başından son yıllara dek bir ürünün gelişimini, değişimini izleyebilmektedir.
12.1.1. Rahmi M. Koç Müzesi

Foto: Rahmi M.Koç Müzesi’nden detay
Kaynak: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rmk3.JPG
Ülkemizdeki ilk özel sanayi ve teknoloji müzesi Haliç kıyısında, 1994 yılında kurulmuş
olan Rahmi M. Koç Müzesi’dir. Burada Türkiye’deki sanayi, endüstri, ulaşım ile ilgili ürünler
sergilenmekte, çeşitli sergi, konferans, panel gibi etkinlikler de yürütülmektedir.
Müze, lengerhane, tersane ve dış mekan olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Lengerhane, gemi çıpalarının ve bunların bağlı olduğu zincirin üretildiği yerlerdir. Rahmi M.
Koç Müzesi’nin bir bölümünü içeren lengerhane, 12.yy. Bizans yapısının üzerine 18.yy.da
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kurulmuş bir yapıdır. Bu kısım III.Selim zamanında restore edilmiştir ve daha sonraları Cibaki
Tütün Fabrikası olarak kullanılmıştır. Bu kısımda Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi’ne ait araştırma malzemeleri, çeşitli ulaşım araçları, oyuncak ve modeller, matbaa
makinaları sergilenir. Lengerhane binasının yetersiz kalması üzerine, karşısındaki eski tersane
de satın alınmış ve müzeye katılmıştır. Bu tersane, aslında 1861 yılında Şirket-i Hayriye
vapurlarının onarımı için yapılmıştır. Burada 14 bina, marangozhane ve kızaklar vardır.
Müzenin bu kısmı da 2001 yılında ziyarete açılmıştır. Denizcilikle ilgili malzemeler,
bilgisayaralar, çeşitli ulaşım araçları, klasik otomobiller, tarımla ilgili malzemeler, zeytinyağı
fabrikası ve sualtı koleksiyonu da bu bölümde teşhir edilmektedir.
Dış mekanda ise uçak, denizaltı, buharlı römorkör ve endüstriyel arkeolojik malzemeler
teşhir edilmektedir. Koleksiyondaki ürün/eserlerin büyük bir kısmı Rahmi M. Koç’un
koleksiyonundandır; bunun yanı sıra bağış veya satınalma yoluyla da müzeye kazandırılmış
eserler vardır.

Foto: Rahmi M.Koç Müzesi’nin dış mekanı
Kaynak:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/TCG_Ulu%C3%A7alir
eis_%28S_338%29.jpg
12.1.2. Makine Kimya Endüstrisi Sanayi ve Teknoloji Müzesi
Makine ve Kimya Enstitüsü temelde ülkemizin askeri ihtiyaçlarının karşılanması için
açılmış bir kuruluştur; ancak sanayileşme sürecinde, özellikle sivil sektöre de öncülük etmiş bir
misyon yüklenmiştir. MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi, “Makine ve Kimya Enstitüsü
Kurumunun Türkiye sanayi tarihinin yazılmasında, birçok yeni kurumun oluşmasında ve
Türkiye’nin üretim kültürünün oluşmasında yaptığı katkıları görünür kılmak amacıyla
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kurulmuştur”(http://www.ankarakultur.gov.tr/servisler/kultur-ve-tabiatvarliklari/muzeler/ mke
-sanayi-ve-teknoloji-muzesi)
Müze, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Ankara
Tandoğan’daki yerleşkesinde 2013 yılında açılmıştır. Ülkemizin sanayi ve teknoloji konusunda
yaşadığı gelişim ve değişimini tanıtmak, üretim kültürünün yansımalarını kullanarak,
katkılarını görünür kılmak amacıyla kurulmuştur. Ülke sanayisine yön vermiş kişi ve
kurumların sahip olduğu çeşitli malzemeler toplanmış, araştırılmış, korunma ve sergileme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 1200 parçadan oluşan müze koleksiyonunda Osmanlı
döneminden itibaren İmalat-ı Harbiye, Kurtuluş Savaşı, Askeri fabrikalar dönemi, Makine ve
Kimya Endüstrisi Kurumu dönemine ait çeşitli askeri teçhizat ile üretim tezgahları, vb içerir.

Foto: MKE Müzesi içinden bir detay
Kaynak: http://www.mkek.gov.tr/Muze/Hakkimizda.aspx
12.1.3. Çatalca Delta Teknoloji Müzesi
Çatalca’da Adem Yılmaz Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından oluşturulmuş müze, 2002
yılında kurulmaya başlamıştır. Müze, son 150 yıllık süreçte tüm dünyada teknoloji alanında
yaşanan gelişmeleri belgelemek ve sergilemek amacıyla kurulmuştur. Müze koleksiyonundaki
ürünler çalışır ve kullanılabilir durumdadır. 15 ana bölümden oluştuğu bildirilmektedir. Buna
göre; metal işleme, ahşap işleme, tekstil, matbaa, tarım aletleri, otomotiv teknolojisi, bisiklet ve
motorsiklet, tartı aletleri, fotoğraf teknolojisi, bilgisayar teknolojisi, askeri telsiz ve iletişim,
radyo ve televizyon teknolojileri, müzik aletleri ve dikiş makinalarıdır.
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Foto: Çatalca Delta Teknoloji Müzesi içinden detay
Kaynak: http://www.catalcateknolojimuzesi.org/#!/zoom/cq9h/image_em8

Foto: Çatalca Delta Teknoloji Müzesi içinden detay
Kaynak: http://www.catalcateknolojimuzesi.org/#!metalisleme/zoom/cbf8/image_1rvo
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Foto: Çatalca Delta Teknoloji Müzesi içinden detay
Kaynak:http://www.catalcateknolojimuzesi.org/#!tekstlmaknalari/zoom/c9zj/image_xzx
12.1.4. Bursa Merinos Sanayii Müzesi

Foto: Bursa Merinos Sanayii Müzesi İpek Bölümü’nden detay
Kaynak: http://tekstilmuzesi.bursa.bel.tr/ipek-bolumu/
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Bursa’daki Merinos Sanayii Müzesi, 2011 yılında faaliyete başlamıştır. Müzenin
bulunduğu yapı da, 1938 yılında Atatürk tarafından açılışı gerçekleştirilen Merinos Yünlü
Müessesesi’dir. Bu yapı restore edilmiş, ardından hazırlanan sergileme düzeniyle, temelde dört
safhada yünün işleme aşamaları teşhir edilmiştir. Merinos koyunundan alınan ham yün
elyafından ipliğe, dokumaya boyanmasına ve konfeksiyon ürünlerine dönüşüne kadar geçen
sürecin ziyaretçilere anlatılması hedeflenmiştir. “Oluşturulan tasarımda tekstil makinalarının
daha rahat algılanabilmesi için bir dolaşım aksı detaylandırılmıştır. … Aynı zamanda müze
ziyaretçilerinin tekstil makinaları ve yapılan üretim safhaları hakkında bilgi alabilmeleri için
çeşitli bilgilendirme panoları da arka taraftaki duvarlarda ve ziyaretçi yolunun yanlarında
konumlandırılmıştır.” (http://tekstilmuzesi.bursa.bel.tr/). Müzede Salı ve Perşembe günleri
kozadan ipek çekimi yapılmaktadır.
12.1.5. Azmi Milli Un Fabrikası Sanayii Müzesi
Aksaray’da Atatürk’ün emirleriyle 1924 yılında kurulan ilk un fabrikası, sanayii
müzesine dönüştürülmektedir. Bu fabrika, kurulduğu tarihten 1996 yılına dek çalışmıştır.
Cumhuriyetin ilanından sonra TBMM’de Atatürk’ün yaptığı konuşma üzerine Aksaraylı Vehbi
Çorakçı, Aksaray’ın vilayet olmasını istediklerini ve aynı zamanda buraya bir un fabrikası
açılması istediklerini dile getirmiştir. Bu teklifin ardından da Atatürk, Aksaray’da bu fabrikanın
kurulması talimatını vermiştir. Cumhuriyetin ilk yılları, hem halkın, hem askerlerin un ihtiyacı
açısından sıkıntıda olduğu dönemdir. Bu dönemde milletin azmini vurgulamak için “Azmi
Milli” adını alan Azmi Milli Un Fabrikası, hem Türkiye’nin, hem de ordunun un ihtiyacını
karşılamıştır. Fabrika aynı zamanda Mamasun Barajı altında kendi elektrik santraline de
sahiptir; böylece aynı zamanda kendi enerjisini kendisi üretmektedir. Fabrika, bütün
özellikleriyle, çalışan ilk Bilim ve Sanayii Müzesi olarak projelendirilmiştir.
12.2. Tematik Müze Nedir?
Tematik müzeler, genellikle bir konu, bir olay veya bir uzmanlık alanı üzerine
hazırlanan müzelerdir. Bunlar, özel olabileceği gibi, kamu tarafından desteklenmiş de
olabilirler. Tıp tarihi, pul, araba, kadın gibi birbirinden oldukça farklı konularda oluşturulmuş
müzeler bulunmaktadır.
12.2.1. Bursa Anadolu Arabaları Müzesi
Bursa’da Üçpınar Tümülüsü’nde yürütülen kazılar sırasında bulunmuş olan bir at
arabası, Bursa Anadolu Arabaları Müzesi için fikir kaynağı olmuştur. Bursa’daki eski ipek
fabrikası 1998-2002 yılları arasında restore edilmiştir. Müzede Türkiye’nin her yerinden gelen
arabalar sergilenmektedir. Bunlar arasında kağnılar, at arabaları, top arabaları, ot arabası gibi
tipler vardır.
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Müze içinde önce, Bursa Üçpınar tümülüsünün tanıtımı görülmektedir. Tümülüs,
MÖ.6.yy.a tarihlenmektedir ve içindeki arabanın, cesedin mezara taşınmasının ardından mezara
bırakıldığı anlaşılmadır. Müzede Tümülüs ve at arabası orijinaline uygun bir şekilde
kopyalanarak, sergilenmektedir. Bu kısımdan sonra, arabanın gelişim süreci anlatılmaktadır. At
arabası ve fayton imalatı ve at-öküz arabaları, bunların yapımı, aksesuarlarının
biçimlendirilmesi gibi detayların ardından, motorlu araçlar da sergilenmektedir. Murat 131,
Tempra, Palio gibi, TOFAŞ’ın ürettiği ve bir zamanlar son derece revaç olan motorlu arabalar
da mevcuttur.

Foto: Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nden detay
Kaynak: "TofasMuze3" by Hbasak - Yükleyenin kendi çalışması. Licensed under Kamu
Malı via Wikimedia Commons
12.2.2. İstanbul İtfaiye Müzesi
İlk itfaiye müzesi 1931 yılında Fatih’te İtfaiye Daire Başkanlığı’nca kullanılan tarihi
binanın yanına kurulan yeni bir binada açılmıştır. İçindeki eserlerin restorasyonu, kontrolü vb
nedenlerle aralıklarla hizmet vermiştir. 1998 yılında yeniden düzenlenerek Kont Odön
Szechenyi İtfaiye Müzesi adıyla yeniden açılır. 2008 yılında müze, Beşiktaş’ta Kılıç Ali Paşa
Sarnıcı olarak bilinen yeni binasına taşınır; yeni bir tasnif ve teşhir sistemi kullanılarak 2013
yılında ziyarete açılır.
Müze içinde Osmanlı döneminde kullanılan tulumbalar, pompalar, yangın merdivenleri,
üniformalar, tablolar, fenerler vb malzeme sergilenmektedir. Ayrıca Türk itfaiyesi için önemli
bir yeri olan Kont Ödon Szechenyi’nin tanıtıldığı bir köşe de vardır. Kont Szechenyi, Macar
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kökenli olup, itfaiyecilik mesleğini benimsemiştir. Sultan Abdülaziz’in çağrısı üzerine
İstanbul’a gelip, itfaiye teşkilatının kurulmasında rol oynamıştır.

Foto: İstanbul İtfaiye Müzesi’nden detay
Kaynak: S.Çokay-Kepçe arşivi

Foto: İstanbul İtfaiye Müzesi’nden detay
Kaynak: S.Çokay-Kepçe arşivi
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12.2.3. Oyuncak Müzesi
İstanbul Oyuncak Müzesi, şair ve yazar Sunay Akın’ın 1990’lı yıllardan itibaren
topladığı oyuncak koleksiyonundan oluşmuştur. 2005 yılında açılmış olan İstanbul Oyuncak
Müzesi, 1700’lü yıllardan itibaren çeşitli oyuncakları kapsamaktadır. Müze, Göztepe’de, dört
katlı bir konaktadır ve koleksiyonda yaklaşık 5000 parçası bulunmaktadır. Müze dekorasyonu,
bir sahne dekoratörü olan Ayhan Doğan tarafından tasarlanmıştır; insanlık tarihinin önemli
satırbaşlarının daha akılda kalmasını sağlamak amaçlanmıştır. Biraz da bu nedenle örneğin
uzay oyuncaklarının olduğu kısımda aya ulaşma çabası anlatılmaya çalışılmıştır. İstanbul’daki
örneğin ardından, 2011 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Oyuncak
Müzesi ve 2013 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Oyuncak Müzesi
açılmıştır.
Oyuncak Müzesi, her yaştan ziyaretçiler için uygun bir ortam sağlarken, özellikle küçük
ziyaretçiler için çeşitli etkinlik programları da hazırlanmaktadır.

12.2.4. İstanbul PTT Müzesi
PTT Müzesi Sirkeci’de tarihi postane binasında 2000 yılında hizmete açılmıştır. Büyük
Postane Binasının inşasına, 1903 yılında Mimar Vedat Tek tarafından başlanmış ve 1909
yılında Mimar Muzaffer Bey tarafından tamamlanmıştır. Müzede Osmanlılar döneminden
yaklaşık 1840’tan itibaren haberleşme konusunda toplanmış olan bilgi, belge ve eşyalar
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sergilenmektedir. Müze, binanın üç katında bulunur. Girişin olduğu zemin katta Osmanlılardan
itibaren posta kutuları, ilk telgraf merkezi; birinci katta Telgraf Memuru Manastırlı Hamdi
Bey’in odasını gösterir. Hamdi Bey ve telgraf Başmemuru İhsan Bey, Kurtuluş Savaşı’nın ismi
bilinmeyen kahramanlarıdır. Özellikle İstanbul’un işgali ile ilgili haberleri iletmişlerdir. Bu
katta ayrıca Osmanlı dönemi pul eskizleri, ilk gün zarfları ve pulları da sergilenmektedir. İkinci
katta ise 1800-1900’lü yıllardan manyetolu telefonlar, I.Dünya Savaşı’nda kullanılmış cephe
telefonları, mühür ve damgalar, posta çantaları, telgraf ve posta güzergahını gösteren haritalar
gibi eşyalar sergilenmektedir.

Foto: PTT Müzesi girişi
Kaynak: "İstanbul Sirkeci Büyük Postane 5" by VikiPicture - Yükleyenin kendi
çalışması. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%B0stanbul_Sirkeci_B%C3%BCy%C3%BCk_
Postane_5.JPG#/media/File:%C4%B0stanbul_Sirkeci_B%C3%BCy%C3%BCk_Postane_5.J
PG
12.2.5. Pul Müzesi
Ankara Ulus’ta 1926 yılında inşa edilmiş olan Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT
tarafından restore edilmiş ve 2013 yılında Pul Müzesi olarak ziyaretçilerine kapılarını
aralamıştır. Müzede dünya pulları, Osmanlı pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları sergilenir.
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Ayrıca “Geçmişten Günümüze Posta”, “İstiklal Harbinde PTT” ve “Nostaljik PTT” gibi
sergileme alanları da bulunmaktadır.
Müzenin koleksiyonunda 1863 yılında ilk posta pulunu basan ve bunu postada kullanan
ikinci devlet olan Osmanlı Devleti’nin pulları oldukça dikkat çekicidir. Öte yandan
cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyetinin çıkarttığı tüm pullar da
sergilenmektedir. 1937 yılına dek oyma baskı, 1937’de litografi, 1938’de fotogravür yoluyla
basılan Türkiye Cumhuriyeti pulları 2012 yılından itibaren dijital baskı ile basılmaktadır.
Hatırlanacağı gibi, Atatürk temalı pulların yanı sıra, tematik pullar da basılmıştır. Bunlar içinde
kültür varlıklarımız, Atatürk, spor, taşıt, doğa, tarih ve turizm temalı pullar da bulunmaktadır.
Müzenin ayrıca damga, ilk gün zarfı, posta kartı gibi ürünlerinin bulunduğu filateli
koleksiyonu da vardır. Ayrıca süreli sergiler de düzenlenmektedir.

Foto: PTT Pul Müzesi’nden detay
Kaynak:http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje/ptt-pul
muzesi/LQ_PTT_Pul_Muzesi_ giri%C5 %9F%20 bankosu. jpg.jpeg
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Foto: Pul Müzesi’nden detay
Kaynak:http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje/pttpulmuzesi/LQ_PTT_Pul_Muzesi_pul %20enstelasyon%20alan%C4%B1.jpg.jpeg
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Uygulamalar
1)

Bahsedilen sanayii müzelerinin web sayfalarını inceleyiniz.

2)

Bulunduğunuz yerde sanayii müzesi var mı? Araştırınız.

3)

Çevrenizde tematik müze var mı, araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Sanayii müzeleri hakkında bilgi edindiniz mi?

2)

Tematik müzelerin genel özelliklerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hızla büyüyen, gelişen ve hatta sanayileşen ülkelerde görülen bir müze türü olarak
sanayi ve teknoloji müzeleri, eskiyen teknoloji ve sanayiye ait verilerin toplandığı merkezlerdir.
Bunlar ülkemizde genellikle özel müze statüsündedir; ancak son yıllarda çeşitli kamu kurum ve
kuruluşlarının da benzer müzeler kurmaya başladıkları görülmektedir. Hiç kuşkusuz buralarda
sergilenen eser/ürünün müzecilik yöntemleri kullanılarak sergilenmesi söz konusudur. Sanayi
ve teknoloji müzelerinin, ziyaretçiye önemli bir katkısı, yakın zamana kadar kullanılan ürün ve
teknolojilerin de teşhir edilmesidir. Böylece ziyaretçi, müzenin mevcut imkanları ölçüsünde,
en başından son yıllara dek bir ürünün gelişimini, değişimini izleyebilmektedir. Ülkemizde
Rahmi M.Koç’un ilk defa kurduğu sanayii müzeleri, bugün oldukça çeşitlenmiştir. Son yıllarda
eklenen önemli örnekler arasında Azmi Milli Un fabrikası Sanayii Müzesi, Çatalca Delta
Sanayii Müzesi sayılmalıdır.
Genellikle bir olay, uzmanlık alanı veya konu üzerine hazırlanan müzelere ise “tematik
müze” adı verilmektedir. Tematik müzeler özel kurum veya kuruluşlarca hazırlanabileceği gibi,
kamu kurum ve kuruluşları tarafından da açılabilirler. Çok çeşitli konularda tematik müzeler
mevcuttur.
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Bölüm Soruları
1)

Ülkemizin ilk özel sanayii müzesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Sadberk Hanım Müzesi

b)

Rahmi M. Koç Müzesi

c)

Azmi Milli Un Fabrikası Sanayii Müzesi

d)

Çatalca Delta Sanayii Müzesi

e)

Bursa Merinos Sanayii Müzesi

2)

Rahmi M. Koç Müzesi nerededir?

a)

İstanbul-Haliç

b)

İstanbul-Sultanahmet

c)

İstanbul-Sarıyer

d)

Bursa

e)

Ankara-Tandoğan

3)
Osmanlı döneminden itibaren çeşitli askeri teçhizat ile üretim tezgahları hangi
müzede sergilenmektedir?
a)

Rahmi M.Koç Müzesi

b)

Çatalca Delta Sanayii Müzesi

c)

Bursa Merinos Sanayii Müzesi

d)

Azmi Milli Un Fabrikası Sanayii Müzesi

e)

MKE Sanayii ve Teknoloji Müzesi

4)

MKE Sanayii ve Teknoloji Müzesi nerededir?

a)

İstanbul-Sultanahmet

b)

Bursa

c)

Ankara-Tandoğan

d)

İstanbul-Sarıyer
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e)

İstanbul-Haliç

5)

Çatalca Delta Teknoloji Müzesi kaç yılında kurulmuştur?

a)

1994

b)

1996

c)

2000

d)

2002

e)

2004

6)

Aşağıdakilerden hangisi tematik müze değildir?

a)

İtfaiye Müzesi

b)

Oyuncak Müzesi

c)

Masumiyet Müzesi

d)

Eski Şark Eserleri Müzesi

e)

PTT Müzesi

7)

Bursa Anadolu Arabaları Müzesi fikri nasıl doğmuştur?

a)

Üçpınar Tümülüsü içindeki bir arabanın keşfiyle

b)

TOFAŞ’ın Bursa’da fabrika kurmasıyla

c)

Koç Vakfı’nca yeni araba modelleri uygulanmasıyla

d)

Eski model araba sayısındaki artış nedeniyle

e)

TOFAŞ’ın çıkarttığı yeni modellerin tanıtılması amacıyla

8)

İstanbul’daki ilk itfaiye müzesi ne zaman açılmıştır?

a)

2013

b)

2008

c)

1992

d)

1984

e)

1931
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9)

İstanbul Beşiktaş’taki İtfaiye Müzesi ne zaman açılmıştır?

a)

1931

b)

1984

c)

1999

d)

2013

e)

1965

10)

Kont Ödon Szechenyi kimdir?

a)

Polonyalı şair

b)

Osmanlı Devleti’ndeki danışman

c)

Macar itfaiyeci

d)

Polonyalı oyuncakçı

e)

Macar gezgin

Cevaplar
1)B, 2)A, 3)E, 4)C, 5)D, 6)D, 7)A, 8)E, 9)D, 10)C
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13. TÜRKİYEDE ANIT MÜZELER ve MÜZE EVLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Anıt Müze nedir?
13.1.1. Ayasofya
13.1.2. Sümela Manastırı
13.1.3. Tekfur Sarayı
13.1.4. Yerebatan Sarnıcı
13.1.5. Mersin St.Paul Anıt Müzesi
13.1.6. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi Anıt Müzesi
13.2. Müze Ev Nedir?
13.2.1. Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze evi
13.2.2. Mudanya Mütareke Müze Evi
13.2.3. Mehmet Akif Ersoy Müze Evi
13.2.4. Şefik Bursalı Müze Evi
13.2.5. Adam Mykiewickz Müzesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Anıt Müzeleri, diğer müze yapılarından farklı kılan nedir?

2)

Müze ev kapsamında neler yer almaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Anıt Müze kavramı
Ülkemizdeki
müzeler

Müze ev nedir?

bazı

Anıt müze kavramını öğrenir
anıt

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Anıt müzeleri gezerek

Ülkemizdeki
bazı
anıt Söz konusu müzelerin web
müzeler, bunlarda sergilenen sitelerini inceleyerek ve
eserler ve niçin diğerlerinden bizzat gezerek
farklı olduklarını öğrenir
Müze ev kavramını öğrenir.

Söz konusu müzelerin web
sayfasını inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Anıt müze



Bizans sarayı



Sarnıç



Kilise



Yangın kulesi



Müze ev



Hüseyin Rahmi Gürpınar



Mehmet Akif Ersoy



Mudanya Mütarekesi



Şefik Bursalı
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Giriş
Bu bölümde önce anıt müze kavramından bahsedilecek, ardından ismi sıkça duyulan
bazı anıt müzeler tanıtılacaktır. Aşağıda da görüleceği üzere anıt müzeler genellikle kendi
başına ayakta duran, etrafında başka veya fazlaca yapı bulunmayan özellikte yapılardır.
Ülkemizde sayısal açıdan azımsanamayacak miktarda anıt müze bulunmaktadır.
Benzer şekilde müze evler, bazen ünlü bir kişinin kendi isteği ile, bazen de farklı
kuruluşuların desteğiyle müzeye dönüştürülen yapılardır. Bunlarda genellikle söz konusu
dönem veya kişinin kişisel eşyaları sergilenmektedir.
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13.1. Anıt Müze nedir?
Anıt müzeler, herhangi bir arkeolojik alan veya başlı başına müze olmayan, kendi başına
kültürel açıdan evrensel değer taşıyan anıtlardır. Dolayısıyla sahip olduğu koleksiyon veya
içerikten çok koleksiyonunu sergileme yöntemine göre tanımlanan bir müze türüdür. Temelde,
özgün değerini yitirmemiş, büyük bölümü ayakta duran tek yapılardır. Ülkemizde oldukça fazla
sayıda anıt müze vardır. Hititler döneminden Osmanlı dönemine dek tek yapı ölçekli anıt
müzeler bulunmaktadır. Hitit kabartmaları, Ayasofya, Kariye Camii, tümülüsler, İshak Paşa
Sarayı, Sümela Manastırı, bunlardan bazılarıdır. Aşağıda bunların en tanınmışlarına kısaca
değinilmektedir.
13.1.1. Ayasofya
Ayasofya gerek Türkiye’nin gerekse dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden
biridir. Özellikle sanat ve mimarlık tarihi açısından ayrı bir öneme sahip olan yapı, dünyanın
sekizinci harikası olarak kabul edilmektedir. Bizans imparatorluğu boyunca imparatorların taç
giydiği, en büyük ve önemli kilise pozisyonunda kalmıştır. Yapı, Bizans İmparatoru Justinianos
tarafından (527-565) Mimar Tralleisli Anthemios ve Miletoslu İsidoros’a yaptırılmıştır. MS.
532’de yapının inşasına başlanmış ve 537’de ibadete açılmıştır. 1453’te Fatih Sultan
Mehmet’in İstanbul’u almasıyla camiye dönüştürülmüş, 1935’te ise müze haline getirilmiştir.
Bugünkü yapı, aynı yerde inşa edilmiş üçüncü kilise binasıdır. İlk yapı, Büyük Kilise
olarak da adlandırılan Megale Ekklessia adını taşır. Ayasofya yani Kutsal Bilgelik adını taşıyan
bu üçüncü yapı tamamlandığında İmparator Justinianos’un yapının içine girip, önce tanrıya
böyle bir ibadet yeri yapabilme imkanı sunduğu için şükrettiği ve ardından Kudüs’teki
Hz.Süleyman Mabedi’ni kastedip “Ey Süleyman, seni geçtim” dediği söylenir.
Ayasofya’da geleneksel basilika planı ile merkezi kubbe bir araya getirilmiştir. Üç nefli
planda iç ve dış olmak üzere iki narteksi vardır. Yapıda kullanılan malzeme, imparatorluğun
dört bir tarafından getirilmiştir. Sütun ve mermerler Ephesos, Tarsus, Aspendos, Afyon ve
Kuzey Afrika kökenlidir. Çeşitli malzemeler kullanılarak yapılmış mozaikleri son derece
görkemlidir. Yapı, IV.Haçlı seferinde bir hayli yağmalanmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u
alıp, Ayasofya’yı camiye dönüştürürken onarımını da yaptırtmıştır. Depremlerden zarar gören
yapıya payandalar eklenmiştir; minareler de Mimar Sinan’ın uygulaması olup, aynı zamanda
payanda işlevi de görmektedir. Osmanlı döneminde Ayasofya’ya çeşitli eklentiler (müezzin
mahfili, minber gibi) yapılmış, çeşitli imparatorlar tarafından hediyeler verilmiştir. Ayrıca
Abdülmecid döneminde 1847-1849’da kapsamlı bir onarım gerçeklemiştir. Bu dönem, aynı
zamanda sekiz hat levhasının ana duvarlar yerleştirildiği dönemdir. Bunlar üzerinde Allah,
Hz.Muhammet, Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali, Hz.Hasan, Hz.Hüseyin
yazmaktadır; kubbede de Nur suresinin 35.ayeti nakşedilmiştir.
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Foto: Ayasofya Müzesi genel görünüm
Kaynak:
http://www.eba.gov.tr/gorsel/bak/0d9b83842ed583b784c5c81fd0a5cffad3ffbba89e082
13.1.2. Sümela Manastırı
Panagia Sumela veya Theotokos Sumela olarak da bilinen Rum ortadoks kilise ve
manastırı, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere köyü sınırları içinde yer alır. Kilisenin 365-395
yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir. Kilisenin ardından yaklaşık 1000 yıl kadar sonra da
manastır inşa edilmiştir. Manastırın Trabzon İmparatoru III.Aleksios tarafından yaptırıldığı
düşünülmektedir. Osmanlılar döneminde de manastıra dokunulmamıştır; kimi Osmanlı
padişahının manastır ile ilgili fermanları vardır ve çeşitli imtiyazlar sağlanmıştır. 1916-1918
arasında Rum milislerin karargahı olmuştur; daha sonra da uzun süre kaderine terk edilmiş
vaziyette kalmıştır. Sonradan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek ziyarete
açılmıştır. Kilisenin içi fresklerle kaplıdır. Bunlarda Hz.Meryem’in doğumu, tebliğ, Hz.İsa’nın
doğumu ve hayatı ile, Hz.Meryem’in ölümü, havariler konulu fresklerin yanı sıra, Genesis,
Adem ve Havva’nın yaradılışı, yasak meyveyi yemeleri, cennetten kovulmaları, dirilme ve
Nikaia konsili konulu freskler de vardır.
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13.1.3. Tekfur Sarayı
Tekfur Sarayı, aslında İstanbul’un hızla değişen modern kent dokusunda, önemli bir anıt
müze olarak dikkati çekmektedir. Haliç-Edirnekapı surlarına bitişik olarak inşa edilmiş bir
Bizans İmparatorluk Sarayı’dır. Bununla birlikte, doğrudan imparatorluk için mi, yoksa sarayda
yaşayan hizmetkarların oturması için mi yapıldığı kesin değildir. Muhtemelen 10.yy.da ilk
inşası gerçekleşmiştir. Üç katlı olan yapının, duvarları tuğla ve taşlardan bazı yerlerde
geometrik motifler oluşturacak şekilde inşa edilmiştir; yapının balkonları da günümüze
ulaşabilmiştir. Yapı, 17.yy.da çini ve cam imalathanesi olarak kullanılmış, 1955-1970 arasında
onarım görmüştür.

Foto: Tekfur Sarayı, genel görünüm
Kaynak:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palace_of_Porphyrogenitus_2007_016.jpg
13.1.4. Yerebatan Sarnıcı
Sultanahamet’teki Yerebatan Sarnıcı, Bizans Dönemi’nde sivil ve askeri kullanıma açık
su temini için yapılmıştır. Sarnıcın üzerinde önceden bir basilika yapısı olduğu da
bilinmektedir. I.Konstantinus zamanında inşa edilmiş, geçirdiği bir yangının ardından, basilika
ve sarnıç yapısı MS.532’de İmparator I.Justinianus tarafından yenilenmiştir. Sarnıcın içindeki
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su, yaklaşık 20 km uzaktaki Belgrad Ormanlarından Eğri Kapısu taksimatı ile Valens ve
Moğlova su kemerleri ile getirilmiştir.
Osmanlılar döneminde bu kez sarnıç genişletilmiş, üzerine 15.yy.da küçük bir mescit
yapılmıştır. Yapı, 1600 yılında geçirdiği ikinci yangından sonra çeşitli defalar restore edilmiş,
bazı sütunlar sökülerek duvarlara destek olacak şekilde yerleştirilmiştir. Sarnıç 1985-1994
yılları arasında temizlenmiş ve anıt müze olarak ziyarete açılmıştır.
Yerebatan sarnıcı, yaklaşık 9800 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır ve içinde 336 adet
sütun vardır. Sarnıç içinde, çok çeşitli yerlerden gelmiş sütunlar arasında, gözyaşı damlası
şekilli bezenmiş sütunlar dikkat çekicidir. Öte yandan, sarnıç içinde gezi yollarından birinin
sonunda ters yerleştirilmiş bir Medusa başı kabartması dikkat çekmektedir. Antik çağların ünlü
karışık yaratıklarından biri olan Medusa, gözlerine bakan kişiyi taşa çeviren bir güce sahiptir.
Yerebatan sarnıcında da, bir Medusa kabartması, sütun kaidesi olarak kullanılmıştır.

Foto: Yerebatan Sarnıcı içinden genel görünüm
Kaynak:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Istanbul_Basilica_Cistern_2009.JPG
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13.1.5. Mersin St.Paul Anıt Müzesi
Mersin’deki St.Paul Anıt Müzesi, 1850 civarında Ortodoks Arap-Rum cemaat
tarafından yaptırılmıştır; 1994 yılında T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.
Yapıda 1997-2001 yılları arasında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yapı, üç nefli bir plan sergilemektedir; orta nefin tavanında Hz İsa ve dört incil yazarı
(Johannes, Mattios, Markos ve Lukas) ile çeşitli figüratif freskler vardır. Çan kulesi de bulunan
yapıda zaman zaman yerli ve yabancı gruplar dini ayinler gerçekleştirmektedir. Yapıya adını
veren Aziz Paulos, aslen MS.3 yılı, Tarsus doğumlu olup, Yahudi kökenli bir aileden
gelmektedir. Kendisi hıristiyanlık dini için önemli figürlerden biridir; eğitim almak üzere
Kudüs’e gitmiş, doğduğu topraklara geri dönünce hıristiyanlık dinini duyurmaya ve yaymaya
çalışmıştır.

Foto: Mersin St.Paul Anıt Müzesi
Kaynak:
http://www.mersinexpress.com/kultur-sanat/kultur-sanat-mersin/son-kazicalismalari-sonrasi-tarsus-h695.html
13.1.6. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi Anıt Müzesi
İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’taki Rektörlük binası, Yeniçeri ocağının
kaldırılmasının ardından Serasker Dairesi olarak kullanıldığı sıralarda, bugünkü kulenin olduğu
yerde ahşaptan yapılmış bir yangın kulesine sahipti. Ancak bu ahşap kule de, İstanbul’un
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meşhur yangılarından birinde yok olunca, 1828 yılında Senekerim Balyan’a kagir bir kule
yaptırılmıştır. Zaman içinde ihtiyaç doğrultusunda bu kulede de yer yer değişiklikler
yapılmıştır. Bir bölümü 1849 yılında yanmış, 1889 yılındaki depremde de ciddi hasar
görmüştür. Buna karşın 1923 yılına kadar faaliyetini sürdüren kuleye, 1997 ve 2010 yıllarında
restorasyon uygulamaları yapılmıştır. Günümüzde kısmen yangın kulesi olarak, ancak daha çok
hava durumunu belirten tahminler için kullanılmaktadır. Binanın kulesi içinde yanan ışıklara
göre, hava tahmini bildirilmektedir.
“Beyazıt Yangın Kulesi, yukarıdan aşağıya doğru “Sancak katı” (bayrak bulunurdu),
“Sepet Katı” (yangın bölgesine doğru sepet sarkıtılırdı), “İşaret Katı” (Yangın durumunda
memurlar buradan işaret verirdi) ve “Nöbet Katı” (yangın gözetleme memurunun bulunduğu
kat) olmak üzere dört bölümden oluşur. Yüksekliği 85 m. olan kulenin gözetleme yerine kadar
180, buradan üste kadar 76 olmak üzere, toplam 256 ahşap basamağı vardır”
(http://muzeyum.istanbul.edu.tr/?page_id=6585).

Foto: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yangın Kulesi genel görünüm
Kaynak: http://muzeyum.istanbul.edu.tr/?page_id=6585
13.2. Müze Ev Nedir?
“Tarihsel olaylarda ön plana çıkmış (politikacılar, askerler, devlet kurucuları vb.) ve
içinde bulunduğu kültüre yön veren (sanatçılar, şairler, yazarlar vb.) kişilere toplum “önemli
olma” vasfı vermiştir. Bu nedenle yaşadıkları mekanlar, herhangi bir kişinin evinden daha özel
bir konuma sahiptir. Çünkü bu kişiler, içinde yaşadıkları kültüre birşeyler katmış, örnek teşkil
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etmiş şahıslar olabilirler. Kimsenin düşünemediğini düşünüp, uygulamaya çalışmış, öncü ve
lider olmuş kişilerdir. Bu nedenle içinde yaşadığı toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal
veya siyasal hayatına katkı sağlamış bu kişiler “önemli” olarak nitelendirilmişlerdir. Bir alanda
ünlü oldukları için insanlar, onların hayatlarını merak etmekte, onlara etki eden her ayrıntıyı
bilmek istemektedirler. Bu kişilerin ne yediğini, nasıl giyindiğini ve gündelik hayatlarını nasıl
geçirdiklerini öğrenmek istediklerinden, onların yaşadığı evleri korumak istemişlerdir. Bu
bağlamda toplum kendi değerlerine sahip çıkmak, o kişilere olan saygılarını göstermek ya da
anıların yaşatmak adına o kişilerin yaşadıkları bu mekanlara önem vermektedir. Bu önemi
gösterebilmek için, evlerini bir anlamda “dokunulmaz” yapmak adına, “müze ev”e
dönüştürmüşlerdir. Bazen topluma yön veren bu kişiler, evlerinin müzeye dönüştürülmesini
kendileri talep etmiştir. Bazen de kendi evlerini bir kuruma bağlamışlar, bağışladıkları kurum,
bu evleri “müze ev” haline getirmiştir (Uz 267-268).
13.2.1. Hüseyin Rahmi Gürpınar Müze Evi

Foto: Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın evi detay
Kaynak: http://v3.arkitera.com/h53546-acik-kapi-heybeliadadaydi.html
Ünlü yazarlarımızdan Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın içinde 32 yıl yaşadığı
Heybeliada’daki evi, örneklerine Avrupa’da sıkça rastlanan müze evlerden biridir. Üç katlı olan
köşk, yazarın 1944 yılındaki ölümünün ardından bir süre bakımsız kalmış, 1964’te satılığa
çıkartıldıktan sonra İl Özel İdaresi’ne geçmiş; ardından 1983’te Kültür Bakanlığı’na
devredilmiştir. Uzunca bir süre bakımsız kalan, zaman zaman hırsızlık yaşanan ev için, 1997
yılından sonra adadaki çeşitli öğretmenler ve Adalar Vakfı’nın desteğiyle restorasyon
çalışmalarına ve eksik eşyaların toplanmasına başlanır. Sonunda 2000 yılında müze ev olarak
ziyaretçilere açılmıştır. İlk katta, üzerinde porselen yemek takımlarının dizili olduğu yemek
masası dikkati çeker. Burada ayrıca yazara ait 350 Türkçe, 304 Fransızca ve 110 cilt gazete
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koleksiyonu sergilenmektedir. Orijinal olmayan kitaplıklar ve ayrıca bizzat yazar tarafından
işlenmiş dantellerin sergilendiği vitrin de burada bulunur. İkinci katta karşılıklı yatak odası ve
çalışma odası yer alır. Çalışma odasında yazarın kullandığı masa, üzerinde ve duvarlarda aile
fotoğrafları görülmektedir. Yatak odasında ise yatağın üzerindeki örtü, yine yazar tarafından
işlenmiştir.
13.2.2. Mudanya Mütareke Müze Evi
Kurtuluş Savaşı’nın önemli basamaklarından biri, 11 Ekim 1922’de Mudanya’da
imzalanan mütarekedir. Mütarekenin imzalandığı ve Ankara hükümetinin Türk milletinin tek
temsilcisi olarak ilk kabul edildiği yapı, bugün müze ve olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
Bu ev, aslında 19.yy.da bir Rus tüccar olan Aleksandr Ganyanof tarafından yaptırılmış; daha
sonra bir ara evde kiracı yaşayan bir ailenin çocukları olan Mehmet Hayri İpar tarafından
satınalınmıştır. Mehmet Hayri İpar, yapıyı müze olarak kullanılması için bağışlamıştır. 1936
yılına tarihlenen noter senedinde şöyle yazılmıştır:
“Ben, Mudanya’da doğan bir Türk sıfatıyla, anlaşmanın imzalandığı bu binayı müze
haline getirmeyi düşündüm. Sahilde bir rıhtımın üzerine ahşap olarak yapılmış olan bu bina,
daha önceleri Mudanya Belediyesi tarafından alınmış ve içindeki eşyası öteye beriye satılmış,
hediye edilmiş bulunuyordu. Bina eski olduğundan harabe olmaya yüz tutmuş gibiydi. Binayı
ve iskelesini aslına uygun olarak tamir ettirerek, eski haline getirttim. Yanlarında bu binaya
bitişik ahşap evler vardı. Bunları da satınalarak, yıktırttım. Etrafını tanzim ettirerek ve dört
tarafını parmaklıkla çevirterek Mütareke binasını ortaya çıkarttım. Buradaki dağılmış eşyaları
ve zarara uğrayanları bile yeniden satın alarak, yerli yerine koydurttum. Mütareke evini
eşyalarıyla birlikte müze olarak kullanmak üzere tamamen Mudanya Belediyesi’ne bağış ve
devir ettim” (http://www.mudanyamutarekeevi.org/tr/component/content/article/34-mutarekekategori/56-muze-evi-mudanya.html).
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Foto: Mudanya Mütareke evi
Kaynak:http://www.restorasyonforum.com/restorasyon-forum/mudanya-mutarekeevinde-restorasyon-basladi-t7913.0.html
Mudanya Mütareke Müze Evi, iki katlı ve ahşaptan yapılmış olup, içinde 13 oda ve iki
salonu vardır. İlk katta mütarekenin imzalandığı salon bulunur. Ayrıca İsmet İnönü’nün çalışma
odası da vardır. Mütarekenin imzalanması sırasında, anlaşmanın şartlarının kabul edilmediğini
görünce “gerekirse savaşırız” diyerek vurduğu ve ikiye ayırdığı mermer masa da bu odada
sergilenmektedir. Üst katta ise İsmet İnönü ve yaverlerinin yatak odaları bulunmaktadır.
13.2.3. Mehmet Akif Ersoy Müze Evi
Mehmet Akif Ersoy’un Ankara’da Burdur mebusu olarak bulunduğu sırada, kendisine
tahsis edilen ev, bugün Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak kullanılmaktadır. Kendisine
hayranlık duyan Tacettin Şeyhi, evin selamlık bölümünü Mehmet Akif Ersoy’a vermiş, o da
İstiklal Marşı’nı burada yazmıştır. 1949 yılında yapı, Mehmet Akif Ersoy Evi olarak müzeye
dönüştürülmüş olsa da, zaman içinde iyice bakımsız kalmıştır. Bununla birlikte Hacettepe
Üniversitesi merkez kampüs kuruluşu sırasında dönemin rektörü İhsan Doğramacı’nın
çabalarıyla yenilenmiş, ziyarete açılmıştır. Yapı, bir bahçe içinde yer alan iki katlı tipik bir
Ankara evidir. Girişten yukarı doğru çıkarken, duvar boyunca şairin fotoğrafları asılmıştır. Üst
kat, dinlenme ve toplantı odasını kapsar. Özellikle toplantı odası, kalemişi tavan süslemeleriyle
son derece gösterişlidir. Şairin kişisel eşyaları, gözlüğü, tesbihi, tüfeği ve yüz kalıbı da
sergilenmektedir.
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Foto: Mehmet Akif Ersoy evi girişi
Kaynak:
https://www.facebook.com/Tarihiankaraevleri/photos/a.473523836027736.105486.47352371
9361081/473523839361069/?type=1&theater
13.2.4. Şefik Bursalı Müze Evi
1903 yılında doğan ve İbrahim Çallı’nın atölyesinde yetişmiş ünlü ressam Şefik Bursalı,
Avrupa’da da çalışmış ve bir hayli beğeni toplamış bir kişiliktir. Yurda döndükten sonra bir
süre resim öğretmenliği yapmış, 1936’da Ankara Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim
üyesi olmuş, 1990’da vefat etmiştir. Ressam daha çok tablolarında Konya, Bursa ve İstanbul’u
konu edinmiştir. Eserleri, Atatürk’ün de isteğiyle yurt dışında sergilenmiştir. Ressamın
Ankara’da yaşarken oturduğu Çankaya Mithat Efendi sokaktaki ev ise, vefatının ardından,
kendi vasiyeti üzerine Şefik Bursalı Müze Evi olarak kullanılmaya başlamıştır. Müze evler
arasında resim alanında ilk müzedir.
13.2.5. Adam Mickiewicz Müzesi
Adam Mickiewicz, aslen Polonyalı bir şairdir. Kendisi Ruslarla yapılan Kırım savaşında
görev yapan, Türklere yardım eden Polonyalı askerlere ve Polonyalılara güç vermek, ilişkileri
arttırmak için İstanbul’a gelmiştir. Şair, tamamen milli duygularla, hem İstanbul’da ikamet
eden sığınmacı durumundaki Polonyalılara destek olmak, hem de ilişkileri güçlendirmek
amacındadır. Bugün Beyoğlu Tatlı Badem sokak’taki bir eve yerleşmiş, yaşamını burada
sürdürmüştür. Ancak, kolera salgınında, çadırda yatan hastaları ziyaret ederken, o da koleraya
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yakalanır ve 1855 yılında yaşadığı evde vefat eder. Evi, şairin vefatının 100. Yıldönümünde
açılmıştır. Müze içinde çeşitli kılıçlar, silahlar, pasaportlar, şairin kitapları, fotoğraf ve şiirleri
ile sembolik mezarı sergilenmektedir.
“Hürriyeti sevmeye ve hissetmeye muktedirsen şayet, Konuşmamız için söze ne hacet.
Ben senin iç çekişlerini, sen benim göz yaşlarımı anlayacaksınVe sıkacaksın elimi - işte
Polonyalının dili.”
Adam Mickiewicz 1827y.

Foto: Ressam Şefik Bursalı Müze evi
Kaynak: https://anadolugezgini.files.wordpress.com/2014/08/11.jpg
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Uygulamalar
1. Öğrenciler söz konusu anıt müzelerin web sitelerini incelemeli ve ziyaret
etmelidir.
2. Yaşadığınız ilde anıt müze statüsünde hangi yapılar bulunmaktadır; araştırınız.
3. Yaşadığınız yerde müze ev var mı, araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Hangi tür eserlerin anıt müze statüsünde değerlendirildiğini öğrendiniz mi?

2)

Müze ev kavramını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anıt müzeler, herhangi bir arkeolojik alan veya başlı başına müze olmayan, kendi başına
kültürel açıdan evrensel değer taşıyan anıtlardır. Dolayısıyla sahip olduğu koleksiyon veya
içerikten çok koleksiyonunu sergileme yöntemine göre tanımlanan bir müze türüdür. Temelde,
özgün değerini yitirmemiş, büyük bölümü ayakta duran tek yapılardır. Ülkemizde oldukça fazla
sayıda anıt müze vardır. Hititler döneminden Osmanlı dönemine dek tek yapı ölçekli anıt
müzeler bulunmaktadır. Hitit kabartmaları, Ayasofya, Kariye Camii, tümülüsler, İshak Paşa
Sarayı, Sümela Manastırı, bunlardan bazılarıdır.
Tarihsel olaylarda ön plana çıkmış (politikacılar, askerler, devlet kurucuları vb.) ve
içinde bulunduğu kültüre yön veren (sanatçılar, şairler, yazarlar vb.) kişilere ile önemli tarihi
olayların cereyan ettiği yapılar müze ev statüsünde değerlendirilmektedir. Bu yapılar
yardımıyla toplum kendi değerlerine sahip çıkmak, o kişilere olan saygılarını göstermek ya da
anıların yaşatmak adına o kişilerin yaşadıkları bu mekanlara önem vermektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Ayasofya ne zaman müze haline gelmiştir?

a)

1923

b)

1935

c)

1453

d)

1964

e)

1983

2)

Ayasofya’nın içindeki hat levhalar hangi padişah zamanında yapıya eklenmiştir?

a)

Abdülmecid

b)

II.Abdülhamit

c)

Fatih Sultan Mehmet

d)

Kanuni Sultan Süleyman

e)

Sultan Vahdettin

3)

Ayasofya ne zaman inşa edilmiştir?

a)

Mö.5.yy.

b)

Ms.6.yy.

c)

1453

d)

Ms.8.yy

e)

1935

4)

Sümela Kilisesi ve Manastırı hangi ilimizdedir?

a)

Çanakkale

b)

Sinop

c)

Amasya

d)

Trabzon

e)

Mersin
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5)

Yerebatan Sarnıcı ne zaman inşa edilmiştir?

a)

Romalılar döneminde

b)

Selçuklular döneminde

c)

Osmanlılar döneminde

d)

Bizans döneminde

e)

Erken Cumhuriyet döneminde

6)

Hüseyin Rahmi Gürpınar evi nerededir?

a)

Heybeliada

b)

Kınalıada

c)

Gökçeada

d)

Bozacaada

e)

Marmara Adası

7)

Hüseyin Rahmi Gürpınar evi ne zaman hizmet vermeye başlamıştır?

a)

1940

b)

1956

c)

1984

d)

2000

e)

2004
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8)

Mudanya Mütareke Evi’ni müze olması için bağışlayan kişi kimdir?

a)

Mehmet Hayri İpar

b)

Aleksandr Ganyanof

c)

Sunay Akın

d)

Şefik Bursalı

e)

İsmet İnönü

9)

Mehmet Akif Ersoy Müze evi nerededir?

a)

Ankara

b)

Burdur

c)

İstanbul

d)

Çanakkale

e)

Aydın

Cevaplar
1)B, 2)A, 3)B, 4)D, 5)D, 6)A, 7)D, 8)A, 9)A
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14. TÜRKİYEDE AÇIK HAVA MÜZELERİ - KENT MÜZELERİ –
ÖZEL MÜZELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Türkiye’de Açıkhava Müzelerinin Tarihi
14.1.1. Karatepe Aslantaş
14.1.2. Yesemek Taş Ocağı Açıkhava Müzesi
14.1.3. Göreme Açıkhava Müzesi
14.2. Kent Müzesi nedir?
14.2.1. Beypazarı Kent Tarihi Müzesi
14.2.2. Bursa Kent Müzesi
14.2.3. Bozacaada Yerel Tarih Müzesi
14.3. Türkiye’de Özel Müzeler
14.3.1. Yapı ve Kredi Bankası Vedat Nedim Tör Müzesi
14.3.2. Koyunoğlu Müzesi
14.3.3. Sadberk Hanım Müzesi
14.3.4. Sakıp Sabancı Müzesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Açıkhava müzesi nedir?

2)

Antik kentler, antik yerleşmeler birer açıkhava müzesi olabilir mi?

3)

“Kent Müzesi” ne anlama gelmektedir?

4)

Ülkemizde kent müzelerinin tarihçesi nedir?

5)

Özel müze nedir?

6)

Özel müzelerde ne sergilenir?

7)

Özel müze nasıl açılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye’de açıkhava müzesi

Ülkemizdeki
müzeleri
ve
özellikleri

Açıkhava Söz konusu alanalrın web
bunların sitelerini inceleyerek

Kent müzesi kavramı

Kent müzesinin anlamını Bulunduğu
ildeki
kent
öğrenir
müzesini ziyaret ederek
Söz konusu müzelerin web
sayfalarını inceleyerek

Özel müzelerle ilgili kanun Ülkemizde
özel
müze T.C.Kültür
ve
Turizm
ve yönetmelik
açılabilmesi ve yönetilmesi Bakanlığı Kültür Varlıkları
ile ilgili esasları öğrenir
ve
Müzeler
Genel
Müdürlüğü’nün web sayfası
incelenebilir
Ülkemizdeki özel müzeler

Ülkemizdeki
bazı
özel Söz konusu müzelerin web
müzeler
ve
bunların sayfalarını inceleyerek
koleksiyonlarını öğrenir
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Anahtar Kavramlar


Açıkhava müzesi



Heykel atölyesi



İn situ



UNESCO



Kent kimliği



Kent bilinci



7 Bölge 7 Kent



Kent tarihi



Tarihi Kentler Birliği



Özel müzeler yönetmeliği



Yapı ve Kredi Bankası



Koyunoğlu



Sadberk Hanım



Etnoğrafya



Kültürel miras
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Giriş
Bu bölümde öncelikle ülkemizdeki açıkhava müzeleri olarak belirlenmiş alanlar
anlatılacaktır. Bunlardan erken çalışmalar ve son yıllarda gerekleştirilmiş ve yeni kazandırılmış
alanlara değinilecektir. Ardından, kentlilik kimliğinin gelişmesine katkı sağlayan, kentlilerin
kültürel miraslarına sahip çıkmalarını sağlama amacını da taşıyan “kent müzeleri” kavramı ve
ülkemizde son yıllarda sayısı hızla artan bazı kent müzeleri incelenecektir. Son olarak özel
müzeler kavramına değinilecektir. Çeşitli derslerimiz boyunca ülkemizde bulunan müzeleri,
genellikle sahip oldukları koleksiyonlar bağlamında gruplandırarak inceledik. Müzeleri ayrıca,
yönetimsel açıdan da gruplandırabileceğimizi daha önce de konuşmuştuk. Aşağıda, özel
yönetmeliklere tabi olan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler ve ayrıca
vakıflar tarafından açılan, ya da sahibi olunan özel müzeler kavramını ve bunlar içinden birkaç
örneği inceleyeceğiz.
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14.1. Türkiye’de Açıkhava Müzelerinin Tarihi
Açıkhava müzeleri ülkemizde son yıllarda hızla gelişen ve yenilenen bir müze tipi
olarak karşımıza çıkar; bu açıdan da bakıldığında ülkemiz için, çok da eski olmayan bir
uygulama olarak algılanmaktadır. Oysa bu tipteki müzelerin ilk defa ortaya atıldığı 1956 yılı
ICOM kararlarına Türkiye de imza atmıştır. Bu toplantının ardından 1957 yılında İsveç’te
yapılan Açıkhava Müzeleri Toplantısı’na katılan Hamit Zübeyr Koşay, yazdığı raporlar ve
kitaplarla bu meselenin üzerine eğilmiştir. Koşay 1962 yılında bir muhtıra da verir. Buna göre
“halkın cilalı taş devrinden sanayileşme devrine kadar birikmiş kültür malzemesini saklamış
olduğunu ve bu birikimin bilimsel bir çerçevede Batı’dan devşirilen açık hava ve köy
müzelerinde müze bilim ilkelerine uygun bir biçimde biraraya getirilmesi, sergilenmesi,
korunması gerektiğini belirtir. Eş zamanlı olarak dönemin Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, bir
açık hava müzesi kurulması için bir temel olabilecek Tarım Açık Hava Müzesi kurulması
yönünde Tarım Bakanlığı’na başvurur” (Demir 2013, 147). Ancak bu konuda yapılmış çeşitli
girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1982 yılında, bu kez Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü
Sabahattin Türkoğlu tarafından tekrar açık hava müzeleri kavramı gündeme taşınır. Bununla
birlikte, aşağıda görüleceği gibi erken dönemlerde kişisel çabalarla açık hava müzeleri
kurulabilmiştir. Zengin bir arkeolojik geçmişe sahip ülkemizde bulunan çoğu antik kent
ülkemizi bir açık hava müzesi durumuna getirmiştir; öte yandan bu tip yerlerde alanda
çalışmanın ve restorasyonun tamamlanmış olması da beklenmektedir. Günümüzde gerek
sayısal, gerekse nitelik açısından çeşitli ve yeni açık hava müzeleri açılmaktadır.
14.1.1. Karatepe Aslantaş

Foto: Karatepe Aslantaş Açıkhava Müzesi’nden detay
Kaynak: http://www.hittitemonuments.com/karatepe/karatepe22.jpg
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Adana Osmaniye’deki Karataş Aslantepe yerleşmesi, Mö.8.yy.da kurulmuş bir geç Hitit
kentidir. Yerleşme, bir ovaya hakim konumda bir tepe üzerine kuruludur. Alanda ilk kazılar
Prof.Dr.Halet Çambel tarafından 1947 yılında başlatılmış ve alanda anıtsal kale kapıları,
duvarların alt kısımlarını süsleyen görkemli kabartmalar, yazıtlar bulunmuştur.
Arkeolojik açıdan bu zenginliğe karşın, bu kültürel mirasın içinde bulunduğu köy de,
inanış geleneklerinden, deyimlerine, el sanatlarından doğasına, son derece özgün, el değmemiş
niteliktedir. Halet Çambel, burada bulunacak olan eserlerin yerlerinden kopartılarak bir müze
binası içine taşındığında, anlamsız olacağını farkeder ve kendi dönemi için son derece radikal
bir adım atarak, buluntuların ve eserlerin “in situ”, yani “orijinal yerinde” korunması
gerektiğine karar verir. Gerek sit alanı, gerekse köy, orman alanı içerisindedir ve bu doğal
ortamın bozulmadan korunması gerektiğine inanır. Buna karşın bu gerekliliğin
gerçekleşebilmesi, yerel halkın benimsemesiyle gerçekleşebilecektir. Böylece bir ilk olarak, el
sanatlarını destekleyerek, halkı yüreklendirerek Karatepe’de örnek bir çalışma gerçekleşmiştir.
Ayrıca ormana hiç dokunmadan, eşi Mimar Nail Çakırhan ile birlikte çıplak beton koruma
uygulaması gerçekleştirir.
Neticede “Halet Çambel’in kurgusu, kültür varlıklarının toplumdan kopuk nesneler
olmadığı, gerçekçi çözümün bütüncül bir yaklaşım, planlamayla sağlanabileceği esasına
dayanır. Bu yaklaşımı uygulamanın çok farklı modelleri olabilir. Halet Çambel, bölgenin ve
günün koşullarına uygun en gerçekçi ve aynı zamanda akılcı çözümleri geliştirmiş ve
uygulamıştır. Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi, bu müzeyle bütünleşen milli park gibi
çeşitli birimlerle bir bütündür. Dergide ele aldığımız tüm uygulama örnekleri, Halet Çambel’in
bu modelinden esinlenen çalışmalardır. Arada bir tek fak vardır, o da günümüzde bu tip
uygulamaları yapmak için gerekli olan koşulların 1950’li yıllara göre çok daha kolay
olduğudur” (Özdoğan 2011, 182).
14.1.2. Yesemek Taş ocağı Açıkhava Müzesi
Yesemek Açıkhava Müzesi, Gaziantep İslahiye ilçesinin 22 km güneydoğusunda yer
alır. Alan, aynı zamanda Mö.1375-1335 yılları arasında, Hitit imparatoru Şuppillulima
zamanında kullanılmış bir heykel atölyesidir. Alan Hitit egemenliğinden Assur egemenliğine
girince işlevini yitirmiştir. Buna karşılık atölyenin Mö.2.binin dördüncü çeyreğinden 8.yy.a
kadar aktif olduğunu söylemek mümkündür.
Heykel atölyesinin bulunduğu alan yaklaşık 100 dönümlük bir araziyi kapsar. Alanda
sadece heykel ve kabartmalar değil, işçilerin yaşadığı evler ve kullandıkları aletler bulunmuştur.
Heykel atölyesi olarak buranın kullanılmasının nedeni, özel ve dayanaklı bir bazalt damarının
burada bulunmasıdır. Bazalt işlenmesi son derece zor olan bir taş türüdür. Ocaktan alınan uygun
büyüklükteki taşlar, olasılıkla atölye alanına getiriliyor, burada kabaca biçimlendiriliyor
olmalıdır. Eserlere son biçimleri, ait oldukları yerde veriliyordu. Alanda üçyüzden fazla
bazalttan yapılmış heykel ve kabartmalı orthostad levhası saptanmıştır. Heykellerin yapım
safhalarını arazideki örnekleri, yarı işli bırakılmış heykel ve kabartmaları izleyerek öğrenmek
mümkündür.
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1890 civarında Zincirli’de kazı yapan von Luschan, burayı keşfeder. 1958-1961 yılları
arasında Prof.Dr.U.Bahadır Alkım, 1990’lı yıllarda ise İlhan Temizsoy burada çalışmalar
gerçekleştirmiştir. Yesemek taş ocağının bulunduğu alan Gaziantep Müze Müdürlüğü’nün
çevre
düzenlemesinin
ardından
Açıkhava
müzesine
dönüştürülmüştür.

Foto: Yesemek Taş ocağı
Kaynak: http://www.hittitemonuments.com/yesemek/yesemek41.jpg
14.1.3. Göreme Açıkhava Müzesi
Göreme Açıkhava Müzesi, Nevşehir ili Göreme yerleşmesinin 2 km. kadar doğusunda
bulunur. Bu alan, hıristiyanlık din tarihinde önemli bir kişilik olan Kayseri Piskoposu Aziz
Basileos tarafından bir eğitim yeri olarak planlanmış; Ms.4.yy.dan 13.yy.a kadar kullanılmış
kaya yerleşim yeridir. Dolayısıyla Göreme vadisi, manastır eğitim sisteminin başladığı yer
olarak kabul edilmektedir. Bu eğitim sisteminin, daha sonra hemen hemen aynı bölgede
bulunan Ihlara vadisi, Açıksaray gibi yerlerde de devam ettiği anlaşılmaktadır. Kayaların
hemen her yeri kilise, şapel, yemekhane ve oturma mekanları olmak üzere oyulmuştur.
1985 yılından beri UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göreme’de Kızlar
ve Erkekler Manastırı, Aziz Basileos Kilisesi, Aziz Barbara Kilisesi, Tokatlı Kilise gibi çok
sayıda kilise ziyarete açıktır. Bunların iç yüzlerinde iki farklı tarzda yapılmış duvar resimleri
vardır. Ya doğrudan kaya yüzeyi düzeltilmiş ve üzerine resim yapılmıştır; veya kaya yüzeyine
bir katman sürülüp, ardından fresko tekniğiyle duvar resmi uygulanmıştır.
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14.2. Kent Müzesi Nedir?
“Kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştiren, kentte yaşayan değişik etnik, dinsel,
kültürel, toplumsal gruplar arasında karşılıklı anlayış, karşılıklı saygı ve ortak yaşam kültürünü
güçlendiren, bir sivil platfrom oluşturarak kentlilerin kentteki tarih mirasını korumasında aktif
bir rol oynayan, kentin sorunlarına çözüm bulma kapasitesini arttıran ve demokratik bir biçimde
tartışılıp belirlenmiş kentsel gelişme perspektiflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan,
kentin bir bütün olarak ve derinliğine tanımına yardımcı olan, uzmanlaşmış iletişim, eğitim,
koruma ve kültür merkezleri olarak kent müzeleri öne çıkıyorlar” (Silier 2010, 17).
“Kent kimliği ve kent bilinci yaratmanın önkoşulu, kenti ‘o kent’ yapan tarihsel serüveni
canlı tutmak, tarihsel dokusuyla, mekanlarıyla, adap erkanıyla, ilişki biçimleriyle tanıdık hale
getirmek, geçmişle bugünü birbirine bağlayıp geleceğe uzanmak. İşte tam da bu noktada kent
müzeleri ve arşivleri, kentin geçmişi ve kültürüyle uyumlu bir değişime katılan ve kentli
bilincine sahip hemşehriler yaratma işlevi görür. Kentliyi ortamından koparan ve geçmişe
yabancılaştıran dönüşümün yıkıcı etkisini gideren önemli bir görev üstlenirler. Farklı insanları
ortak bir kimlikte buluşturmaya, kaynaştırmaya ve kentleriyle barıştırmaya hizmet ederler”
(ÇEKÜL 14).
Ülkemizde kent müzelerinin geçmişi çok da eski değildir. 1970’li yıllarda özellikle İTÜ
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon bölümünde hoca olan Metin Sözen’in güçlü çabaları olmuştur.
1975’te Kent Müzesi kavramına yaklaşan bir deneme, pilot uygulama olarak Safranbolu seçildi.
“Geçmişimiz için bir gelecek” sloganı ile bir koruma modeli oluşturulmaya çalışıldı ve halkın
içinde yaşadığı bölgeyi, yöreyi tanıması sağlanmaya çalışıldı. Bu öncü çalışmayı ÇEKÜL
Vakfı’nın 7 Bölge 7 Kent çalışması izlemiştir. Bu çalışmada, geleneksel geçmişini koruyan
kentlerde, geleneksel konutların onarımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca her türlü envanterinin
oluşturulması ve çevresinde yaşayanlar, onların eşyalarıyla zenginleştirilmesine yönelik bir
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anlayış benimsendi. Bu uygulamalar Tarihi Kentler Birliği’nin kurulmasıyla da önemli bir
aşama kaydetmiştir. 2011 yılında Tarihi Kentler Birliği’nin aldığı kararla her kente bir kent
müzesi hedefi benimsenmiştir. Ülkemizde ilk kent müzesi 1999 yılında Erzincan Kemaliye’de
oluşturulmuştur. Bunu Kastamonu, İzmir ve 2004 yılında Bursa örnekleri izlemiştir.
Günümüzde oldukça fazla sayıda kent müzesi açılmaktadır.
14.2.1. Beypazarı Kent Tarihi Müzesi
Beypazarı’nda 1928 yılında inşa edilmiş olan Rüstempaşa Okulu, restore edilip,
düzenlenerek Beypazarı Kent Müzesi haline dönüştürülmüştür. Bu müzede, yerleşmenin ilk
çağlardan modern zamanlara kadar olan tarihinden kesitler sunulmaktadır. Maketler, kalıntılar
ve belgeler eşliğinde sunulmuştur. Beypazarı’nın tarihinin yanı sıra, dövme bakır, gümüş
telkâri, sırma işleme ve dokumacılık gibi el sanatları ile ilgili canlandırmalar yapılmıştır.

Foto: Beypazarı kent Müzesi genel görünüm
Kaynak: Köse 2010, 29, res. 4.3.
Giriş katında Beypazarı tarihi ve yerleşimi ile ilgili en öne çıkan bilgiler verilir; örneğin
Beypazarı’ndaki yangınlar, belediye başkanları, şehitler, Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiler gibi.
Konferans salonu olarak kullanılan odada video görüntü ile Beypazarı’nın tanıtımı
yapılmaktadır. Bundan sonraki salonlarda da erken dönemlerden itibaren Beypazarı tarihçesi
ve buluntuları sergilenmektedir. Beypazarı’nın eski çağ tarihinden, cumhuriyet döneminin ilk
yıllarına kadar tarihi anlatılır. Osmanlı’dan cumhuriyete geçiş, bunun sosyo-kültürel gelişimi,
her türlü günlük kullanım eşyası eşliğinde sergilenmektedir. İkinci katta gümüş işlemeciliği
tanıtılır. “Kent Belleği Salonu” olarak düşünülen ve araştırmacıların da kullanımına açık olan
bu kısmında etnoğrafik malzemeler, yukarıda da değindiğimiz gibi yerel meslekler
tanıtılmaktadır.
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14.2.2. Bursa Kent Müzesi
Bugün Bursa Kent Müzesi olarak kullanılan yapı, 1926 yılında yaptırılmış adliye
binasıdır. Yapı, restorasyonunun ardından 2004 yılında kent müzesi olarak hizmet vermeye
başlamıştır. Üç katlı olan yapıda, Bursa’nın geçmişi ile ilgili her tür belge korunmaktadır.
Burada sergilenen her tür belge ve ser, tematik ve kronolojik olarak sergilenmektedir. Buna
karşın, çoğu teşhir, geçici olup, müzenin yaşayan bir müze olması sağlanmıştır. Böylece sürekli
yenilenen bir müzedir.
Müzenin zemin katı, kronolojik olarak Bursa tarihine ayrılmıştır. Bu kısımda
“Uygarlıklar Kenti Bursa” sloganıyla, tarihöncesi ayak izinden, Osmanlı’nın ilk başkenti
olmasına, Kurtuluş savaşının sonuna kadar olan bir süreç anlatılmaktadır. Bunu takiben
“Çağdaş Bursa” bölümü, cumhuriyet dönemini kapsar. Burada Atatürk ve Bursa, Bursa’yı
Bursa Yapanlar, gibi bölümler bulunur.

Foto: Bursa Kent Müzesi içinden bir bölüm
Kaynak: http://www.bursakentmuzesi.com/hakkinda/bodrum-kat/
Zemin katı takiben, yapının bodrum katında tematik bir şekilde düzenlenmiş “El
Sanatları Çarşısı” bulunur. Koridor şeklinde düzenlenmiş galeride, 18.yy.da Bursa’ya gelmiş
gezginlerin çektiği fotoğraflar kullanılarak, yeniden canlandırmalar yapılmıştır. Bursa’daki el
sanatları, yemenici, semerci, çinici gibi, temsil edilmektedir.

334

Müzenin birinci katında ise, geçmişten günümüze dek Bursa kültürü tanıtılmaktadır.
Yemek kültürü, eğlenceler, ünlü kişiler, giyim-kuşam, dinsel yaşam, spor, Karagöz ve Hacivat,
gelenek ve görenekler, bu kısımda sergilenmektedir. Bursa Kent Müzesi, yukarıda da
değinildiği gibi, sürekli yenilenen sergileme düzeniyle yaşayan bir müze şeklindedir. Ayrıca
sesli rehberler, video gösterimleri, interaktif sunumlar, canlandırmaları ile, modern müzecilik
yöntemlerinin hemen hepsini uygulamaktadır.

Foto: Bursa Kent Müzesi içinden detay
Kaynak: http://www.bursa.com.tr/merkezde-yer-alan-muzeler-2149.html
14.2.3. Bozcaada Yerel Tarih Müzesi
Bozcaada’da 1874 yılında yaşanan yangının ardından yapılan, birbirine bitişik iki bina,
sahiplerinin 1950 civarında göçmesiyle sahipsiz kalmış; 2006 yılında ise Bozcaada
Kaymakamlığı ve M.Hakan Gürüney’in ortak projesi olarak Bozcaada Yerel Tarih Araştırma
Merkezi’ne tahsis edilmiştir. Müzenin amacı ve misyonu “Bozcaada’nın toplumsal, ekonomik,
kültürel ve doğal tarihini derlemek, korumak ve yorumlamaktır. Yerel tarihi aydınlatacak
kültürel malzemeler kullanarak, Bozcaada’nın gelmiş geçmiş kültürlerin ve halkının tarihini
bütün çeşitliliği içinde herkes için anlaşılır hale getirmektir. Ziyaretçilerin müzeyi kültürel
miras ve doğal çevreye ilişkin değerleri geliştirecek güçlü bir araç olarak görmelerini,
dolayısıyla kültürel farklılıklara saygıyı, Müzeyi ziyaret eden herkesin ayrı dil, din ve kültür
335

özelliğine sahip iki toplumun bu adada yaşadığını ve yaşamaya devam etmekte olduğunu,
tarihsel ve günümüz Bozcaada’sının, kültürünün anlaşılmasını ve bundan zevk alınmasını
teşvik etmektir” (http://bozcaadamuzesi.net/misyonumuz-2/).
Müzede Bozacaada tarihi, geleneksel yaşamı ve burada yaşayanlar üzerine 6000’den
fazla belge ve eser sergilenmektedir. Odalar, her biri farklı dönemi yansıtacak şekilde
düzenlenmiştir. Müze koleksiyonundaki eser ve belgeler, “eski Bozcaada fotoğrafları, Osmanlı
döneminden kalma obje ve evraklar, Çanakkale Savaşı’nda üs olarak kullanılan Bozcaada’da
yabancı ülkelerin bıraktığı her türlü malzeme ve belgeler, Bozcaadalı Rum ve Türklerin
evlerinde ve işyerlerinde kullandıkları eşyalar ve hikayeleri, 1925-1965 yılları arası Bozcaadalı
esnaflara ait canlandırma köşeleri: doktor, marangoz, duvarcı, terzi, ayakkabıcı demirci, fıçıcı,
küfeci, meyhane, kahveci, Denizciler, kaptanlar, süngercilere yönelik objeleri hikayeler,

fotoğraflar, Bağcılık ve şarapçılıkta kullanılmış çeşitli aletler, belgeler, etiketler, eski ada
şaraplarından oluşan şarap mahzeni” (http://bozcaadamuzesi.net/bozcaada-muzesi/) şeklinde
gruplandırılabilir.
Foto: Bozacaada Yerel Tarih Müzesi girişi
Kaynak: S.Çokay-Kepçe arşivi
14.3. Türkiye’de Özel Müzeler
Ülkemizde, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle çeşitli kamu kuurm ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler ile vakıflar “özel müze” kurabilmektedir. 2863 sayılı
yasanın 26.maddesi “Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle vakıflar,
Kültür ve Turizm Bakanlığından izin almak şartıyla, kendi hizmet konularının veya amaçlarının
gerçekleştirilmesi için her çeşit kültür varlığından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilir ve
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müzeler kurabilirler. Ancak, gerçek ve tüzelkişilerle vakıflar tarafından kurulacak müzelerin
faaliyet konuları ve alanları, yapılacak başvuruda beyan olunan istekleri değerlendirerek,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesinde belirlenir.
Gerçek ve tüzelkişilerce kurulacak müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının izin
belgesinde belirlenen konu alanlarına inhisar etmek şartı ile, taşınır kültür varlığı bulundurabilir
ve teşhir edebilirler. Bu müzler de, taşınır kültür varlıkalrının korunması hususunda Devlet
müzeleri statüsündedirler. Anılan müzelerin kuruluş amacı, görevi ve yönetim şekil ve şartları
ile, gözetim ve denetimi yönetmelik ile belirlenir”, demektedir.
Yukarıda anıldığı gibi, özel müze açılmak isteyen kurum veya kişi, öncelikle Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na, müze olacak binanın 1/100 ölçekli planı, binanın adresi ile tapu kaydı
veya intifa, irtifak hakkı veya kira sözleşmesi gibi haklarla en az on yıl kullanma iznini gösteren
belge örneği, mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçülerini belirtir
bir listesi, tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onayın bulunduğu dosya ve
müzenin kuruluş amacı ve faaliyet konularını belirten bir yazı ile başvuru yapar.
Özel Müzeler ve Denetimleri hakkında Yönetmelik gereğince “müze olacak binanın
müstakil bir yapı veya ayrı bir bölüm olması, mevcut kültür ve tabiat varlıklarının teşhirine,
depolanmasına ve grup ziyaretlerine uygun olması, kültür ve tabiat varlıklarının sağlıklı bir
şekilde korunmasına uygun olması, gerektiğinde kültür ve tabiat varlıklarının bakımının
yapılabileceği bir atölyenin bulunması, ziyaretçilerin müraacat, dinlenme yeri, tuvalet ve diğer
zaruri ihtiyaçlarının karşılayabilecek tesislerin bulunması, yangına, sabotaja ve hırsızlığa karşı
emniyet tedbirlerinin alınmış olması, gerekmektedir” (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/
TR,14444/ozel-muzeler-ve-denetimleri-hakkinda-yonetmelik. html).
Bakanlığın değerlendirmesinin ardından, şayet yeterli nitelik ve niceliğe sahipse,
müzenin sürekli hizmet vereceği sağlanıyorsa ve uygun personel ve bekçi görevlendirmeleri de
öngörülmüşse, özel müze kurulmasına izin verilir. Bundan sonraki süreçte Bakanlık, yılda bir
defa, müzeyi ve müzenin koleksiyon yönetimini kontrol eder. Özel müzeler, Bakanlığa
bildirmek kaydı ile, koleskiyonlarındaki eserleri kendi aralarında değiştirebilir veya satabilir.
Bugün ülkemizde 213 adet özel müze faaliyet göstermektedir.
14.3.1. Yapı ve Kredi Bankası Vedat Nedim Tör Müzesi
Yapı ve Kredi Bankası Vedat Nedim Tör Müzesi, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi
üzerinde Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde yer alır. Bu merkez müze, kütüphane ve resim galerisi
olarak 1992 yılında açılmıştır. Müze, Yapı ve Kredi Bankası’nın bir süre müdürlüğünü de
yapmış, bankanın kültür ve sanat faaliyetlerini şekillendirmiş olan Vedat Nedim Tör tarafından,
1953 yılından itibaren oluşturulan sikke ve resim koleksiyonlarını içerir. Önceleri geçici sergi
şeklinde ilerleyen koleksiyon, sonradan müzeye dönüştürülmüştür.
Mö.6.yy.dan günümüze dek süreklilik sergileyen ve yaklaşık 55.000 adedi oluşturan
geniş bir sikke koleksiyonu vardır. Yunan, Roma ve Bizans sikkelerinin yanı sıra, büyük
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çoğunluğu Emevi, Abbasi, Memluklu, İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini içermektedir.
Ayrıca İslam ve Osmanlı sanatı ile ilgili eserler, çiniler, tepsiler, sahanlar, şamdanlar,
buhurdanlıklardan oluşan bir başka koleksiyonu daha bulunmaktadır.
Vedat Nedim Tör, 1950’li yıllarda Yapı Kredi Bankası bünyesinde “Türk Halk
Oyunlarını Yayma ve Yaşatma Derneği” kurmuştur. Bu dernek sayesinde bankanın
koleksiyonlarında oldukça ciddi bir etnoğrafik malzeme birikmiştir. Bu kısımda yaklaşık 500
parçadan oluşan işleme eserler bulunmaktadır. Bunlar 18. ve 19.yy civarına tarihlenmektedir.
İşlemeler, yörük kilimleri, çoraplar, bohçalar, yastık yüzleri, yağlıklar, berber önlükleri,
havluları içerirken, servis takımları, şekerlik takımları, tatlı takımları da vardır. Müze
koleksiyonunda ayrıca Atatürk ile ilgili eşya ve mektuplar da vardır. Örneğin Ürdün Kralı’nın
Atatürk’e hediye ettiği müzikli sigara kutusu, Atatürk imzalı Kur’an-ı Kerim, Atatürk’ün
Zübeyde Hanım, Makbule Hanım ve Falih Rıfkı Atay’a yazdığı mektuplar sayılabilir. Bunların
yanı sıra, Ragıp Tuğtekin tarafından yapılmış Karagöz figürleri de bulunmaktadır.
14.3.2 Koyunoğlu Müzesi
Konya’da kurulmuş olan Koyunoğlu Müzesi, sekiz yaşından itibaren eski eser toplayan
Rasih İzzet Koyunoğlu’nun (1910-1974) koleksiyonunu içerir. Koyunoğlu 1973 yılında
“varlığını vatanına ve milletine veren kişi, insanların en mutlusudur” diyerek yıllarca
oluşturduğu kütüphane ve müzeyi Konya Belediyesi’ne hibe etmiştir. Koyunoğlu’nun
koleksiyonunda yaklaşık 11.500 etnoğrafik ve arkeolojik eserler, el yazmaları ve yaklaşık
14.750 kitap bulunmaktadır.
“İzzet Koyunoğlu’nun evi koruma altına alınıp, çevresi istimlak edilerek, 3433
metrekarelik bu geniş alanda, bugünkü modern binası inşa edildi. Bütün müze ve kütüphanesi
buraya taşınarak, modern anlayışla düzenlenip, ‘Konya Büyükşehir Belediyesi A.R.İzzet
Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi’ adıyla, 2 Şubat 1984 tarihinde açıldı. Müze iki ana katta,
çeşitli bölümlerden meydana gelmiştir. Binanın dört tarafını kuşatan avlu, bahçe
görünümündedir. Bu yeşil ortam içerisinde insan, hayvan, büst, stel ve heyekkleri; mezartaşları,
şahideler; çeşitli dönemlere ait taş ve mermer kitabeler, değirmen taşları, lahitleri, pişmiş
topraktan yapılmış eşyalar yer almıştır. Konya evi ise batı avludadır. A.R.İzzet Koyunoğlu’nun
evidir. İki katlı, mabeynli, cumbalı; biri altta, ikisi üst katta olmak üzere üç odalı kargir yapıdır.
Avlusunda mutfak, ocakbaşı, tandır, fırın ve hariciyesi vardı. IXI.yy. sivil mimari örneği olan
bu ev, Koyunoğlu’nun vasiyeti üzerine aslına uygun olarak bakım ve onarımı yapılarak koruma
altına
alınmıştır.
Bir
‘Konya
evi’
olarak
döşenmiştir”
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44010/konya-buyuksehir-belediyesi-ar-izzetkoyunoglu-muzesi.html).
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14.3.3. Sadberk Hanım Müzesi
Sarıyer’deki Azaryan Yalısı’nda bulunan Sadberk Hanım Müzesi, Vehbi Koç’un eşi
Sadberk Hanım’ın adını taşır. Türkiye’nin ilk özel müzesi özelliği taşıyan yapı, 1950 yılında
Koç ailesi tarafından satın alınmış, 1978 yılına dek yazlık olarak kullanılmış; bu tarihte müzeye
dönüştürülmüştür. Yapının restorasyon projesini Sedat Hakkı Eldem yapmıştır. Sadberk
Koç’un kendi kolsekiyonunun yanı sıra, Türkiye’nin ünlü koleksiyonerlerinden Hüseyin
Kocabaş’ın koleksiyonu da satın alınmıştır. Bu nedenle Azaryan Yalısı’nın hemen yanındaki
ikinci yapı da satın alınmış, restore edilmiş ve o da müze kapsamına alınmıştır. 1988 yılında
hizmete açılan bu yapı, “Sevgi Gönül Binası” olarak adlandırılmıştır. Sadberk Hanım Müzesi
1988 yılında Europa Nostra Ödülü’ne layık görülmüştür. Müze, zengin arkeolojik ve etnolojik
koleksiyonlara sahiptir. 18 bini aşkın eser vardır. Mö.6.binden Bizans Dönemi sonuna kadar
olan arkeolojik eserler Sevgi Gönül Binası’nda, Osmanlı dönemi eserleri ise Azaryan Yalısında
sergilenmektedir. Müze, geçici sergiler düzenlemekte, özellikle çocuk ve gençlerin eğitimi için
çalışmalar yapmakta, yayınlar çıkartmaktadır.

Foto: Sadberk Hanım Müzesi dış cephe
Kaynak: http://www.mimarizm.com/KentinTozu/Detay.aspx?id=1633
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14.3.4. Sakıp Sabancı Müzesi
Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgan’da 1925 yılında Hıdiv ailesinden Prens Mehmet Ali
Hasan tarafından yaptırılmış bir köşkte bulunmaktadır. Bu köşk uzun bir süre Hıdiv ailesinin
yazlık konutu olarak kullanılmıştır. 1951 yılında Hacı Ömer Sabancı tarafından satın alınmış,
bu esnada bahçe içine yerleştirilen 1864 yılında yapılmış bir bronz at heykeli sebebiyle “atlı
köşk” olarak adlandırılmıştır. Bahçe içindeki diğer bronz at ise, 1204 yılında İstanbul’u işgal
eden haçlıların Sultanahmet meydanından alarak Venedik’e götürdükleri atlardan birinin
dökümüdür. Hacı Ömer Sabancı’nın ölümünün ardından bir süre Sakıp Sabancı tarafından
kullanılmış, 1998 yılında ise müzeye dönüştürülmüştür. Yeni bir galerinin de eklenmesiyle
2002 yılında ziyaretçilere açılmıştır.
Müzede, Osmanlı hat sanatları koleksiyonu devamlı sergilenmektedir. Bu koleksiyonda
hat sanatının gelişimi takip edilebilmektedir. El yazması Kur’an’ların yanı sıra hilye, ferman ve
beratlar da sergilenmektedir. Müzenin bir başka devamlı sergisi Tanzimattan Cumhuriyete Türk
Resim sergisidir. Özellikle Osmanlı devletinin son döneminden kabaca 1850-1950 arasına
yoğunlaşan eserler vardır. Konsatntin Kapıdağlı, Osman Hamdi, Şeker Ahmet Paşa, İbrahim
Çallı, Feyhaman Duran, Fikret Mualla gibi devirlerinde öne çıkmış ressamların eserleri
sergilenmektedir. Ayrıca ailenin yaşadığı odalar, 18. ve 19.yy. mobilyalarıyla dekore edilmiştir
ve olduğu gibi korunmaktadır.

Foto: Sakıp Sabancı Müzesi dış görünüm
Kaynak: "SSM Atli Kosk" by Bant ist at en.wikipedia. Licensed under CC BY-SA 3.0
viaWikimediaCommonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:SSM_Atli_Kosk.jpg#/medi
a/File:SSM_Atli_Kosk.jp
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ÖZEL MÜZELER
Sıra

1

2

Bulund
uğu İl

Özel Müze

Florya
Müzesi

Model

Uçak

İstanbul Arkeoloji
Kültür Müzesi

Bağlı Olduğu Kurum/Kişi Denetleyen Müze

Fly Hava Kargo Servis İstanbul Arkeoloji
İstanbul Havacılık ve Turizm Hiz.Ltd. Müzeleri
Şirketi
Müdürlüğü

İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Arkeoloji
ve
İstanbul Edebiyat
Fakültesi Müzeleri
Prehistorya Ana Bilim Dalı Müdürlüğü
İstanbul Arkeoloji

3

İstanbul
Üniversitesi
İstanbul İstanbul Üniversitesi
Beyazıt Kulesi Anıt Müzesi

Müzeleri
Müdürlüğü
İstanbul Arkeoloji

4

5

II. Bayezid Türk Hamam
İstanbul İstanbul Üniversitesi
Kültürü Müzesi

Adalar Müzesi

Müzeleri
Müdürlüğü

İstanbul Arkeoloji
Adalar Vakfı ve Adalar
İstanbul
Müzeleri
Belediyesi
Müdürlüğü
İstanbul Arkeoloji

6

Haluk Perk Müzesi

İstanbul Haluk Perk

7

İstanbul Arkeoloji
Sunay Akın Müzecilik ve
İstanbul Oyuncak Müzesi İstanbul
Müzeleri
Kül. Hiz. Ltd. Şti.
Müdürlüğü

Müzeleri
Müdürlüğü

İstanbul Arkeoloji
8

İstanbul
Üniversitesi
İstanbul İstanbul Üniversitesi
Jeoloji Müzesi

Müzeleri
Müdürlüğü
İstanbul Arkeoloji

9

Sadberk Hanım Müzesi

İstanbul Vehbi Koç Vakfı

Tablo:
Ülkemizde
07.07.2015
itibarıyla
mevcut
(http://www.kulturvarliklari. gov.tr/ TR,43980/ozel-muzeler.html)

Müzeleri
Müdürlüğü
Özel

Müzeler
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İstanbul Arkeoloji
10

Sirkeci Garı T.C.D.D.
TCDD
İstanbul
Müzesi Sanat Galerisi
müdürlüğü

İşl.

Genel
Müzeleri
Müdürlüğü
İstanbul Arkeoloji

11

12

13

14

15

16

Yapı Kredi Vedat Nedim
İstanbul Yapı Kredi Bankası
Tör Müzesi

Türkiye
İstanbul
Cemiyeti

Basın Müzesi

Müzeleri
Müdürlüğü

Gazeteciler İstanbul Ayasofya
Müzesi Müdürlüğü

Çatalca Belediyesi ve Lozan İstanbul Ayasofya
Çatalca Mübadele Müzesi İstanbul
Mübadilleri Vakfı
Müzesi Müdürlüğü
Kont Szechenyi İtfaiye
İstanbul
İstanbul
Müzesi
Belediyesi

Büyükşehir İstanbul Ayasofya

İstanbul
Belediyesi

Büyükşehir İstanbul Ayasofya

İstanbul
Belediyesi

Büyükşehir İstanbul Galata

Yerebatan Sarnıcı

İstanbul

Atatürk Müzesi

İstanbul

Müzesi Müdürlüğü

Müzesi Müdürlüğü

Mev. Müz. Müd.

17

Mimar
Sinan
Güzel
Mimar Sinan Güzel Sanatlar İstanbul Galata
Sanatlar Üniversitesi Resim İstanbul
Üniversitesi
Mev. Müz. Müd.
ve Heykel Müzesi

18

Aşiyan Müzesi (Tevfik
İstanbul
İstanbul
Fikret'in Evi)
Belediyesi

19

20

Türkiye
Müzesi

İş

Darüşşafaka
Müzesi

Bankası

Büyükşehir İstanbul Hisarlar
Müzesi Müdürlüğü
İstanbul Hisarlar

İstanbul Türkiye İş Bankası
Müzesi Müdürlüğü

Cemiyeti

İstanbul Hisarlar
İstanbul Darüşşafaka Cemiyeti
Müzesi Müdürlüğü
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21

Intercity Otomobil Müzesi İstanbul

Eylül Tarım Oto Kiralama İstanbul Hisarlar
ve Paz. Ltd. Şti.
Müzesi Müdürlüğü
İstanbul Topkapı

22

Ayşe ve Ercüment Kalmık
Ayşe ve Ercüment Kalmık
İstanbul
Sarayı Müzesi
Müzesi
Vakfı
Müdürlüğü
İstanbul Topkapı

23

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Tıp
İstanbul
Sarayı Müzesi
Tıp Tarihi Müzesi
Fakültesi
Müdürlüğü

24

Hisart Canlı tarih Müzesi

İstanbul Topkapı
Halil Nejat Çuhadaroğlu
İstanbul Kül.
ve
Tur.
Sanat Sarayı Müzesi
İşletmeciliği A. Ş.
Müdürlüğü
İstanbul Topkapı

25

Pera Müzesi

İstanbul Suna-İnan Kıraç Vakfı

Sarayı Müzesi
Müdürlüğü
İstanbul Topkapı

26

Rezzan
Has
Kültürleri Müzesi

Haliç

İstanbul

Rezzan Has Haliç Kültürleri
Sarayı Müzesi
Vakfı
Müdürlüğü
İstanbul Topkapı

27

Sait Faik
Müzesi

Abasıyanık

İstanbul Darüşşafaka Cemiyeti

Sarayı Müzesi
Müdürlüğü
İstanbul Topkapı

28

Santral İstanbul Enerji ve
İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çağdaş Sanatlar Müzesi

Sarayı Müzesi
Müdürlüğü

29

İstanbul Özel
Tekkesi Müzesi

Okçular

İstanbul

Okmeydanı Spor ve Eğitim
İstanbul Topkapı
Vakfı
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Sarayı Müzesi
Müdürlüğü
İstanbul Topkapı
30

İstanbul
Müzesi

Lale

Vakfı

İstanbul İstanbul Lale Vakfı

Sarayı Müzesi
Müdürlüğü
İstanbul Türk ve

31

İSKİ Su Medeniyetleri
İstanbul
İstanbul
Müzesi
Belediyesi

Büyükşehir
İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
32

İstanbul PTT Müzesi

İstanbul PTT Genel Müdürlüğü

İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
33

Kazım
Müzesi

Karabekir

Paşa

34

Marmara
Üniversitesi
Cumhuriyet Müzesi ve İstanbul Marmara Üniversitesi
Sanat Galerisi

İstanbul Kazım Karabekir Vakfı

İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
35

Masumiyet Müzesi

İstanbul Masumiyet Vakfı

İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
36

Miniatürk Mini Türkiye
İstanbul Kültür Ve Sanat
İstanbul
İslam
E.
Parkı
Ürünleri Tic. A.Ş.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
37

Orhan Kemal Müzesi

İstanbul

Orhan
Merkezi

Kemal

Kültür
İslam
E.
Müdürlüğü
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M.

38

Osmanlı Bankası Müzesi

İstanbul Türk ve
Galata Araş. Yay. Tan. Bil.
İstanbul
İslam
E.
M.
Tek. Hiz. A.Ş.
Müdürlüğü
İstanbul Türk ve

39

Rahmi M. Koç Sanayi
Rahmi Koç Müzecilik ve
İstanbul
İslam
E.
Müzesi
Kültür Vakfı
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
40

Sakıp Sabancı Müzesi

İstanbul Sabancı Üniversitesi

İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
41

Türk Vakıf Hat Sanatları
İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü
Müzesi

İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
42

Vakıflar Halı Müzesi

İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü

İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
43

Vakıflar Kilim ve Düz
İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü
Dokuma Yaygılar Müzesi

44

Yahya Kemal
Kent Müzesi

Beyatlı

İslam
E.
Müdürlüğü

M.

İstanbul Türk ve
İstanbul Fetih Cemiyetiİstanbul
İslam
E.
M.
Yahya Kemal Enstitüsü
Müdürlüğü
İstanbul İslam Bilim

45

Delta Teknoloji Müzesi

İstanbul

Adem Yılmaz Kültür ve
ve Teknoloji tarihi
Eğitim Vakfı
Müzesi Müdürlüğü
İstanbul Yıldız

46

500. Yıl Vakfı
Musevileri Müzesi

Türk

İstanbul

Zülfaris Sinagogu 500. Yıl
Sarayı Müzesi
Vakfı
Müdürlüğü
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47

Başbakanlık
Vakıflar
Genel Müdürlüğü Akaretler İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Müzesi

İstanbul Yıldız
Sarayı Müzesi
Müdürlüğü
İstanbul Yıldız

48

BJK Müzesi

İstanbul BJK Vakfı

Sarayı Müzesi
Müdürlüğü
İstanbul Yıldız

49

Doğa ve Bilim Müzesi

İstanbul Ahmet Hamza

Sarayı Müzesi
Müdürlüğü
İstanbul Yıldız

50

İstanbul Modern Sanat
İstanbul
İstanbul
Müzesi
Vakfı

Modern

Sanat

Sarayı Müzesi
Müdürlüğü
İstanbul Yıldız

51

Şehir Müzesi (Depo ile
İstanbul
İstanbul
birlikte)
Belediyesi

Büyükşehir

Sarayı Müzesi
Müdürlüğü

52

Ankara Anadolu
Çengelhan Rahmi M. Koç
Çengelhan
Otelcilik
Ankara
Med.
Müzesi
Müzesi
Turizm, İnş. ve Rest. A.Ş.
Müdürlüğü
Ankara Anadolu

53

Meteoroloji
Ankara
Müdürlüğü

Meteoroloji Müzesi

Genel
Med.
Müdürlüğü

Müzesi

Ankara Anadolu
54

MTA
Müzesi

Tabiat

55

ODTÜ
Müzesi

Tabiat

Tarihi

Tarihi

Ankara

Ankara

MTA Genel Müdürlüğü

Orta
Doğu
Üniversitesi

Teknik

Med.
Müdürlüğü

Müzesi

Ankara Anadolu
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Med.
Müdürlüğü

Müzesi

Ankara Anadolu
56

Yüksel Erimtan Arkeoloji
Yüksel Erimtan Kültür ve
Ankara
Med.
ve Sanat Müzesi
Sanat Vakfı
Müdürlüğü

57

75.Yıl Cumhuriyet Eğitim
Ankara
Müzesi

58

59

Ankara Cumhuriyet
Milli Eğitim Bakanlığı
Müzesi Müdürlüğü

Kurtuluş
Savaşında
TCDD
Ankara
Atatürk Konutu ve Vagonu
Müdürlüğü
Özel TED Ankara Koleji
Ankara
Vakfı Müzesi

Müzesi

İşl.

Genel Ankara Cumhuriyet
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Cumhuriyet

Özel TED Koleji Vakfı
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Cumhuriyet

60

PTT Pul Müzesi

Ankara

PTT Genel Müdürlüğü
Müzesi Müdürlüğü

61

62

TCDD
Ankara
Müdürlüğü

İşl.

TCDD Müzesi ve Sanat
TCDD
Ankara
Galerisi
Müdürlüğü

İşl.

TCDD Malıköy Müzesi

Müzesi Müdürlüğü

Telekomünikasyon
Müzesi

Türk
Telekom
Ankara
Müdürlüğü

64

Türk
Müzesi

Ankara

65

Türkiye
Müzesi

63

66

Hava

Kurumu

Ormancılık

Ziraat Bankası Müzesi

Genel Ankara Cumhuriyet

Genel Ankara Cumhuriyet
Müzesi Müdürlüğü
Genel Ankara Cumhuriyet
Müzesi Müdürlüğü

Türk Hava Kurumu Genel Ankara Cumhuriyet
Başkanlığı
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Cumhuriyet

Ankara

Orman Bakanlığı
Müzesi Müdürlüğü

Ankara

Ziraat
Bankası
Müdürlüğü

Genel Ankara Cumhuriyet
Müzesi Müdürlüğü
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67

A.O.Ç Müze ve Sergi
A.O.Ç ( Atatürk Orman Ankara Etnografya
Ankara
Salonu
Çiftliği)
Müzesi Müdürlüğü

68

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak.
Ankara
Oyuncak Müzesi

69

70

71

72

73

Anadolu Mimarlık ve
Ankara
Mob. Kült. Mirası Müzesi

Ankara Çocuk Müzesi

Ankara Etnografya
Ankara Üniversitesi
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya
Ali Rıza Bozkurt
Müzesi Müdürlüğü

Trio Grup Medikal, Sağ.,
İnş., Reklam, Gıda, Bilişim, Ankara Etnografya
Ankara
Çocuk, Oyun ve Oyuncak, Müzesi Müdürlüğü
Yay. San. Tic. Ltd. Şti.
Ankara Etnografya

Ankara Somut Olmayan
Ankara
Kültürel Miras Müzesi

Gazi Üniversitesi

Beypazarı
Müzesi

Beypazarı Belediyesi

Kent

Tarihi

Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya

Ankara

Beypazarı Tarih ve Kültür
Ankara
Müzesi

Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya
Ankara Valiliği
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya

74

Beypazarı Yaşayan Müze Ankara

Zehra Sema Demir
Müzesi Müdürlüğü

75

76

77

78

Çankaya Atatürk Köşkü
Ankara
Müzesi

Ankara Etnografya
Cumhurbaşkanlığı
Müzesi Müdürlüğü

Gazi Ü. Mes. Eğ. Fak.
Prof.
Ülker
Muncuk Ankara
Müzesi

Gazi Üniversitesi

Keçiören
Belediyesi
Ankara
Etnografya Müzesi

Keçiören Belediyesi

Kızılcahamam - Hocalı
Ankara
Müzesi

Kızılcahamam Belediyesi

Ankara Etnografya
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya
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Müzesi Müdürlüğü

79

80

Mustafa Ayaz Vakfı
Ankara
Plastik Sanatlar Müzesi

Sanayi
Müzesi

ve

Teknoloji

Ankara Etnografya
Mustafa Ayaz Vakfı
Müzesi Müdürlüğü

Makine
ve
Kimya Ankara Etnografya
Ankara Endüstrisi Kurumu Genel
Müzesi Müdürlüğü
Müdürlüğü
Ankara Etnografya

81

Sebahattin Yıldız Müzesi Ankara

Sebahattin Yıldız
Müzesi Müdürlüğü

82

83

84

Ankara Etnografya

Şerife Uludağ Kız Olg.
Ankara
Enst. 100. Yıl Müzesi

Milli Eğitim Bakanlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi
Ankara
Müzesi

T.M.O.

TRT Yayıncılık
Müzesi

Tarihi

Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya

Ankara

TRT Genel Müdürlüğü
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya

85

Türk Hamam Müzesi

Ankara

Zehra DEMİR
Müzesi Müdürlüğü

86

87

Ankara Etnografya

Türkiye Barolar Birliği
Ankara
Hukuk Müzesi

Ankara Barosu

Ulucanlar
Müzesi

Altındağ Belediyesi

Cezaevi

Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya

Ankara

Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya

88

Vakıf Eserleri Müzesi

Ankara

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Müzesi Müdürlüğü
Ankara Etnografya

89

Ziraat Fakültesi Müzesi

Ankara

Ankara Üniversitesi
Müzesi Müdürlüğü
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90

91

92

93

94

Ahmet Piriştina
Arşivi Ve Müzesi

Kent

E. Özgörkey Müzesi

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye İzmir Müzesi
Başkanlığı
Müdürlüğü

İzmir

Özser Otomotiv Üretim Tic. İzmir Müzesi
Ve Ser. Hiz. A.Ş.
Müdürlüğü

Ege
Üniversitesi
İzmir
Etnografya Müzesi

Ege
Rektörlüğü

Üniversitesi İzmir Müzesi
Müdürlüğü
İzmir Müzesi

Hamza Rüstem Fotoğraf
İzmir
Evi Müzesi

Karşıyaka Belediyesi

İzmir Neşe ve Karikatür
İzmir
Müzesi

Konak Belediyesi

Müdürlüğü
İzmir Müzesi
Müdürlüğü
İzmir Müzesi

95

İzmir Kadın Müzesi

İzmir

Konak Belediyesi
Müdürlüğü

96

97

98

Kağıt ve Kitap Sanatları
İzmir
Müzesi

İzmir Müzesi
Ege Üniversitesi
Müdürlüğü
İzmir Müzesi

Latife Hanım Köşkü Anı
İzmir
Evi Müzesi

Karşıyaka Belediyesi

Konak
Bel.
Ümran
Baradan Oyun ve Oyuncak İzmir
Müzesi

Konak Belediyesi

Müdürlüğü
İzmir Müzesi
Müdürlüğü
İzmir Müzesi

99

Mask Müzesi

İzmir

Konak Belediyesi
Müdürlüğü

100

101

Radyo
Müzesi

ve

Demokrasi

İzmir Müzesi
İzmir

Selçuk Çamlık Açık Hava
İzmir
Buharlı Lokomotif Müzesi

Konak Belediyesi
Müdürlüğü
İzmir TCDD
Müdürlüğü

3.

Bölge Efes Müzesi
Müdürlüğü
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102

Selçuk Yaşar Resim
İzmir
Müzesi ve Sanat Galerisi

Yaşar Eğitim Ve Kültür İzmir Müzesi
Vakfı
Müdürlüğü

103

TCDD Müze ve Sanat
İzmir
Galerisi

İzmir
TCDD
Müdürlüğü

3.Bölge İzmir Müzesi
Müdürlüğü
İzmir Müzesi

104

Ticaret Odası Müzesi

İzmir

İzmir Ticaret Odası
Müdürlüğü
İzmir Tire Müzesi

105

Tire Kent Müzesi Müzesi İzmir

Tire Belediyesi
Müdürlüğü

106

Yıldız Kent Arşivi ve
İzmir
Müzesi

Belediye Ödemiş Müzesi

İzmir-Ödemiş
Başkanlığı

Müdürlüğü
Afyonkarahisar

107

Bolvadin Müzesi

Afyon

Bolvadin Belediyesi
Müzesi Müdürlüğü

108

Zafer Müzesi

Afyon

Orman ve Su İşleri Bak. 5. Afyonkarahisar
Bölge Müd. Başkomutan
Tarihi Milli Park Müdürlüğü Müzesi Müdürlüğü
Amasya Müzesi

109

Şehzadeler Müzesi

Amasya İl Özel İdaresi
Müdürlüğü

110

111

112

113

Alpaslan
Müzesi

Belediye

Antalya Oyuncak Müzesi Antalya

Soba Müzesi

Belediye Amasya Müzesi

Alpaslan
Amasya
Başkanlığı

Antalya

Suna-İnan Kıraç Kaleiçi
Antalya
Müzesi

Müdürlüğü

Antalya
Belediyesi

Büyükşehir Antalya Müzesi

Antalya
Belediyesi

Büyükşehir Antalya Müzesi

Müdürlüğü

Müdürlüğü
Antalya Müzesi

Vehbi Koç Vakfı
Müdürlüğü
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114

Fatma Suat Orhon Müze
Aydın
ve Sanat Evi

Aydın Milet Müzesi
Söke Belediyesi
Müdürlüğü

115

Özel Otantika Etnografya
Aydın
Müzesi

CC Turizm Müzecilik
İnşaat
Proje
Yapı
Aydın Milet Müzesi
Malzemeleri Mobilya Tarım
Müdürlüğü
İhracat İthalat Sanayi ve
Ticaret Ltd. Şti.

116

Adnan Menderes Üniv.
Aydın
Çine Arıcılık Müzesi

Adnan
Üniversitesi

117

Çine Kuvayi
Müzesi

118

Nazilli
Müzesi

Etnografya

119

Zeytin ve
Tarihi Müzesi

Zeytinyağı

120

121

122

Milliye

Aya Nikola Anıt Müzesi

Küçükköy
Kent Müzesi

Belediyesi

Ayışığı Manastırı Müzesi

Milliye

Menderes Aydın
Müdürlüğü

Müzesi

Aydın

Çine Belediyesi

Aydın
Müdürlüğü

Müzesi

Aydın

Nazilli Belediye Başkanlığı

Aydın
Müdürlüğü

Müzesi

Menderes
Aydın
Ziraat
Müdürlüğü

Müzesi

Aydın

Adnan
Üniversitesi,
Fakültesi

Balıkesir Kuva-yi
Rahmi M. Koç Müzecilik ve
Balıkesir
Milliye
Müzesi
Kültür Vakfı
Müdürlüğü
Balıkesir-Küçükkköy
Balıkesir
Belediyesi

Balıkesir

Suzan Sabancı DİNÇER

123

Kuvayi
Müzesi

Kültür Balıkesir Burhaniye
Başkanlığı

124

Sıdıka Erke Etnografya
Edremit
Balıkesir
Müzesi
Başkanlığı

Belediye

Belediye

Balıkesir Kuva-yi
Milliye
Müzesi
Müdürlüğü
Balıkesir Kuva-yi
Milliye
Müzesi
Müdürlüğü
Balıkesir Kuva-yi
Milliye
Müzesi
Müdürlüğü
Balıkesir Kuva-yi
Milliye
Müzesi
Müdürlüğü
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125

Ertuna Özel Eğitim Turizm
Hizmetleri Basım Yayım Balıkesir Kuva-yi
Özcan İlköğretim Okulu Balıkesir
Reklam Nakliye ve Gıda Milliye
Müzesi
Tarih ve Kültür Müzesi
Maddeleri Ticareti Anonim Müdürlüğü
Şirketi

126

Kemal
Samancıoğlu
Bartın
Etnografya Müzesi

127

128

Baksı Müzesi
Bursa
Müzesi

Bayburt

Basın

Tarihi

Bursa

Bartın Belediye Başkanlığı

Bartın
Amasra
Müzesi Müdürlüğü

Hüsamettin Koçan-Bayburt Erzurum
Kül. San.Vakfı
Müdürlüğü

Müzesi

Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

Bursa Basın Cemiyeti

129

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Bursa

Bursa
Belediyesi

Büyükşehir Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

130

Bursa Kent Müzesi

Bursa

Bursa
Belediyesi

Büyükşehir Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

Bursa

Bursa
Belediyesi

Büyükşehir Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

131

Bursa Merinos
Sanayi Müzesi

Tekstil

132

Bursa Ormancılık Müzesi Bursa

133

Bursa
SMMMO
Bursa
Muhasebe Müzesi

134

135

Bursa
Orman
Müdürlüğü

Bölge Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

Bursa Serbest Muhasebeci Bursa
ve Mali Müşavirler Odası
Müdürlüğü

Müzesi

Bursa

İnegöl Belediye Başkanlığı

Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

İnegöl Mobilya ve Ağaç
Bursa
Sanayi Müzesi

İnegöl Belediye Başkanlığı

Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

İnegöl Kent Müzesi

136

Karagöz Müzesi

Bursa

Bursa
Belediyesi

Büyükşehir Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

137

Merinos Enerji Müzesi

Bursa

Bursa
Belediyesi

Büyükşehir Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

138

TOFAŞ Bursa Anadolu
Bursa
Arabaları Müzesi

Tofaş A.Ş.
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139

Çanakkale
Belediyesi Çanakka Çanakkale
Seramik Müzesi
le
Başkanlığı

140

Adatepe
Müzesi

141

Antika Tarım Aletleri ve Çanakka
Dursun Keskin
Traktör Müzesi
le

142

Çanakkale Kent Müzesi Çanakka Çanakkale
ve Arşivi
le
Başkanlığı

143

Yer Bilimleri ve Doğa Çanakka Çanakkale
Tarihi Müzesi
le
Üniversitesi

144

Yenice
Türkevi
Müzesi

145

Belediye Çanakkale
Müdürlüğü

Müzesi

Zeytinyağı Çanakka Ada Çiftlik Gıda Ür. San. Çanakkale
le
Tic. A.Ş.
Müdürlüğü

Müzesi

Çanakkale
Müdürlüğü

Müzesi

Belediye Çanakkale
Müdürlüğü

Müzesi

18

Mart Çanakkale
Müdürlüğü

Müzesi

Belediyesi
Çanakka
Etnografya
Yenice Belediyesi
le

Çanakkale
Müdürlüğü

Müzesi

Diyarbakır Kent Müzesi

Diyarba Diyarbakır
kır
Belediyesi
Sarsılmaz
A.Ş.

Büyükşehir Diyarbakır Müzesi
Müdürlüğü

146

Sarsılmaz Harp ve Av
Düzce
Silahları Müzesi

Silah

Sanayi Düzce
Konuralp
Müzesi Müdürlüğü

147

Trakya
Üniversitesi
Çağdaş Resim Heykel Edirne
Müzesi

Trakya Üniversitesi

Edirne
Müdürlüğü

Müzesi

148

Trakya Üniversitesi II.
Edirne
Beyazıd Sağlık Müzesi

Trakya Üniversitesi

Edirne
Müdürlüğü

Müzesi

149

Trakya Üniversitesi Lozan
Edirne
Müzesi

Trakya Üniversitesi

Edirne
Müdürlüğü

Müzesi

150

Vakıf Eserleri Müzesi

Edirne

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Edirne
Müdürlüğü

Müzesi

151

Uzunköprü Kent Müzesi

Edirne

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Edirne
Müdürlüğü

Müzesi

152

Ali Gürer Müzesi

Erzincan

Mustafa Gürer

Malatya Müzesi
Müdürlüğü

Uygulamalar
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Erzurum
Müdürlüğü

Müzesi

Anadolu
Üniversitesi Eskişehi
Anadolu Üniversitesi
Cumhuriyet Tarihi Müzesi r

Eskişehir
Müdürlüğü

Müzesi

155

Anadolu
Üniversitesi Eskişehi
Anadolu Üniversitesi
Çağdaş Sanatlar Müzesi
r

Eskişehir
Müdürlüğü

Müzesi

156

Anadolu
Eğitim
Müzesi

Eskişehir
Müdürlüğü

Müzesi

Eskişehi Eskişehir
Büyükşehir Eskişehir
r
Belediye Başkanlığı
Müdürlüğü

Müzesi

153

23
Temmuz
Müzesi

154

157

Kongre Erzurum

Milli Eğitim Bakanlığı

Üniversitesi
Eskişehi
Karikatürleri
Anadolu Üniversitesi
r

Eskişehir Kent Müzesi

158

Eskişehir
Müzesi

T.C.D.D. Eskişehi TCDD İşl.
r
Müdürlüğü

1.

Bölge Eskişehir
Müdürlüğü

Müzesi

159

Gaziantep
Müzesi

Oyuncak Gaziante Gaziantep
p
Belediyesi

Büyükşehir Gaziantep
Müdürlüğü

Müzesi

160

Atatürk Anı Müzesi

Gaziante Gaziantep
p
Belediyesi

Büyükşehir Gaziantep
Müdürlüğü

Müzesi

161

Bayaz Han Kent Müzesi

Gaziante Gaziantep
p
Belediyesi

Büyükşehir Gaziantep
Müdürlüğü

Müzesi

162

Emine Göğüş Gaziantep Gaziante
Gaziantep Belediyesi
Mutfak Müzesi
p

Gaziantep
Müdürlüğü

Müzesi

163

Kent Müzesi
Tarihi Müzesi)

Gaziantep
Müdürlüğü

Müzesi

164

Mevlevi Kültürü ve Vakıf Gaziante
Gaziantep
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Eserleri Müzesi
p
Müdürlüğü

Müzesi

165

Özel Gorgo Medusa Cam Gaziante Gazi Truva Turizm Limited Gaziantep
Eserler Müzesi
p
Şirketi
Müdürlüğü

Müzesi

Gaziantep
Müdürlüğü

Müzesi

166

Savaş Müzesi

167

Kilim Müzesi

(Kültür Gaziante
Gaziantep Üniversitesi
p

Gaziante Gaziantep-Şahinbey
p
Belediyesi
Hakkari Hakkari İl Özel İdaresi

Diyarbakır Müzesi
Müdürlüğü
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Mersin
Müdürlüğü

Müzesi

168

Mustafa Erim Kent Tarihi
İçel
Müzesi

169

Silifke Taşucu Amphora
İçel
Müzesi

170

Maraş Kültür Evi
Etnografya Müzesi

171

Safranbolu Kent Tarihi Karabük
Kastamonu Müzesi
Safranbolu Kaymakamlığı
Müzesi
Müdürlüğü

172

Özel 75.Yıl Cumhuriyet Kastamo
Kastamonu Valiliği
Müzesi
nu

173

Şeyh
Şaban-ı
Veli
Kastamo
Kastamonu Müzesi
Külliyesi Vakıf Eserleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü
nu
Müdürlüğü
Müzesi

174

Selçuklu Müzesi

175

Silahsan Silah Müzesi

Mustafa Erim

Taşucu Eğitim ve Doğal Mersin
Silifke
Hayatı Kor. Vakfı
Müzesi Müdürlüğü

ve Kahram
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Belediyesi
anmaraş
Müzesi Müdürlüğü

Kayseri

Kastamonu Müzesi
Müdürlüğü

Kayseri
Büyükşehir Kayseri
Belediyesi Başkanlığı
Müdürlüğü

Müzesi

Kırıkkal Silahsan Hafif Silah San. Ve Cumhuriyet Müzesi
e
Tic. A.Ş. Gen. Müd.
Müdürlüğü

176

Özel
Büyükkarıştıran
Kırklarel
Belediyesi
Etnografya
Büyükkarıştıran Belediyesi Kırklareli Müzesi
i
Müzesi

177

Kocaeli Üniversitesi Prof.
Dr.
Baki
Komsuoğlu Kocaeli
Müzesi

Ilgın Kent Müzesi

178

179

Konya

A. R. İzzet Koyunoğlu
Konya
Şehir Müzesi
Aya Elenia Anıt Müzesi

180
1)

Konya

Kocaeli Üniversitesi

Kocaeli
Müdürlüğü

Ilgın Belediyesi

Akşehir Nasreddin
Hoca Arkeoloji ve
Etnografya Müzesi
Müdürlüğü

Konya
Belediyesi

Müzesi

Büyükşehir Konya
Müdürlüğü

Müzesi

Konya
Müdürlüğü

Müzesi

Selçuklu Belediyesi

Söz konusu açık hava müzelerinin web sitelerini inceleyiniz.
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181

Sahip Ata Hanegahı Vakfı
Konya
Müzesi

182

Anadolu Kültür Sanat ve
Kütahya
Kütahya
Arkeoloji Müzesi
Komutanlığı

183

Dumlupınar
Savaşı Müzesi

184

Dumlupınar Üniversitesi
Dumlupınar
Kütahya
Müzesi
Rektörlüğü

185

186

Konya
Müdürlüğü

Müzesi

Kuvvetleri Kütahya
Müdürlüğü

Müzesi

Kütahya
Müdürlüğü

Müzesi

Üniversitesi Kütahya
Müdürlüğü

Müzesi

Kütahya Kütahya Belediyesi

Kütahya
Müdürlüğü

Müzesi

Kütahya Kütahya Belediyesi

Kütahya
Müdürlüğü

Müzesi

Belediye Kütahya
Müdürlüğü

Müzesi

Malatya
Müdürlüğü

Müzesi

Somuncu Baba Darende
Es-Seyyid Osman Hulusi Malatya
Malatya
Tan. Kül. Mekz.
Efendi Vakfı
Müdürlüğü

Müzesi

Malatya
Müdürlüğü

Müzesi

İl Özel İdaresi

Mardin
Müdürlüğü

Müzesi

Ahmet Urkay

Muğla
Marmaris
Müzesi Müdürlüğü

Kurtuluş

Kütahya Jeoloji Müzesi
Kütahya
Müzesi

Kent

Tarihi

Kütahya Orman Bakanlığı

187

Tavşanlı Belediye Müzesi Kütahya

188

İsmet İnönü Müzesi

189

190

Malatya İnönü Üniversitesi

191

Sakıp
Müzesi

192

Marmaris Halıcı Ahmet
Muğla
Urkay Müzesi

193

Arıcılık Müzesi

Tavşanlı
Başkanlığı

Malatya İnönü Üniversitesi

Turgut Özal Müzesi
Sabancı

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kent

Mardin

Muğla

Muğla İli Arı Yetiştiricileri Muğla
Birliği
Müdürlüğü

Müzesi

194

Kopya
Heykeltraşlık
Muğla
Eserleri Müzesi

Muğla
Rektörlüğü

Üniversitesi Muğla
Müdürlüğü

Müzesi

195

Kapadokya İsmail Akman Nevşehir Nevşehir
Polis Müzesi
Müdürlüğü

Emniyet Nevşehir
Müdürlüğü

Müzesi
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196

Nevşehir Güray
Seramik

Güray Müze

Çömlekçilik- Nevşehir
Müdürlüğü

Müze

Nevşehir
Müdürlüğü

Müzesi

Nevşehir
Müdürlüğü

Müzesi

Osmaniye Belediyesi

Osmaniye
Müdürlüğü

Müzesi

Sakarya Geyve Kaymakamlığı

Sakarya
Müdürlüğü

Müzesi

İl Özel İdaresi

Samsun
Müdürlüğü

Müzesi

Havza Kaymakamlığı

Samsun
Müdürlüğü

Müzesi

197

Kapadokya
Müzesi

198

Kapadokya Sanat ve Tarih Nevşehir
Radiye Gül
Müzesi

199

Kültür Nevşehir

Osmaniye Kent Müzesi
Kuvay-i

Osmaniy
e

Berrin Yıldız

200

Alifuatpaşa
Milliye Müzesi

201

Alaçam
Müzesi

202

Atatürk Evi (Mustafa
Samsun
Kemal Paşa'nın Karargâhı)

203

Özel
Müzesi

Samsun
Belediyesi

Büyükşehir Samsun
Müdürlüğü

Müzesi

204

Bandırma Vapuru ve Milli
Samsun
Samsun
Mücadele Müzesi
Belediyesi

Büyükşehir Samsun
Müdürlüğü

Müzesi

205

Mahmut Nedim Konağı
Şanlıurf
Özel
Kurtuluş
Savaşı
Şanlıurfa Valiliği
a
Müzesi

Şanlıurfa
Müdürlüğü

Müzesi

206

Şanlıurfa Geleneksel El Şanlıurf Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Şanlıurfa
Sanatları Müzesi
a
sanat ve Araştırma Vakfı
Müdürlüğü

Müzesi

207

Mevlevi Kültürü ve Vakıf
Tokat
Eserleri Müzesi

Tokat
Müdürlüğü

Müzesi

Mübadele

Samsun

Kent

Samsun

Samsun

Vakıflar Genel Müdürlüğü

208

Atatürk Köşkü Müzesi

Trabzon Trabzon Belediyesi

Trabzon
Müdürlüğü

Müzesi

209

Uşak Kent Tarihi Müzesi

Uşak

Uşak Belediyesi

Uşak
Müdürlüğü

Müzesi

Yalova Belediyesi

Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

210

Özel İbrahim Müteferrika
Yalova
Kağıt Müzesi
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211

Özel Yalova Kent Müzesi Yalova

Yalova Belediyesi

Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

212

Atatürk ve Çocuk Müzesi Yalova

Yalova Belediyesi

Bursa
Müdürlüğü

Müzesi

213

Çanakçılar Seramik A.Ş. Zonguld
Çanakçılar Seramik A.Ş.
Müzesi
ak
2)

Zonguldak Ereğli
Müzesi Müdürlüğü

Türkiye’deki kent müzelerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)

Açıkhava müzelerinin diğer müze türlerinden farkını öğrendiniz mi?

2)

Kent müzelerinin kuruluş amacını öğrendiniz mi?

3)

Ülkemizdeki özel müzelerin kuruluş ve işleyişlerini öğrendiniz mi?

4)

Özel müze kavramını öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zengin ve köklü bir geçmişe sahip olan ülkemizde, tarihöncesi dönemlerden itibaren
önemli merkezler, kentler yeralmaktadır. Bu alanların bir kısmında kazı ve restorasyon
çalışmaları gerek yerli, gerekse yabancı ekiplerce yürütülmektedir. Böylesi zengin birikim,
2011 yılı kültür politikalarında da ifade edildiğ gibi, ülkemizin tamamının bir açıkhava müzesi
olarak tanımlanmasını da sağlamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu alanda yapılacak fazlaca
müdahelenin kalmamış olması, bazı merkezleri diğerlerinden farklı kılmaktadır. Göreme Milli
Parkı, Yesemek taş ocağı gibi yerler, kazı ve restorasyon çalışmaları süren diğer kentlerden
ayrılır.
Kent müzeleri, kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştirmek amacıyla yola çıkmış
kurumlardır. Bunlar, aynı kentte yaşayan ve birbirinden farklı gruplar arasında farkındalık
yaratmak, karşılıklı saygı ve ortak yaşam kültürünü geliştirmek, kentin tarihsel mirasını tüm
paydaşlarla birarada sahiplenmek ve korumak amaç ve fonksiyonlarını da üstelenmiştlerdir.
Son yıllarda ülkemizde, sayısı hızla artan kent müzeleri, uzmanlaşmış iletişim, eğitim, koruma
ve kültür merkezleri olarak da önem kazanmaktadır.
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği izinle, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları
ile, gerçek ve tüzel kişiler, ayrıca vakıflara da özel müze kurabilme hakkı verilmiştir. Belirli bir
yönetmelik çerçevesi içinde, istenen koşulları sağlayanlar özel müze kurabilmektedir ve
ülkemizde hatırı sayılır miktarda özel müze kurulmaktadır. Bunlar içinde en eskisi İstanbul
Sarıyer’de bulunan Sadberk Hanım Müzesi’dir. Ayrıca çeşitli bankaların ve özel kişilerin
kurduğu müzeler de vardır.
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Bölüm Soruları
1)

Açıkhava müzesi kavramı ilk defa ne zaman ortaya atılmıştır?

a)

1945

b)

1956

c)

1962

d)

1984

e)

1996

2)

Ülkemizde ilk defa kim açıkhava müzeleriyle ilgilenmiştir?

a)

Halet Çambel

b)

Nail Çakırhan

c)

İlhan Temizsoy

d)

Hamid Zübeyr Koşay

e)

Osman Hamdi Bey

3)

Aşağıdakilerden hangisi Tarım Açıkhava Müzesi kurmaya çalışmıştır?

a)

Tevfik İleri

b)

Hamid Zübeyr Koşay

c)

Sabahattin Türkoğlu

d)

İlhan Temizsoy

e)

Nail Çakırhan

4)

Karataş Aslantepe nerededir?

a)

Niğde

b)

Ankara

c)

Adana

d)

Kırıkkale

e)

Eskişehir
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5)

Karatepe Aslantaş’ta kazılar ne zaman başlamıştır?

a)

1880

b)

1910

c)

1935

d)

1947

e)

1954

6)

Aşağıdakilerden hangisi kent müzelerinin işlev/amaçlarından biri değildir?

a)

Kent kimliğini ve kentlilik bilincini geliştirmek

b)

Kentteki farklı grupların eğilimlerine göre kenti şekillendirmek

c)

Kentin tarihi mirasının korunmasını sağlamak

d)

Ortak yaşam kültürü geliştirmek

e)

Kentin tanımlanmasına yardımcı olmak

7)

Aşağıdakilerden hangisi kent kimliği/kent bilinci oluşturmada geçerli değildir?

a)

Tarihi geçmişi canlı tutmak

b)

Tarihi dokuyu korumak

c)

Gelenekleri korumak

d)

Kente has adap ve erkanı korumak

e)

Kentteki hiçbirşeyin değişmeden kalmasını sağlamak

8)

Ülkemizde ilk kent müzesi uygulamasında pilot bölge olarak neresi seçilmiştir?

a)

Tekirdağ

b)

Edirne

c)

Kırklareli

d)

Safranbolu

e)

İstanbul

9)

Ülkemizde ilk kent müzesi nerede kurulmuştur?
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a)

Erzincan

b)

Mardin

c)

İstanbul

d)

Elazığ

e)

Bitlis

10)

Bursa Kent Müzesi ne zaman açılmıştır?

a)

1998

b)

1988

c)

2000

d)

2004

e)

2013

Cevaplar
1)B, 2)D, 3)A, 4)C, 5)D, 6)B, 7)E, 8)D, 9)A, 10)D
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